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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Květen rychle ubíhá, maturity jsou v plném proudu a nastává čas praxe. Než se znovu ponoříte
do učení, sedněte si na chvíli k novému číslu školního časopisu Akáde.
Věřím, že se dozvíte spoustu nových a zajímavých informací.
Tereza Mičulková
Šéfredaktorka
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STÁTNÍ SVÁTKY V
KVĚTNU
V květnu vždy slavíme dva státní svátky. Tento rok oba připadly na pátek, což pro
velkou většinu lidí znamenalo prodloužený víkend.
První státní svátek slavíme hned 1. KVĚTNA a jde o SVÁTEK PRÁCE. Mnoho
z nás ho má spojený s propagandou bývalého režimu. Historie vzniku svátku sahá až
do roku 1889 do USA, kde byl vyhlášen jako oslava vypuknutí stávky Chicagských
dělníků. U nás se slaví od roku 1890. V době socialismu byl u nás svátek velmi
významný, pořádaly se bujaré oslavy a bohaté průvody doplněné o tribunální
přednesy čelních představitelů strany.

Jedny z propagandistických
plakátů 1. května za dob minulého
režimu

Druhým svátkem, který v květnu slavíme, je

DEN OSVOBOZENÍ

a připadá na

8. KVĚTNA.

Tento den je významný nejen pro Českou republiku ale i pro Evropu,
protože na den 8. května 1945 připadá ukončení 2. světové války. Za dob minulého režimu
tento svátek připadal až na 9. května, protože právě v tento den roku 1945 byl Praha
osvobozená Rudou armádou.

Dobové snímky
z Dne
osvobození

Kateřina Cahelová, 2. A

Výročí konce 2. světové války aneb sedmdesát let
od konce nejhoršího konfliktu v dějinách
8. května 1945, tedy před 70 lety, skončila v Evropě druhá světová válka. Počet obětí
nejstrašnějšího a největšího konfliktu v dějinách lidstva nebyl dosud vyčíslen,
nejčastěji se uvádí číslo 60 milionů, přičemž nejvíce mrtvých měl Sovětský svaz s 27
miliony obětí. Válka definitivně skončila 2. září 1945, kdy kapitulaci podepsalo
Japonsko.

Hlavní strany konfliktu
Země Osy: Vedle Německa, Itálie a Japonska do války na straně Osy zasáhly Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Koncem války se tři posledně jmenované státy přidaly na
stranu Spojenců.
Spojenci: Hlavní tíha bojů v
Evropě spočívala zpočátku na
Francii, Polsku, Velké Británii
a
zemích
Společenství
(Austrálie, Kanada, Jihoafrická
unie a Nový Zéland). V roce
1941 se na straně Spojenců
ocitl SSSR a USA, v srpnu
1942 pak i Brazílie. Proti silám
Osy bojovali také vojáci ze
zemí, které Německo napadlo
a
okupovalo
Československa,
Belgie,
Dánska, Řecka, Jugoslávie,
Nizozemska či Norska.
Několik států postupně okupoval SSSR i Německo - vedle Polska to bylo Lotyšsko, Estonsko
a Litva. Ve válce se Sovětským svazem bylo od listopadu 1939 také Finsko, které později
bojovalo na straně Německa, kterému nakonec v březnu 1945 vyhlásilo válku.
Jen málo zemí zůstalo neutrální - Irsko, Andorra, Španělsko, Portugalsko, Švédsko,
Švýcarsko, Vatikán a jihoamerická Uruguay.

Důležité milníky války
1939
1. září - Přepadením Polska Německem začala druhá světová válka. O dva dny
později vyhlásila Británie a Francie Německu válku
30. listopadu – Sovětský svaz zaútočil na Finsko
17. září - Sovětský svaz napadl Polsko
1940
9. dubna - Německo napadlo Dánsko a Norsko
10. května - Německo postupně obsadilo země Beneluxu a části Francie
10. června - Itálie vypověděla válku Británii a Francii
22. června - Podepsána kapitulace Francie
1941
22. června - Němci napadli Sovětský svaz
7. prosince - Japonský útok na Pearl Harbor; USA vstoupilo do války
1942
27. května - V Praze byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, který 4. června zemřel. V reakci na tento čin nacisté mimo jiné
vyhladili Lidice (10. června) a Ležáky (24. června)
19. listopadu - Začátek sovětské protiofenzívy u Stalingradu skončil vítězstvím Rudé
armády 2. února 1943
1943
27. ledna - Rudá armáda definitivně prolomila blokádu Leningradu
28. listopadu až 1. prosince - Konference v Teheránu, která byla prvním setkáním
nejvyšších představitelů Sovětského svazu, Spojených států a Británie (Stalina,
Roosevelta a Churchilla) za druhé světové války
1944
6. června - Vylodění spojenců v Normandii - otevření druhé fronty v Evropě
1945
12. ledna - Armáda SSSR do začátku února obsadila rozsáhlé území až k řece Odře
27. ledna - Vojáci Rudé armády osvobodili koncentrační a vyhlazovací tábor v polské
Osvětimi
4. až 11. února - Jaltská konference za účasti Churchilla, Roosevelta a Stalina, která
se zabývala poválečným uspořádáním v Evropě, vznikem OSN a vstupem SSSR do
války proti Japonsku
30. dubna - Nacistický vůdce Adolf Hitler spáchal sebevraždu
5. května - Začalo pražské povstání
7. května - Představitelé nacistického Německa podepsali ve francouzské Remeši
bezpodmínečnou kapitulaci
6. a 9. srpna - Američané svrhli atomovou pumu na Hirošimu a na Nagasaki
2. září - Slavnostně podepsána japonská kapitulace (začala platit 3. září), konec
druhé světové války

Kateřina Ťápalová, 2. B

SOUTĚŽ V EKONOMICE
V

úterý 28. dubna 2015 se uskutečnila soutěž z ekonomiky pro 2. ročníky. Soutěže se
zúčastnili studenti z ekonomického lycea a obchodní akademie. Celkem se zúčastnilo
22 studentů. Vše bylo pod vedením p. učitele Maška a p. učitele Abraháma.

Hlavním tématem byla nezaměstnanost v České republice. Žáci soutěžili ve dvojicích, ve
kterých se vyučujícím přihlásili a v samotné soutěži museli argumentovat pro a proti.
Pro všechny to byla určitě zajímavá zkušenost, přiučili se něčemu novému a otestovali své
schopnosti argumentace.
Soutěž měla i své vítěze.
1.
2.
3.
4.

Kateřina Cahelová a Lucie Majerová z 2. A
Luboš Herko a Michal Klotzmann z 2. A
Kateřina Sinčáková a Karolína Klimšová z 2. B
Iva Gebauerová a Kateřina Glogarová z 2. B

Kateřina Cahelová, 2. A

Robert Downey Jr.
Tento v současné době nejbohatší herec a zpěvák se narodil 4. 4. 1965 v Manhattanu. Je
synem režiséra Roberta Downeyho Sr. a herečky Elsie Downey.
Jeho herecká kariéra začala již v 5 letech. Natočil spoustu filmů. Například za film Chaplin
byl nominován na Oscara a Zlatý Globus. Ten získal za vedlejší roli v seriálu Ally McBealová
v roce 2001. Zlom v jeho kariéře znamenala role Tonyho Starka ve filmu Iron Man. Tahle
role, kterou ztvárnil již sedmkrát, mu zajistila nesmírnou popularitu. Od té doby točí filmy jak
na běžícím pásu. Například příští rok bude v kinech uvedeno již třetí pokračování Sherlocka
Holmese, který mu vynesl druhý Zlatý Globus.
Dětství Roberta nebylo zrovna skvělé. Jeho otec, který byl pro něj velkým vzorem, ho přivedl
k drogám ve velmi mladém věku. Několikrát byl zatčen za přechovávání a užívání
marihuany. Díky jeho závislosti mu zkrachovalo první manželství, ze kterého má syna India.
Poté poznal producentku Susan Levin, kvůli které byl ochoten podstoupit několik léčení a tak
se závislosti zbavit. V roce 2005 se vzali a mají spolu dvě děti. Co nejspíš moc lidí netuší je,
že se Downey od roku 2003 věnuje bojovému umění Wing Chun Kung Fu.

Lucie Majerová, 2. A

CO JE A CO NENÍ
KOMUNISMUS
PŘEDMLUVA
komunismu zcela jistě všichni máme svůj obrázek. Víme, že za
doby minulého režimu bylo spousty politických procesů, poprav, Rudá hvězda a srp zkřížený s kladivemcenzury, slabý stát, bezúčelná byrokracie, tajná policie,
symbol dělnické třídy
nedostatek zboží, ekonomická stagnace … Ale je komunismus
opravdu tak špatný? V tomto článku bych se chtěl zaměřit na to, že
komunismus nikdy nebyl ustanoven a že výše uvedené je jen politika, jakou máme dodnes.
Tak se pojďme podívat na to, co je a co není komunismus.
Komunismus totiž znamená ideologii o společném vlastnictví, rovnosti, spolupráci bez útlaku
jednoho člověka druhým a hlavně vyzdvihování dělnické třídy, o čemž naší soudruzi v
minulosti mluvili, i když jak již všichni moc dobře víme, nikdy tomu tak nebylo, přesto se
komunistická strana řídila heslem: „Proletáři všech zemí, spojte se“, nebo „Každý podle
svých schopností, každému podle svých potřeb“.

O

KOŘENY
omunistická ideologie má velmi starou historii. Již ve starověkém Řecku měli starý
komunismus jako demokratický princip při kolektivní výchově dětí, anebo řízení
tehdejších institucí - nebyla to ideologie úplně politická jako spíše pouhá sociální
filosofie. Traduje se, že kořeny najdeme také v Bibli, když se podíváme na údajnou Ježíšovu
askezi uvedenou například ve Skutcích apoštolů (kniha Nového Zákona). Tímto se jistě
Křesťani inspirovali k společnému vlastnictví některého majetku, což se praktikovalo v
novověku. Právě v novověku komunismus a socialismus nabírá na významu, kdy narůstá
sociální nerovnost a vznikají komuny a filosofie hlásající vše pro všechny.

K

MARXISMUS
ejvětší inspirací pro komunismus 20. století se stal filosof Karl Marx. Mezi jeho výroky
patří např. „Místo toho abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili“, nebo
„Člověk by měl být tím, čím by mohl být“. Jeho hlavní teorie byly, že všechny dosavadní
dějiny jsou dějinami třídních bojů, a že dosud se vždy stávalo, že poddaní se vzbouřili,
vyvrcholilo to revolucí a majetek vládnoucí třídy byl převeden jiné vládnoucí třídě. Historicky
vzato, otroctví nahradil feudalismus, feudalismus kapitalismus a kapitalismus by měl nahradit
komunismus, kdy majetek převezme dělnická třída. Marx
předpokládal, že po tomto stát odumře, svět se sjednotí a nastane
harmonizovaná beztřídní společnost. V roce 1871 ve Francii
proběhlo dvouměsíční povstání, kdy socialisté, kteří už nemohli
snést pracovní podmínky, založili Pařížskou komunu, což bylo
krátkodobé zřízení, které se mělo šířit, bohužel bylo krvavě
potlačeno. Komuna měla politický plán jako zavedení
rovnoprávnosti, dělat ve prospěch dělníků, odstranění stávajícího
státního systému, zkrátka přímou demokracii a následné odumření
státu.

N

Karl Marx- největší komunistický myslitel

PRAXE
oprvé k státnímu převratu, kdy nastal dlouhodobě komunismus, jak se mu říkalo, došlo v
roce 1917 v Rusku. Tehdy došlo k tomu, co ani nemusím jmenovat: diktatura jedné
strany, politické represe, kulturní zaostávání, hladomor, tajná policie … Toto je zcela v
rozporu s tím co jsem doteď popisoval. Toto rozhodně nevypadá jako útvar řízený prostými
lidmi.
Je navíc možné (pouze hypotéza), že komunisté spolupracovali s USA, a že USA je i řídilo.
Za zmínku stojí, že Prescott Bush (dědeček George W. Bushe) financoval Hitlerův vzestup k
moci. Diktatura, která v naší zemi vládla od roku 1948 do roku 1989, byla tedy jak je vidět
pouze politika, jakou vidíme dnes v televizi - populismus, úplatky, manipulace …

P

Prosím vzdělávejte se sami, nenechávejte sebou manipulovat.

Matěj Černoch, 1. B

Technické divy světa
Japonský rychlovlak
Japonský rychlovlak Šinkansen je první rychlovlak na
světě, který stále drží prvenství technologicky
nejvyspělejšího. Za dobu jeho používání, již převezl
rychlostí 300km/h počet pasažérů rovný velikosti lidské
populace.
Během jeho konstrukce se však vyskytlo mnoho problémů, které musely být vyřešeny tak,
aby se vlak mohl pohybovat vysokou rychlostí a zároveň byl pro cestující bezpečný.
Prvním problémem byl správný tvar kola. Standartní kola používaná u
běžných vlaků mají kuželovitá kola s drážkou, která zamezí vykolejení
vlaku. Při tak vysokých rychlostech, jakými se pohybuje Šinkansen je
však tento typ kol nepoužitelný, protože kola by pohybem po kolejích
mohly roztřást celý vlak a tím by mohlo dojít k vykolejení. Konstruktéři
museli zmenšit úhel zkosení až na polovinu, a navíc přidali spirálovité
pružiny používané u aut, aby docílili dokonale hladké jízdy.
Aby se tento vlak mohl pohybovat, potřebuje pohon, který mu zajišťují
troleje. Ty jsou umístěny nad tratí. Troleje s vlakem spojuje pantograf,
problém by však nastal, kdyby se pantograf od troleje odpojil. Vznikl by
zkrat a ten by mohl mít katastrofální následky. V místě, kde dojde
k narušení vysokého napětí, by mohl vzniknout elektrický oblouk, jehož teplota sahá až do
10 000 °C. Taková teplota by poškodila vlak i troleje. Uvnitř pantografu se proto nachází
mechanismus podobný páce, který docílí
toho, že jsou troleje neustále napojeny na
troleje.
Po vyřešení napájení vlaku, přišel další
problém. Bylo nutné vyřešit otázku, jak rozjet
během pár vteřin vlak do tak vysoké
rychlosti. Problémem byl hladký povrch
kolejí, který nedovoloval vlaku se rozjet.
Konstruktéři museli vymyslet systém, jak
pohánět kola u každého vagónu zvlášť, tím
dosáhnou lepšího rozjezdu i brždění vlaku. Zatímco normální vlaky mají motor v lokomotivě,
Šinkansen žádné lokomotivy nemá, motory jsou proto uloženy ve spodní části každého
vagónu kromě prvního a posledního vagónu.
Když vjede vlak do zatáčky, nakloní se, aby se snížila odstředivá síla, u Šinkansenu to však
ani zdaleka nestačí, protože se musí naklánět mnohem víc. Proto má nad koly počítačově
řízené vzduchové polštáře, které mohou naklonit celou soupravu najednou a vlak v zatáčce
nevykolejí.
Japonsko zasáhne ročně až 900 zemětřesení, což by pro vlak mohlo mít velmi závažné
následky. Aby se vlak dat včas zastavit, museli konstruktéři vymyslet stroj, který je včas
varuje. Tím strojem se stal seismometr, kterých je podél trati asi 70. Stačí 2 vteřiny a troleje
přestanou dodávat energii vlakům v ohrožené zóně a ty ihned začnou brzdit. Pokud je však
vlak příliš blízko epicentra nestihne zastavit včas, aby však ani v této situaci vlak nevykolejil,
jsou vedle hlavních kolejí ještě jedny záchranné koleje, které zabrání děsivým následkům
havárií. ¨ Tento vlak je jedinečný, svým způsobem elegantní a nikdy nemá zpoždění.
Tereza Mičulková, 2. A

Mistrovství světa v hokeji 2015
Dne 1. 5. 2015 začalo v České republice mistrovství světa v hokeji. Odehrály se již všechny
zápasy skupin a týmy, které se zdály být těmi nejlepšími, opravdu předvedli, že mají šanci na
vítěznou zlatou medaili. Nejlépe si vedl tým Kanady s celkovým počtem bodů 21. Tento tým
neprohrál ani jeden z odehraných zápasů!
Tuzemský tým se dostal až do čtvrtfinále, které proběhne dne 14. 5. Do čtvrtfinále postoupili
4 týmy jak ze skupiny A, tak ze skupiny B.
Postoupili tedy:
Skupina A
Kanada
Švédsko
Česká republika
Švýcarsko

Skupina B
USA
Finsko
Rusko
Bělorusko

Možná jste si všimli, že Slovenko, se do
čtvrtfinále nedostalo. Myslím, že je to tím, že
se na to ze začátku trochu vykašlali a nehráli
na plno, i když měli ze začátku lehké soupeře.
12. 5. v
12: 15 se čekalo na to, jestli Bělorusko prohraje, aby se i Slovenský tým účastnil čtvrtfinále.
Bohužel ale Bělorusko vyhrálo a tak Slovensku překazilo šanci na další postup. Odpoledne
hrálo Slovensko (16:15) s USA. Byl to velice příjemný zápas a věřte mi, že fanoušci fandili,
jak se jen dalo. Atmosféra na stadionu byla úžasná a tak se není čemu divit, že Slováci
předvedli skvělý výkon. USA dalo z počátku 3 góly, ale Slováci to nenechali jen tak a srovnali
na 3 - 3 poté dali ještě jeden gól. To už se ale ani USA nelíbilo a srovnali i oni na 4 - 4!
Takový boj! V prodloužení ale USA dalo v posledních vteřinách gól, i tak ale Slováci tento
zápas odehráli na jedničku.
Tím, že USA vyhrálo, získalo potřebné body k udržení si prvního místa. Večer v 20: 15
proběhl zápas Finsko- Rusko, který rozhodl o našem soupeři ve čtvrtfinále. Stali se jimi
Finové, kteří vyhráli po nájezdech 3 - 2. Ani tenhle zápas nebyl tak obyčejný! Fanoušci
Ruska se do fandění zapojovali opravdu hodně a šlo to znát i z řevu okolo i při přestávkách.
Čtvrtfinále se tedy bude hrát takto:
USA – Švýcarsko
Kanada – Bělorusko
Švédsko – Rusko
Finsko - Česká Republika

16. 5. proběhne semifinále a 17. 5. Budou poslední dva zápasy, které rozhodnou o prvním a
druhém místě. Já už svoje tipy mám a myslím, že to tak bude. Máš už i ty zvoleného vítěze?

Kateřina Sinčáková 2. B

POMOC PSŮM NOVOJIČÍNSKO, ANEB ZACHRÁNILI JSME ŠTĚNĚ!
V pondělí 28. dubna 2015 přivedli studenti do školy štěně křížence, které je pronásledovalo
po cestě do školy. Štěně bylo opuštěné a v zanedbaném stavu, proto se ho ujal PhDr. Radan
Skřivánek, který se zabývá pomocí psům Novojičínska.
Štěně bylo po hodině strávené ve škole předáno do rukou pana Hrachovce – pracovníka
Technických služeb Šenova u Nového Jičína, kde momentálně malý pejsek čeká buď na
nového, nebo původního pána.
Žáci i pracovníci školy přispěli na potřebné věci pro pejska.
Z třídy 1. A – Iveta Golová a Dagmar Pomikálková
Z třídy 1. B - Zuzana Ševčíková, Nikola Holubcová
Z třídy 2. A – Fridrichová, Pavlíková, Vavříková, Majerová, Hellebrandová, Hübnerová,
Bajarová
Z třídy 2. B – Homolková, Ťápalová, Gebauerová, Kociánová
Z třídy 3. A – Fardová, Praunspergorvá, Králová, Hoďáková, Larišová, Ovšák, Šrubařová,
Vermiřovská, Dresler, Dančáková, Krutilková, Kelnarová, Sprostáková, Petřkovská
Z třídy 3. B – Staňková, Podzemná, Bernatská, Zelová,
Z třídy 4. A – Žitníková Nikol
Z třídy 4. B – Koutská Kateřina
Také přispěly - školnice - paní Pšenicová
uklízečky – paní Ondřejová a paní Karafiátová
Dohromady jste přispěli částkou 287 Kč. Paragon i zakoupené položky jsou přiloženy na
fotografiích.

Kateřina Cahelová. 2. A
PhDr. Radan Skřivánek

