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Novinky aneb změna je život 
Věřím tomu, že jste si všimli první viditelné změny v našem 

časopise. Ano, píšu tu o zbrusu nové titulní straně. V Brně jsme 

načerpali inspiraci u konkurence a rozhodli jsme se, že každé číslo 

Heuréky bude mít svou originální a tematicky laděnou titulní 

stranu. Samozřejmě je nad slunce jasné, že tématem 1. Heuréky 

roku 2009 jsou vlasy (právě těch jste si na úvodní straně dozajista 

všimli jako prvních…). Sice Vám neporadíme, jak bojovat s lupy  

a jak bezproblémově vlasy srovnat po ránu, ale přesto Vás čeká 

velmi zajímavé čtení. Kromě titulky jsme pro Vás ale připravili  

i další změny.  

Seriál „Vybíráme“  si  sice  dává malou pauzičku, ale za to 

startujeme hned tři nové projekty. A to rubriky Duel, Anketa a sci-fi 

příběh Kdesi v čase na pokračování. Podstata Duelu je prostá. Vždy 

nastoupí jeden člen naší ostřílené redakce proti velectěnému 

reprezentantovi profesorstva. Budeme porovnávat vědomosti, 

důvtip, přehled a další atributy hodné každého gympláka  

(i peďačky…). Schválně, kdo nakonec obstojí lépe.  

V rubrice Anketa vždy položíme několika náhodným studentům  

i profesorům pár otázek na dané téma. Například aktuální Anketa 

je celkem poučná, zaobírá se první pomocí. Ale do budoucna se 

chystají všemožná (i nemožná) témata. Samozřejmě se budeme  

i nadále snažit vymýšlet a tvořit nové věci a rubriky,  

protože věříme, že to má cenu… 

Příjemné počteníčko Vám přeje 

    Ondra Bendl, šéfredaktor
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3 Školní dění 

Re: Škola třetího tisíciletí 
Často slýchávám od lidí "mimo školu", že to my, učitelé, 

nemáme v dnešní době vůbec jednoduché, že nám naše 

povolání nezávidí. Že naše mládež naprosto nerespektuje 

nejzákladnější společenské normy, že mladí perfektně znají svá 

práva, ale už ne povinnosti, neváží si svých učitelů.  

Často oponuji podobným názorům, snažím se je vyvracet s tím, 

že situace není tak zlá, alespoň ne u nás ve škole. A vždycky 

jsem byl na vás, studenty naší školy, dostatečně pyšný.  To vždy, 

když jsem slyšel, co se děje na jiných školách, především  

na učilištích, kde ten inteligenční potenciál není zdaleka  

na úrovni gymnazistů. O to víc mě zaskočily názory dvou 

studentek 3.G, které byly v tomto časopisu prezentovány.  

Dotyčné pisatelky se velmi negativně vyjadřují k postihování 

pozdních příchodů do školy, domnívají se, že takováto opatření 

do školy třetího tisíciletí nepatří. Ve svých vyjádřeních jsou 

ironické, používají výrazy jako "buzerace", ale z čeho je mi 

nejvíce smutno, ve svém článku "žalují" na své učitele 

způsobem, se kterým se setkáme v mateřské školce:  

"...my nesmíme a oni jo...". A právě takové a podobné názory 

vypovídají o neúctě dnešních mladých lidí k autoritám. 

A tady bych začal…  
Pro studenty platí Školní řád, pro učitele a další zaměstnance 

školy Pracovní řád. Ten vychází ze všeobecně platného Zákoníku 

práce. Porušuje-li student školní řád, je trestán dle školního 

řádu, jestliže nedodržuje učitel či jiný zaměstnanec Pracovní 

řád, je trestán dle příslušných paragrafů zákoníku práce svým 

nadřízeným, tedy ředitelem školy. Nebude-li dodržovat ředitel 

školy pravidla daná svým nadřízeným, v našem případě 

zřizovatelem, i on bude postihován. Toto by mělo být a určitě je 

typické pro jakoukoliv instituci třetího tisíciletí. Takováto 

"pravidla hry" má každá vyspělá společnost a měl by je 

dodržovat každý vyspělý občan dané společnosti. 

Naše škola je jakýmsi mikrosvětem, ve kterém se denně 

pohybuje cca 520 lidí. Studenti se zde neučí jenom základům 

věd, ale učí se žít v kolektivu, respektovat se vzájemně, 

respektovat autority… Prostě osvojovat si základní návyky  

a prostřednictvím tohoto mikrosvěta poznávat, jak to chodí  

v okolním makrosvětě. Samozřejmě, tak, jak není dokonalý 

makrosvět (ani nikdo z nás), tak není ideální ani mikrosvět.  

I na to vás škola připravuje. Chodit včas je výsadou králů. Pozdní 

příchod ve škole není omluvitelný (za jistých předpokladů)  

pro nikoho. A měl by být vždy potrestán. A to jsem opět u řádu.  

A jak to někdy chodí v praxi? Učitel přijde na vyučovací hodinu 

včas nebo i se zpožděním (o tom dále) a ve třídě to vypadá 

následovně: Studenti lítají po třídě nebo sedí v hloučcích  

s batohy na zádech. Až po příchodu učitele přicházejí ke svým 

lavicím, začnou chystat věci s batohů, hledat tužky...  

Jak a s jakým zpožděním má výuka začít?  

A že vyučující taky někdy přijdou později? Nemělo by to tomu 

tak být, alespoň ne vždy. Jenže oni aktivně vyučují 22 až 25 

hodin týdně, na každou hodinu se musí připravit. Na rozdíl od 

vás studentů jsou hlavními aktéry v hodinách a během těch 45 

minut si "neodfouknou" ani na minutku. Pak mají  

desetiminutovou přestávku. Během ní musí zvládnout příchod  

z vyučovací hodiny do kabinetu (i přes dvě patra), přichystat 

sešity, skripta, pomůcky a další materiály na následující hodinu, 

do toho mají telefony, čekají na ně mnohdy rodiče s nějakým 

problémem, žáci s omluvenkami, s přípravami na praxi, které 

chtějí konzultovat popř. okamžitě zkontrolovat, s nejrůznějšími 

dotazy, učitelé vybírají peníze, připravují kurzy... Kolikrát si 

nestihnou ani dojít na WC, natož sníst svačinu, či vypít kafe. 

Máte pravdu, jsou i takoví, kteří chodí pozdě do hodin 

pravidelně. Ti jsou postihováni dle Pracovního řádu školy 

 a věřte, že se tak děje… 

Za "vrchol buzerace" autorky článku považují skutečnost,  

že (přesně cituji): "Někteří učitelé do třídnice s radostí píší 

pozdní příchod .... a sami nejsou ve třídě". To považuji  

za závažné. Pisatelek jsem se zeptal na podrobnosti. Vyšlo 

najevo, že se to netýká některých učitelů, jak píší, ale jen 

jednoho, respektive jedné, a že se to stalo pouze jednou.  

A tak popisujete-li některé události, účelově je nezkreslujte.  

S dotyčnou kolegyní jsme na toto téma mluvili. Situaci si 

vybavila přesně. Uznala, že by tomu tak být nemělo, na svoji 

obhajobu však uvedla, že se to týkalo právě vás dvou,  

které chodíte pozdě na hodiny na rozdíl od ní téměř pravidelně.  

A co napsat závěrem?  
Já i všichni učitelé se vám i sobě snažíme vytvořit příjemné 

prostředí ve škole. A abychom se všichni cítili dobře, musíme 

respektovat základní pravidla a normy. A jestli si školu třetího 

tisíciletí představujete jinak než tu naši, pak je tu řešení. Všichni 

jste tu dobrovolně, nikdo tu nikoho nedrží. A nadcházející 

pololetí je ideální termínem pro možný přestup na jinou školu, 

která může být tou školou třetího tisíciletí dle vašich představ. 

Jen mě v tuto chvíli nenapadá žádná v okolí ani žádná 

vzdálenější, ve které by vám tolerovali pozdní příchody  

do školy, byť jen "o nějakou tu pouhou minutku"… 

Pavel Matějovský, ředitel 
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4 Školní dění 

Přírodovědná liga ve „druhém poločase“ 

Pátý ročník Přírodovědné ligy vstoupil v prosinci právě 

uplynulého roku svým pátým kolem do své druhé poloviny.  

V pátém kole se soutěžící zabývali tématikou evropské soustavy 

chráněných území Natura 2000. Toto kolo vyhrál s velkým 

náskokem Lukáš Fára ze třídy 1.G, která je zatím nejaktivnější 

třídou letošního ročníku, alespoň pokud se týká počtu 

soutěžících – z 1.G jich je celkem 8. Soutěžící z 1.G sice vesměs 

vstoupili do ligy až ve 3. kole, ale rychle se posouvají pořadím 

vzhůru a zřejmě se někteří z nich zařadí mezi úspěšné řešitele, 

tedy mezi ty, kteří získají 500 nebo více bodů po 8. kole. Špička 

pořadí je zatím velmi vyrovnaná, Stanislav Phan Dai Cuong  

ze 3.G (loni celkově čtvrtý) vede před Davidem Fričkem ze 4.G 

(loni druhý) o pouhých 6 bodů. Kategorii Junior zatím vévodí 

sekundáni, Tereza Janatová vede před Vojtěchem Tázlarem  

o osm bodů.  

Další body si mohli soutěžící vybojovat v Silvestrovské prémii, 

která v době vzniku tohoto článku (3.1.2009) ještě probíhá  

a končí v úterý 7.1.2009. Šesté kolo s chemickou tématikou 

začíná (v době, kdy čtete článek, již začalo) 8.1.2009 a potrvá  

do 27.1.2009.  

Známe už i termín Přírodovědné ligy mistrů 2009, do které 

postoupí 15 nejlepších soutěžících letošního ročníku. Proběhne 

v rámci projektového Dne Země 22.4.2009. Následně 29. dubna 

2009 proběhne Den s Přírodovědnou ligou. Začne ráno 

slavnostním vyhlášením výsledků Přírodovědné ligy 2008/09  

a předáním cen vítězům a pokračovat bude exkurzí do IQ parku 

Liberec. Dne s Přírodovědnou ligou se zúčastní všichni soutěžící, 

kteří v letošním ročníku získají alespoň 200 bodů. V době vzniku 

článku jich je (i se započtením dosud zaslaných řešení 

Silvestrovské prémie) 27 a další 2 soutěžící se k této hranici 

přiblížili na dostřel několika bodů. 

Kompletní pořadí ligy najdete na www.gymnp.cz a na nástěnce Přírodovědné ligy. A teď si ještě můžete vyzkoušet,  jak byste zvládli  

(již skončenou) Silvestrovskou prémii. Její zadání znělo takto: 

Vzpomínám na svá léta na základní škole a na našeho pana třídního učitele Fencla, který nás učil kromě přírodopisu rovněž lučbu 

skusnou čili chemii. Při jedné obzvláště brutální hodině chemie, kdy se od začátku až do konce hodiny ústně zkoušelo a já jsem v duchu 

tlačil ručičky hodinek vpřed, aby se na mě nedostalo (podařilo se…), mě napadlo, že jméno našeho třídního je složeno ze samých značek 

chemických prvků – FeNCl = železo, dusík, chlor. Po letech jsem si na tuto chemicky – jazykovou hříčku vzpomněl a rozhodl jsem se z ní 

udělat úlohu Přírodovědné ligy. Vaším úkolem bude čistě ze značek chemických prvků složit deset slov, a to: 

 příjmení známého českého herce 

 příjmení známého českého sportovce 

 příjmení známého českého politika 

 jméno evropského nezávislého státu v českém jazyce 

 jméno evropského města v českém jazyce 

 příjmení hudebního skladatele (českého nebo světového) 

 český název zvířete 

 český název rostliny 

 příjmení významného kvantového fyzika, který se narodil  

v Rakousku roku 1900 

 jméno postavy ze hry Járy Cimrmana (postava nemusí  

ve hře přímo vystupovat, stačí, když se o ní ve hře mluví). 

POZOR!!! Respektujte následující pravidla: 

1. Uveďte vždy příslušné slovo a pak slovy vypište jména chemických prvků, z jejichž značek jste slovo složili. 

VZOR: název rockové skupiny:  GENESIS = germanium, neon, křemík, síra. 

2. Značka jednoho a téhož prvku se v hledaném slově může opakovat,a  to třeba i více než dvakrát. 

3. Je třeba zachovat diakritiku, tedy čárky  a háčky ve jménech. Nelze tedy např. začít sestavovat jméno Šebrle značkou selenu Se, protože nám 

musí vyjít Šebrle a nikoli Sebrle. Jinými slovy jméno Šebrle nelze vůbec použít, protože ve značce žádného chemického prvku není písmeno Š. 

Podobně nelze použít třeba lípu, protože lithium  má značku Li a nikoli Lí. 

4. U jmen sportovců, herců apod. uvádějte jen všeobecně známé osobnosti, jejichž totožnost je všeobecně známa nebo ji lze dohledat. Nelze 

tedy vymyslet si fiktivní jméno a vydávat ho za herce ochotnického spolku z Kardašovy Řečice nebo pravé křídlo dorostenců SK Kotěhůlky.  

5. Značky izotopů vodíku – deuteria a tritia – lze použít. 

6. Písmeno „ch“ můžete brát jako „c“ a „h“. 

Tak co, máte pocit, že byste to zvládli? Pak neváhejte a třeba ještě v tomto ročníku se připojte k Přírodovědné lize! 

Josef Křeček

http://shadowglove.deviantart.com/art/The-Periodic-Table-81865894
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5 Duel 

PaedDr. Stanislav Bendl vs. Aneta Prokůpková 
Přinášíme Vám zbrusu novou rubriku Duel, v níž vždy položíme stejných deset otázek jednomu šťastlivci z řad profesorstva a naší 

redakce. Na zodpovězení každé otázky je pouhých třicet sekund… Kdo bude nakonec lepší, velectěné profesorstvo, anebo naše ostřílená 

redakce? To už si určete sami, správné odpovědi ke každé otázce naleznete na našich internetových stránkách (www.heureka.wgz.cz)... 

  

PaedDr. Stanislav Bendl  
Kdo je prezidentem 

Kanady? 

Kanada nemá 

prezidenta. 

„Vidím město veliké, 

jehož sláva hvězd  

se bude dotýkat“…  

Kdo vyřkl tuto 

myšlenku? 

Kněžna Libuše. 

„…Když se u nás 

chlapy poperou, tak 

jenom nožem a nebo 

sekerou. V zimě tam 

dlouhý noci sou a 

tuhej mráz… Jak sou naše cesty zavátý, tak vezmem vidle  

a nebo lopaty. Když něco nejde, co na tom sejde, my máme 

čas…“ 

Z jaké písně od jaké kapely je tento úryvek?  

Kabát – Dole v dole. 

Šli dva, šli tři, kolik jich bylo? 

Dva. 

Co je to „YouTube“? 

Může to být Ty trubko v doslovným překladu, nebo to, jak se to 

jmenuje?!? Na netu se tam můžou umisťovat veškerý videa  

a bejkárny z celýho světa, mezinárodní smetiště drbů a videí… 

Jaká je nejdelší řeka světa? 

No to se furt mění, já myslím, že Nil… 

Co je to pravda?  

Relativní pojem a je to filozofická kategorie a obvykle znamená to, 

že nějaký názor se shoduje s realitou… Je rozdíl mezi subjektivitou 

a objektivitou… 

Kdo je Frodo Pytlík?  

To je literární postava z Tolkiena, je to vlastně, počkej, předek 

toho, no, toho hlavního hrdiny, co hlídal prsten… 

Jak se anglicky a německy řekne robot?  

To je fakt těžký, robot, když to opsali od Čapka… 

Kolik je -11
2
?  

No, to  se může? Mínus dávat na druhou??? Tak asi 121… 

Nebo 122…Tak 121… 

Aneta Prokůpková   

Kdo je prezidentem 

Kanady? 

Bush, nebo Obama, 

né, počkej, Kanada je 

pod Anglií, takže 

nemaj prezidenta… 

„Vidím město veliké, 

jehož sláva hvězd se 

bude dotýkat“… Kdo 

vyřkl tuto myšlenku? 

Libuše, ne? 

„…Když se u nás 

chlapy poperou, tak 

jenom nožem a nebo 

sekerou. V zimě tam 

dlouhý noci sou a tuhej mráz… Jak sou naše cesty zavátý, 

 tak vezmem vidle a nebo lopaty. Když něco nejde, co na tom 

sejde, my máme čas…“  

Z jaké písně od jaké kapely je tento úryvek?  

Kabát – Sekyra. 

Šli dva, šli tři, kolik jich bylo? 

Tři. 

Co je to „YouTube“? 

Webová stránka, jsou tam videa a hudba… 

Jaká je nejdelší řeka světa? 

Ježišmaria, asi Nil… 

Co je to pravda?  

Slovo, který je pravdivý a je to od někoho, kdo mluví pravdu… 

Kdo je Frodo Pytlík?  

Eliah Wood z Pána prstenů… 

Jak se anglicky a německy řekne robot?  

Přece stejně, robot… 

Kolik je -11
2
?  

121. 

Ondra Bendl, septima 

Foto: Vašek Boch Foto: Neznámý autor 
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Anketa: Co bys dělal/a/, kdyby…. 
V této anketě se budu ptát na různé otázky týkající se našeho běžného života a situací,  

do kterých je možné se dostat. Vždy položím stejné otázky čtyřem náhodným lidem z naší 

školy. Jedna osoba bude z malého gymnázia, druhá z velkého, další z pedagogické školy a jako 

perličku na konec  i jednoho vyučujícího. 

Nyní máme leden. Všude je namrzlo, teploty klesají až k -15°C, dokonalé prostředí pro setkání 

se s drobným i vážnějším úrazem. Náhodně jsem se zeptala studentek 1.A, primy, septimy  

a pana profesora Kypra. 

1.) Jdeš cestou domů a naproti tobě se kuličkují dva malí kluci. 

Jeden tomu druhému omylem hodí kuličku do obličeje. Začne 

mu téci krev z nosu. Co uděláš? 

Osoba z  1. A: „Zakloním mu hlavu a dám studené na čelo.“ 

Osoba z primy: „ Já nevím. Asi mu zakloním hlavu a dala bych 

mu kapesník na nos.“ 

Osoba ze septimy: „ Očistím mu obličej, dám mu kapesník  

a hotovo. Toho druhého sprdnu.“ 

Profesor Kypr: „ No ošetřím ho. Zastavím mu krvácení. 

Rozhodně mu nebudu zaklánět hlavu. Uklidním ho.“ 

2.) Procházíš kolem rybníku, po kterém se kloužou dvě děti 

zhruba uprostřed. Najednou se pod jedním z nich prolomí led. 

Co uděláš? 

Osoba z  1.A: „Půjdu tam a vytáhnu ho. No, v podstatě spíše  

se tam doplazím. Pokusila bych se ho vytáhnout a dovedla  

k nejbližšímu domu.“ 

Osoba z primy: „ Zavolala hasiče. A případně pro něj došla.“ 

Osoba ze septimy: „ Tam bych teda nešla. Zavolala bych 

hasiče.“ 

Profesor Kypr: „ Pokud mám mobil, okamžitě volám. Rozhodně 

neuteču. Pokud led praská, nelezu tam. Musíme umět 

odhadnout své síly. První pomoc provádíme, pokud nejsme 

sami v ohrožení života.“ 

3.) Na neupravené zamrzlé silnici jsi svědkem autonehody. 

Jedno auto nedalo přednost autu zprava, které to nemohlo  

na zledovatělé silnici ubrzdit. Komu pomůžeš?  

Řidiči, který nehodu 

zavinil a má na 

první pohled těžší 

zranění, nebo řidiči, 

který je v tom 

nevinně a má na 

první pohled 

zranění lehčí? 

Osoba z  1. A: „ Tomu s těžšími zraněními. Zavolala bych 

doktora a dala ho do stabilizované polohy. Zkontrolovala bych, 

zdali má vše průchodné.“ 

Osoba z primy: „ Tomu, co má zranění těžší, a pak tomu  

s lehčími. Pak bych zavolala 112.“  

Osoba ze septimy: „Tomu s těžšími.“ 

Profesor Kypr: „ Samozřejmě tomu s těžšími.  A zajistil 

bezpečný koridor, aby nenarazila další auta.“ 

Ptáte se, jak by to mělo být správně? 

1. Raněného pokud možno posadit do mírného předklonu,  

3-5min tisknout kořen nosu a na čelo a zátylek dát studený 

obklad. 

2. Pokud je led relativně pevný a dítě se topí, snažíme se k dítěti 

doplazit -> abychom rozložili váhu. A samozřejmě voláme 

záchranku. 

3. Co nejrychleji zabezpečit bezpečnost prostředí a nejdříve 

pomoci člověku s těžšími zraněními. Když bude například 

dotyčný těžce krvácet, snažíme se jej co nejrychleji zastavit  

a pak voláme záchranku.  

A co vy, jak byste raněným pomohli? 

Alice Kučerová, 4.A 

 

Život ani počasí v kolonkách nebydlí 
Autorem tohoto pravdivého výroku je J. Zákopčaník, který vydal 

nový kalendář „Povídaní o počasí 2009" s meteorologickými 

pojmy. Přiměřenou formou se dočtete, že například jev El Niňo       

čili Jezulátko si získal své jméno podle častého výskytu v období 

Vánoc. Vzniká následkem přechodného zániku studeného 

Peruánského proudu podél pobřeží Jižní Ameriky a jeho 

nahrazením teplým proudem z rovníkových oblastí Tichého 

oceánu. To dokáže vyvolat někdy až drastické výkyvy počasí  

i ve vzdálených oblastech Země. Počasí nás průběžně procvičuje 

 v odolnosti. Pro zajímavost jsem vyhledal staré pranostiky, 

možná budou „platit“ i letos, když musíme počítat  

s ekologickými problémy Země. Také kdysi naši předkové 

nevyráběli umělý sníh na sjezdovkách a běžeckých tratích aj. 
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LEDEN 
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. 

Na Nový rok déšť -  o velikonocích sníh. 

2. Jaké počasí na svatého Makária bývá, takové se i v září ozývá. 

6. Tři králové mosty staví, nebo je boří, na Tři krále mnoho 

hvězd – urodí se hodně brambor. 

11. Na svatého Hygiena pravá zima začíná. 

14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, tak je břídil. 

15. Na svatého Pavla poustevníka pěkný den – bude dobrý rok, 

větrný den – mokrý rok. 

19. Na svatého Knuta přichází zima krutá. 

20. Nezmrzne-li chudák do Fabiána a Šebestiána, potom už 

nezmrzne. 

21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zbytky píce, 

bude neúroda. 

22. Vincence slunečnost dává vína hojnost. 

25. Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda, a když sníh 

nebo déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. 

26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. 

28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví. 

Jan Šorf 3.G 

Vítěz či poražený aneb článek přímo pro tebe 
Na světě žije přes 6 miliard osobností s odlišnými projevy chování poté, co uslyší slovo ,,SPORT‘‘. Některým se po celém těla objeví husí 

kůže a naopak některým se zvýší tělní teplota, na čele se začnou zjevovat kapičky potu a dotyčný člověk se teprve teď cítí jako doma.  

Čím vůbec může být pro obyčejného středoškoláka sport? Po školních chodbách potkávám den co den stejné osoby a den co den si 

říkám. Čím je sport pro tuhle dívku v růžové minisukni a pro tohohle chlapce s vytahaným tričkem reprezentujícím fotbalový klub? 

Zde je základní rozdělení vnímání sportu nejen středoškoláků: 

1) SPORTOVNĚ PRÁZDNÝ => Dívka nebo chlapec,  
co nedokáží pochopit ten pocit za něčím jít, ten chtíč 
být v něčem opravdu dobrý. Dělat něco, co naplňuje  
to prázdné místo uvnitř. 

2) SPORTOVNĚ NEMYSLÍCÍ => Člověk, pro kterého sport 
znamená pouze dokazování si něčeho znamenitého, 
uplatňování se v tom, kde se nemusí myslet (podle 
něho). 

3) SPORTOVNĚ NENALEZENÝ => Osoba, která chápe sport 
pouze jako podívanou na krásná vypracovaná těla. 
Člověk, kterému není jasné, jestli se u fotbalu hraje 
s míčem nebo s raketou. Nebo jestli je v tenise 
povolena hokejka vlastní výroby. 

4) SPORTOVEC =>  Ať aktivní či pasivní, člověk tělem  
i duší. Chápe sport jako zábavu, jako důležitý děj jeho 
života, jako svobodu a pochopení smyslu HRY. Člověk, 
pro kterého je sport koncentrace, osvobození od 
problémů, všech starostí a hlavně ,,KLID‘‘ pro jeho tělo. 
Je to TEN , který chápe, že bod, koš, gól, směč, aut, 
odpal nejsou pouhá slova, ale okamžiky, pro které 
musí obětovat energii a hlavně kus svého života. 

 A tak se ZROVNA TY zkus zamyslet . Kam vůbec patříš? Zkus si  

představit, že stojíš v čele lidí se stejným zájmem a cítíš, že jsi 

VÍTĚZ! => tento pocit žene sportovce dál. 

 Nedovol, aby tě strach z prohry  vyřadil ze hry. 

 A tak i když prohraješ, věř tomu, že karta se jednou 
obrátí. 

Michaela Dlouhá, 2.G 

Zebín 

Zebín se nachází asi 2 km severovýchodně od Jičína a dominuje 

celé jičínské kotlině svým typickým vzhledem. Tento zajímavý 

vrch s typickou kapličkou na svém vrcholku vznikl v období 

třetihor asi před 70 milióny let obdobně jako většina kopců  

v okolí Jičína (Veliš, sv. Anna). Zebín je vysoký 401 m.n.m. 

(někdy uváděno 399 m.n.m.) a svahy jsou pokryty jílovitým 

čedičovým pláštěm, zvláště na severním a severozápadním 

svahu se zbytky někdejších sesuvů. Na jihozápadní straně je 

kopec nahlodán čedičovým lomem. 
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Na vrcholu Zebína stojí kaplička, která je zasvěcena sv. Máří 

Magdaléně, která byla postavena kolem roku 1700 v době 

působení řádu sv. Bruna ve Valdicích. Toto opatství bylo 

založeno roku 1627 v době éry Albrechta z Valdštejna. Z vrcholu 

kopce je možné shlédnout vlastně celý jičínský kraj od Valdic, 

přes Kumburk a Bradlec, Veliš a jeho hřbet, Prachovské skály, 

Trosky v pozadí, kozákovský hřbet až k Táboru. Na jižním úpatí 

kdysi stávala dnes již zaniklá obec Zebín - po ní tu zbyl kostelík 

ze 14. století se hřbitovem a zajímavá dřevěná zvonička se 

šindelovou střechou.  

Pro svůj geologický a geomorfologický význam byl Zebín  

po předchozích výzkumech v letech 1980 - 1990,  uznán za 

chráněný přírodní útvar. Plán péče Občanského sdružení Zebín 

předpokládá kosení nebo spásání travních porostů na svazích 

Zebína, které by zamezily šíření náletů dřevin, dále likvidaci 

akátů v okolí hřbitova a obnovu starého třešňového sadu.  

K Zebínu se váže také jedna pověst o mladém chudém 

chasníkovi Vaškovi, který se upsal čertu, aby získal peníze  

a mohl si vzít bohatou mlynářovu dcerku Madlenku. Po uplynutí 

smlouvy si pro Vaška čert přišel, ale ten ho přemluvil k závodu. 

Vašek tenkrát vyhrál a mohl tak zůstat na zemi, protože čertovi 

se při běhu dostal do boty kamínek, který vyklepal na místě, 

kde dnes stojí Zebín.  

Veronika Kordíková, 2.G 

Fringe – The Fringe Science 
Jako každý rok všechny americké seriály mají pauzu a většinou 

všechny najednou. Jelikož já, velký seriálový „závislák“, jsem 

neměl na co koukat, narazil jsem na seriál Fringe. Je již čtvrtým 

projektem producenta J.J. Abramse, který má pod palcem 

projekty jako LOST, Alias. LOST mě nijak zvláště nenadchnul,  

ale Alias byl příjemný oddychový sci-fi seriál, kde se pořád něco 

dělo. Stejně je na tom i Fringe. Momentálně se blíží desátý díl 

první řady, takže celý děj je teprve na začátku, ale s jistotou 

vám mohu říct toto: 

Celý děj seriálu začíná na palubě letadla, kde nevysvětlitelnou 

událostí zemřou všichni cestující. K případu je povolána Olivia 

Dunhamová z FBI, která má na starosti vyšetřování. Odhaluje, 

že tento incident není ojedinělý, podobné události se dějí  

po celém světě. V seriálu je velká spousta neznámých, podobně 

jako v LOST. Ať už to jsou různé obrazce, či matematické 

posloupnosti, jako např. Fibonacciho čísla, číslo π atp.  

Jako příklad nevysvětlitelných událostí lze uvést např. dítě, 

které se narodilo a zestárlo během několika hodin,  

nebo autobus plný lidí, kteří jsou uvězněni v nějaké látce, jako 

komáři v jantaru. A podobných incidentů přibývá, což vystihuje 

jediná věta ze seriálu: „Its look like someone is experimenting 

and the whole world is their lab"(Vypadá to, jako by někdo 

experimentoval a celý svět byl jeho laboratoří). 

Agentce Dunhamové pomáhá vyšetřovat tyto události Dr. 

Bishop, který v osmdesátých letech prováděl experimenty 

v oblasti okrajových věd, mezi které patří telepatie, levitace, 

neviditelnost, genetické mutace apod. Dále jí také pomáhá 

doktorův syn Peter Bishop, který se musí starat o svého otce, 

protože dlouhodobý pobyt v psychiatrické léčebně se podepsal 

na otcově psychice. Celý seriál je zatím na začátku, tudíž je 

zajímavé, jakým směrem se vydá… 

 Vašek Boch, septima
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Alternativní zdroje energie v okolí mého bydliště - Vodní elektrárna 
Vodní elektrárna pod Spálovem je na řece Jizeře.  

Byla postavena v letech 1922 až 1926. Elektrárna řece ubrala  

na její divokosti, nijak však neublížila celkové romantice 

kaňonu. 

Soustavná elektrizace východních Čech na počátku minulého 

století probíhala za vynikající účasti zemské samosprávy. 

Zemský správní výbor se snažil využít všech přirozených zdrojů 

energie a staral se o to, aby včas a vhodným způsobem byly  

do sítí připojeny i elektrárny vodní. 

Vodní síla řeky Jizery byla využívána již v minulých stoletích pro 

provoz textilních továren při jejím toku. S rozvojem energetiky 

na počátku našeho století nabízela poloha soutoku dvou řek 

Jizery a Kamenice využití jejich spádu v rozsáhlém projektu. 

V roce 1921 byla zahájena výstavba elektrárny při soutoku řek. 

Tato hydrocentrála tvořila první část projektů vypracovaných 

Zemským technickým oddělením pro stavby vodní a využití 

vodních sil. S uskutečňováním dalších projektů se mělo 

pokračovat postupně podle toho, jak bude stoupat odběr 

elektrické energie v této oblasti. 

Účelem první části této stavby bylo získat pětadvacet metrů 

dosud nevyužitého spádu řeky Jizery v části mezi odpadem 

Schmidtovy továrny a řekou Kamenice. Stavba byla 

dimenzována na využití dvanácti metrů krychlových vody  

za vteřinu. 

Stavba byla rozdělena na dva stavební oddíly. První díl 

obsahoval jímání a vedení vody, tj. stavba jezu, štoly, kanálu  

a druhý díl pak rozvodnu, strojovnu, vyrovnávací komory  

a svodné potrubí. První díl byl zadán v roce 1921 za ceny 

směrné, druhý díl v roce 1923 za ceny pevné. 

Stavební práce byly zadány podnikatelské firmě ing. Nejedlý, 

Řehák a spol. v Praze, strojní zařízení stavidel, česlic a lávek 

dodala firma Bratři Prašilové s posl. V Libni, turbíny firma 

Breitfeld a spol. v Blansku, elektrické zařízení rozvodny firma 

F.Křižík. 

Jako nejvýhodnější poloha jezu po stránce technické, ale hlavně 

finanční, bylo zvoleno místo za galerií soutěsky Riegrovy stezky,  

proti prvnímu železničnímu tunelu. V těchto místech bylo 

možné zřídit pevný jez  5,20 m vysoký, bez vývařiště, protože 

celé podjezí je skalnaté a pokryté mohutnými balvany.  

Hradící jezové těleso mohlo být na levém břehu připojeno 

přímo ke skále, čímž byla zvětšena celková délka přepadu  

na třicet čtyři metrů. 

Na pravé straně jezu byla zřízena štěrková propusť 8,5 m široká, 

rozdělena na dvě 4 m široká pole s otvory hrazenými stavidly. 

Každé stavidlo bylo opatřeno 4 podvozky o 3 kolech, které 

jezdily po ocelových drážkách. Všechny desky se daly vytáhnout 

nad katastrofální vodu. Jezem vzdutá hladina se odváděla  

do usazovací nádrže, umístěné v pravém břehu mezi dvěma 

skalními útesy. Vtok byl tvořen 3 otvory nad dno štěrkové 

propusti a tím bylo znemožněno vnikání štěrku do usazováku. 

Aby nevnikaly do štoly naplaveniny a bylo zabráněno nárazům 

ledových ker, byla v líci přední stěny vtoku dřevěná stěna 

sestavující z trámů, jejichž spodní hrana zasahovala 60 cm  

pod hladinu normálně vzduté vody a horní hrana až do výše 

vody katastrofální. 

Obsluha stavidla byla ruční i strojní a pohybující se mechanismy 

byly kryty plechovou budkou. Z usazovací nádrže se vedla vody 

trychtýřovitým ústím do štoly. Vtok byl uzavřen stavidlem 3,6 m 

širokým a 2,7 m vysokým. Konstrukce i pohyb stavidel byl 

obdobný jako u stavidel štěrkové a proplachovací propusti. 

Mechanismy byly umístěny v železobetonové budce, jejíž 

střecha sloužila zároveň pro převedení turistické Riegrovy 

stezky přes vtok do štoly. Nad vtokem do usazovací nádrže,  

na pravém břehu byl postaven domek pro jezného a věž  

pro transformační zařízení proudu, určeného k pohybu stavidel  

u jezu. 

Nejobtížnější objektem z celé stavby byla štola. Celá štola měřící 

1 323 m prochází horským masivem vytvořeným výhradně 

vyvřelými diabasy, které jsou velmi pevné, takže každý  

i sebemenší výběžek skály byla nutno odstřelit. Ražení štoly 
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bylo prováděno najednou z obou stran, vrtáno bylo ručně  

a postup byl velice nepatrný, 20 – 30 cm hnací štoly za jednu 

osmihodinovou směnu. 

Ruční vrtání bylo zastaveno a byly namontovány stroje,  

ke kterým musela být zřízena primární linka z Vysokého  

nad Jizerou, která měla později sloužit budoucí elektrárně  

a jezu. Pro přeměnu proudu pro pohon strojů byly postaveny 

provizorní transformační stanice. Aby se s prací nemuselo čekat 

až do postavení této linky, byl pro pohon kompresorů použit  

na jedné straně motor benzínový a na druhé straně motor 

naftový. 

Stavba strojoven, montáž kompresorů a provizorních výbušných 

motorů byla dokončena  15. března 1922. Od tohoto dne byla 

zahájeno vrtání strojní a až do výlomu celé štoly probíhala 

práce nepřetržitě v 8hodinovým směnách. Pracovní klid byl 

dodržován pouze od 6 hodin ranní v neděli do 6 hodin ranní  

v pondělí. Pro práci byly použity vrtací garnitury Flottmann. 

Vodní elektrárna prošla v roce 1999  velkou rekonstrukcí.  

Rekonstrukce složitého technologického objektu  včetně 

výměny technologie byla realizována s jistou mírou pokory  

a úcty k práci našich předků. V rámci rekonstrukce byla 

nasypána 29 m dlouhá a 2,8 m vysoká hráz na utěsnění toku 

řeky Jizery. 

V současné době od 1. ledna 2006 jsou majitelé vodní 

elektrárny České energetické závody – Obnovitelné zdroje 

s.r.o.. 

Toto vodní dílo obdivuje po celý rok mnoho turistů.  

Hydroelektrárna je na známé turistické Riegrovy stezce,  

která vede ze Semil do Železného Brodu. Cestou projdeme 

kolem několika vyhlídek z níž je krásný pohled na řeku Jizeru  

a její údolí a na tuto netradiční stavbu, která nám přináší užitek 

již pěknou řádku let.   

Lenka Košková, kvinta 

Pejsci versus petardy 
Rozhodla jsem se, že můj dnešní článek se bude týkat Silvestra  

a ,,rachejtlí‘‘ s ním spojených. Jistě víte, že ne každý člověk má 

rád ty různé ,,práskačky‘‘ apod.  

Zvláště starší lidé z toho nejsou dvakrát nadšeni, může se stát, 

že dostanou i srdeční příhodu apod. Jinak tomu není u zvířat. 

Každoročně se na Silvestra úderem půlnoci a s ní spojeným 

bouchaním petard  ztratí desítky pejsků.  

A ani tento rok, tomu nebylo jinak. Pejsci končí v útulcích,  

u cizích lidí a na letácích s nápisem HLEDÁME PEJSKA. Pokud vše 

dobře dopadne, pejsani se vrací zpět ke svému majiteli… 

Asi nebude nikdy možné  silvestrovské burácení  zakázat , ale je 

možné snížit počet ztracených uprchlých pejsků. A jak? 

Jednoduše.. Nejen petardy jsou viníky úprků, ale v některých 

případech i majitelé pejsků. Nejsou totiž schopni si své domácí 

mazlíčky zabezpečit. A přitom stačí tak málo.. 

Pokud máte pejska už delší dobu, musíte vědět jak, reaguje  

a čeho se bojí. Pokud jste s pejskem trávili minulého Silvestra 

pod postelí a ve stresu, je jasné, že by se s tím mělo něco 

udělat. Střílení petard je pro pejsky velmi stresující, stačí pouze, 

když si s ním dojdete k veterináři, který předepíše uklidňující 

prášky. V žádném případě by pejsek neměl zůstávat sám venku 

na zahradě. Nebo pokud s ním půjdete na procházku, 

nepouštějte ho bez vodítka. Nejlepší ze všeho ale je, vyvenčit 

psa brzy odpoledne(3-4h), dokud se ještě tolik nestřílí,  

a pořádně se s ním projít. Poté přicházejí na řadu už ty zmíněné 

prášky a klid. Samozřejmě ho můžete nechat doma samotného 

a jít někam pořádně ,,pařit‘‘, ale je lepší, v této situaci, vašeho 

psího kamaráda neopouštět. Protože to je jedna z chvil, kdy Vás 

nejvíce potřebuje. Tato rada vám už teď k ničemu nejspíš 

nebude, ale můžete ji použít jako příručku na letošního 

Silvestra.  

A abych nemluvila jen tak do větru, uvedu vám příklad zbytečné 

smrti jednoho pejska.. 

O Silvestru nechali majitelé svého pejska na zahradě volně 

pobíhat, pejsek velice rád aportoval. A když nastala hodina H, 

nějací kluci hodili petardu přes plot, právě k onomu pejskovi. 

Ten zvyklý aportovat petardu chytil do tlamičky a .. Dál myslím, 

že nemusím pokračovat. Pejsek samozřejmě zemřel. Řekla bych 

zbytečná smrt, nemyslíte…?  

Aneta Prokůpková, 2.G 
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Archandělé 

Archanděl je obecně nejvyšší úroveň anděla. A andělé jsou 

necírkevní, jelikož nepatří k žádnému určitému náboženství. 

Přesto se o nich v monoteistických náboženstvích (jako je 

křesťanství, judaismus nebo třeba islám) hovoří a považují  

se tam za nejdůležitější posly Boha. Ovšem disciplínu zabývající 

se jen anděly nazýváme angelologie. Toto slovo pochází  

z řeckého výrazu angelos, což v překladu znamená posel.  

A slovo archanděl pochází ze slova archón, to znamená vládce… 

Nejsem věřící, ale přesto archandělé do věcí, které mě zajímají, 

neodmyslitelně patří. I v astrologii se objevuje sedm 

archandělů, vládců sedmi planet. Jsou to Měsíc, Merkur, Slunce, 

Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. A jejich ,,archíci“ se jmenují 

Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel a Orifiel. 

Základními archanděly jsou však 

Michael, Rafael, Uriel a Gabriel. A já 

vám povím něco o jejich poselstvích 

tady na Zemi. 

Michael 

Říká se o něm, že stojí v čele 

,,brigády světla“. Správně hádáte,  

že tato brigáda zahrnuje veškeré 

andílky a dobré duše existující  

na našem světě. A Michael je tedy 

nejvyšší ze všech nejvyšších. 

Ochraňuje světlo, které máme  

v našich srdcích a pomáhá nám tak 

řešit všechny problémy. Říkáte si 

ale, proč se nám tedy děje tolik 

smutných věcí a proč není každý 

šťastný jako blecha v kožichu? 

Možná by byl svět nudný, možná by 

tak prostě nefungoval.  

Ale když se nad tím zamyslíme, uvědomíme si, že nikdy vlastně 

není tak špatně, aby nemohlo být hůř. A každá situace se nám 

jeví dobrá nebo špatná jen díky našim názorům a myšlenkám. 

Vezměme si to například jen z obyčejné situace: Jedničkářka 

dostane z písemky trojku. Řekneme si – je to přece dobrá 

známka, co by za ni někdo dal. Ale ona je z toho smutná  

a usiluje o to si ji opravit. Jde jen o její vlastní přesvědčení,  

že trojka je známka špatná. A proto ji jako špatnou vidí. 

Samozřejmě, že v životě jsou situace natolik otřesné nebo  

zoufalé, že jde těžko o naše přesvědčení, abychom zjistili,  

že jsou špatné. Ony prostě špatné jsou. Zase jde ale jen o to,  

jak moc si je bereme. Do jaké hloubky o nich uvažujeme a jak 

moc se nás dotknou. Zkrátka – ať se vám to líbí nebo ne, náš 

život je odrazem našich vlastních rozhodnutí a důsledků našeho 

chování. 

 

 

A Michael nás učí právě toto vidět. Jeho světlo je všude.  

Je věčné, neporazitelné a je příčinou i silou našich velkých 

rozhodnutí. Je ve všem, co nám dělá radost. V hudbě,  

kterou posloucháme, v obrazech, které malujeme.  

Žije v květinách, stromech, knížkách i v lidech, které milujeme. 

Dává nám sílu jít dál a snaží se všemi způsoby odhalit naše 

světlo. Proto můžete být pro sebe takovým Michaelem i vy 

sami…  

Někdo svádí na Michaela i jev, který my nazýváme ,,déjá vu“. 

Určitě ho každý zná, už jen kvůli filmu Matrix. Jde o pocit,  

že situaci, kterou aktuálně zažíváme, jsme už jednou viděli. 

Nemůžeme si však v tu chvíli vzpomenout, zda jsme ji už prožili. 

A než se vzpamatujeme, zvláštní pocit je pryč. Tento archanděl 

k nám prý totiž přichází ve snech a ukazuje nám nějaké úkoly, 

které nás čekají. Proto nás potom při ,,déjá 

vu“ může napadnout, že se nám o dané 

situaci zdálo. Zajímavé ale je, že tento 

zvláštní jev se (mně osobně) většinou stane 

při věci, kterou bych rozhodně za důležitou 

nepovažovala. A za svůj úkol už vůbec ne. 

Ale kdoví… Možná v tom jsou nějaká skrytá 

poselství… 

Rafael 

,,Pomáhám vám léčit vaše tělo. Stresové 

situace, které jsou pro vás tak běžnou 

záležitostí, nejsou vůbec nutné. Svět je 

chaotický, ale chaotickým si ho udělali právě 

lidé…“ To by mohla být první věta, kterou by 

Rafael pronesl, kdybyste se s ním setkali… 

To, co vidíme, to také skutečně dostáváme. 

Pravdou je, že na této větě opravdu velká 

pravda tkví. Často si řekneme, že něco 

opravdu špatně dopadne. A pak si můžeme 

říct, že jsme to věděli. Často věříme tomu, že z tohoto počasí 

nás čeká jen rýma. A do týdne smrkáme a utrácíme za papírové 

kapesníky. Teď jde ale o to, jestli jsou to jen důsledky našich 

myšlenek, anebo je to zkrátka náš osud. 

Rafael říká, že za zdánlivým chaosem se dá spatřit dokonalá 

souhra a přesnost. Že můžeme získat nový pohled na svět,  

v němž žijeme. Vše má rovnováhu, načasování a my můžeme 

být v klidu. Faktem je, že z vnímání všeho chaosu, který vidíme 

kolem sebe, pramení naše zoufalství a přerůstá v stres.  

Z něj pak pramení veškeré nemoci. Když si budeme pořád 

dokola opakovat: ,,tak to nemůže být!“, zavrhneme  

tak existenci chaosu. Říkáte si, že je to hloupost? Dost možná…  

Ale už jste to někdy zkusili? Už jste si někdy, když vám bylo 

nejhůř, měli jste strach, nebo zažívali úzkost, řekli: A DOST!  

a pomysleli na něco hezkého? Pomysleli jste na to, jak to 

udělat, aby bylo lépe? Nebo aby se příště už taková situace 

neopakovala? Nebo zkrátka na to, že špatná věc přeroste jen  

do té míry, do jaké to sami dovolíte? 
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Vnímáme krásu zevnitř i zvenčí. Žasneme nad nádherou,  

jež se nám při každé nové situaci otevře. Cítíme posvátnou úctu  

a zažíváme obrovskou radost ze všeho, co děláme.  

Takhle bychom si to představovali? A právě o to se Rafael snaží. 

Vnímejme svět jako lidé dříve. Mějme radost z maličkostí,  

z přítomnosti druhých lidí a třeba i jen z toho, že Slunce stále 

svítí a hřeje. A když už přijde nějaká ta krizová situace, 

neutíkejme před ní a postavme se jí čelem. Čerpejme sílu  

z každého úspěchu a posilujme svou vůli při neúspěších. 

Buď lidé tato moudra nasbírali za věky, co už tu jsou a přiřknuli 

je jako kladné vlastnosti nadpřirozeným archandělům,  

nebo se s nimi někdo opravdu setkal a setkává.  

Každopádně věty, které jsem teď uvedla jako poselství 

archandělů Michaela a Rafaela, určitě za zamyšlení stojí. Příště 

budeme moralizovat ústy Uriela a Gabriela… 

Týna Kofránková, 2.A 

Paranormální jevy psychologie 
Název parapsychologie vymyslel v devatenáctém století 

německý psycholog Max Dessoir. Sloučil slova psychologie  

s řeckým para - vedle. Paranormální jevy se poslední dobou 

označují také jako faktor PSI. Parapsychologie se dá definovat 

jako soubor fenoménů nerespektujících naše představy o čase  

a prostoru. 

Telepatie, telekineze, spiritismus, 

teleportace, levitace, jasnovidnost, 

dematerializace, mimosmyslové vnímání  

a mnohé další jevy… Ač existují, přesto je 

není možno podchytit nám známými 

fyzikálními zákony. A právě hledání 

souvislostí s přírodními zákony, formování 

zákonů faktorů PSI a objasňování vlastních 

parapsychologických fenoménů se stává 

předmětem zkoumání. Přesné mapování, 

datování a detailní popis každého jevu PSI 

může přispět k jeho objasnění.  

Ne všechny záhadné jevy lze chápat jako 

jevy paprapsychologické. Někdy se může 

jednat o zvláštní shodu okolností a někdy 

bohužel i o podvod. Vyloučit tyto 

"nežádoucí" jevy lze pouze intenzivním 

výzkumem a otevřeným jednáním. 

Mnoho lidí nechce mít s parapsychologií 

nic společného, byť by se s faktorem PSI osobně setkávali 

denně, a to jen proto, aby nebyli zesměšňováni. Spousta vědců 

by určitě přispěla svým fundovaným názorem, ale ouha - jsou 

přece vědci, ne šarlatáni, takže žádný fundovaný názor, co by 

tomu řekli kolegové, vždyť by se znemožnili. Takové a podobné 

tabuizování musí padnout. Bohužel se tak asi nestane dřív,  

než přijde někdo, kdo podá nezvratný důkaz o existenci faktoru 

PSI a doloží ho i teoretickými úvahami o zákonitostech a snad 

i výpočty. Zde je však jeden velký problém. Vědecký důkaz musí 

být něčím doložen, musí být opakovatelný a nesmí být  

v rozporu s fyzikálními zákony. PSI jevy jsou ale přesným 

opakem - odporují zákonům, jev často nastává náhodně  

a opakovatelný taky není vždy, doložit ho by také mohlo 

znamenat totéž, jako chytit ducha do láhve nebo zavřít 

levitujícího člověka do láhve od okurek. Také nelze poštou 

rozeslat všem výzkumným ústavům a univerzitám po 20 dkg 

telekineze k bližšímu zkoumání.  

Tyto jevy zde však jsou a vědecké je zkoumat je, nikoli odmítat 

je jako výmysly duševně chorých nebo jako výsledky vtipálků. 

Síly, které působí ve vesmíru, jsou poznány 

jen částečně, o mnohých dnes ještě nevíme, 

natož pak abychom je nějak definovali… 

Parapsychologie je opravdu velice rozšířeným 

fenoménem a degradovat ho do sféry 

fantastična jen proto, že tento fenomén nelze 

matematicky doložit, je obrovský omyl.  

Vždyť i matematika, královna věd, si často 

musí vypomáhat některými nedoložitelnými 

faktory, např. počítá s nekonečnem. Co je to? 

Kdo tam byl? Jak to vypadá? Kde to je?  

Nikdo se na to neptá, stačí, že ve výpočtech 

lze nekonečno použít, i když na prstech ho 

rozhodně nikdo neukáže. Důležité ale je,  

že výpočty fungují. Ten, kdo si však okolní 

svět představuje jako jeden velký a složitý 

matematický vzorec, je na omylu. Žádá důkaz 

výpočtu tam, kde nic vypočíst nelze, vysmívá 

se těm, kteří usilují o objasnění jevů,  

které jsou na hranicích postřehnutelnosti. 

Rozběhne-li se takový člověk, možná doběhne až do nekonečna 

a na vlastní oči tam uvidí, jak se tam protínají rovnoběžky.  

Ale dost, podobné úvahy, i když trochu humorné, jsou ztráta 

času, nikomu to nepomůže. Paranormální jevy zde jsou a je 

známo mnoho konkrétních případů. 

Například pokusy s telekinezí jedné americké ženy.  

Jejím experimentům byli přítomni parapsychologové, žena 

během pokusů dokázala silou vůle pohybovat po stole 

krabičkou zápalek. A to dokonce opakovaně. Zajímavé bylo, 

 že ji během experimentů stoupl srdeční tep až na 240 tepů  

za minutu a po ukončení experimentů bylo zjištěno, že ztratila 

1,5 kg váhy. Její experimenty s telekinezí nebyly jediné… 

Dokázala na neexponované filmy vtisknout značky a písmena 

pouze silou vůle a navíc přes stínění tvořené 20 mm gumy a 1,5 
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mm olova. Dále dokázala až na vzdálenost 1 m působit termicky 

na okolní osoby. U některých se na kůži objevily puchýřky a 

zčervenání.  

Z toho se usuzuje, že dokázala psychickou energii soustředit  

do úzkého svazku. Působit na dálku tepelně - tento jev  

se nazývá pyrokyneze…. 

Veronika Kordíková, 2.G 

Jakou barvu vlasů máš, takovým jsi člověkem 
Denně se setkáváte s brunetkami, blonďáky, s lidmi 

rusovlasými, černovlasými a jinak barevnovlasými. Sledujete je 

a hodnotíte. Oni sledují vás. Vaše oblečení, postavu, chůzi  

a vlasy. Vlasy nejsou jen povrchní záležitostí, jak by se mohlo 

zdát. Vlasy nás vzájemně odlišují, vypovídají o naší osobnosti, 

jací asi jsme. Vlasy můžou být dlouhé, sestříhané, krátké, 

rozčepýřené, neupravené, lesklé, mastné, zdravé...  

Jelikož to ale zavání reklamou na šampon, přejdu k věci. 

Je barva důležitá? 
Barva vlasů u obou pohlaví hraje určitý význam. Ženy se častěji 

zajímají o barvu svých vlasů. Neustále ji vylepšují, aby se zalíbily 

sobě a okolí. Muži bývají spíše konzumenty, kteří sledují,  

hodnotí. Ale jak to doopravdy je? Jsou páni doopravdy  

na blond, jak se tvrdí? Marylin Monroe, sexbomba své doby, 

byla známá výrokem: „Muži milují blondýnky, ale žení se  

s brunetkami“. Sama vyměnila svou původně hnědou  

za platinovou hřívu. A tisíce žen ji napodobovalo. Muže ale 

možná spíše přitahovalo to, že peroxid byl v té době ještě 

neokoukaný, většina žen mělo vlasy v přirozených odstínech.  

Čistě peroxidové vlasy způsobily novou a svěží vlnu ženskosti. 

Zjišťovala jsem, jestli výrok Marylin Monroe platí dodnes.  

A co ženy? Přitahují je stále tmavé typy mužů? Byla jsem  

se na to zeptat lidí přímo do ulic. 

Anketa nebyla omezená věkem, 

z důvodu co největší možné 

objektivity při hodnocení obou 

pohlaví… 

Muži překvapili, ženy 

zůstávají věrné 
Muži překvapili hned na samém 

začátku… Na otázku: „Jaká barva 

vlasů je u žen nejvíce přitahuje“ 

více než každý desátý odpověděl,  

že oblíbenou barvu vlasů nemá. 

Důležité je prý pro ně, jaké jsou 

uvnitř. No kterou holku to 

nepohladí u srdce. Nebo to je jen 

nepravdivé klišé? Ani pro 80% 

dotázaných není barva vlasů při 

výběru partnera důležitá… A teď k jednotlivým barvám.  

Muži mají nejradši vlasy v přirozených barvách, a to nejlépe  

v odstínu hnědé nebo tmavé, jak odpovědělo 50% z nich,  

za nimi pokulhává ta výše zmiňovaná blonďatá s necelými 18%. 

Zrzavá, černá a ostatní barvy byly v menšině do 8%. Ideál krásy 

se nám poněkud změnil. Neznamená však, že by muži teď zase 

zbožňovali brunetky. Většina však touží po přirozenosti, a proto 

není nutné si nechat vlasy sžírat peroxidovými přípravky. Však 

slyším hlasy: ,,No můj taky zbožňoval půl roku mé kaštanové 

vlasy! Pak mu stačil jediný večer a odvedla mi ho obarvená, 

dlouhonohá blondýna.“. Holt i tento chemický přípravek  

v dnešní době občas zamotává chlapům hlavu stejně,  

jako gentlemanům padesátých let. 

Barva vlasů není ženám lhostejná. Každá má nějaký ideál, ale už 

pro ně není tak důležité, aby toto kriterium splňoval i jejich 

partner. Ženy spolu držely více za jeden provaz - tmavé vlasy  

se staly  vítězem. 60% upřednostňuje hnědé a obecně tmavší 

vlasy a 26% si libuje ve vyloženě černé barvě. Blonďáci okouzlují 

celých 17% dotázaných. Naprosté minimum pak preferuje vlasy 

zrzavé a ostatní barvy. V tmavých vlasech ženy vidí mužnost  

i vášeň. Hodně záleží na tom, jakou barvu vlasů má jejich 

současný partner, jehož barvu vlasů často volily. 

Třetí otázka byla v mnoha případech velmi zajímavá. Ptala jsem 

se na to, kolik měli dotázaní partnerů s barvou vlasů,  

kterou si určili jako nejoblíbenější či nejpřitažlivější? Kromě čísel 

pohybujících se nejčastěji od 1-3 (byl i případ 15 partnerů:-) ) 

byla velmi častá nula. Mnoho lidí sní o ideálním partnerovi. 

.Jejich ideál modrookého bruneta je však v realitě často  

„pouze“ chlapec neurčité barvy vlasů s vodnatýma očima,  

ale přece je milujeme více neměnili bychom. Na toho bruneta 

se jen občas podíváme v ženském časopise. 

Ať už jsou vlasy povrchní záležitostí či nikoliv, jsou na rozdíl  

od mozku vidět na první pohled. A proto nakonec několik 

doporučení: 

Dneska si umyjte vlasy. 

Žádné vlasy, taky řešení. 

Image je na nic, následuj svůj instinkt  

a… 

…poslouchej svou maminku. 

Tereza Černá, 4.A 

http://flo-moshi.deviantart.com/art/blond-guy-44993001
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14 Rozhovor 

Rozhovor s Michalem Chrtkem 
s nejnovějším „přírůstkem“ do řad profesorstva, mladým,  pohodovým matikářem, 

tělocvikářem, rockerem a muzikantem…   

Jak vzpomínáte na svá studentská léta na střední a vysoké 

škole? 

Vzpomínám často a rád, na gymnázium jsem chodil do Jilemnice 

a na vysokou do Prahy. Především na vysoké jsme měli fajn 

partu lidí stejných zájmů a prožili jsme společně mnoho věcí, 

 což by bylo na dlouhé vyprávění. Mezi nejhezčí vzpomínky  

ze školy bych určitě zařadil sportovní kurzy na FTVS. 

Jaké byly vaše oblíbené předměty a jaké jste naopak neměl 

rád? 

Samozřejmě matematiku a tělocvik jsem rád měl:), ale i fyziku 

nebo angličtinu, moc mi neseděla chemie a němčina.   

Čím jste chtěl být a proč jste si nakonec zvolil učitelskou 

řeholi? 

V první třídě jsem chtěl být potápěčem. Dlouho jsem přemýšlel  

o architektuře a stavařině, ale během střední školy mě začalo 

učitelství lákat. Možná i díky učitelům, které jsem během studia 

potkal, ale i kvůli práci s mladými lidmi.   

Proč jste si vybral zrovna matematiku a tělocvik? Pokud byste 

si měl vybrat, jste spíš matikář anebo tělocvikář?  

Matematika je předmět, který usnadňuje celý proces učení. 

Člověk se zde naučí myslet systematicky, dělit si věci na důležité 

a méně důležité a logicky chápat souvislosti mezi věcmi nejen 

matematickými. Navíc jsem měl dobrého matikáře na střední, 

který mě inspiroval. Zálibu v tělesné výchově, předpokládám, 

vysvětlovat nemusím, a ani bych se nechtěl k jednomu 

předmětu přiklánět víc než ke druhému, jsou od sebe velice 

odlišné a učit oba mně vyhovuje.  

Co máte v matematice nejraději a jakou látku příliš nemusíte?  

Celá středoškolská matematika je samozřejmě fajn:)), ale mám-

li si vybrat, tak upřednostňuji výrokovou logiku, funkce, 

goniometrii, analytickou geometrii a naopak nemusím 

planimetrii, posloupnosti a řady. 

Které sporty máte nejraději a věnujete se nějakému sportu 

aktivně? 

Preferuji míčové hry. Fotbal, volejbal a tenis jsem hrál závodně. 

Nyní hraju už jen fotbal, ale hodlám se vrátit i k tenisové 

soutěži. Přes zimu samozřejmě bruslím a lyžuji, chodím si zahrát 

florbal nebo squash, ale to asi každý tělocvikář… 

Z jakého důvodu jste vlastně přešel na naší školičku? 

Po třech letech učení v Praze, které navázalo na mé studium, 

jsem se přestěhoval zpátky do rodného Studence a hledal jsem 

práci v blízkém okolí. Tak se mi poštěstilo najít si práci právě  

v Nové Pace. 

Mohl byste prosím 

porovnat studenty, 

prostředí, vybavení  

a práci na naší škole  

s Vaším předchozím 

působištěm? 

Některé věci se mi 

těžko porovnávají. 

Gymnázium v Praze, 

kde jsem učil, bylo  

na počet žáků téměř 

dvakrát větší, než to 

naše. Studenty jsem 

tam měl především z 

nižších ročníků gymnázia. Nyní učím hlavně středoškoláky. Po 

půl roce působení v Nové Pace se stále ještě s některými věcmi  

a s povahou studentů seznamuji. Vybavení obou škol je vcelku 

srovnatelné. Pražské gymnázium ale nemělo bezbariérový 

přístup a kamerový systém.  

Jak nakládáte s volným časem, jaké jsou Vaše koníčky? A lze 

se tady na malém městě zabavit stejně dobře jako v Praze?  

To záleží na tom, jak jsme kdo náročný. Když bydlíte v Praze,  

tak máte samozřejmě nezměrné množství možností, ale otázka 

zní, kolik jich opravdu budete využívat a jak často. Také začnete 

více pociťovat, že každá zábava něco stojí. Mně se po těch 

možnostech zatím nestýská, hodně času trávím sportem a ten je 

tu přístupnější než v Praze. A když chci jet do kina, na koncert  

či na squash, tak se do většiny okolních měst dostanu do půl 

hodiny. Člověk je ale závislý na autě. 

Váš bratr hraje v místní metalové kapele Svrab, nemýlím-li se? 

Vyznáváte stejný styl hudby? Pokud ano, kdy Vás potkáme  

na nějakém koncertě? A hrajete také na nějaký nástroj? 

Ano, bratr hraje ve Svrabu na kytaru. Mám rád rockovou hudbu 

jakékoliv tvrdosti, ale vyžaduju v ní melodii. Nejsem pravidelný 

účastník koncertů a festivalů, ale někdy zajdu:). Hraju rekreačně 

na kytary (akustickou, elektrickou, basovou). 

Jak se Vám líbil sobotní (17.1., Sekec Mazec) koncert??? 

Názor na koncert... Koncert se mi líbil. Svrab znám, Samhain 

jsem slyšel poprvé a musím kluky pochválit za instrumentální 

zručnost. Byl jsem příjemně překvapen. 

Máte nějaké životní motto?  

Zážitek nemusí být pozitivní, stačí, když je silný. 

Závěrem, chtěl byste něco vzkázat čtenářům Heuréky?  

Hodně zdraví!:) 

Ondra Bendl, septima 
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15 Kdesi v čase 

Část první 

NGC 1300, (TUOS) Artemis.   

Tma… Není to, jako když zhasnete beztak už skomírající 

lampičku u postele tříletého dítěte. Spíše vše pohlcující temná 

prázdnota sžírající mne i celou posádku již delší dobu.   

Navíc nervy jsou podle mě to, co v takovýchhle situacích člověk 

ztratí jako první. „Sakra práce chlape! Já se tady snažím dělat 

aspoň něco užitečnýho a myslím si, že bys to měl bejt zrovna ty, 

kdo mi to bude vyčítat!“  Byla moje poslední ironická slova toho 

týdne  a snad už mohu říct, že mě doteď mrzí.  

Začíná nás pohlcovat všechny. Já, i když o sobě vím, že nebývám 

agresivní, i na mě už pomalu dopadá ponorková nemoc známá 

ze starých kronik válečných lodí.  K tomu všemu ta strašná zima. 

Už si ani nevzpomínám, kdy jsem naposled viděl oblohu, cítil 

ranní rosu nebo dýchal čerstvý, nefalšovaný pozemský kyslík  

a právě ve chvíli, kdy jste na dně a na konci sil si říkáte, jak málo 

by vám stačilo. Mluvím tady o Zemi a přitom; Kde je Země?  

Jak je vzdálená a jak vůbec teď, po tolika letech, které pro nás 

znamenají cestu od jedné hvězdy ke druhé (avšak na naší 

domovině zestárne několik generací), vypadá? Zamlžilo se mi  

už i poslední sklíčko u brýlí a v celé lodi už nezbyla ani jediná 

kapka té zázračné kapaliny, pro mě tak důležité. Mám sice ještě 

jiné brýle, ale najděte si brýle bez brýlí. A čekat tady od někoho 

pomoc? Všichni se uzavřeli do sebe nebo do malých skupinek 

všude v útrobách tohohle vraku. Co já  vlastně vím, jestli tu  

už nejsme sami, když poslední týden jenom sedím, bez jídla  

a pití, zesláblý natolik, že nevím, jestli bych vstal a ani jestli by 

mi to omrzliny na strnulém svalstvu ještě dovolily.  

Moje kajuta, alespoň jak si ji pamatuji z dnů, kdy jsem ještě 

viděl, nebyla přímo největší. Postel a stůl se židlí mezi čtyřmi 

zdmi. Kdybych mohl alespoň ležet, ale postel, vzdálená necelý 

metr, byla pro mě nyní jako na druhém konci světa.  

Vím, že i kdybych dokázal vstát a z bezpečnostní skříňky vyndat 

zbraň, o které jsem věděl, že tam je a bez které bych se teď  

po palubě neodvážil ani na krok, by moje pouť nejspíš stejně 

netrvala příliš dlouho. Přátelé, které jsem měl, lidé, co jsem 

znal, se nyní stali jen pouhými soupeři v podivném boji o přežití. 

Několikrát jsem už slyšel střelbu, hlasy, dokonce i sténání lidí, 

které jsem podle hlasu poznal a za nic bych nevěřil, že by byli 

schopni někomu ublížit a tedy dozajista nebyl důvod ubližovat 

jim. Často proto usínám se vztekem, pocitem bezmoci  

či s obavami, že už se vůbec neprobudím… 

A kdo že vůbec jsem, kde se nacházím, a jak jsem se dostal  

až sem? Možná mi trocha nostalgie pomůže nalézt sebe sama  

a snad i trochu oprášit dávnou slávu a čest Artemidy, jak si ji 

pamatují ti, co přežili…. 

Vlastně jsem už několikrát začít chtěl, ale když přichází ta chvíle, 

těžko hledám v klubku mysli právě tu počáteční nit.  

Abyste věděli, nikdy jsem nepatřil k nejchytřejším  

nebo nejvýraznějším, ale již ihned potom, co jsem z pusy vyplivl 

dudlík, jsem věděl, že moje budoucnost leží právě tady. 

Intergalaktická průzkumná stanice (TUOS) Artemis, chlouba 

lidského kosmického průmyslu…  

Abych upřesnil pro další generace, narodil jsem se na Zemi, 

planetě zpustošené několika tisíciletími lidského pokolení. 

Vyrůstal jsem se svým bratrem a sestrou v Evropě, vystudoval  

a prošel několika lety tvrdého výcviku u světových obranných  

a průzkumných sil. Moje ambice a tužby nebyly v tu dobu zcela 

běžné. Lidstvo se stále zotavuje z další světové války a většina  

z nás se snaží zapomenout. I ti poslední ale záhy poznali,  

že na této planetě, tolik zamořené biologickým nebezpečím,  

je život už takřka nemožný. A proto, na základě neudržitelnosti 

jakékoli nadvlády nad tím, co zbylo, ať už na jednom, či druhém 

kontinentě uzavřely dvě  největší mocnosti světa (ty zbývající) 

vzájemnou smlouvu. Dokument nazvaný Archa úmluvy,  

který měl za cíl svrchovat všechny zbývající obyvatele světa  

pod jedním praporem, jednou vlajkou…   

Ve stručnosti, na znamení platnosti byl celosvětově zahájen 

projekt REKOLONIZACE,  zaměřený na obnovu lidské rasy  

a nalezení jiné planety vhodné pro život. Po několika 

neúspěšných pokusech vyslat intergalaktickou sondu byla  

do vesmírného prostoru vypuštěna První Ultraorbitální stanice  

s mezinárodní posádkou nazvaná Gaia. Celosvětově sledovaný 

projekt však dopadl jaksi prazvláštně. S ohromnou slávou  

a majestátností jsme s lodí ztratili kontakt, a byli jsme to právě 

my; já, moje sestra Sheila, náš kamarád Alexei a půl druhého 

tisíce elitních specialistů, astronautů a vojáků, kteří měli tvořit 

posádku záchranného korábu. Ze záchranného programu se ale 

po několika letech příprav, kdy šance na znovuzískání kontaktu 

či záchrana přeživších z vraku Gaiy klesly z nuly hluboko pod 

bod mrazu, stal nový závod v dobývání nekonečného kosmu. 

Byla zkonstruována několikrát modernější a větší loď a nechtíc 

nést na hrudi nešťastné číslo 2, byla nazvána Třetí ultraorbitální  

a orbitální stanice Artemis. A právě tady začíná náš strastiplný 

příběh a zároveň příběh jednoho z největších omylů lidstva… 

Pokračování příště… 

LuFa**,1.G 
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16 Pod záštitou boha Apollóna 

Nevěříte? Věřte! 
Byl krásný letní den a my jsme se s naší partou rozhodli, 

že si vyjedeme pod stan. Někam k vodě, kde by jsme se mohli 

v tom horku pořádně osvěžit. Kámoš (jménem Jirka) navrhnul, 

že by jsme mohli vyrazit k Máchovu jezeru. Všichni jsme byli 

tímto nápadem nadšeni, to jsme ale nevěděli… Co se nám právě 

u tohoto jezera stane! 

Vyrazili jsme ráno v 7:00 z Prahy a okolo deváté hodiny jsme 

přijížděli do města zvaného Doksy, kde leží i naše Máchovo 

jezero! Všichni jsme nadšeně vyskákali z aut a dopravili se  

do kempu. Začali jsme stavět stany a holky se začaly hádat,  

kde která bude spát. Já a Jirka jsme měli jasno, ale Pavla 

s Adélou se nemohly dohodnout, která bude s Honzou, a která 

s Michalem. Nakonec jsem to vyřešila já, tím, že jsem navrhla, 

aby holky spaly spolu ve stanu a kluci taky. To se ale ozval 

Michal, že to v žádném případě, že nebude ve stanu s klukem, 

že nechce vypadat jako nějaký buzerant. Chytil Adélu za ruku  

a řekl, že ať se jí to líbí, nebo ne, bude spát ve stanu s ním!  

Tím byl problém vyřešen! Celý den jsme se koupali, blbli 

v kempu a byla strašná sranda. Večer jsme si udělali malý 

ohníček a opékali jsme buřty. Okolo jedenácté hodiny jsme si šli 

všichni lehnout, abychom byli čilí na zítřejší túru. Byla příjemná 

horká noc a už, už jsem pomalu usínala, když tu jsem najednou 

uslyšela strašný křik a jakoby najednou něco spadlo do jezera.  

Okamžitě jsem tedy probudila Jirku a začala jsem panikařit: 

,,Jirko, vstávej, sakra, slyšel jsi to? Co to bylo? Rychle, pojď  

se podívat ven!“ Nejdřív se mu vůbec nechtělo, ale pak vstal  

a šel se mnou ven, cestou mi říkal, že nic neslyšel, a že se mi to 

určitě jen zdálo. Běžela jsem 

k jezeru a viděla, jak uprostřed něco 

zabublalo a zmizelo pod hladinou. 

Když mě Jirka doběhl, hladina 

jezera už byla klidná. Začala jsem 

hystericky křičet, že jsem viděla, jak 

se někdo potápí a slyšela jsem 

zběsilé volání o pomoc. Bylo to 

strašné, Jirka mi nevěřil, ale 

souhlasil, že se podíváme na ostatní 

kamarády, abychom zjistili, zda jsou 

v pořádku…  

Potichu jsme otevřeli stan Michala s Adélou, nakoukli dovnitř  

a zjistili jsme, že jsou oba v naprostém pořádku a v klidu spí… 

Relativně uklidněná jsem vlezla i do stanu k Honzovi  

a Páje, jenže… Honza tam byl.. Ale Pája… místo ní tam byl jen 

rozdělaný spacák a Pája prostě nikde. Vzbudila sem Honzu  

a zeptala se ho, kde je Pája. On odvětil, že šla před chvílí  

na záchod. Vykřikla jsem:,,A kdy odešla na ten záchod?!?“  

,,No já nevím… asi tak před půl hodinou.“, klidně opáčil. 

Uvědomila jsem si, že zhruba před půl hodinou jsem slyšela ten 

výkřik a poté viděla onu postavu v jezeře. Všichni jsme začali 

běhat po kempu a hledali jsme Páju. Když začalo svítat a my 

jsme pořád naši kámošku nenašli, šli jsme za správcem kempu  

a všechno mu řekli. Správce nám ještě s mnoha dalšími lidmi 

pomáhal hledat, ale bohužel bezvýsledně. K večeru jsme 

zavolali policii a tým potápěčů. Policie nic nenašla, ani žádné 

stopy po tom, kde by mohla Pavla být… Až druhého dne 

dopoledne potápěči našli Pájin řetízek v jezeře, ale po ní 

jako by se slehla zem… 

Už je to rok od této události a po Pavle stále není ani vidu ani 

slechu a my už jsme se pomalu smířili s tím, že už jí 

pravděpodobně nikdy neuvidíme. Je to pro nás obrovská 

záhada, co se té noci stalo. Nikdo mi nevěří, že jsem jí slyšela  

a viděla v tom jezeře (jsem si jistá, že to byla ona). Když jsem  

si o tom povídala s mamkou, říkala mi, že někde četla, že v tom 

kempu, kde jsme byli, žil dřív jeden zlý člověk, který po nocích 

chodil podél jezera. A jakmile se mu někdo připletl do cesty, 

nemilosrdně ho zabil. Je možné, že tam je jeho duch stále a čas 

od času si vybere svou oběť,  

kterou zabije.. Je to jen má 

domněnka a nikdo mi nevěří, ale já 

vím, že to, co se tu prokletou noc 

minulého roku stalo, a to co nám 

naši kamarádku vzalo, nebylo nic 

z našeho světa... Ráda bych přišla 

na to,co se tehdy stalo i když je mi 

jasné, že nám to Pavlu nevrátí…  

Zuzka Váňová, 2.A
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