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Tahle země není pro starý-  
Zaslouží si 4 Oscary nebo ne? 

 

Den Země – kompletní info 

 

To vše a mnohem více naleznete  v Heuréce… 

Malé granty 
studentským 
pohledem 
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2 Obsah 

Heuréka 

Obsah:  

 1. strana – Úvodní strana 
 2. strana – Obsah & Keep Smiling 
 3. strana – Co víš o Nové Pace a okolí: Naléhavá výzva: Podpořme projekt našich primánů:  
 Nenechme padnout výsledky jejich mnohahodinové práce!  Nedopusťme ostudu pro školu  
 a celé město. 
 4. strana – Co víš o Nové Pace a okolí: Dokážete vyřešit tento záludný kvíz od primánů? 
 5. strana – Den Země se blíží a k tomu pokus o český rekord: Kompletní program a veškeré informace  
                     týkající se Dne Země (25.4.)  

 6. strana – Demosthenes dnes 35 táců přines.:  Obrovský úspěch sekundána Davida Tran Huu…  
 7. strana – Školní dění – Florbalistky v Kopidlně: Reportáž z turnaje dívčích florbalových družstev. 
 8. strana – S…: Hluboká sonda, která vám přináší informace o skvělých a zábavných seriálech, které možná 

neznáte, ale rozhodně byste je poznat měli… 
 9. strana – Control: Recenze nového filmu Antona Corbijna. 

HIM v Praze: Kultovní rocková severská banda HIM se rozhodla navštívit naši matičku 
stověžatou. Heuréka na této akci samozřejmě nemohla chybět a přináší vám zápis z této akce.  

10. strana – Jsi ty vůbec můj příbuzný???: Stránka věnována analýze sourozeneckých vztahů. 
11. strana -  Na co do kina: Zevrubná recenze čtyřmi Oscary ověnčeného snímku Tahle země není pro starý. 
12. strana -  Neuvěřitelné příběhy II.:  Zažijte „to pravý vzrůšo“, tentokráte s Anežkou. 

   Měšťanka + Na břehu Svratky: Aneb pár úsměvných rýmů pro dobrou náladu.  
13. strana – Malé granty skloňujeme ve všech pádech: Téma páté Heuréky pojednává o Malých grantech,        
   ale trošku jinak než jsme zvyklí. Výstižná pouť napříč všemožnými projekty… 
14., 15 strana – Rozhovor s Anetou Prokůpkovou: – V aktuálním rozhovoru máte příležitost nahlédnout  
          pod pokličku občanského sdružení MÍSTO prostřednictvím nepřehlédnutelné studentky 1.G  
          a členky MÍSTa Anety Prokůpkové.    
16. strana – Sudoku: Díky vzrůstající popularitě jsme se rozhodli zvýšit počet sudoku, takže stránka 16  

  je jako dělaná pro každou nudnou chvíli ve škole, doma, na cestách…  
 
 

Keep Smiling 



 

 

Co víš o Nové Pace 3 

Naléhavá výzva: Podpořme projekt našich primánů! 

Nenechme padnout výsledky jejich mnohahodinové práce! Nedopusťme ostudu pro školu a celé město! 

Jak dobře víte, studenti primy v čele s Vojtěchem Tázlarem organizují v rámci Malých grantů  
pro novopackou veřejnost vědomostní soutěž s názvem Co víš o Nové Pace a okolí? Soutěž se skládá ze tří 
korespondenčních kol a závěrečného finále, které proběhne v červnu na naší škole. Soutěžní otázky 
vycházejí v časopise Achát a také na velmi pěkných webových stránkách www.covisonp.ic.cz  , které vznikly 
především zásluhou Terezy Janatové. První soutěžní kolo bylo zahájeno 1.3. 2008 a mělo skončit 31.3.2008. 
Naši nejmladší studenti si dali se soutěží spoustu práce a připravili opravdu zajímavé soutěžní otázky.  
Další hodiny práce věnovali tvorbě webových stránek a tisku propagačních letáků, které roznesli  
po škole i po městě. 

Tento projekt je však ze všech našich projektů Malých grantů nejrizikovější. Pořádat soutěž pro veřejnost,  
k tomu jsou potřeba dvě strany - pořadatel a soutěžící. A zde náš nejmladší projektový tým narazil  
na problém - na nepochopitelnou pasivitu novopacké veřejnosti. Přestože Achát čte hodně lidí, sešlo  
se našemu týmu na konci března pouhých 5 (slovy pět) řešení prvního kola, z toho ve 3 případech šlo ještě 
o studenty naší školy. Kde je příčina? V nedostatku propagace soutěže to určitě nebude. Setkal jsem  
se i s názorem, že soutěžní otázky 1. kola byly náročné a hodně potenciálních soutěžících odradily.  
Ale o tom je přece každá soutěž! Kdyby byly všechny otázky lehké, získali by všichni soutěžící plný počet 
bodů a těžko by se sestavovalo nějaké pořadí. Náročnost otázek přece v každé soutěži umožní rozvrstvit 
soutěžící podle jejich výkonu. A nikde přece není řečeno, že všichni musejí odpovědět na všechny otázky.  
I kdybyste zodpověděli jen jednu nebo dvě otázky, zachraňte práci našich primánů a pošlete jim své 
odpovědi. Nedopusťte také, aby naše škola byla první školou v historii Malých grantů, která by vracela 
přidělené peníze proto, že nějaký projekt zkrachoval. Navíc by to rozhodně nebylo vinou organizátorů 
projektu! 
 

SOUTĚŽNÍ KOLO 1 (protažená uzávěrka 14. 4. 2008)  

 Otázky za 2 body : 
1. V kterém roce byla 1. zmínka o Nové Pace? 
2. V které budově můžeme ochutnat novopackou 
bláznivou vodu? 
3. Jak se jmenuje hlavní náměstí v Nové Pace?  
4. V kterém roce slavila Nová Paka 650 výročí svého 
založení? 
5.Kolik let svého trvání oslavila ZŠ Komenského  
v roce 2005? 

 
Otázky za 3 body: 
1.Do kterého roku byla obec Česká Proseč 
samostatnou obcí? 
2. Od kterého roku patří Štěpanice pod Úbislavice? 
3. Z kterého roku je tento znak města? 
4. Do kterého regionu patří Pecka s okolními 
obcemi? 
5. Které křídlo hradu Pecka ještě stojí

 

Otázky za 4 body: 
1. Který známý umělec a rodák z Nové Paky vyřezal 
apoštoly na Pražský orloj? 
2. Komu patřil hrad Pecka? (Uveďte úplné jméno) 
3. Z kterého roku je zmínka o Budivoji či Buzkovi  
z Pecky jako o majiteli stejnojmenného hradu? 
4. Od kterého roku se na Pecce pořádají 
Harantovské slavnosti historického zpěvu? 
5. Od kterého roku je ve Staré Pace škola? 

 
Otázky za 5 bodů:  
1. Na které straně náměstí stála kamenná socha 
Panny Marie se dvěma pískovcovými kužely? 
2. Jak zní první písemná zmínka o Nové Pace? 
(Uveďte v plném znění) 
3.  Co tato zmínka dokládá? (Jakou událost) 
4. Z kterého roku je druhá písemná zmínka  
o Vidochovu? 
5. Co znázorňuje sousoší stojící uprostřed vesnice 
Česká Proseč?  

  

http://www.covisonp.ic.cz/
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4 Co víš o Nové Pace? + Den Země 

SOUTĚŽNÍ KOLO 2 (uzávěrka 30.4. 2008) 

Otázky za 2 body: 
1. Jak je vysoký Husův kopec? 
2. Jak daleko a jakým směrem je od Nové Paky 
hrad Pecka? 
3. Který potok protéká Novou Pakou? 
4. Jak vysoké jsou takzvané Novopacké 
vodopády? (uveďte výšku obou vodopádů) 
5. Jakou adresu má městský úřad v Nové Pace? 

 
 
Otázky za 3 body: 
1. Jaké zeměpisné souřadnice má Nová Paka? 
2. Na kterou světovou stranu je obec Vidochov 
od města Nová Paka? 
3. Co známého nalezneme na pravostranném 
přítoku potoka Zlatnice? 
4. Po které silnici bychom jeli z Nové Paky  
do Staré Paky? (uveďte číslo silnice) 
5. V kterém roce byl zřízen Přírodní park 
Sýkornice 

Otázky za 4 body: 
1. Jak se nazývá Nová Paka německy? 
2. Jaká je nejnižší a nejvyšší nadmořská výška 
Sýkornice? 
3. Vyjmenujte alespoň 8 skalních měst  
v Českém ráji. 
4. V jaké nadmořské výšce se nachází 
Novopacké vodopády? 
5. Na které straně Kozákova leží lávové proudy 
čediče? 
 
Otázky za 5 bodů:  
1. Jaká je nadmořská výška farního kostela sv. 
Mikuláše? 
2. Pod kterými čísly jsou uvedeny železniční 
zastávky v Nové Pace v seznamu stanic ČR? 
3. Kolikátá byla Nová Paka v seznamu měst ČR 
podle počtu obyvatel v roce 2004? 
4. Vyjmenujte 5 druhů obratlovců 
charakteristických pro biotop přírodního parku 
Sýkornice. 

 
Odpovědi na otázky zasílejte na email covisonp@centrum.cz  nebo na adresu Vojtěch Tázlar, F.M.Hilmara 
1751, 509 01 Nová Paka. 
 

                                                                                                                                    Josef Křeček, gestor projektu 

 

 

Den Země se blíží – a k tomu pokus o český 
rekord!!! 
 
Jak dobře víte, proběhne na naší škole v rámci Malých grantů dne 
25.4.2008 projektový Den Země, připravený projektovým týmem ze 
2.G. Jde o součást projektu Zelená škola. Jak to tedy bude 25. dubna 
vypadat? 
Od 8.00 do 8.45 proběhne ve všech třídách pod vedením třídních 
tzv. Zelená hodina, v jejímž rámci si všichni studenti vyzkouší své vědomosti z ekologie v Zeleném testu. 
Není třeba ani dodávat, že vítězové budou odměněni pěknými cenami. 
Od 8.55 do 10.45, tedy v době 2. a 3. vyučovací hodiny, budou probíhat nejrůznější programy, dílny a různé 
aktivity. Většinou budou vedeny studenty 2.G, na pořádání se podílí i 1.G, 3.G, 4.A a kvinta.  
A tady se poprvé můžete seznámit s jejich obsahem:

Krkonoše - prezentace Krkonošského národního parku - Mgr. Václav Mikule, KRNAP - autorka projektu 
Míša Sehnalová charakterizuje tuto akci slovy "megaskvělá přednáška"  (90 minut, pro max. 34 lidí, učebna 
č. 3)  
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Příroda Asie - Standa Phan Dai Cuong, Ati 
Kawila - pokračování úspěšného programu  
o Asii ze Dne jazyků, tentokrát zaměřené více  
na přírodu této pro nás exotické oblasti  
(2 x 45 minut, max. 34 lidí, učebna č. 14)  
Ochrana přírody ve Finsku - Jan Česák, Jan 
Horák - také tady jde o pokračování úspěšného 
programu ze Dne jazyků  
(2x30 minut, učebna č. 39, max. 30 lidí) 
Africká příroda - Marie Tumová a Věra 
Procházková zajistily přednášející přímo z Afriky 
(to není pozdní apríl, ale pravda - přijďte, 
uvidíte)! (90 minut, učebna č. 22, max. 30 lidí)) 
Ekologický basketbal - Václav Šlapka, Tomáš 
Sůva - aneb Tref se do správného koše! - 
pohybová hra  
(2 x 45 minut, pro 20 lidí, učebna č. 6 ) 
Bouřlivé počasí -Markéta Podzimková, Martina 
Kňavová, Mirka Prajzlerová –  
hra spojená s diskusí na téma životní prostředí  
(pouze pro malé gymnázium, 2 x 40 minut,  
pro 15 lidí, učebna č. 38) 
SOS - týraná zvířata - Aneta Prokůpková  
vás již seznámila s osudy týraných psů,  
teď se podíváme na tuto problematiku trochu 
šířeji (jen pro velké gymnázium a SOŠPg, 2 x 45 
minut, 30 lidí, učebna č. 20) 
Manévry v Pižmově - Michaela Sehnalová, 
Kateřina Václavková - pohybová akční hra + 
poznatky ze života pižmoňů (2 x 30 minut, 
venku nebo v č. 40, 33 lidí) 
Viditelný slovník - Jiří Vrba, Klára Pavlíčková, 
Pavel Černý - pantomima na ekologická témata 
(2x30 minut, učebna č. 4, 20 lidí) 
Vliv člověka na přírodu a životní prostředí - 
Lenka Erbertová, Zuzana Dejmková - kreslení 
obrázků, sestavování karet (věci, které škodí 
životnímu prostředí), následné dramatické 
ztvárnění (2x30 minut, učebna č. 10, 20 lidí) 
Zelení studenti pod rozkvetlou loukou - Anna 
Machotková, Jitka Bezstarostová, Michaela 

Holanová - soutěž pro 4 tříčlenná družstva, 
obsahuje 3 kola: 1. závod na PET lahvích  
s lyžařskými hůlkami, 2. zamotání louky,  
3. dopravení louky do cíle). Soutěží se o ceny - 
zelené bonbóny, zelená voda - nebojte se, 
zelený salám nebude... (učebna č. 8, 12 lidí, 
časové parametry budou upřesněny) 
Komu se nelení, tomu se zelení - Mgr. Šárka 
Horáková za asistence studentů kvinty a 2.G - 
výtvarná dílna, každý z vás může ráno přinést 
do školy něco zeleného, z těchto zelených 
předmětů bude setaveno výtvarné dílo  
na chodbě v přízemí - tak uvidíme, co zeleného 
nám z toho vyjde...  
Výtvarné dílny studentek 4.A - budou probíhat 
průběžně, lokalizace bude upřesněna: Malování 
na tělo, Decoupage, Výroba svíček z vosku, 
Výroba ručního papíru, Malování na kameny  
a květináče 
V době konání dílen bude v provozu  
 i občerstvovací stanice studentů ekonom. 
semináře, která bude zřízena v kabinetě  
p. prof. Kypra.  
Den Země  můžete využít i k další aktivitě -  
v některých třídách není ani jedna květina, 
můžete nějaké přinést, máte-li je už ve třídě, 
můžete je přesadit!  
A pak už bude 10.45 a přijde zlatý hřeb - pokus 
o vytvoření nového českého rekordu  
v disciplíně Škola objatá co největším počtem 
lidí za účasti zástupců agentury Dobrý den  
z Pelhřimova. Ten dosavadní rekord je 392 lidí, 
až obejmeme areál naší školy, mělo by nás být 
víc. K tomuto bodu programu vyjdou ještě 
určitě podrobné pokyny na www.gymnp.cz . 
V 11.30  se pak všichni sejdeme v aule, bude 
vyhlášen nový český rekord, budou vyhlášeni 
vítězové soutěží, v případě, že vítězů Zeleného 
testu bude více, proběhne rozstřel  
o absolutního vítěze. 

  
Na závěr všeobecné pokyny: 
1. Přijďte 25.4. všichni do školy, ať je nás dost na překonání českého rekordu! Omluvenkou je jen vlastní 
smrt, a to ještě ve výjimečných případech. 
2. Mějte na sobě všichni v tento den alespoň něco zeleného (kdo chce být zelený celý, může). 
3. Přineste všichni s sebou něco zeleného pro výtvarnou dílnu p. prof. Horákové. 
4. Nemáte-li ve třídě květiny, přineste nějaké z domova - máte-li je, udělejte jim pohodlí a přesaďte je!  
5. Keep smiling! 
 
         Josef Křeček  
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6 Školní dění 

 

Demosthenes dnes 35 táců přines.. 

Demosthenes žil více než 300 let př. n. l. V mládí překonal dle legendy 
řadu svých handicapů.  Proti výrazné vadě řeči spojené s příliš tichým 
hlasem bojoval tím,  
že chodil po břehu moře  za přílivu (jejž se snažil překřičet) a v ústech při 
nácviku řeči měl oblázek (aby dokonaleji artikuloval). Díky svým dalším 
podobným zlepšovákům a vychytávkám (dýka zavěšená nad ramenem 
odstraňující bodnutím samovolné škubání ramenem) a usilovnému 
tréninku se stal patrně nejslavnějším řečníkem antického Řecka.  
 

Od září jsme 
se žáky nižšího stupně gymnázia začali 
připravovat naši účast v soutěži v umění 
komunikace Mladý Demosthenes. Projekt je 
zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného 
projevu, prohloubení a porovnání komunikačních 
dovedností cílové skupiny. Odbornými garanty 
jsou Moderátorská škola 3D (vede ji „rosnička  
z Novy“ Jana Adámková) a katedra českého jazyka 
na UP Olomouc, organizátorem celé soutěže je 
instituce Tvář nové Evropy a záštitu drží 
ministerstvo školství. Celý projekt je postaven na 
ověřování komunikačních dovedností jednotlivců, 
bez ohledu na žánr, zaměření nebo druh 
verbálního projevu. Hlavní cíle soutěže: porovnat 
verbální komunikační dovednosti žáků II. stupně 
ZŠ a víceletých gymnázií, prohloubit jejich 
dosavadní poznatky, zdůraznit význam 
komunikace jako takové, podpořit komunikační 
aktivity na ZŠ (školní rozhlas, televize, recitační a 
divadelní kroužky, apod.), zdůraznit význam 
kultury mluveného projevu, umožnit náhled žáků 
do oblasti moderátorské profese. Účastníci 
školního, regionálního a krajského kola soutěžili 
od září 2007 v monolozích na libovolné téma.  
Co hodnotí porota: využití jazykových prostředků, 
originalita témat, technika práce s hlasem, 
neverbální komunikace, celkový „umělecký“ 
dojem. Ze školního kola organizovaného 
předmětovou komisí českého jazyka na gymnáziu 
se nakonec kvalifikovali dva naši zástupci do 
regionálního kola soutěže (Jičínsko), které 
organizovala naše škola. Oba - David Tran Huu (II) 
a Nikola Šotolová (III) – ve svých kategoriích 
zvítězili. 

 

 Z následujícího krajského kola pak dokázal David 
Tran Huu postoupit mezi 14 nejlepších rétorů  
z celé ČR. Navázal na svou dosavadní vynikající 
výkonnost v soutěži Mladý Demosthenes.  Tímto 
vítězstvím pro sebe získal diplom, věcné ceny od 
partnerů projektu, dvoudenní pobyt s výukou 
mediální komunikace pod vedením známých 
rozhlasových a televizních moderátorů zdarma  
a pro svoji školu – snad - finanční hotovost  
ve výši 35 000 Kč! Samozřejmě vybojoval též 
postup do celostátního kola soutěže, jež se bude 
konat zřejmě 15. května 2008. Zde bude muset 
předvést vedle monologu o nutnosti vzniku 
Strany mladých - Teenagers Party též  
v reálných podmínkách televizního studia 
moderování zpravodajské relace a moderování 
počasí. Rekordní finanční částka, kterou kdy  
v dějinách naší školy pro ni získal student, bude 
na základě doporučení předmětové komise 
češtiny použita na podporu a rozvoj 
komunikačních aktivit. Škola musí též 10 %  
z této finanční odměny pro vítěze věnovat na 
zakoupení přístrojů pro postižené děti, 
prostřednictvím o.s. Dobrý skutek 
(www.dobryskutek.cz).  
Podrobné informace viz oficiální stránky soutěže 
www.mladydemosthenes.cz . V nejbližší době 
bude na webových stránkách soutěže uveřejněna 
anketa veřejnosti „Zvol si svého Demosthena“. 
Zde budou diváci moci hlasovat pro svého 
favorita. David není bez šancí ani v celostátním 
finále, byť konkurence bude silná. Pokud Vás náš 
klip s jeho vystoupením zaujme, dejte mu svůj 
hlas 

 
                                                                                          Stanislav Bendl
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Florbalistky 
v Kopidlně 

Ve středu 12.3.08 se sešlo  
na novopackém 
autobusovém nádraží devět 
děvčat z našeho gymnázia  
i SOŠPg, které spolu s panem 
profesorem Záveským čekaly 
na autobus jedoucí  
do Kopidlna. Ten přijel v 8.05. 
Důvod našeho ,,zanedbávání“ 
školy? V Kopidlně se totiž  
ten den konal turnaj dívčích 
florbalových družstev  
a to naše nemohlo chybět. 
Před odjezdem se naše 
družstvo snažilo dát trochu 
dohromady na pátečních 
trénincích. To se nám docela 
podařilo a nakonec z nás byla 
již zmíněná silná devítka .  

Turnaje v Kopidlně se zúčastnilo dohromady pět týmů. Kromě nás zde byli domácí, potom blízký Jičín a dva 
týmy z Hořic. Skoro každý měl dres své školy, někteří jen rozlišováky, ale naše krásné modré dresy přímo 
vynikaly… 
Ne, že bychom vůbec nebyly nervózní. To jsme tedy byly..a jak! První zápas jsme ještě navíc nehrály,  
to jsme se dívaly na jiná dvě družstva, která si to spolu ,,rozdávala“. Ale spolu s panem profesorem jsme 
 to zvládly dobře. Náš první zápas jsme sice nijak závratně soupeřky z Jičína neporazily, protože jsme s nimi 
uhrály remízu 1:1. Ale potom už vše šlo jako po másle. Každý zápas jsme vyhrály a naše naděje rostly.  
Ale na radu pana profesora jsme nikoho nepodcenily a hrály co nejlépe. S postupem času už se balkon 
zaplnil diváky, a i když jsme tam neměli nikoho od nás, kdo by nám fandil, dařilo se. Vzájemně jsme  
se podporovaly a nakonec jsme dopadly nejlépe ze všech!! Probojovaly jsme se na první místo! S diplomem 
jsme od pana pořadatele dostaly i povolený vstup na turnaj do Trutnova, který se konal 2.4. 08. Ale o tom 
někdy příště. 

Pár slov o florbalu 
 

Florbal je kolektivní halový sport podobný 
pozemnímu hokeji. Hraje se na hřišti  
o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým 
plastovým míčkem. Z každého týmu může být 
na hřišti v jeden moment maximálně pět hráčů 
v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální 
florbalové hole a snaží se vstřelit protivníkovi 
gól. Brankáři hůl nemají. 
Za kolébku florbalu je považováno Švédsko.  

To má teď také nejvíce registrovaných 
účastníků. Česko je z hlediska počtu členů třetí 
za druhými Finy a před čtvrtými Švýcary. Mezi 
nejlepší české týmy patří Tatran Střešovice, SSK 
Future, 1. SC SSK Vítkovice, FBK Sokol Mladá 
Boleslav, TJ JM Chodov a další. Česká florbalová 
unie má v současnosti 367 registrovaných 
oddílů. 

  

Týna Kofránková, 1.A 

foto:google.com 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brank%C3%A1%C5%99
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S… 

Článek Ondry Bendla v minulém čísle Heuréky 
mě inspiroval k tomu, abych vám i já představila 
pár svých oblíbených seriálů. Tentokrát to ale 
budou seriály, které se na našich televizních 
obrazovkách zatím neobjevují, ale existují i jiné 
cesty, jak k nim přijít ;-). Pro začátek žánrově  
tak trochu navážu na Ondru a přiblížím vám 
seriál Dexter. Tento seriál je založen na literární 
předloze Jeffa Lindsaye „Darkly Dreaming 
Dexter“ a vypráví příběh muže, který vede dvojí 
život. Ve dne pracuje jako soudní znalec  
pro miamskou policii a v noci si pěstuje kariéru 
sériového vraha. Dexter je strhující a napínavá 
záležitost, ve které se narozdíl od Prison Break 
nebo Heroes nevyskytuje žádná tajná 
Společnost, která stojí za vším zlým, co se 
hlavním hrdinům stane, nikdo nikam neutíká, 
ani se nepokouší zachránit svět. Úspěch Dextera 
tkví pravděpodobně v jeho tajemnosti.  
Nikdo, ani sám Dexter, neví, proč má nutkavou 
potřebu vraždit, až se jednoho dne v Miami 
objeví sériový vrah, který jako by k Dexterovi 
skrze své oběti promlouval a postupně 
odhaloval jeho minulost... Úspěch seriálu je 
zajištěn i charismatickým Michaelem C. Hallem 
v hlavní roli a skvělým soundtrackem,  
ze kterého vám někdy běhá mráz po zádech.  
Prozatím jsou na světě dvě série po dvanácti 

dílech, třetí bude uvedena v září 2008. 
A teď se přesuneme ke komediím. Po delší 
odmlce zapříčiněné stávkou hollywoodských 
scénáristů se opět rozběhly dva americké 
sitcomy: How I Met Your Mother a The Big Bang 
Theory.  
HIMYM je seriál podobný starým dobrým 
Přátelům, zarámovaný vyprávěním hlavního 
hrdiny Teda o tom, jak potkal matku svých dětí. 
A tak se kromě Teda a jeho přátel setkáváme  
i se spoustou Tedových přítelkyň, abychom  
se nakonec o každé z nich dozvěděli, že ona tou 
matkou není. HIMYM je vtipný a většina 
populace se u něj rozhodně nudit nebude. 
The Big Bang Theory je seriál často srovnávaný 
s britským The IT Crowd (od 11.4. na ČT2 
v 23:00 pod názvem Ajťáci, na HBO Partička IT), 
a musím uznat, že v mnohých ohledech  
je dokonce lepší. Vypráví o dvou fyzicích, 
Leonardovi a Sheldonovi, jejich dvou přátelích a 
krásné sousedce Penny. Stejně jako Roy a Moss 
z IT Crowd mají i hrdinové BBT problém 
s integrací do společnosti, ovšem v tomto 
případě jdou autoři mnohem více do hloubky. 
Příkladem budiž pro vás asi nejproslulejší hláška 
seriálu: „Chceš, aby si vybíral mezi sexem  
a Halo?“ „Ne, chci, aby si vybíral mezi sexem  
a Halo 3“. 

 
Na závěr vás snad ještě upozorním na 
seriál, který již teď můžete sledovat na 
Čt 2 každý pondělní večer – Dead like 
me (Mrtví jako já). 
 Je o osmnáctileté George Lassové, 
která nešťastným způsobem zemře,  
což pro ni ovšem neznamená konec. 
George se totiž stane smrtkou,  
a tak je nucena si opět najít práci, 
dohlížet na své pozůstalé a do toho 
všeho brát lidem duše.  
Seriál je originální, s kapkou cynismu a 
černého humoru, který rozhodně není 
na škodu. 

http://www.dexter.filmografie.cz/ 
http://howimetyourmother.webz.cz/ 

Lenka Koudelková, septima 

Seriál Dexter (foto:google.com) 

http://www.dexter.filmografie.cz/
http://howimetyourmother.webz.cz/
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Control 

Nedávno se do českých kin dostal nový film 
fotografa a režiséra Antona Corbijna Control. 
Nastiňuje nám život Iana Curtise,  
zpěváka postpunkové kapely Joy Division, která 
působila v letech 1976-1980. Na rozdíl od již 
trošku ohraných biografií rockových a filmových 
hvězd, jejichž osud zpečetily drogy nebo jejich 
vlastní sláva, Control ukazuje obyčejného,  
leč introvertního, mladého muže, který nijak 
zvlášť neovlivnil svět, přesto byl zvláštní a 
zajímavý. Ian Curtis se velmi mladý oženil a stal 
se úředníkem. V roce 1976 se jako zpěvák 
připojil k Joy Division a začal po nocích 
koncertovat. Možná právě to u něj probudilo 
epilepsii, se kterou se jen těžko vyrovnával.  

To ale nebylo to jediné, co ho tížilo.  
Nedokázal opustit manželku s dítětem  
ani milenku, ani se vyrovnat se svou nemocí, 
proto raději ve 23 letech zvolil smrt.  
Control je založen na vzpomínkách Curtisovy 
manželky Deborah a spolupracovali na něm i 
jeho tehdejší spoluhráči. Přesto všechno jsem 
od filmu čekala něco víc. Herecké výkony jak 
Sama Rileyho v roli Curtise, tak Samanthy 
Mortonové v roli jeho ženy jsou kvalitní  
až skvělé, ale jako by do sebe někdy skoro 
nezapadaly, děj byl pro mě jako diváka Joy 
Division neznalého nesouvislý a někdy trochu 
zmatený. Ale i tak je to vcelku příjemný zážitek, 
který stojí za to. 

Lenka Koudelková, septima 

HIM v Praze 

Jednoho deštivého březnového dne jsem  
se se svojí skvělou kamarádkou Ivčou vydala  
do Prahy na koncert rockové skupiny HIM.  
Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli vůbec 
pojedeme, protože lístky byly už vyprodané  
a na internetu je nabízel jeden kluk za pěkně 
přemrštěnou cenu. S velkým štěstím se nám ho 
podařilo přemluvit, aby slevil, a už jsme celé 
natěšené seděly v autobuse, směřujícím  
do našeho hlavního města. Naši radost nám sice 
trochu kalilo deštivé a studené počasí, ale s tím 
se nedalo nic dělat. 
Do pražské Lucerny jsme dorazily sice dvě 
hodiny před začátkem, ale v sále bylo už několik 
stovek lidí. V osm hodin začala hrát 
předskupina. Ne, že by byli špatní, ale už jsme 
všichni prostě chtěli HIM! Po hodině a půl 
opustili podium, ale další hodinu se nic nedělo. 
V sále bylo šílené vedro a některým lidem se 
udělalo špatně, viď Ivčo :-) 
Už nás bolely nohy, měly jsme žízeň a to čekání 
nás ubíjelo, ale příchod Villeho a spol. zapůsobil 
jako polití živou vodou. 
HIM zahráli jak písničky z nového alba, tak i 
osvědčené hity jako „Join me“ nebo „And love 
said no“. Bohužel tato hodina a půl utekla 
strašně rychle a brzy byl konec. Ville naposledy 

zamával publiku a spolu se svými kolegy zmizel 
v zákulisí. 
Kdybych měla tento koncert zhodnotit jednou 
větou, řekla bych: „Hän oli loistavaa.“ Ville 
zpíval krásně, sundal si sako, tak jsme mohli 
vidět jeho originálně potetovanou ruku  
a nezbytná tmavá čepice mu moc slušela! 
Publikum jen nerado odcházelo a já jsem už 
jenom přemýšlela, kdy bude konečně zase 
koncert další finské partičky The Rasmus,  
na který se už strašně těším. Ivčo, pojedeš zase 
se mnou, že jo?!:-) 
Procházely jsme se po Václaváku a přemýšlely, 
co s načatým večerem... Do odjezdu domů 
zbývalo ještě nějakých 14 hodin.....Ale to už je 
zase jiný příběh..... 

Mája Tumová, 2.G 

foto:google.com 
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Jsi ty vůbec můj příbuzný??? 

Většina z vás má jistě doma jednoho či více 
sourozenců. V tom případě se větším  
ani menším roztržkám občas prostě nevyhnete. 
Jsou to většinou hádky vzniklé z úplné 
,,pitomosti“, takové, jaké nás dokážou rozčílit 
ještě víc… Máš mladšího brášku, který je jinak 
hrooozně roztomiloučký a před rodiči se chová 
jako andílek, ale když nejsi doma, má v oblibě Ti 
třeba prozkoumávat šuplíky a skříně? Nebo 
mladší sestřičku, která se Ti chce ve všem tak 
podobat, že to vůbec není hezké a tebe to štve? 
Je milá, ale když si bez ustání půjčuje lesk na rty 
nebo se prohlíží v zrcadle přesně tak,  
jak to děláš ty…no a úplně tě dostane,  
když se navleče do tvého nejoblíbenějšího trička 
a promenáduje se po bytě. Může se zdát,  
že klukům naopak sourozenec žádné újmy  
na zdraví nepůsobí. Ale není to tak. Jsi puberťák 
v těch nejlepších letech a máš mladšího bráchu, 
který potřebuje poradit zrovna ve chvíli,  
kdy nejvíc spěcháš… Nebo si domů přivedeš 
svojí slečnu v době, kdy je doma i on a soukromí 
se nedočkáš. Máš svůj styl a nedovolíš ho 
kopírovat ani kámošům…natož mladšímu 
bratrovi. Ale on nemá nic jiného na práci.  
Co naděláme? Zdánlivě nic, ovšem… 
Je tu pár věcí, díky nimž můžeme lépe vycházet 
se svými sourozenci. Nejrozšířenější problém je, 
když nám strkají nos do našich věcí. Štve nás to, 
protože se ani nezeptají a my pak přijdeme  
na to, že ten sešit v šuplíku není na svém místě 
nebo se dozvíme nějakou podobně ,,dobrou 
jobovku“. V tomto případě bude nejlepší,  
když si své opravdu cenné předměty někam 
schováš. Nebo si můžeš například pořídit 
nějakou malou truhličku na zámek, kam dáš své 
nejtajnější věci. Nejlepší ale bude vyřešit  
to nějak rozumně. Pokud máš sourozence,  
který už má alespoň trošku svůj rozum, zkus  
si s ním domluvit nějaká pravidla. Když si bude 
chtít něco půjčit, musí se tě předtím zeptat.  
Ale to samé platí i pro tebe…potřebuješ nůžky  
a nemůžeš svoje najít? Než si půjčíš od něj,  
jdi se ho zeptat. Bude určitě štěstím bez sebe  
a bude se cítit důležitě. Pak bude respektovat  
i tvá přání… A co když máš sourozence 
malinkého a bojíš se, že ti zničí to, co máš rád? 

Jednoduché!! Oblíbené věcičky dej na vyšší 
poličky a skříňky, kam ten pišišvor prostě 
nedosáhne. Nebo jsi snad mladší a brácha nebo 
ségra ti pořád nadhazují, jaké jsi mrně, a dávají 
najevo, že jsou prostě silnější a zkušenější? 
Pokud mají alespoň trochu rozumu, také  
se s nimi dohodneš. Ukazuj, jak jsi samostatný  
a dokážeš se bavit i o důležitých věcech.  
Když se třeba budou dohadovat s rodiči, zastaň 
se jich. Hodně totiž zlepšuje sourozenecké 
vztahy, když si utvoříte jakési pouto a budete 
táhnout za jeden provaz. A vůbec nebude vadit, 
že jsi mladší…  

Nakonec pár super tipů… Když chceš svému 
sourozenci něco vytýkat, buď trochu konkrétní. 
Když na mladšího brášku spustíš,  
že je nevychovaný a drzý, jistojistě to povede 
k hádce. Ale když mu přímo řekneš, že tě štve, 
že Ti na icq kouká přes rameno, jistě to ponese 
mnohem lépe. Další věc je, když tě úmyslně 
provokuje. Dělá na tebe „ksichty“ a snaží se tě 
různě vytočit? Nejlépe uděláš, když zůstaneš 
pasivní. Když ho budeš ignorovat, přestane  
ho to brzy bavit a půjde si po svých… 
Sourozenci jsou prostě součástí našeho života. 
A přiznejme si: i když nás občas pěkně štvou,  
v zásadě je máme rádi a nepřáli bychom jim nic 
špatného. Vždyť na druhou stranu…  
Kdo by nechtěl mít nějakou oporu před rodiči, 
někoho, s kým by mohl sdílet rodinné zážitky  
a někoho, kdo by ho měl opravdu nezištně 
rád…?  

Týna Kofránková, 1.A

foto:deviantart.com 
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Na co do kina? 

Pokud jste již dlouho nevyrazili do kina, tak je to úplně vaše věc. Ale 
právě teď možná přišel ten pravý čas. Protože nadešla ona posvátná 
chvíle na rozbití prasátka, sebrání celoživotních úspor, nasazení 
výrazu kulturního (převážně filmového) znalce a milovníka filmů. 
Právě tento měsíc (30.4.) máte skvělou možnost podniknout 
výpravu za poznáním. Výpravu nasáklou horkou krví, ozářenou září 
dvou milionů dollarů v krásném kufříku a prošpikovanou spoustu 
kulek… Právě to v sobě skrývá film Tahle země není pro starý. 

Tento film získal na 80. předávání Oscarů hned 
čtyři sošky. Konkrétně to je Oscar za nejlepší 
film, nejlepší herec ve vedlejší roli, nejlepší režie 
a nejlepší adaptovaný scénář.  
Za úspěchem filmu stojí bratři Coenovi - 
scénáristi, režiséři a producenti filmu. Scénář 
vychází ze stejnojmenné knižní předlohy 
Cormaca McCarthyho. A o co vlastně ve filmu 
Tahle země není pro starý jde? Llewelyn Moss 
(hraje Josh Brolin) si vyrazí v Texasu v roce 1980 
na lov. Při lovu v mířítku své zbraně náhodou 
spatří zmasakrovanou karavanu nějakých 
Mexičanů. Samozřejmě ho přemůže zvědavost a 
Llewelyn zamíří ke karavaně. Všichni jsou mrtví,  
až na jednoho muže, který požádá Llewelyna  
o vodu. Llewelyn si všimne, že jedno z aut je 
naložené drogami. A kde jsou drogy, tak tam 
jsou i peníze. Llewelyn nalezne již mrtvého 
muže pod stromem s kufříkem a ejhle, v kufříku 
jsou 2 miliony dollarů. Hlavní hrdina  
si samozřejmě peníze přivlastní a navrátí  
se k manželce do karavanu. V noci ho tíží 
svědomí a nemůže usnout. Nakonec vstane, 
natočí vodu do kanistru a veze ji onomu dosud 
přeživšímu Mexičanovi. Když přijede na místo, 
zjistí, že Mexičan mezitím zemřel, ale ouha! 
Najednou se na scéně objevují kumpáni,  
kteří si jedou pro své peníze. Okamžitě začnou 
po Llewelynovi pálit a pronásledovat ho i s psy. 
Llewelyn samozřejmě uniká  
(i když s prostřeleným ramenem). Majitelé 
peněz si najímají psychopatického a dokonalého 
vraha Antona Chigurha (hraje Javier Bardem – 
Oscar za nejlepší mužský herecký výkon ve 
vedlejší roli). V tuto chvíli začíná drsná, svěží 
podívaná, která má opravdu zdrcující tempo. 
Anton začíná pátrat po Llewelynovi. A aby toho 
nebylo málo, tak po této ústřední dvojici začíná 

pátrat i místní šerif Ed Tom Bell (hraje Tommy 
Lee Jones). Llewelynovi se daří unikat,  
ale většinou unikne smrti pouze o vlásek. Anton 
postupuje chladně, vypočítavě, přesně a 
víceméně neomylně. A když už se při své honbě 
za penězi zmýlí, tak to ani moc neřeší, stejně 
zabije téměř všechny, kdo se mu připletou do 
cesty. Šerif Bell je sympatický, humorný, 
zkušený a vynikající polda, avšak i přesto je vždy 
o krok pozadu.  Do hry se zapojí i další „hledač“. 
Ale cílem Carsona Wellse (hraje Woody 
Harrelson) je především zneškodnění Antona.  
Nutno poznamenat, že Carson si vede opravdu 
dobře. Bohužel je mu to stejně k ničemu a končí 
(jak jinak) špatně…  Llewelynovi se podaří utéct 
až do Mexika, avšak smrtícího stroje Antona  
se stejně zbavit nedokáže. Do honby za dolárky 
se zapojují ještě další pobudové. Vše vrcholí, 
spousta postav umírá, ale jak to dopadne, 
musíte zjistit sami.  Tahle země není pro starý je 
opravdu skvělý film, který si všechny čtyři 
Oscary plně zasloužil. Především postava 
Antona Chirugha je dechberoucí a výkon herce 
Javiera Bardema je prostě prvotřídní. Vážně 
z něho jde strach. Co mě dále velmi zaujalo,  
je téměř úplná absence jakéhokoliv hudebního 
doprovodu, ale tady to prostě sedí. Dokonce se 
zde najdou i vtipné chvilky (především díky 
šerifu Bellovi). Tahle země není pro starý  
je docela drsný film. Krve tam proteče víc než 
vody. Proto je taky určen pro diváky starší 
patnácti let. Avšak násilí a krutost zde není na 
prvním místě a lze celkem jednoduše pochopit, 
co chtěli autoři filmu sdělit divákům. Tento film 
je především o změně dnešního světa. Podle 
filmu k horšímu. Lze to krásně sledovat na 
postavě postaršího šerifa Bella, díky němu  
pochopíte, že.. Tahle země není pro starý.

Ondra Bendl, sexta 
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12 Pod záštou boha Apollóna 

Neuvěřitelné příběhy II. Nevěříte? Věřte! 

Už odmala bydlela ve vesnici dívka jménem Anežka, byla oblíbená a měla hodně kamarádů. Jednoho dne  
si řekla, že vyrazí se svými kamarády na takový menší noční výlet. Rodičům řekla, že spí u kamarádky  
a taktéž to udělali všichni ostatní. Když nastal večer, sešli se na křižovatce před domem, který jim měl 
poskytnout na jednu noc přístřeší. Z toho domu čišela hrůza, ale pro ně to bylo legrační, a jak říkali:  
„to pravý vzrůšo“. Dům měl pár vymlácených oken a dveře se tam našly sotva jedny. Už je to dávno,  
co v tomto odporném baráku někdo bydlel. Otevřeli branku, na zahradě visela malá dětská houpačka, 
která se kývala po směru větru. Došli až na práh vymlácených dveří, vešli do obývacího pokoje,  
kde si rozprostřeli všechny věci, zapálili svíčky. Povídali si a čas plynul. Někdo začal vyprávět, co se tehdy 
v této ruině stalo… Kdysi dávno v tomto domě bydlela spokojená rodinka. Měli dvě děti, jejich otec měl 
úspěšnou práci, nebylo si nač stěžovat. Ale po půl roce se tato rodina odstěhovala a nikdo nevěděl proč  
a kam. Upravený dům začal chátrat a ne a ne najít nového majitele. Po třech letech se do domu nastěhoval 
zvláštní majitel. Lidé ve vesnici ho neměli moc rádi. Byl většinu času sám, chodil do lesa a střílel zvěř.  
Život šel dál až do té doby, než se ve vesnici ztratila malá blonďatá holčička. Říkávalo se, že tu holčičku zabil 
onen muž, ale nikdo mu nic nedokázal. Od té události se ponurému domu každý z vesnice vyhýbal a děti 
nechodily z domu po setmění. Po nějakém čase tento podivín zemřel. Nikdy se nikdo nedozvěděl jak.  
Ale vyprávělo se, že spáchal sebevraždu svou vlastní puškou, protože už nemohl dál snášet to příkoří  
a obviňování, které mu činili jeho spoluobčané. Jakmile vypravěč dopověděl tento tajuplný příběh, všichni 
začali křičet a klepali se strachy. A v tom okamžiku náhle zhasly všechny svíčky, pak se otevřely dveře  
a ozvaly se tři výstřely. Všechny děti utekly. Teda…až na jednu blonďatou dívenku…Ano…Anežka se danou 
hrůzou nemohla ani hnout a zůstala v domě sama. Nikoho z ostatních nenapadlo, že jim někdo schází. 
Anežku tam našli až druhého dne ráno, nebyla schopna říct ani slovo a jen se klepala hrůzou. Až po dvou 
měsících Anežku pustili z nemocnice, ale hned nato ji převezli na psychiatrii. Nikdo neví, co v tom děsivém 
domě zažila… Opakovala pořád dokola, že ona za to nemůže. Bohužel se už nikdy nevrátila do normálního 
života. Zřejmě se již nikdy nedozvíme, co se té noci doopravdy stalo… 

Miluška Lukešová , Zuzka Váňová, 1.A 

Měšťanka 

Znám poplivanou zastávku 
na pochmurné ulici. 
Tam chodí chlapci s kapucí, 
maj vyholenou palici. 
 
Tam chodí spolu Rómy bít, 
všichni ale za tmy jen, 
ti nechtějí v utrpení žít, 
chtěj, by náš stát byl očištěn. 
 
Když pochodujou ulicí 
a řvou ty hesla svoje, 
Tak pomyslím si: Chlapíci, 
vy vylezli jste z hnoje.

Na břehu řeky Svratky 
 
Na břehu řeky Svratky prsty jsem si rozrazil, 
rána byla krvavá, ale poměrně hladká, 
už je to dávno, co se ten palec zanítil 
na břehu řeky Svratky důchodkyni jsem porazil 
ve vodě se utopila ta šedesátka. 
 
Jsou možná horší způsoby, jak bačkorama zaklepat, 
hlavu si rozbila ubohá stařenka 
vír si s ní začal pohrávat, 
nedokázala to již rozdýchat, 
plavala si jak ta mřenka. 
 
Pohřební vůz si to smažil po cestách, 
ruce z rychlosti zatínal jsem v pěst, 
na sedačce seděl jsem ve mdlobách, 
na stařenku v rakvi pomalu sedal prach, 
čím jsem si zasloužil tento trest. 

 
Michal Hurdálek, 2.A
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Malé Granty skloňujeme ve všech pádech 

Není snad nikdo, kdo by o Malých grantech 
ještě neslyšel. Je-li snad ještě někdo takový, 
nechť se neprodleně přihlásí u koordinátora 
projektu v kabinetě fyziky a bude ihned poučen. 
SESTUP jede jako na drátkách, všude se něco 
chystá, sepisuje, kutí, smýčí, recykluje, natáčí a 
připravuje. Co se dělo, děje a bude dít, se 
dozvíte v následujícím článku. Letošní jaro se na 
naší škole rozjelo v plném proudu, a to v režii 
Malých grantů. Nejdříve tu byl  benefiční  
koncert melodic metalové skupiny Samhain, 
kde je polovina muzikantů odkojená packým 
gymnáziem (Jirka Vrba, Přéma Šulc a Marcel 
Blažek).  
Poté se do tříd umístily koše na separovaný 
odpad.  PAPÍR do MODRÉHO, PLASTY do 
ŽLUTÉHO  a ZBYTEK  do ČERVENÉHO.  Tříděním 
se opravdu posuneme ještě o malý kousek dál 
v modernizaci, vždyť čistá škola je i krásná škola. 
Původně měli studenti vytříděný odpad vynášet 
sami. Ale po konzultaci s panem ředitelem jsme 
se domluvili, že to za nás budou dělat paní 
uklízečky, ale pouze v tom případě, pokud 
budou studenti opravdu házet plasty do plastů 
a papír do papírů. A to je fér. Proto bych vás 
chtěla poprosit, abyste odpad třídili opravdu 
svědomitě. Paní uklízečky mají i tak dost své 
práce. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat za 
obětavou pomoc.  
18. dubna nás čeká Doba 
kamenná, v jejímž rámci se 
nově otevře víceúčelové jeviště 
na půdě naší školy. Půda je 
opravdu úžasný prostor, dá se 
v něm objevit mnoho 
zajímavého. Snad každý si 
dovede vysnít plán, jak půdu 
využít, ale jen projektový tým 
studentek z 3. A se to tohoto 
odvážného díla pustil. Proto 
držíme palce a doufáme, že se 
vše povede, tak jak má. 
Pak nás také čeká série 
přednášek o počítačové 
technologii ASP.NET. A to ve 

dnech 7., 8. a 9. dubna. Přednášet bude pan 
Bechyňský, specialista přímo z Microsoftu. 
25. dubna vlítneme na další projektový Den 
Země.  Přijede i pan Václav Mikule z KRNAPu, 
bude přednášet v učebně číslo 3 a dovoluji si 
tvrdit, že LESY KRKONOŠ v jeho podání budou 
megaskvělé! Dorazí i návštěva z Afriky, 
abychom se dozvěděli něco o tamější přírodě. A 
o asijské přírodě povypráví Standa Phandai a Ati 
Kawila. To je jen malá ochutnávka toho, co na 
vás všechno čeká (viz strana 5).  Současně už od 
března běží soutěž Co  víš o Nové Pace a okolí. 
Jejím autorem je projektový tým z primy, vůbec 
nejmladší předkladatelé projektu. V tomto čísle 
Heuréky tiskneme  otázky, abyste se  také mohli 
zúčastnit. Díky podpoře Malých grantů a 
sponzorů jsou připraveny hodnotné ceny pro 
vítěze, tak zkuste štěstí a zapojte se. 
V květnu pak odjedou zástupci  tříd tercie, 
kvarta, kvinta, 1.G, 1.A do Lomnice nad 
Popelkou, kde se zapojí do protidrogového 
programu pod vedením Tomáše Sůvy. To, co se 
ve dvou dnech pobytu naučí, dozvědí a zažijí, 
poté předají dál ve svých třídách. Vše je 
založeno na vzájemné komunikaci a spolupráci. 
Jednotliví účastníci se tak navzájem lépe 
poznají, tím napomůžou i mezitřídní spolupráci. 
Akce má veliký význam v prevenci drog a 

Tomášovi patří veliký dík za 
tuto užitečnou činnost. 
Tím není Malým grantům 
zdaleka konec, čeká vás 
spousta dalších akcí, o kterých 
vás budeme informovat. Vše 
vede pod svou taktovkou pan 
prof. Křeček, který neúnavně 
zařizuje vše potřebné proto, 
aby vše probíhalo podle plánů, 
a dnem i nocí přidává čerstvé 
články na školní web a 
nástěnky, takže se nemusíte 
bát, že byste něco prošvihli.  

 

Míša Sehnalová, 2.G

Josef Křeček, foto:gymnp.cz 



 

 

14 Rozhovor 

Rozhovor s Anetou Prokůpkovou, 

nepřehlédnutelnou a velmi aktivní členkou občanského sdružení MÍSTO. S příjemnou a sympatickou 
studentkou 1.G, pro kterou je péče o zvířata na 
prvním místě… 

Představ nám nějak občanské sdružení 
MÍSTO… Kolik má členů, jak dlouho funguje, 
kdo ho vede, co je jeho cílem?  

O. s. MÍSTO v Nové Pace je sdružení založené 
29. 7. 2003 (jako Svaz opuštěných a zatoulaných 
zvířat) na ochranu psích bezdomovců v Nové 
Pace a jejím okolí. Počátky činnosti směřovaly  
k zavedení sbírky formou kasiček rozmístěných 
po novopackých obchodech. Výtěžek z této 
sbírky byl určen na očkování a krmivo  
pro zvířata, o která se starala paní Libuše 
Šolcová. Paní Šolcová je také jediný člověk, 
který vzal na svá bedra osudy opuštěných 
pejsků. Bohužel v roce 2006 se zřítila část domu 
paní Šolcové a v této době jsou psi v našich 
domácnostech plus část jich musela Liga  
na ochranu zvířat odvézt do dalších útulků. 
Občanské sdružení MÍSTO vede slečna Vendula 
Nováková a má zhruba 8 členů plus další lidi, 
kteří nám pomáhají. 

Jak vlastně MÍSTO funguje? Jak si to máme 
představit? Někdo Vám nahlásí, že jeho soused 
týrá psa, vy tam přijedete, psa třeba nějak 
odkoupíte, staráte se o něho - krmíte ho, 
rozmazlujete ho, cvičíte ho, máte ho u sebe, 
hledáte mu nějakou rodinu, a když se někdo 
najde tak psa někomu svěříte, nebo jak  
to vlastně funguje??? 

No, třeba nám ho přiveze nějaký člověk. 
Většinou paní, která toho týraného pejska 
odkoupila z těch strašných podmínek,  
nebo ho odkoupíme my a staráme se o něho.  
Ale někdy to je těžký… Protože se občas stane, 
že po předchozí špatné zkušenosti jsou pejsci 
agresivní… A samozřejmě musíme vždy zařídit 
pejskům veterinární péči (očkování, 
odčervení…) a někdy i nějaké složitější zákroky. 
Jako tomu bylo například u Akima, který měl 
nádor… A když se najde nějaká vhodná 
adoptivní rodina, tak si ji prověříme a 
pravidelně kontrolujeme. A také nám posílají 
dopisy a fotky pejsků… Více se můžete dozvědět 

na www.utuleknovapaka.estranky.cz v rubrice 
od nových majitelů. 

Co takové sdružení potřebuje k životu?  
Je naprosto odkázané na podporu ostatních 
lidí, subjektů atd.?  

Důležitá je pomoc ostatních lidi a podpora 
města, samozřejmě že peníze v tomto hrají 
důležitou roli, protože nemáme vlastní útulek, 
ale snad by se tato situace mohla časem 
vylepšit. Bylo by to super… Ona finanční stránka 
je pro nás teď samozřejmě dost důležitá kvůli 
tomu útulku, ale snad se to v budoucnu podaří - 
vybudovat psím bezdomovcům jejich ,,náhradní 
domov'', dokud se jim nenajde nová rodina… 

Aneta Prokůpková, foto:gymnp.cz 
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Jak Vám mohou „ostatní smrtelníci“ pomoci?  
A co potřebujete nejvíc? Nové lidi, peníze nebo 
nějaké věcné dary pro pejsky?  

Nejvíc potřebujeme někoho, kdo by nám byl 
ochotný jakkoliv pomoci… Ať už jde o venčení, 
nebo o to, že by byl schopný svézt nás s pejsky  
k lékaři, ale velmi se hodí i materiální dary… 
Deky, ručníky, vodítka, misky, jídlo pro pejsky. 
Tady se hodí vlastně všechno. Čím víc nás bude 
(a čím víc lidí bude ochotných), tím víc  
se pejskům bude dařit lépe a to je našim cílem… 
Takhle, když nemáme vlastní útulek, tak ta péče 
o pejsky je dost náročná, ale jde taky o to chtít. 
Když člověk pomáhá (ať už pejskům, lidem…) 
jen z nutnosti tak nemá smysl s touto práci 
vůbec začínat…! Zvířata pro něj musí být dost 
důležitá a musí dost bojovat, aby něco získal… 
Ale říká se, že když někdo něco hodně chce, 
dosáhne toho… A já tohle moc chci… Přála bych 
si pro ty pejsky, kteří nemají domov aspoň 
vlastní ubytovaní v dobrých podmínkách.  
Pro nás bude asi teď největším úspěchem,  
když se nám nějak podaří vybudovat ten vlastní 
útulek… 

 

Jak si MÍSTO vede, je v podstatě rádo, že 
přežívá, nebo se dá říci, že „prosperuje“? 

No, myslím, že v poslední době prosperuje…  
Víc se o nás ví, a byla bych velice šťastná, kdyby 
tomu bylo i nadále. 

Jak bys hodnotila benefiční koncert na naší 
škole? Plánují se podobné akce i do budoucna? 

Tak ten byl naprosto skvělej. Moc chci 
poděkovat všem lidem, kteří nám pomohli,  
což je třída 1. G, Ondra a Marťa ze 3.A,  
také Ondrovi Bendlovi, který nám velice  
ochotně pomáhal s hlášením do šk. rozhlasu. 
Samozřejmě škole, která nám koncert umožnila 
a na závěr mé největší dík patří skupině 
SAMHAIN za jejich výkon. 

Jak ses vlastně ty sama dostala do MÍSTa, co je 
Tvým úkolem? A proč to vlastně děláš? Je to 
pro Tebe hodně časově náročné? Zbývá Ti 
nějaký volný čas? 

Do o.s. MÍSTO jsem se dostala díky své 
kamarádce… A když jsem poznala slečnu 
Vendulu Novákovou a zjistila jsem,  
že se konečně jedná o někoho, kdo je fakt moc 
šikovnej a má pro zvířátka tak úžasný cit,  
tak jsem toho využila a přidala se k nim. Myslím, 
že to je přibližně dva roky. Prostě kdyby všichni 
lidé měli to, co má Vendulka,… nemusely by být 
nikde na světě žádný útulky. Mým úkolem je 
vlastně tak od všeho něco, když je potřeba něco 
udělat… A ono pořád jsou nějaké věci potřeba. 
Každým dnem k nám přibývají noví pejsci a ti 
staří zase odcházejí… Prostě pořád je co dělat… 
Moje práce příliš časově náročná není.  
I když, teda jak pro koho… 

Pro mě je to koníček, takže mě to baví…  
Chci pomáhat zvířatům a snad mi to i vychází  
a jde… Ale co se mě osobně týče, chtěla bych  
se dostat i dál… Například do nějaké organizace, 
jako je Svoboda zvířat apod.  

Nějaký vzkaz čtenářům Heuréky? 

A na závěr bych asi jen řekla… I když to je trochu 
jinak než se to říká. Chovej se ke zvířatům tak, 
jak chceš, aby se ona chovala k tobě… 

 

Ondřej Bendl, sexta

Benefiční koncert SAMHAIN, foto:gymnp.cz 
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Normální sudoku 

  

Diagonální sudoku 

Diagonální sudoku. Žádná číslice se nesmí opakovat v žádném řádku, sloupci, tučně ohraničeném čtverci, 
ani v žádné z uhlopříček. 
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