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do nějž se škola zapojila

To vše a mnohem více naleznete v Heuréce…

Horoskopové – Nahlédněte
do budoucna…

!

4 nové rubriky:
Vybíráme,
Nadpřirozeno, Němí
přátelé a Horoskopové

!

2

Obsah

Obsah:

Obrázky z úvodní strany: www.deviantart.com
1. strana – Úvodní strana
2. strana – Obsah & Těžký úvod šéfredaktorův
3. strana – Homole u Jičína – adaptační kurz: Zevrubný popis „adapťáku“ letošní 1.G…
4. strana – Statistika nuda je: Kompletní výsledky dotazníku ohledně Heuréky…
5. strana – Eiwinka: Nová rubrika zaměřující se na zvířata a vše ohledně nich. V prvním díle Vás seznámíme
s pejskem Eiwou…
6. strana – Eiwinka: Pokračování ze strany 5
Psí modlitba: Můj pane, říká se, že jsem nejlepší přítel člověka…
Poděkování: Od občanského sdružení MÍSTO školního časopisu Heuréka
7. strana – Vybíráme: 1. díl nové rubriky Vám poradí, jak si vybrat správný digitální fotoaparát
8. strana – Vybíráme: Pokračování článku z předchozí stránky
Star Wars: The Clone Wars: Recenze a kritika nových Hvězdných válek
9. strana – Nadpřirozeno, díl 1.: Andělé: První díl další nové rubriky. Tato strana je věnována andělům…
10. strana – Kam ráda chodím: Pozvánka do jabloneckého bazénu…
11. strana - Lepší svět: Jaké by to bylo žít ve světě, kde nikdo nic nemusí…
12. strana - Horoskopové: Připravte se na svůj osud. Naše 100% pravdivé horoskopy Vám poodhalí roušku
budoucnosti…
13. strana – Horoskopové: Pokračování z předchozí strany…
Spojovačka aneb jak porozumět tečkám snadno a rychle: Poznejte, jaký jste typ člověka..
14. strana – RecykloHraní: Téma letošní první Heuréky Vás poučí o novém projektu, do něhož se naše škola
zapojila…
15. strana – Rozhovor: S druhým nejlepším mladým rétorem České republiky, se studentem naší školy,
Davidem Tran Huu
16. strana – Nový slovník aneb sedmero moderní politické češtiny: Po dlouhé době pro nás zástupce
organizace „VÚL“ opět připravil češtinářské okénko. Připravte se na analýzu politického slangu.

Těžký úvod šéfredaktorův
Mohl
jsem
následující
řádky
vyplnit
nesmyslnými žvásty o nesmrtelnosti brouka,
Ale já jsem si řekl ne! Rozhodl jsem se nastínit
Vám problematiku šéfredaktorování. Laikovi
se může zdát, že dělat velkýho šéfa Heuréky
může být celkem fajn job. Přátelé, chyba lávky.
Loňský školní rok byl pro nás celkem fiasko.
Vydali jsme pouze pět čísel, což je vážně málo.
Problém tkví v tom, že Heuréka je vydávána
dobrovolně. Já jsem závislý na článcích
od redaktorů i dalších normálních živočichů
ve svém okolí, protože časopis bez článků
prostě vydat nelze. Ale jak dokopat redaktory
k aktivitě a produktivitě? Nad touto otázkou
jsem bádal opravdu dlouho a dá se říci, že
celkem bezúspěšně. Prostě když se někomu
nechce, tak se nechce a vlak přes to nejede…

Musí se chtít a to je základ. Nechtěl jsem,
aby Heuréka spadla do spárů nedobrovolnosti
a přinucování ze strany profesorů. Proto jsem
se na všech stranách (celkem úspěšně)
vymlouval a sliboval. Avšak skutek utek.
Přes léto jsem přemýšlel, jak vytáhnout
Heuréku z krize a jak ji nějakým způsobem
resuscitovat. Nakonec se podařilo domluvit
vitamínovou injekci v podobě pozitivní motivace
ze stran češtinářů. Tito moudří lidé dali hlavy
dohromady a rozhodli se, že každého redaktora
trošku zvýhodní ve známkování v českém
jazyce. Dohoda zní, že každý češtinář by Vás měl
za poctivou tvorbu Heuréky nějakým způsobem
zvýhodnit. A jak? To už je na dohodě mezi Vámi
a jím.
Ondřej Bendl, šéfredaktor
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Školní dění

Homole u Jičína – adaptační kurz
Dne 10.9.2008 po čtvrté vyučovací hodině
vyrazila za doprovodu třídní učitelky Jitky
Kerhartové, výchovné poradkyně Šárky
Horákové a preventistky sociálně patologických
jevů Jany Knapové třída 1.G na adaptační kurz.
Cesta uběhla velice rychle a po několika málo
minutách jsme se ocitli před turistickou chatou
na Homoli u Jičína. Vybalit jsme si však ještě
nemohli, protože nebyly připraveny pokoje.
Místo zabydlení jsme se tedy šli seznámit
s místem, kde jsme měli následující tři dny
pobývat. Poté začala první hra – „Na anděla“.
Šli jsme si vylosovat osobu, o kterou jsme měli
po následující tři dny tajně pečovat.
Mezitím už byly pokoje v pořádku, a tak jsme je
mohli poprvé navštívit. Dostali jsme půlhodinku
na přípravu, a pak již začal náš program v celé
své kráse.
V jeho první části, před večeří, probíhaly klidné
seznamovací hry. Po večeři už ale začal boj
v našich tzv. olympijských hrách. Byli jsme
rozděleni do dvou družstev, která měla spolu
v další části kurzu soupeřit. Mužstva dostala
názvy podle svých kapitánů. Pepovy děti,
po vůdci Pepovi Musilovi, a Černoši - v čele
s Lukášem Černochem. První hra této
„olympiády“ proběhla hned v den příjezdu.
Bylo to živé pexeso, po němž se ujali vedení
Černoši v poměru 1:0. Večer jsme se unaveni
vypravili do svých postelí.
Druhý den po snídani se obě mužstva
rozehřála pohybovými hrami a poté již šla znovu
soutěžit. Dopoledne byli lepší Černoši,
když se ujali vedení 2:0. Po obědě, kdy byly hry
Foto: Autor neznámý

na chvíli přerušeny, jsme využívali dalších
možných aktivit. Kluci šli hrát k lesu fotbal,
zatímco holky se zabavily například volejbalem.
Po necelé hodince jsme byli ale znovu svoláni
k boji. Po obědě se předvedlo hlavně mužstvo
Pepových dětí, které dokázaly srovnat stav
do podoby 3:3. Šlo jak o soutěže ve fyzické
zdatnosti, tak o soutěže vědomostní. Poté šla
naše malá olympiáda stranou a přidalo
se maličko více adrenalinu. Nejprve přišla ulička
důvěry a hned po ní zlatý hřeb našeho
odpoledne – pád důvěry. Nakonec se ho
nezúčastnili všichni, kdo ale překonal svůj
strach, rozhodně nelitoval.
Po večeři jsme využili všechna hřiště,
která se na místě nacházela, a někteří z nás už
chystali potřebné věci na večerní táborák.
Kolem osmé hodiny přinesly paní učitelky
občerstvení a my jsme se mohli dát do opékání.
Na tento táborák si každý z nás také přinesl
jednu
přírodninu,
která
ho
měla
charakterizovat. Ze všech přírodnin pak byla
složena koláž. Závěr dne si pak většina třídy
zpříjemnila posloucháním hudby v jídelně.
Náš poslední den začal stejně jako ten
předchozí o půl deváté. Měl se rozhodnout
tvrdý olympijský boj. Obě dvě zbývající soutěže,
však skončily remízovým stavem, a tak tento boj
zůstal bez vítěze.
Na úplný závěr byla vyjasněna hra na anděly
a každý dostal za úkol napsat něco hezkého
o každém spolužákovi. Celý kurz byl zakončen
stylovým obědem. Svíčková, na kterou
se někteří labužníci těšili už od začátku, byla
opravdu výborná. Poté už nás čekala pouze
cesta domů. Nutno říci, že nás všechny moc
mrzelo, že kurz již končí. A tak se všichni těšíme
na další takovéto setkání, kterým bude nejspíše
lyžařský kurz.
Marek Komárek, 1. G
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Statistika nuda je…

www.deviantart.com

Ale dotazníky, které vyplnilo rovných 350 studentů naší školy, nám přinesly
opravdu cenné údaje. Ještě jednou děkujeme za váš čas a poctivé vyplnění
v každé třídě až na 4.A. A jak náš průzkum veřejného mínění ohledně Heuréky
dopadl?
Téměř pro jedenašedesát procent dotázaných
má cenu školní časopis vytvářený studenty
samotnými. Možná pokládáte za samozřejmost,
že každá škola má svůj časopis, který vytvářejí
žáci dobrovolně a bez nějakého nátlaku ze
strany učitelů. Ale na mnoha školách žádný
časopis nemají. A některé školní časopisy jsou
tvořeny v podstatě z donucení. Heuréka
rozhodně není žádným klenotem mezi časopisy,
ale za to je připravovaná dobrovolně a poctivě.
Pouze čtyřiatřicet respondentů se pokládá
za pravidelné čtenáře Heuréky a bezmála sto
třicet studentů si náš školní plátek příležitostně
prolistuje. Ale když vezmeme v úvahu celkový
počet dotázaných, tak zjistíme, že Heuréku čte
pravidelně téměř každý desátý student naší
školy.
Pro srovnání, nejčtenější české „noviny“ Blesk
čte přibližně každý devátý občan naší země.
Na co bychom měli v Heuréce klást největší
důraz (viz graf pod článkem)? Tak zní další bod
našeho dotazníku. Poslušně hlásím, že někteří
z vás se při zodpovídání této otázky opravdu
vyřádili… Například z 2.G vzešel vskutku
originální návrh podpořený pěti hlasy.
Těchto pět osob navrhuje klást největší důraz
na porno… Oproti tomu, 166 hlasů obdrželo
školní dění. Nad sto hlasů se dostaly obrázky
a fotky. Bude jich víc, slibujeme…

A na pomyslnou třetí
příčku v důležitosti
jste dosadili
rozhovory. Rodí se
nový koncept
interwiev, zatím sice
ještě není nic jistého,
ale od příštího čísla pravděpodobně bude
rozhovorů víc…
51% respondentů našeho průzkumu uvádí,
že Heuréka by měla být měsíčník. Souhlasíme,
Heuréka bude vycházet jednou měsíčně (pokud
redaktoři budou psát)…
V poslední otázce jsme se vás ptali, zdali byste
se nechtěli podílet na tvorbě školního časopisu.
Čtrnáct z vás odpovědělo v kladném smyslu.
A dalších devadesát čtyři (!) studentů uvedlo,
že by se občas rádi zapojili… Budeme velmi
rádi, když se kdokoliv z vás začne spolupodílet
na tvorbě školního časopisu Heuréka. Stačí,
když přijdete na některou schůzi redakce,
napíšete mail na Heureka.Casopis@email.cz
nebo navštívíte náš web www.heureka.wgz.cz
a zanecháte nám nějaký vzkaz.
Kompletní výsledky dotazníku naleznete
na webu školního časopisu Heuréka…

Ondra Bendl, septima
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Němí přátelé

…Eiwinka…

Foto - Eiwa: Autor neznámý

Ahoj všichni! Pokud nemáte rádi
zvířata, tak následující řádky ani
nečtěte. Rozhodla jsem se, že svoje
psaní zaměřím na problematiku
týraných
pejsanů,
koček,
koní
a celkově se budu zaobírat všemi
tvorečky (ať už na pokraji vyhynutí,
utýranými nebo jinak „mordovanými“),
kterých je kvůli lidskému hyenismu
požehnaně.
Svůj první článek napíši o pejskovi
jménem Eiwa.
Pokud občas sledujete televizi,
nemohli jste přehlednout případ týraní
zvířat, který se odehrával v Jarošově
nad Nežárkou. Žena, kterou zde
nebudu jmenovat, chovala ve chlévě něco
kolem sta psů. Myslím, že ten z vás, kdo má
doma dva a více pejsků, ví jaká je práce se o oba
postarat. Věnovat se jim stejně, dát jim lásku,
kterou si zaslouží a náležitou péči.
Což samozřejmě paní z Jarošova nemohla tolika
pejsanům poskytnout. Krom toho, že většina
z nich byla pouze na množení, nebudu radši ani
komentovat otřesné podmínky v jakých žili!
Malé výběhy, nedostatek potravy, téměř
bez vody…. A takto bych mohla pokračovat
i dál…Třeba si někdo z vás řekne, že tohle je
ještě v „poho“?!
Já jsem jiného názoru, protože podle všeho měli
dostávat pejsci k jídlu své mrtvé psí kamarády.
To mi přijde nechutné, nemorální a hlavně silně
hyenistické! Po zhlédnutí otřesného videa
z doupěte tyranky se ochránci přírody vzbouřili
a zhruba polovinu psů odvezli do různých
útulků.
Jedna z nich, fenka cane corso jménem Eiwa
se dostala i k nám, do o.s. Místo. Vendulka
Nováková mě tehdy požádala, abych zbídačelou
Eiwu do Heřmanic chodila venčit. Byla
v hrozném stavu, její pohyby při chůzi byly
nepřirozené, v moči měla krev a všeho se děsila,
stačil zvednout hlas, nebo udělat prudší pohyb a
strachem se začala choulit…

Není divu, že jsme měli strach o její zdraví
a zajeli k veterináři. Zjistili ji dysplazii kyčlí
(tzn., že pejsek po nějaké neurčité době
přestává
chodit,
záleží
na
stadiu).
Eiwa tedy dostala léky.
Další hrůzný nález byl nádor na vaječníkách
a podezření na zhoubný nádor v močovém
měchýři, který by byl pro Eiwu smrtelný.
Měli jsme na vybranou, buďto necháme Eiwu
operovat a v případě, že by byl nádor zhoubný,
se její smrt velice urychlí, anebo ji nenecháme
operovat a zemře o rok později. Bylo to
nejhorších pár hodin, co jsem kdy zažila, vždyť
jsme rozhodovali o tom, jestli bude žít!!!
K operaci
jsme
přistoupili
–
nádor
na vaječnících byl odstraněn a údajný zhoubný
nádor byl jen bolestivý polyp.
Eiwa operaci nesla těžce, přece jenom je jí něco
kolem 8 let, a to není zrovna málo! Ale je to
velká bojovnice!!! Vzpamatovala se z otřesných
zážitků týrání i z náročné operace (po které jí
mj. zbyla dosti velká jizva), z nošení
pooperačního oblečku i různých zánětů.
Zamilovala jsem si ji, je krásná a je to
nejvděčnější tvoreček, co znám. Nikdy bych ji za
nic nevyměnila. A hlavně je to už jen a jen můj
pejsek, takže už nikomu nedovolím, aby jí
ublížil!
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V dnešní době je Eiwa na práškách (dysplezie)
a do konce života to tak už zůstane. V očích se jí
dělají nepříjemné záněty, takže používáme
mastičky a různé gely...

rodinách, nebudou mít již nikdy normální psí
život. Na internetu se dozvíte podrobnosti, stačí
zadat do vyhledávače: Jarošov nad Nežárkou –
týrání zvířat. Když vám je méně než 18 let,
zkuste alespoň podepisovat petice na internetu
(spousty jich najdete na www.svobodazvirat.cz ,
a snad i na www.greenpeace.com )

Jen jsem Vám všem chtěla lehce nastínit,
jak moc lidé dokážou být krutí a co všechno
svým chovaní mohou způsobit. Paní z Jarošova
zmařila podle všeho nejeden psí život. A ti psi,
kteří se zachránili a jsou již také v nových

Nemůžeme jen nečinně přihlížet…
Boží mlýny melou pomalu…
Aneta Prokůpková, 2.G

Psí modlitba
Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe všechno,
co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,
hlídám Tvůj dům,
vodím nevidomé,
zachraňuji lidi v troskách a lavinách,
tahám sáně,
pomáhám dopadnout zločince,

bavím lidi v manéžích cirkusů,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích
pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane,
abys ani Ty mne neopouštěl
a nechal mne u sebe dožít
ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako
nikdo na celém světě.
Aneta Prokůpková, 2.G
Foto - Baruška : Vašek Boch

Poděkování
Velice ráda bych poděkovala za celý tým psích
Andělů z 2.G a samozřejmě za o.s.Místo Ondrovi Bendlovi, šéfredaktorovi časopisu
Heuréka.
Po dlouhém bádaní se rozhodl, že veškerý
finanční obnos získaný z prodeje časopisu
věnuje našemu o.s. Místo (resp. šéfce o.s.
Vendulce Novákové). Částka bude použita
na očkování, odčervení a léčbu pejsků.
Ještě jednou moc děkuji…
A
A
neta Prokůpková, 2.G
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Vybíráme

Digitální fotoaparát
Tímto článkem bych chtěl odstartovat sérii článků. V každém článku se budu snažit poradit, jakou věc
si vybrat a na co si dát při výběru pozor, co jsou marketingové triky, naopak na co se zaměřit.
Následující článek je psán s ohledem na lidi, kteří o digitální fotografii nemají ani potuchy.
Celá problematika je na knihu a ne na jeden článek. Snažil jsem se vybrat jen to nejdůležitější
a nejpodstatnější. Tudíž pro fotografy (a odborníky tento článek postrádá význam)…

Mýty o digitální fotografii
Spousta lidí si spojovala kvalitu fotoaparátu
s počtem Mpx (megapixelů). Toto je ovšem mýtus,
počet megapixelů nemá na kvalitu fotoaparátu
žádný vliv. Počet Mpx udává, jak veliká fotografie
se uloží na paměťovou kartu. Čím více megapixelů,
tím více fotografie potom zabírají místa.
Jediné využití je tak při ořezu či tvorby velkých
zvětšenin. Ale i 4Mpx fotoaparát je schopen vcelku
kvalitního tisku na papír A4 (200ppi).
Optický stabilizátor je opět přeceňován, ale zároveň
i podceňován. S jeho pomocí jste schopni udržet 2x
– 3x delší expoziční čas. Což sice v jistých situacích
může pomoc, nicméně za slunečního počasí
ho nevyužijete,
protože expoziční
www.deviantart.com
čas je tak krátký,
že fotografii nejste
schopni rozhýbat.
Při fotografování
pohyblivých
objektů je vám
opět k ničemu,
protože se
fotografie rozmaže
svojí pohybovou
nerovností a žádný
stabilizátor
to nezachrání.
Jediná možná záchrana je krátký expoziční čas.
Svoje uplatnění může nalézt při fotografování
s vysokými ohnisky (velký zoom). Ovšem nedokáže
zázraky. Tudíž v místnosti při průměrném osvětlení
a zoomu 18x vám bude stejně k ničemu.
Nicméně u digitálních kompaktů je stabilizátor již
samozřejmostí.
Zoom se poslední dobou stal také zajímavým
marketingovým tahem. Dnešní fotoaparáty zvládají
optický zoom 18x. Nicméně nikoho už nezajímá,
že takový zoom většinou nevyužijete. Jeho užití
vyžaduje velmi krátký expoziční čas, tudíž je jeho

použití omezené jen na slunečné dny. V místnosti
bez použití stativu nemáte šanci s takovým
to zoomem vyfotografovat ostrou fotku.

Kompakt vs. Zrcadlovka
Poslední dobou šly digitální zrcadlovky na poměrně
přijatelnou cenu. Jejich výhody spočívají v daleko
lepším obrazovém výstupu, větší kontrole hloubky
ostrosti (rozmazané pozadí) díky mnohem větší
velikosti snímače.
Dále disponují výměnnými
objektivy a dalším příslušenstvím, jako externí
blesky, makro blesky, filtry a hlavně objektivy.
Nicméně ten největší rozdíl je v hledáčku.
Kompakty používají miniaturní display, který často
bývá velice hrubý, tudíž fotografování s jeho pomocí
je velice nepohodlné.
Naopak zrcadlovka
odráží světlo,
které prochází
objektivem přímo
do hledáčku.
Obraz je tudíž více
věrný realitě.
Menší nevýhodou je,
že u zrcadlovky nikdy
nevidíte,
jak bude fotografie
vypadat.
Kompakty vám
do hledáčku případně na display posílají již hotovou
fotografii, kdežto u zrcadlovky je vždy takové
překvapení, co se uloží na kartu.
Další nevýhoda zrcadlovky oproti kompaktům
spočívá především ve velikosti a ostření.
U zrcadlovky je potřeba ostřit daleko přesněji.
Kompakty mají díky malé velikosti snímače potřebu
ostřit jen minimálně, tudíž máte daleko větší šanci
vyfotit ostrou fotku než se zrcadlovkou.
Pokud chcete fotit jen rodinné události, bude vám
stačit kompakt za nějakých 2000 - 4 000 Kč.
Případným zájemcům, kteří se fotografování chtějí
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věnovat více, bych doporučil spíše kompakt,
případně zrcadlovku. Jestli to, či ono, bude už ale
na vás. Kompakt vás vyjde o hodně levněji
než zrcadlovka a přeci jenom je lepší nosit 0,5kg
fotoaparát než 2kg zrcadlovku s 300mm
objektivem. Nicméně říká se, že ti, co se podívají
do hledáčku zrcadlovky, už nikdy nebudou chtít nic
jiného.
Nicméně doporučuji si nejdříve vybrat nějaký
fotoaparát na internetu a pak si pročíst několik
recenzí. Doporučuji přečíst si více než jednu,

protože názory se můžou dost často lišit.
To, že něco nevyhovovalo jiným, neznamená,
že to nebude vyhovovat vám.
Výrobky, které stojí za zvážení: Canon PowerShot
A590 IS, Canon Digital EOS 450D (s nějakým
setovým objektivem, např: EF-S 18-55mm),
Panasonic DMC-FZ28E-S (nicméně 18ti násobný
zoom moc nevyužijete)
Přístroje vyšší třídy jsem vynechal, protože lidé,
co si je pořizují, již vědí proč :).
Vašek Boch, septima

Star Wars: The Clone Wars
Přestože hvězdná sága byla velkolepě uzavřena Pomstou Sithů,
George Lucas si nedá pokoj. Právě do světa vypustil animovanou
vsuvku mezi epizody II a III s názvem Klonové války,
čímž si to u spousty fanoušků definitivně rozházel. Je pravda,
že ani v jedné trilogii se toho o klonových válkách příliš
nedozvíme, a tak titul nového filmu u fanoušků jistě vzbuzuje
radostné očekávání. To však Klonové války rozhodně nenaplní.
Všechno se totiž (jak jinak) motá okolo mladého Anakina
Skywalkera a jeho nového Padawana – mladičké Ahsoky
(pokud se stejně jako já ptáte, jak může mít Anakin Padawana,
když nebyl nikdy jmenován mistrem, na vaši otázku existuje asi
jediná odpověď: George Lucas pravidla vymyslel, George Lucas
je může měnit).
Anakin a Ahsoka dostanou důležitý úkol – najít a přivést
uneseného syna pověstného Jabby the Hutta (Ano, Jabba má
syna. V Epizodě I jsme měli možnost zahlédnout jeho manželku,
potomek tedy není od věci - kam se ale oba poděli v původní
trilogii?) a zajistit tak smlouvu, která umožní vojskům Republiky
volný pohyb po Jabbově území. Za celým únosem samozřejmě
stojí separatisté v čele tajemným Lordem ze Sithu, hrabětem
Dooku a jejich pomocnicí Ventress (Tři Sithové? Tedy Georgi!), kteří se snaží Jabbu přesvědčit, že to byli
právě Jediové, kdo jeho syna unesli.
Klonové války na mě nepůsobily dobrým dojmem ani po vizuální stránce. Lucas se rozhodl pro animaci
ve stylu japonského animé a dřevěných loutek. Výsledek pak vypadá jako počítačová hra. A pokud byste
spoléhali na poslední záchytný bod, díky kterému by ustaly vaše modlitby za brzký konec filmu – tedy
úžasný hudební doprovod Johna Williamse – vaše zklamání by se ještě prohloubilo – V Klonových válkách
totiž Williamsova hudba vůbec nezazní.
Zkrátka, Klonové války jsou dost možná kvalitním pilotem k seriálu, který po nich bude následovat,
ale diváky, kteří vysolí 150 korun za lístek do kina, asi nepotěší. A mě, milovníka původní trilogie, netěší už
jen to, že něco takového, jako seriál, vůbec vzniklo. Postupně se tak ze Star Wars vytrácí veškeré tajemno,
které jsem už od dětství milovala...
Lenka Koudelková, oktáva
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Nadpřirozeno

Nadpřirozeno, díl 1.
Jsou to věci, se kterými se setkáváme dnes a denně. Zajímají nás, ohromují i děsí.
Příběhy, které slýcháme a čteme, se nám zdají být skutečné, a přitom nikdo neví,
kde je pravda a čemu věřit. Nadpřirozeno se týká nás všech a nemůžeme si být
jistí, zda právě to nadpřirozeno není pro svět přirozené a zda my tu nejsme jen
jako návštěvníci. I vy už jste se někdy setkali s něčím, co vám nešlo na rozum?
Stává se nám to běžně. I když je doba rytířů, čarodějnic, kouzelných knih
i křišťálových koulí dávno pryč, stejně si k nám věci tajemné našly cestu a pronikají
do našeho moderního, technického světa.

www.deviantart.com

Andělé
Andělé jsou tu od toho, aby harmonizovali naše
vztahy, poukazovali na krásu světa, přinášeli
světlo a každý prý má toho svého. Říká se mu
Anděl strážný. Už se vám někdy stalo, že jste
si řekli: ,,To musím udělat!´´,nebo ,,Někoho mi
ten člověk připomíná!´´? A vůbec to třeba
nemusel být někdo, koho jste už viděli
nebo vídáte. Existuje teorie, že to k vám
promlouvají právě vaši andělé a dávají vám
různá znamení. Mnohokrát se už také stalo,
že jakési znamení zabránilo nehodám a jiným
neštěstím. Zajímavý je americký pořad Věřte –
nevěřte, ve kterém moderátor ukáže divákům
pět různých tajemných příběhů a na konci
prozradí, které příběhy vycházely z pravdivých
fakt a které byly pouhým výmyslem.
Z těch skutečných nám kolikrát běhá mráz
po zádech. Vzpomínám si na příběh, kde jedné
ženě zemřela její milovaná babička a ona z toho
byla dost zoufalá. Ztráta blízkého člověka vyvolá
v našich srdcích největší žal, jaký můžeme
poznat. Smutná vnučka se uzavřela sama
do sebe a nevycházela ze svého bytu, dokonce
ani do zaměstnání. Odchod babičky ji hluboce
zasáhl. Jednou seděla s hrnkem kávy u okna,
přemýšlela a vyhlížela na ulici. Najednou se jí
zdálo, že ve stínech pod sebou zahlédla
postavu. Zaostřila zrak a uviděla ji znovu.
Osoba byla jen jako bílý stín bez tvaru, ona
přesto poznala, že je to právě babička. Kolem ní
jako by byla mlha. Vidět tohle já, okamžitě si
řeknu, že je to duch zesnulé babičky, a nehnu se
ze svého bytu! Ale dívka se okamžitě zvedla a
tak, jak byla, seběhla tři patra dolů před dům.
Duch právě mizel za rohem a ona se rozběhla za
ním. Sledovala nepřirozeně rychlou babičku po
tři bloky. Potom se duch ohlédl a zdálo se,
že se usmál. Náhle však zmizel a nezbylo
po něm vůbec nic. Není divu, že teď si dívka

pomyslela, že se docela pomátla. Už si nebyla
tak jistá tím, co viděla, a zklamaně se vydala
zpět. Když došla před svůj dům a vzhlédla
k oknům svého bytu, zahlédla kouř a plameny
ohně! Sousedé již zavolali hasiče, kteří okamžitě
přijeli. Jako příčinu požáru uvedli, že zradil
elektrický jistič, který zavinil malý výbuch,
od něhož vzplály ubrousky na stole mladé
ženy…Sice se podivovali, co ona dělala takhle
pozdě večer venku jen v pyžamu, ale sami jí
potvrdili, že měla obrovské štěstí. Být v tu dobu
ve svém bytě, mohl jí výbuch i oheň způsobit
nejen obrovský šok, ale možná i zranění.
Byl duch babičky dívčiným andělem?
Může
se
tohle
stát?
Co
myslíte?
Příběhů o dobrotě andělů existuje spousta.
I nám se může stát něco podobného. Jestli jsou
andělé nadpřirozená stvoření, zemřelí lidé nebo
jen výplody naší fantazie, to nezjistíme asi
nikdy. Ale existuje spousta knih obsahujících
návody, jak s anděly komunikovat, jak být
spokojenějším ve svém životě, tolerantnějším,
jak se umět smát v každé situaci, šířit dobrou
náladu i radost, zkrátka jak obohatit náš svět
o spoustu úsměvů, přátel a hlavně lásky.
Říká se tomu andělská terapie a zřejmě jedním
z nejznámějších šiřitelů této terapie je Doreen
Virtue z USA, která má na svém kontě už mnoho
knížek
týkajících
se
tohoto
tématu.
Kromě
spisovatelství
pracuje
také
na seminářích, které věnuje lidem, již na anděly
a jejich moc věří. O andělech by se dala napsat
spousta informací i příběhů ze života. Je na vás,
zda se držíte pouze reálných fakt, či se někdy
poddáte své fantazii a přemýšlíte nad svým
úkolem v tomto světě či nad nesmrtelností
brouka….
Andělé jsou zde, připraveni pomáhat
a rozveselit úplně každého. Bez výjimky.
Kristýna Kofránková, 2.A
Heuréka
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Za branami Syrakus

Kam ráda chodím?
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Jako každé dítko, malé nebo velké, se ráda
koupu. Jenže v oblasti, kde bydlím je
tak málo dní v roce, kdy si člověk může
zaplavat venku na sluníčku. A proto ráda
a často navštěvuji Plavecký bazén v Jablonci
nad Nisou.
Plavecký bazén byl postaven v letech
1985 – 1987. Zkušební provoz byl spuštěn
v březnu 1987 a stavba byla zkolaudována
dne 1. 6. 1987. Stavbu zrealizovaly
Sportovní stavby Praha, státní podnik.
Provozovatelem bazénu byla až do roku
1996 Technické služby města Jablonce
nad
Nisou.
Rozhodnutím
Městského
zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 25. 1.
1996, usnesením č. XII byla založena obecně
prospěšná společnost Plavecký bazén Jablonec
nad Nisou, která je provozovatelem bazénu
dodnes.
Každá věc potřebuje údržbu, tak i tato. V letech
2000 až 2001 proběhla rekonstrukce bazénu
a Generálním dodavatelem stavby byla
Liberecká stavební společnost SYNER s.r.o.
Bazén byl slavnostně znovu otevřen 1. listopadu
2001. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly
výše 97,5 mil. Kč. Investorem bylo město
Jablonec nad Nisou.
Maximální kapacita bazénu je 350 osob.
Návštěvnost je tak vysoká, že milióntého
návštěvníka odbavíme zhruba v březnu 2008.
To však počítáme pouze jednotlivé vstupné
veřejnosti. Pokud bychom do celkového počtu
zahrnuli i oddíly a tréninky, tak jsme milióntého
návštěvníka odbavili zhruba koncem roku 2005.
Zákazníkům je k dispozici několik bazénů:
plavecký 25m a bazén je o objemu 583 m3,
dětský bazén o objemu 48 m3, rekreační bazén
272 m3 a vířivky 4m3. Ještě si zákazníci mohou
zajít do páry, kde je teplota 75-85 stupňů nebo
do sauny, kde je trochu víc 95-105 stupňů.
V létě se nabízí ještě venkovní pláž (sluneční
louka). Součástí každého vstupu do bazénu je

možnost chodit libovolně ven na tuto sluneční
louku. Ta je vyhledávaná především rodinami
s menšími dětmi, protože nabízí koupání,
slunění i občerstvení a to vše v uzavřeném
areálu
bazénu,
na
zahradě
s pečlivě
udržovaným trávníkem. Děti si mohou vyhrát
v dětských
bazéncích,
na
prolézačkách
i na pískovišti. Dospělí mohou využít
občerstvení přímo
na
zahradě nebo
beachvolejbalové hřiště či oválný bazén
pro zchlazení.
O toto všechno se stará 21 zaměstnanců na plný
pracovní úvazek a 11 zaměstnanců na zkrácený
pracovní úvazek či brigádu.
Plavecký bazén v Jablonci nad Nisou se zapojil
do tzv. kategorizace plaveckých bazénů
a venkovních koupališť, která hodnotí úroveň
a vybavenost služeb počtem hvězdiček,
podobně jako u hotelů. Garantem kategorizace
je u nás Asociace pracovníků v regeneraci (APR)
a jablonecký bazén získal čtyři hvězdičky z pěti
možných.
Ohodnocení
bazénů
počtem
hvězdiček umožní návštěvníkům lepší orientaci.
Ti mohou sledovat úroveň služeb a vybavení
na dveřích těch zařízení, která se
do kategorizace již zapojila. Podle APR se již
jedná o 80 bazénů a koupališť v Čechách.
Pačáci jednou budou mít – snad - podobný
bazén. Zatím platí: až přijedete někdy
do Jablonce nad Nisou, přijďte se i Vy vykoupat.
Lenka Košková, kvinta
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Pod záštitou boha Apollóna

Lepší svět?
Už mě to nebaví! Každý musí pracovat, chodit
do školy, pomáhat doma s úklidem a další
zbytečnosti. Chtěla bych pryč. Úplně nejdál
od všeho, co mě tak strašně mučí.
Nejdál od všech starých, unuděných tváři,
které mi připomínají ten můj všední život.
Odejít někam daleko, kde je vše úplně
obráceně. A tak se chodím projít tam,
kam nikdo nechodí.
Kousek za mým zcela známým domem je
hluboký les. O tom lese staří lidé tvrdí, že je
zakletý. Ale kdo by tomu věřil? Vždyť už jsem
tam byla nejmíň stokrát a nic zakletého tam
určitě není. To zase někdo potřeboval nějakou
záminku pro klid své duše. Avšak mě ten les
žádnou hrůzu nenahání a komu by také ano.
A tak jako každý den jdu do toho úplně
normálního lesa, pročistit si hlavu. Avšak už
na začátku lesa spatřím něco velice
neobvyklého. Do zapomenutého lesa, z kterého
má každý strach, vedou stopy. Včera zrovna
sněžilo, a tak na slabé pokrývce sněhu jsou
velice znatelné. Nevěnuji tomu moc pozornosti.
Stejně, co se může stát v mém lese? Tak
bez nejmenší ostražitosti míjím strom
za stromem. Slyším pouze, jak malá vrstva
sněhu pod mými mimochodem novými botami
praská, a jak vítr prochází větvemi vysokých
smrků.
Ale náhle v dálce spatřím nějakou věc.
Ta věc se zdá být obyčejná, avšak neobyčejná
pro tento les.
Vedle pařezu leží
velké okno.
Když přijdu blíže,
spatřím, že to
okno není jako
každé. Podívám
se do něho.
A náhle se ocitnu
v jiném světě.
Je to přesně ten
svět, který jsem
si vysnila.
Nikdo nemá
www.deviantart.com
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žádné povinnosti.
Nikdo nikam nemusí.
Sleduji každou odchylku
od reálného světa
a jsem nadšena.
Nevidím žádnou chybu
na tomhle světě.
Úsměv je v tuto chvíli
dominantou mé tváře.
Avšak vydržel jen
okamžik. Když se svým tempem procházím
po břehu řeky, ohlédnu se a spatřím, že kousek
ode mě má někdo potíže.
Okamžitě k němu přiběhnu. A spatřím, že bude
potřebovat
lékařskou
pomoc.
Volám
na kolemjdoucí osoby, ať zavolají lékaře.
Avšak nikdo nic nedělá. Každý jde dál svou
cestou a ještě se při tom usmívá. Co se to děje?
Jsem strašně vyděšena. Osoba v mé náruči
potřebuje pomoc a nikdo nic nedělá. Jenom já
se snažím něco podniknout pro jeho záchranu.
Prudce zastavím kolemjdoucího a začnu na něj
hlasitě řvát, ať něco udělá a jen tak tu
neprochází. Avšak v jeho tváři se nic nezmění.
Jen se pousměje a s klidem mi řekne:
,,Kdo by se namáhal, tady nemusíš dělat nic,
co nechceš.‘‘ Koukám na něho jako na sedmý
div světa a teprve teď mi dochází, co řekl.
Náhle jakoby mě něco zakrylo oči a já vidím jen
bílou tmu. Když je po chvíli otevřu, jsem zase
v mém,
teď
již
neobyčejném
lese.
Stojím a vzpamatovávám se z toho, co se mi
zrovna stalo. A náhle si uvědomím velkou
pravdu, že kdyby všichni dělali jenom to,
co chtějí, tak by byl svět přesně takový, jaký byl
v tom okně. Kdyby někdo potřeboval lékařskou
pomoc, tak by se mu jí nedostalo. Protože třeba
zrovna by se panu doktorovi nechtělo pracovat,
a tak by kvůli němu zemřel člověk. A právě
ode dneška jsme si uvědomila, že už nebudu
člověk, který hledá chyby tam, kde nejsou. A
hlavně budu si vážit lidí, kteří obětují svůj život
pomoci bližním. Protože svět tyto anděly
potřebuje.
Miclaela Dlouhá, 2.G
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Pod záštitou boha Apollóna

Horoskopové (obrázky: www.deviantart.com)
BERAN – Saturn vytvoří do konce tohoto měsíce
opozici nabitou napětím, takže
budete napnutí jako špagát či jako
špageta. Sice nevíme přesně proč,
protože Neptun trochu zastiňuje
vaše špagety a špagáty a je
možné, že nejspíš to je ten důvod
vašeho napětí, ale nejsme si zcela
jisti.
BÝK – Vaše kontraparalela z předchozí ho měsíce
přináší příjemná
překvapení.
A právě proto, že to jsou
překvapení, nemůžeme vám je
prozradit. Prostě se musíte nechat
překvapit. To překvapení bude tak
veliké, že budete opravdu velmi
překvapeni. Vaše překvapení bude
možné spočívat v tom, že vás nic
nepřekvapí. Takže možná budete překvapení z toho,
že vás nic nepřekvapilo.
BLÍŽENCI - Kontraparalela vnějších a vnitřních
planet jaksi zkresluje pohled
do budoucnosti, proto vás
tento měsíc může čekat mnoho
a mnoho změn. Nebo vás také
nemusí čekat vůbec nic. Musíte
být připraveni na všechno.
Takže pro jistotu si berte
s sebou do batůžku jak deštník, tak i plavky
a sluneční brýle. Jak jídlo, tak i toaletní papír.
Jak repelent, tak i voňavku a náhradní ponožky.
Jak prací prášek tak i mikrofon, jak izolepu tak i UVlampu a semínka...
RAK – Mars z předešlého období působí celý tento
měsíc výjimečně. A v nejbližší
době podpoří tuto tendenci
pozitivně slunce v sextilu.
Díky Venuši v kvadratuře nebude
toto výjimečné působení Marsu až
tak vyjimečně. Kvůli Merkuru
v polosextilu je třeba posílit vaši
imunitu. Saturn opustí znamení Berana a ukončí
dlouhodobou kvadraturu. Pocítíte nesmírnou
úlevu, ale kvůli Uranu v opozici to není zcela jisté.
LEV – Pluto působí svým sextilem výrazně. Během
tohoto měsíce ( nebo spíše
do vydání další Heuréky… )

se pohybujte retrográdně (sice neznáme úplný,
doslovný překlad tohoto slova, ale z předpony retro
usuzujeme, že to má něco společného s pohybem
pozpátku...). Váš Lunární uzel vám není zcela
nakloněn, kynklá se ze strany na stranu s těžko
definovatelnou periodou připomínající sinusoidu,
ba i jaksi taksi částečně izotermu..
PANNA – Lunární uzel v kvinkunxu s Jupiterem bude
celý tento měsíc pozitivně
naladěn. Pluto vstoupí do
vyzývavé
kvadratury.
V
konjunkci se ocitne Venuše a
Merkur. Takže v tomto měsíci
zavládnou pouze harmonické
aspekty.
Ani
rozladěná
harmonika,
případně kontrabas, xylofon, violončelo, tympány,
činely, klarinet, příčná flétna, chrastíka a rumba
koule, bubínky loutna či dudy vás nevyvedou
z míry...
VÁHY – Kvinkunx Venuše a Slunce je až moc aktivní.
Všechno klape jako na drátkách
(sice nevíme, jak mohou drátky
klapat, ale to je vedlejší).
Měli byste zmírnit vaši aktivitu
a vyrazit si s přáteli. Můžete
například pozorovat vlaštovky
na drátě a klapat s nimi.
Držte se hesla: Kdo neklape s námi, klape proti nám
ŠTÍR - Konjunkce Venuše
s Marsem vám přináší světlejší
zítřky, akorát Uran trochu stíní.
Uličník jeden. Ale z toho si
nedělejte hlavu, žijeme v době
el.
žárovek,
mikrovlnek
a palačinkovačů. Tím pádem
nám žádný stín nevadí, protože si můžeme rozsvítit
naši žárovku a budete mít více světla na učení a
další zábavné a záživné aktivity. Konec roku je
v nedohlednu, takže se máte na co těšit...
STŘELEC

–

Paralela Slunce s Neptunem
a harmonický polosextil Marsu
a Měsíce nepřináší v následujících
dnech nic zajímavého nebo
převratného. Váš život pojede
ve starých kolejích. Jen nepatrné
maličkosti vás mohou vykolejit.
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Pod záštitou boha Apollóna
A proto pozor na vykolejené vlaky. Je na čase
vytáhnout váš bicykl.
KOZOROH – Trigon Měsíce a Neptunu má příznivý
vliv na vaše klouby. Ale přesto
opravdu NEzkoušejte ohýbat
všechny
svoje
končetiny
do nepřirozených poloh,
mohly by Vám tam už zůstat.
Jejich návrat do původní
polohy by vám mohl způsobit
zdravotní potíže.
VODNÁŘ – V tomto období se Jupiter ocitne
v trigonu. To vám nabízí dobré
vyhlídky. A proto skuste navštívit
některou z našich rozhleden.

Z té výšky je opravdu krásný rozhled po celé naší
rodné krajině. Nikdy nemůžete vědět, koho z té
výšky uvidíte... například různá zjevení, objevení
a s tímto spojené zjevy a objevy.
RYBY – Kvadratura Pluta začne tento měsíc
ovlivňovat váš postoj. Měli byste zkontrolovat vaše
držení těla, zda nechodíte příliš
shrbeni či až moc narovnáni. Mohli
byste proto začít trénovat váš
pohyb. Zkuste například chůzi
s knihou na hlavě, takzvaný žabí
skok vpřed, krok a´la červ nebo
baletní otočku připomínající pád komára směrem
svisle kolmo dolů, kterou můžeme pozorovat
v situaci, když by byl teoreticky komár plácnut.

POZOR!!! Všechny tyto horoskopy jsou zcela smyšlené, takže je neberte příliš vážně
( i když podle hesla- Co je psáno to je dáno, nikdy nevíte... ) …

Spojovačka aneb jak porozumět tečkám snadno a rychle
Spojte libovolně tečky do jednoho z těchto obrazců – kolečko, čtverec, kytka, čára, zvíře, člověk nebo něco.
Dozvíte se tak o sobě velmi zajímavé věci, o kterých jste doposud neměli nejmenší tušení.
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

kolečko – Myslíte v kruzích. Všechno berete jako
ucelený celek.
čtverec – Myslíte „čtverečkama“. Když přemýšlíte
trojrozměrně, pak přemýšlíte v krychlích.
kytka – Jste květina. Pokud jste nakreslil kaktus, Vaše
myšlení je jaksi pichlavé.
čára – Máte rád čárky, tečky vám přijdou zbytečné...
zvíře – Jste takový přírodní, zvířecí (zvířecký) typ.
člověk - Jste člověk. Nosíte často a rád ponožky, že?
něco - Myslíte chaoticky. Nenapadlo vás náhodou
přečíst tento časopis odzadu?

Vaše astroložky Anča Machotková a Jíťa Bezstarostová, 3.G

Heuréka
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Téma

RecykloHraní
Máte doma přebytečné staré baterie? A nevíte co s mini??? Čtěte dál a dozvíte se vše podstatné.

www.recyklohrani.cz

Jak už všichni víte, naše škola se poslední dobou značně zelená.
Jistě si také všichni pamatujete loňský sběr papíru a Víčkománii.
A letos se zase zapojíme do sbírání, ale nebojte, víčka to už nebudou;
Škola dostala nabídku od ministerstva školství zapojit se do projektu
RECYKLOHRANÍ.
Jedná se o školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený
s osvětovou činností v oblasti třídění a recyklace odpadů ve školských
zařízeních v ČR. Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií
a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které
ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny. Další
body mohou získat správným zodpověděním otázek, případně splněním
dalších úkolů, týkajících se třídění a recyklace odpadů. Nasbírané body
můžeme směnit například za školní encyklopedie, soupravy hudebních
nástrojů, dataprojektor, multimediální učební pomůcky, videokameru,
stolní fotbálek, fotoaparát nebo tiskárnu. Partnery akce jsou společnosti
Asekol, Ecobat a EKO-KOM. Účast v tomto projektu byla odhlasována
na školní radě ve středu 10.září.

Nádoby na sběr nám budou v co nejbližší době doručeny. Poté již můžete nosit staré baterie do školy.
Více informací na www.recyklohrani.cz .
A proč baterie vlastně vyhazovat do specializovaných košů?
To proto, že obsahují velké množství svinstva, tak třeba například
hydroxid draselný – žíravina, která dokáže rozleptat i sklo,
rtuť – (v současných bateriích se už skoro nevyskytuje) způsobuje
odumírání buněk, kadmium – způsobuje rakovinu, osteoporózu,
anémii, - můžeme se ho nadýchat nebo se do těla dostane z potravin
pěstovaných na kadmiem zamořené půdě, olovo – může snižovat
schopnost kostní dřeně tvořit červené krvinky, nikl – příčina vzniku
rakoviny, může ovlivnit vývoj lidského plodu a jako alergen způsobuje
kožní vyrážky. Proto výrobci varují před vhazováním baterií do ohně.
Ze stejného důvodu by se baterie neměli vyhazovat v přírodě, všechny
chemikálie by se pak dostaly do půdy. V žádném případě by se také
neměly vyhazovat do popelnic. Baterie můžete vrátit v některých
specializovaných obchodech nebo ve sběrném dvoru. A nyní i u nás
ve škole, jedinečná možnost, jak se jednoduše zbavit nepotřebných
sajrajtů.
Jen tak pro zajímavost uvedu, že ročně se na území EU vyvrhne 160 000
www.recyklohrani.cz
tun baterií, z toho je dobíjecích pouze 30 %. A i dobíjecí baterie mají
omezenou životnost, donekonečna se nabíjet nedají. Podle statistik
za rok 2007 vychází na každého člověka jedna zrecyklovaná baterie. To není mnoho. A tak se snažme
alespoň malým dílem přispět k zdravější planetě a ekologicky se zbavujme i takovéhoto nebezpečného
odpadu.
Míša Sehnalová, 3. G
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Rozhovor

S Davidem Tran Huu…

Foto - David a vítěz Mladého
Demosthéna. Autor: Stanislav Bendl

Slavným řečníkem, terciánem, kterýžto v průběhu
celého loňského školního roku předváděl skvělé
řečnické výkony. Nakonec se v květnu 2008 po zásluze
umístil na druhém místě v celostátní rétorické soutěži
Mladý Démosthénés..
Davide, zkus sám sebe představit čtenářům
Heuréky (Tvé vlastnosti, koníčky, zájmy, záliby,
co třeba rád nemáš).
Jsem upřímný, věrný, hodný, zajímavý.
Miluji fotbal, dokonce sleduji Premier League nejlepší fotbalovou ligu na celém světě.
Často poslouchám hudbu, ale nemám rád metal
a přímo nenávidím hrozinky.
Popiš nám přípravu na rétorickou soutěž
Mladý Démosthénés (jak ses o soutěži
dozvěděl, kdo vedl tvou přípravu)?
Díky přípravě jsem se ulil z mnoha hodin,
takže jsem byl rád. Příprava byla dobrá
a zábavná díky panu Stanislavu Bendlovi,
který mě připravoval. O soutěži jsem se také
dozvěděl díky panu profesorovi Bendlovi .
Kde jsi trénoval a jak často?
Trénoval jsem třikrát týdně v aule, jak už jsem
říkal, - ulil jsem z hodin…
O čem Tvůj proslov byl a jak vzniklo jeho
znění? A jak se vyvíjelo?
Můj Proslov byl o politice, narážel jsem hlavně
na stáří politiků, a tak jsem navrhoval možnost
vstoupit do politiky již od třinácti let.
A plno dalších originálních reforem.
Jak tě napadlo, že ve svém proslovu budeš
mluvit zrovna o politice?
Zdálo se mi to jako zajímavé téma.
Jaká byla tvá motivace snažit se o postup?
Tak především má sláva ale i 30 000kč pro naši
školu by se mohlo hodit.
Jak probíhalo celostátní finále soutěže ?

Vše se to odehrávalo v Praze na Emauzách.
Když jsem přijel, musel jsem losovat, do jaké
skupiny mě zařadí. Důležitou roli i v naší
psychologické přípravě sehrála moderátorka
Jana Adámková, známá „rosnička“ z Novy.
Finále proběhlo v klášteře, mělo zajímavou
atmosféru. Odříkal jsem svůj proslov a šel jsem
se podívat s panem profesorem do města.
Poté jsme se vrátili na vyhlášení a s nadšením
jsem zjistil, že jsem druhý nejlepší mladý
Démostenés v České republice.
Jaké sis ze svého úspěchu odnesl poučení?
Naučil jsem se mnoho,
artikulovat a gestikulovat.

především

lépe

Co bys doporučil dalším zájemcům o řečnické
umění?
Hlavně odvahu. Prostě se nestydět a předvést
se! Nic tím nezkazíš..!
Hodláš Ty sám i dál pokračovat ve své účasti
v rétorických soutěžích?
Určitě ano!
Hodně štěstí do budoucna...
Tomáš Bendl, tercie

Heuréka
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Češtinářské okénko

Nový slovník aneb sedmero moderní politické češtiny
Podzimní aféry našich předních politiků zřejmě zásadně
mění význam českých slov a sousloví… Posuďte sami:

www.deviantart.com

1) Dělat volavku – (Tlustý) válet se ve vířivce se spoře
oděnou figurantkou a poté dát vzniklé foto k dispozici
novinářům, aby je pod hlavičkou fiktivní detektivní
agentury nabízeli politickým kamikadze typu poslance
Moravy.
2) Dodat pozitivní nebo negativní motivaci – (Morava)
shánět na své kolegy kompromitující materiály, aby jednali
jistým způsobem v zájmu někoho či někoho.
3) ODS dává ruce pryč od Moravy – titulek MF Dnes, jenž
mimochodem z nějakých nepochopitelných důvodů
vyvolal velmi ostré, odmítavé reakce např. v Ostravě, Brně
či Olomouci.
4) Vyčistit Augiášův chlév – (Topolánek) pokusit se přenést
nespornou odpovědnost svou a své strany za špínu
a bahno (opět Topolánek) všude kolem nás na jiné lidi
a jiné strany.
5) Oběť špinavé práce médií – (Topolánek) poslanec
Morava čili člověk, který se neštítí vydírat své kolegy nebo dokonce připravovat vydírání matky
prostřednictvím zneužití fotografie její dcery a jehož činnost je médii kupodivu zveřejněna a odsouzena.
6) Přemýšlel jsem, jestli v té špíně chci dál být (Topolánek). Je kupodivu, že právě v září český premiér tolik
zdůrazňuje své zřejmě poněkud pozapomenuté hygienické návyky. A je typické, že se rozhodl, že přese
všechno zřejmě zůstat chce. Je to na něj ale asi opravdu na příliš veliký nápor zatím zadržované špíny.
Všichni politici na sebe najednou navzájem vytahují odposlechy (Ivánku, kamaráde, můžu mluvit?).
Jan Kraus v talkshow „Uvolněte se prosím“ konstatoval, že když poslouchá zprávy, má pocit, že naši
společnost neřídí politici, nýbrž mafiánští gangsteři (myslel tím opravdu mafiánské gangstery).
7) Krakatice – chobotnice s mnoha stále dorůstajícími chapadly jakožto metafora symbolizující prorůstání
organizovaného zločinu do dnešní politiky.
Podle antického mýtu odporně zasviněný Augiášův chlév vyčistil slavný hrdina Herakles. V důsledku toho
ovšem Augiáš, onen místní samolibý vládce, o svůj trůn přišel. A tak to spíš vypadá, že i kdyby dnes nějaký
ten Herakles přišel, někdo naň uplatní pozitivní nebo negativní motivaci. Nebo se tento moderní
superhrdina stane obětí špinavé práce médií a ze zoufalství třeba začne dělat volavku. Od koho pak bude
dávat ODS ruce pryč? A budeme my všichni nadále ochotni být v této špíně? Ona Krakatice je bohužel asi
nesmrtelná…
Za „VÚL““ (Výzkumný Ústav Lingvistiky), PaedDr. Stanislav Bendl
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