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Editorial 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Začalo jaro, všechno kvete a maturity se pomalu blíží. Než se však začnete učit na maturitu nebo na vylepšení 

známek, můžete se začíst do nového čísla našeho školního časopisu. 

Snad se i něco nového dozvíte. 

Tereza Mičulková 

šéfredaktorka 
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MS v hokeji 2015 

1. 5. – 17. 5. 2015 

Zápasy jsou rozděleny na skupinu A a na skupinu B. Skupina A bude hrát v Praze, zatímco B bude hrát 

v Ostravě. Od 1. 5. do 12. 5. se hrají základní skupiny.  Každý den 2, nebo 3 zápasy v každém městě. 

První dva zápasy 1. 5. (jeden v Praze, druhý v Ostravě) začnou v 16:15, v Praze bude hrát Kanada proti 

Lotyšsku a v Ostravě USA proti Finsku. 14. 5. bude čtvrtfinále, 16. 5. semifinále a 17. 5. se bude končit 

finálovým kolem, do kterého se dostanou jen ti nejlepší!  

Země, které budou hrát:                        A B 

 Švédsko Finsko 

 Kanada Rusko 

 Česká republika USA 

 Švýcarsko Slovensko 

 Lotyšsko Norsko 

 Francie Bělorusko 

 Německo Slovinsko 

 Rakousko Dánsko 

    

 

Vstupenky na české zápasy jsou již vyprodané, ale na jiné zápasy je možná ještě seženete, tak 

nečekejte a nějaké si kupte.  

Pokud jsi fanda hokeje, neměl by sis nechat ujít tuhle příležitost, když jí máš přímo před nosem! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

ČEZ aréna Ostrava 

O2 aréna Praha 
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Charlie Chaplin 

Narodil se 16. dubna 1889 a zemřel 25. prosince 1977. I po své smrti patří k nejslavnějším světovým 

filmovým tvůrcům. Své filmy vytvářel od námětů, přes scénář a režii až po hraní v hlavní roli. 

Za svou dlouhou filmovou kariéru natočil Charles Chaplin kolem devadesáti filmů. Později, již v éře 

zvukového filmu, skládal ke svým novým filmům, ale i slavným němým filmům, i vlastní hudební 

doprovod. 

Slov o jeho životě by bylo mnoho, proto bych se chtěla zaměřit na jeho proslov - původně parodující 

Adolfa Hitlera – z filmu Diktátor, který se ale vyvinul v něco pravdivého a jako před 70 lety, tak i 

nyní, stále aktuálního. 

Příběh je od počátku zcela zjevnou parodií německého režimu a Adolfa Hitlera. Konečná scéna 

proslovu a prozření je sice sama o sobě významná, ale po pravdě se celkově do schématu filmu moc 

nehodí. Jenže nezapomeňme, že premiéra filmu byla 15. 10. 1940 a to ještě nikdo netušil, jakou 

nelidskou hrůzu Hitler světu připraví a jaký bude nakonec jeho konec a že se tento Chaplinův proslov 

stane skutečností. 

Úryvky z proslovu:  

„Bojujme za osvobození světa, za zrušení bariér mezi národy, za odstranění chamtivosti, nenávisti 

a nesnášenlivosti. Bojujme za rozumný svět, kde věda a pokrok nás přivedou ke štěstí.“ 

„My všichni si toužíme pomáhat 

navzájem. Žít štěstím těch druhých, ne 

jejich neštěstím. Nechceme ani 

nenávidět ani pohrdat. Zde je místo 

pro každého. Země je bohatá, aby nás 

uživila všechny. Cesta životem může 

být svobodná a krásná, ale my jsme se 

na ní ztratili. Chamtivost zničila naše 

duše, zazdila nás do nenávisti a nutí 

nás zabíjet. Naše vlastní rychlost nás 

brzdí.“ 

„ Lidská nenávist přejde, diktátoři 

zemřou a moc odebraná lidu, se lidu 

zase vrátí. Pokud lidstvo bude 

smrtelné, svoboda nezahyne.“ 

„Neposlouchejte hrubce, kteří vámi 

pohrdají a utlačují vás, kteří vám 

diktují, co máte dělat, co cítit a co si myslet.“ 
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Krásy jižní Afriky 

Proč jet do jižní Afriky? Třeba kvůli velké pětce divokých zvířat, rostlině, která v Namibii 

přežila dinosaury, nebo jednomu z největších vodopádů světa. 

Viktoriiny vodopády 

Stáří přibližně sto padesát milionů let, více než sto metrů výšky, 

kolem tří set tisíc návštěvníků cvakajících tlačítky fotoaparátů 

každý rok, to jsou Viktoriiny vodopády. Každou sekundu jimi 

průměrně proteče přes tisíc metrů krychlových vody, což je 

v žebříčku nejvodnatějších vodopádů světa řadí na sedmé místo. 

 

Stolová hora  

Její tři kilometry široké čelo a ploché temeno působí při 

pohledu zdola impozantně. Na vrchol vedou čtyři stovky cest.  

 

                    Krugerův národní park 

Na území jen o něco menším než Morava se prohánějí 

divoké šelmy včetně kompletní „velké pětky“, tedy 

lva, slona, nosorožce, buvola a leoparda. Vedle těchto 

gigantů ale občas prolétnou i tvorové úplně jiného 

vzrůstu, třeba nejmenší africký motýl – trpasličí 

modrásek  ani ne dva centimetry velký. 

                                      Sossusvlei 

I když bychom v této pouštní oblasti čekali jen písek, 

skrývá se zde překvapivě mnoho “atrakcí“. Můžeme zmínit 

třeba unikátní rostliny, které přežily pravěk a dnes 

rostou jen  

na tomto místě, nebo hory ze zkamenělého písku. A 

pokud se návštěvníkovi Sossusvlei zdá, že na poušti vidí 

antilopu, nejde o fata morganu.  

Skutečně tam žijí.                                                                                      
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Vždyť je otrávená! 

 
Zabít se vlastními potřebami? Zní to šíleně ale zároveň i geniálně. Dnes si lidé odmítají 

uvědomit, že je to norma současnosti. Voda je totiž vedle kyslíku a světla hlavní živel na této 

planetě a tvoří velkou část jejího povrch a navíc asi 65% lidské bytosti. Do týdne bez ní by 

člověk zemřel. Dnes lidé kupují pitnou vodu ze supermarketu a pijí ji, aniž by je jen napadlo, 

že pro své tělo nedělají dobře. Obsahuje totiž jedy, které jsou do ní dány za nekalým účelem 

regulace světové populace. 

 

-vysvětlení- 
Jde především o fluor a jeho sloučeniny, které se dneska například nás moc často nepoužívají, 

nicméně jsou otevřeně uvedeny na etiketě i u komerčních značek pitných vod. Co se týče 

fluoru, je obecně známo, že má na zdraví velmi negativní účinky. Jako samotný prvek má 

symbol nebezpečnosti (toxický, žíravý a extrémně hořlavý). Jeho 

sloučeniny se používají na čištění, zabíjení škůdců a je známo, že 

jeho konzumace má negativní vliv na trávicí soustavu a kazí zuby, 

přestože je obsažen v zubní pastě, na jejímž obalu je napsané: „V 

případě požití vyhledejte lékaře.“ Mimochodem je obsažen v 

antidepresivech a po něm jsou lidé více povolní a méně citliví, což 

bylo využito v Sovětských gulazích, aby byli vězni povolnější. 

 

-rozbor- 
O jeho přidávání do pitné vody tedy asi stojí za zmínku, abychom se 

nad tím zamysleli. Jako důvod se oficiálně udává, že fluorid má 

pozitivní účinek na zuby. Jenže víme však, že dělá pravý opak - sám 

způsobuje zubní fluorózu (viz níže). To potom snižuje věrohodnost 

těm, co jím plní jeden z našich hlavních živlů, že jim jde skutečně o 

naše zdraví. Neměli by do vody dávat radši osvědčené vitamíny, které skutečně pomáhají? 

Samozřejmě, že negativní účinky zamořené vody a zubní pasty se nedostaví hned, to by ani 

strůjci nechtěli, protože by to bylo moc nápadné, tak je jisté, že by je měli dávat ve velmi 

nízkých koncentracích, které se začnou ozývat až po 

mnoha užitích. Je známo několik případů, kdy jistá 

menšina lékařů o tomto začalo veřejně mluvit, a šli proti 

skupině, která tvrdí, že fluorid skutečně prospívá zubům a 

zde se naskýtá odpověď na otázku, proč o tom většina 

medií neinformuje. Ti, co o tom začali veřejně mluvit, totiž 

buď o práci přišli, nebo v ní měli jiné problémy. Tady 

začíná mít smysl, že je třeba poslechnout sebe než 

kohokoli jiného v otázce zda je extrémně jedovatý prvek 

škodlivý nebo ne. 

 

-dodatek- 
Samozřejmě fluor není jediná nežádoucí látka obsažená ve vodě. Pitná voda údajně obsahuje 

také různé průmyslové odpady. Nejhorší je však voda z kohoutku, kterou lidé pijí. Obsahuje 

vše možné, co se může do rozvodu vody dostat. Rozhodně navrhuju řešení, jakým je stroj s 

názvem „aquarion“, který se používá v domácnosti na filtraci vody na bázi elektrolýzy a tím 

zařizuje nejčistší vodu na světě. Ale rozhodně když jde o zubní pastu, tak nejznámější bez 

fluoru je Promise, která je snadno dostupná. 

    

Matěj Černoch, 1. B 

 



 

Stephen Hawking 

Je britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců vůbec. Narodil se roku 1942 a žije 

dodnes. Studoval medicínu na přání otce, avšak živě se zajímal o matematiku, fyziku a chemii. Je 

držitelem mnoha vědeckých ocenění a členem mnoha významných učených společností, mimo 

jiné britské Královské společnosti (od roku 1974), Papežské akademie věd (od 1986) a Národní 

akademie věd USA. 

Už na počátku studia vysoké školy se projevily první příznaky jeho nemoci, amyotrofické laterální 

sklerózy, která napadá nervový systém a má za následek postupné ochrnutí celého těla. Od 

roku 1968 se může pohybovat jen za pomoci vozíčku a od roku 1985 s okolním světem 

komunikuje jen pomocí speciálního počítače. Choroba mu byla diagnostikována, když mu bylo  

21 let. 

I přes své postižení se stále aktivně podílí na vědeckém výzkumu a kombinuje rodinný život (má 

tři děti a tři vnoučata) s výzkumy v oboru teoretické fyziky a náročným cestovním programem 

veřejných přednášek. 

Roku 2010 prohlásil, že je možné cestovat časem, ale jenom dopředu, a že by tak bylo možné, 

aby se obydlila v té době již zničená planeta.  

Roku 2014 prohlásil, že klasicky vnímaná černá díra neexistuje. 

Počet jeho vědeckých publikací se blíží ke dvěma stům. Jsou částečně i populárně-naučné, tedy 

srozumitelné i ne zcela zasvěcenému čtenáři, aniž by přitom ztratily na své odbornosti. 

Nejznámějším dílem je Stručná Historie Času, která patří k nejčtenějším knihám na světě vůbec. 

V roce 2014 o něm byl britským režisérem Jamesem Marshem natočen životopisný 

snímek Teorie všeho. Stephena Hawkinga v něm ztvárnil Eddie Redmayne, který se na natáčení 

připravoval mimo jiné se skutečným Stephenem Hawkingem. 
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Technické divy světa 

Most přes Korintský záliv 

Most Rio-Antirio spojuje poloostrov Peloponés s řeckou 

pevninou mezi městy Rio a Patra přes Korintský záliv. 

Stavba začala v roce 1998 a dokončena byla 7. Srpna 2004, 

před olympijskými hrami v Aténách. Most je 2880 m 

dlouhý, 27,2 m široký a táhne se přes jeden 

z nejaktivnějších geologických zlomů v Evropě, proto musí být odolný i proti zemětřesení. Tento most 

vydrží otřesy o síle 7,4 Richterovy stupnice. Navíc se jedno pobřeží od druhého vzdaluje. V každém 

směru má 2 pruhy, jeden nouzový pruh a chodník.  Celá stavba vyšla na 630 milionů euro. 

Stavbu mostu však provázela řada problémů. Už na počátku 

stavby museli konstruktéři řešit podloží mostu, které je v moři 

nestabilní a nezpevněné. Hloubka vody v místě kde se stojí most 

je 65 metrů a na jeho dně se nachází několik stovek písku a 

usazenin. Během zemětřesení se voda a písek změní v tekutý 

písek, který je velmi nestabilní a most by se začal propadat. 

Řešením se stala tráva vousatka, ze které se vyrábějí mimo jiné 

také vonné tyčinky. Její kořeny dosahují délky až 7 metrů, dospělé 

rostliny se dokáží pevně usadit i v nestabilním podloží, proto jsou 

požívány ke zpevnění břehů řek téměř na celém světě. Stavbaře 

nadchl systém zpevnění půdy pomocí kořenů této rostliny a do písečného 

dna pod mostem zapustili ocelové tyče a tím se jim podařilo celou stavbu 

stabilizovat. Pod třemi ze čtyř pilířů mostu se nachází 200 takovýchto tyčí, 

které jsou nejméně 25 metrů dlouhé, a most se díky nim nepropadne. 

Po vyřešení jednoho problému se objevil další. Jak zabránit tomu, aby se při 

zemětřesení pilíře nevyvrátily? Při zemětřesení se podloží pohybuje ze 

strany na stranu a s ní i obrovské pilíře, což by u tak velkého mostu mohl 

být problém. Mostní pilíře jsou duté a jsou největší svého druhu na světě. Jsou vysoké asi jako 

třicetipatrová budova. Zemětřesení by vystavilo pilíře tlaku do strany. Při pohybu bude tlak vetší než 

je písek schopen nadnášet a pilíř by se převrátil. Proto by se musely boční strany pilířů zaoblit, ty by 

se však mohly převrátit. Konstruktéři místo aby zaoblili pilíře, upravili mořské dno silnou vrstvou 

hrubého štěrku, která se nachází ještě nad ocelovými pilíři, po které se most bude pohybovat 

snadněji. 

Pilíře chrání most před zemětřesením, ale kdyby zemětřesení začalo a pilíře se pohnuly, vozovka by 

se rozpadla a to se na tak frekventovaném mostě stát nemůže. 

Proto je vozovka na mostě zavěšená podobně jako houpací síť. 

Když se při zemětřesení pilíře začnou třást, vozovka se 

pohybuje nezávisle na nich a tím je chráněná před otřesy. 

Taková konstrukce nemá na celém světě obdoby. 

Zavěšená vozovka však nese i určitá rizika. Pokud by došlo 

k zemětřesení a vozovka se dala do pohybu, mohla by narazit 



 

do pilířů a tím zničit celý most. Tomu museli konstruktéři předejít, vynalezli proto velmi výkonný 

brzdný systém tzv. viskózní tlumiče. Ty převádějí energii způsobenou pohybem vozovky na teplo. 

Tyto tlumiče jsou největší svého druhu na světě.  

Korintský záliv obklopují z obou stran vysoké hory, a proto je most velmi často ohrožován větrem 

obrovské síly. Aby se most nezhroutil, museli konstruktéři nainstalovat ke každému tlumiči speciální 

pojistku, která vydrží i ty největší nárazy větru, ale když přijde 

zemětřesení, a pilíře se dají do pohybu, pojistky povolí a obrovské 

tlumiče se pustí do práce. Tím se předejde katastrofálním 

následkům, které by mohly nastat v případě, že by vozovka nebyla 

chráněná.  

I lehký vánek by však mohl porušit lana, na kterých je zavěšená 

vozovka. Aby se lana nepřetrhla, jsou na nich přidělány ocelové 

šroubovice, podobné těm, které můžeme vidět na vysokých věžích a 

sloupech po celém světě.  

Přes podmínky, které se zdají neřešitelné, dokázali konstruktéři postavit most v místech s častými 

zemětřeseními, silnými poryvy větru a na nestabilním podloží ještě o 4 měsíce dříve, než bylo 

plánováno. 
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Je slavný herec, režisér, producent a kytarista, který se narodil 9. června 1963. 

Rodina 

Má tři starší sourozence, sestru Christie Dembrowski, která pracuje jako jeho osobní 

manažerka, sestru Debbie a bratra Daniela Deppa. Za svůj vzhled vděčí i indiánským 

předkům. Obecně je známo, že Johnny je velkým milovníkem žen. Tvořil pár například 

s Angelinou Jolie, Penelope Cruz či Kate Moss. Za jeho životní partnerku se pokládá 

francouzská zpěvačka Vanessa Paradis, s níž má dvě děti, Lily-Rose a Johna. Ovšem 

v únoru 2015 se oženil s herečkou Amber Heard. 

Kariéra 

Johnnyho herecká kariéra je velmi pestrá. Můžeme jej znát z filmů jako Střihoruký 

Edward, Karlík a továrna na čokoládu, Z pekla, Kokain nebo Alenka v říši divů. Jeho 

nejslavnější rolí je Jack Sparrow v sérii filmů Piráti z Karibiku, za kterou si vysloužil 

nominaci na Oscara. Častokrát byl v různých anketách zvolen nejpřitažlivějším mužem 

světa a v roce 2010 se stal nejoblíbenějším hercem desetiletí. 

Zajímavosti 

Vlastní ostrov v Karibiku. Od roku 1999 má svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. 

Jeho tělo zdobí více než 13 tetování. Nedokončil střední školu a má panickou hrůzu 

z klaunů.  
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Johnny Depp 



 

Jürgen Klopp 
Narodil se 16. června 1967. Býval německým fotbalistou. Za celou svou profesionální 

hráčskou kariéru hrál za klub  1. FSV Mainz 05 a to v letech 1989-2001. Původně hrál 

na postu útočníka, v roce 1995 se přesunul na pozici pravého obránce. 

Současně působí jako trenér. V letech 2011 a 2012 byl zvolen německým Trenérem 

roku. Jako trenér působil v bundesligovém klubu 1. FSV Mainz 05. V roce 2008 

dostal nabídku z Borussie Dortmund, kterou v letním období přijal. S BVB vyhrál 2x 

Německou Bundesligu, 1x DFB-Pokal, 3x DFL-Supercup a 1x skončil druhý v Lize 

mistrů UEFA.  

Klopp se hodněkrát projevuje velmi cholericky a to hlavně, když jeho tým prohrává, 

nebo když nesouhlasí s rozhodčím. Dle mého názoru je ale vlastně pohodový a 

uvolněný. Většina trenérů si na zápasy obléká obleky, Klopp přijde v teplácích a 

mikině se znakem BVB. Góly prožívá někdy i více, než samotní hráči. Jeho svěřenci 

ho zbožňují, fanoušci ho zbožňují. I přes to všechno Jürgen v létě z BVB odchází. 

Podle jeho slov ale volno neplánuje. Kam zamíří? Favoritem je Manchester City, 

mluví se také o Realu Madrid. 

 

 

Kateřina Ťápalová, 2. B 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._FSV_Mainz_05
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbalov%C3%BD_%C3%BAto%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1nce_(fotbal)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._FSV_Mainz_05

