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           Nová rubrika: 

 Ptáme se ředitele 

 
To vše a ještě mnohem více naleznete v Heuréce… 
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Valili jsme do Brna, 

aneb jak jsme 

ostrouhali… 

http://www.heureka.wgz.cz/
http://www.heureka.wgz.cz/
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Jak  je lépe…  
 
Určitě si ještě vzpomínáte, jak jsme v minulém čísle uveřejnili článek o ( ne)topení na našem intru. 
Jak lidi na DM sužoval pocit zimy a zdála  se jim být  nízká teplota  v tomto zařízení. 
A teď  máme velikou radost, protože se situace začala řešit.…. 
Tímto se chci omluvit panu řediteli. On se měl tento problém dozvědět mezi prvními a byla chyba 
uveřejňovat ho nejdříve v Heuréce. Pan ředitel se zachoval velmi rozumně……dohodli jsme se s ním  
na tom, že celý týden budeme pečlivě sledovat teploty  na pokojích i v jiných místnostech a podle 
výsledků se bude problém řešit. 
Děkuji tímto za ochotu a pochopení. Určitě se najde kompromis a  ,,intráci“  budou spokojení…. 

 

Kristýna Kofránková, 1.A 

 

 

 
 

 
  
 

Obsah  
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Přinášíme Vám novou rubriku… 

A oč zde běží? Vždycky vybereme nějaké téma (nyní kamery na škole) a na dané téma položíme 
panu řediteli pár otázek. Pan ředitel nám na ně odpoví a my budeme zase o něco chytřejší. 
Samozřejmě, že pana ředitele nebudeme vůbec šetřit, budeme se snažit vybírat aktuální témata, 
kterážto hýbou naší školou i světem… Pokud se chcete pana ředitele na něco zeptat i Vy, milí 
čtenáři, a stydíte se pěkně si to vyříkat z očí do očí, pak je toto místo právě pro Vás. 
Stačí, když nám zašlete Váš dotaz na mail: Heureka.Casopis@email.cz  a my ho 
budeme panu řediteli tlumočit. Samozřejmě pouze pokud se bude jednat o něco 
použitelného… 

 
Co si myslíte o tvrzení, že kamery ve školách 
narušují osobní svobodu a právo na soukromí 
studentů, že fungují jako orwellovský Velký 
bratr? 
Odpovím otázkou: Jak konkrétně tobě narušily 
kamery osobní svobodu? Jak konkrétně tobě, 
řadovému studentovi, narušují soukromí?  
Jak změnily tvůj studentský život? 
 
Mně nijak, osobně mi nevadí, ale říká se to … 
Vidíš, stejně jako ty mi odpověděli všichni 
studenti, se kterými jsem na toto téma mluvil, 
a že jich nebylo málo. Kamery opravdu 
narušily osobní svobodu, ale pouze těm,  
kteří ničili a vykrádali šatní skříňky, devastovali 
nástěnky, strhávali štítky označující únikové 
cesty, čmárali po vymalovaných stěnách  
na chodbách,  chovali se prostě jinak než valná 
většina studentů, kteří na jejich chování  
a jednání dlouhodobě přímo či nepřímo 
dopláceli. Vzpomeňte si jenom na ten 
humbuk, když jste měli kvůli takovým 
výtečníkům platit 30,- Kč na opravy skříněk. 
Právě těmto výtečníkům kamery opravdu vadí 
a kvůli nim jsme kamerový systém zavedli. 
Kamery jsme instalovali ve třech etapách, 
přičemž pouze 1. etapa byla dlouhodobě 
plánována. Byly to kamery, monitorující vstup 
do školy hlavním vchodem a šatnou. 
Nekontrolovaný přístup do školy oběma 
vchody nás dlouhodobě trápil, do školy i šaten 
mohl kdykoliv přijít kdokoliv, a taky se tak 
dělo. Nejednou se stalo, že paní uklízečky 
objevily ve večerních hodinách (po uzamčení 
školy) na záchodě ukrytá individua tmavé 
pleti. Sám jsem nejednou vyprovázel nevítané 
návštěvníky, kteří mi neuměli vysvětlit,  
co ve škole pohledávají. Následně jsme řešili 
řadu nevyjasněných krádeží. Teď se každá 
návštěva hlásí u vchodu. Vstoupí-li někdo cizí 

šatnou v době, kdy je otevřená, 
můžeme jej kdykoliv dohledat 
na záznamu.  
Další etapou byla instalace 
kamer do prostorů šaten. 
Stimulem bylo jednání mnoha studentů,  
kteří hned první den školy vysazovali dvířka 
šatních skříněk. Devalvovali tak dlouhodobou 
práci a snahu pana školníka a my propadali 
chmurám, že „problém šatny“ snad nikdy 
neskončí. Instalací kamer skončil. Je klid, 
pořádek, ti rozumní studenti to jistě ocení 
sami. 
Třetí etapou byla instalace kamer na chodby 
školy. Rozhodli jsme se tak po události, kterou 
bylo vloupání do budovy školy.  
 
Navzdory zavedení nového zabezpečovacího 
systému byla škola vykradena. Už se podařilo 
dopadnout pachatele? Jak ke krádeži došlo? 
Jaká je škoda? 
Nemáš úplně pravdu. Kamery byly na chodby, 
jak jsem již uvedl, umístěny až po vloupání, 
jako důsledek a následná prevence podobných 
událostí. Kdyby tam byly před tím, měli 
bychom pachatele na záznamu nebo by spíše 
k vloupání vůbec nedošlo. Pachatelé (byli 
minimálně dva) vykopli sklepní okénko, dostali 
se sklepem do přízemí a ukradli z vitrín několik 
vzácných vycpanin. Škoda je vyčíslena na 
téměř 90 tisíc Kč. Případ je stále v šetření 
České policie.  
Vycpaniny ve vitrínách na chodbách mají 
hodnotu řádově několik stovek tisíc, ve třídách 
a kabinetech jsou počítače, dataprojektory, 
televize, videa, přehrávače… Cena majetku 
školy se již počítá v milionech a my jsme  
ze zákona povinni majetek adekvátně 
zabezpečit. Proto jsme se rozhodli instalovat 
kamery i na chodby. 
Pokračování na následující straně…

  

Ptáme se ředitele 
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Plánují se ještě nějaká bezpečnostní opatření? 
Nic dalšího neplánujeme. Vyskytnou-li se však 
okolnosti, které budou opatření vyžadovat, 
budeme k nim nuceni přistoupit. 
 
Jaké okolnosti máte na mysli? 
Třeba opakované krádeže či jiné patologické 
chování a jednání v prostorech, které nejsou  
monitorovány. Doufám však, že to nebude 
zapotřebí. 
 
Jak s kamerovým systémem pracujete? 
Pokud máte představu, že sedíme já nebo 
sekretářka u monitoru a průběžně sledujeme,  
co děláte v šatně nebo na chodbě, tak se mýlíte. 
Není to v našem zájmu a hlavně na to nemáme čas. 
Neznamená to však, že občas neprovedu kontrolu 
prostor z výše zmiňovaných důvodů. K záznamu 

kamer mám přístup pouze já, vše je pod heslem. 
Kamery slouží jako prevence, popř. nám umožní 
dohledat negativní události, ke kterým dříve 
bohužel docházelo a někdy stále dochází.  
Pro zajímavost: díky kamerovému systému se nám 
nedávno podařilo dohledat a prokázat šikanu 
v prostorách šaten, na kterou jsme byli upozorněni 
jinými studenty. Viníci byli záznamem usvědčeni  
a následně potrestáni. 
Zabezpečovací systém má dnes již celá řada škol 
 a pokud jej některá škola nemá, je to jen otázkou 
času, kdy si jej nainstaluje.  
Žádný slušný člověk dodržující základní pravidla 
chování a jednání nemusí mít obavy z kamer,  
tak jako je nemá na monitorovaných ulicích, 
náměstích, v obchodních domech či na 
benzínových čerpadlech.

 
V příštím čísle se budeme věnovat problematice řešení zimy na škole a výměny oken… 

 
Ondřej Bendl, sexta 

Studentská rada (21.11.2007) 
 
Ředitel: 
 
Poděkování studentům za účast v projektu „Studenti píšou noviny“, prezentované články v deníku MF Dnes 
významně pozitivně zviditelňují naši školu, předání knižní odměny deníku MF Dnes J. Šorfovi za jeho 
prezentovaný článek 
   
Studenti: 
 
Je pravda, že předposlední ročníky nebudou mít školní výlet? 
Ano, odhlasovala to poslední pedagogická rada. Důvodů je více, ten hlavní je skutečnost, že předposlední 
ročníky absolvují týdenní sportovní kurz, který svým způsobem výlet supluje. Dalším argumentem je finanční 
stránka (ne všechny rodiny takovéto akce v jednom školním roce finančně „utáhnou“). S tím jsme se u mnohých 
žáků v posledních letech setkávali. Trváte-li na této formě „tmelení kolektivu“, vyrazte si jako třída třeba  
na víkend. 
  
Bylo nám řečeno, že si můžeme vybrat: buď školní výlet nebo kurz. 
Samozřejmě to tak není. Jedná se o špatnou interpretaci či špatné pochopení problému. Sportovní kurz je dán 
učebními osnovami daného ročníku, školní výlety ne. 
  
Řekl byste nám něco o webových stránkách „školního portfolia“? 
Portfolio je něco na způsob webových stránek školy, jen s tím rozdílem, že  sem mají přístup pouze osoby 
s přístupovými právy. Těmi by měli být učitelé, žáci školy a jejich rodiče. Jsou zde prezentovány události  
a dokumenty, které jsou interní záležitostí školy. Rozdíl mezi portfoliem a klasickými webovými stránkami je 
v tom, že každý návštěvník může lehce vkládat články a jednoduše reagovat svými názory na články 
prezentované. Vznikne tak jedno velké informační a diskusní fórum, každý se bude moci vyjadřovat k dění  
ve škole.   
Školní portfolio je zatím v plenkách a je dostupné zatím učitelům a asi čtyřem třídám. Na příštím zasedání 
studentské rady vám portfolio odprezentuji na dataprojektoru. 

Zapsali: J. Šorf, 2.G a ředitel  školy Mgr. P. Matějovský 

Ptáme se ředitele 
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Malé granty u nás budou! 

Naše škola je jednou z deseti v ČR, která obdrží finanční dotaci z Fondu T-Mobile ve výši 66.000,- Kč na 
studentské projekty 

Jak se můžete dočíst na stránkách 
www.malegranty.cz, zástupci Fondu T-Mobile  
a občanského sdružení Aisis vybrali dne 
15.11.2007 deset škol, které obdrží v nejbližší 
době dotaci z Fondu T-Mobile ve výši  
66.000,- Kč. Tyto peníze obdrží přímo studenti 
na realizaci svých projektů. Mezi deseti 
vybranými školami je i naše škola - Gymnázium  
a SOŠ pedagogická  v Nové Pace. Našim 
studentům se otevírá jedinečná šance - napsat 
své projekty, podat v lednu 2008 grantovou 
žádost a v případě jejího úspěchu své projekty 
uskutečnit. Protože již nyní je mezi našimi 
studenty výborných a užitečných nápadů více 
než dost, nepochybuji o tom, že Malé granty 
budou u nás úspěšné a že SESTUP (tedy SÉrie 
STUdentských Projektů, jak celou akci nazvali 
vítězové studentské soutěže - trio studentů 2.G) 
bude pro naši školu znamenat obrovský 
VZESTUP.  

Kromě  toho, že bude co nejdříve vyhlášena 
studentská soutěž o nejlepší logo Malých grantů,  
očekávejte u nás v nejbližších dnech další články, 
v nichž se o Malých grantech dozvíte více.  
Ty nejdůležitější články budou zveřejňovány zde  
v rubrice Události - tedy na úvodní stránce 
www.gymnp.cz, ostatní pak v rubrice 
Aktivity/Projekty,granty. Tam také již dnes 
zveřejňuji projekt, na jehož základě jsme byli 
vybráni mezi TOP 10 škol, které dotaci obdrží,  
z něj se dozvíte vše podstatné o tom,  
jak by u nás Malé granty měly probíhat. Inspiraci 
jistě najdete i na stránkách www.malegranty.cz. 
Za zmínku stojí to, že mezi TOP 10 je osm (!!!) 
škol z Královéhradeckého kraje.  
Realizační tým Malých grantů na naší škole 
budou kromě mě dále tvořit: Mgr. Pavel 
Matějovský, Mgr. Ellina Horalíková, Ing. Jindřiška 
Dubnová a PaedDr. Kateřina Krausová.  
Tak pojďme do toho, a udělejme si na naší 
škole příští rok báječné jaro!  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Křeček, koordinátor programu Malé granty na škole 

Nová soutěž - vymyslete logo pro Malé granty na naší škole! 
Vyhrajte poukázku na 500 Kč a místo na exkurzi na Dlouhé Stráně 
 
Vymyslete nejlepší logo pro Malé granty u nás na škole, tedy pro akci SESTUP. Logo by mělo obsahovat název SESTUP – 
SÉrie STUdentských Projektů a mělo by důstojně reprezentovat průběh Malých grantů na naší škole. Mělo by být pokud 
možno poměrně jednoduché, nekomplikované a přitom pokud možno výrazné. Bude umístěno na webových stránkách 
naší školy, na nástěnce Malých grantů a bude součástí všech významných dokumentů Malých grantů u nás včetně 
závěrečné zprávy. 
Vyřazeny budou návrhy:  Nesplňující zadání soutěže, vulgární a poškozující jméno osob či institucí, došlé po termínu 
uzávěrky soutěže, a ty, u nichž nebude koordinátorovi soutěže znám autor  
Jak bude soutěž vyhodnocena? Tady jsem se trochu inspiroval soutěží StarDance: o vítězi bude hlasovat porota, složená 
z nestranných a neúplatných členů Realizačního týmu Malých grantů (RNDr. Josef Křeček, Mgr. Pavel Matějovský, Ing. 
Jindřiška Dubnová, Mgr. Ellina Horalíková, PaedDr. Kateřina Krausová). Současně však budete o vítězi hlasovat i vy, 
podobně jako o vítězném návrhu. Ve výsledku se body z hlasování poroty i vašeho hlasování sečtou a z tohoto součtu 
vyjde vítězný návrh. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas lidu, tedy váš. 
Kde odevzdávat soutěžní návrhy? Buď na nelinkovaném papíře formátu A4 do kabinetu  
č. 16 nebo v elektronické podobě na adresu krecek.josef@centrum.cz. 
Kdy je uzávěrka soutěže? Návrhy můžete posílat až do pondělí 10.12.2007. Hned v úterý 11.12.2007 bude vyhlášeno 
hlasování a ještě do Vánoc budeme znát vítězný návrh. Tak neváhejte, popusťte uzdu své fantazii a vymýšlejte! 
Soutěž bude ve fázi svého vyhodnocení (navzdory poslední podmínce) anonymní. Své příspěvky samozřejmě podepište,  

při hodnocení však bude jméno zakryto a kromě mě nikdo nebude vědět, kdo je autorem kterého příspěvku.  
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Exkurze Přírodovědné ligy 2008 - Dlouhé Stráně 

Jako každoročně, i v tomto školním roce se 
účastníci Přírodovědné ligy vydají na jarní 
exkurzi. Na jaře 2008 nás čeká prohlídka 
největšího vodního energetického díla v české 
republice, kterým je vodní přečerpávací 
elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách  
(viz foto) poblíž Loučné nad Desnou, přibližně  
165 km od Nové Paky. Přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována  
na říčce Divoká Desná v Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky na severu Moravy. Mnohé její 
objekty byly umístěny do podzemí a objekty 
na povrchu jsou ohleduplně začleněny do 
okolní přírody. Elektrárna byla budována od 

 r. 1978 a zprovozněna v r. 1996. Pro svoji 
funkci využívá přebytku elektrické energie 
zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami 
k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době 
zvýšené spotřeby se pak v turbínovém režimu 
vyrábí elektrická energie. S výkonem 650 MW 
je to největší vodní energetické dílo v naší 
republice a výkon jednoho soustrojí je největší 
svého druhu v Evropě. Existence elektrárny  
a její funkce v elektrizační soustavě vede  
k podstatnému snížení nároků na spalování 
uhlí v parních elektrárnách. 

  

Kdo se exkurze zúčastní? 

 vítězové soutěže o nejlepší název pro Malé 
granty na naší škole – jmenovitě Michaela 
Sehnalová, Kateřina Václavková a Václav 
Šlapka (všichni z 2.G) 

 vítěz soutěže o nejlepší logo Malých grantů  
na naší škole 

 účastníci Přírodovědné ligy, kteří v základní 
části letošní ligy (tedy po 8 kolech, 
Silvestrovské prémii a Mimořádné prémii) 
získají alespoň 200 bodů 

  

Exkurze proběhne v úterý 22. dubna 2008 s tímto programem: 

08.00:    odjezd od školy směr Loučná nad Desnou 

cca 11.30:   dojezd do Loučné nad Desnou 

12.00 – 15.00:   prohlídka vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně 

cca 15.15:   odjezd zpět do Nové Paky 

cca 19.00:   příjezd zpět k budově školy 

Pomocí dotací a sponzorských darů se stejně jako v minulých letech budu snažit stlačit vlastní 

finanční náklady účastníků exkurze co nejblíže k nule. 

Josef Křeček 
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Výsledky 2. a 3. kola Přírodovědné ligy 

Omlouvám se všem čtenářům Heuréky, že z důvodu mého zaneprázdnění v době uzávěrky 
minulého čísla v něm nenašli svou oblíbenou Přírodovědnou ligu. Takže alespoň ve zkrácené 
podobě výsledky 2. a 3. kola: druhé kolo na téma globální oteplování vyhrály shodným 
ziskem 106 bodů Jiřina Jančíková ze sexty a Věra Procházková ze 2.G, ve třetím, zřejmě 
nejnáročnějším letošním kole, nazvaném Ze života hvězdy, exceloval Václav Pilař ze 3.G. 
Celkové pořadí po 3. kole tak vypadá čelo celkového pořadí následovně: 

Celkem je v pořadí letošní Přírodovědné ligy zatím 
registrováno 27 soutěžících. V kategorii Junior vede 
Pavel Brodský z kvarty jen o 5 bodů před svým 
kolegou Martinem Jáklem. 
 
Tak, a teď milí přírodovědní ligisté už rovnýma 
nohama do Jurského parku, neboli do 4. kola, které 
má uzávěrku 13.12.2007. Pak už vás čeká tradiční 
Silvestrovská prémie čili nějaká ta ptákovinka. 
 
 
 
 
 

Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Společenské trsání 
 

Pořadí Jméno Třída Body 

1. Kateřina Kotyková 4.G 299 

2. Václav Pilař 3.G 285 

3. Václav Knap oktáva 281 

4. Stanislav Phan Dai 
Cuong 

2.G 269 

5. Jiřina Čančíková sexta 267 

6.-7. Anna Vitvarová sexta 260 

  Radegast Kuliha oktáva 260 

8. Pavel Brodský kvarta 259 

9. Jan Šorf 2.G 257 

10. Martin Jákl kvarta 254 

11.-12. Jan Šmidrkal kvarta 245 

  Martina Fejfarová 1.G 245 

13. Simona Dědicová septima 242 

14. Věra Procházková 2.G 231 

15. David Friček 3.G 217 

Za branami Syrakus 

Školní dění 

Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace pořádají 4.ročník školního kola filmové soutěže   

O nejlepší studentský krátký film 
 
Témata:  
Doba kamenná je doba kamenná  
Naprosto „obyčejný“ den  
Stejně roztaješ 
 
Snímky v délce do 5 minut na  kazetách VHS nebo na DVD odevzdávejte ve dvou exemplářích označené jmény autorů do 
15.3.2008 v kabinetu VV 
Vaše filmy ohodnotí odborná porota, zúčastní se školního promítání, slavnostního vyhlášení výsledků  
a pošleme je do dalších regionálních soutěží a přehlídek. Po nepříjemných technických potížích z loňského roku 
nemůžeme přijímat filmy na v DIVX formátu do počítače ( mini DVD možno). 
Ceny do soutěže věnuje náš věrný sponzor: 
Papírnictví- Knihy, Ing. Danuše Rejmontová 

 

Letošní filmová soutěž je trochu jiná, než v minulých letech. Poprvé máte možnost vybrat si ze tří námětů. Dobu 

kamennou v přeneseném slova smyslu najdete někde třeba ještě dnes. Autory dalších dvou témat jsou vítězné 

týmy z loňské filmové soutěže. Tvořte, točte, nevažte se, odvažte se a neváhejte!!! Možná by vaše filmy mohly být 

úspěšné i v krajské a celostátní soutěži tak, jak se to povedlo loňským účastníkům. 

 

K.K. 
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Každého z vás asi pod tímto pojmem napadne 

trochu něco jiného. Mohou nám na mysl přijít 

plesy, maškarní, diskotéky a další akce, kde se 

sejde více lidí, aby se pobavili tancem (tedy 

hlavně).  

Ale co pojem zvaný taneční?? Je ještě pořád 

tak známý, jako byl dříve, nebo se na něj už 

pomalu zapomíná? 

Kdyby se tedy na taneční v dnešní době 

zapomnělo, byla by to veliká škoda. Ne zrovna 

často dnešní kluky vídáme v oblecích  

a děvčata v krásných společenských šatech. 

Ten, kdo taneční neabsolvoval, jen ohrne nos  

a ptá se: ,,Co je to za blbost? Na co by mi  

to asi bylo?“. Jenže takový člověk asi neví,  

o co přichází….. 

Základem je to, že se vůbec na nějaké ty 

taneční přihlásíme. To by snad neměl být  

až takový problém……ne? Tak si tedy 

představme, že jsme přišli na naší první lekci  

a jsme velmi nervózní, co se bude dít….Jak se 

mám chovat a co když budu jako kopyto? Jen 

řekněte, nehonilo se vám tohle hlavou, těm, 

kteří už na tanečních byli? Ale ani v tomhle 

případě nebudeme ztrácet hlavu…ono to 

vždycky nějak dopadne..:-) 

A většinou to dopadá dobře, takže se 

nemusíme ničeho bát….Už na první lekci se, 

věřte nebo ne, učí tanci…..K základním 

prvotním krůčkům patří kroky waltzu  

a jivu…Jsou to dva celkem odlišné tance, 

jelikož waltz patří k těm pomalým, 

romantickým. Jive naopak vyžaduje rychlost  

a bystrost. Vše jde ale jak se říká ,,krok za 

krokem“, opravdu se není čeho obávat. Tanec 

vás chytne a pokud možno nepustí…..:-) 

Kromě již zmíněného waltzu a jivu se 

v tanečních naučíme celkem slušně zatrsat 

čaču, blues, slowfox, foxtrot, tango a z těch 

klasických polku a valčík. Také máme 

možnost vyzkoušet si mazurku, letkis, 

„ptáčka“ a další vylomeninky. Potom si už 

připadáte, že opravdu něco umíte, pouze jen  

do té doby, než vidíte vaše instruktory 

tančit…:-D Ale i tak budete se sebou určitě 

spokojeni a doufám, že vás tanec chytí… 

Určitě jste již také ve spojení s tanečními 

slyšeli pojmy prodloužená a věneček. Dá se 

říci, že prodloužená je vesměs taková normální 

hodina, ve které se neučíte nic nového, jen 

opakujete. Můžete vyzvat k tanci i lidi, které 

jste přivedli s sebou a ,,prodlužka“ je opravdu 

více uvolněná. Už od jejího názvu je také 

patrné, že má o něco delší trvání…Věneček má   

trochu zvláštní název. Vždyť vlastně ani 

nevím, od čeho se odvozuje… Je to závěrečná 

tečka za tanečními. Zároveň je to krásná pastva 

pro oči, zvlášť ty mužské…Děvčata se totiž 

oblékají do nádherných bílých (dnes už však 

bývají někdy i béžové či růžové) šatů, téměř 

jako na svatbě. Na Věnečku je většinou 

největší účast rodinných příslušníků i přátel. 

Tam prokážete, co jste za časů velké dřiny 

naučili….Další zpestření posledního tanečního 

setkání je, že děvčata dávají chlapcům tzv. 

kotilióny, tj. takové ozdůbky na zavíracím 

špendlíčku, které si chlapci připínají na oblek. 

Dále věnují děvčata 

tomu ,,svému“, tedy 

tanečníku, který 

s nimi trávil nejvíc 

času, ozdobný 

kapesníček se svým 

vyšitým jménem. 

Chlapci naopak 

dávají všem 

děvčatům, s kterými 

tančili, malé 

knížečky, ve kterých 

děvčata nacházejí 

věnování. Stálá partnerka by měla od své 

polovičky také čekat děkovnou kytičku…. 

Tak končí základní kurzy tance…Nutno říci, 

že koho tanec chytne, existují totiž ještě také 

tzv. pokračovačky  

a po nich zase speciálky, při nichž si 

prohloubíte talent  

a zatrsáte si už opravdu na úrovni. Takže 

jednou větou: ,,Taneční jsou super zábava, 

vůbec ne otrava!!!“ Tak ať se vám na plesech 

daří…….:-)) 

 

                                                                        Kristýna Kofránková, 1.A 

 
 
 
 

        

Staň se redaktorem! 
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Chceš připravovat školní 
časopis? Chceš se k nám 
přidat a zapojit se do 
tvůrčího týmu? Baví Tě 
psaní a sloh? Baví Tě 
humanistická témata? 
Chceš se po škole zabývat 
novinařinou, například jít 
studovat žurnalistiku  
či něco obdobného?  
Nebo se chceš alespoň 
podělit o své názory  
s ostatními? Chceš 
ostatním nějak poradit, 
něco objasnit nebo ukázat, 
nebo je něco naučit?  
Chceš se zdokonalit v 
psaní? Chceš psát?  
Chceš se "proslavit"?  
Chceš sám sobě nebo 
ostatním ukázat,  
že na to prostě máš?  
Chceš konečně něco dělat, 
aktivně u toho přemýšlet  
a namáhat alespoň čas od 
času své mozkové buňky? 
Chceš být informovaný  
a o svoje zkušenosti  
a nápady se podělit 
 s ostatními? Nebo jen 
chceš vykřičet do světa,  
že existují mimozemšťani? 
 
Info:  
www.heureka.wgz.cz 
Mail: 
Heureka.Casopis@email.cz 
Nebo můžeš přijít na 
jakoukoliv schůzi redakce 
Heuréky… 

Monty Python dobývá divadlo 
 
Máte rádi britský humor? Pak vaší pozornosti 
zajisté neunikla skupina komiků skrývající se 
pod názvem Monty Python, která má na 

základech tohoto humoru ohromný podíl. 
Šestice pánů, která se na konci šedesátých let 
dala dohromady, zaplnila vysíláni televize BBC  
pořadem plným nevázaných vtípků                          Číslo třetí, strana 9. 
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a bláznivých skečů nazvaným Monty Pythonův 
létající cirkus. Důkazem toho, že skupina 
Monty Python se nezastaví před ničím, bylo 
vytvoření několika celovečerních filmů. Stačí 
zmínit kontroverzní Život Briana, absolutně 
parodující veškeré biblické příběhy.  
Množství skečů z Létajícího cirkusu bylo 
upraveno také pro jevištní provedení. Právě 
díky divadlu (a nekonečným reprízám na ČT2) 
zůstává i dávno po rozpadu skupiny její humor 
nadále aktuální a oblíbený. Dobrou zprávou je, 
že pražské divadlo Rokoko v tomto roce 
nastudovalo hru pod názvem Monty Pythonův 
létající kabaret a od června ji také pravidelně  
a úspěšně hraje. Šestice českých herců vás  
v průběhu večera nenechá vydechnout - 
 
 
 
doslova vás zaplavuje rychle se střídajícími 
scénami a skeči. Za zmínku stojí ministerstvo 

šiblé chůze, filmové zpracování literární klasiky 
pomocí praporkové signalizace nebo televizní 
show Vydíráme. Zní to šíleně, ale ve 
skutečnosti se ani nestačíte dosmát jedné 
epizodě a již jste zavaleni další dávkou humoru 
„z úplně jiného soudku“, což zjevně tvoří 
hlavní bod úspěchu této hry.  
Osobně jsem na představení šla bez jakéhokoli 
očekávání, protože jsem si dost dobře 
nedokázala představit, jak bude Létající cirkus 
vypadat v podání jiných, „nebritských“ herců, 
ale hlavně na prknech divadla. Byla jsem však 
velmi mile překvapena dynamičností hry  
a celkovým provedením, kdy byla například 
hluchá místa mezi jednotlivými skeči vhodně 
propojena klasickými videoprojekcemi. 
Představení tudíž doporučuji všem, které 
neodradí cedulka „Na vlastní nebezpečí“  
a kteří se tudíž nebojí trošky toho ryzího 
humoru, při kterém vás bude bránice bolet 
ještě chvilku po spadnutí opony. 

 
Kristýna Lánská, septima 

May the farce be with you... always. 
 
Neboli „Nechť vás navždy provází fraška“. 
Britský komediální seriál Červený trpaslík bude 
v únoru slavit už dvacáté narozeniny a dárky 
nám, jeho  fanouškům, a vlastně i sobě začal 
nadělovat už teď, v listopadu.  
12. listopadu vyšla v Británii bonusová kolekce 
čtyř DVD – The Bodysnatcher Collection. Díky 
ní se můžeme seznámit s nikdy 
neuskutečněnou epizodou první série seriálu – 
Bodysnatcher, neboli Lapiduch. Jelikož nebyla 
nikdy natočena, můžeme ji shlédnout v podání 
Chrise Barrieho, seriálového Rimmera. Ostatní 
bonusy se týkají I., II. a III. série seriálu a jsou 
v nich obsaženy především vystříhané scény, 
dokumenty a rozhovory.  
O týden později, tedy 19. listopadu vyšlo DVD 
Just the smegs. Jedná se o dva bez mála 
hodinové pořady složené z přebreptů  

a technických omylů, kterých se tvůrci seriálu 
dopustili během natáčení – Smeg Ups a Smeg 
Outs. Tyto bonusy byly dosud k dostání jenom 
na VHS kazetách, případně stažené z internetu 
v naprosto otřesné kvalitě :-). Kromě nich jsou 
na DVD i další bonusy týkající se tematiky 
přeřeků.  
Bohužel, The Bodysnatcher Collection se do 
mých rukou zatím nedostalo, ale pokud jde  
o „Smegy“, mohu je jen doporučit. Takže jestli 
jste fanouškem Červeného trpaslíka  
a britského humoru a je ve vašem okolí 
Ježíšek, který má pár desítek liber navíc  
a zoufale potřebuje inspiraci na Vánoce, 
zkuste se mu nenápadně zmínit o listopadové 
smršti „trpasličích“ DVD :-) 

 
Lenka Koudelková, septima 
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Nejkrásnější chladná zbraň 

 
Meč. Pro někoho obyčejné slovo z pohádek, 
pro někoho kus placaté železné tyče a pro 
někoho posvátný předmět. Meč je od 
pradávna symbol síly, víry, spravedlnosti  
a moci. Pokud ho člověk vezme do ruky, pohltí 
ho zvláštní pocit. Něco změní. Získá sílu  
a dojem neporanitelnosti. Vnitřní hlas ho nutí 
vykonat heroické činy, o kterých doposud 
pouze snil. Je to touha stát se hrdinou. 
Meč je jednou z nejstarších zbraní vůbec. 
Používali je už staří Keltové a vydrželi nám  
až do dob, kdy je začaly vytlačovat palné 
zbraně. Po mnoho set let byl považován  
za prestižní zbraň válečníka – rytíře. 
Na významu začaly meče získávat zhruba  
za dob křížových výprav, kdy byly prohlášeny 
za „svatou zbraň“(pravděpodobně proto,  
že se svým tvarem podobaly kříži). Meč měl 
zvláštní funkce při různých obřadech, jako byla 
korunovace krále nebo pasování na rytíře. 
Pro svého nositele, byl meč tou nejcennější 
věcí na světě. Byl jeho nejlepším přítelem. 
Postupem času se stával součástí svého 
nositele, který si začne do detailu uvědomovat 
každý centimetr chladné zbraně. Meč ho nikdy 
nezradil, konal funkci soudce a kata zároveň. 
Proto hrdinové dávali svým mečům jména, 
někdy slavnější než jejich nositelé. Vzpomeňte 
na legendární meč krále Artuše – Excalibur 
nebo Durandal synovce Karla Velikého, 
udatného hrdiny  Rolanda. 
Mečíři byli opravdu mistry ve svém oboru, své 
výrobní postupy si předávali z generace na 
generaci a úzkostlivě tajili před konkurencí. 
Jejich povolání bylo velmi ceněné. Meče se 
vyráběli z toho nejlepšího materiálu a nemohl 
si je dovolit každý. Později, kdy se muselo 
vyzbrojit celé vojsko, se vyráběly z ne tak 

kvalitních materiálů, ale přesto na vysoké 
řemeslné úrovni. 
Stavba meče se lišila od kultury ke kultuře, 
ovšem základní části zůstávají stále stejné. 
Konkrétně je tvoří: hlavice (hruška), jílec 
(rukověť), záštita (příčka), žlábek, ostří, čepel, 
hrot. 
Hrot je špička zbraně, určená k bodu, čepel je 
určená k seku nebo řezu do měkkých partií 
protivníka. K čemu sloužil jílec, snad ani 
nemusím popisovat, ale pro, ty, kteří by byli 
náhodou mimo mísu, řeknu, že je to 
„držátko“, za které válečník meč držel. Hlavice 
sloužila převážně k vyvážení meče, což je velmi 
důležitá věc. Dále jí válečník používal v boji, 
dostat hlavicí do hlavy opravdu bolí. Když 
bojovník nepraštil hodně, protivník byl pouze 
omráčen a bojovník pak mohl za propuštění 
požadovat výkupné. Snadný způsob, jak přijít 
k penězům, lepší než letní brigáda. Čepel byla 
oboustranně broušená a středem procházel 
žlábek, často se tvrdí, že sloužil k odvodu krve. 
Pravděpodobně však sloužil k odlehčení 
zbraně. 
Začínalo se s jednoročními meči (cca 1,5 kg). 
S postupem doby, kdy se zvyšovala kvalita 
zbroje, bylo nutno vynaložit více síly v seku, 
proto se začaly vyrábět jedenapůlruční meče 
(cca 2 kg). Válečník ho mohl držet pouze 
v jedné ruce a v případě potřeby si vypomoci  
i silou druhé paže. Teprve po roce 1600 se 
začaly vyrábět obří obouruční meče vážící 
zhruba do pěti kilogramů. 
I v současné době si meče zachovaly svoje 
zvláštní zvláštní kouzlo, ve spoustě z nás 
vyvolávají nostalgii po dávných časech. 
Existuje spousta šermířských spolků, kde si 
lidé plní svoje dětské sny, kdy se toužili stát 
rytířem či princeznou. 
Míša Sehnalová, 2.G 

Zajímavůstky 
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Karlova Universita aneb ústav nad 
ústavy 

 
24. listopadu tohoto roku proběhl Informační 
den Karlovy Univerzity v Praze. A já jako 
správně „vysmátá třeťanda“ jsem tam 
nemohla chybět.  
V devět hodin ráno mé kamarádky a mě 
vysadila poloprázdná tramvaj na naprosto 
nenápadné zastávce jménem Albertov. Podle 
informací na orientační mapce to mělo být 
přibližně v centru Prahy. Avšak nikde nikdo, 
ani živáčka (nepočítám pár slečen, které se 
zřejmě chystaly na obhlídku Karlovy University 
a byly stejně zmatené jako my). Takhle jsme si 
areál naší nejznámější university rozhodně 
nepředstavovaly. Ale po pár minutách váhání 
jsme přece jenom nabraly jakýsi směr  
a  vyrazily. Téměř nikoho jsme nepotkaly, 
žádný ruch ani shon. První věc, která nás tedy 
měla upozornit na probíhající Informační den, 
byla až ohromná cedule s nápisem 
„Informační den“ a poté nápis „ústav“ na 
jedné z velkých budov, kterých bylo v okolí 
desítky. A tak jsme dorazily na místo.  
Potom, co nás přešel šok z „ústavu“ (přeci 
jenom pojmenování „ústav“ se používá pro 
mnoho zařízení), jsme z potěšením zjistily, že 
se nacházíme v Purkyňově ústavu. Ovšem 
méně potěšující byl fakt, že Informační den je 
opravdu pouze informační, nikoli jakkoliv 
názorný, takže pokud bychom se rádi podívaly 
do areálu jednotlivých fakult, tak máme 
opravdu smůlu. Podrobnosti o studiu na všech 
sedmnácti fakultách jsme se mohly dozvědět 
ve třech budovách, v jejichž celkem děsivých 
posluchárnách probíhaly prezentace 
jednotlivých fakult.  Jednou z možností, kam 
zavítat, byl již výše zmíněný Purkyňův ústav. 
Zde jste se mohli dozvědět všechno, co jste 
potřebovali vědět o fakultách se zaměřením 
především na humanitní vědy (Filozofická 
fakulta, Fakulta sociálních věcí, Právnická 
fakulta, Katolická teologická fakulta atd.).  
Pro zájemce o přírodovědné obory, byly 
otevřena posluchárna v takzvané Chemické 
sekci na zajímavé adrese Hlavova 8. Zde se 
probíraly například Farmaceutická fakulta 
nebo Přírodovědecká fakulta, ale také Fakulta 

tělesné výchovy a sportu. A třetí, a poslední, 
možností byla adresa Albertov 6 neboli 
děkanát Přírodovědecké fakulty, kde se sešli 
všichni zájemci o některou z Lékařských fakult.  
Myslím, že Informační den Karlovy University 
splnil svůj účel. Opravdu každý se mohl 
dozvědět prakticky cokoliv o studiu svého 
vysněného oboru. Samozřejmě byl občas dost 
nesmyslně odkázán na internetové stránky, 
ale pár zaváhání snad můžeme odpustit. Ale 
ačkoliv byli všichni proděkanové opravdu 
sympatičtí a vstřícní, rozhodně se nedá říci,  
že by podporovali jakékoliv naděje.   
Na Karlovu Universitu se podle statistik 
(„přesné soubory nepřesných čísel“) hlásí 
ročně tisíce studentů, ale asi jen 20% z nich je 
přijato. A není se čemu divit. K nahlédnutí byly 
totiž i seznamy testových otázek  například na 
Lékařské fakulty a musím říci, že když vidím,  
co všechno musí adept na studium lékařství 
podstoupit a nastudovat, než se jím opravdu 
stane, nedivím se, že lékaři stávkují za zvýšení 
platů.  
Každopádně jméno Karlova Univerzita má zvuk 
a stojí za to alespoň zkusit být mezi těmi 20%. 
A pokud už víte, na kterou fakultu byste rádi, 
můžete vyrazit na její Den otevřených dveří  
a zjistit, jestli „na to máte“. Pro podrobnější 
informace bych doporučila internetové 
stránky www.cuni.cz.  

 
Míša Linhartová, septima 

Reportáže 
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Valili jsme do Brna, aneb jak jsme ostrouhali… 
 
Bylo to ono osudné páteční (23.11.), ráno, 
nebo tedy noc. Něco málo po čtvrté hodině 
ranní jsme museli vstát, nahodit fasádu  
a vyrazit na vlakovou zastávku. Zde nasednout 
na vlak do Staré Paky, tam přestoupit na 
rychlík do Pardubic. A zde jsme se nalodili do 
rychlíku mířícího do Brna. Už ze začátku mne 
celkem udivilo, že celý vlak byl plný, ale 
poslední dva vagóny byly poloprázdné. Tak 
jsme tedy nasedli do nich. První osudová 
chyba. Tyto vagóny tvořily spíše pojízdnou 
saunu s nezastavitelným vytápěním. Po čase 
se nám podařilo sehnat průvodčí, která nějak 
zařídila, aby se to zpropadené topení 
vypnulo… 
Do Brna jsme v pohodě dorazili po deváté 
hodině. Okamžitě jsme pomocí MHD zamířili 
(v nečekaně dobrém čase) na místo určení 
soutěže o NEJ školní časopis - SOU 
informatiky, Čichnova 23, Brno. Nutno 
poznamenat, že na této škole mají například 
na záchodech hrající rádio a podobné 
vylomeniny… Zde jsme se prezentovali, 
dokonce jsme obdrželi cedulku s vlastním 
jménem…V deset hodiny vypukly workshopy… 
My, zástupci Vašeho našeho oblíbeného 
časopisu Heuréka jsme se zúčastnili bezmála 
tříhodinové diskuse a konfrontace s ostatními 
soutěžními časopisy. Od ostatních redaktorů  
a šéfredaktorů nám nebylo nic vytknuto,  
ba dokonce jsme se líbili. Za to pro šéfa 
workshopu, investigativního novináře Petra 
Bohuše (pracuje v ČT, Českém rozhlase, 
Slovenské televizi, píše do elektronických  
i tištěných médií) jsme se stali jaksi 
nepřekousnutelným oříškem. Naším největším 
problémem se stalo to, že si hrajeme na velké 
novináře. Byli jsme například srovnáváni 
s časopisem, jenž zvítězil v kategorii základních 
škol. Onen časopis mají tvořit žáci 1.- 5. tříd 
v jedné vísce. Časopis čte celá vesnice. Prý 
máme být jako oni, psát o tom, jak to vidíme 
my, o nějakých zajímavých příbězích z našeho 

života, např. o cestě do školy. Nebo například 
místo o Tomáši Rosickém z Arsenalu  
o Františku Vochcempádlovi z FC Horní Dolní 
Lhota. Koho prý zajímá aktuálnost, aktuální 
globální i místní problémy?... Avšak na tvorbě 
onoho časopisu se děti samy podílejí 
minimálně, pouze napíší nějaké článečky, ale 
celý časopis dělá jedna maminka, která má  
k dispozici profesionální software a finanční 
podporu... Kdyby se u nás na tvorbě podíleli 
rodiče studentů, tak by to asi vypadalo jinak, 
kdyby někdo dělal sponzora a redakční rada by 
mohla vypadat například takto: Jana Budinská, 
Jitka Kerhartová, Stanislav Bendl, Jana 
Knapová, Ivana Koudelková, Jindřiška 
Dubnová… Mohli bychom dělat i další „nefér“ 
věci, jako jiné časopisy, třeba vycházet pouze 
občasně, např. čtyřikrát do roka, dělat ankety 
mezi malými dětmi (třeba z mateřských škol) 
ale my jsme řekli jednoznačné NE! Jsme tu pro 
Vás, milí studenti a profesoři, a zachováme si 
svou aktuální tvář a politiku. Nechceme 
působit jen jako školní plátek, ve kterém se 
objevují bulvární fláky ztřeštěných puberťáků, 
ale i jako kvalitní měsíčník zabývající se 
aktuálními tématy. A ty zpracovávat naším, 
svěžím pohledem na věc. I nadále si budeme 
hrát na „velké novináře“ a budeme Vám měsíc 
co měsíc přinášet naše postřehy, komentáře, 
recenze, názory, nápady, literární dílka, 
rozhovory, reportáže, výzkumy. A celý časopis 
budeme připravovat co nejpoctivějším 
způsobem. Samozřejmě se nebráníme 
novinkám a trendům, z Brna jsme si odnesli  
i spoustu zajímavých postřehů a námětů,  
jak Heuréku zlepšit…Však si porovnejte toto 
číslo především po grafické stránce 
s předchozími, snad ani změny nemusím           
vyjmenovávat…Děkujeme a vážíme si vaší 
přízně, třeba příští rok něco vyhrajeme, pokud 
se změní kritéria hodnocení. „Velkým 
novinářům“ zdar! 
 

 
Ondra Bendl, sexta 
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Break Dance 
 

Break Dance je akrobatický hip hopový 
tanec.... Tak přesně tohle si může každý 
přečíst na jakémkoli blogísku či estránkách. 
Ale co si pod tím opravdu představit?  
Toť otázka, na kterou vám přinášíme odpověd.  
Skoro každému se asi vybaví pod pojmem 
„breakdance“ točení na hlavě nebo 
vrtulník.Ano, tyto prvky opravdu k breaku 
patří, ale není to jen o tom umět se točit  
na hlavě. Ne každý kdo umí pár triků, je hned 
velkej breakař. ( Stejně jako ne každý, kdo má 
pár rockových cédéček, je hned velkej rocker.) 
Je to hlavně taneční styl, způsob života  
a myšlení. 
Break dance vznikl na počátku 70. let  
v Americe na newyorském předměstí.  
Je to součást hip hopové kultury, ať už se 
jedná o oblečení, hudbu nebo životní názor. 
Postupně se spolu s hudbou rozšířil do celých 
spojených států. A pak se stal známým po 
celém světě.  
Do České republiky se break dance dostal 
teprve před pár lety. A proto se o něm začíná 
hodně mluvit až teď. Český breakdancing je na 
hodně vysoké úrovni. Mezi české breakaře 
patří i trojnásobný mistr světa pocházející  
z Jičína Tomáš Veselý ( alias Cruise ). Jako 
jeden z mála se dokázal breakem uživit. 
Čím víc lidí se breaku věnovalo, tím se 
zdokonaloval. V současné době jsou triky stále 
těžší a rychlejší, některé prvky jsou převzaty  
i z brazilského bojového umění Capoeiry ( jako 
třeba různé akrobatické skoky ). 
Pět základních prvků breakdance  
(breakingu,bboingu ) 
Tanec - je to téměř polovina z celého 
breakingu. V dnešní době je tanec hodně 
důležitý. Každý breakař ( bboy ) si vymýšlí 
svoje vlastní kroky a tím si utváří svůj osobitý 
styl. Bboy bez stylu, ale jen s triky, nedosáhne 
takového respektu jako bboy s perfektním 
tanečním stylem a dobrými triky. 
Footwork - tanečník je na všech čtyřech a dělá 

různé prvky na zemi. 
Freezes - Zastavení pohybu v nějaké 
krkolomné pozici.Většinou pouze na rukách(ve 
stojce). 
Power Moves - například točení na hlavě, 
vrtulník, želva, vzdušná kola, air tracky atd.  
Akroba - akrobacie velmi podobná té,  
co známe z gymnastiky, nedbá se ale na 
přesnost, spíš na design  
a na co nejvychytanější prvky  
(různá salta a přemety). 
Nad mnohými z těchto triků zůstává člověku 
jenom rozum stát.  
Často je také breakdance spojován s 
přehnaným nebezpečím, ale zranění tu hrozí 
stejně jako u celé řady jiných sportů. Je jasné, 
že žádná pohybová aktivita nemůže být zcela 
bezpečná. ( To vyplývá i z hesla- Sportem  
k trvalé invaliditě....) 
K Break Dance se 
tedy dá jen říct,  
že to, co jsme dříve 
považovali za 
nemožné, je u tohoto 
tance naprosto běžné 
a člověk jenom kroutí 
hlavou při pohledu 
na taneční kousky, 
které breakaři s chutí 
předvádějí na 
tanečních parketech 
po celém světě. 
                             
A koho break trochu 
zaujal, ať se přijde 
podívat do 
novopacké sokolovny 
a zkusit si to s náma 
(pondělí a čtvrtek od 
18 do 19 hod ), 
tak se nebojte a přiďte, klidně přijďte ; viz další 
strana) . 
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Breakdance 

 
Na tréninku breakdance se můžeš naučit: 

spoustu breakových triků (vrtulník,footworky, freezy, …) 
spoustu akrobatických triků (vzklopku, přemet, salto na tisíc způsobů, …) 
spoustu gymnastických triků (stojka, chůze na rukách, parkour prvky, …) 

a to pokud:   
se přestaneš upejpat, bát, dorazíš na trénink a budeš mít tu odvahu udělat něco pro sebe  
a vytrvat 

 
Pondělí a čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin 

 
v Sokolovně v Nové Pace (pod zastávkou) 

 
Breakdance se v Nové Pace učí už 2 roky. Jde o cvičení, které sdružuje týpky a typky cca od 10 do 22 
let. Na tréninku probíhá podle zájmu výuka breakdancových, akrobatických, gymnastických triků,  
ale i třeba výuka pádů, otoček, kopů, šplhů, rozběhů. Zkrátka kompletní rozsah a všehodruh pohybu 
jako takového. Nikoho nenutíme k ničemu, trénink probíhá naprosto z vlastní vůle: zkrátka bez práce 
nejsou koláče! Co si neuděláš sám, to nemáš! Voják se stará, voják má. Nejdřív je trénink, potom ženy 
a show! Aneb umíš-li na flétnu pískat dokonale, co na tom, jaké jsi tóny hrál… 

        

        
 

Anča Machotková a Jíťa Bezstarostová, 2.G 
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Ftípky 

 
Já miloval a bylo mi 15 let. Byla tak tenká a já 
přinesl jí v altánek. Tak jsem jí přitiskl ke svým 
rtům a sál vášnivě její dech…Tak jsme spolu 
seděli. Hovor stál, bylo to jak dětský sen, který 
se zdál. Ona se mi v rukou chvěla, odevzdala 
se mi celá. A já jsem se strachy chvěl, aby nás 
nikdo neviděl. Byli jsme v altánku sami dva.  
Já jsem jí držel jemně v těle a ona tak krásně 
voněla…Já miloval a po tom už je veta. Má 
první láska byla………………….cigareta… 
 

Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému 
vnukovi na vysoké škole: "Jen se na mě 
podívej! Nekouřím, nepiju, neběhám za 
ženskými a zítra budu slavit osmdesátku!" -  
"Jo? A jak?" 
 
Sedí manželský pár v restaraci, ženě ukápne 
polévka na halenku a  tak povídá: "Podívej, já 
vypadám jako prase!" "Nejen, že vypadáš jako 
prase, ale ještě sis pokydala halenku!" 
 
 

Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou další přednášku statistiky, 
když najednou překvapen vykřikne: "Překvapivé! Zvláštní!" - "Co se stalo?" optá se jeden ze studentů. 
"Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?" - "Opravdu zajímavé," opáčí student. 
"A zkusil jste jinou zubní pastu?" 

 

 

Sudoku 

 

Snadné (www.sudokuonline.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Velmi těžké (www.sudokuonline.cz) 
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