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Editorial 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Začal nový školní rok a s ním i podzim. Počasí si s námi hraje, ráno zima, odpoledne zase horko, a tak to jde pořád 

dokola. Než se všichni ponoříte do učení, můžete si přečíst první číslo školního časopisu AKADE v tomto školním 

roce. 

Tereza Mičulková 

Šéfredaktorka 
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JJ AA ZZ YY KK OO VV ÝÝ   KK UU RR ZZ   AA NN GG LL II EE   
Ve dnech od 20. do 26. září 2015 se uskutečnil jazykový kurz v Anglii, kterého se účastnili žáci napříč 

všemi součástmi naší školy.  

Z obchodní akademie se celkově zúčastnilo 14 žákyň pod dohledem PhDr. Radana Skřivánka. 

Všichni žáci i učitelé byli ubytovaní v rodinách v přímořském městě Worthing. 

V den příjezdu žáci navštívili Londýn a prohlídli si část Westminster, kde viděli známý Big Ben, Houses 

of Parlament, London Eye, Buckinghamský palác a mnoho dalšího. V odpoledních hodinách byla na 

programu návštěva Národní galerie. 

Druhý den všechny čekaly první tři hodiny výuky angličtiny s rodilými mluvčími a odpoledne výlet do 

města Portsmouth, kde navštívili Námořní muzeum a na programu byla také plavba lodí přístavem. 

Třetí den v dopoledních hodinách opět proběhla výuka angličtiny a na odpolední hodiny byl 

naplánován výlet do města Brighton, kde žáci mohli vidět Royal Pavilion, Sea Life Center a zábavní 

molo Brighton Pier. Nejvíce se však všichni těšili na volný čas, který mohli využít na nákupy. 

Čtvrtý den proběhly poslední tři hodiny výuky angličtiny a každý žák obdržel certifikát. Poté 

následoval výlet do města Windsor, kde má sídlo královna Alžběta II. a do města Eton, kde se nachází 

jedna z nejprestižnějších internátních chlapeckých škol v Anglii.  

Pátý den následoval odjezd zpět do Londýna na Greenwich, kde se nachází nultý poledník a Námořní 

muzeum. Poté žáci pluli lodí po řece Temži, viděli Millenium Bridge, Tower Bridge a Tower of London. 

Pak se všichni lodí vrátili na Greenwich k O2 aréně, odkud se všichni autobusem vydali na cestu zpět 

do České republiky. 

I přes malé nepříjemnosti u Eurotunelu se celý výlet vydařil na jedničku a ne jeden ze zúčastněných 

by se do Anglie s radostí vrátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Cahelová, 3. A 



11. Září – Co nám řekli a čemu máme věřit – 2. část 

 
Už jsem se 11. Zářím v tomto časopisu zabýval. Tehdy jsem uvedl množství důkazů, že budovy 

Světového Obchodního Centra v New Yorku, kterými byla legendární „dvojčata“ a budova 7 byla 

zničena pomocí řízené demolice s výbušninami. Tehdy jsem také zmínil, že problémy s oficiální verzí 

se neomezuje pouze na Světové Obchodní Centrum. Tyká se to také letu 93, který údajně po vzpouře 

pasažérů spadl v poli. V tomto článku bych se zabýval asi především Pentagonem. 

Pentagon 
Již v minulém článku jsem zmínil, že existují lidé, kteří oficiální verzi za každou cenu podporují a snaží 

se důkazy proti ní diskreditovat. S těmi jsme se už seznámili, ohledně problémů s „dvojčaty“. 

Podívejme se teď na problémy s Pentagonem. 

Zastánci oficiální verze trvají na tom, že do Pentagonu narazil Boeing 757 společnosti American 

Airlines číslo 77. Jako na důkaz poukazují na fakt, že je nejméně stovka lidí, kteří viděli do Pentagonu 

narazit skutečně dopravní letadlo. Je ale kvantum problémů, které tomu jinak odporuje. 

Zaprvé, v Pentagonu zůstala díra po nárazu moc malá, neodpovídající rozpětí křídel Boeingu 757. Je 

jen 27 metrů široká, přičemž 757 má rozpětí 38 metrů, krom toho, je třeba vzít v potaz, že letadlo 

údajně přiletělo pod úhlem 42 stupňů, což by mělo oproti zdi rozpětí rozšířit na 48 metrů. Zde je 

kompositová fotografie: 

Obrázek napravo je screen shot animace nárazu, kterou vytvořila animace Purdue, zobrazuje, že 

křídla nepronikla vcelku a že se odlomila. Je ale možné brát tuto animaci vážně? Když se podíváte na 

animaci celou, všimnete si, že letadlo v ní nemá žádné motory, kterým se budeme věnovat později, a 

můžete vidět, že ocas letadla v ní proniká vcelku jako nic, přestože dle fotografií není na zdi 

Pentagonu žádná známka poškození od ocasu a ani na trávníku není vidět žádný její pozůstatek. 

Ohledně křídel je další problém, a sice že nikdo nevysvětlil, kam se po odlomení poděla. Možným 

vysvětlením je, že se jejich kusy, stejně jako stabilizéry, po kterých není ve zdi žádné viditelné 

poškození, a ocas proti zdi roztříštily na malinké nepatrné kousky, neboť Pentagon je sestaven s velmi 

tvrdého, pevného a vyztuženého zdiva. Dává vám to smysl? Zde je fotografie typického trupu letadla 

a křídel: 



 
Jak vidíte křídla musí být o dost pevnější než trup, každé totiž musí nést tisíce litrů paliva a několika 

tunový motor, některá letadla (např. Boeing 747) mají na každém křídle motory i dva. 

Teď se konečně podívejme na motory. Proudové motory letadel jsou skoro nezničitelné. Motor 

Boeingu 757 vyrábí Rolls-Royce a jsou vyrobeny ze slitin vysokopevnostní oceli a titanu. Jak jsme již 

zmínili, animace od Purdue je nezobrazuje a ani nebyly v troskách v Pentagonu nalezeny, pouze tyto 

malé kusy, které můžou pocházet odkudkoli: 

 
A tady jsou obrázky pravých proudových motorů po nehodě a motoru pro velikostní porovnání rotorů 

nalezených v Pentagonu. Fotografie nalevo je z letu Pan Am 103, který v roce 1988 během 

teroristického útoku vybuchl v nebi a rozletěl se po obrovské ploše okolo městečka Lockeribe ve 

Skotsku. Tento motor zřejmě padal několik kilometrů a zabořil se do cesty: 

 
Ohledně Pentagonu je toho víc, ale teď se podívejme na únosce, kteří 11. Září byli schopni přímo 

profesionálně pilotovat dvoumotorová dopravní letadla. Zastánci oficiální verze tvrdí, že stačilo jen 

zapnout autopilota a ten je bezpečně do cílů dopravil, jenže to neodpovídá realitě. Let 175, který 

narazil do jižní věže, který byl unesen 23-letým amatérem Marwanem al-Sheikim totiž provedl 



vzestup o kilometr do minuty a pak byl schopen letět několik minut střemhlav a pak ho zvedl těsně 

nad zemí, což silně zaskočilo letecké dispečery. Takhle autopilot nefunguje. Žádný z únosců 4 letadel 

se však nemůže rovnat únosci Hanimu Hanjourovi, který narazil letem 77 právě do Pentagonu. Ten 

totiž, přestože měl pilotní licenci, podle svých instruktorů neuměl vůbec létat. Přesto provedl před 

nárazem do Pentagonu otočku o 330°, která se však sama o sobě zdá proveditelná. Coby amatérovi 

by velmi zvýšil šanci, že havaruje, že bude sestřelen a především mu extrémně zredukoval potenciální 

cíl z 120 000 metrů čtverečních jen na malou zeď. V Pentagonu zahynulo „jen“ 125 lidí. 

Dalším problémem únosců je, že neexistuje fotografický důkaz, že by vůbec nastoupili na ona 
unesená letadla. Letiště mívají kamery na každém rohu a dokumentují snad každý centimetr prostorů 
letiště, dokumentují občerstvení, čekárny, kontroly, obchody, haly, schodiště… Přesto jsme dodnes 
neviděli jedinou fotku únosců na jakémkoli z 3 zapletených letišť. 
Pokračování příště…        Matěj Černoch, 2. A 

 

 

 

 

Stejně jako každý rok se i letos konal cyklisticko – turistický kurz třetích ročníků na prostřední Bečvě 

v areálu bývalé školy v přírodě. 

V pondělí ráno jsme se sešli s veškerou výbavou na školním parkovišti. Kolem půl deváté jsme se po 

krátké rozcvičce společně s panem učitelem Glogarem, Žlebkem, paní učitelkou Kocůrkovou a paní 

zdravotnicí vydali na kolech na 45 kilometrovou cestu. Jelo se hezky, kochali jsme se výhledy do 

krajiny a kolem jedné hodiny jsme dorazili na místo. Odnesli jsme si věci do pokojů a šlo se na oběd. 

Na pokojích jsme bydleli po pěti nebo po šesti. Po polední pauze jsme šli na hřiště, kde jsme hráli 

baseball a frisbee ultimate. Na večeři jsme šli v šest hodin.  Poté přišel čas 

na sprchování a každý chtěl být první. Naštěstí bylo dost sprch a tak bylo 

střídání docela rychlé. Asi v osm hodin jsme se všichni sešli v jídelně a 

hráli společenské hry.  V deset hodin jsme si šli lehnout. 

V úterý po 

snídani jsme šli 

ven, kde jsme 

hráli hry, které 

jsme si předem 

vybrali.  Někdo si 

vybral volejbal 

někdo třeba 

7. 9. – 11. 9. 2015 

Cyklisticko – turistický kurz 



discgolf. Oběd byl už v 11, abychom stihli odpolední výlet. Ve tři čtvrtě na 12 jsme se sešli před 

budovou a vyšli jsme pěšky na Pustevny, ti odvážnější se vydali na kole. My pěší jsme vyšli po zelené, 

která se hned na začátku změnila v modrou a asi v půli cesty na žlutou. Po třetí hodině jsme vyšli 

vysílení, ale šťastní u sochy Radegasta. Koupili jsme si něco na zahřátí, vyfotili se u sochy a sešli jsme 

na Pustevny. Tady jsme si sedli, a počkali, až přijedou cyklisti. Sedm statečných společně s panem 

učitelem Glogarem pokračovalo až na Radhošť.  Po jídle jsme sjeli autobusem z Pusteven a našli 

původní zelenou trasu. Byli jsme rádi, že jsme šli po modré, protože zelená byla sice kratší, ale zato o 

dost prudší a náročnější. Večer jsme se ještě někteří šli projít k Cyklobaru. 

Středeční dopolední vycházka vedla na Hutisko – Solanec. Odpoledne jsme hráli baseball a frisbee 

ultimate v týmech A proti B.  I učitelé se zúčastnili, nejprve hrál frisbee pan učitel Glogar a baseball 

paní učitelka Kocůrková s 3. A proti panu učiteli Žlebkovi s 3. B. Později se hráči i s učiteli prohodili a 

pokračovalo se. V baseballu hrála 3. A společně s panem učitelem Glogarem a porazili tým 3. B 35:6. 

Po večeři jsme měli noční hru na téma ekologie, která se odehrávala v prostorech areálu. Někteří se 

trochu ztratili, ale nakonec jsme se všichni vrátili. 

Ve čtvrtek dopoledne jsme se rozdělili do šestičlenných 

týmů a hráli jsme hry na stanovištích. Stanovišť bylo 

šest a střídali jsme se po 20 minutách. Náš tým začal u 

hry jménem ringo, kterou nám vysvětlila paní učitelka 

Kocůrková. Na vedlejším hřišti jsme hráli badminton. 

Na konci u chatek jsme hráli petangue a na dalším 

stanovišti jsme pod odborným dohledem pana 

učitele Žlebka stříleli ze vzduchovky. Ve stoje a 

v leže na panáčky, a vleže na terče. Někomu se 

dařilo více, někomu méně. Na fotbalovém hřišti 

jsme si vyzkoušeli discgolf. Poté co nám pan 

učitel Glogar vysvětlil podstatu hry, jsme se 

společně odebrali do lesa, kde jsme z kříže 

vyznačeného na zemi začínali házet disky. Ti 

obratnější to zvládli za tři nebo čtyři hody, někteří třeba za šest. Všem se ale podařilo dostat disk do 

koše. Poslední zastávkou byla hra crocquet pod vedením paní zdravotnice. Odpoledne jsme se vydali 

na pěší túru na Hutisko – Solanec. Ušli jsme asi 13,5 kilometrů. Cyklisti ujeli 41 kilometrů, dojeli až na 

Soláň. Zde je však dostihl déšť. Poslední večer byl táborák. 

V pátek po snídani jsme se vydali na cestu domů. 

I přesto, že to bylo občas fyzicky velmi náročné, to byl ten nejvíc nejlepší kurz.  

 

Tereza Mičulková 3. A  

 

 



Zrní je česká hudební kapela pocházející z Kladna. První album vydali v roce 

2009 – po osmi letech své existence – a neslo název Voní. Druhé album Hrdina 

počítačový hry jde do světa vyšlo v roce 2011. V roce 2012 vydala skupina 

album Soundtrack ke konci světa,  za které si odnesla cenu Anděl 2012 

za Objev roku. V září 2014 vydala skupina své zatím poslední 

album Následuj kojota. 

Tato kapela určitě není něco, co by hráli v hitparádách (i když by mělo být!). 

„Jsme Zrní. Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Na hudbě nás baví 

objevovat nový možnosti a kombinace. Hrát si, bejt spolu v hudební krajině, 

kterou společně vytváříme. Baví nás zkoumat, vyjadřovat a sdílet svý pocity. 

Většina našich písniček vzniká společnou improvizací. Hodně nás inspiruje 

příroda, její trvalý principy, krajina, lidová hudba, ale stejně tak elektronická 

doba, do který jsme se narodili“, říkají o sobě.  

Členové:  

Jan Unger / zpěv, kytara, flétna 

Jan Juklík / kytara, zpěv 

Jan Fišer / housle, zpěv 

 Jan Caithaml / baskytara, zpěv 

Ondřej Slavík / bicí, akordeon, beatbox, zpěv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Ťápalová, 3. B 

 

 

 

 



 

 

 

Tato herečka, celým jménem Jennifer Shrader Lawrence se narodila 15. 8. 1990 v Kentucky. Má dva 
starší bratry Bena a Blaina.   

Ve 14 letech přemluvila rodiče, aby ji vzali do New Yorku a pomohli jí nalézt agenta. Studovala na 
střední škole Kammerer Middle School, kterou zdárně dokončila v dvouletém předstihu. 

Kariéra: 

Její první větší příležitost byla role v komediálním 
seriálu The Bill Engwall Show, který běžel v letech 
2007 až 2009. Cestu do záře reflektorů zpečetila 
její role dospívající dívky Ree v dramatu Do morku 
kosti. Dále ztvárnila například postavu Mystique v 
komiksovém hitu X-Men: First Class.  
Navzdory slibně se rozvíjející kariéře si získala 
celosvětovou popularitu až svou rolí v post-
apokalyptické sérii Hunger Games. Jennifer 
změnila svým ztvárněním Katniss Everdeen způsob, 
jakým byl doposud vnímán akční žánr. Vůbec 
poprvé byla postavena úspěšná akční série kolem 
hlavní ženské hrdinky. Média jí okamžitě přiřkla 
titul finančně nejúspěšnější hrdinka vůbec. 

V roce 2012 se objevila po boku Bradleyho Coopera v romantickém dramatu Terapie Láskou. Její 
postava Tiffany ji vynesla Zlatý Glóbus a Oscara. Ve 22 letech se stala druhou nejmladší držitelkou 
zlaté sošky v historii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Majerová, 3. A 
 

 

 



KKtteerréé  ffiillmmyy  jjeeššttěě  lleettooss  zzaammíířříí  ddoo  kkiinn??  

 

 

Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže", vedou svou válku proti hrozivému nepříteli po 

celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech místech 

Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou 

Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému 

životu. Navždy odtržen od své rodiny pak Kaulder tráví 

stovky let tím, co umí nejlépe – loví a zabíjí čarodějnice. 

Dnes je posledním svého druhu a prořídly i řady 

nadpřirozených nepřátel. Jeho příběh ani boj ale nemají 

konec, zlé čarodějnické síly tu stále jsou, ukryty našim zrakům. 

Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie. Elijah Wood, Rena Own,…   V kinech od 22. 10. 2015 

 

James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu 

známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby 

nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE. 

Hrají: Daniel Craig, Ralph Fiennes. Monica Bellucci a další… 

V kinech od 5. 11. 2015 

 

 

Válka mezi 13. krajem a dříve všemocným Kapitolem 

pokračuje. Po dobytí 2. kraje, který byl využíván jako zdroj 

vojenské síly Kapitolu, zbývá už jen Kapitol sám. Katniss se 

během bojů rozhodne vydat se na vlastní pěst, spolu s 

dalšími vítězi Hladových her, do samého centra Kapitolu, aby 

vyhledala prezidenta Snowa a pomstila se mu za vše, co jí a 

jejím přátelům kdy udělal. Ale Katniss netuší, že zrada číhá ve 

vlastních řadách. 

Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore,… 

V kinech od 19. 11. 2015 
Lucie Majerová, 3. A 

 



Pohodlí je to hlavní 

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli nosíte věci proto, že jsou moderní nebo nosíte to, co se vám 

skutečně líbí a cítíte se v tom dobře? Já rozhodně nosím jen to, co mi je pohodlné. Nesleduji poslední 

módní trendy. Celkově mě móda nezajímá. Nosím a kombinuji různé styly tak, aby se to mně líbilo. 

Člověk by se neměl nechat ničím ovlivnit. Měl by být sám sebou. Nejlepším doplňkem každé ženy je 

úsměv. Je snadné ho docílit. Stačí být spokojena sama se sebou. Každý na sobě najde něco, s čím není 

spokojený. Může se to pokusit změnit, ale ne vždy se to povede. Já se naučila mít se ráda taková, jaká 

jsem a cítím se dobře ve svém těle. 

"Lidé by se měli oblékat tak, jak chtějí. Všechny věkové či váhové pravidla jsou hloupé. Když vyjdeš 

ven ze dveří a cítíš se dobře. To je to na čem záleží."  - Sarah Jessica Parker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Sirotová, 2. A 

 


