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Editorial 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

Říjen utekl jako voda a je tady listopad. Připomněli jsme si svátek zesnulých, na jeden den se proměnili 

v nadpřirozené bytosti a užili si podzimní prázdniny. Pojďme se na některé momenty podívat. 

Tereza Mičulková 

Šéfredaktorka  
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Halloweenský den 

S příchodem podzimu se přiblížil i Halloween. A my redaktoři školního časopisu AKADE, jsme 

se rozhodli využít příležitosti a přichystat si pro Vás Halloweenský den. Tato akce na naší 

škole byla poprvé a myslím si, že se povedla.  Upřímně jsem ani nečekala, že by se Vás tolik 

zapojilo. Masky od některých z Vás byly opravdu hodně povedené a doufám, že se zapojíte i 

v příštím roce. Tentokrát to totiž nebude pouze o tom, jestli přijdete v masce… Máte se na co 

těšit! 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 Denisa Sirotová, 2. A 



Tento herec se narodil 23. července 1989 v Londýně. Jeho matka je castingová 

režisérka a otec literární agent. Již od pěti let se chtěl stát hercem, jeho rodiče 

si to však nepřipouštěli. Přesto se mu je podařilo 

přesvědčit a jeho matka poslala fotku do televizní 

společnosti BBC, která vybírala potencionální uchazeče 

na roli mladého Davida Copperfielda. Daniel musel 

projít přes pět zkoušek, než se mu podařilo získat tuto 

první větší roli. Brzy poté se objevil v malé roli po boku 

Pierce Brosmana v akčním thrilleru Agent z Panamy. 

Největší úspěch se dostavil, když získal roli Harryho Pottera ve filmu Harry 

Potter a Kámen mudrců. Jeho život se náhle změnil, poté 

co uspěl ve výběru na roli, která se získává jednou za 

dekádu. Po měsících hledání a tisících zkouškách si jej 

režisér Chris Columbus vybral pro tuto roli. Daniel byl v 

roli Harryho úžasný a ze všech stran se na něj valila 

pozitivní kritika. Po uvedení filmu do kin se z Daniela 

stala světová hvězda. Film, který je založen na populární 

fantasy knize se stal absolutním trhákem, jenž lámal 

rekordy v návštěvnosti. Svou roli si zopakoval celkem 

osmkrát.  

Kromě Harryho Pottera se Daniel objevil ještě v dalších filmech, jako jsou 

například Horns, Vykolejená a koncem listopadu vstoupí do kin Victor 

Frankenstein, ve kterém ztvárnil 

jednu z hlavních rolí, pomocníka 

Victora Frankensteina, Igora. 

Kromě herectví se Daniel Radcliffe, 

věnuje hře na baskytaru. Je velkým 

fanouškem punk rockové hudby a 

rád hraje stolní tenis a počítačové 

hry. 

Lucie Majerová, 3. A 

Daniel Radcliffe 



2Toto jsou obě 2 v dobrém 

2Nepoužitá černá skříňka 

1Takto černá skříňka vypadá uvnitř 

11. září 

Co nám bylo řečeno a čemu věřit 

 3. část 

Jsem zpátky s pokračováním tématu únosců, kde jsem skončil s fotografiemi z letišť, které vlastně 
nejsou. Nyní pokračuji s černými skříňkami zapletených letadel a také se budu zabývat letem číslo 93, 
který oficiálně havaroval v maloměstě Shanksville v Pensylvanii. 

O černých skříňkách si nejprve řekneme, že jde o jedno z nejpevnějších a nejodolnějších zařízení, 
které kdy kdo vymyslel. Jsou navržené, aby přežily přetížení 3400 g po dobu 6,5 milisekund, tlak 6000 
metrů pod vodou a žár o teplotě 1000 °C po dobu jedné hodiny.  
Každé letadlo má 2 černé skříňky, jedna zaznamenává, co se děje v kokpitu, druhá zaznamenává 
údaje o letu. To znamená, že by z 11. září mělo být nalezeno celkově 8. Ohledně 4 černých skříněk 
z letadel, které zasáhla „dvojčata“ bylo řečeno, že nebyla nalezena žádná. Během odklízení trosek 
„dvojčat“, které trvalo celé měsíce, záchranáři trosky a prach prohrabovali hráběmi, pracovali 
lopatkami a podle svých slov pročesali doslova každou trosku, která tam byla. Na místě zemřelo 3000 
lidí, tak chtěli vypátrat úplně každou památku na ně, aby ji předali jejich příbuzným. Vyhrabali osobní 

dokumenty, 
hodinky, mobilní 
telefony, kostní 
fragmenty nebo 
třeba pagery. 
A my máme věřit, 
že nebyli schopni 
nalézt ani jednu ze 
4 ostře oranžových 
a tím viditelných, 
skoro nezničitelných černých skříněk? Zastánci oficiální verze 
neboli „debunkers“ to vysvětlují tím, že letadla do „dvojčat“ 
narazila příliš rychle, přičemž k většině leteckých havárií 
dochází v pomalé rychlosti, ale toto vysvětlení není příliš 
věrohodné, neboť let číslo 93 narazil do země čelem 
v rychlosti 930 km/h a byly nalezeny obě 2 skříňky v dobrém 
stavu. Krom toho, jistý odklízeč trosek Michael Belleno tvrdí, 
že ve skutečnosti byly v troskách „dvojčat“ nalezeny všechny 
4. Ohledně letadla, které narazilo do Pentagonu, bylo řečeno, 
že záznamník rozhovorů byl nalezen v příliš špatném stavu a 
o záznamníku rozhovorů letu číslo 93 bylo řečeno, že byl 
nalezen a to v dobrém stavu, ale FBI ho jednoduše odmítla 
zveřejnit. Zbývající 2 záznamníky údajů o letu z letů číslo 77 a 
93 nám bylo řečeno, že byly nalezeny v dobrém stavu a 
dokonce zveřejněny. Měly však jeden problém, nebylo 
zveřejněno jejich sériové číslo, které by dokázalo, že 
skutečně pocházejí z letů číslo 77 a 93. Když byla vydána 
žádost na vydání sériových čísel, byla zamítnuta. 
 



Nyní se zaměřím konečně na let číslo 93, který oficiálně havaroval v malém městečku Shanksville 
v Pensylvanii poté, co se cestující vzbouřili teroristům. Zastánci oficiální verze se snaží na tomto 
tvrzení trvat a ty, kteří o tom pochybují, jsou označováni za popírače a jsou přirovnávání například 

k popíračům holocaustu. 
Na obrázku nejsou žádné rozpoznatelné trosky Boeingu 757. Co to 
vypovídá? Podle oficiální verze je asi 80 % letadla pohřbeno pod 
zemí. Jak se vám to ale zdá věrohodné? Díra, do které letadlo údajně 
vletělo, se musela uzavřít, a proto v ní nejsou žádné velké trosky 
vidět. První lidé k díře dorazili během krátké chvilky, a tehdy tam ta 
díra už byla uzavřená. Jak to? Když spadne letadlo do země, tak 
zanechá díru, která zůstane normálně otevřená, rozhodně to 
nevypadá takto. Boeing 757 váží 100 tun. To se rovná cca 75 

osobním automobilům. Myslíte, že na tomto obrázku vidíte trosky rovnající se 75 autům? Myslíte, že 
by se jich do toho jednoho kontejneru vešlo? Teď jen nastává otázka, jestli let číslo 93 vůbec 
skutečně havaroval nebo ne. Rozhodněte se sami. 
Další, co stojí za zmínku je pole trosek, které je až příliš netypické na havárii letadla. Trosky letu číslo 
93 byly totiž nalezeny až ve vesničce New Baltimore, která je 13 km daleko. To naznačuje, že se 
letadlo přelomilo ve vzduchu nebo, že se v něm vytvořila před dopadem díra, která oficiální verzi 
havárie vyvrací. Z černé skříňky bylo vydáno údajných přibližně posledních 30 vteřin.  
Mezi další náznaky sestřelení také patří fakt, že existují svědci, kteří uslyšeli explozi ještě před pádem 
letu číslo 93, jsou také svědci, kteří před havárií viděli neoznačený bílý tryskáč, který mohl být 
viníkem. Starosta Shanksville zmínil, že zná 2 muže, kteří slyšeli i střelu samotnou, jeden z nich je prý 
už slyšel, když bojoval ve Vietnamu. Jiný svědek dokonce pamatuje, že byl v kanceláři, když najednou 
v budově problikla světla. To je v souladu se sestřelením letadla, protože když zaměřují letadlo, tak 
tím narušuji jisté vlny a světla probliknou. Pak s kolegy uslyšel explozi.  
Na závěr tohoto článku vkládám tento obrázek, který vyfotila jistá obyvatelka Shanksville, který 
zastánci oficiální verze považují za důkaz, že let číslo 93 skutečně havaroval. 
Ten nalevo pochází z Shanksville. Zbylé 2 jsou z jiných typických leteckých nehod, snad nejsem jediný, 

kdo v tom vidí ten rozdíl. Ten z Shanksville ukazuje šedý a očividně lehčí kouř z hořícího paliva a navíc 

je na nebi a neline se ze země. Spíše dokazuje, že letadlo explodovalo před dopadem na zem. 

 

  

 

       Matěj Černoch, 2. A 

 

 



 

Panda velká je savec nyní řazený do čeledi medvědovití. Žije 

v hornatých oblastech centrální části Čínské lidové republiky. 

Od druhé poloviny 20. století se panda stala národním 

symbolem Číny a je zobrazována na čínských zlatých mincích.  

Veřejnost si pandu velmi oblíbila, 

přinejmenším díky tomu, že je na první 

pohled roztomilá a podobá se živému 

plyšovému medvídku.  

Čínský název je složenina „medvěd-kočka“. Západní ekvivalent panda pochází od 

její vzdálené příbuzné pandy červené, jde o francouzskou adaptaci nepálského 

slova „požírač bambusu“.  

Panda velká žije téměř nepřetržitě uvnitř bambusových houštin. Přestože se řadí 

mezi šelmy, je její potrava převážně rostlinná. Po odborné stránce je všežravcem, neboť je známo, že 

se příležitostně živí vejci a spolu s bambusem konzumuje také nějaký hmyz. Při žvýkání se jí třesou 

uši. 

Dospělá panda váží 75-160 kg, je dlouhá 1,6-1,9 m. Ocas pandy je krátký, jen 10 - 

15 cm dlouhý. 

Panda velká patří k ohroženým druhům, 

nebezpečí se zvyšuje s postupujícím 

narušováním jejích přirozených lokalit a velmi 

slabou porodností ať už v zajetí nebo 

v přírodě. Ve volné přírodě jich po celém 

světě žije pouze asi 1600 a všechny v Číně.  

Mezi rezervace s významnou populací pandy 

velké patří například Wolong na západě 

provincie Sečuan. 

Roztomilá panda je také hlavním hrdinou obou dílů pohádkového filmu Kung Fu Panda. 

Panda velká má šestý prst, který jí slouží k lepší manipulaci 

s bambusem, Ten tvoří až 99% jejího jídelníčku.  

Na konci října 2015 se v Čínské ZOO a zároveň chovné stanici 

narodilo 6 párů dvojčat pandy velké a 3 jedináčci. Veřejnosti tak bylo 

představeno hned 15 mláďat. Chovatelé považují tento přírůstek za 

velmi ojedinělý a doufají v rozšíření populace. 

 

Tereza Mičulková, 3. A 

Panda velká 
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Ladislav Zibura 
Čech, co šel 40 dní pěšky do Jeruzaléma 

Ladislav Zibura se vloni v létě vypravil na pěší pouť 

přes Turecko a Izrael do Jeruzaléma, 1400 kilometrů 

absolvoval pouze s batohem. 

Dvaadvacetiletý student vyšel na svou první pěší pouť 

po maturitě. Po 900 km dlouhém pochodu do 

španělského Santiaga de Compostela následovalo v roce 

2012 přes tisíc kilometrů do Říma. O dva roky později 

se vydal z Turecka do Jeruzaléma. 

Jak se připravoval na cestu do Jeruzaléma? 

„Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, byl to hrozný úlet. Na 

rovinu, když jsem odjížděl z České republiky, počítal jsem s tím, že můžu na cestě umřít. Takže 

než jsem odešel, rozloučil jsem se s rodiči a řekl jim, jakým způsobem chci pohřbít. Beze srandy. 

Nakonec jsem zjistil, že jít do Jeruzaléma je úplně v pohodě.“ 

Na všechny své cesty vyráží bez mapy a s minimem znalostí o konkrétní zemi. Je odkázaný jen na 

pomoc místních, místo navigaci využívá slunce. Přespává na netradičních místech – například 

v troskách synagogy nebo ve vojenských kasárnách.  

 

A jaká bude příští pouť? 

„Chtěl bych procházet země, vracet se a povídat o tom lidem. O zážitky se chci podělit i proto, že 

je to odměna pro lidi, kteří mě pohostili a byli ke mně milí. A to je nejvíc, co jim můžu dát, že 

odbourám předsudky Evropanů.“ 

 
 

 

 

 

 

Kateřina Ťápalová, 3. B 



FAKJŮ PANE 

UČITELI 2 
 

Na konci října přišlo do kin pokračování německé komedie Fakjů pane učiteli 2. 

Světová premiéra proběhla 10. září 2015 v Německu a v České republice 

29. října 2015.  

Děj filmu volně navazuje na první díl, kde se bankovní lupič Zeki Müller musí 

stát učitelem, aby se dostal k penězům, které jeho přítelkyně zakopala na 

staveniště, kde později vyrostla nová školní tělocvična. 

Druhý díl se odehrává v Thajsku, opět jde o peníze a mimo jiné i o vztahy ať už 

mezi studenty nebo mezi rodiči a dětmi. 

Hlavní roli Zekiho Müllera ztvárnil Eleyas M´Barek, který se narodil 29. května 

1982 v Mnichově.  

Režie se stejně jako v prvním díle ujal německý režisér Bora Dagtekin.  

U filmu se určitě nudit nebudete a najdete si v něm své. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Kateřina Cahelová, 3. A 


