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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
únor byl jako měsíc zimy naprosto zatracen, počasí se zbláznilo a sníh? Nikde!
Nyní je březen, začíná jaro a než začnete studovat po prázdninách, můžete se začíst do
dalšího čísla našeho školního časopisu. Snad se Vám bude líbit.
Tereza Mičulková
Šéfredaktorka
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MEZINÁRODNÍ DEN
ŽEN
Máme tu březen, s ním se blíží nejen jaro, ale i významné dny. Jedním z nich je
Mezinárodní den žen, známý pod zkratkou MDŽ, který každoročně slavíme 8.
března.
Datum oslavy MDŽ je stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky
newyorských švadlen roku 1908. Jejich cílem bylo získání volebního práva pro ženy.
Původně se jednalo o Mezinárodní den pracujících žen. Dnes jde především o to,
vyjádřit ženě úctu a lásku. Svátek byl poprvé slaven v roce 1909 po jeho vyhlášení
Americkou socialistickou stranou. O dva roky později se začal slavit například
v Německu, Dánsku či Švýcarsku.
A přestože Mezinárodní den žen již od roku 1990 není oficiálním svátkem, ve
většině rodin se slaví dodnes. Je zvykem, že muž obdaruje ženu či dívku květinou.
V dřívějších dobách byl symbolem rudý karafiát a bonboniéra. Ovšem v dnešní
době je běžný jakýkoliv druh květiny nebo kytice a ani šperky nejsou výjimkou. Ve
velké oblibě jsou hlavně náušnice.

Lucie Majerová, 2. A

DEN VSTUPU ČR DO NATO
Den 12. března je v českém kalendáři označován jako „ Den přístupu České
republiky k Severoatlantické smlouvě.“
Stalo se tomu tak v roce 1999, kdy ministři zahraničí České republiky, Maďarska a
Polska předali americké kolegyni příslušné listiny a stali se tak členy NATO. Šlo o
první země bývalého Východního bloku, které se k Severoatlantické smlouvě
připojily.
NATO = North Atlantic Treaty Organisation – Organizace Severoatlantické smlouvy
Jedná se o mezinárodní vojenskou organizaci, která byla založena roku 1949
podpisem tzv. Washingtonské smlouvy.
Zakládajícími členy bylo 5 států bruselského paktu - Spojené státy, Portugalsko,
Kanada, Itálie, Dánsko a Islandem.

Kateřina Cahelová, 2. A

JAN AMOS KOMENSKÝ
Dne 28. března to bude přesně 423 let od narození
jednoho z největších českých myslitelů, filozofů a
spisovatelů.
Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na
jihovýchodní Moravě. Přesné místo jeho narození není
známo, některé zdroje uvádějí Uherský Brod, jiné Nivnici.
Občas se zmiňuje i Komňa, odkud by mohlo pocházet
příjmení Komenský.
Roku 1616 byl vysvěcen na kazatele a odešel do Fulneku, kde působil jako kazatel
Jednoty bratrské a jako rektor na tamější škole. Pět let na to byl nucen z Fulneku
odejít a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě. Mezitím mu zemřela
manželka a jeho dvě děti na mor.
Roku 1624 začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde se seznámil se svou druhou
ženou. O 4 roky později odešel do exilu, do polského města Lešna. Zde začal psát
učebnice a připravoval plán za zlepšení organizace školství. Vznikaly zde jeho
největší díla (např. Velká didaktika).
V roce 1642 odešel do Švédska, kde byl pozván, aby vedl reformu tamního školství
a napsal pro ni učebnice. Kvůli rozporům ale nakonec nové učebnice nevytvořil. Po
šestiletém pobytu se i se svou druhou manželkou vrátil do Lešna. Ještě téhož roku
jeho žena zemřela a on se rok na to potřetí oženil.
Roku 1651 přijal pozvání do Sárospataku, kde měl na knížecím dvoře možnost
ověřit si své názory v praxi díky reformě školství
V letech 1654-1657 pobýval opět v Lešně. V tu dobu napadlo Švédsko Polsko, ale
válka se Lešnu úspěšně vyhýbala. Bohužel roku 1655 přišli švédští vojáci i k Lešnu,
avšak čeští a moravští bratři v čele s Janem Amosem Komenským „zachránili“
Lešno. Ne dlouho na to město obléhali polští partyzáni a při následném požáru
Komenský přišel o téměř všechen majetek a velmi cenné rukopisy. Z Polska musel
kvůli kolaboraci uprchnout a na poslední chvíli si tím zachránil život. Ztrátu majetku
nesl velmi těžce a nikdy se s ní zcela nesmířil.
Posledních 14 let života strávil v Amsterodamu. V této době se aktivně účastnil
mírových jednání anglicko-nizozemské války. Byla zde vydána polovina celého jeho
díla. Navzdory snaze zůstalo mnoho jeho děl nedokončených. Umírá 15. listopadu
1670 po dlouhých zdravotních problémech ve společnosti své třetí ženy Jany, syna
Dana a osobního lékaře Mikuláše Tulpa.
Kateřina Cahelová, 2. A

Christopher McCandless
- Narozen 12. února roku 1968
v Kalifornii, cestovatel
Jakmile dokončil střední školu, vydal se
Chris na svou první velkou cestu.
Koupil si starého datsuna a projel
napříč Spojenými státy k Pacifiku. Vrátil
se po několika měsících s objevem,
který ho od rodičů odvrátil navždy. V
Kalifornii při návštěvě první rodiny
svého otce zjistil, že jeho otec ještě
dlouho poté, co žil s Chrisovou
matkou, udržoval vztah i se svou první ženou. Dokonce s ní měl ještě dva roky po narození Chrise
dalšího syna.
Hněv Chrise nepřešel ani poté, co nastoupil na univerzitu. Po třetím ročníku znovu vyrazil na cestu.
Tentokrát dojel až na Aljašku, kde chvíli pobýval. Rodiče téměř nekontaktoval. Čím víc na něj matka
naléhala, aby se od nich neodtahoval, tím víc se vzdaloval. Na jaře roku 1990 Chris školu dokončil. Ještě
na konci června poslal rodině kopii své závěrečné klasifikace – a pak z jejich života navždy zmizel.
Veškeré svoje věci naložil do auta, 24 tisíc dolarů ze svého studijního účtu věnoval charitativní
organizaci Oxfam, změnil si jméno na Alexander Supertramp a vyrazil na západ. Začaly tak dva roky
toulání a – jak si později zapsal – „naprosté svobody“.
Protože mu povodeň znemožnila znovu použít auto, ukryl jej pod plachtu, zbavil se zbytečných věcí,
spálil veškeré své papírové peníze a s batohem se vydal na cestu. O všem si vedl deníkové záznamy,
které psal ve třetí osobě a poněkud patetickým a do sebe zahleděným stylem.
Snažil se žít bez peněz, a živit se tím, co si nasbíral nebo ulovil. Nikdy nekontaktoval rodinu a snažil se,
aby jej nenašli. Chvíli bydlel s hipíky, jindy zase pomáhal v Dakotě při sklizni obilí. Všude ale vydržel
maximálně několik týdnů. Po celou dobu byl živ pouze z dvou a půl kilogramu rýže a živočichů, které
dokázal vylovit z moře. Na podzim 1991 si v Arizoně vydělával u McDonalda. To už se snažil šetřit na
svou výpravu na Aljašku, kam se chystal vydat hned zjara následujícího roku a o které všem kolem
vyprávěl. Začal cvičit, a kde mohl, zjišťoval podrobnosti o životě v divočině. Jakmile našetřil
dostatečnou sumu, hned se postavil k silnici a stopoval na sever. Poslední potřebné věci dokoupil ve
Fairbanksu na Aljašce a 28. dubna dopoledne se po další cestě stopem ocitl zcela sám na stezce
Stampede. Na stezce narazil Chris na starý autobus, ve kterém se nakonec zabydlel. Počátkem
července se Chris rozhodl k návratu mezi lidi. Oholil se, hodil batoh na záda a vyrazil k silnici. Jenomže
nedokázal překonat řeku. Vystrašený se vrátil do autobusu. Byl vyhladovělý a jeho tělo bylo kost a
kůže. Navíc také zjistil, že rostlina, kterou nedávno pozřel, je jedovatá. Do deníku si v tu dobu zapsal,
že štěstí je skutečné jen tehdy, sdílíme-li ho s ostatními. Poslední McCandlessova fotografie, kterou
pořídil před smrtí, je konejšivá i děsivá zároveň. Vyhublý na ní drží cedulku s nápisem „Prožil jsem
šťastný život a děkuji Bohu. Sbohem a ať Bůh všem žehná!“ Směje se a jeho oči vypadají vyrovnané. Z
posledních sil se pak položil na lůžko v autobuse a upadl do bezvědomí. Zemřel zřejmě 18. srpna,
necelých 20 dnů před tím, než lovci náhodou objevili jeho tělo vážící pouze 30 kilogramů.
Zdroje: kniha J. Krakauera – Útěk do divočiny, film Seana Penna – Útěk do divočiny
Kateřina Ťápalová, 2. B

Technické divy světa
Stadion Wembley
Stadion Wembley se nachází v Londýně a je
největší krytá stavba svého druhu na světě.
Otevřen byl roku 2007. Stadion je 133 metrů
vysoký a proto také jediný, který má na střeše
výstražná světla pro nízkoletící letadla. Kapacita
diváků je 90000, ale jak zajistit, aby každý divák
měl ničím nerušený výhled? Navržené řešení
počítalo se vztyčením masivního oblouku o hmotnosti 1750 tun, který by
střechu podpíral shora. Oblouk má průměr více než 7 metrů a projel by jim
i rychlík Eurostar. Řešení, jak tento oblouk zvednout vyřešilo použití
horolezeckého uzlu, který pomocí tření udrží horolezce visícího na laně.
Podle jeho techniky byly vyrobeny stroje, které fungovaly na stejném
principu, jen s daleko větší váhou. Když byl oblouk připevněn, musela se na
něj rovnoměrně přidělat střecha, to však konstruktéři vyřešili pomocí
drátového kola, které nahrazuje paprsky ocelovými dráty a ty jsou
namáhány tahem. Ráfek tedy nahradil oblouk a místo paprsků jsou masivní
ocelová lana, která zároveň stabilizují oblouk, aby se neprohýbal.
Hliníková střecha má tloušťku pouze
1,1 mm, kterou drží celkem 6 km
ocelových lan.
Každý fotbalový stadion se snaží mít co nejlepší trávník,
ten však potřebuje sluneční svit, dostatek vláhy a
proudění vzduchu, kterého by v uzavřeném stadionu
nedosáhli, proto je prostor nad hřištěm otevřený. Aby
na trávníku nebyl stín, dá se jižní strana střechy složit za
57 minut. Jižní strana střechy se skládá ze 7 dílů, ty se
posouvají pomocí ozubených kol různých velikostí.
Akustika starého Wembley byla proslulá tím, že se v ní skvěle rozléhalo skandování a
pokřiky diváků. Ty se odrážely od plochých povrchů uvnitř stadionu. Nový Wembley musel
tuto tradiční kulisu zachovat. Mimo fotbalové zápasy je Wembley také dějištěm mnoha
koncertů, kde však akustika tak dobrá nebyla.
Odraz zvuku od stěn a skel VIP salonků se soustředil
na určitá místa a to tvořilo hluk místo hudby. Tento
problém konstruktéři vyřešili tím, že každé ze skel,
které by normálně tvořily ovál, pootočili o 5 stupňů,
tím se odraz hudby rozprostře po celém stadionu a
nikoho to neruší.

Tereza Mičulková, 2. A

Ghoul
Dne 26. února vstoupil do českých kin horor, který vyděsil mnoho
diváků.
,,Ghoul je výraz z arabské mytologie. Označuje démona, neživou bytost,
která se vyskytuje na místech s četným úmrtím a živí se lidskými
ostatky.“ Vysvětlil název filmu režisér Petr Jákl, který na snímku pracoval
čtyři roky. Film byl natáčen na Ukrajině, v Kalifornii, ale i v Česku. Do
snímku ale byli obsazeni pouze zahraniční herci. Jákl nechtěl známé
tváře.
Příběh filmu je inspirován skutečnou událostí, kdy v letech 1932-1933
spoustu lidí na Ukrajině přivedl hladomor až ke kanibalismu.
Děj filmu:
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor
v letech 1932- 1933 zde dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná
propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje
Čikatila. Během 12 let spáchal přes padesát brutálních vražd, při nichž své oběti částečně snědl.
Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se
vše odehrávalo. V opuštěném stavení uprostřed lesů se z filmařů i jejich doprovodu však stávají
nedobrovolní vězni. Stísněný pocit ve zdech domu se mění v děsivá setkání s jiným světem. Ze
záměru natočit dokument se stává boj o život.
Andrej Čikatilo
Narodil se ve vsi Jabločnoje na Ukrajině. Jeho otec
byl vojákem Rudé armády, později byl
zajat Němci a po konci války vězněn jako zrádce.
Přestože v období dospívání trpěl vyloučením z
kolektivu, sebe nenávistí a impotencí, byl
vynikajícím studentem. Měl v úmyslu studovat
práva v Moskvě, neuspěl ale při přijímacích
zkouškách, pracoval proto jako opravář telefonů.
V roce 1971 vystudoval korespondenčně ruskou
literaturu a do roku 1978 pracoval jako učitel. Několikrát se pokoušel pohlavně zneužívat své
studenty, a proto byl donucen opustit profesi učitele a začal pracovat v továrně.
V roce 1978 se dopustil své první vraždy. Jeho obětí byla devítiletá holčička, kterou chtěl
znásilnit. Nepovedlo se mu ale dosáhnout erekce, a proto dívku zabil. Při vraždě ejakuloval.
Orgasmu byl schopen dosáhnout jen při vraždě a tak začal vyhledávat své další oběti. Čikatilo
vraždil zhruba 12 let. Za jeho činy bylo neprávem uvězněno několik mužů. Oběti, které byly
nalezeny, nesly znaky poškození, mnohačetné bodné rány nožem vedené do hrudníku, břicha a
pohlavních orgánů, odkousnuté bradavky u žen a amputovaný penis u chlapců, vypíchnuté oči a
někdy odstraněné některé menší části těl, jako např. prst, oční víčka, rty či nos. Svou poslední
oběť, Světlanu Korostikovou, zavraždil 6. listopadu 1990. Po vraždě Korostikové byl Čikatilo
právě policistou v civilu přistižen, jak vychází z lesa, kde se vražda odehrála. Téhož roku se
Čikatilo pod náporem policistů přiznal k 56 vraždám. Byl odsouzen k trestu smrti a 14. února 1994
popraven.

Kateřina Sinčáková, 2. B

Po dvou letech se znovu v Novém Jičíně uskutečnila Miss dívka Nový Jičín.
Miss se konala 13. 2. 2015 ve Fokusu v Novém Jičíně. Do soutěže se přihlásilo celkem 14
dívek ve věku 13 - 15 let, ale vybráno bylo jenom 8 dívek. Čekala je dvouměsíční náročná
příprava pod vedením choreografů, vizážistů i odborných poradců. Hlavní hvězdou večera
byl i Martin Jakůbek, který celý večer moderoval a skvělá sedmičlenná porota v čele se
starostou města PhDr. Jaroslavem Dvořákem.
Více než dvě hodiny dívky soutěžily ve čtyřech disciplínách a to v módní přehlídce firmy
TAKKO, v aerobiku, ve volných disciplínách a v promenádě v plavkách. Během přestávky
diváci rozhodovali svým hlasováním o Dívce sympatie (dívka publika). Taky mohli přátelé,
rodina hlasovat pomocí internetu o titul Nejsympatičtější dívka Facebooku.
Finalistky do toho daly opravdu všechno a věřte, že to pro ně opravdu nebylo jednoduché
a v zákulisí byly přípravy velmi tvrdé a náročné.

Výsledky:
Dívka sympatie = Johana Mynářová (15 let)
Dívka facebooku = Johana Mynářová
3. Místo = Johana Mynářová
2. Místo = Lucie Plešková (14 let)
1. Místo = Markéta Nováková (14 let)
Johana Mynářová

Lucie Plešková

Markéta Nováková

Veronika Bačová 2. B

J AK SE ŽIJE V A MERICE
Amerika =země, bez které by si snad většina populace nedokázala představit, jak by to na
planetě vypadalo.
Aby ne, když všech západních a vyspělých státech máme ohromnou většinu „skvělých“ věcí z
USA - filmy, seriály, TV pořady, hudbu, auta, stravu a v podstatě vše na co si vzpomeneme. Kvůli
tomuto si Amerika vybudovala jméno té největší země na světě.
Díky jejímu vlivu na svět nyní vypadá jako hotový „spasitel“ mezi zeměmi. Je jím ale doopravdy?
Mnoho lidí se totiž o USA skutečně nezajímá, protože mu silně zkreslili poznatky díky výše
zmíněným věcem, podívejme se, co USA o sobě zrovna moc neříká a o co se lidé zrovna moc
nezajímají

Statní aparát
Americká politika a jiné složky státního aparátu je obecně dost zkažená. Vláda USA má hodně
zkušenosti s Operacemi pod falešnou vlajkou (akce, kdy poškodí vlastní zem a kvůli válce to
svedou na jiný národ). Asi nejznámější příklad je série teroristických útoků z 11. září. 2001, která je
dodnes prezentována jako nečekaný útok ze strany nepřátel, ale snad se navzdory důkazům brzy
dočkáme odtajnění vládních dokumentů, které dokazují skutečnou pravdu. Každopádně po této
události se začalo válčit na středním východě. Během těchto konfliktů zemřelo několik set tisíc
nevinných lidí. Kvůli tomuto byly podepsány zákony Homeland Security. Díky tomu americká vláda
schválila další zákon pod jménem P. A. T. R. I. O.T. Act, proto mohli odposlouchávat své občany,
prohledávat domy, věznit a klidně i zabít. Kvůli tomuto faktu je dnes znemožněno bojovat proti
aparátu a vyjádřit svůj demokratický názor.
Vše jistě začalo u samého začátku - objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Poté začali Evropané
Ameriku osidlovat a zakládat kolonie, ze kterých vyhnali nebo vyvraždili původní obyvatele a
samotné USA vzniklo v roce 1776 na samotných koloniích, to z ní činí v podstatě zemi postavenou
na krvavých základech.
V roce 1865 bylo zrušeno otroctví. Otroci byli černoši, což z USA dělalo poněkud rasistický stát.
Hlavně americké občany, které vláda učila, že zotročení černochů není špatné. Pravdou je, že i v
50. letech 20. století měli lidé tmavé pleti v USA problém (v autobusech měli vyhrazená místa
k sezení, vyhrazené obchody pro tyto obyvatele, různé zákazy, atd.). Dodnes je v USA velké
množství rasistů, kteří jsou mezi průměrnými občany, zločinci ale i zákonodárci a policisty.
Další co stojí za zmínku je válka. V té se USA vyžívá. Již od samého počátku země vláda do zbrojení
a od té doby bojovali snad v každé známé válce, z té totiž silně profitují.
Zajímavým tématem je i Federální Rezervní Systém- centrální banka USA (dále jen Fed). Ta je totiž
jako jedna z mála na světě soukromá. A co se války týče, také z ní profituje, protože půjčuje vládě
peníze s vysokým úrokem na zbrojení a čím více válčení tím tedy více vydělá.

Společnost

I ve společnosti je velkým problémem rasismus. Vzniká částečně kvůli sociální nerovnosti, kvůli
které vzniká i velká kriminalita (v USA je okolo 2 miliónů vězňů).
Dalším bodem týkajícím se společnosti je náboženství. V Americe žije mnoho Křesťanů, kteří věří,
že země je stará 6000 let (extrémističtí Křesťané). Díky této pravdě v USA zaostává úroveň osobní
svobody v aspektech, které dneska vnímáme jako normální věci (např. jde o práva na potrat,
sexuální svobodu a zahrnuje to striktní držení se zastaralých hodnot).
Problémem jsou děti, které jejich „šílení“ rodiče nutí chodit do kreacionistických muzeí a mají
tvrdou výchovu, při které přímo ztrácí právo na osobní volbu.
Velkým problémem ve společnosti je migrace. Do USA se stěhuje mnoho přistěhovalců z chudých
zemí, ze zemí, které jsou zasaženy válečnými konflikty (nedá se v nich bezpečně žít). Stěhují se
zde proto, aby našli alespoň nějaké zázemí (práce, domov, přátelé…). Bohužel zastanou jen
utlačovatelské místo za minimální plat ve prospěch vykořisťovatelských firem.
Problém s vykořisťováním nepotkává jen přistěhovalce, ale i rodilé Američany. Zastanou
utlačovanou pozici a tím nezvládají platit hypotéky. Desetina občanů nemá ani zdravotní pojištění.

Dodatek
Je toho mnohem víc, ale tohle jen pro obecný přehled stačí. Chtěl bych, abyste více zjistili sami a
taky si udělali vlastní názor. Rozhodně bych doporučil např. dokumenty Michaela Moorea. Píšu to
proto, abyste pochopili, že by se země měly hodnotit pečlivě, ne dle konzumních hodnot.

Matěj Černoch, 1. A

Mažoretky
Mažoretky mají první kořeny
v české republice, kdy
v padesátých letech minulého
století u dechových orchestrů
jsou skupinky mladých dívek,
které jsou stejně oblečené a
v rukou mají hůlku.
V dnešní době se mažoretky dělí na dvě základní skupiny:
Klasické mažoretky – udržují charakteristické prvky ve vystoupení mažoretek. Klade se velký
důraz na techniku pochodu a držení těla.
Twirling - baton je hůlka a twirling znamená točení. Oproti klasické
mažoretce práce s hůlkou je mnohem těžší a twirling je založený na několika
sportu a to mažoretky, balet, aerobik, gymnastika, krasobruslení.
Twirling je populární v mnoha zemích, např. Japonsko, Austrálie, USA,
Brazílie, Severní Afrika, Irsko, Skotsko, Anglie, Francie, Španělsko, Holandsko,
Itálie, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, a další.
Nyní to vypadá tak, že typické mažoretky už nejsou, jelikož se propojuje
s Twirlingem.
Pro mažoretkový sport je hned několik asociací:





IFMS (Intermational federations Majorettes sport) pořádá Mistrovství
ČR v mažoretkovém sportu pro výkonnostní třídu A, a také výkonnostní třídu B.
Dříve IMA.
NBTA (National Baton and Twirling association) pořádá národní šampionát České republiky
pro klasické mažoretky a twirling.
MAC (Majorettes Association Czech)

Dále se mažoretky dělí do věkových kategoriích:





Přípravka (3-7)
Kadetky (8-11)
Juniorky (12-14)
Seniorky (15 let a více)

Můžeme je vidět vystupovat v:
VF- velké formace (8-21)
MF- Malá formace (7-4)
Trio (3)
Duo (2)
Sólo (1)

Iva Gebauerová, 2. B

