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Editorial 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Je tady červen a s ním poslední číslo školního časopisu. Prázdniny se blíží a každý z nás se už těší na 

dovolenou a čas strávený s přáteli, než však začnete žít prázdninami, začtěte se do našeho časopisu. 

Snad se Vám bude líbit. 

Tereza Mičulková 

Šéfredaktorka 
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K Y T I Č K O V Ý  D E N  

 

Ve středu 13. května se uskutečnil již 19. ročník sbírky pro Ligu proti rakovině.  

V tento den chodili po městech žáci škol, členové různých organizací jako je například Pionýr nebo 

Skaut a prodávali kytičky, které mají představovat měsíček lékařský s barevnou stuhou, která je každý 

rok jiné barvy. Cena jedné kytičky je 20 korun. 

Veškerý výtěžek z prodeje putuje na neziskovou organizaci Ligy proti rakovině buď do Prahy, nebo do 

Brna.  

Organizace byla založena v roce 1990 významným českým onkologem Zdeňkem Dienstbierem. Právě 

jeho léčba pomohla v tom, že mnoho z jeho pacientů mohlo mít i vlastní rodinu. 

Samozřejmě i naše škola se jako každý rok zapojila, zejména žáci třetích ročníků, ale i pár vyvolených 

z druhých ročníků. Za naší školu bylo vybráno bezmála 30 000 Kč. 
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FALSE FLAG A TAJNÉ PROJEKTY 

 
Snad jsme všichni slyšeli, nebo spíš viděli v různých akčních filmech, jak se najdou vládní organizace, 
které provádějí tajné projekty, zločiny proti vlastním lidem, vývoj tajných zbraní… V těchto filmech se 
veřejnost obvykle nic nedozví. Je to ale jen nějaká moderní fantazie, nebo se takové filmy inspirují 
realitou. Tady Vám ukážu, že něco takového nemusí být jen nějaký výmysl, který by se zdál jako 
neuvěřitelný, protože jednak by to vláda vlastním lidem nedělala a protože by to bylo 
neuskutečnitelné s tím, že by se to dostalo na povrch.  
 
Těmto akcím se říká operace pod falešnou vlajkou, cizím názvem „false flag“.  
 
False flag má historii již od pradávna. Například nacistické Německo, víme, co nacisti dělali. Počátek 
Druhé světové války následoval poté, co se Němci převlékli za Poláky a napadli sami sebe. Tím si 
vytvořili záminku pro napadení Polska a odstartovat tím nejkrvavější období všech dob.  
 
Během 2. Světové války Američani prováděli tajný výzkum jaderných zbraní, dnes známý jako 
PROJEKT MANHATTAN, který završily dva jaderné výbuchy v Japonsku, při nichž zemřely desetitisíce 
lidí. Projekt stál miliardy dolarů a bylo v něm zaměstnáno 130 000 lidí, ale přesto byl dost dobře 
utajený. 
 
Dalším pozoruhodným příkladem tajný projekt MKULTRA. Probíhal v letech 1950 až 1973. Byly do něj 
zapojeny univerzity, farmaceutické společnosti a věznice. Projekt byl o manipulaci s lidmi, zkoumal, 
jak je ovládat, jak je hypnotizovat, zdrogovat, mučit a „vymýt“ mozek. Projekt byl provozován na nic 
netušících lidech. Sám Nejvyšší soud ho popsal jako tajný projekt zabývající se výzkumem a vývojem 
chemických, biologických a radiologických materiálů ve prospěch manipulace s lidmi. Přestože skončil 
již v roce 1973, odtajněn byl až v roce 2001.  

 
  



Jako další pozoruhodný úkaz false flag je OPERACE NORTHWOODS.  Na počátku 60. let se na Kubě 
chopili moci komunisté, čehož Američané chtěli využít. V březnu 1962 vytvořil předseda sboru 
náčelníků štábů Lyman Lemnitzer plán, jak ve svůj prospěch zaútočit na vlastní občany a tím získali 
záminku na útok na Kubu.  
Avšak, nic se nakonec neuskutečnilo. Prezident totiž celý plán odmítl a nakonec zbavil Lemnitzera 
velení. Celý plán byl odtajněn v roce 2002. Zajímavostí je, že prezident John Kennedy, který byl za 
veřejnosti dodnes neznámých okolností v listopadu 1963 zastřelen, plán odmítl.  
 
V roce 1964 byl poblíž Vietnamu, ve vodách Tonkinského zálivu údajně napaden americký 
torpédoborec, kdy byl lehounce poškozen, zatímco silně poškodil 2 vietnamské čluny. O 2 dny později 
se to však zopakovalo a Američané měli záminku k Vietnamské válce. Celý incident je dnes znám jako 
TONKINSKÝ INCIDENT. Šlo přesně o ten důvod, který Američané měli, aby mohli vtrhnout do 
Vietnamu, kde povraždili statisíce, možná i milióny lidí, z toho většinou civilistů. Jiné jen do konce 
života zranili a rozprášili po nich látky Agent Orange a Agent Blue, které měly za následek, že se v 
oněch oblastech rodily znetvořené děti, které i brzo zemřely. Američanů zemřelo jen několik tisíc. Za 
to však mnoho bylo zraněno a ztratilo z války rozum a přinesli si domů doživotní trauma. Tzv. boom 
přišel v roce 2005, kdy Národní Bezpečnostní Agentura (v Americe agentura, která je kritizována za 
porušování osobních svobod odposlechy nebo mučení) potvrdila, že k Tonkinskému Incidentu nikdy 
nedošlo. 
 
Doufám, že jste si něco z tohoto článku odnesli. Uvedené příklady již nejsou žádným tajemstvím. 
Údaje jsou o nich oficiálně odtajněné, vlády nepopírají, že by k nim kdy došlo. Nyní víte, čeho jsou 
vlády schopné, jen ve svůj prospěch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matěj Černoch, 1. B 



Vévodkyně Kate 
Kate Middleton, jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších žen 

současnosti se narodila 9. 1. 1982. Celým jménem Catherine 

Elizabeth Middleton je manželkou prince Williama, vévody z 

Cambridge, a po tomto sňatku získala titul Její královská výsost 

vévodkyně z Cambridge, hraběnka ze Strathearnu a baronka z 

Carrickfergusu Catherine Mountbatten-Windsor. 

Kate je dcerou leteckého dispečera Michaela Middletona a letušky 

Carol. Má dva mladší sourozence, Phillipu a Jamese. Jako dítě 

navštěvovala veřejnou školu Marlborough College. Věnovala se tenisu, 

hokeji, basketballu a atletice. Stejně jako princ William, Kate poté nastoupila na University 

of St. Andrews, kde se seznámili. 

V roce 2010 proběhly zásnuby v Africké Keni a o rok později, 29. dubna 2011 se uskutečnila 

královská svatba ve Westminsterském opatství. 

Dne 22. července 2013 se jí narodil syn George Alexander Louis z Cambridge a o dva roky 

později, 2. května 2015 přišla na svět malá princezna Charlotte Elizabeth Diana. 

Kate je též všeobecně známá svým citem pro módu a tak není divu, že mnoho žen, zejména 

Britek, má ve skříni nejeden kousek oblečení toho, co vévodkyně z Cambridge oblékla.  
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Nonstopka 2015   

(7. - 8. 5. 2015) 

 

 

Každým rokem se pořádá na půdě školy akce, která vyzývá všechny hráče i nehráče basketballu 

k tomu, aby si přišli zahrát. Je jedno jakého jste věku, pohlaví prostě na ničem nezáleží. Stačilo si 

vytvořit tým, nebo se přihlásit samostatně (tím jste byli do nějakého týmu přiřazeni). Nemusíte ale 

hrát jen basket, aby jste na tuhle akci mohli. Stačí, když se přihlásíte k výpomoci s otáčením bodů 

atd.…  

Letos nás bylo opravdu dost a nikdo se ani trochu nenudil. My organizátoři jsme měli rozvhnutý plán 

u otáčení bodu, který se sice trochu zvrtl, ale nakonec se to vyřešilo. Hráčů bylo také poměrně dost a 

ti se nenudili opravdu ani trochu. No vážně zkuste si zahrát hru, která může trvat až 2 hodiny!         

Navíc vítězného týmu získali odměnu. Nezapomnělo se ale ani na nejlepšího hráče a hráčku. 

Na programu hry nebyla ale stále jen obyčejná hra basketu. Byl tu například maškarní ples, při kterém 

se hrálo v kostýmech, a věřte nebo ne i ženy chtějí být zase malými miminky. Bylo tady velké 

množství kostýmů! Od kuřete, k miminům až po hippie. O srandu nebylo nouze! 

Dokonce ani mi otáčeči bodů jsme se nenudili a to kvůli skvělému kolektivu, který sice narušili lidé 

nám nepříjemní, ale i tak jsme to překousli a vzali jsme to spíše ve srandě než v naštvanosti.  

Myslím, že tenhle ročník byl lepší než ten minulý. Bylo to jednoznačně počtem hráčů, protože minulý 

rok to nebylo nic moc a tak byly pochyby o tom, jestli tahle akce vůbec letos bude. Nakonec vše ale 

dobře dopadlo a byl to neuvěřitelný zážitek.  

Jestli i vy uvažujete o účasti, vůbec neváhejte a příští rok se připojte k nám! 

 

 

    

   

   

 

 

 

 

Kateřina Sinčáková 2. B 



 „Myslím si, že herectví je směs instinktu, představivosti a 

vynalézavosti. Jediné, co se můžete dozvědět jako herec je základní 

technika.“ 

„Skutečný herec musí mít strašně moc představivosti, a já ji mám 

hodně.“ 

Sir Christopher Lee, britská herecká legenda, zemřel ve 

věku 93 let. 

Herec zemřel v 7. 6. v londýnské nemocnici. Ležel tam již tři týdny 

kvůli problémům se srdcem a dechem.  

Lee začínal hrát už ve čtyřicátých letech, ovšem jako senior 

zaznamenal největší herecké úspěchy. První vlnu slávy ale zažil v roce 

1958 jako Drákula. K výraznějším filmům patří třeba Rituál (1973) a bondovka Muž se 

zlatou zbraní (1974), kde si zahrál zápornou roli. Autor bondovek Ian Fleming byl navíc 

jeho bratrancem. 

Titulů měl na kontě bezpočet - Pes baskervilský, Deset malých černoušků, Tři mušketýři, 

Soukromý život Sherlocka Holmese, Štvanci, 

Salamandr, Lakomec. Zahrál si dokonce i v Policejní 

akademii 7. 

V pokročilém věku se stal hvězdou Hvězdných válek 

a celá mladá generace ho zná jako Sarumana z 

Hobita a Pána prstenů. 

Lee navštívil v roce 2008 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Svůj hudební talent 

prokázal, když zazpíval úryvek ze Smetanovy Prodané nevěsty. 

Dodal, že má také moc rád Dvořákovu 8. symfonii nebo 

Janáčka. Karlovarské publikum ohromil i tím, že znal jména 

Čechů, kteří zosnovali atentát na Heydricha. „Mám vztah k vaší 

zemi, kdybych byl Čechem, byl bych na ni hrdý.“ 

Herec se překvapivě uplatnil také jako metalový zpěvák. 

V roce 2009 byl Christopher Lee povýšen na rytíře, jinak obdržel mnoho dalších cen. 

Jednou řekl, že nikdy nechce do důchodu: „Jak říkával Boris Karloff, chci umřít s 

botama na nohou.” 

Kateřina Ťápalová, 2. B 



Technické divy světa 

Airbus A380 

Airbus A380 známý též jako super jumbo je největší dopravní 

letadlo na světě. Je 73 metrů dlouhé a 24 metrů vysoké. Letadlo má 2 paluby, obě jsou 50 metrů 

dlouhé a 6,5 metrů široké. Sedadla jsou po celé délce jeho trupu. V jednom letu přepraví až 853 

pasažérů. 

V takovémto letounu je největší zátěž při startu na křídlech, 

díky nim se zvedne i letadlo s vzletovou hmotností 560 tun. 

Kdyby mělo mít letadlo standartní křídla, bylo by letadlo 

daleko širší a nevešlo by se tak na většinu světových letišť, 

vyskytl se tak první konstrukční problém, který bylo nutné 

vyřešit. Podle mezinárodních předpisů totiž nesmí rozpětí 

křídel přesáhnout 80 metrů. Křídla proto musejí být kratší, ale 

zároveň musí vytvářet dostatečný vztlak, aby letadlo nespadlo. 

Inspiraci k úpravám našli ve tvaru  křídel orla stepního. Jeho křídla 

jsou uzpůsobena pro maximální vztlak při co nejmenším rozpětí. 

Konce křídel proto ohýbá směrem nahoru, téměř do svislé polohy. U 

Airbusu je tomu podobně, konce křídel jsou zahnuty a vztlak vzniká 

rovnoměrně po celé délce křídla.  

Další otázkou bylo, jak snížit hmotnost tak obrovského letadla, 

protože s vyšší hmotností souvisí větší spotřeba pohonných hmot a 

letadlo by neletělo dostatečnou rychlostí. Konstrukce letadla je proto vyráběna z hliníku, ten je 

odolný a zároveň velmi lehký a skleněných vláken, které jsou extrémně odolné.  

Při tak vysokém počtu pasažérů musí být evakuace opravdu 

rychlá. V případě nebezpečí se musí cestující dostat ven 

z letadla za méně než 90 sekund. V letadle vysokém 24 

metrů je však vystupování z letadla velmi obtížné. Skluzavky, 

které slouží, jako nouzová náhrada za schody musí být 

připraveny k použití do 6 vteřin od zahájení evakuace. 

Konstruktéři navrhli řešení v podobě stlačeného vzduchu, u 

kterého při aplikaci vzniká podtlak a nasává se tím i vzduch 

z okolí. Tímto způsobem se skluzavky napustí vzduchem za 

zhruba 6 sekund a cestující můžou vystupovat. 

Letadlo by se při rychlém přistání mohlo poškodit, proto jsou zde píst naplněné kapalinou, které 

náraz při přistání zmírní.  

 

 

Tereza Mičulková, 2. A 


