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To vše a mnohem více naleznete v Heuréce… 

Jsme ve vesmíru sami? Nebo ne? 
Čtěte téma dnešní Heuréky! 

 

 

! 
Interview with  
Mexican student  
Marco Novelo 

 

! 

Exchange program Nepál 2008 -  
Jaká je země s nejvyšší horou světa? 
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Těžký porod šéfredaktorův  
aneb díky, Vašku, tati, pane profesore Malý, Terko, redaktoři, přispěvatelé a čtenáři…  

Termín se už blíží. Už cítím její sílu, bude to opravdová 
kráska. Lidi kolem sebe bude bavit, nebudou s ní žádné 
potíže… Právě je čtvrtek pětadvacátého září léta páně dva 
tisíce a osm k tomu. Z výsledků předporodních prohlídek 
vyplývá, že všechno by mělo fungovat. Všechno je při nás, 
dobrá konstelace hvězd, k tomu sedmička je šťastné číslo, 
nic se nemůže stát… Vážně se všechno daří, v týdnu  
od čtvrtka 25.9 do čtvrtka 2.10 se připravuju. Dělám vše, 
co můžu, snažím se pořádně a zdravě jíst, malinko cvičím, 
musím přece být řádně připraven na svůj velký den. 
Ostatní mě kupodivu skvěle podporují. Celý náš tým jede 
jako na drátkách. Vážně je to až nečekaně fajn. Ve čtvrtek 
2. 10. 2008 přípravy na onen porod finišují. Mám vše,  
co potřebuji. Nic mi nechybí. Jupíí, takhle to má přece 
vypadat! Přes víkend se dávám do práce, aby veškeré 
přípravy nepřišly vniveč. Sem tam mám nějaké problémy, 
ale vše funguje. Drží mě rodina, přátelé i kolegové.  
Ale ouvej! V neděli večer dostávám náhlé a nečekané 
bolesti. Něco se děje. Ultrazvuk prokazuje nějaký 
problém. Nikdo z nás profíků si s tím neví rady. Sakra,  
co budeme dělat?!? Přece o ni nepřijdu! Něco se musí 
stát, musíme na to přijít, vždyť se to musí zvrtnout v náš 
prospěch. Vedu spoustu předporodních porad se svými 
kolegy, dokonce se obracím i na odbornou pomoc. 
Odborník na slovo vzatý nám přislíbil svou pomoc  
a spoluúčast na tomto porodu. V pondělí jsme naprosto 
bezradní. Všichni víme, že to co se děje, není správné, ale 
nikdo z nás netuší, jak problémy vyřešit. Po několika 
prodiskutovaných hodinách se odhodláme k řešení. 
Odborník nám pomáhá, připravuje lepší a funkčnější 

přístroje. Sic nejsou příliš odzkoušené, ale měly by 
pomoci. Jdeme do toho. Vypadá to nadějně… Ale ouha, 
opět se vyskytly blíže nespecifikovatelné problémy…  
Aby jim člověk porozuměl, musí je sám prožít, to mi 
vězte… Naštěstí s sebou máme jednoho z mých kolegů. 
Náruživého řešitele různých problémů a téměř 
profesionálního tahače z bryndy… Už jsme padali 
vysílením, ale bojovali jsme dál o její existenci. Dali jsme 
hlavy dohromady… A konečně jsme problémy 
vyřešili…Připadá mi to jako ve snu, ale po neuvěřitelných 
bolestech a urputném boji jsme to společnými silami 
nakonec přeci jen dokázali. Museli jsme se avšak uchýlit 
k císařskému řezu, jinak by se holka jedna malá na svět 
nedostala… Už je vidět úvodní stránečka, přeci jen  
to dokážeme… Už leze, kousek po kousku, velmi pomalu, 
ale dostává se konečně ven, do světa… Jsme úplně  
na měkko… Jako první ji hýčkám v náručí a v objetí. Ještě 
je úplně teplá… Ale sestřička mi ji vzápětí odebírá  
a kurýruje ji. Po počátečním dojetí a vyčerpání nabíráme 
opět síly a společně ji připravujeme na krutý svět a kritické 
oko okolí. Ale povedla se, sice není úplně dokonalá, ale to 
přeci není nikdo… Ale nakonec měla úspěch, holka jedna 
moje… Dostala se ke všem, docela se líbila, dokonce i mě 
pár lidí pochválilo. Jsme spokojení a cítíme velkou 
satisfakci za vynaložené úsilí a vyřešené trable…  
Nyní držíte v rukou její sestřičku… Doufáme, že se Vám 
bude líbit ještě víc než ta naše první letošní…  
Příjemné počteníčko, 

 

Ondřej Bendl, šéfredaktor    
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Přírodovědná liga se opět rozjela 

Stejně jako v předchozích letech za vámi přichází dlouhodobá celoroční soutěž - Přírodovědná liga. Dnes máme 
za sebou již dvě kola jejího 5. ročníku. Ústředním tématem letošního ročníku je trvale udržitelný rozvoj – vždyť 
se nacházíme na třetí nejekologičtější škole Královéhradeckého kraje (alespoň podle hodnocení z letošního 
roku), všichni si pamatujeme loňský projekt Zelená škola, aktivně třídíme odpad, na jaro příštího roku chystáme 
další Den Země, díky Míše Sehnalové ze 3.G jsme se zapojili do projektu Recyklohraní, díky naší meteorologické 
stanici můžeme během několika let získat cenné poznatky o klimatických změnách…. V praxi bude letošní 
Přírodovědná liga vypadat tak, že každé liché kolo bude věnováno právě problematice trvale udržitelného 
rozvoje a každé sudé kolo bude na volné téma z některé z přírodních věd. Po osmi kolech se sečte pořadí  
a nejlepších 15 účastníků postoupí do finále Přírodovědné ligy mistrů 2009. Všichni soutěžící, kteří získají 
alespoň 500 bodů, získají jako úspěšní řešitelé diplomy a hodnotné ceny. Navíc všichni, kteří získají alespoň 200 
bodů, se stanou účastníky jarní exkurze do IQ parku Liberec. Termín této exkurze bude upřesněn do konce 
listopadu 2008. 

Také v letošním roce naši soutěž podporují Královéhradecký kraj, Sdružení rodičů gymnázia a firma Papír – 
knihy, Ing. D. Reimontová, Nová Paka. K dnešnímu dni má letošní liga 28 účastníků, z toho 7 v kategorii Junior,  
a počet soutěžících stále roste. Čelo pořadí po 2. kole vypadá takto: 

Pořadí Jméno Třída Body  

1.-2. Stanislav Phan Dai Cuong 3.G 225 

 Tereza Janatová sekunda 225 

3.-4. Lucie Pospíšilová 2.G 215 

 Martina Fejfarová 2.G 215 

5. Jan Drbohlav 4.G 213 

6.-7. Michaela Sehnalová 3.G 211 

 Vojtěch Tázlar sekunda 211 

8. Pavel Brodský kvinta 207 

9. Kateřina Václavková 3.G 205 

10.-11. David Friček 4.G 204 

 Václav Pilař 4.G 204 

12. Radek Ostrčil 4.G 194 

13. Lenka Šulcová 2.G 188 

14. Jan Horák 4.G 182 

15. Kristýna Voráčková kvarta 176 
 

Těchto 15 soutěžících by tedy zatím postupovalo do Přírodovědné ligy mistrů. A jak to vypadá v kategorii 
Junior? 

Pořadí Jméno Třída Body  

1. Tereza Janatová sekunda 225 

2. Vojtěch Tázlar sekunda 211 

3. Kristýna Voráčková kvarta 176 

4. David Broul sekunda 103 

5. Jaroslav Moravec sekunda 96 

6. Petr Blažek tercie 86 

7. Veronika Hai Vy sekunda 81 
 

Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy
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4 Školní dění 

Exchange program Nepál 2008 

24. září 2008 jsme (pan ředitel Pavel Matějovský, 
Jan Suk, Filip Simon, Martin Vencl, Soňa 
Zlatníková a já) vyrazili na výměnný pobyt do 
Nepálu. Cestě předcházelo několik schůzek a 
přednášek o zemi, takže jsme zhruba věděli, do 
čeho jedeme, a těšili jsme se.  

Nepál je vnitrozemský stát sousedící na severu 
s Čínou a na jihu s Indií. Hlavním městem je 
Kathmandu (741 tis. ob.), kam jsme se vypravili 
my. Úředním jazykem je zde nepálština, kterou 
hovoří 90% Nepálců. Počet obyvatel je cca 28 
mil., rozloha přibližně 147 tis.km

2
 a hustota 

zalidnění asi 184 ob./km
2
. Severní hranici s Čínou 

tvoří pohoří Himaláje s nejvyšší horou světa 
Mount Everest (8 850 m. n. m.). Nejrozšířenějším 
náboženstvím je hinduismus, ke kterému se zde 
hlásí 81% populace, po něm buddhismus – 11% 
populace (nejčastěji vyznáván šerpy) a islám 
se 4% stoupenců. Vyznavači všech náboženství tu 
žijí ve vzájemném souladu. 

Nepál patří mezi nejchudší země světa. Jak jsme 
viděli, mnoho lidí, mimo centrum Kathmandu, 
mnohdy žije na hranici chudoby. Velkým zdrojem 
peněz je turismus a také vývoz čaje, obilí, textilu  
i koženého zboží. Lidé velmi často chovají krávy, 
buvoly, kozy a drůbež a pěstují na polích kukuřici, 
obilí a rýži, což bývají často zdroje jejich obživy. 
Kathmandu nás zaujalo především stylem života 
místních lidí. Tohle město prostě žije! V ulicích 
vládne nepředstavitelný chaos. Auta, autobusy, 
velké množství motorkářů a cyklisté jezdí vlevo  
a neustále předjíždí a troubí. Bez klaksonu by 
místní řidiči v hustém provozu jen těžko obstáli. 
Divili jsme se, že se tu téměř nestávají nehody. 
Okolo silnic, cest a na tržištích se pohybují 
domorodci a nakupují, nebo někam jdou.  

Ve stáncích na tržištích nebo v malých obchůdcích 
v přízemích domů je k sehnání téměř cokoli  
a všechno je tu na naše poměry směšně levné.  
Lidé si nedělají starosti s odpady, takže okolo silnic 
i řeky se kupí ohromné hromady odpadků, které  
se občas rozhodnou zlikvidovat. Ulicemi se často 
volně pohybují krávy a všude pospávají psi, kteří tu 
žijí hlavně v noci. Po setmění se Kathmandu úplně 
promění. Psi se probudí a lidé ještě v ulicích 
nakupují nebo se stahují do maličkých hospůdek 
(mnohdy jen malých boudiček z vlnitého plechu), 
kde sedí s přáteli a popíjí levné nápoje z kvašené 
rýže, kukuřice či prosa. Co se jídla týče, 
jednoznačně zde vede rýže. Typické nepálské jídlo 
DalBhat (rýže, směs brambor a zeleniny bohatě 

kořeněné kari a zvláštní zálivka s čočkou) se zde 
podává každý den a konzumuje se výhradně ručně.  

Také jsme navštívili školu, kterou vede náš hlavní 
hostitel Badri. Školou byl komplex nízkých 
hliněných budov s asi 12 třídami – prostými 
místnostmi s dlouhými lavicemi a tabulí bez skel 
v oknech. Vyučuje se tu již od začátku angličtina, 
takže děti s námi uměly celkem plynule mluvit. 
Některé z nich chodí denně do školy třeba dvě 
hodiny, jiné dojíždí autobusem, ale učit se je baví.  

Mimo centrum Kathmandu vládne překrásná 
příroda bez smogu a prachu, který pohlcuje hlavní 
město. Rostou tu stromy staré třeba stovky let  
a rostliny, na které se u nás chodíme dívat pouze 
do botanických zahrad. Procházeli jsme tropickými 
lesy tvořenými obrovskými rododendrony, míjeli 
krásné vodopády a odevšad se nám naskýtal 
pohled na obrovská pohoří a zasněžené Himaláje. 
Na treku jsme dosáhli nadmořské výšky 5000 m, 
tady už se trochu hůř dýchalo a několika z nás  
se nevyhnula vysokohorská nemoc.  

Celých 18 dní v Nepálu jsme zvládli bez větších 
obtíží a shodujeme se na tom, že je to skvělá země 
se zajímavými tradicemi a lidmi. Všichni lidé jsou 
téměř podezřele přátelští a dobromyslní. Navzdory 
podmínkám, ve kterých žijí, mají na tvářích úsměv 
a srdce otevřená. Je to jen malá část toho, jak se 
v této zemi žije. Snad se toho dozvíte více i z fotek 
a prezentací, které připravujeme.  

Iva Lendělová, 2.G 

Nepál, Foto: Iva Lendělová 
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5 Školní dění & Zajímavůstky 

Exkurze 
Ve středu dne 1.10. 2008 se po první vyučovací 
hodině prima vydala na exkurzi do Ostroměře  
a Všestar. Nejdříve jsme zavítali do muzea Eduarda 
Štorcha, Karla Zemana a Matěje Kopeckého  
v Ostroměři. Tam jsme si prohlédli různé historické 
dokumenty, fotografie, knihy a zhlédli video o městě 
Ostroměři. Dozvěděli jsme se, že Eduard Štorch byl 
učitelem dějepisu, českým archeologem a autorem 
historických románu pro děti (např. Lovci mamutů, 
Osada havranů aj.). Matěj Kopecký byl český loutkář 
a jeden z představitelů loutkového obrozeneckého 
divadla. Karel Zeman byl český filmový scénárista, 
výtvarník a režisér. Natočil filmy Baron Prášil, 
Vynález zkázy a spoustu dalších. Poté jsme vyrazili do 
Všestar, kde jsme navštívili Centrum experimentální archeologie. Zde jsme si prohlédli různé typy domů (sloupový 
dům – jde o  typický pravěký dům s ohništěm, podzemnice - dům částečně zahlouben do země). Dozvěděli jsme se 
mnoho nových informací (například, že ENEOLIT je pozdní doba kamenná, kde člověk poznal, že může využívat 
zvířecí síly, SILO je jáma, ve které se nachází spoustu předmětů atd.). Na místě jsme si mohli vyzkoušet různé práce 
pravěkého člověka (např. sekání pravěkou sekerou, ruční pletení pravěkého pásku…). Celá exkurze se nám všem 
moc líbila a těšíme se na další. 

Veronika Válková, prima 

Kumburk 

Zříceniny hradu Kumburk jsou jednou z dominant novopackého okolí. 
Tyčí se na čedičovém vrchu o nadmořské výšce 642m.n.m.  
Vlastníkem hradu je v současnosti obec Syřenov a o jeho údržbu se 
stará Sdružení pro záchranu hradu Kumburku. 

 Z historie: Nejpravděpodobněji založil Kumburk, dříve zvaný 
Goldenburk či Kolburk, okolo roku 1300 rod Hronoviců. Po nich se 
majiteli stávají Markvartici, s nimiž se v písemných pramenech poprvé 
setkáváme v roce 1325. Další jeho majitelé se od počátku 15. století 
rychle střídali.  

Jedním z významnějších byl Hynek Krušina z Lichtemburka, který dal 
mezi lety 1437-56 vybudovat vnější dělostřelecké opevnění.  
V 1. polovině 16. století získávají hrad Trčkové, kteří ho vlastnili až do 
roku 1607. Za třicetileté války se hradu zmocnili Švédové, kteří ho 
zpustošili. Po ní byl hrad, podobně jako další jiné, roku1658 na 
rozhodnutí císaře Ferdinanda III. zbořen. Během dalších let se o dokonání zkázy zbytků hradu zasloužili okolní 
obyvatelé, kteří ke stavebním účelům používali právě kameny z hradu.  Do roku 1710 drželi kumburské panství 
Šternberkové. Roku 1710 koupil hrad Jan Josef hrabě z Trautmannsdorfu a jeho potomci vlastnili hrad až do roku 
1945, kdy jim byl státem zkonfiskován. Během 2. světové války v okolí hradu působily partyzánské skupiny. 

Současný stav: Dnes můžeme vidět základy obvodových zdí a tří bran a zbytky obytného prostoru uvnitř zříceniny. 
Z podzemí hradu se zachoval sál s klenutým stropem a dva menší sklepy. Sdružení pro záchranu hradu Kumburku 
vybudovalo na nádvoří hradu dřevěný srub a vyhlídkovou plošinu na troskách palácové věže. Na ní je také umístěna 
pamětní deska Karla Hynka Máchy. 

Veronika Kordíková, 2.G



 

 
Heuréka 

6 Vybíráme 

Notebook 
Spousta lidí si kupuje notebook, i když vědí, že bude 
ležet jen na stole. Musím vás upozornit, že stolní počítač 
vyjde levněji než notebook. Pro spoustu lidí je notebook 
nepostradatelný, převážně kvůli jeho velikosti  
a možnosti provozu na baterii. Stále ale musíte mít  
na paměti, že velikost notebooku je vykompenzována 
nižším výkonem. Pokud pominu nejmodernější SSD 
disky (Solid State Disk), které stojí skoro stejně jako ty 
nejlevnější notebooky, tak nejpomalejší součást 
notebooku je harddisk. Z důvodů úspory energie je 
procesor také o chlup pomalejší a o grafickém výkonu 
ani nemluvě. 

Kancelář 

Pro kancelářské využití, tím myslím internet, psaní 
dokumentů a sledování filmů jsou notebooky 
použitelné. Zvláště pak pro prezentace případně 
ukázky u klienta jsou přímo nutností. Pro jakoukoliv 
práci použiju nicméně vždy raději stolní PC. 
Nemusím se dívat do malého 15 (13) palcového 
monitoru. Někdo může namítnout, že jsou i 17 
palcové, avšak pokud si vybírám notebook, zvolím 
13, max. 15 palcový. Důvodů je hned několik, 
menší display má daleko menší spotřebu. Např. 
business modely od HP jsou schopné s přídavným 
battery packem pracovat více než 10 hodin  
na baterii. Dále platí, že čím větší display, tím větší 
hmotnost a rozměry. Kdo by se taky chtěl táhnout 
s více jak 3kg notebookem. 

Hry 

Už jsem se setkal s mnoha lidmi, např. rodiči, kteří 
dětem koupili notebook. Nebo si dokonce děti 
přály notebook k Vánocům. A pak jsem s hrůzou 
zjistil, že oni na něm hrají hry. Dnešní notebooky za 
12 – 25 tisíc nemohou svým systémovým výkonem 
stačit nejmodernějším hrám. Za uvedenou cenu lze 
koupit slušný počítač, na kterém si hru vychutnáte 
daleko více než na notebooku, který se bude  
u vašeho několikahodinového hraní slušně potit. 
Sice na trhu existují herní notebooky, ale svým 
výkonem se nemohou rovnat stolním počítačům.  
A často jsou daleko dražší než hodně nadupaný 
herní počítač. 

Fyzikální zamyšlení 

Spousta lidí nemá fyziku ráda, ale přesto uvedu 
takové srovnání. Notebooky jsou konstruované tak, 
aby vydržely dlouho na baterii a zároveň 

poskytovaly patřičný výkon, tudíž je tomu 
přizpůsobená i spotřeba, řádově kolem 50W. 
Dnešní počítačům většinou ani 400W zdroj nestačí. 
Procesor může mít spotřebu až 80W a grafická 
karta až 200W. Když k tomu připočteme nějaký 
disk, mechaniku atd., je 500W zdroj již 
standardem. Nejvýkonnější herní sestavy mají až 4 
grafické karty a k jejich uživení je potřeba až 1KW 
zdroj (příkon vysavače či elektrické sekačky na 
trávu). Asi před dvěma lety jsem se byl podívat 
v Brně na výstavě Invex. V jedné hale společnost 
NVidia prezentovala svoje řešení Quadro SLI (4 
grafické karty). A můžu říct, že 5 takovýchto 
počítačů s celkovým příkonem 5500W tam docela 
slušně zatopilo. Musel jsem odkládat bundu, jaké 
tam bylo teplo, přitom ve zbytku haly bylo akorát.  
A za předpokladu Příkon = Výkon – ztráty je 
logické, že notebooky prostě nemohou být stejně 
výkonné jako stolní počítače. 

V dnešní době šla cena stolních počítačů poměrně 
hodně dolů. A i celkem výkonný počítač vás přijde 
asi stejně jako ten nejlevnější notebook (nepočítám 
poslední trend - 7 palcové notebooky). Tudíž pokud 
vás netíží potřeba cestovat, doporučuji objednat 
stolní počítač.  

Co si vybrat? 

Tohle je zajímavá otázka. Jelikož notebooků je  
na trhu tolik, vybrat ten správný je docela oříšek. 
Jako Lowend (nejnižší) bych doporučoval výrobce 
jako Acer a Asus. Kvalita nebude ohromná, 
promítne se na výdrži baterie a kvalitě displeje. Ve 
střední a vysoké třídě bych doporučil notebooky  
od společnosti Hewlett Packard, případně Toshiba. 
Opět doporučuji přečíst si nějakou recenzi, protože 
na spoustu chyb přijdete až po nějaké době 
používání a to si nikde v obchodě nevyzkoušíte.  

Vašek Boch, septima
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Králové ledové arény II 

Jakmile mi moje kamarádka Ivča napsala,  
že se musíme vidět, protože má pro mě skvělou 
akci, vrtalo mi hlavou, o co asi tak půjde. Brzy jsem  
se dozvěděla, že plánuje cestu do Prahy na ice 
revue Králové ledové arény II. Její nadšení jsem 
sdílela, protože jsme byly i na prvním vystoupení,  
a to opravdu stálo za to. 
No, tak stačilo pouze koupit lístky. Tentokrát jsme 
radši zvolily předprodej, protože se nám nechtělo 
zažívat nejistotu, jakou jsme si prošly v dubnu 
tohoto roku na prvních „králích“. 
V den krasobruslařské show jsme se vydaly  
do Prahy. Volný čas jsme zaplnily nějakým tím 
shoppingem a pak jsme se už vydaly na nádraží 
Holešovice, odkud to je do arény Sparty jen několik 
málo kroků. 
Prošly jsme přes kontrolu a dostaly se až na naše 
místa. Díky „znalosti místního terénu“ jsme si 
zajistily lístky do první řady, hned u východu 
z šaten, kudy procházeli všichni účinkující.  
Před námi byly jen čtyři řady židlí pro prominentní 
hosty. Minule tam nechyběl Karel Gott, tentokrát 
například naše jediná dvojnásobná mistryně světa 
v krasobruslení Ája Vrzáňová nebo maskovaný 
moderátor Libor Bouček. 
Celou show zahájil Vladimír Savenkov se svým 
unikátním číslem LASERMAN. Jeho „čarování“  
se zelenými paprsky, které neuvěřitelnou zručností 
měnil do všech podob, diváky nadchlo. Pak přišel 
hlavní hrdina večera a zároveň i organizátor celé 
akce, všemi zbožňovaný Rus Jevgenij Pluščenko, 
mimo jiné olympijský vítěz z Turína 2006. 
V dvouhodinové show se mimo jiné představil 
italský miláček publika Phillipe Candeloro, 
pětinásobná mistryně Evropy Surya Bonalyová 
z Francie, předvádějící salto vzad, či jediný mužský 
krasobruslařský pár tanečníků z USA. 
Celým programem neprovázel nikdo jiný než 
moderátor Leoš Mareš, o němž se tvrdí, že je 
nejlepším z celé České republiky. On sám ale vtipně 
poznamenal, že spíše jen nejdražším. 
Čeští fanoušci se mohli těšit při pohledu na Tomáše 
Vernera, současného mistra Evropy, jemuž  
ke krasobruslařskému výkonu naživo zazpívala  
a zatančila jeho expřítelkyně Lucie Vondráčková. 
Publikum tak mohlo zhlédnout premiéru jejich 
společné exhibice na píseň Tenkej led. 
Mimochodem, zároveň asi i derniéru, protože jak 
všichni příznivci bulváru jistě ví, tento 
„perspektivní“ pár se nedávno rozešel… 
I „nekrasobruslaři“ si přišli na své při vystoupení 
mistra Evropy ve stepu, mimochodem je to také 
Čech. 
Bylo vidět, že tento večer byl skutečně v režii Rusů. 

Pluščenko do své show zařadil mnoho svých 
mladých krajanů. Je ale nutné dodat, že po právu. 
Vystoupení hadí ženy bylo hodně netradiční  
a zajímavé a po jízdě ruského tanečního páru, 
vznášejícího se nad arénou bez jakéhokoli zajištění, 
tvrdil Leoš Mareš, že měl slzy v očích. 
Představil se i René Novotný, tentokrát bez své 
partnerky Radky Kovaříkové, zato ale předvedl 
vtipnou scénku s Marešem, když s ním prováděl 
tzv. „spirálu smrti“. 
Nedílnou součástí Pluščenkových vystoupení byl  
i houslař a skladatel Edvin Marton, jehož nástroj 
značky Stradivari je pojištěn na čtyři miliony eur 
(99,4 milionu korun)! 
Na závěr předvedl Pluščenko v historii 
nejsledovanější krasobruslařské číslo SEX BOMB, 
při němž postupně odhazuje kusy svého oblečení 
až na jeden, ten poslední… 
Po skončení přestavení se všichni diváci nahrnuli  
na led a krasobruslaři ochotně pózovali na focení  
a při odchodu do šaten rozdávali podpisy. 
Z prvního vystoupení jsem si ověřila, že Italové jsou 
velmi vstřícní. Phillipe Candeloro se podepsal 
opravdu všem a prohodil i nějakou tu hlášku. Mám 
podpisy amerického páru, dokonce i s věnováním! 
Oproti Čechům jsou Američani vstřícní! Zatímco 
Leoš Mareš před fanoušky spíš utíkal, Američané  
se ochotně vyfotili, zajímali se, jak se nám 
vystoupení líbilo, popřáli hodně štěstí v životě… 
no prostě trochu jiné chování, než na které jsem 
zvyklá odsud! 
Celkově byla celá akce opravdu skvělá, můžu všem 
příznivcům krasobruslení doporučit! V lednu  
a únoru bude série vystoupení synchronizovaného 
bruslení, na které se s Ivčou stoprocentně 
chystáme, tak doufám, že to bude aspoň takový 
zážitek, jako Králové ledové arény! 

Mája Tumová, 3.G 
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8 Za branami Syrakus 

Praha - víc, než jen naše hlavní město 

Tento článek bychom rády věnovaly, mimo jiné, všem 
rádoby tolerantním lidem, kteří mají z neznámých 
důvodů nějaké problémy s našimi návštěvami Prahy. 
Někoho asi baví poněkud scestná představa nás, 
potácejících se nočním Václavákem, s flaškou vodky 
v ruce, zahalené do oblaku dýmu, vycházejícího  
ze zapálených jointů. Asi bychom ani nedošly moc daleko, 
nebýt partičky stejně společensky unavených příslušníků 
opačného pohlaví, že?  
 
Myslíme si, že Praha je městem mnoha tváří.  
Pro někoho „zahulený feťákov“, pro dalšího zase 
„ráj plný památek“. A co zajímá vás? Luxusní 
hotely, butiky narvané extravagantními modely, 
honosné restaurace, zastrčené čajovny, neonem 
zářící night cluby?? Noční život, jednonozí 
bezdomovci, příslušníci hnutí Haré Kršna, recesisti 
s nápisy Free Hugs??? Nebo přece jen ta kultura, 
divadla, koncerty a historické budovy???? Najdete 
toho tam opravdu hodně! 
 
Jen tak mimochodem, co dělá většina z vás  
o pátečních a sobotních večerech a nocích? 
Návštěva oblíbené diskotéky, hospody, parta 
věrných kamarádů, nějaký ten drink, jedna, dvě, tři 
cigaretky… A další den pak překvapení-„Ty vole, jak 
jsem se vlastně dostal(a) domů?!“ 
 
Každého udělá spokojeným něco jiného. 
Nepotřebujete ale taky někdy něco nového? 
Nechtěli jste někdy udělat úplnou blbost, bez 
ohledu na následky? Nepoznáváte rádi nové lidi? 
Patrioti mi prominou, ale co se týče Paky, připadá 
mi, že je tady až moc mrtvo. Jdete ze školy  
a všechny obchody (ne, že by jich bylo nějak moc) 
zavírají. Lidi se div nechystají ke spánku. Po osmé 
hodině večerní pak na ulici potkáte někoho 
opravdu jen náhodou. 
 
Jen si tak, pouze imaginárně, představte, že jste 
v Praze. Tam, ať už chcete nebo ne, potkáte strašně 
moc zajímavých lidí. Sedíte v nejmenovaném rock 
café baru v centru a rozebíráte s kamarádkou toho 
Holanďana, který se s vámi před chvílí dal do řeči. 
Pořád nemůžete uvěřit, kde všude byl. Od USA, 
přes Mexiko, Ghanu, Zambii, Egypt, Švédsko až  
po Thajsko a australské Sydney. No co, není divu, 
když to je realitní makléř. Váš proud řeči přeruší 
hlasitý zpěv z ulice. No jo, Angláni to zase přehnali 
s pitím. 

U vedlejšího stolu sedí hnědovlasý sympaťák, 
anglicky žádá, jestli si může přisednout, „just for 
two minutes“. Je to Ir Lewis. Ze dvou minut se 
stávají dvě hodiny. Mimo jiné se dozvíte,  
že studoval stejnou hudební školu jako Bono Vox 
ze skupiny U2. Lewis je v Čechách kvůli několika 
svým vystoupením. Když zjišťuje, že máte rádi 
stejnou hudbu, na pivní tácek vám napíše 
www.myspace.com, BOXHEDSONGBOOK. Jestli 
máte rádi hudbu stylu Glen Hansard & Markéta 
Irglová nebo Snow Patrol, doporučujeme!!! 
 
Pak vás osloví zajímavý chlapík, který tady tráví 
nonstop už čtvrtý den! Ožívá, když se zmíníte  
o novinařině, je to totiž redaktor časopisu Týden. 
Za ten večer se ještě seznámíte s otravným Švédem 
i poněkud stupidním Slovákem. 
 
V šest ráno se už rozednívá a vám se zavírají oči. 
Nechcete nic jiného, než jen spát a spát. 
Odpoledne se probouzíte a jen popsaný pivní tácek 
vám připomíná, že to nebyl sen. 
 
Tak, a to je důvod našich cest do Prahy. Začínáte  
se orientovat ve svém hlavním městě, aktivně 
zlepšujete své jazykové schopnosti, poznáváte 
jinou kulturu, zažíváte nečekané situace (dobré, i ty 
špatné), které musíte řešit, pro nás prostě únik 
z denního stereotypu. 
 
Někdo sedí po večerech u počítače a bez WORLD 
OF WARCRAFT si nedokáže představit ten SVŮJ 
SVĚT. Nechápeme to, ale nekritizujeme. Jsme rády, 
že má člověk možnost volby. 
Na závěr bychom chtěly říct, že tam nepřestaneme 
jezdit jen kvůli tomu, že se to někomu nelíbí.  
Naše přání? Ať se každý stará sám o sebe!!!!!………. 

 

Mája Tumová, Věruš Procházková, 3.G

http://www.myspace.com/
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Nejlepší obrana je útok! 

Není to tak dlouho, co Krajský soud v Praze potvrdil 
sedmiletý trest pro muže, který se pokusil znásilnit 
trafikantku v Lysé nad Labem. Asi si právě říkáte,  
co je vám po tom, a že takovéhle zprávy slýcháváte 
v médiích. A proč tedy o nich ještě psát ve školním 
časopise? Jednoduché vysvětlení, za odsouzením 
tohoto násilníka se skrývá příběh, na kterém bych 
chtěla dokázat, jak je důležité se bránit. 

„Byla zima, brzo ráno a venku byla ještě tma. Právě 
jsem vyrovnávala čerstvé výtisky novin, když v tom 
se do krámu vřítil muž v tmavých slunečních brýlích 
a čepici. Byla jsem překvapená, ohromnou silou mě 
zatlačil do skladu, kde mě povalil na podlahu a 
začal ze mě strhávat šaty. Prosila jsem ho,  
aby toho nechal, a nabízela jsem mu za to i peníze.  
Ale řekl mi, že peníze nechce, že chce mě. Ze stolu, 
do kterého drknul, spadla láhev ironu. Z posledních 
sil jsem ji nahmatala a v zoufalství mu iron stříkla 
do obličeje. Chytil se za oči a rázem o mě ztratil 
zájem. Utekl do prodejny, co dělal dál, nevím.  
Já už jen volala policii…“ (převzato a upraveno 
z www.nymburskydenik.cz)   

Před dvěma týdny se měnil čas, noci se prodlužují. 
Právě nastává období, kdy do školy chodíme ještě 
za tmy a za tmy jí opouštíme. Ačkoliv mám tmu 
ráda a v předvánočním čase jsou světýlka ve tmě 
kouzelná, mívám, když jdu sama prázdnou ulicí, 
zvláštní nepříjemný pocit. A dovolím si tvrdit,  
že nejsem jediná…  

Podobné případy, jako s trafikantkou, se stávají čím 
dál častěji, a zdaleka vždy nekončí tak šťastně. 
Proto byla skupina odsouzených za znásilnění 

dotazována instruktorem sebeobrany na jejich 
výběr oběti. Je až s podivem, jak jednoduché věci 
vás dokáží zachránit. Tak třeba účes, většina 
násilníků odpověděla, pronásledovali spíše ženy 
s dlouhými vlasy, neboť je jednodušší je za ně 
uchopit. Ženy s krátkými vlasy nejsou běžnými cíli. 
Také si vybírají ženy, ze kterých půjde oblečení 
snadněji dolů. Za tímto účelem sebou nosívají 
speciální nůžky. Zajímavé je, že obvykle zaútočí 
brzo ráno, mezi pátou a devátou hodinou ranní. 
Pokud budete klást odpor, máte velikou šanci,  
že vás nechají být. Obvykle jim trvá minutu až dvě, 
než jim dojde, že nemá cenu vás pronásledovat,  
je to pro ně příliš zdlouhavé. Takže utíkat, utíkat, 
utíkat. Tito muži také řekli, že si nevybírali ženy, 
které nesly v ruce deštníky, hole a podobné 
předměty, kterými by je mohly ženy poranit.  
Instruktor sebeobrany radí: Pokud vás někdo 
pronásleduje na parkovišti, v podzemních garážích 
nebo s vámi jede ve výtahu, zpříma se na něho 
podívejte a zeptejte se na banální jednoduchou věc 
(Nevíte, kolik je hodin?). Nebo prohoďte nějakou 
frázi o počasí. Teď jste viděly jeho tvář  
a můžete ho snadno identifikovat v řadě, tím jste 
jako cíl ztratila přitažlivost. Pokud se naopak někdo 
blíží k vám zepředu, vztáhněte před sebe ruce  
a zakřičte „Stůj!“ nebo „Drž se zpátky!“, násilníci 
vypověděli, že by si takové ženy jako oběti 
nevybrali. Hledají totiž snadný cíl. Když už vás 
někdo chytí (nejčastěji kolem pasu), štípněte 
útočníka pod paží nebo v horní části vnitřního 
stehna. To jsou opravdu bolestivá místa.  
Po takovém to počátečním úderu jděte  
po genitáliích. Můžete si myslet, že to násilníka 
ještě více rozzuří, ale odsouzenci vypověděli, že by 
po takové ženě nešli. Ukažte, že se nebojíte a jste 
odhodlaná se bránit, a on zmizí. Pokud na vás 
vztáhne ruce zepředu, chytněte jej za dva prsty  
a zohněte je dozadu, jak nejdál to půjde.  
Jestli se k vám útočník dostane do těsné blízkosti, 
použijte loket, ten je totiž nejsilnějším bodem těla. 
A pokud má násilník s sebou pistoli a ohrožuje vás, 
je vždy lepší začít utíkat cik cak. Šance, že se trefí 
do pohybujícího se cíle, je totiž velmi malá. 

Tak, to bylo pár typů, jak se bránit. Samozřejmě 
stále platí, že je lepší chodit s doprovodem, být 
ostražitá a všímat si okolí. A hlavně klást odpor 
všemi možnými prostředky stejně jako statečná 
trafikantka z Lysé.  

  Míša Sehnalová, 3.G 
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Můj nejtěžší den je úterý 

Vstávám každý den v šest hodin. Nejdříve zvoní 
první budík, potom druhý budík. Poslechnu si ještě, 
až odbijí věžní hodiny čtyřikrát a potom šestkrát. 
Vyskočím s radostí z postele. Posnídám většinou 
chleba, neboť rohlík mne tak nezasytí. Mrknu  
na teploměr a rychle se podle něho přistrojím. 
Uklizeno mám, popadnu batoh a odcházím  
na autobus. Cestou potkávám kamarády, jde se 
nám veseleji.  

V autobuse nás někdy vítá pan řidič, který asi vstal 
„ zadní částí těla“. Jejich povolání je náročné, navíc 
silničních pirátů přibývá, ztěžují jim práci. Většinou 
máme v autobuse „ svůj zasedací pevný pořádek“. 
Těším se vždy na milé spolužačky.“Prohodíme“ pár 
vět mezi sebou, posloucháme hudbu, někteří spí. 
V Nové Pace „vyskákáme“ z přeplněného busu, 
pospícháme do našeho gymplu. Dnes končíme 
devátou vyučovací hodinou. Nemáme ani tělesnou 
výchovu, „ nejsvětlejším místem“ je tedy oběd. 
Snažím se mít písemné úkoly v pořádku, při výuce 
dávám pozor a spolupracuji. Po denním vyučování 
jsem duševně velmi vyčerpán, ostatní také. Občas 
si vzpomenu na malého bratrance. Když seděl 
v lavici u okna, stále pozoroval, co se děje na ulici. 
Když seděl u dveří, tak nepozorovaně utekl 
několikrát domů. 

Musím to vzít s humorem a klidem. „ Kdo není 
humorem hodně prosolen, tak dlouho nevydrží“, 
říkával Jan Werich.  Půjdu ještě do knihovny, 
busem odjíždíme až v 17.10 hodin. 

Ostatní, když dosedli na svá sedadla, vyprávějí,  
co zažili. Někdo místo knihovny navštívil bar, 
prozrazuje ho alkoholový opar. Většina spí nebo 
hororově klimbá, hlava jim padá, jako kdyby se  

za chvilku měla od těla odtrhnout. Jsme busem 
„vyklopeni“ v Jičíně, pohádkovém městě. 

Navečer před šestou jsem doma, hned mě vítá 
věrný zvířecí přítel Miki. S batohem na zádech moje 
první kroky vedou k ledničce, otvírám ji a znalecky 
hodnotím, čím si vylepším únavu a náladu. 

Přestrojím se, osprchuji. „Poklábosím„ telefonem 
s blízkými, zasednu k počítači, pošlu e-maily.  
Na seriály v TV se nedívám, jen na Simpsonovy  
a na zprávy. V „bezvědomí“ jsem až do deváté 
hodiny večer. Píši úkoly, učím se na zítřek  
a připravuji si věci do batohu. Rád bych udělal něco 
navíc, stačím stíhat ještě Přírodovědnou ligu, občas 
napíšu článek. Nemám čas a chce se mi spát.  Svým 
zájmům se věnuji od pátečního odpoledne  
a o víkendu, vypomáhám i doma. Před půlnocí 
uléhám do postele, Miki už dávno spí v křesle vedle 
mne, jsem „přetažený“ a často se budím. Konečně 
jsem v překrásném snu, něco pronikavě zvoní, asi 
někdo nevypnul mobil. Ne, to se opět ozývá můj 
první budík, začíná středa. 

Jan Šorf, 3.G 

Nadpřirozeno – část II. 

Přírodní a zvířecí andělé 

Procházíme se lesem, loukou, polem či se 
pohybujeme někde poblíž vody. Ať už je to rybník, 
studánka nebo nějaký nádherný vodopád 
v tropech, je nám příjemně. Velmi příjemně. 
Dýcháme čerstvý vzduch, popouštíme uzdu fantazii 
a ,,vyčistíme“ si hlavu. Zdá se vám to jako krásná 
představa? Je to pro vás jedna z možností, kterou 
byste rádi využili nebo využíváte k odpočinku? 
Jedním z důvodů, proč se v přírodním prostředí 
cítíme tak dobře, je působení mocných andělských 
léčitelů. Uhodli jste správně, tento článek nebude  
o romantické procházce ve dvou (i když i ta by jistě 

nebyla k zahození), ale o nadpřirozených 
stvořeních, kterým říkáme elementálové. 

Nejen lidé, ale každý živoucí tvor má své strážné 
anděly. Ti, kteří chrání a obohacují floru,  
se nazývají jednoduše přírodní andělé. Nejčastěji 
jsou to víly, které se ale zároveň zaobírají i léčením 
lidí. Když hodně zabrousíme do tajemného světa, 
dozvíme se, že údajně vypadají jako maličké, lidem 
podobné bytůstky s motýlími křídly. Lidé, kteří 
považují za svůj úkol či sen věnovat se přírodě, 
ekologii nebo zvířatům, mívají za strážné anděly 
právě víly. 
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Víme, že když jsme v přírodě, je pro nás jednodušší 
zbavit se negativních myšlenek, myšlenek, které 
jsme převzali od jiných lidí nebo i ze svých obav. 
Když se totiž procházíme přírodou, víly nás obklopí 
svou láskou a světlem. Sesbírají z nás negativitu, 
jako včely sbírají pyl. Vštěpují nám smysl  
pro hravost, který vede ke smíchu a zábavě. Možná 
to je důvod, proč nás ve volné přírodě napadají ty 
nejlepší myšlenky a řešení našich problémů.  
Je na nás, jestli teď uvěříme, že květiny v našich 
bytech pomáhají jen díky produkci kyslíku nebo  
i proto, že blízko nich žijí zázračné víly… 

Zvířecí andělé, jak už sám název napovídá, jsou 
spojeni s faunou. U nich jsou lidé už daleko věřící, 
protože mnoho z nich věří, že naši domácí mazlíčci 

plní roli pozemských andělů. Ano, dělají nám 
společnost, milují nás bezpodmínečnou láskou  
a poskytují nám zábavu. Ale samozřejmě i oni mají 
své andílky. A mnozí věří, že stejně jako naše duše, 
ani duše našich zvířátek neumírají. Mazlíčci často 
zůstávají po smrti po boku svého pána a poskytují 
mu stejnou lásku a oporu jako v době, kdy byli 
naživu. Člověk si nemusí přítomnost svého 
zemřelého zvířátka uvědomovat, ale hluboko 
v sobě ho cítí. 

Andělská energie, která souvisí s přírodními  
a zvířecími anděly, se nám předává  
i prostřednictvím říše minerálů. To je v poslední 
době velmi oblíbená záležitost. Lidé si kupují nebo 
ostatním dávají minerály, které údajně podle 
horoskopu souvisí s jejich znamením. Víme ale 
jistě, že kameny pomáhají? Skutečně nám mohou 
předat svou energii a pomoci od bolestí nebo 
vyřešit jiné problémy? 

Pokud věříte v nadpřirozeno a anděly, jistě snadno 
uvěříte i v léčivou moc krystalů. Můžete si pořídit 
kámen dle problému, který vás trápí. Také ho 
můžete vybrat jen podle barvy nebo podle toho, 
jak vám ,,padne“ do ruky. Existuje spousta knih,  
ve kterých najdete návody, jak s minerály zacházet  
(i ony potřebují prý jistou péči a ,,očištění“)  
a přečtete si, s čím vám který může pomoci. Poté 
už si ho stačí jen připravit - omýt pod studeným 
proudem vody nebo namočit do vody slané. Zjistilo 
se dokonce, že krystaly jsou jakýmsi nástrojem  
pro naši komunikaci s anděly. Některé z nich přímo 
souvisí s andělskou říší. Jsou to křišťál, růžový 
křemen, sugilit, ametyst, měsíční kámen, lazurit  
a spektrolit (labradorit). 

Jakmile věříme v anděly v kterékoli podobě, 
setkáme se s nimi úplně všude. Stále opakuji: 
pokud věříme…Protože každý má právo myslet si, 
co chce. A každý má právo říct si, zda to, co čte, je 
pravdivé nebo ne. Každopádně je doufám zajímavé 
přečíst si v dnešní hektické době něco 
,,nenormálního“. Něco, nad čím každý z nás 
alespoň jednou v životě přemýšlel a co lidstvu 
hlodá v hlavě jako červík už od začátku bytí. 
Pročpak tady jsme, za čím si jdeme a co se s námi 
stane po smrti? Je vůbec smrt smrtí? 

Pokud vás zajímá právě toto téma, rádi byste  
se dozvěděli, jaké známe dnes důkazy o životě  
po životě (nebo před životem?) a zda opravdu 
existuje pověstný tunel se světlem, bude vás 
jistojistě zajímat i příští díl naší rubriky 
Nadpřirozeno…

Kristýna Kofránková, 2.A 
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O. S. Lovci bestií!!! 

 
Můj dnešní článek se bude týkat jedněch bezva 
lidiček, které už nebavilo se dívat na nedostatečné 
zákony proti týrání zvířat v našem státě a rozhodli 
se proti němu bojovat a legální cestou tyrany zvířat 
usvědčovat.  

Říkají si Lovci bestií a je to sdružení působící zhruba 
od počátku roku 2008. Vzniklo hlavně díky 
spontánní občanské iniciativě v reakci na případ 
utýraného kocourka, na kterého opilý mladík 
poštval svého psa, a spolu s celou partou se bavili 
tím, jak pes kocourka roztrhal. Majitel psa nakonec 
kocourka usmrtil dupnutím na hlavu. Video této 
hrůzné události pak jeden z účastníků zveřejnil  
na internetu. Lidé z celé republiky pak na Internetu 
pátrali po identitě vrahů, které se jim nakonec 
podařilo identifikovat, a informace byly předány 
policii. O tři měsíce později se pak z těchto „lovců“ 
stali první členové oficiálního občanského sdružení. 

I já sama se snažím zapojovat do jejich diskusního 
fóra, na jehož základě to vlastně celé funguje. Stačí 
se podívat na www.lovcibestii.cz a zaregistrovat se. 
Anebo si můžete smutné a někdy dosti kruté články 
prohlížet i bez něj. 

Když si prohlížíte těch několik desítek článků, 
donutí vás to se zamyslet nad tím, jak je možné,  
že někteří lidé dokáží být tak necitelní. Jak je vůbec 
možné, že jsou schopni např. přivázat psa za auto  
a táhnout ho za sebou jako kus laciné věci? 

A teď mi odpovězte, co je to za zákon v ČR, který 
nazývá zvíře věcí a také podle toho s ním tak 
nakládá? Zvíře je a vždycky bude živou bytostí.  
Co pak např. pes, má radost, když přijdete domů,  
je smutný, když odcházíte? Když je starý a má 
bolesti, tak odpočívá. Když vy máte bolesti, je  
u vás. Je to přítel a kamarád, on na Vás vždycky 
bude čekat doma, až se půjdete bavit. 

Chtěla jsem jenom upozornit na to, že ne všechny 
zákony v našem státě jsou správné že a je báječný,  
že se vytvořila právě tato skupina lidí, schopná 
s tímto zákonem bojovat a postavit se proti němu! 

Stáhla jsem pro Vás ukázku jednoho z mnoha 
článků na Lovcích bestií (tento je ze Slovenska): 

Pomozme pejskům z východního Slovenska… 
U obce Trebišov je útulek, o kterém jsem se 
dozvěděla z naší diskuze Cikáni, milovníci psů... 
Tento útulek začala koordinovat jedna skvělá 
ženská, která se už nemohla dívat na to, jak většina 
chovanců stejně končí smrtící injekcí, protože je 
nikdo nechce. Párkrát jsem s ní mluvila, chci si 
jednoho hafana vzít. Většinou se jedná o psy,  
kteří byli odchyceni v okolí cikánských osad, jsou 
potlučení, hadoví, zmrzačení. Včera se utrácel pes, 
který přes rok chodil po skládce jen po kolenou, 
protože mu někdo zlomil obě nohy. Zaživa ho začali 
žrát červi… Prý nikdo nikdy neviděl ve psích očích 
tolik bolesti… Další mají zarostlé ostnaté dráty  
do krku, děti je na nich vodily, když byli štěňata, 
jenže pak vyrostli a už jim je nikdo nesundal.  
Další nemohl 3 týdny ani jíst, protože mu někdo asi 
lopatou roztříštil čelist. Ta vzácná osoba, která se 
tam o to stará, je už na pokraji zhroucení, nemá 
peníze, psi žerou jen kuřecí pařáty z kafilerky. Je jich 
5 v jednom kotci, prostě hrůza. Webové stránky 
jsou: http://www.ks-trebisov.estranky.sk  

Najdete tam kontakt. Je třeba je umístit. Ta paní je 
schopna zařídit dopravu psů do Čech, jen se to 
musí zaplatit, ale klidně cestu těm chudákům 
uhradím a určitě nebudu sama. Klidně to nějak 
zorganizuju, ale musí se najít alespoň pár lidí, kteří 
je budou chtít. 

Citát lovců bestií :  

Pro mnohé pouze obyčejné zvíře Pro nás láska, cit, 
něco, co nenahradí nic na světě. 

Aneta Prokůpková, 2.G

http://www.lovcibestii.cz/
http://www.ks-trebisov.estranky.sk/
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Jsme ve vesmíru sami?  

Určitě jste si již někdy kladli otázku. Existují ,,UFONI¨? Je mnoho ztvárněných filmů (např. Válka Světů, E. T. 
Mimozemšťan), které se tímto zabývají. Ať je váš názor jakýkoliv, stoprocentně to tvrdit nemůžete. Počet lidí, 
kteří již někdy spatřili ,,létající talíř¨, se neustále zvyšuje. Avšak každý příběh je něčím odlišný, ať v popisu 
mimozemské lodě nebo v charakteristice mimozemských návštěvníků.  

Zde je několik symbolů značících mimozemskou přítomnost 
(možná vytvořených lidmi): 

1) Nazývají se kruhy v obilí, ale ve skutečnosti to nejsou pouze 
kruhy. V některých případech se jedná o velmi zvláštní obrazce 
vytvořené v obilí, trávě i jiných plodinách. Jedná se  
o pravidelné geometrické obrazce, které vznikly polehnutím 
rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí 
mechanicky, ale zatím dosud neznámým činitelem. Stébla totiž 
nejsou zlomená, ale ohnutá do pravého úhlu. Podle odpůrců 
těchto teorií tyto obrazce vytvořili lidé nebo příroda.  

2) Náhorní plošina jihoamerického Peru, Nasca, je hladká 
kamenitá pustá poušť, občas zvlněná do menších kopců. Tuto 
náhorní planinu proslavily především obrazce, které patří mezi 
tzv. geoglyfy. Nachází se jich zde přes 300, většinou o rozměrech 
až několik desítek metrů. Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata 
(velmi známé jsou vyobrazení kolibříka, pavouka a opice), 
nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály  
a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika 
kilometrů. 

Jsou vytvořeny světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího 
vulkanického povrchu. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné až při 
pohledu z letadla nebo balonu a dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny. 

Samotný způsob tvorby těchto obrazců není vůbec složitý. Stačí odstranit 10 – 20 centimetrů povrchové tmavě 
zbarvené horniny a objeví se světle zbarvený vápencový nebo pískovcový podklad. K vytvoření jednoho obrazce 
je potřeba pouze několik hodin práce menší skupiny lidí. Avšak nevětší záhadou je, jak byly tyto obrazce 
vyměřeny. Protože z povrchu země jsou tyto obrazce nepochopitelné. Byly objeveny až ve 20. století při 
leteckém průzkumu. I dnes používají turisté, kteří chtějí tyto geoglyfy pozorovat, buď letadla, nebo vrtulníky.  

 

Jak vlastně UFONI vypadají? Jsou to zelení panáčci 
jako z filmů nebo vypadají úplně jinak? To je jedině na 
vás. Fantazii se meze nekladou.  

Mnoho zastánců existence těchto tvorů tvrdí: „Oni nám 
nechávají vzkazy, ale my jsme ještě nedospěli  
tak daleko, abychom je rozluštili. Jsou to třeba kódy,  
kruhy v obilí nebo telepatie. Nespatřili jste někdy něco 
neobvyklého, nezažili něco zvláštního? Je jedině na vás, jestli 
tomu uvěříte nebo ne. Avšak naskýtá se zde jedna prostá, 
ale zapeklitá otázka. Jsme tu úplně sami?  Zdroj: 
http://ufo.over.cz/ 

 

 Michaela Dlouhá, 2.G

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=39223c363f38343f223d3e3734333541223f36fb37343e3c373d3c22223437403d42222239223dfc373a37f7717877783e35387c7b7a337e7374746a6f6573376881fb354133f9403d3c3ef939373537fa353735fe38363e3a383d363d3%20
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=39223c363f38343f223d3e3734333541223f36fb37343e3c373d3c22223437403d42222239223dfc383a37f7717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80f9223938fd383f393cfd3a333735f839323cf93a2234393e3e3c2%20
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=39223c363f38343f223d3e3734333541223f36fb37343e3c373d3c22223437403d42222239223dfc383c3df7717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80337668687168366e727c6e7d7b33736f72fe36223cf9373e3e34f%20
http://ufo.over.cz/
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Interview with... 

...a young, pleasant, clever Mexican guy. With Marco Novelo, who 
decided to visit the Czech Republic.  
Marco has been studying at our secondary grammar school in Nová 
Paka and he´s the student of 3.G. If  you are interested how his life 
here looks like  just read on. This interview is available in Czech 
language, too, on Heuréka website (www.heureka.wgz.cz)     

Can you introduce yourself to the students of our school and 
readers of Heuréka (What´s your whole name? How old are you? 
Where do you come from...?)  

Hi, I am Marco Antonio Ríos Novelo, I am 16 years old, and I come 
from Mérida Yucatán México. In Mexico I live with my parents and my 
two brothers. I like parties, and football, and I am single. =)  

Could you tell us something about your hobbies?  

In Mexico, I work in a model agency, and I make shows for the Coca-
Cola company, also I really like to play football with my friends.  

 

What would you like to do in your future life?  

Really I don´t know yet, but I think it will be 
something about mathematics, I like it, and it is 
easy for me.  

How and why have you decided to go to the Czech 
Republic? How long will you stay here? Can you 
describe your trip from Mexico to the Czech 
Republic? Why did you choose Czech Republic?  

 
I chose the Czech Republic, because I wanted 
something new, different; people in Mexico told 
me that the Czech Republic is something extremely 
beautiful, and ALL PEOPLE KNOW ENGLISH, I think 
that is not true, but it´s OK, and I will stay here for 
one year. My trip from Mexico to the Czech 
Republic was long, I took an airplane from my city 
to Mexico City at 2pm, I stayed all the day in 
Mexico City until 12am (midnight) to take my 
airplane to Paris, it was 10 hours of trip, and then 
my airplane to Prague. 

How difficult is living in a foreign country for you? 
Have you visited any other countries before you 
came to the Czech Republic?    

It´s difficult when people don´t speak to you or are 
vulgar, also when you miss the family, but I have 

very good luck. I was before in United States, 
Güatemela, and Belice; the 3 boards of Mexico, but 
never for a year.  

Can you describe your common day here? What 
does it look like? Is your common day here very 
different from your common day in Mexico?  

My common day is: wake up, breakfast, school, 
football (some days), flute lessons (some days), 
dinner, log in, and sleep, but every time I´m looking 
for something new. And in Mexico I have a 
different type of day, school, log in and watch TV, 
and sleep; with some activities in the week, and 
parties all the weeks (real parties).  

Where are you living at this moment?  

I´m living in Lazne Belohrad, with my host parents 
and my host brother.  

What do you think about this country, place 
where you are living? And what do you mean 
about local people?  

This is a beautiful country, with nice places, but has 
many grafities, and it looks ugly, and the people 
are fantastic.  

Marco Novelo  
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And what about Czech girls? Are 
they nicer and more beautiful 
than Mexican girls?  

Hahaha, nice question, Czech girls 
are "velmy hezky", but my type is 
more the mexican girls, but also 
are two or three girls who I see 
extremely beutiful, better than 
mexican girls.  

Are you trying to learn Czech 
language? Could you write some 
Czech words you know?  

Yes, I´m trying, I know the 
numbers, some questions, and 
other words, also bad words, 

hahaha!. The people who know me, know what can I said, like jo, ne, nic, ahoj, dobre den, nemluvi cezky, ja 
jsem mexikano etc... Also I can say "Ja jsem velmy hezky" :D.  

Is there anything here you find very strange, 
surprising etc...?  

Ho yes!, the slippers, why you use it, and why do 
the teachers have power in the caffeteria?  

Do you like it here? Or you would like to get to 
your home, to Mexico?  

I really miss my home, and my family, but also I like 
the European culture, have many different places 
to visit.  

Do you miss your family, your friends and your 
country a lot?  

Yes, I do, but it is only for one year, I need to enjoy 
it.  

Could you confront the Czech Republic and 
Mexico? Which are the main differences between 
these countries? What do you mean about Czech 
and Mexican lifestyle etc...  

Yes, these are really different places, like school, 
houses style, people, and parties =(. The lifestyle is 
very similar, activities, school and all that.  

And what do you think about our school? Do you 
like it here? In your opinion, where is it better to 
study, here, in the Czech Republic or in Mexico?  

Yes, I like it. It´s great. In my opinion it is better to 
study here in the Czech Republic, because in 
Mexico the public school is really bad, you need to 
pay to have a good education. Imagine a school 
starting at 7am without time between lessons, and 
without the hour of the lunch, that´s Mexican 
school.  

Which subjects at school do you like and which 
ones you hate?  

I like PE (TV), and mathematics. I hate biology, 
history, and chemistry.  

Would you like to say something to the people, 
who read this interview with you? Do you have 
any message or something like that you wish to 
say?  

Don´t smoke, don´t drink alcohol, don´t do you 
know what I mean, wash your teeth, and be happy. 
Any questions, or want to meet me, just go to me, 
“diky”.  
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Hlášky z ICQ, IRC atd… 

Veškeré hlášky jsou majetkem serveru http://lamer.cz 

<a> proc bych mel platit nejakej poplatek za 
vypalovacku a media kdyz nebudu nic krast? 
<b> protoze mate nastroj 
<a> tak to me zavrete za znasilneni sousedky 
<b> vy jste znasilnil sousedku? 
<a> ne, ale mam nastroj  

<Tomano> třeba dneska sem byl obviněn z 
hudebního nevkusu. :-) 
<Dude> Jakto? 
<Dude> Jako šéfkou??? xD 
<Tomano> jj. :-) Když se mě ptala, jaký hudební 
styly poslouchám. Řek sem jí, že pro mě neni 
nějaká písnička dobrá jenom proto, že jí hrajou 50x 
za sebou v rádiu. Nebo podle toho, jestli v ní kráká 
nějaká übercool sexy slavná borka/borec. Ani se 
nenechám spoutat tím, že jsem částí nějaký 
sociální skupiny a poslouchat jen styl, který se od 
nich očekává že budou poslouchat (hiphoppeři, 
metalisti,....). JÁ poslouchám hudbu podle toho, co 
ve mě zanechá. o_O 
<Dude> Hustý. A co ti na to řekla? 
<Tomano> Že "Koupim ti papuče p*čo" si už nahlas 
pouštět nesmím. :-/

<a> co tady delas??  
<b> dyt uz je 12...dneska sem staval brzo:-) 
<a> ty nejses ve skole? 
<b> kua 

<Gem> čau, pls jaký je to heslo na to moje APčko, 
jak jsme nastavovali? 
<leos> cus, ktery mas na mysli? 
<Gem> to v obýváku 
<leos> mmnt 
<leos> heslo je nedostupne 
<Gem> mno díky, toho sem si ale všim taky, když 
se nejde nalogovat 
<Gem> jaký je teda to heslo? 
<leos> heslo je "nedostupne" 
<Gem> vždyť říkám, že sem si toho VŠIMNUL, číst 
umim 
<leos> jak ti to jen rict... 
<Gem> radši dík, já jdu zkoušet 

<Huckllebery> Pes mi žere kytky, co mam delat? 
<johnnyss> newim... 
<Huckllebery> uz vim, koupim mu kaktus :-D  
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