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EDITORIAL 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

je tady červen, poslední měsíc školního roku a s ním i spousta výletů, projektů a oslav. 

Než odjedete na třídní výlety a půjdete si užívat prázdniny, můžete si přečíst poslední 

číslo našeho časopisu AKÁDE v tomto školním roce. 

 

Tereza Mičulková 

Šéfredaktorka  
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2. 7. Světový den UFO 

5. 7. Mezinárodní den objetí zdarma 

6. 7. Světový den polibku 

6. 7. Světový den Tibetu 

9. 7. Světový den veterinárních lékařů 

11. 7. Světový den populace 

14. 7. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám 

20. 7. Mezinárodní den šachu 

2. 8. Den suchého zipu 

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 

6. 8. Mezinárodní den boje lékařů za mír 

8. 8. Mezinárodní den ženského orgasmu 

9. 8. Mezinárodní den původního obyvatelstva 

10. 8. Mezinárodní den baru Jekyll&Hyde 
Jeden z mezinárodních dnů, u kterého se nejsme schopni dopátrat původu. Jediné co je jasné, že za 
názvem baru stojí filmové postavy Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 
12. 8. Mezinárodní den mládeže 

13. 8. Den leváků 

15. 8. Den Energy Drinků 

23. 8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky 

28. 8. Evropská noc pro netopýry 
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40. výročí SEŠ v Šenově u Nového Jičína 

V sobotu 18. června se na naší škole uskutečnila oslava 40. výročí založení Střední ekonomické školy, 

nynější součásti Ekonomika Mendelovy střední školy. Na oslavu byli pozváni všichni bývalí kantoři a 

absolventi (kterých naše škola za dobu své existence má už 3331!!). A já jsem měla tu možnost se 

této akce zúčastnit. 

Dopoledne proběhl den otevřených dveří, kde se všichni mohli projít po škole, vyfotit se ve svých 

lavicích nebo třeba si popovídat se svými bývalými učiteli.  

Ve 14:00 byla zahájena zahradní slavnost zhruba hodinovým programem. Současní i bývalí studenti si 

připravili pěvecká i taneční vystoupení, došlo i na recitaci. Poté byly předány květiny všem, kteří se 

podíleli nebo stále podílejí na správném fungování naší skvělé školy. Velkým překvapením byl dort od 

paní Lenky Glogarové, který byl nejen nádherný, ale také výborný a všichni ho chválili.  

Po třetí hodině byla volná zábava. Skvělou atmosféru pomohl udělat také DJ Machy. 

Byla to naprosto skvělá akce, plná doslova legendárních momentů a určitě na ni budu dlouho 

vzpomínat.    
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Můj měsíc v Irsku  

Dne 6. května jsme se v doprovodu paní 

učitelky Mgr. Aleny Kocůrkové, která nás 

po týdnu opustila, vydali na měsíční stáž 

do Irska.  

Doufám, že ne jen já, ale také ostatní mohou 

říci, že jsme si to náramně užili a že Irsko je prostě úžasné místo. 

Pokusím se Vám sepsat mé pocity a postřehy z těch 28 dní v několika bodech: 

 Irové se nestresují, nikam nespěchají. 

 Bary se otevírají už od 12:00. A Temple street je vážně pecka.  A česká hospoda Czech Inn! 

 Irové jsou tak milí lidé! Jako vážně. Rádi Vám pomohou s čímkoliv, když do nich vrazíte, 

usmějí se na Vás a omluví se.  

 Nikdy se nepokoušejte v Dublinu běžet na autobus. Lidí je hodně, chodí pomalu a stejně spoj 

nestihnete. 

 Pokud Vám přijíždí autobus k zastávce, musíte zvednout ruku, jinak jede dál. 

 V autobuse se „cinká“, když chcete vystoupit. 

 V Dublinu na ulicích nejsou lavičky. Když si chcete jen tak sednout, musíte jít do parku. 

 Všude jsou cedule o zákazu pohazování odpadků. Ale odpadkové koše? Možná tak jeden na 

celý Dublin…. 

 …ale stejně nikde nejsou poházené odpadky. V Irsku si zakládají na životním prostředí a 

přírodě. 

 Všem je jedno, jak vypadáte, co máte na sobě. Za tu dobu, co jsem tam strávila jsem viděla 

mnoho podivně vypadajících lidí, po kterých by se Češi otáčeli a fotili by si je. 

 Pojem „pouliční umělci“ tady dostávají nový rozměr. 

 Bezdomovci a žebrající lidé jsou na každém kroku. Doslova. A nedělá jim problém za Vámi 

zajít a požádat o peníze.  

 Cliffs of Moher je nejkrásnější místo na světě. 

 Nejednou jsem se v Irsku cítila jako doma. 

Za mne mohu říci, že to byl jeden z nejlepších měsíců, co jsem kdy zažila. Irsko byla má vysněná 

země, takže jsem byla neskutečně natěšená a nezklamaná. I když byl pro mne začátek těžký 

(ve zkratce jsem prostě bydlela sama a nedokázala jsem trefit domů), nelituji ničeho.  

Jen pokud bych mohla mluvit za všechny zúčastněné a podotknout jednu důležitou věc – první týden 

ve škole byl to nejlepší.  
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Zahraniční stáž v Německu 

Díky projektu Erasmus+ jsem se mohla zúčastnit měsíční stáže v zahraničí. Byla jsem vybrána a s 

mými 2 kamarády z mojí součásti a dvěma dalšími z jiné součástí jsme vyjeli 8. 5. 2016 do Německa. 

Cesta nám trvala dlouhých 8 hodin vlakem a na cestě tam nám cizí lidé sedli na místa, měli jsme tedy 

již na cestě možnost procvičovat jazyk. Já jsem svou měsíční stáž absolvovala ve školce, kde jsem 

měla na starost 15 dětí od 5-6 let. Začátky byly těžké, děti mi řekly, že si s nimi nesmím hrát, protože 

nerozumím, ale postupem času jsem se základní slovíčka, které jsme ve škole nebrali, naučila a ke 

konci už se mi nechtělo odjet. S dětmi jsem strávila každý den od 8-15 hodin, kromě víkendů. 

O víkendech jsme navštěvovali krásy Potsdamu a Berlína a nebylo jich málo! 4. 6. 2016 jsme už ale 

opravdu museli odjet. Vydali jsme se na dlouhou cestu, kdy jsme museli přestupovat do třech vlaků. 

V 19:12, kdy jsme dojeli na nádraží do Hranic, kde na nás čekali rodiče, naše měsíční dobrodružství 

skončilo. Chtěla bych poděkovat škole, že mi to všechno umožnila a panu učitelovi Abrahámovi 

za práci, kterou si s vyřízením projektu musel dát. 
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Teorie velkého třesku 

Poslední dobou jsem si oblíbila seriál Teorie velkého třesku. Je to americká 
situační komedie ze světa mladých fyziků, která si dělá legraci z jejich 
osobního života, stejně jako z nerdovské subkultury současné americké 
mládeže. Jedním z témat seriálu je vztah mezi Leonardem a sousedkou 
z protějšího bytu Penny, z něhož plynou různé vtipné situace. 

Tvůrci a producenti seriálu jsou Chuck Lorre a Bill Prady. Měl premiéru 
24. srpna 2007 na CBS. V České republice jej vysílají na programu Prima 
Cool od 7. dubna 2009.  

Hlavni postavy seriálu: 

Dr. Leonard Leakey (Čurila) Hofstadter  

Leonarda v seriálu skvěle ztvárnil herec Johnny Galecki. Leonard je experimentální fyzik, který bydlí 
spolu se svým kolegou a přítelem Sheldonem Cooperem. Leonard a Sheldon byli pojmenováni po 
herci Sheldonu Leonardovi a po laureátech Nobelovy ceny Robertu Hofstadterovi a Leonu Cooperovi. 

Dr. Sheldon Lee Cooper, B. S., M. S., M. A., Ph.D., Sc. D. 

V roli Sheldona zazářil herec Jim Parsons. Sheldon Cooper je velmi 
nadaný a inteligentní člověk, vědec a profesor teoretické fyziky (má 
IQ 187 a 2 doktoráty). Je posedlý pořádkem, miluje komiksy, sci-fi 
seriály, hraní konzolových her a taktéž počítačových a paintballu a je 
imunní vůči ironii a sarkasmu.  

Penny 

Hlavní ženskou roli v seriálu hraje herečka Kaley Cuoco. Penny je 
sousedkou Leonarda a Sheldona, bydlí na druhém konci chodby. 
Hodně se liší od zbytku hlavních mužských rolí, vědců a geeků. 

Howard Joel Wolowitz  

Howarda hraje herec Simon Helberg. Je Žid a 
pracuje jako letecký inženýr na Kalifornském 
technickém institutu v oddělení aplikované fyziky. 

Rajesh Ramayan „Raj“ Koothrappali, PhD.  

Rajeshe ztvárnil Kunal Nayyar. Rajesh pracuje jako 
astrofyzik ve Fyzikálním ústavu v Caltech. Jeho 
hlavní charakteristikou je logopedická porucha, 
selektivní mutismus, kdy není schopen mluvit s 
ženami. Tuto bariéru dokáže odstranit pouze 
požitím alkoholu.  

Mezi další postavy seriálu patří např.:  Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, Amy Farrah Fowler nebo 
Stuart Bloom 
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Speciální příloha 

aneb 

co se ženám líbí na mužích!!!!!! 

Mnohé výzkumy konečně prozradily, co se ženám líbí na mužích. Vybraly jsme pro vás některé 

důležité body.  

Červená barva 

Studie odhalila, že muži oblečení do červeného trička nebo košile 

působí sebevědomějším dojmem a ženy je vnímají jako úspěšné, 

bohaté a vzrušující.  

Jizvy a dlouhé končetiny 

Studie zahrnující 

odpovědi sedmi 

set respondentů 

mimo jiné zjistila, 

že jednou z 

prvních věcí, jimž 

ženy věnují pozornost, jsou ramena. Čím jsou širší, 

tím jste pro druhé pohlaví atraktivnější. 

Vědci z Austrálie a Hongkongu se pokoušeli zjistit, 

jak je to s fyzickou přitažlivostí mužů napříč 

kulturami. Odhalili, že celosvětově jsou 

považováni za nejatraktivnější mladí, vysocí muži s 

dlouhými končetinami. 

Další velmi 

přitažlivou věcí jsou jizvy. Ženy si totiž jizvy na vašem těle a na 

vaší tváři automaticky spojují se sílou, schopností ochránit a se 

statečností.  

Úsměv 

Výzkumů o tom, co na mužích ženy přitahuje, jsou desítky. 

Nejpraktičtější je možná ten, podle něhož ženy osloví, když má 

muž úsměv na tváři 

 

 

 



Skvěle padnoucí oblek 

Když si obleče košili, stane se z něj úplně jiný člověk, a pokud si vezme 

oblek, který mu navíc skvěle padne, otočí se za ním každá žena. 

Pozadí 

Stejně tak, jako se mužům líbí 

pevný zadeček u žen, tak je 

tomu i naopak. Pěkně 

vypracované pozadí je nesmírně 

sexy a ženám se zkrátka 

podlamují kolena. 

Vousy 

Vousatí muži jsou už od dávných 

věků symbolem trpělivosti a 

budí u žen dojem. Muž, který sedí a hladí si u toho vousy, působí 

inteligentně, navíc jsou vousy příjemné na dotyk. Každý správný chlap 

proto nosí vousy. 

 

Vlasy 

Vlasy by měly být tak dlouhé, aby odpovídaly životnímu stylu muže a 

zároveň jeho osobnosti, a zároveň musí být vždycky čisté a vonět. Každému 

muži však sluší jiná délka vlasů a každé ženě se líbí jiný účes. 

Smysl pro humor  

Umění ženu rozesmát ocení snad každá. Humor je 

dokonce to, co nezadané dámy uvádějí na prvním 

místě jako na mužích nejpřitažlivější.  

Záda 

Když se slova „muž“ a „záda“ vyskytnou společně v 

jedné větě, většina žen si vybaví žhavého 

zpoceného dělníka držícího v ruce železnou palici. 

Opáleného a s vyrýsovanými svaly. Záda jsou totiž 

extrémně přitažlivou součástí mužského těla.  

 
 
 
 
 
 



Pas 
 
Ženy mají rády muže, kteří jsou v této oblasti 
přiměřeně měkcí, asi tak, aby si na ně mohly odložit 
hlavu.  
 

Břišáky 
 
Vypracované břišní svalstvo, to je kapitola sama o 
sobě. Když má muž břišáky, vyvolává dojem, že pro 
své tělo něco dělá a to všechny obdivujeme, navíc 
nás dokáže ochránit před vším, snad jen krom 
kryptonitu. 
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