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Ú V O D N Í

K O M E N T Á Ř

Milí čtenáři, 

kdo by to byl řekl, že už se nám blíží konec poměrně

normálního školního roku. Normálního píši proto, že se nám,

naštěstí, vyhnuly karantény trvající několik měsíců a my se

mohli vídat se svými spolužáky a profesory. Přestože to přináší

své zápory, jak by řekli ti, kteří trávili distanční výuku častokrát

vším možným, jen ne školou (kdo jest bez viny, nechť hodí

kamenem J), tak já jsem přesvědčen o suverénní převaze kladů

nad zápory.  

Tento rok přinesl opět mnoho různých výletů po naší krásné

republice. Konkrétními místy mohou být třeba Liberec nebo

Rakovník, což je vždy příjemným zpestřením klasické výuky

v lavici. O některých výletech jste si mohli počíst již v minulých

číslech, ale ani toto číslo není o články z výletů ochuzeno.

Závěrem mi dovolte vám všem popřát prázdniny plné výletů a

příležitostí všeho druhu. Základem je, abychom si je užili a

nabrali energii na další školní rok. 

 

Michal Králík 

Šéfredaktor školního časopisu 
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AKTUALITY
ZE ŠKOLY

CYKLOVÝLET
MAJÁLES

VÝLET  DO NÁRODNÍ
GALERIE

OTEVŘENÍ  NAUČNÉ STEZKY

27. května se konal studentský festival
oslavující příchod máje a krás studentského
života - Majáles. Každá třída si připravila pro

diváky vystoupení. Průběžně mezi
vystoupeními vystupovali studenti s různými
talenty - zpěv, tanec, recitace. Maturantům

bylo předáno maturitní vysvědčení, byl
korunován, studenty odhlasovaný, nejlepší
profesor a profesorka, kterými se tento rok

stali pan profesor Veverka a paní profesorka
Tomsová. Též byli přivítáni noví primáni a

prváci. V závěru pak bylo vyhlášeno nejlepší
vystoupení dle hodnocení netřídních učitelů.

Vyhrála II.A a 1.A.

Pro sekundu A se
uskutečnil cyklovýlet od
30.5. – 3.6. 2022. Studenti

jezdili na kolech,
prohlíželi si památky i

sjížděli řeku. 

Studenti z V.A se vydali
na naučný celodenní

výlet s paní profesorkou
Trousilovou. Zde si
prohlédli poutavé

výstavy.

Autor: Václav Novák,VII.A

Dne 9.5.2022 za přítomnosti starostky města
Hostovice Ing. arch. Kláry Čápové a zástupců ze

Středočeského kraje proběhlo slavnostní otevření
naučné stezky vytvořené studenty Septimy A. Stezka
se skládá ze šesti tabulí rozmístěných po Hostivici a

nulté tabule na dvoře Gymnázia Hostivice. Každá
tabule se skládá ze dvou částí, historické a biologické.
První popisuje historii města od jeho založení až po

současnost. Druhá představuje rozličné biotopy, jako
například les, nebo mokřad. Součástí každé tabule je I

QR kód, pod kterým zájemci najdou doplňující
informace a zajímavosti či dobrovolné aktivity,

pomocí kterých si mohou zopakovat informace z
tabulí. 

Anna McMenamin, I.A
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ŠKOLA V  PŘ ÍRODĚ

VÝPRAVA DO HORNÍ  BLATNÉ

DEN FRANCOUZSKÝCH A
NĚMECKÝCH DEL IKATES

Třída I.A se 26. května vydala
s paní profesorkou

Trousilovou na celodenní
výlet do Karlových Varů.

Studenti si prohlédli
významné památky a

nádherné historické kolonády
města.

Prima A se 20. června vydává
na adaptačně-sportovní

kurz v rekreačním areálu
Machův mlýn. V průběhu
týdne mají nabitý rozvrh
zábavnými a naučnými

aktivitami.

VÝLET  DO KARLOVÝCH VARŮ

 
 

V kvintě i v kvartě se
uskutečnil projekt, při

kterém skupiny
francouzštinářů a

němčinářů měli upéct či
uvařit nějakou typickou

lahůdku, která se vztahuje
k dané zemi.

V rámci projektu
IKAP se v týdnu od

23.5. konala výprava
do Horní Blatné.
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H U D E B N Í  O K É N K O ,  E L IŠK A  K OŠA N O V Á ,  V . A

Jeden z nejpopulárně jš ích hudebních
žánrů  – rock. Pojďme se podívat na jeho
histori i  a pak na přehled hudebních
festivalů ,  které nás letos čekají !  

R O C K

Ačkoli  spousta l idí  považuje za
zakladatele rocku kapelu The
Beatles,  jeho počátek musíme hledat
už  mnohem dř íve,  a to v 40. letech
minulého století .   
Ve 40. letech byl však rock
menšinovým žánrem. Zrodil  se v
Americe a původně  š lo o úpravu
bluesového hraní,  které mě lo
mnohem rychlejší  tempo a
nebojácnou povahu. Rock čerpal
nejen z černošského blues, ale i  z
klasické hudby, country a folku.
Rocková hudba se stala populární
nejen díky své nespoutanosti ,
jednoduchosti ,  ale i  díky tomu, že se
standardně  hraje ve 4/4 taktu, na
který se dobře tancuje.   
V 50. letech vzniká jeden
z nejobl íbeně jš ích hudebních žánrů  –
rock-and-roll .  Mezi  jeho zakladatele
patř í  Bi l l  Haley – americký zpěvák,
který odstartoval rockové ší lenství .
Brzy ho zastíni l  Elvis Presley,
přezdívaný jako „král rock-and-
rollu“.  Stal se idolem také kvů l i
svému neobvyklému vzhledu, díky
kterému vybočoval.   

H I S T O R I E  R O C K U

ROCK

Dochází k mísení různých žánrů
s rockovou hudbou. Objevuje se pop
rock, blues rock, folk rock,
psychedel ický rock, progresivní  rock,
glam rock, punk rock i  další .  

R O C K O V Á  H U D B A  D N E S ?   

Do hlavního proudu se však rock
dostal v 60. letech. Rockovou scénu
ovládla „beatlemánie“ – š í lenství
odstartované nejúspěšně jš í  kapelou
všech dob – The Beatles.  
Jej ich melodická hudba však našla
své odpůrce – alternativou k
l íbivému zvuku The Beatles byl i  The
Roll ing Stones s ikonickým
chraplákem Micka Jaggera, kteř í
polož i l i  základy hardrocku. 
Šedesátky př inesly mnohem více
rockových skupin a stylů .  Vzniká
b lues rock, swamp rock (americký
rock-and-roll  ve spojení s country),
country rock (v čele s Bobem
Dylanem), soul (čerpá z blues a
gospelu),  funk (rychlejší  forma
soulu) nebo psychedel ic rock. 
V 70. letech však rockovou scénu
poznamenal nový žánr – punk a punk
rock. Punk se stal nejen hudebním,
ale i  ž ivotním stylem. V překladu
slovo punk znamená „výtržník“ -  je
charakterist ický t ím, že nechce j ít
s většinou,  ale vytvář í  s i  vlastní
proud. Fanoušci  napodobovali  nejen
styl oblékání,  ale protestoval i  proti
mainstreamu a vymezovali  se proti
autoritám. K nejslavně jš ím
hudebníkům tohoto stylu patř í  The
Clash, Sex Pistols č i  Ramones. 
O pár let pozdě j i  se začaly objevovat
další  podoby hard rocku, punku. Pro
80. a 90. léta je typický heavy metal.
K průkopníkům tvrdého a syrového
rockového stylu patř í  AC/DC, Deep
Purple n ebo Led Zeppelin.  
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AKTUALITY

města Hostivice
Denisa Černochová

Během března proběhlo v Hostivici rozmístění nádob na potravinářské oleje. Nádoby jsou
černé s fialovým víkem. Do nich můžete třídit všechny potravinové oleje a tuky, a to slité
do uzavřených PET lahví.   
 
Dne 7.3. získalo naše město skvělé hodnocení radničního facebooku. Je první v kraji a
čtvrté v ČR. Po absolutním vítězství mezi radničními listy je to další obrovský úspěch. 
 
Město Hostivice zřídilo sbírkový transparentní účet u České spořitelny pro pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny. 020036-0388030379/0800 
 
V úterý 15. 3. od 14:00 do 18:00 opět pomáhali občanům v zasedací místnosti radnice
zástupci finančního úřadu. Pomáhali zejména s vyplňováním daňových přiznání a vyplněná
daňová přiznání bylo možné pracovníkům finančního úřadu i odevzdat. 
 
23.3. vyšla zpráva, že Hostivice získala stavební povolení na cyklistické a pěší propojení od
náměstí podél potoka k ulici V Podskalí a dále na propojku k mostku u bývalé drážní
vodárny. Až bude celá cyklo-pěší stezka podél Litovického potoka hotová, bude
propojovat naše město s Prahou.  
 
Dne 23. 3. byla otevřena adaptační skupina pro ukrajinské děti v Hostivici. Skupina bude
fungovat pod hlavičkou školy v prostorách u knihovny každý všední den od 8 do 16 hodin.
O děti se bude starat paní učitelka a s péčí o děti odpoledne budou pomáhat ukrajinští i
čeští dobrovolníci, kteří dětem pomohou s postupnou adaptací a výukou češtiny i dalších
předmětů.  
 
V pondělí 4. 4. od 10:00 začal v aule gymnázia další semestr oblíbené Hostivické univerzity. 
 
Dne 9.4. pořádala ZŠ Hostivice a CDP Hostivice, z. s. školní velikonoční trh a charitativní
běh. 
Kdo si přišel udělat hezkou sobotu, měl jistě radost z toho, že celý výtěžek z akce byl
odeslán na charitativní konto pro Ukrajinu. 
 
V neděli 1. 5. od 14:00 hodin proběhlo slavnostní žehnání kaple č. 12 poutní cesty do
kláštera Hájek. Žehnání se ujal emeritní biskup pražský Karel Herbst. 
 
Dne 9.5. proběhlo slavnostní otevření naučné stezky, na které se podíleli studenti
Gymnázia Hostivice.  
 
14.5. byla zahájena oprava Barrandovského mostu v Praze. Připravme se všichni na delší
cesty do Prahy i zpět. 
 
22.5. se konal 9. ročník Hostivice RUN 2022. Začínalo se opět na hrázi Litovického rybníka.   
 
Česká pošta oznamuje, že z důvodu mimořádné odstávky centrálních aplikací nebude v
termínu 17.6.2022 od 19:00 hod. do 20.6.2022 do 7:00 hod. otevřena žádná pošta.  
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Ester Železná

1) Co posloucháš za hudbu?

Zcela upřímně je můj hudební vkus trochu zvláštně
roztěkaný. V mém playlistu najdete v dost blízké

vzdálenosti Pas de deux z Louskáčka od Čajkovského,
Beatles, obskurní pop z 90. let, soundtrack k muzikálu

Pomáda a mnoho dalších nesouvisejících skladeb. Ráda
objevuji nové interprety a to, co vypustili do světa za dílo. 

2) Co máš za koníčky?

Za svoji největší vášeň považuji aktuálně hraní v
anglickém divadle. Můžu se projevit na pódiu nejen

herecky, ale i hudebně, protože hraji i na kytaru a zpívám.
Obecně u mě platí, že pokud narazím na koníček, který mi
přijde zajímavý, nevyhnutelně ho budu muset vyzkoušet.

Takhle už jsem zkusila třeba keramiku, vyšívání, háčkování
a hodně mě dokonce chytly i křížovky. 

Nejčastěji mi dělá radost, když udělám
radost někomu jinému. Ať už tím, že ho
rozesměju, nebo třeba tím, že si spolu
vymyslíme vlastní vtip, baví mě bavit

ostatní.  
 
 

 

3) Co ti dělá radost?
 

5) Kdo je tvůj oblíbený
profesor/profesorka? 

Na naší škole máme podle mě hodně učitelů, díky kterým jsem se mnohému naučila. Vyzdvihla
bych ale hlavně pana profesora Pospíšila, který učí dějepis ve formě nejen pochopitelné, ale i
realistické. Pamatuji si, že hned na první hodině, kterou jsme s ním měli, nám řekl, že dějepis je

věda, ze které se můžeme poučit. Přes čtyři roky dějepisu jsem si opravdu uvědomila, jak je
ironické, že jsme se z našich vlastních chyb nebyli schopni poučit.  

 
 

4) Kočky nebo psi? 
 

Vzhledem k tomu, že jsem na kočky
velmi alergická, asi mám více v oblibě

psy.
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Kristína Ščerbíková

1) Co posloucháš za hudbu?

Osobně mám nejradši hudbu z druhé poloviny 20. století.
Moje ultimátně nejoblíbenější kapela jsou The Beatles.
Mám stažené skoro všechny jejich alba a vždy mám od
nich takové sezónní oblíbené písničky. Dále mám taky v
oblibě Davida Bowie, Eltona Johna, Billieho Joela, Nicka
Cavea a taky Queen. Z moderní hudby ráda poslouchám
třeba Adele. Také ale nesmím opomenout československou
tvorbu. Písně Karla Gotta, Marie Rottrové, Petra Nagyho
nebo Elánu jsou moje nostalgické srdcovky už od dětství.

2) Co ti dělá nejčastěji radost?

Hlavně dobré momenty s rodinou, kdy se jenom smějeme,
táta hraje na kytaru a my falešně zpíváme. Také jsem

šťastná ve společnosti svých přátel, kteří mi dělají radost
a neskutečně mě posouvají dopředu.  Mimo těchto

momentů mám taky ráda západy slunce, večery, když
nemám povinnosti a můžu si jenom číst, luční kvítí,

nezdravé jídlo, ledovou tříšť, českou literaturu 20. století,
umění, kopce, hory, lesy, květen, chytrý sarkasmus, historii,
letní procházky, čerstvý sníh a všechny tyhle poetické věci,

které jsou pro mě balzámem na duši.

Poněvadž mám doma fenu německého
boxera, tak za mě určitě psi.

 

3) Kočky nebo psi?
 

5) Jak vidíš svoji budoucnost po
škole?

Ráda bych odmaturovala a dostala se na vysokou školu, tak uvidím, jak se zadaří. Chtěla
bych studovat určitě historii a pak ideálně něco s literaturou, takže buď češtinu, nebo cizí

jazyk. Ale možná během zbylých let na gymnáziu natrefím na nějaký velmi pečlivě
uschovaný matematický talent a dám se na MATFYZ, avšak to je maximálně

nepravděpodobné.  Taky bych chtěla procestovat Evropu a žít pár let někde mimo republiku
slovenskou či českou, třeba v Itálii nebo v Anglii. 

4) Patří ananas na pizzu?
 

Patří. Jednoznačně.
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MATEMATIČKA OLYMPIJSKOU ŠAMPIONKOU 

       nna  Kiesenhoferová  se narodila v roce 1991

ve vesnici  Niederkreuzstetten  nedaleko Vídně.   

Přestože od mala ráda sportovala, na rozdíl od

řady svých budoucích soupeřek, které

nastoupily cestu k profesionálnímu sportu již

v útlém dětství,  ona  vnímala  sporty  jako

volnočasovou aktivitu. Výkonnostní sport na

závodní úrovni začala provozovat až během

vysokoškolských studií, zprvu šlo o triatlonové a

běžecké závody.  Jelikož  ráda testuje své tělo i

mysl zároveň, obecně si oblíbila vytrvalostní

sporty, ve kterých je potřeba obojí posunout na

hranu možností.   Původně  pro ni kolo  bylo 

 pouhý způsob dopravy, jenže po  zranění

z přetrénování musela s běháním skončit a  na

závodní úrovni přešla k cyklistice.  Začala se

účastnit závodů typu Gran  Fondo   neboli

dálkových silničních závodů pro amatéry.

 Přesto pro ni v té době zůstávala prioritou

úspěšná vysokoškolská studia matematiky.

Nejdříve získala titul magistry na univerzitě

v Cambridge a poté i doktorský titul z aplikované

matematiky na Technické univerzitě

v Katalánsku v Barceloně a začala přednášet na

Švýcarském federálním technologickém

institutu v Lausanne. V roce 2016 kromě

dokončení studií okusila první silniční

profesionální závody. V sezoně 2017 dokonce

přijala nabídku smlouvy od profesionálního

týmu Lotto Soudal Ladies. Jenže zjistila, že

striktní prostředí profi cyklistiky s jasně

nalajnovanými interními pravidly není pro ni, a

proto zde vydržela pouze rok.  Poněvadž se

chtěla i nadále účastnit profesionálních závodů,

fakt, že nezávodila za žádnou stáj, jí na první

pohled dost komplikoval život. Zaprvé, podle

pravidel Mezinárodní cyklistické unie (UCI) se

tím pádem mohla účastnit jen těch

profesionálních závodů, kde se nezávodí za

stáje, nýbrž za národní týmy.

 Silniční cyklistika byla kvůli svým extrémním fyzickým nárokům vždy vnímaná jako

spíše mužská záležitost. Ženská cyklistika se oproti té mužské těší daleko menší prestiži

a sledovanosti, avšak blýská se na lepší časy. Letos na sklonku července, týden poté, co

muži dokončí 109. ročník Tour de France, vyrazí jejich ženské kolegyně na trať velké

premiéry Tour de France Femmes, ženské verze Tour, po které roky volaly. Kdy jindy si

představit jeden z nejvíce šokujících výkonů v cyklistické i olympijské historii. Pojďme se

v čase a prostoru přenést do loňského léta v japonském Tokiu.            Rakušanka Anna

Kiesenhoferová, sportovkyně, o níž dnes bude řeč a toho času úřadující olympijská

šampionka, by se dala popsat anglickým výrazem one-hit wonder. Ten označuje

sportovce, který během celé své kariéry dosáhne jen jediného velkého vítězství, které jej

proslaví. Ba co víc, před její zlatou olympijskou jízdou ji neznali nejen fanoušci, ale ani

řada jejích soupeřek. Není divu. Ačkoliv aktivně sportuje celý svůj život, nikdy se

žádnému sportu nevěnovala profesionálně a její živobytí odporuje představám o

špičkovém sportovci, neboť povoláním je matematička.  

A

 o její závodní kalendář drasticky

skrouhlo prakticky jen na mistrovství

světa a Evropy. Ve zbylém čase se

mohla účastnit leda amatérských klání

bez potřebné špičkové konkurence. Za

druhé, bez týmu byla na vše sama. V

profesionálních stájích se závodníkům

dostane stoprocentního servisu. Trenéři

jim sestaví tréninkový plán, se

sportovními řediteli dají dohromady

závodní program, nutriční specialisté

jim předepíší ideální stravu. 

T

P O Z O R U H O D N É  S P O R T O V N Í  O K A M Ž I K Y

 ODVÁŽIT SE BÝT ODLIŠNÁ 
A U T O R :  V Á C L A V  N O V Á K ,  V I I .  A
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       krátka o vše kolem je postaráno a

závodníci se musí soustředit „pouze na ježdění

na kole”. Jenže Kiesenhoferová si všechny tyto

okolní úkony musela dělat sama. Paradoxně

se ukázalo, že jejímu individualistickému

naturelu daleko více sedí tento nezávislý

přístup, kdy může vše zařizovat pouze podle

svých potřeb. Zároveň zde efektivně aplikuje

své vědecké kvality a s nimi související

puntičkářský smysl pro detail. S

matematickou přesností si může vypočítávat

výživové či tréninkové plány a později

analyzovat statistiky z tréninků a závodů.

Samotná Rakušanka právě v tomto odlišném

přístupu spatřuje svou tajnou zbraň. Čím

méně se objevuje v záři reflektorů, tím více je

nepředvídatelná a méně se s ní počítá v boji o

přední pozice. Často se neobjevuje na

prestižních závodech, proto ostatní závodnice

nemají načtené její chování během závodů. Ví,

že na profesionální úrovni může jet pouze

závody, kdy se oblékají dresy národních

reprezentací, má předem dané vrcholy sezóny

a může se na ně v klidu po svém připravovat. 

 S tímto myšlenkovým nastavením se 25. července 2021 postavila na start silničního

závodu žen na covidem o rok odložených Letních olympijských hrách v Tokiu. Při

pohledu na startovní listinu si nejspíš většina pozorovatelů zařadila její jméno do

kolonky těch závodnic, které budou jen sekundovat hlavním favoritkám.               O

to víc, že Kiesenhoferová se nemohla spolehnout na žádnou týmovou podporu. Na

závodech národních reprezentací je počet závodníků startujících za každou zemi

odstupňován podle pořadí národů UCI. Proto pětice nejsilnějších zemí, tedy

Nizozemsko, Itálie, Německo, Austrálie a USA, mohla nasadit hned čtveřici

závodnic, zatímco Kiesenhoferová byla jedinou Rakušankou na startu. Jako

obvykle se nejvíc čekalo, že průběh závodu bude diktovat supersilné Nizozemsko,

které dlouhodobě vládne ženské cyklistice. Ze čtyř Nizozemek stály na startu tři

mistryně světa, Annemiek van Vleutenová, Marianne Vosová a Anna van der

Breggenová, navíc Vosová byla olympijskou vítězkou z Londýna 2012 a van der

Breggenová na ni navázala v Rio de Janeiru o čtyři roky později.

Z

TOKIJSKÝ ŠOK 

 Jenže na startu jednorázových závodů je obvykle nejlepší papírové předpoklady

zmuchlat a hodit koše. Jednorázovky jsou tradičně daleko hůře předvídatelné

nežli závody etapové. Etapáky obyčejně vyhrává závodník, který udrží nejvíce

konstantní formu v průběhu více dní a dílčí chyby se odpouští, protože zaváhání

jednoho dne lze napravit druhý den. Jenže na jednorázovkách žádné zítra a tím

pádem ani prostor na chyby není a o výsledku častokrát rozhodne jeden moment.

Proto jednodenní závody nemusí nutně vyhrát ten nejsilnější závodník, ale

mnohokrát spíše ten nejchytřejší, anebo ten, kterému je nakloněna štěstěna. Navíc

konání olympiády v Tokiu přidalo do rovnice další proměnnou, a sice zrádné

podmínky. Většina profesionálních cyklistů a cyklistek většinu roku žije, trénuje a

závodí v Evropě, museli cestou překonat téměř dvanáctihodinový časový posun.

Přímo na místě je pak čekalo spalující vedro kombinované s prakticky stoprocentní

vlhkostí. K tomu se připojila vysoká nadmořská výška a náročná trať s vysokým

převýšením, jelikož valná porce trasy se odehrávala ve značně zvlněném terénu

v okolí nejvyšší japonské hory Fuji.        Kiesenhoferová před startem tušila, že

v přímé konfrontaci velké favoritky neporazí, a proto se je pokusila zaskočit. Jediná

naděje na vítězství byla jít štěstí naproti, dostat se do brzkého úniku a doufat

v zaváhání silnějších závodnic. Proto hned na nultém ze 137 kilometrů zaútočila

společně se čtveřicí dalších cyklistek.  
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Zatímco nevěděly o Rakušance před sebou, začaly favoritky postupně zrychlovat. S

křížkem po funuse. Když 25 kilometrů před cílem činil náskok Kiesenhoferové stále

přes pět minut a ztenčoval se jen pomalu, olympijská senzace byla za rohem. Na

cílovém závodním okruhu Fuji International Speedway už sotva točila nohama,

přesto jako by nohy nedokázaly zastavit, usilovně šlapala až do posledních metrů. I

ruce zvedala nad hlavu na cílové čáře jaksi napůl. Možná to bylo enormní únavou,

možná si ještě nedokázala připustit, že je olympijskou vítězkou. Nicméně záhy ji

nával emocí přemohl a kousek za cílem se zhroutila na zem a obklopená

realizačním týmem se radostí, únavou a překvapením rozplakala. Za ní se na trati

odehrávaly kuriózní okamžiky. Hlavní favoritka van Vleutenová se krátce před

cílem odpoutala od ostatních a jela si pro stříbro. Jenže kvůli absenci vysílaček

netušila, že Rakušanka už přes minutu slaví. Proto na cílové čáře také začala slavit

přesvědčená, že si právě dojela pro vysněné olympijské zlato, poslední velký triumf,

který jí v její veleúspěšné kariéře zbýval. A nebyla zdaleka sama. Britka Lizzie

Deignanová dokonce v rozhovoru pro BBC bezprostředně po dojezdu Nizozemce

gratulovala, než se všechny top závodnice dozvěděly jméno skutečné zlaté

medailistky, jejíž jméno dost možná nikdy neslyšely. Původně zhrzená van

Vleutenová si nejdříve zanadávala nad nepřítomností pořádné komunikace, ale

později se při předávání cenných kovů smála od ucha k uchu stejně jako zlatá

Kiesenhoferová a bronzová Italka Elsa Longo Borghiniová. O to víc, že van

Vleutenová si spravila chuť o tři dny později, kdy vybojovala zlato alespoň

z olympijské časovky. 

       

       ejich nástup následovala překvapivá letargie

v hlavním poli, které darovalo úniku časový

náskok až 10 minut. V mužských závodech je

zcela běžné, že silné týmy povolí brzkému úniku

outsiderů takto velký náskok, který pak daleko

před cílem stihnou bez problému smazat. Jenže

v podstatně kratších ženských závodech jsou

podobné časové rozdíly exotickým zjevem.

Čtyřicet kilometrů před cílem v posledním

náročném stoupání nechala Kiesenhoferová za

sebou i své kolegyně z úniku a zůstala osamocena

na čele. To jí sice jako fantastické vytrvalkyni

vyhovovalo, jenže stále jí zbývala více než hodina

sólo jízdy, kdy se začala rapidně projevovat únava

a bolest nashromážděná během závodu.

Nezbývalo jí nic jiného než jet na hraně možností

a doufat, že ji peloton nedojede. Ovšem ostatní

týmy nadále taktizovaly, neboť všichni vyčkávali,

co vymyslí Nizozemky. Nikdo nechtěl plýtvat

silami příliš brzy jen proto, aby jej před cílem

supersilná čtveřice v oranžových dresech

rozprášila. K již tak podivnému průběhu závodu

přispěl další faktor, konkrétně absence vysílaček.

V závodech profesionálních stájí mají závodníci a

závodnice k dispozici vysílačky, skrze které

mohou dostávat od svých sportovních ředitelů

v doprovodných vozidlech aktuální informace o

dění na trati. Naopak v závodech reprezentací

jsou dle pravidel UCI vysílačky zakázané. Proto si

závodnice v pelotonu ani nebyly jisté, zda dojely

všechny z původního úniku, anebo jestli ještě

před nimi někdo nezůstal.  

J

zdroje: 

About — Anna Kiesenhofer (anna-kiesenhofer.com)

https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2021/09/CORVOS_00033343-019-1340x894.jpg

Gallery — Anna Kiesenhofer (anna-kiesenhofer.com)

Gallery — Anna Kiesenhofer

Gallery — Anna Kiesenhofer (anna-kiesenhofer.com)

Gallery — Anna Kiesenhofer

 

PŘES NOC CELEBRITOU
 Neznámá Kiesenhoferová se v Rakousku stala ze dne na den celebritou. Není divu.

Zatímco na zimních hrách alpská země exceluje, toto bylo její první letní zlato od

her z Athén roku 2004. Přímo z cyklistiky šlo dokonce o první zlato od roku 1896,

tedy od vůbec prvních novodobých olympijských her. Hvězdou se stala nejen ve

sportovních kruzích, ale i akademických. Stala se zářným příkladem, že člověk

dokáže zkombinovat kariéry úspěšného vědce a vrcholového sportovce.                 

 Ona sama nehodlá přijmout žádné změny. Nechce se vzdát ani

individualistického přístupu, ani matematiky. Ostatně ona nevidí z pohledu

přístupu rozdíl mezi olympijským závodem v Tokiu a jakýmkoliv jiným, jak sama

říká: „Udělala jsem to samé, jako pro každý jiný závod, ale tentokrát jsem odešla

jako olympijská vítězka.“   
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Krásné a šťastné jako na vsi v půvabných jižních
Čechách. Opravdu na ně moc rád vzpomínám.
Skvělá dětská parta, pořád spolu, ve škole i na
pastvě, u řeky nebo v bunkrech, které jsme si
stavěli na různých místech. Třikrát týdně do
biografu za 1 korunu do první řady, jízdy na kolech,
na lyžích, prostě po celý den v nějaké činnosti. 

Jaké bylo Vaše dětství
v Hošticích u Volyně? 

rozhovor

Na další rozhovor jsem si dovolil
pozvat velmi speciálního hosta. Je jím
český režisér pohádkových filmů a
komedií Zdeněk Troška, se kterým
jsem měl tu čest se setkat na
klubovém setkání Klubu sběratelů
autogramů v Praze. Pan Troška byl
velmi vstřícný a ochotný poskytnout
rozhovor pro náš školní časopis, čehož
si velice vážím. V našem rozhovoru se
dočtete například o tom, zda zamýšlel
pokračování úspěšné komediální
trilogie Slunce, seno nebo co ho
přivedlo k režírování.  

náš redaktor Petr
a pan Troška

autor: Petr Kloc, VI.A
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Všechny herce a herečky, které jsem si
do filmů obsadil, jsem měl rád; nikdy
bych si nezvolil takové, kteří měli pověst
potížistů, pozérů, nepříjemných lidí. A to
mohli být třikrát národními umělci! Mrzí
mě, že jsem na škole nestihl pana
režiséra Václava Kršku, jehož filmy jsem
miloval, že jsem nestihl natáčet s paní
Danou Medřickou, paní Mařenkou
Rosůlkovou a dalšími skvělými
osobnostmi. Jsem rád, že jsem měl za
přítelkyni Helenu Růžičkovou a vůbec
všechny, které můžete vidět v mých
filmech. 

S jakou osobností byl Váš sen
točit a za jakou osobnost jste
nejvíce rád, že se objevila ve
Vašem filmu? 

Jaké byly Vaše začátky
s režírováním a co Vás k tomu
přivedlo? 

Co jste studoval? 

Z deváté třídy jsem šel na gymnázium
ve Strakonicích, odtud pak na tři roky na
studia do francouzského Dijonu. Po
návratu jsem nastoupil na FAMU, obor
Filmová a televizní režie. Nejkrásnější
studia v mém životě, protože jsem
studoval opravdu to, co jsem chtěl a ne
žádnou matiku, fyziku, chemii a
geometrii, které jsem přímo nesnášel.
Nakonec mně k životu stačila násobilka
a Mendělejevova tabulka prvků do
křížovek. 

Po absolutoriu školy jsem nastoupil na
Barrandov jako asistent režie, to ostatně
bylo povinné pro všechny začínající,
abychom důkladně poznali celý proces
výroby filmu. Pak povinná 25 minutová
povídka Poštovský panáček do
triptychu Jak rodí chlap. Mým
celovečerním debutem byla školní
veselohra Bota jménem Melichar,
následovalo Slunce, seno, jahody,
Poklad hraběte Chamaré, O princezně
Jasněnce a létajícím ševci, Slunce, seno
a pár facek… Filmy jsem miloval od
dětství; v páté třídě jsem se usnesl, že
budu filmovým režisérem a budu točit
také takové hezké filmy, na které jsem
chodil do hoštického biografu na faře.
Všichni se mně smáli, klepali si na čelo,
malej, blbej, říkali. Jedna babička chtěla
mít ze mě učitele, druhá kněze. Bojoval
jsem proti všem a zvítězil! 
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V lenošení, to jsem se naučil přímo skvěle.
Četl jsem, jedl, tloustl a spal. Radost ze
života! 

Jak jste zvládal
koronavirovou dobu? 

rozhovor

Odkud berete inspiraci pro
své filmy? 

Zamýšlel jste pokračování
filmové série Slunce, seno? Jak
by vypadalo?

Měli jsme nápad na Slunce, seno, ufony,
ale pak začali herci odcházet do
filmového nebe a bez nich by to už
nebylo ono. Předseda Rádl, Škopek,
Keliška, doktor Kája, tlustý Josef, babky
kolem faráře, prostě ti všichni by tam
scházeli. A hlavně babka v posteli, paní
Kaplanová, neboť příběh byl postavený
na ní.  

Stačí se jen dívat kolem sebe a
pamatovat si různé situace, dialogy a
fóry, které povýšené do komediální
nadsázky diváky potěší a rozesmějí

Jaký Váš film měl největší
úspěch? Na který film jste
osobně nejvíce hrdý? 

Byla to trilogie Slunce, seno…, hlavně pak
druhý díl, facky. Za půl roku od premiéry
v červnu 1989 do konce roku – a to tam
byla revoluce, kdy se do kin a divadel
nechodilo, film vidělo na 4 300 000
diváků, což je v historii československé
kinematografie prvenství za daný
časový úsek. Za svou nejlepší filmařinu
považuji Andělskou tvář. Škoda jen, že
jsem nemohl natočit druhý díl; byl by
daleko napínavější.  

Jaké jsou Vaše plány?
Plánujete natočit nějaký
další film?  

Už jsem skončil, to stačí. Teď musím
přečíst všechny ty knihy, které jsem si za
života nakoupil s tím, že si je přečtu, až
budu v důchodu. A už jsem tam šest let.
Takže honem honem, dokud na to ještě
vidím a dokud mě nenajde ten mizera
Alzheimer.
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Knihy, studium historie, klasická hudba,
houbaření, dobré jídlo, cestování.
Setkávání se s milými lidmi. 

Jak trávíte svůj volný čas?
Jaké jsou Vaše koníčky? 

Jaký máte názor na novodobé
pohádky? Líbí se vám nějaká?  

Mrzí mě jedna věc, že se kolegové snaží
opičit po cizích vzorech, které
nemůžeme nikdy tak dobře natočit.
Jednak na to nemáme peníze a pak
tyto fantazy nejsou v naší kultuře doma.
Měl jsem to veliké štěstí, že mě učil otec
české filmové pohádky pan režisér
Bořivoj Zeman, autor Pyšné princezny,
Byl jednou jeden král, Šíleně smutná
princezna… Prostě naše česká klasika. A
té bychom se měli držet, protože to je to
naše pravé ořechové, rodinné stříbro,
kterým jsme získávali pozornost a ceny
všude ve světě.  

Kvůli koronaviru došlo ke
změně společnosti. Jak to
vnímáte? 

S lítostí. Lidi se změnili k horšímu,
bohužel. Ale nechci o tom mluvit, je
hezký den, proč si ho kazit. 

Co Vám dělá největší radost? 

Jaro a léto. Krásné počasí.  

Společně jsme se setkali na
klubovém setkání Klubu
sběratelů autogramů. Máte
ve sbírce také nějaké
autogramy? Jestli ano, jaký
je pro Vás nejvzácnější? 

Nikdy jsem je nesbíral, tudíž žádný
nemám. To mi nic neříkalo. Ale oceňoval
a obdivoval jsem na setkání sběratelů
nadšení a pečlivost mnohých, kteří měli
speciální alba, papíry, fotky, několik
druhů fixů a propisovaček. Prostě
koníček.   

Co byste vzkázal našim
čtenářům? 
Aby byli šťastni a v pohodě. A uměli každý
den hezky prožít, pořád se na něco
příjemného těšili a radovali se z každé
maličkosti, která je potěší. 

Zdroj: https://www.super.cz/780058-reziser-trilogie-
slunce-seno-ma-plny-suplik-scenaru-ale-netoci-

rekli-mi-ze-jsem-stara-skola.html
https://www.nafilmy.com/slunce-seno-a-par-

facek/plakaty

vlastní zdroje

17



AKTUALITYDenisa Černochová,
VII.A

10.3. - Ruské letecké
společnosti mají kvůli
západním sankcím za
invazi na Ukrajinu
problémy s údržbou svých
letadel. Nemohou pro ně
sehnat náhradní díly. Od
jejich dodávek je odstřihli
giganti v leteckém sektoru
Boeing a Airbus. Rusko
zkoušelo tuto sankci obejít
přes Čínu, ta ale
požadavek na dodávky
náhradních dílů odmítla.
Informovala o tom
agentura Reuters. 
 

9.3. - Prezidentské volby v Jižní Koreji
vyhrál s malým náskokem kandidát
konzervativní opozice Jun Sok-jol, kandidát
vládnoucí demokratické strany I Če-mjong
již uznal porážku. 

25.3. - Australská vláda zavedla
sankce vůči běloruskému vůdci
Alexandru Lukašenkovi a členům
jeho rodiny a 22 ruským tvůrcům
propagandy. Důvodem je jejich
podíl na ruské invazi na Ukrajinu,
napsala agentura Reuters.
Lukašenko se na australském
sankčním seznamu ocitl proto, že
Rusko při jeho vpádu na Ukrajinu
strategicky podpořil. 

27.3. - Šest dní po havárii
letadla China Eastern
Airlines, které mělo na
palubě 132 lidí, se našla i
druhá černá skříňka.
Nalezené zařízení by mělo
pravděpodobně
obsahovat záznamy
letových údajů; našlo se
metr a půl pod zemí.
S odkazem na agenturu
Nová Čína o tom informují
zahraniční agentury. Při
prohledávání trosek
letadla aerolinek China
Eastern, které v pondělí
havarovalo se našly i části
motoru. Čína již dříve
oznámila, že našla jednu
ze dvou černých skříněk
Boeingu 737-800 aerolinek
China Eastern, skříňka je
však tak poškozená, že
není jasné, zda se z ní
podaří dostat data. Příčiny
nehody nejsou známy, ale
čínské úřady potvrdily, že
všech 123 cestujících a
devět členů posádky
zemřelo. 

28.3. - Kvůli nárůstu šíření
koronaviru Čína uzavírá své
největší město,
26milionovou Šanghaj.
V obřím finančním
a hospodářském centru
země bude přikázána
práce z domova, uzavřena
hromadná doprava
a tunely a mosty vedoucí
přes řeku Chuang-pchu
rozdělily město na
východní a západní část. V
Šanghaji bylo za neděli
zaznamenáno přes 3500
případů pozitivních testů
na koronavirus, což je
nejvíce od počátku
pandemie. Čína stále
prosazuje vůči covidu-19
politiku nulové tolerance, a
tak se její největší město
ocitá v lockdownu. 
 

5.4 - Severní Korea je proti
válce, ale pokud na ni Jižní
Korea zaútočí jako první, bude
muset odpovědět jadernými
zbraněmi. Podle agentury
Reuters to prohlásila Kim Jo-
čong, vlivná sestra
severokorejského vůdce Kim
Čong-una. 
 

5.4. - Přestože se na první
pohled může zdát, že Rusko
kvůli invazi na Ukrajinu čelí
odporu celého světa, sankce
na Moskvu ve skutečnosti
zatím uvalilo jen 40 zemí.
Nehledě na to, jak moc ruská
invaze na Ukrajinu všechny
pobouřila, mnohé státy mají na
Moskvu vazby ještě z dob
Studené války nebo se obávají,
že by je ekonomická blokáda
proti Rusku samotné těžce
poškodila. 

7.4. - Valné shromáždění
OSN odhlasovalo
vyloučení Ruska z Rady
OSN pro lidská práva.
Návrh podpořilo 93 zemí,
proti se vyslovilo 24,
informuje Reuters. Proti
rezoluci se z tradičních
ruských spojenců vyslovily
Čína, Írán a Sýrie. Indie se
podobně jako například
Jihoafrická republika
zdržela. Západní země
hlasovaly svorně pro
vyloučení Ruska. 

18



ZE SVĚTA

 
12.5. - Severní Korea
ve čtvrtek poprvé
oficiálně přiznala
výskyt covidu-19
v zemi a vyhlásila
celostátní lockdown.
Dosud
severokorejské
úřady výskyt nemoci
na svém území
popíraly. 

14.5. - Nejvyšší rada vládců Spojených
arabských emirátů v sobotu zvolila
novým prezidentem korunního prince Abú
Zabí Muhammada bin Zajda Nahajána.
Ten je bratrem zesnulého prezidenta
šajcha Chalífy bin Zajda Nahajána, který
zemřel včera.  

16.5. - Rozšíření
Severoatlantické aliance
o Švédsko a Finsko neschválí
Turecko. Oznámil to prezident
Recep Tayyip Erdogan. Přijetí
nových zemí do Aliance
vyžaduje souhlas všech členů
NATO, postoj Turecka tak
ohrožuje případné rozšíření
vojenského uskupení. 

6.5. - Rada bezpečnosti OSN
dnes jednomyslně přijala své
první prohlášení od zahájení
ruské invaze na Ukrajinu.
Vyjádřila v něm silnou
podporu snahám
generálního tajemníka
Antónia Guterrese najít
mírové řešení. Guterres se
minulý týden v Moskvě
setkal s ruským prezidentem
Vladimirem Putinem a
následně s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem
Zelenským v Kyjevě.
Guterresovy cesty připravily
půdu pro společnou operaci
OSN a Mezinárodního výboru
Červeného kříže (MVČK), při
níž bylo v uplynulém týdnu z
ukrajinského přístavního
města Mariupol a tamní
obléhané ocelárny Azovstal
evakuováno zhruba 500
civilistů. 

4.5.- Severní Korea
odpálila ve středu
směrem do
Japonského moře
blíže neurčenou
střelu, informoval
podle agentury
Jonhap jihokorejský
spojený štáb. Země
přitom bojuje
s nedostatkem
potravin zaviněným
suchem
a zemědělcům musejí
pomáhat úředníci. I
japonská pobřežní
stráž uvedla, že jde o
balistickou raketu.
Jde o čtrnáctou
podobnou zkoušku,
kterou izolovaný
komunistický stát
letos provedl. 

22.4. - Bývalý keňský prezident Mwai Kibaki
zemřel ve věku 90 let. O jeho skonu
informovala současná hlava tohoto
východoafrického státu Uhuru Kenyatta. 

13.4. - Tropická bouře Megi, která v neděli zasáhla Filipíny
a způsobila tam sesuvy půdy a záplavy, si vyžádala nejméně
58 mrtvých. S odkazem na středeční aktualizovanou oficiální
bilanci obětí o tom informuje agentura AFP. 

21.5. - V australských
parlamentních volbách zvítězila
Australská labouristická strana
v čele s Anthonym Albanesem.
Vystřídá kabinet současného
konzervativního premiéra Scotta
Morrisona.  

22.5. - Ukrajinský parlament schválil zákon,
který zakazuje symboly používané ruskými
silami při agresi na Ukrajině a který
označuje Rusko za teroristický stát. Nejvyšší
rada také prodloužila o 90 dnů válečný stav
a všeobecnou mobilizaci, které vstoupily v
platnost 24. února 2022 po zahájení ruské
invaze. 
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Nemyslím, že bych měla sportovní nadání. Při
tělocviku jsem vždycky spadla z kladiny, bála se
míče a umírala po běhu na 500 metrů. Ale ráda
plavu, jezdím na kole, lyžuji, chodím na dlouhé
procházky. Hodně čtu a mám kolem sebe ráda
lidi každého věku, pokud je s nimi pohoda. U nás
ve škole o takových vím, což je důvod, proč se
těšit do práce. :-) 

Jaké záliby jste měla nebo
máte? 

Ano, cestování je skvělé. Vnímám krajiny všeho
druhu, ostrovy, stará města, jejich historii, místní
kuchyni, všechno. Nicméně považuji za štěstí, že
jsem se narodila v Evropě. Naposledy jsem byla
onehdy v Itálii na lyžích a v létě v Řecku na
katamaránu. Plachetnice jsou úžasné, podmínkou je
sehraná parta a tolerance.  
A ještě něco, korálové útesy jsou zajímavé, ať jsou
na světě kdekoliv. 

Máte ráda cestování? V jaké zemi jste byla
naposledy? Jaký způsob dopravy je Vám
nejpříjemnější? 

Vzpomínky na všechny školy mám
jednoznačně dobré. Na základce jsem byla
hodná, dobře se učící holčička. Na gymnáziu
prospěch sice zůstal velmi přijatelný, zato
jsem pěkně vystrčila rohy. Měla jsem ve třídě
takovou partičku, která pěstovala recesi, a
hodně jsme si to užívali. Občas to mělo i
nemilé dohry. Táta se smál, maminka plakala. 

Jaké máte vzpomínky a kam jste
chodila na střední školu? 
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Pes je můj přítel a léčitel. Dříve to byli
vlčáci, nyní bulteriéři. Také jsem zamlada
jezdila a padala z koní. Byli dostihoví, z
Chuchle. Takový kůň není vždy trpělivým
dobráčkem. Pozná slabé vedení a během
třech vteřin se promění v neovladatelnou
raketu. Přesto mě žádný úraz neodradil.
Táta se mračil, maminka plakala. 

Máte ráda zvířata? Máte nějakého
domácího mazlíčka? 

Hudbě rozumím asi tolik, jako pravidlům kriketu. Prostě mně vyšší moc
upřela hudební sluch. Ale hudbu ráda mám a ráda jsem chodila tancovat.
Můžete mě slyšet i zpívat, kdybych si vás naložila k sobě do auta. 

Hrála jste nebo hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Na filmy se příležitostně dívám
a domnívám se, že některé jsou
tak dobré, že je mám čím dál
raději, stejně jako některé
knížky. Těžko vybrat jen jeden.
Takže z českých filmů  
např. Petrolejové lampy, od
Miloše Formana One Flew over
the Cuckoo´s Nest. Velmi
zvláštní mně připadá Tančírna
(1983). Je to jen hudba, tanec,
kostýmy, výraz v obličeji, slova
žádná. To se nedá popsat, to se
musí vidět.  

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

Ano, na mnohakilometrové procházky
chodím, většinou sama nebo se psem.
Tam kde bydlím (25 km od Prahy) je
opravdu krásná příroda, lesy, skály,
potok, stráně, trampské sruby z první
republiky. Svižně kráčím a myslím si na
své věci. 

Chodíte na různé procházky
do přírody? Popřípadě kam? 

AUDIENCE V KABINETU
 

Hovořím i píšu obstojně česky, patrně proto, že jsem tento
obor spolu s dějinami vystudovala na Filozofické fakultě
UK Praha. Potom přišla angličtina a mohu jen litovat, kolik
jsem toho zapomněla z ruštiny a z němčiny. 

Kolik umíte jazyků a jaké to jsou? 

Já jsem člověk, který vaří, protože musí.
Tak se aspoň snažím, aby nám to
chutnalo. Jsem hodně zeleninová a
sýrová, můj muž polévkový a
masíčkový, to se dá zkombinovat.
Sladké věci mě neberou. Můj
volnočasový nápoj je prosecco, jinak
voda, káva, čaj. 

Vaříte ráda? Jaká máte
ráda jídla a jaké ráda
nemáte? 

Kdybych se měla na závěr zhodnotit, dalo by se říct „Podtrženo a
sečteno“, že jsem celkem sečtělý a rád se smějící prokrastinec (*), s
mírným tahem ke zlomyslnosti. Lepší už to nebude. 
(*) Prokrastinace je opakovaný sklon k odkládání povinností a úkolů na
pozdější dobu (často se jedná o administrativní úkoly nebo učení) 
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Hlášky
učitelů

Miloslav Husák: Rozdám 
vám článek. Sekunda to 
měla jako kompletní učivo o 
Indii, vy to máte jako úvod. 
Oni na to měli týden, vy to 
zvládnete za 10 minut. 

Vojtěch Veverka: Šššš, já 
ji neslyšim. Takhle jí dám 
jedničku, když to bude mít 
na čtyrku. 

Milan Pospíšil: Ty seš připravenej jak 
Francouz na válku. 

Vojtěch Veverka: Vy si z tý ho-
diny děláte cochcárnu. Támhle 
jí, ta je na mobilu, když na 
něm být nemá, tamhle dokon-
ce hrajou karty! 

Miloslav Husák: Já nechci 
říkat prase, tak použiju nad-
pohlavní slovo. Který kanec tu 
rozsypal ty sušenky? 

Vladimír Němec: Jste pouhými 
klasy, které zbyly na okraji pole 
a byly hozeny na tento ústav.

Zuzana Fišerová: Dominiku, já 
vás tam jdu napohlavkovat. Já to 
jinak nevidim. 

Jitka Husáková: Ostatním uči-
telům nevadí, že se schováváte 
vzadu?              
student: Ona si už většina učitelů 
zvykla.
 Jitka Husáková: Oni si ostatní 
učitelé zvykli, že jste magoři? 

student: Já si to opíšu od Krá-
líka, on mi hodně pomáhá. 

  Jitka Husáková: To teda ne-
chápu, proč to Králík dělá. 

Iveta Bínová: No půjdou tam kvin-
ta, sexta, septima a oktáva…takže 
takoví ti chytřejší. 

Milan Pospíšil: Kdybych měl 
tvůj výkon přirovnat k těho-
tenství, tak už jsi měl celkem 
bříško, ale plod byl naprosto 
nefunkční. 
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Konec školního roku, který se dlouhé měsíce zdál být v nedohlednu, se kvapem blíží. Navíc 
v posledních měsících, začaly pravidelný rozvrh nabourávat maturity, přijímací zkoušky a 

mnoho různých výletů. Proto řadě z nás morálka čím dál více stoupá s vidinou cílové rovin-
ky. Doufáme, že k vaší dobré náladě co nejvíce přispěje i letos poslední sada vtipných citátů 

našich učitelů. 

Václav Novák, VII.A
Terezie Babická, V.A

Ondřej Slavík: Člověk se zbaví covi-
du a tady je mor…to je hrozný. 



Autor: Ester Železná,
IV.A

I am going to be very honest with
you, when I was walking up to the
beautiful salon in which I
interviewed his excellency, the
ambassador of The Czech Republic
Nick Archer, I was almost shaking
and sweat beads were forming on
my forehead. However, when I sat
down with a very pleasant person,
suddenly, the interview seemed to
flow naturally. Find out about the
future of students after Brexit, why
English is a helpful tool and also
what the favorite Beatles song of
Nick Archer is. 

The Queen has always been there. That’s the
first thing to say, particularly in a country
where the head of state changes every few
years. Not only has she been there my entire
life, she’s also been there nearly for the whole
life of my mother, who’s 85. We were not
brought up to pay particular attention to the
Queen or the royal family. Some people get
very fanatical, and I don’t think that’s very
healthy. We were brought up with a sense
that the monarchy was absolutely the
structure of out society, our nation. Whilst a
lot of teenagers and young people question
that now, I’m entirely persuaded that it’s a
very good foundation to have. 

The Queen will celebrate her 70th
jubilee this June. How were you
brought up in regards to the royal
family? 

ROZHOVOR

23



When and how did you decide to
pursue the path of being an
ambassador with certain diplomatic
duties? 

Obviously, we are all taught English.
How do you think it became so
popular that it basically became our
modern Latin? 

Quite by accident. I never wanted to be an
ambassador. I wanted to be an art dealer
and my first job was actually at an auction
house.  I sort of fell into it by accident. If you
maybe like not specializing, if you like
dipping in and out of other people's world
and meeting a whole set of huge variety of
different people, then being a diplomat is a
very good line of business. When I talk about
it being a lifestyle thing, it's not in an entirely
frivolous way, because particularly when
you're abroad as an embassy, the dividing
line between work and not work is very fluid,
very undisciplined. Everything I experience
here helps me do my job better. 

Well, it has something to do with the extent
of the British Empire in the 19th century. I
think mainly it's thanks to the Americans
and the global preeminence of American
pop culture, which means that people get it
young. I don't mind that. I'm very often
amazed by how it will be the language that
people from two completely different parts
of the world who have nothing to do with us
use to communicate. But even if that
communication, say, between a Brazilian
and a Japanese businessman has nothing to
do with England, of course we do hugely
benefit. You have to have it these days, right?

Well, I'm more of a spectator. You would
need to ask DofE exactly what they intend to
create. However what I see is an opportunity
to kind of accelerate that process of
acquiring life skills and acquiring resilience
that we all go through. Doing a Duke of
Edinburgh award means that it perhaps
happens a little bit sooner and in a rather
more concentrated way, which means that
young people who go through the DofE
program are particularly well equipped by
comparison with their contemporaries. I
think it confers a significant advantage. I
come back to this business of resilience. It's
about taking on tasks that you might not
otherwise take on. It's about discovering that
you can put up with things that you might
have been nervous about volunteering to
take up. It kind of catalyzes some really
important developments that we all have to
go through as individuals. That’s what I see. 

My school, among the others, is
part of the DofE program. What
exactly does that entail and provide
to the students for their future?

Do you think that certain courage or
that kind of resilience is important
for a student to have in the modern
world?

I think it's important for everybody to have,
and we talk a lot in my organization about
resilience. Sometimes I think it's just a word.
But what I've seen over the last two years
with covid and now with the emotional
strain that Ukraine is putting on all of us, is
that resilience, the ability to maintain one's
integrity and to maintain one's equilibrium,
even when really challenging things are
happening, both physical and emotional, is a
fantastic life skill. We can't always rely on
other people to think about our personal
resilience.
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Many international student
programs that entail Britain have
unfortunately been pulled out of
European countries due to the
Brexit, for example, Erasmus Plus.
That was a program that was here
and now suddenly it isn't. What do
you think now is a plausible option
for students who want to study
abroad in Britain? 
I think Erasmus Plus definitely has changed
things, but I think that its impact can very
easily be exaggerated. When I was talking to
the director of Charles University two or
three weeks ago, she was saying that there
are arrangements and there is finance
available and that student numbers have
actually held up not adversely affected by
the disappearance of Erasmus Plus. On the
British side, we've put in place a new fund
which will enable our students to travel and
study overseas just as they did before.

It's just that instead of going through that
central clearing house, they get it direct.
What we see at this end is the universities
themselves, the foundations, and also
actually an arrangement whereby some
Erasmus money can still be used by Czech
students to travel to non-EU countries. So, it
is different, but at the moment we're not
seeing that it's necessarily worse than the
other side of this. We still have an open
question around Horizon Europe which is
incredibly important at postgraduate level, or
undergraduates not very far from being
postgraduates. We agreed when we left the
European Union that we would continue to
take part in Horizon Europe and the
European side agreed that as well. It is being
held hostage by the European Commission
at the moment because there are other
dossiers that are still open. Our intention was
always to stay in Horizon Europe and we
hope that that will be finally signed off very
soon for the benefit of the young researchers
who want to take part. 
 

 
What is one thing that you would
like to say to my generation, to the
students who have big plans for the
future, who want to study abroad or
participate in something that they
love? 

I would say do come to Britain. We have
fantastic universities; we have a fantastic
educational tradition that really prioritizes
creativity and inquiry. That's what I hear not
from the British, but from where I live
overseas, that there is a creative element in
our education system which is unique. The
second half of that, if I'm allowed two
messages, is don't therefore be put off by
people just saying, oh, it's all impossible
because of Brexit, it's not. There are ways of
achieving it.

A favorite Beatles song? Yes. I like Here, there
and everywhere. I like it partly because I'm a
musician and I love the way that the chords
progress. It's very difficult if you're a musician
not to listen for the structure. It's a
wonderfully, romantic, beautiful song, but
I'm also always conscious of how it works,
which gives me a little bit of additional
pleasure.

Right, well, thank you. That was the
most serious part of the interview.
Now for a question I'm quite
curious about. Do you have a
favorite Beetles song?

ZDROJ: https://cdn.albumoftheyear.org/album/240977-here-there-and-everywhere.jpg
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František Křižík se narodil 8. července roku 1847 jako

jediný syn chudého ševce a posluhovačky ve městě

Plánice na Klatovsku. Narodil se tak ve stejný rok

jako další slavný vynálezce Thomas Alva Edison. 

 V mládí přišel o svého otce a ve dvanácti letech

odešel studovat do Prahy. Protože neměl dostatek

financí, nemohl odmaturovat. Nemohl totiž zaplatit

poplatek za její složení. Díky jednomu z profesorů byl

František přijat na ČVUT a zde měl roli

mimořádného posluchače. V té době si musel

vydělávat, a tak pracoval jako soukromý učitel,

opisovač not nebo jako pracovník v továrně na

výrobu telegrafních a signalizačních zařízení. Během

této profese již začal vytvářet své první vynálezy,

např. zdokonalil železniční signalizaci. Po studiích

pracoval jako železniční opravář, úředník drah nebo

jako přednosta telegrafního oddělení. Ve svých 20

letech si vzal za manželku Pavlínu Štulíkovou a

později spolu měli šest dětí, ze kterých několik

bohužel později zemřelo. 

175 LET OD
NAROZENÍ
ČESKÉHO
VYNÁLEZCE
FRANTIŠKA
KŘIŽÍKA
„Chtěl jsem jen dokázat, že my Češi

dokážeme totéž co jiní, a někdy snad i lépe“.

Toto je výrok jednoho z nejslavnějších

českých vynálezců a elektrotechniků

Františka Křižíka, který svými významnými

vynálezy proslavil naši zemi i v zahraničí. Za

to si vysloužil přezdívku český Edison, i když

on sám toto pojmenování neměl rád. 8.

července si připomínáme výročí 175 let od

jeho narození. A co že vlastně všechno

vytvořil?  

AUTOR: PETR KLOC, VI.AVÝZNAMNÁ HISTORICKÁ VÝROČÍ
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Peníze z prvních vynálezů využil pro cestu na

světovou výstavu do Paříže v roce 1878, kde se setkal

s vynálezy ruského vynálezce Pavla Nikolajeviče

Jabločkova. Jeho vynálezy ho tak nadchly, že si v roce

1880 nechal patentovat svůj nejdůležitější vynález -

obloukovou lampu, kterou sice již vynalezl

Jabločkov, ale Křižík ji velmi zdokonalil. V Plzni si

později otevřel i vlastní dílnu na výrobu těchto lamp.

Díky jednomu tamnímu podnikateli se mu pomohlo

uvést obloukovou lampu na český i zahraniční trh.

V roce 1881 obdržel za to na výstavě v Paříži zlatou

medaili. Zde měl ale velkou konkurenci, např.

v podobě Thomase Alvy Edisona, nad kterým zvítězil.

Začalo se mu tak přezdívat český Edison.

V roce 1903 vybudoval první elektrifikovanou trať

v Rakousku-Uhersku z Tábora do Bechyně. Svým

zařízením vybavil 130 elektráren a postavil také tři

automobily na elektrický pohon a také několik

elektrických lokomotiv. Časem mu vyrostl

konkurent. Byl jím mladší inženýr Emil Kolben, který

upřednostňoval střídavý proud, zatímco Křižík proud

stejnosměrný. (To mnozí jistě znáte z hodin fyziky,

pokud se nemýlím.) Postupem času se totiž zjistilo,

že střídavý proud fungoval lépe, a tak Emil Kolben

postupem času dostával více zakázek než Křižík.

Úspěchy měl i na výstavě v Mnichově a prodejem

licence na výrobu lamp v zahraničí si vydělal mnoho

peněz. V roce 1883 provedl bezplatně osvětlení

technické výstavy ve Vídni. Ve stejný rok mu byl za to

udělen Řád Františka Josefa. V roce 1887 dostal první

zakázky na městské pouliční osvětlení. Těmi prvními

městy byl Jindřichův Hradec a Písek. O dva roky

později postavil na Žižkově první městskou

elektrárnu v Čechách. Na Jubilejní zemské výstavě v

Praze v roce 1891 představil svůj nápad pouliční

elektrické dráhy a světelné fontány na výstavišti

v Holešovicích, která se zde nachází dodnes. Fontána

všechny ohromila a stala se tak dalším Křižíkovým

slavným vynálezem. Na výstavě provedl i její celé

osvětlení. Ve stejný rok obdržel Řád železné koruny.

Později z finančních problémů banky převzaly jeho

podniky a on se stáhl do ústraní, protože byl již velmi

zadlužený. Ve stáří pobýval u svých dětí na rodinném

zámku ve Stádlci u Tábora, kde roku 1941 zemřel.

Bylo mu 94 let. Byl pohřben na vyšehradském

hřbitově. Jeho pohřeb se stal tak manifestací proti

nacistické okupaci. Na jeho počest je pojmenováno

mnoho ulic a také stanice pražského metra Křižíkova

na lince B. Po Křižíkovi je pojmenována i planetka

1983 RX, která byla objevena v roce 1983. Portrét

Františka Křižíka a nákres jeho obloukové lampy se

objevil i na české poštovní známce, vydané roku

1997.

zdroje: https://www.postaonline.cz/eshopfilatelie/detailProduct.html?id=720

https://www.reflex.cz/galerie/zajimavosti/126746/cesky-edison-frantisek-krizik-vymyslel-elektromobil-i-tramvaj-zname-

ho-ale-kvuli-jedinemu-vynalezu?foto=1https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-krizikova-fontana-na-

prazskem-vystahttps://mapa-metra.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metro-K%C5%99i%C5%BE%C3%ADkova-stanice-

v%C5%AFz-ve-stanici-metra-Praha.jpg
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M A R I E  M O R A V C O V Á
H r d i n o v é  p r o t e k t o r á t u

Jejich byt fungoval jako kontaktní místo
parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše z
výsadku Anthropoid. Dále tu chvíli i bydlel se
svým psem další důležitý odbojář Josef Valčík z
výsadku Silver A, který zprostředkovával
kontakty mezi jednotlivými výsadky. Dále se
zde i ukrývali parašutisté z výsadku Out
Distance Adolf Opálka nebo proslulý zrádce
všech odbojářů Karel Čurda. Marie Moravcová
se o ně starala, prala jim oblečení, vařila jim,
sháněla potraviny, vyřizovala vzkazy a poskytla
jim i přespání. Odbojáři ji proto dali přezdívku
Teta. Aťa Moravec fungoval jako spojka mezi
odbojáři a účastnil se také příprav na atentát na
Heydricha, kdy obhlížel Heydrichovu cestu z
Prahy do Panenských Břežan, kde měl své
sídlo. 

 • nejstatečnější žena českého protinacistického odboje
 

Marie Moravcová byla česká odbojářka a celá její rodina se významně podílela na operaci
Anthropoid, která byla velmi důležitá k odstranění jednoho z nejobávanějších nacistů a kata
českého národa Reinharda Heydricha. Byla to velmi statečná, odhodlaná a štědrá žena, jejíž
rodina za svou odbojovou činnost později zaplatila krutou daň. 

Marie Moravcová, rozená Krčilová se narodila 25. srpna
1898 do rodiny žižkovského obchodníka. V roce 1918 se
provdala za o 11 let staršího železničního zaměstnance
Aloise Moravce. Později se jim narodil syn Miroslav
(*1918) a později i syn Vlastimil (*1921), zvaný Aťa. Po
Mnichovské dohodě v roce 1938 pracovala jako členka
Dobrovolných sester Československého červeného
kříže, kde pomáhala lidem, kteří kvůli vystěhování se z
československého pohraničí ztratili své domovy. Po
vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se rozhodli
zapojit do protinacistického odboje. Každý v rodině byl
vlastenec a do odboje se proto zapojila celá rodina.
Alois se v odboji podílel na přímé kurýrní a
zpravodajské činnosti. Starší syn Miroslav mezitím v
roce 1939 odešel mimo republiku a vstoupil do
československé zahraniční armády a v roce 1943 se stal
pilotem v 310. československé stíhací peruti RAF*. Po
výsadcích parašutistů na území protektorátu se v Praze
vytvořila síť úkrytů, kde se mohli výsadkáři schovávat.
Nejčastěji to byly byty odbojářů, a právě jedním z nich
byl i byt rodiny Moravcových v Biskupcově ulici č . 7.

Petr Kloc, VI.A
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Dnes se na domě v Biskupcově ulici č .
7, kde rodina žila, nachází pamětní
deska. Po celé rodině byla v Praze 9
pojmenována ulice Moravcových.  

Po zradě parašutisty Karla Čurdy, který
prozradil gestapu mnoho jmen a adres
odbojářů, se k rodině Moravcových dostalo i
gestapo. V noci 17. června 1942 obklíčilo gestapo
jejich byt. V bytě se v tu dobu nacházela Marie a
její manžel Alois. Aťa byl v tu dobu u
příbuzných mimo Prahu. Vtrhli jim do bytu a
Aloise i Marii zatkli. Marie mezitím požádala
jednoho z příslušníků gestapa, jestli může na
toaletu. Marii bylo vyhověno a ona ze strachu z
mučení, při kterém by musela vyzradit další
jména odbojářů, spolkla ampulku s kyanidem,
kterou měla ukrytou ve své broži. Jed ji hned
usmrtil. Poté byla pohřbena společně s dalšími
odbojáři v hromadném hrobě na Ďáblickém
hřbitově . 

Její manžel Alois byl poté krutě
vyslýchán a mučen. Gestapo mezitím
Aťu přivolalo fingovaným telegramem
do Prahy, v němž stálo, že jeho matka
je těžce nemocná. Poté byl také zatčen
a stejně jako jeho otec byl i krutě
vyslýchán. Během brutálního výslechu,
při kterém mu příslušníci gestapa
ukázali uříznutou hlavu jeho matky,
prozradil gestapu místo úkrytu
Gabčíka, Kubiše a dalších parašutistů v
kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici a také další
jména a adresy odbojářů. Po boji v
tomto chrámu musel mrtvé parašutisty
identifikovat. Alois a Vlastimil
Moravcovi byli popraveni 24. října 1942
v koncentračním táboře Mauthausen.
Společně s nimi byla popravena i
Mariina sestra Karolína Králová. Starší
syn Miroslav zahynul při havárii
Spitfiru krátce po startu na bojový let
během spojenecké invaze v Normandii
v roce 1944. Je pohřben ve Velké
Británii. Takto celá rodina položila své
životy za naši vlast. 

*RAF- Royal Air Force- vojenské letectvo britských ozbrojených sil, vzniklo v
roce 1918
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LADY AGATHA CHRISTIE 
Ikonické jméno slavného

belgického detektiva Hercula

Poirota zná snad úplně každý.

Ale dnes se nebudeme bavit ani

tak o něm, jako o jeho

stvořitelce. Agatha Christie je

hned po Bibli a Shakespearovi

nejvydávanější prozaičkou na

světě. Její ikonické postavy a

zapeklité, běžnými smrtelníky

nevyřešitelné, případy dodnes

ovládají jak filmovou, tak

divadelní scénu. Ale jaký měla

královna zločinu život a jak se

k psaní dostala? Byla vůbec

spokojená s výběrem svých

detektivů? 

Měla tahle neobyčejná autorka

až tak neobyčejný život? 

Narodila se roku 1890 ve městě

Torquay v jihozápadní Anglii.

Většinu svého dětství prožila

v Ashfieldu (jméno domu rodiny

Millerových) se svými

nevyzpytatelnými a energickými

rodiči, dvěma staršími sourozenci

a se svojí chůvinkou (ona sama jí

tak říkala). Zahrada Ashfieldu se

stala domovem pro její

nekonečné hry s vymyšlenými

lidmi a zvířaty.    

Nejužitečnější zkušenosti nabyla během první světové války. Pracovala totiž jako

ošetřovatelka raněných vojáků z fronty a později jako lékárnice, kde připravovala

léky pro vojáky. Během těchto let nabyla znalosti, jak z medicíny, tak z farmacie, a

to jí bylo velmi užitečné ve vymýšlení rafinovaných zápletek. Během volných chvil

v lékárně také napsala svůj první román – Záhada na zámku Styles (1920 – román

měla autorka v šuplíku víc než půl roku, než se ho vydavatelé rozhodli uveřejnit).

Zde poprvé představila svého hrdinu Hercula Poirota, šarmantního belgického

detektiva. Christie si vybrala Belgičana, poněvadž byli v Torquay kvůli válce

ubytováni belgičtí uprchlíci. 

 

PŘ Í B ĚH Y  S L A V N Ý C H  K N I H

Malá Agatha nikdy pořádně nechodila do školy. Byla vychována ještě podle

viktoriánských způsobů. I když se striktním a konzervativním zásadám téhle

výchovy dokázala částečně vyhnout, nikdy nenabyla žádného pořádného

vzdělání. Aritmetiku, čtení a psaní ji naučil její tatínek, ale když ji počítání

začalo bavit, musela ho omezit, jelikož se to na slušnou dámu nehodilo. Její

hlavní vzdělání spočívalo v pařížské škole pro dívky, kde se učila malovat, zpívat,

hrát na klavír a v podstatě být přínosem pro společnost. Dokonce chtěla zpěv a

hru na klavír i studovat, ale její učitel jí řekl, že na zpěv není dostatečně dobrá a

ona sama také nesnášela jakékoli vystupování před publikem.  

První iniciativu k napsání povídky dala spisovatelce její maminka. Agatha ležela

doma s horečkou a její hlavní aktivitou bylo hraní bridže sama se sebou. Proto

přišla za Agathou její mamka a řekla jí, ať napíše povídku. Ona tak provedla a

na druhý den měla hotovo. Postupně pak napsala pár dalších povídek a některé

byly i uveřejněné v různých časopisech. A tam to v podstatě všechno začalo. 

zdroj: https://images.app.goo.gl/As9YFApCuCnN8sAv8
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Sama později ve svém vlastním

životopisu říkala, že výběr věku

jak Poirota, tak slečny Jane

Marplové (ta byla poprvé

představena až v povídce Úterní

klub - 1927) byl velmi nešťastný. 

 Psala s nimi povídky a romány

víc než pět dekád, což v té době

(a asi i dnešní) byl nedosažitelný

věk. Možná právě proto Agatha

Christie poslala Poirota brzy do

důchodu, aby mohl spokojeně

pěstovat dýně a občas vyřešit

nějakou tu vraždu. 

Později Agatha zažila ve svém životě, jak šťastné, tak smutné chvíle. Setkala se

s anglickou královnou a dostala Řád britského impéria, ale taky se rozvedla a

znovu vdala, našla svoji lásku k cestování a archeologii, ale hlavně se celý život

věnovala něčemu, co milovala nejvíce – psaní.   

PŘ Í B ĚH Y  S L A V N Ý C H  K N I H

Během první světové války se také dvakrát zasnoubila. Maminka mladou

Agathu uvedla do společnosti v Káhiře, kde se poprvé setkala s občas

otravným, nudným a nepříjemným dvořením mladých mužů. Několik

potenciálních ženichů ji žádalo o ruku, protančili s ní celý večer, nebo si

hodiny povídali s maminkou Agathy, ale ta nikoho nepřijala. Až po návratu

do Torquay obnovila přátelství s Reggiem Lucy, který se po letech vrátil

z Hongkongu. Později se i zasnoubili, ale on musel odejít do války a někdo

jiný se „připletl do cesty“. Na jednom z večírků se seznámila s Archiem

Christie, kterému se po několika měsících čekání stala manželkou. Byli

chudí jako kostelní myš, ale po přestěhování do Londýna se paní Agatha

Christie mohla začít věnovat psaní naplno. 

zdroj:https://images.app.goo.gl/zY3PYboPAnK5E8yj8
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Určitě jste už někdy viděli bizona (ať už na obrázku, nebo třeba v zoo). Pižmoň mu
je sice podobný tvarem těla a zbarvením srsti, ale má mnohem blíž k ovcím. 

Pižmoň severní (Ovibos moschatus) je býložravec a sudokopytník. Najdeme ho
hlavně v západní a severní části Aljašky, v severní Kanadě, Grónsku a řídce i v

severní Evropě. Pižmoni obývali před asi 20 tisíci lety také naše území, což
dokazuje nález neúplné kostry v jeskyni Ovčí díra na Moravě. Jejich populace

skoro zmizela v devatenáctém století, kdy byli loveni hlavně pro svůj silný a hustý
kožich. 

Vzhledem připomíná pižmoň spíš bizona, než ovci, ke které má podstatně blíž.
Jeho dlouhé hnědé chlupy můžou měřit až 61 centimetrů. V důsledku globálního
oteplování a častých dešťů v místech, kde pižmoni žijí, se stává, že jim deštěm

promokne jejich hustá srst, která zmrzne na kámen. Jestli takový pižmoň leží na
zemi, může se stát, že jeho kožich přimrzne a on zahyne hlady nebo zimou. 

Další zajímavostí jsou jejich rohy. Jsou níž na hlavě a vytváří široký val, který
chrání jejich čelní kost. Rohy jim slouží také k obraně. Při ohrožení vytvoří dospělí

pižmoni kruh (uprostřed jsou mláďata a slabší jedinci) a nejsilnější jedinec jde
predátora zahnat. I ty nejhladovější smečky vlků to často vzdají, protože pižmoní

rohy jsou velmi nebezpečné. Proto je i pro člověka velmi důležité, držet se od
pižmoňů daleko. Často se jich lidé nebojí, protože nevypadají na zrovna nejlepší
atlety, ale zdání klame. Při překročení jejich útěkové vzdálenosti, což je asi 50 až

100 metrů, se dají do překvapivě rychlého a nebezpečného útoku. 
Tohle zajímavé zvíře dnes už sice není tak jednoduché potkat, ale určitě je

potřeba si na něj dávat pozor, protože jízda na pižmoních rozích asi není úplně
příjemná. 

 

PIŽMOŇ SEVERNÍ

https://en.wikipedia.org/wiki/Image:Musk_oxen.jpg

Kristína Ščerbíková, V.A
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CHAČAPUR I

Nejdřív si připravte kvásek. Droždí a cukr

rozpusťte ve vlažném mléce a nechte asi

10 minut kynout při pokojové teplotě.

Mezitím smíchejte mouku, vejce, máslo,

sůl a nakonec přidejte kvásek. Těsto

pořádně vypracujte a nechte hodinu

kynout na teplém místě. 

Po vykynutí si těsto rozdělte na dvě části.

Z každé části vyválejte kruh a naplňte ho

sýrem a ostatními ingrediencemi tak,

aby okraje zůstaly prázdné. Ty poté

můžete buď jenom srolovat, nebo jimi

celou náplň přikrýt. Těsto potřete

vajíčkem a teď už stačí jenom dát každé

chačapuri zapéct na 230° stupňů na 20

minut a máte hotovo. 

Typický gruzínský recept se v poslední době

stal opravdu populárním. Hodí se

k polévkám, nebo jen tak samotný a můžete

si ho naplnit čímkoli, na co máte chuť. 

POSTUP: 

1.

 

 

1.

500 g hladké mouky 

20 g droždí 

1 čajovou lžičku cukru 

125 ml mléka 

3 vejce 

50 g másla 

½ lžičky soli 

1 vejce na potření 

450 g sýra 

Špenát, sušená rajčata a cokoli, co máte

rádi 

Ingredience: 

Náplň: 

 

 

Kristína Ščerbíková, V.A

recepty
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TIPY NA
 ZÁŽITKY 

Západ Slunce na Letné  

Pokud chcete uzavřít příjemně strávený večer, doporu-
čuji vycházku letenským parkem, která by vedla až ke 
slavnému Metronomu. Poté jen vyčkejte, až se začne 
stmívat a posaďte se hned na zídku obklopující kyvadlo. 
Je skvělé pozorovat, jak se mění barvy na nebi a slyšet, 
jak ručička obří konstrukce čechrá vzduch nad vámi. Po-
kud třeba rádi skatetujete nebo jezdíte na kolečkových 
bruslích, hned u kyvadla je i parádní skate park.   

A hlavně....  

 

si vytvářejte přes prázdniny dále nové zážitky! Co 
třeba jet vodu, navštívit památky, nebo vycestovat 
do zahraniční? Ať už se rozhodnete jakkoliv, hlavně 
si užijte bezstarostné, hezky strávené léto. Loučím 
se s vámi, ahoj! 

 

Kavárna Šlágr  

V srdci pražských Vinohrad se skrývá kavárna, která jako by 
vypadla z prvorepublikového filmu. Nejen že je její interiér 
zařízen vkusně do stylu art deca, i obsluha je oblečená do 
módy dvacátých let. Určitě doporučuji výborný meruňkový 
koláč, který by se rozhodně dal popsat jako neskutečně 
slastný dezert.  

Ester Železná, IV.A
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zdroj:  https://www.kudyznudy.cz/files/35/35d148aa-4b94-4407-895c-
-b1e526591865.jpg?v=20200921161255

zdroj: https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Ci9BiNh.jpeg?-
fl=res,600,400,3,ffffff

zdroj: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKLZh-mY0J41nIA-
23ChcQ4KVRQ4gYNkErCem6oAZ4YoTvud7lb8FvSrlB1gBgWNZNwjC8&usqp=CAU



THE QUARRY

 

THE LAST OF US

The last of us je

výstavní hra na

konzole PlayStation,

nyní se ale můžete

radovat, protože po

dlouhých letech míří i

na PC. A chcete slyšet

ještě lepší zprávu?

Mohli bychom si ji

zahrát už na konci

letošního roku! 

 

Tato hra dělá z hráče pasivního

konzumenta, jenž hru opravdu

prožívá. Celé je to poměrně

hloupé až tak, že to hráči přijde

neskutečně zábavné. Hlavní

představitelé jsou opravdová

herecká esa. Můžete si zahrát

jak sólo mood, tak i s přáteli.

Jediné, co vás může odradit, je

bohužel cena této hry.

 

HERNÍ OKÉNKOHERNÍ OKÉNKO
Terezie Babická, V.A

zdroj: https://images.app.goo.gl/uSUcyw6nPxmye2nc6
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Smrt na Nilu Mami, ty se  
nebojíš? Jak 
tohle 
můžeš 
číst?

Nebojím, vždyť 
vše vyřeší Hercule 
Poirot!

Erkyl Poaró? 
Co to je?

Ne co, ale 
kdo. To je      
slavný 
detektiv.

Ten, co 
kouří 
dýmku?

Ne, tohle  
je Belgičan a 
nosí cvikr!

A kde je 
teď?

V Egyptě, 
začíná tam být horko.

Tak proč se nesvlaží v oáze?

Ne, broučku, to znamená, že se schyluje k vraždě!

K vraždě? 
A koho?

Překrásné milionářky...

A kdo je 
podezřelý?

Podezřelý? No, vlastně všichni...

Ale jak 
můžou být 
podezřelí 
všichni?

Protože každý 
může mít motiv, 
jak říká Hercule 
Poirot. 

Víš, Gabrieli, každý 
může někdy selhat!

Nejběžnějším motivem „jsou peníze. 
Tedy - zisk v celé své košatosti. Potom 
pomsta - a láska - a strach - a holá 
nenávist - a dobročinnost”

(Agatha Christie)

Autorka: Lucie Čechová (I.A)


