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Vyhlídková jízda od začátku až do konce…
Měsíc se s měsícem sešel a vy třímáte v rukou další
Heuréku. Takže si držte klobouky, jelikož jízda začíná!
Doufám, že nezapomínáte na pásy, protože hned
z počátku nasazujeme neuvěřitelné tempo. Absolvujeme
totiž opravdu peprný a setsakramentsky vychytaný duel.
Poté trošku zklidníme hladinu adrenalinu v krvi.
Přichází totiž lyrická pasáž naší výpravy, v níž se otážeme
náhodných kolemjdoucích na téma svátek zamilovaných
a jeho oslavy. Dále naše okružní jízda pokračuje,
dojedeme až do Liberce, kde se dozvíme vše o aktuálním
FIS mistrovství světa v klasickém lyžování. Poté si uděláme
malou pauzičku na občerstvení a vyřešíme poruchy příjmu
potravy.
V půli naší cesty za poznáním se naučíme odhalit lháře
a zjistíme něco málo o lhaní. Následuje průjezd tajemným,
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nadpřirozeným tunelem, kde se vám představí mimo jiné
duchové. Samozřejmě Vám naše výprava musí přinést
každoměsíční dávku emocí, takže se můžete těšit na porci
napětí, humoru a úzkosti, které vám budou podány
v podobě příběhů ostřílených vypravěčů. Než ale vjedeme
do samotného finiše, musíme nejdřív odmaturovat
(kromě letošních maturantů nás naneštěstí čeká státní
maturita). Hip, hip, hurá, matura i naše dechberoucí jízda
je za námi, jde se slavit. A k oslavě patří hudba.
Proto se zeptáme jaké to je, mít kapelu Reverse,
baskytaristy Jirky Drašara…

Příjemné počteníčko Vám přeje
Ondra Bendl, šéfredaktor

Přírodovědná Liga

Celkové pořadí Přírodovědné ligy 2008/09 po 6. kole
Přinášíme čelo průběžného pořadí letošní Přírodovědné ligy po 6. kole, které skončilo v posledním lednovém týdnu.
Tučně označení soutěžící překročili metu 500 bodů, jsou již nyní úspěšnými řešiteli Přírodovědné ligy 2008/09 a na konci
soutěžního ročníku obdrží diplom a věcnou cenu. Další soutěžící (je jich nyní už celkově 28) jsou již nyní účastníky exkurze
Přírodovědné ligy do IQ parku Liberec, která se koná 29.4.2009 a na kterou se nominují všichni, kdo získají alespoň 200 bodů.
Celkem má letošní Přírodovědná liga zatím 34 účastníků, z toho 7 v kategorii Junior. V současnosti probíhá 7. kolo, které končí
24.2. Pak ještě přijde 8. kolo, Mimořádná prémie a pak už Přírodovědná liga mistrů (22.4.2009) pro 15 nejlepších soutěžících,
kteří překročí hranici 500 bodů…
Celkové pořadí:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno
Stanislav Phan Dai Cuong
David Friček
Martina Fejfarová
Václav Pilař
Tereza Janatová
Pavel Brodský
Lucie Pospíšilová
Vojtěch Tázlar
Jan Šorf
Kristýna Voráčková
Lenka Šulcová
Lukáš Fára
Jan Drbohlav
Michaela Sehnalová
Jan Horák

Kategorie Junior
Třída
3.G
4.G
2.G
4.G
sekunda
kvinta
2.G
sekunda
3.G
kvarta
2.G
1.G
4.G
3.G
4.G

Body
674
657
655
636
590
589
573
559
520
493
470
367
363
359
342

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Tereza Janatová
Vojtěch Tázlar
Kristýna Voráčková
David Broul
Jaroslav Moravec
Veronika Nguyen Hai Vy
Petr Blažek

Třída
sekunda
sekunda
kvarta
sekunda
sekunda
sekunda
tercie

Body
590
559
493
304
289
208
86

Nová soutěž: Vymyslete logo Přírodovědné ligy!
Vyhrajte cenu v hodnotě až 1000 Kč a účast na exkurzi do IQ parku v Liberci!
Soutěž o nejlepší logo školy již skončila, je tu však další
šance pro výtvarně nadané jedince! Přírodovědná liga
letos slaví své páté narozeniny a tak by si jako milý dárek
jistě zasloužila své logo. Realizační tým Přírodovědné ligy
tímto vyhlašuje soutěž o nejlepší logo Přírodovědné ligy.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci a studenti
Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace (tedy nejen ti,
kteří aktivně řeší úlohy Přírodovědné ligy). Navržené logo
by mělo obsahovat název Přírodovědná liga, mělo by být
jednoduché, přehledné a mělo by vystihovat charakter
a poslání soutěže Přírodovědná liga (o soutěži více viz
sekce Přírodovědná liga na gymnp.cz). Autor musí spolu
se zaslaným návrhem uvést své jméno a třídu.
Návrhy posílejte buď v elektronické podobě na adresu
krecek.josef@centrum.cz nebo je odevzdávejte autorovi
tohoto článku do kabinetu č. 16 na nelinkovaném papíře

formátu A4 do 27.3.2009. Vyřazeny budou návrhy
nesplňující požadavky uvedené v předcházejícím odstavci,
návrhy vulgární, poškozující dobré jméno osob či institucí
a návrhy anonymní. Soutěž vyhodnotí dvě nezávislé
pětičlenné poroty - jedna z řad profesorů, druhou bude
tvořit 5 nejúspěšnějších soutěžících 5. ročníku
Přírodovědné ligy v průběžném pořadí po 8. kole.
V případě, že by někdo z těchto 5 soutěžících byl sám
autorem některého soutěžního návrhu, postupuje na jeho
místo v porotě šestý soutěžící pořadí atd. V případě
nerozhodného výsledku rozhoduje hlas lidu, tedy výsledek
dosažený u poroty studentské.
Vítěz soutěže získá poukázku na zboží ve stejné výši jako
celkový vítěz Přírodovědné ligy 2008/09 (cca 1000 Kč)
a účast na exkurzi Přírodovědné ligy do IQ parku Liberec
29.4.2009.
Josef Křeček
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Duel

Mgr. Martin Koláčný + Michal Vejvoda vs. Ondra Bendl
V nelítostném, krutém, vysoce intelektuálním souboji se proti sobě utkali: náš milý šéfredaktor Ondra Bendl proti obyvatelům
kabinetu číslo 18. Martinu Koláčnému a Michalu Vejvodovi. Důvod, proč má Ondra dva soupeře?
Profesoři, odchyceni v kabinetu, v šoku začali odpovídat oba…
Foto: Archiv O. Bendla

Martin Koláčný
a Michal Vejvoda
1. Jaké druhy pravítek
znáte?
My známe jenom levítka,
takže dva druhy vlastně…
Pravítka a levítka. Levítka je,
když nám to nejde ve sportu moc…
Foto: Archiv M. Koláčného
2. Jaké zvuky znáte?
Já znám akorát příjemný a nepříjemný zvuky..
3. Kolik má noha židlí?
Žádnou.
4. Kolik máte doma mravenců?
Mrtě!!! (občas je to hustý...)
5. Co je lepší? Motyka nebo zábradlí, a proč?
Pro mě zábradlí, protože když vrávorám z veselky,
tak motykou bych se moc neopřel. Ale vlastně když jdu
z veselky, tak vrávorám jak motyka...
6. Co je to žbrdlení?
To je takový to zábradlí nebo co... To je takový to zábradlí,
o který se opírají motyky…
7. Máte rádi prdící pytlíky? A proč?
My je nemáme rádi, protože si vystačíme sami. Nemáme
rádi náhražky...
8. Co si myslíte o díře v ponožce?
Já nevim… ,,KUK´´ Stane se...
(Pozn.red.: Páni profesoři věnovali jako dar Heuréce
ponožky - sice bez díry, ale přece jen jsme vám je
na ukázku vyfotili, viz foto na webu Heuréky…)
9. Nejoblíbenější značka, barva, materiál, kolikavrstvé
toaletní papíry máte rádi?
Lopuch s beruškou, zelený, jednovrstvý… U jednovrstvého
je riziko protržení… (vrstvy jsou variabilní.). Vrstvy lze
přidat dle individuálních požadavků… (Pozor na
berušku!!!).
10. Popište nám funkci trakaře.
Když je hnusně, tak padaj z nebe, takže jejich funkce je
destruktivní… Jak fyzicky, tak psychicky. Tak jest…
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Ondra Bendl
1. Jaké druhy pravítek
znáte?
Kružítko, trojúhelník,
10-ti, 20-ti, 30-ti
centimetrové pravítko,
pak mam ještě na
kružítku pravítko (takový
spešl kružítko).
2. Jaké zvuky znáte?
Štěkání, mňoukání, Jítin smích, Ančin smích, zvuk kroků
(to je takový blbý, člověče, zvuk kroků...).
3. Kolik má noha židlí?
4…?
4. Kolik máte doma mravenců?
Já jsem je nikdy nepočítal, ale ňáký tam budou… Já ještě
doplním znalosti...
5. Co je lepší? Motyka nebo zábradlí, a proč?
Zábradlí, protože o to se jde líp opřít.
6. Co je to žbrdlení?
Žbrdlení?????? Nemam ani páru...
7. Máte rádi prdící pytlíky? A proč?
Tak určitě, protože pěkně prděj...
8. Co si myslíte o díře v ponožce?
Že je neskutečně sexy.
9. Nejoblíbenější značka, barva, materiál, kolikavrstvé
toaletní papíry máte rádi?
Já nevim. Co nejvíc vrstvý, pěkně barevný, aby to pěkně
utíralo...
10. Popište nám funkci trakaře.
Usilovně přemýšlím... On nemá funkci. To ho musim
prostě naložit a někam s nim jedu. A pak to vyklopím
a mám to...

Anča Machotková a Jíťa Bezstarostová, 3.G

Anketa & Za branami Syrakus

Co bys dělal/a, kdyby…
Tak a máme tu další anketku. Tentokrát jsem se náhodně dotázaných ptala na otázky související se svátkem, který se slaví
jednou ročně a právě v únoru. Na svátek, jenž je pro někoho jedním z nejhezčích svátků v roce a pro někoho naprosto
nevýznamným dnem, neboť jej neslaví. Ano, pokládala jsem otázky ohledně svátku všech zamilovaných.
Svátku sv. Valentýna.
Náhodně jsem se dotázala osob ze sekundy, 3.A a 4.G + paní profesorky
Krausové.
1. Jak bys strávil/a Valentýn, kdyby to mělo být přesně podle tvých
představ?
Osoba ze sekundy: „Ježiši. Asi někde u moře bych se válela na pláži.“
Osoba ze 3.A: „Nad tím jsem moc nepřemýšlela. Ale asi pěknou večeří
při svíčkách a ideální by bylo, kdybych dostala červenou růži.“
Osoba ze 4.G: „Se svoji přítelkyní.“
Profesorka Krausová: „S manželem na pláži v Karibiku bychom vyjídali
dvěma lžícemi půlku melounu. Černoši by mi nabízeli pět zlatých náramků
a já bych si nemohla vybrat. A jako kulisa by vlny narážely do břehu.“
2. Jaký dárek bys dal/a partnerovi/ce, aby co nejoriginálnější?
Osoba ze sekundy: dlouhé přemýšlení… „Nevím.“
Osoba ze 3.A: „Seskok padákem. I se mnou.“
Osoba ze 4.G: „Nevím, s tím mám problémy…“
Profesorka Krausová: „Dala bych mu celé pečené sele zabalené v krabici
od mikrovlnné trouby. On mikrovlnné trouby nesnáší.“
3. Co bys dělal/a, kdyby tě na ulici zastavil člověk z reklamní agentury, řekl Ti, že vypadáš přesně podle jeho představ
na billboard pro novou svůdnou voňavku a chtěl si Tě v ateliéru nafotit?
Osoba ze sekundy: „Ne. Protože kdybych už chtěla někde viset, tak ne na reklamě, ale někde, abych něco dokázala.“
Osoba ze 3.A: „Asi bych o tom nejdříve přemýšlela a zjistila si podmínky. A jestli bych měla vůbec čas.“
Osoba ze 4.G: „Zeptal bych se, kolik by dal, a šel do toho.“
Profesorka Krausová: „Takových už bylo několik a vždy jsem odmítla.“
Tentokrát nelze napsat, jak by měly znít správné odpovědi. Ale je zajímavé, že když jsem se jen ze zvědavosti mimo anketu
ptala na otázku číslo tři, drtivá většina odpovídala záporně z obavy, že by to mohlo “být nebezpečné“.
(Přitom když jsem otázku vymýšlela, vůbec jsem ji nezaměřovala nebezpečně.) A co vy? Šli byste do toho?
Alice Kučerová, 4.A

Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
Největší sportovní podnik roku 2009 v České republice –
to je FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci.
Od 18. 2. do 1. 3. 2009 se tu na běžeckých tratích
a skokanských můstcích střetne světová lyžařská špička.
Mistrovství světa v klasickém lyžování se koná každé dva
roky, v Česku přitom bude úplně poprvé. Pro soutěže
ve skocích na lyžích byly upraveny dosavadní skokanské
můstky na úpatí vrcholu Ještěd, pro běžecké lyžování byl
vybudován zbrusu nový areál ve Vesci u Liberce.
Mistrovství světa představí také atraktivní premiéru: poprvé
se totiž na skokanských můstcích utkají také ženy, pro které

byla tato soutěž dosud
uzavřena. Na to, jak se jim
bude ve vzduchu dařit,
se diváci mohou přijít
podívat
20.
února.
Oproti tomu disciplína
skoků pro muže už je dobře
zavedená. Hlavní boje na
velkém můstku se svedou 27. 2., soutěž týmů pak 28. 2.
Na mistrovství světa dorazí loňský vítěz světového poháru
Rakušan Thomas Morgenstern, legendární Adam Malysz
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Za branami Syrakus
z Polska či vítězka kontinentálního poháru žen Ulrika
Grässlerová hájící barvy německého týmu.

Město Liberec divákům a sportovcům nabídne také jiné než
sportovní vyžití. K jeho atrakcím patří symbol kraje, televizní
vysílač a hotel Ještěd, botanická zahrada či zábavní

Nový běžecký areál ve Vesci přivítá závodníky na dvou
okruzích dlouhých 3,75 km, jejichž kombinací vzniknou tratě
o délce 5 km a 7,5 km. Závodit se tu bude hned od začátku
šampionátu, finálové závody ve sprintu, štafetě a maratónu
mužů a žen se odehrají od 24. 2. do 1. 3. 2009. České
publikum vkládá své naděje v loňského vítěze světového
poháru Lukáše Bauera, který si dobré umístění v Liberci
stanovil jako prioritu letošní sezóny. Česká běžkyně Kateřina
Neumannová byla na posledním mistrovství v Sapporu zlatá,
na tom nynějším bude jako jeho prezidentka fandit rovněž
svým bývalým soupeřkám Norce Kirstin Steiraové nebo Italce
Follisové.

a relaxační komplex Centrum Babylon. Město převzalo 254
nových bytů pro účastníky mistrovství světa v Zeleném Údolí.
Výstavba obou areálů si vyžádala okolo 1,25 miliardy korun.
Náklady oproti původním předpokladům stouply. Téměř 80
miliónů korun putovalo do parkovacího domu pod Ještědem,
kam se vejde okolo 400 aut. Na dokončení běžeckého areálu
ve Vesci a skokanského areálu na Ještědu přispělo
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bezmála 44
milióny korun. Garáže pro rolby stály státní pokladnu přes 2
milióny korun. Vybavení bytů v Zeleném Údolí vyšlo na 11
miliónů a rekonstrukce cesty od lanovky ke skokanským
můstkům na 7 miliónů korun.

Vstupenky na zahajovací ceremonii stojí od 300 do 750 Kč,
na finále od 250 až do 1500 Kč.
Lenka Košková, kvinta

Maturita...a co dál???
Ve dnech 27.-28.1. 2009 se na holešovickém výstavišti
v Praze konal veletrh pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus. Pro návštěvníky byly od 8 do 16
hodin připraveny informace o možnostech dalšího studia,
jak po maturitě, tak i různá navazující magisterská studia,
manažerské kurzy, studium a práce v zahraničí...
Mezi vystavovatele patřily české i zahraniční univerzity,
jazykové školy, agentury zajišťující vzdělávání v zahraničí,
instituce zabývající se přípravou na přijímací zkoušky.
Celkem se účastnilo 152 škol, agentur a institucí nejen
z České republiky, ale také ze Slovenska, Švýcarska,
Německa, Rakouska, Holandska, Polska, Velké Británie,
Skotska, Dánska a USA.
Souběžně s permanentními informačními stánky probíhaly
přednášky a prezentace škol. Mohli jsme se tak dozvědět
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informace o historii a chodu školy, otevíraných oborech,
přijímacím řízení, procentuální úspěšnosti i budoucím
uplatnění.
Koho zajímá spíš materiální stránka těchto veletrhů, přišel
si také na své. Mnoho škol rozdávalo bonbony, propisky,
klíčenky, trička či jiné propagační předměty. Ti šťastnější
vyhrávali dárkové balíčky či dokonce stipendia na angloamerickou školu v Praze.
Pokud jste nestihli navštívit tento veletrh letos, určitě
doporučuji napravit to příští rok, pokud tedy nejste už
ve 4. ročníku. Jestli nejste ještě rozhodnutí kam dál,
Gaudeamus vám může určitě pomoct.
Mája Tumová, 3.G

Zajímavůstky

Další poruchy příjmu potravy
K zamyšlení nad tímto tématem mě přimělo řešení 6. kola
Přírodovědné ligy o kontaminantech v potravinách,
které běžně jíme. Také jsem si vzpomněl na studenty
z nepálské družební školy, když nechtěli ani ochutnat
české speciality, čokoládu a zmrzlinu. Jedli jen rýži a vejce,
neboť na to byl zvyklý jejich zažívací trakt.

příjem z potravy, aby mohly
vypít více alkoholu, jenž je
poměrně kalorický, a přitom
neztloustly. Navíc vydávají
energii na párty nebo
diskotékách.

Při současném znečištění životního prostředí ale těžko
docílíme, aby něco bylo opravdu zdravé. V potravinách
jsou zbytky pesticidů, herbicidů, léčiv, mukotoxiny
a emulgátory „ éčka“ aj. V přehledech na internetu
si můžete najít, že některá „ éčka“ jsou neškodná,
jiná podezřelá, nebezpečná, poškozující zdraví,
rakovinotvorná. Odborníci doporučují, abychom se
vyhýbali i celozrnným výrobkům, protože obilniny většinu
škodlivin koncentrují ve své slupce. Co tedy budeme jíst?

Tento
jev
je
běžný
i u modelek a hereček.
Bez jídla se alkohol
vstřebává vážně mnohem
rychleji, jeho účinek je
silnější a nebezpečnější.
Zatěžují se velmi játra.
Riskem je i míchání
alkoholu s energy –
drinky. Zde dochází
ke zvýšení krevního
tlaku, srdeční činnosti, sníží se schopnost vnímat únavu.

Patologická posedlost zdravou výživou se nazývá
ortorexie ( z řeč. Orthos – správný, orexis-chuť).
Touto poruchou trpí převážně ženy. Orientují se
na obchody se zdravými potravinami, hledají informace,
jak se vše vyrábí. Roste u nich strach z nezdravého jídla,
přibývá položek, které jsou málo zdravé a bezpečné.
Jídelníček se zužuje na minimum.
Postižené ženy ztrácí na tělesné hmotnosti, trpí
podvýživou. V rodinách
těchto žen, biofanatiček,
trpí více osob, hlavně
děti. O svíčkové, řízku,
bramborácích, smažáku,
palačinkách atd., o ovoci
a zelenině, se jim může
jenom zdát ve snu.
Další poruchou příjmu
potravy je drunkorexie.,
Ta postihuje opět více
ženy, které opakovaně
snižují
energetický

Stálá podrážděnost z hladu
z pití na lačno, zničené zdraví…

a

stálá

opilost

Také někteří muži mají svou poruchu přijímání potravy –
bigorexii. Jedinci chtějí vypadat jako postavy
z kulturistických časopisů nebo akčních filmů. Zneužívají
zejména bílkovinné potravinové doplňky a látky
podporující svalový růst a ovlivňující metabolismus. Navíc
velmi posilují, přetěžují a poškozují si klouby. Často trpí
nadváhou, která je ovlivněna vysokým příjmem energie
kvůli svalovému růstu.
Známějšími poruchami
a mentální bulimie.

jsou

mentální

anorexie

Na závěr bych uvedl, že základem toho, jak zůstat zdráv,
je jíst rozmanitou stravu, typickou pro naši zeměpisnou
šířku. Nevyléčitelné nemoci více způsobují stresy a jejich
hlavní příčinou bývají negativní mezilidské vztahy.
Jezme proto střídmě, mějme se rádi a na svět se dívejme
pozitivně!
Jan Šorf 3.G

Lžeš?!
Všichni lžou - jiným i sami sobě. Děláte to vy i já, ale všichni se tváříme, že ne.
Lež
“Lež je typem klamu majícím formu nepravdivého výroku
zpravidla se záměrem oklamat druhé. Lhát znamená tvrdit
něco, o čemž mluvčí ví, že je nepravdivé, nebo o čem
nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé,

přičemž to vydává za pravdu sobě nebo jiným.” Stručná
definice lži (dle wikipedie). Proč lidi lžou? Chtějí získat
výhody, vyhnout se trestům, zachovat dobré jméno,
nevyzradit tajemství nebo nezranit city druhých. Lež je
jednodušší, rychlejší, snažší a pravda mnohdy bolí.
Zakoupením Heuréky přispíváte na O.S. Místo
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Zajímavůstky
Každý z nás někdy zalhal – někdo pouze výjimečně,
někdo je notorický lhář. Někdo nemůže lež vystát a někdo
se její pomocí živí. Pro herce, politiky, zaměstnance
reklamy, novináře i lékaře (ti ovšem používají milosrdnou
lež) se lhaní často stává denním chlebem a umí s ním
dobře nakládat.

“Příznaky” lži
Při každém lhaní se objevují signály především řeči těla,
které prozradí lhářovy úmysly. Jejich zřetelnost závisí
na tom, jak schopným lhářem člověk je a nakolik je dokáže
potlačit. Ne všechny musí znamenat, že člověk lže.
Je nutné porovnat je s chováním dotyčného za běžných
okolností.
Lhář se snaží omezit gestikulaci, je strnulý a napjatý.
Dělá to hlavně z podvědomé obavy, že ho ruce prozradí.
Snaží se je proto schovat nebo zabavit jiným způsobem.
Věnuje se zbytečné úpravě zevnějšku, pohrává si s jinými
předměty (často je nevědomky přesunuje mezi sebe
a osobu, s níž hovoří) a více se dotýká sám sebe –
především v oblasti obličeje. Patří sem mnutí a dotyky uší,
brady a krku, popotahování za vlasy, kousání dolního rtu
apod. Škrábání na krku signalizuje, že slova jsou v rozporu
se skutečnými pocity. Obvykle se poškrábe prstem, a to
přesně pětkrát. Osoba se popotahuje za límec –
především proto, že cítí nervózní chvění krčních svalů.
Často také podupává nebo kope nohou, přešlapuje nebo
poposedává a odvrací tělo či jen hlavu na stranu.
Dotýkání se okolo očí podvědomě odráží přání zakrýt si je
a vyhnout se přímému pohledu na druhou osobu.
Pohled je vyhýbavý, těkající po okolí, blikavý (častěji mrká)
nebo nesouvislý, kdy nechává víčka zavřená delší dobu,
zaujatě sleduje jiné věci a při střetu pohledem rychle
uhýbá stranou. Dosti prozrazující je gesto dotknutí se
nosu. Vzniklo zjemněním dětského zakrytí si úst rukou
(snaha zastavit všechna
nepravdivá
slovíčka…).
S přibývajícím věkem je
toto gesto pomalejší
a ruka směřující k ústům
se v poslední chvíli
odtáhne a změní se
na jemné poškrábání
nosu. Při hovoru má
obvykle
přiškrcenější
hlas, odkašlává, také
mluví monotónně, častěji
se zadrhne, hovoří velmi
pomalu nebo naopak

překotně rychle a dělá chyby ve stavbě vět. Vynechává
osobní zájmena (já, mně, tobě)… Dokonce v reakcích na
jakoukoli otázku pravděpodobně použije její slova (“Ty jsi
snědl moji čokoládu??? Ne, nesnědl jsem tvou čokoládu.“)

Odhalení lži
Odhalit všemi mastmi
mazaného lháře bývá
někdy i pro profesionály
v
oboru
nemožné.
Většina lidí ale není
vůbec schopna některé
své bezděčné projevy
kontrolovat a ovládat je.
Když s jistotou víte, čemu
máte věnovat pozornost,
lež snadněji rozeznáte.
Nejlepší je, když vidíte
na celé tělo podezřelého.
Pokud máte dojem, že vám někdo lže, zkuste změnit téma
hovoru. Nevinná osoba bude zmatená, potom se chce
k původnímu tématu vrátit, uzavřít jej a ospravedlnit se,
kdežto lhář změnu uvítá. Lhář také nemá rád chvíli ticha –
snaží se přesvědčit o své pravdě, více mluví a může se
do své lži sám zamotat a prozradit.

Detektor lži
Polygraf – přístroj umožňující měřit kožní vodivost, tep,
krevní tlak, rychlost dechu a případně další funkce.
Zaznamenává objevení úzkosti při kladení otázek.
Většina lidí totiž pociťuje při lhaní úzkost. Ale za určitých
okolností může být i pravda stresující a naopak klidný lhář
není detektorem odhalen. Mnoho odborníků jej ale počítá
za nedůvěryhodný. Testují jiná moderní zařízení
na odhalení pravdy, která údajně dosahují až 95%
úspěšnosti.

Dobří lháři
Klamou především potlačováním projevů lži, jsou otočeni
přímo k osobě, ke které hovoří, téměř celou dobu jí hledí
do očí a jsou překvapivě klidní a velice přesvědčiví co se
týče emocí a výrazů tváře. Používají při tom vstřícná
a upřímná gesta, jako jsou například otevřené dlaně
směrem k posluchači. Také nedopouští, aby jim bylo vidět
celé tělo - sedí za stolem, stojí za plotem a nejlépe se jim
lže do telefonu.
Iva Lendělová, 2.G

Heuréka 2. NEJ školní časopis

Nadpřirozeno

Archandělé – pokračování
Uriel
Uriel jest ochráncem
světla. Jeho úkolem
je zalévat světlem
nepříjemné situace
a osvětlovat tak naši
schopnost
řešit
problémy. Pomáhá
všem lidem jasněji
myslet a nacházet
odpovědi. Možná už
se vám stalo, že jste
měli před sebou
velmi těžký úkol a nevěděli si s ním rady. Trápili jste se
kvůli němu, v noci se často budili. Byli jste často
podráždění na své okolí a při všech činnostech,
co jste dělali, neustále mysleli na svůj ,,velký“ problém.
Potom jste ale zničehonic přišli na něco, co vyřešilo vaše
trápení, a vy jste zjistili, že velký problém byl
ve skutečnosti prkotinou, která se dala lehce zvládnout.
Zažili jste pocit jakéhosi osvícení – řešení vás praštilo
do nosu jako blesk z čistého nebe!! Ano, stává se nám to
často. A mnozí věří, že v tom má prsty právě Uriel…

Gabriel
Archanděl komunikace. Je, dá se říct, jakousi múzou
pro umělce na Zemi. Hlasatele, jejichž povolání je
potřebné k tomu, že nám skrze ně předávají svá poselství
a myšlenky. Jsou to například spisovatelé, učitelé nebo
novináři. Gabriel jim pomáhá překonat strach či jejich
nerozhodnost související s komunikací. Jistě uznáte,
že tito lidé (my se denně setkáváme hlavně s učiteli) občas
mají prostě pocit, že musí ,,vypnout“. Že už dále nesnesou
tíhu svého povolání a všeho, co s ním souvisí. A právě
v těchto případech jim údajně pomáhá Gabriel.
Podstatou práce tohoto archanděla je zbavit nás lží,
veškerých podvodů i polopravd, a to především těch,
které používáme vůči sobě samým. Abyste rozuměli,
mnohdy si totiž ani neuvědomujeme, jaké škody si
na sobě můžeme způsobit my sami. Nalháváme si věčně,
den co den, že takhle by to přece být nemělo. Že ta
návštěva do zítřka počká, ale ani další den ji
neuskutečníme. Že se nám ten člověk vlastně vůbec nelíbí
a není tedy nutné se s ním bavit. A přitom by stačilo tak
málo…být k sobě upřímní! Protože v první řadě je nutné
promluvit k sobě a teprve pak za sebe!

Duchové
Od andělů a pozitivních bytostí jsme se dostali až k tématu, které lidi
mnohdy zajímá mnohem víc. Duch je pojem, který je výsledkem
reinkarnace, neboli převtělování. Představíme si ho jako duši člověka,
která není ,,uvězněná“ v těle z masa a kostí. Někteří lidé mohou s těmito
bytostmi komunikovat. Daly by se rozdělit je na tři skupiny:
a)
b)
c)

Nedokonalý duch
Dobrý duch
Dokonalý duch

U nedokonalého ducha převažuje hmota nad duchem. Bývá zlomyslný,
a jelikož sám trpí, snaží se, aby trpěli i ostatní. Člověku je tento krutý úděl
přidělen, když přijde okamžik jeho smrti a on ještě nemá všechny své
záležitosti a styky vyřešeny. Dostane na výběr. Být dobrým nebo zlým
duchem? A pak už záleží jen na duši, jakou cestu si sama zvolí. Lidé si je
představují jako démony nebo rarášky. Jedním z nich je i známý
poltergeist, o kterém budu psát příště.
Dobrý duch je převaha ducha nad hmotou. Snaží se konat dobro a již se
oprostil od všech špatných lidských vlastností (nezávidí, nevyčítá, necítí
se podveden…). V rámci svých možností pomáhá lidem na Zemi. Tito duchové jsou většinou našimi duchovními rádci.
Jsou s námi proto, že nás milují a mají o nás starost. Pokud jsou duchy už delší čas, mohou s námi být dnem i nocí. Každý má
svého duchovního rádce. A je téměř pravidlem, že pokud jste měli někdy v rodině svého jmenovce, je právě on vaším
duchovním rádcem.
Dokonalost, ctnost a mravnost – to jsou vlastnosti dokonalého ducha. Má radost z pomoci druhým a jeho duše dospěje
uspokojení. Je přímým poslem toho nejlepšího a nejsvětlejšího. Lidé si dokonalé duchy představují právě jako anděly.
Kristýna Kofránková, 2.A
Zakoupením Heuréky přispíváte na O.S. Místo
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O.S. Místo & Pod záštitou boha Apollóna

Eiwinka
Dne 29.10.2008 jsem si Eiwinku oficiálně přivezla domů
z o.s. Místo. Taťka ji nechal vybudovat nový kotec,
zapůjčili jsme si boudu a na noc měla být v garáži.
Nebojte se, nakonec to dopadlo všechno jinak, vypadá to,
že kotec se bude moct zrušit, Eiwi v něm odmítá být
a velice hlasitě dává najevo, že tam prostě nebude.
V garáži se jí ze začátku líbilo, byla tam jen na noc.
Měla udělaný krásný pelíšek skoro jako postel s hračkami
a dobrůtkami…. Ale ani tam jsme nakonec nepochodili.
Dnes je Eiwinka u nás doma má pelíšek skoro přes celý
obývák a je šťastná. I mamina ji rozmazluje, kupuje jí
každý den speciální kostičky, protože Eiwinka už papá jen
vybrané kousky. Oblíbila si mého plyšáka a s ním i usíná.

Bez ní bych si už svůj život nedokázala představit.
Stala se mou nedílnou součástí a členem rodiny.

Také se jí velice líbí náš druhý pejsek – boloňský psík.
Někdy mu dává docela kapky, ale on ji miluje. Neustále ji
pusinkuje a vždy, když jdu s Eiwinkou na procházku tak jí
věrně očekává u dveří. Když jdu s oběma pejsky
na procházku, tak vypadáme někdy docela komicky, jeden
pejsek malý a bílý a druhý naprostý opak…

Jednou do týdne se stává, že nemůže chodit. Má už
v pokročilém stadiu DKK (dysplazii kloubu kyčelního).
To pak u ní všichni sedíme a hladíme ji a víme, že zítra
nebo pozítří už to bude zase dobré. Jen se bojím toho dne,
kdy ji nožičky přestanou poslouchat úplně…

Eiwince dáváme první poslední, zaslouží si to. Už není
nejmladší a jediné, co chci, je, aby byla zdravá a šťastná.

S dysplazií se narodila, to se ovlivnit nedalo, ale stačila
lepší péče množitelky Bártů z Jarošova, když byla Eiwinka
malá, a mohla mít lepší a méně bolestivější život.

Někdy stačí tak málo a můžete ovlivnit nejeden psí život.
Aneta Prokůpková, 2.G

Příběh jedné až moc šikovné žačky
Sport, zábava, adrenalin, alkohol atd… Toto jsou jedny
z mnoha důvodů nahrávajících ke zranění. Určitě jste
někdy špatně šlápli a vyvrtli si kotník. Byli jste tak šťastni,
že jste nevnímali okolí a do něčeho jste prudce vrazili.
Zakopli jste o ,,neviditelnou‘‘ překážku a zlomili si nohu
či ruku. Anebo ne? Nikdy jste neměli nic zlomeného?
Tak to jste velice šikovní, avšak věřte tomu, že to jednou
přijde nebo taky ne. Následuje případ té méně šikovné:
Vždy jsem se chlubila, že i přes všechny mé aktivity
(basketbal, snowboard atd..) jsem si nikdy nic nezlomila.
Přiznávám, že pár naražených zápěstí a podvrknutých
kotníku jsem zažila, ale nikdy nic vážnějšího… Avšak teď si
říkám, že to jednou stejně muselo přijít. ,,No jo holka,
všechno musí být jednou poprvé.’’ To mi říkají lidé,
kterým to již s úsměvem ve tváři vyprávím. Byl to den jako
každý jiný - denní rutina, tak tomu říkám. Probouzím se až
v autobuse směřujícím, doufám, do Nové Paky.
Ještě skoro s pastou na zubech stoupám ,,na Sněžku‘‘.
Pokračují pouze žáci, učitelé přeskočí následující větu,
a také pokračují. A nějak přetrpím těch pár nekonečných
hodin, vyplněných vypisováním tuhy mé oblíbené tužky.
Heuréka 2. NEJ školní časopis

Zde pokračuje učitelský sbor => A s chutí naslouchám
zajímavým a opravdu důležitým informacím. Po škole jdu
na trénink. A už je to tady! Osudný okamžik nastává!
Je zde výron a mé nové kamarádky- BERLE! Budete se
divit, ale po týdnu promlouvání k mému zkrášlenému
kotníku, spaní a sledování už dávno reprízovaných
telenovel, se chystám do školy i s mými teď již známými
kamarádkami. Ale již první zlomový bod nastal při mém
scházení, no spíše skutálení se po školních schodech
a zlomení si druhé, před chvílí zdravé nohy. Věřili byste
tomu, že může být někdo tak šikovný? Já teda rozhodně
ne. Avšak stalo se. Mou tak „oblíbenou“ školu jsem
dlouho neviděla a mé, teď již staré kamarádky, ji už nikdy
neuvidí! A z toho všeho plyne jen jedna věc. DO ŠKOLY
CHODÍME VŽDY A POUZE DOKONALE ZDRÁVI!!
- aspoň uvidím, jak ty telenovely dopadly…
- A mimochodem, na další úraz jsem nečekala dlouho,
ale to už je jiný příběh. Kdo ví, třeba ho taky jednou
budete číst… 
Míša Dlouhá, 2.G

Kdesi v čase

Kdesi v čase - Část druhá
Ještě mlád a rozjařený, nevnímaje zostřený
vývoj na politické scéně, jsem se nechával
unášet krásami a disciplínou, kterou v mých
očích poskytovala armáda. Druhy jsem našel
v podobně smýšlejícím géniovi, albínu
Alexeiovi a mé mladší setře Sheile, jejíhož
angažování do našich plánů jsme se zprvu
obávali, ale po jejím neustálem naléhání
jsme ji nakonec přibrali do našeho
vzájemného kruhu důvěry. Začali jsme se
scházet den co den… Během našeho
prokousávání se střední školou jsme široce
rozmlouvali o budoucnosti. Od té doby byly
naše cíle společné.
Po ukončení nejvyšší armádní enklávy,
kam jsme samozřejmě společně nastoupili,
se z nás stala nerozlučná trojka, odhodlaná jít spolu až do horoucích pekel. Já, specialista na humanoidní psychologii lidskou
i robotickou. Alexei, zdatný kosmogeograf znalý všech dosud prozkoumaných galaxií a hvězdných systémů. A v neposlední
řadě Sheila (přestože to nikdo z nás nečekal), nejlepší, široko daleko známá zbraňová specialistka a po pár letech vývoje
i vcelku hezká, krapet drsnější mladá slečna.
Chystaný vesmírný program byl pro nás jako na míru
stvořený a nic na tomto světě by nás nepřesvědčilo
o opaku. Můj prvotní přístup byl sice poněkud skeptický,
avšak o to víc s vidinou neúspěchu, první, a já vždy tvrdil,
že nikoli poslední “ vzducholodi“.
Mí dva přátelé, kteří se pomalu sbližovali (až se nakonec
Alexej stal také mým příbuzným) mě ale vždy dokázali
povzbudit natolik, že jsem fakt o lidské neuspokojitelnosti
zatlačil do podvědomí a pokaždé jsem si znovu připomněl
onu svoji mladickou touhu po neprozkoumaných
temnotách. Čím dál více jsem v sobě živil představu
ohromného vesmírného korábu neslyšně brázdícího
daleké galaxie. A přesně takovým byla ona. Zamiloval
jsem se do ní už při naší první hromadné návštěvě
konstrukčních doků. Pozorovali jsme ji od samotného
zrodu, viděli ji v plenkách, procházeli prázdnými chodbami
a nedostavěnými kajutami. Před očima nám neustále
ze dne na den rostla a rostla. Obrovská a majestátní…
Samozřejmě s veškerým komfortem pro personál a přitom
takovou silou, že by jediným výstřelem vymazala z mapy
galaxie kteroukoli planetu. Třetí ultraorbitální a orbitální
stanice Artemis. Jak rostla ona, tak rostlo naše
sebevědomí a pocit zodpovědnosti…
Počkat. Jako by snad… Ne, to je zhola nemožné. Zdálo se
mi, jako bych slyšel blížící se kroky. Byl to snad jen jeden
z oněch přeludů ze zimy a hladu, které mívám teď čím dál
častěji? Anebo snad někdo z přeživších přeci jen zabloudil

k těmto odlehlým koutům. Zrak prosebně upřený
na ocelové dveře, na tu neúprosnou masu bránící mi
ve svobodě, ve skrytu duše doufaje, že se nakonec najde
někdo, kdo se sem vrátí. Veškerou snahu dostat se ven
jsem dávno vzdal. Vedla akorát k bezúčelnému vysílení
a navíc se to nepodařilo ani fyzicky silnějšímu Alexeiovi,
teď pomalu umírajícímu ve vedlejší kajutě. Bylo téměř
jisté, že se blíží konec. Ale dával jsem si pozor,
abych se o této skutečnosti ani omylem nezmínil
při našich krátkých rozmluvách přes zeď... Mluvili jsme
spolu čím dál řidčeji, skoro se až zdálo, že už vůbec ne.
Nebyl na tom psychicky zrovna nejlépe a já ho nechtěl
rušit a vystavovat ho tak nějakému tlaku. Těžko se na to
myslí a možná se už začínám poddávat šílenství, ale co,
když je teď již taky mrtvý. Tu myšlenku jsem hned zapudil,
avšak nemohu se nyní ubránit hlodavému pocitu
v podvědomí. Každou vteřinou se mi jeví před očima
chvíle strávené s ním a Sheilou, každá minuta jako by byla
ta předešlá. Závěr mého celotýdenního přemýšlení se vám
může zdát dětinský či slabošský, ale věřte, že podstata
člověka je tak křehká, že bez lidí tvořících jeho zázemí by
nebyl nikým a zároveň by nebyl nikdo, kdo by svojí
existencí vyplnil tu malinkou, i když podstatnější část
osobnosti, než se může zdát. Chtěl bych vstát, projít těmi
dveřmi a říci jim, jak moc pro mne znamenají, nakolik mě
v životě ovlivnili a pomohli mi…

Pokračování příště…
LuFa**, 1.G
Zakoupením Heuréky přispíváte na O.S. Místo
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Je to normální & Pod záštitou boha Apollóna

Jak to všechno začalo
Byl den před jarními prázdninami. Sluníčko svítilo, ptáci,
kteří neodletěli na jih, si i tady v Praze vesele
prozpěvovali. Utíkal jsem. Před sebou jsem měl tři
rychlejší kamarády a vzadu jen těžce oddechujícího Valiho
s obrovskou krosnou a vysokou Pavlínu s třemi igelitkami.
Tuto nedělní odpolední scenérii kazilo jen jedno.
Houkající vlak - náš vlak. Vepředu běžící Anča s mým
mladším bratrem Tadeášem přidali a náskok mezi nimi
a zbytkem se zvýšil.
Tadeášovo ,,Přidejte!“ způsobilo akorát to, že se
robustnějšímu
Valimu
rozvázala
tkanička
u bot. V téže chvíli prasklo Pavlíně ucho jedné
z igelitových tašek. Z ní se vykutálelo několik kosmetických
přípravků Valimu rovnou pod nohy. Ten se svalil jak
dlouhý tak široký na zem a Jonáš běžící přede mnou se
chytl za břicho, zčervenal se a od samého smíchu nemohl
popadnout dech. Nevěděl jsem, jestli mám dříve pomoci
Valimu na nohy, zachránit Jonáše před udušením,
uposlechnout Pájino zoufalé zvolání: ,,Moje nová rtěnka,
Láďo chyť ji!“ nebo zakřičet na daleko vepředu běžící
dvojici: ,,Máme problém!“. Nakonec jsem na bratra
zakřičel: ,,Běžte napřed, hned jsme u vás, když tak zdržte
vlak“.
Potom jsem uštědřil Jonášovi jednu ránu do zad.
S Pavlíninou pomocí jsme zabránili tomu, aby její nová
rtěnka skončila ve vysočanské kanalizaci. Jonáš mezitím
popadl dech a pomáhal vstát Valimu. Anča s bratrem
Tadeášem ovšem neběželi napřed a už vůbec nezdržovali
vlak,
ale
s docela
hlasitým
zvoláním:
,,Co se ksakru děje?!“
se zastavili a čekali
na nás. Očekávat,
že
jedenáctilétého
bratra a jeho o rok
starší
kamarádku
napadne něco jiného,
bylo v tuto chvíli
zbytečné. Jelikož však

nebyl čas na nějaké vysvětlování vzniklé situace, zbytky sil
jsme věnovali opět zběsilé honičce za rychlíkem R253
ve směru Chlumec nad Cidlinou.Pod kopcem jsme viděli,
že nějaký vlak v našem směru zastavil na nádraží.
Potřebovali jsme zkratku!
Nerozběhli jsme se tudíž do zdlouhavého podchodu,
ale zvolili jsme přímou cestu! To znamená ne moc dlouhý,
avšak prudký kopec s pučícími keři hlohu a s bahnitou
půdou. Tuto informaci ale už nikdo z nás nevnímal.
Všichni hypnotizovali červený vlak, který se vyjímal
na vrcholu kopce. Mávali a křičeli jsme na strojvedoucího,
který měl vystrčenou hlavu z okýnka. Konečně nás uviděl.
Ukázal na nás výpravčímu, který stál pod ním, ten se
na nás podíval a vesele nám zamával.
Doufal jsem, že výpravčí není nějaký zlomyslný vtipálek
a neodmávne vlak dřív, než tam stačíme doběhnout.
Naštěstí se mé obavy nepotvrdily. Když jsme se šťastně
doplahočili na nádraží, výpravčí se na nás vesele usmíval.
,,Tak copak byste rádi, trampíci?“ zeptal se nás pobaveně.
,,Do vlaku“ odpověděl můj bratr a hnal se k němu.
,,A kampak jedete, zálesáci?“ zeptal se znovu.
,,Na Chlumec.“ řekla Pavlína.
V tu chvíli (značně upocený) strojvedoucí i tlouštík
výpravčí vyprskli. ,,Slečínko, ale vlak na Chlumec vám před
dvěma minutama vodjel.“ No to se povedlo! „Cha cháá“
chechtal se. ,,A kdy jede další?“ Zeptal jsem se.
,,Za dvě a půl hodiny, cha cha cháá“ ,,Tak vám teda
děkujem“ ,,No nemáte zač, trampíci!“ chytal se za břicho
obtloustlý výpravčí. Vydali jsme se směrem k čekárně.
Nejmladší Tadeáš se ještě otočil a odvětil jim:
,,Nashledanou, jo a nejsme žádný trampíci!“
V záři pomalu zapadajícího březnového slunce se jeden
kulhající, druhá s roztrženou igelitkou a ostatní s batohy,
měli ve tváři stejný výraz, že by ze všeho nejraději někoho
ale pořádně nakopali do zadku.
Pokračování příště…
Tereza Černá, 4.A

Nevěříte? Věřte!
24. 2. léta páně 2008, den, kdy jsem slavila své
šestnáctiny… Měla jsem velkou oslavu se spoustou
kamarádů. Výborně jsme se bavili, když tu najednou
kamarád ze stejného baráku navrhnul, že bychom si mohli
vyprávět strašidelné příběhy. Já souhlasila, a říkala si, že je
to fajn nápad. S vyvoláváním duchů bych nesouhlasila,
Heuréka 2. NEJ školní časopis

z toho mám dost velký respekt, ale co se může stát,
když si budeme jen tak povídat...
Lukáš začal vyprávět, že tento příběh je pravda a že se to
stalo u nás v domě. V tu chvíli mi přeběhl mráz po zádech.
Lukáš pokračoval: ,,Byl jsem ještě malý, tak pět let, když

Pod záštitou boha Apollóna
mi zemřela babička. Dnes je jedenácté výročí její smrti.
Neměl jsem z toho tenkrát ještě moc rozum a tak jsem se
neptal, co se stalo, nebo jak se to stalo. Ale po pár letech
jsem se o tom s tátou bavil a on mi řekl, že se babička
oběsila v našem sklepě. Byl jsem z toho dost vyděšený,
protože jsem vždycky měl z toho sklepa strach a teď jsem
se tam bál ještě víc!“ ,,Počkej“… Skočila jsem mu do řeči:
,,Teď si děláš srandu, že jo?!? Já jsem o tom nikdy nic
neslyšela a bydlím tu taky!“ ,,No to bude asi tím, že jsme
o tom s tátou nikdy nemluvili, ale je to pravda a to ti
klidně odpřísáhnu!“ Znovu mi přeběhl mráz po zádech,
taky jsem vždy měla zvláštní pocity, když jsem měla jít
pověsit prádlo, nebo si vzít kolo ze sklepa. Kývla jsem
na Lukáše a ten pokračoval: ,, Takže, od té doby, co mi to
táta řekl, jsem se vyhýbal sklepu, co to jen šlo, nemohl
jsem tátovi přiznat, že se bojím, a že z toho sklepa nemám
dobrý pocit, takže jsem se vždy vymluvil,
že mi není dobře, nebo že se mi tam prostě
nechce. Šel jsem tam opravdu jen,
když nebylo jiné řešení, na kole jsem byl
za ty dva roky asi jen pětkrát, a to jsem se
hodně přemáhal, abych si pro to kolo
došel. Ale minulý měsíc nebylo tátovi
dobře a on mě poslal do města pro nějaké
léky. Pršelo a lékárnu máme celkem
daleko, takže jsem se rozhodl, že si vezmu
kolo a budu tak rychleji zpátky. Když jsem
vešel do sklepa, zmocnil se mě dost
podivný pocit a něco mi říkalo, abych tam
nechodil, ale já tam přesto šel. Už jsem stál
u kola, odemkl ho a byl jsem rád, že mám
polovinu za sebou, jenže když jsem
se otočil, že s kolem vyjedu ven, uviděl jsem před sebou
stín, který rychle zmizel. V tu chvíli se mi udělalo
neskutečně špatně, nechal jsem kolo kolem a vyběhl až
do čtvrtého patra, odemkl si a vběhl do bytu. Vyprávěl
jsem to tátovi, ale on mi nevěřil a jen si myslel, že si
vymýšlím, abych nikam nemusel. Pro prášky jsem skočil
k sousedům a do sklepa jsem až do teď nevkročil. “ Všichni
jsme na Lukáše koukali s otevřenou pusou a vyděšeným
výrazem v očích. ,,A…a… opravdu se to stalo? Tady v tom
domě?“..zeptala se se strachem v hlase Lucka. Lukáš jen
kývl a řekl, že už se o tom nechce bavit. Potom jsme si
řekli
ještě
pár
příběhů,
koukli
na
hodiny
a zjistili, že už je moc hodin a že to pro dnešek asi
rozpustíme.
Se všemi jsem se rozloučila a přemýšlela jsem o tom,
o čem mluvil Lukáš. Teď jsem se do sklepa bála mnohem,
mnohem víc, než předtím. Rozhodla jsem se, že půjdu
spát a snad na to zapomenu. Jenže ouha, jen co jsem
zavřela oči, viděla jsem Lukášovu babičku, jak visí mrtvá ze

stropu ve sklepě. Leknutím jsem otevřela oči, ujistila se,
že jsem ve svém pokoji a hlavně sama! Znovu jsem zavřela
oči a snažila se myslet na něco jiného. Po nějaké době
jsem usnula, ale ani ne za hodinu jsem se probudila
hrůzou. Zdál se mi sen o tom, jak jdu do sklepa, a přede
mnou visí ze stropu Lukášova babička, měla zlé, červené
oči a ten výraz ve tváři, jako kdyby mě chtěla něco udělat.
Byl to hrozný sen. Do rána jsem už neusnula. Tento sen se
opakoval každou noc, asi týden. Byla jsem neskutečně
nevyspalá, ale nemohla jsem spát, pokaždé když jsem
zavřela oči, viděla jsem ji. Další den, když jsme celá rodina
seděli doma a koukali na televizi, mě rodiče poslali
do sklepa pro prádlo. Já jim vysvětlovala, že tam nemůžu,
že se tam bojím. Slibovala jsem, že udělám cokoli jiného,
jakoukoli domácí práci, jen abych do toho sklepa
nemusela! Ale taťka mi řekl, že už jsem velká holka, že to
zvládnu. Že všechny historky, co se
vztahují k tomuto domu, či sklepu, nebo
půdě, jsou jen výmysly dospělých, kteří
chtěli jen postrašit své děti. Takže jsem
do toho zatraceného sklepa musela!
Vzala jsem si přepravku na prádlo
a vyrazila jsem. Měla jsem strašně velký
strach, ale neustále jsem se uklidňovala,
že tu nic není a že jsem tady byla už
milionkrát, tak proč by se zrovna teď
mělo něco stát. Došla jsem až do
prádelny, položila jsem si přepravku na
zem a chystala se posbírat všechny
kousky prádla ze šňůry. Když v tom se
zabouchly dveře, já se otočila a v tu chvíli
by se ve mně krve nedořezal. Byla tam!
Ona… Lukášova babička, přesně jako v tom snu, ty oči, ten
výraz. Dál už si jen pamatuji, že jsem omdlela a probrala
se, až když se nade mnou skláněla mamka. Podle ní jsem
byla ve sklepě přes půl hodiny, tak se na mě šla podívat,
jestli se mi něco nestalo, prý byly dveře zabouchnuté,
tak se musela vrátit pro náhradní klíč a našla mě tam ležet
na podlaze. Já jsem jí vyprávěla o tom, co jsem viděla,
ale bylo vidět, že mi nevěří. Říkala mi, že jsem určitě jen
byla vyděšená z toho Lukášova příběhu a na zbytku
zapracovala moje fantazie. Společně jsme posbírali prádlo
a došli do bytu.
Od té doby jsem do sklepa už nevkročila. A nikdy se mi už
o Lukášově babičce nezdálo. Za pár dní to už bude další
rok, od její smrti. Mám strach, co se bude dít. Vím moc
dobře, že to není tak jak se mi snažila vysvětlit mamka
a že tam opravdu byla, ale snažím se sama sebe
přesvědčit o tom, že jsem třeba jen uklouzla, spadla na
zem a vše se mi jen zdálo. Kdo ví … Jen doufám, že se tato
událost už nikdy nebude opakovat!
Zuzka Váňová,2.A
Zakoupením Heuréky přispíváte na O.S. Místo
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Téma

Státní maturita
Pro letošní třeťáky a profesory to je veliký krok
do neznáma. Naše státní hlavy pomazané cosi
vyprodukovaly a tento paskvil nám všem předložili a teď
nejspíš čekají, popíjejíce kávu a koňak, jak se s tím střední
školy poperou. Pravdou zůstává, že o státních maturitách
se mluví už zhruba od poloviny 90. let. Jak je tedy možné,
že nejsou ještě pořádně připravené, promyšlené a funkce
schopné? Těžko říct, obyčejný plebejec se v takovýchto
věcech jen těžko vyzná. Během posledních patnácti let,
kdy se o státních maturitách jedná, bylo předloženo
několik nových maturitních modelů, ty byly posléze
několikrát změněny, některé zrušeny a jiné zase znovu
uvedeny. Kam se na nás hrabe Kocourkov.
Ale nyní k věci, toto číslo Heuréky je státním maturitám
věnované, tak bychom se měli dozvědět něco nového,
co by nám mohlo pomoci se v této problematice lépe
zorientovat.
Všem nám asi přijde poněkud zvláštní, že se ještě během
našeho (zatím) středoškolského studia stále mění platná
legislativa v otázce státních maturit. Nejsme sami, je to
jedna z nejčastějších otázek adresovaných ministerstvu
školství na jejich stránkách. Zde si můžete přečíst
odpověď: Není poněkud zvláštní, že se stávajícím žákům
mění „pravidla hry“ v průběhu jejich studia?
Změna modelu reformní maturity je koncipována tak, aby
žáci, kteří v roce 2010 chtějí maturovat podle toho, jak jim
dovoluje platná právní úprava z roku 2004, jednoznačně
mohli. Změna spočívá výhradně v tom, že se stávající
možnosti maturantů pouze rozšiřují. Pouze se přidávají
možnosti volby, žádná se neubírá. Čili nejde v pravém
slova smyslu o změnu pravidel hry, ale pouze o jejich
rozšíření. A proto také není důvod k odkladu zahájení
reformy maturit.

Zákonodárci mají asi pocit, že máme málo pravidel a málo
povinností, tak nám ještě jako bonus přidávají jednu státní
zkoušku navíc. Inu, proti gustu žádný dyšputát. Nám
nezbývá nic jiného, než se s tím poprat co nejlépe.
Stěžováním a nadáváním na systém sice nic nezmůžeme,
ale třeba se nám uleví.
Maturity pro rok 2010/2011 budou probíhat podle
modelu tzv. náběhové části, té bych se v tomto článku
ráda věnovala.
Maturita se bude skládat ze: 2 povinných zkoušek:
ČJ + cizí jazyk / matematika a možnosti 3. nepovinné
zkoušky.
To znamená, že všichni budeme muset maturovat
z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo
matematiky a vážní zájemci budou moci maturovat
i z nepovinných předmětů.
Pro každou jednotlivou zkoušku si budeme moci zvolit dvě
úrovně obtížnosti. Vyšší úroveň by měla naznačovat vážný
zájem o další studium na vysokých školách. Ale které
vysoké školy budou brát ve vážný potaz první zkušební
období státních maturit? Troufám si tvrdit, že téměř
žádné. Proč by VŠ měly akceptovat jakýsi nový, teprve
zavádějící se systém, když jim to ze zákona nikdo
nenařizuje? Takřka s určitostí se dá tvrdit, že vysokým
školám bude v náběhové fázi státních maturit naprosto
jedno, jakou úroveň obtížnosti si vybereme.
(Avšak přípravu k přijetí na VŠ by neměl nikdo podceňovat
a ještě před státní maturitou bychom si měli u dotyčné VŠ
zkontrolovat, zdali vyšší úroveň obtížnosti nevyžaduje jako
podmínku přijetí.)
Jazykové zkoušky (tj. český jazyk a literatura a anglický
jazyk) budou probíhat jako tzv. komplexní zkoušky.
Sami politici tvrdí, že v přípravě právě těchto jazykových
zkoušek došli dál než u ostatních předmětů.
Takováto komplexní zkouška se bude skládat z dílčí ústní
zkoušky, kterou zadává a vyhodnocuje každá škola,
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Téma & Rozhovor
podle centrální metodiky. Dále z didaktického testu,
který bude zadáván a vyhodnocován centrálně, v případě
zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový
subtest. A jako poslední část tu je písemná práce, jež bude
zadána centrálně, ale vyhodnocována bude školou.
Takže na „státní“ maturitě se bude muset z poloviny
podílet škola…
A teď pozor! Věděli jste, že k tomu, abychom mohli státně
odmaturovat, si musíme do 30. 10. 2009 podat přihlášku
ke státní maturitě? Ano, přesně tak. A do čtrnácti dní musí
škola poslat přihlášky až na centrálu CERMATu.
To jsou spousty papírů, razítek a potvrzení, tím pádem
veliký nárůst administrativy, pro školy další práce navíc.
Neustále se také mluví o tom, že pedagogičtí pracovníci
budou informováni a proškoleni v organizaci a zadávání
státních maturit. Školení by mělo probíhat tzv.
e-learningovou formou, aby mohlo být proškoleno
co největší množství pracovníků na co největší územní
jednotce. Ovšem zatím se zůstává jen u toho mluvení.
Profesoři do současné doby proškoleni nebyli, instrukce
o státních maturitách jim také dány nebyly. Nezbývá jim
nic jiného, než si informace hledat sami. Na oficiálních

webových stránkách nových maturit je k této
problematice přidána větička, že o termínech školení
budete brzy informováni. Jenže slovo brzy, je velmi
relativní pojem. Já osobně mám pocit, že už teď je pozdě.
Nezbývá než doufat, že se všechny nedořešené problémy
nebudou řešit za pochodu. Kdy by museli jak studenti,
tak profesoři vynakládat čas a energii na státní maturity,
místo přípravy na skutečné školní maturity. My, jakožto
gymnaziální studenti, bychom měli státní maturity
zvládnout levou zadní. Některá zkušební zadání základní
úrovně obtížnosti, jsou opravdu jednoduchá, dokonce
i bez jakékoliv přípravy. Takže se soustřeďme na perfektní
odmaturování u školní maturity, která je, z mého pohledu,
o mnoho důležitější. A pak se také perfektně připravme
na přijímací zkoušky na VŠ, které jsou snad ze všeho
nejdůležitější.
Přeji všem, studentům i profesorům, aby státní maturity
zvládli bez zbytečných nervů a v budoucnu se jim vše
vedlo podle jejich představ…
Pokud budete shánět více informací, můžete zasurfovat na
www.novamaturita.cz nebo na www.msmt.cz

Míša Sehnalová, 3.G

Rozhovor s Jirkou Drašarem
Se studentem septimy našeho gymnázia, rockerem, textařem, hudebníkem a basovým kytaristou hrajícím v kapele Reverse…
Můžeš čtenářům Heuréky nějak představit sám sebe jako
muzikanta
reprezentujícího
skupinu
Reverse?
No tak čím mám začít? Jmenuji se Jirka Drašar, hraju
na baskytaru, poslouchám snad všechno, co má hlavu
a patu a kolikrát i to, co ji nemá, ale držím se hlavně
rockový muziky, punku a heavy metalu...
V kapele skládám hlavně texty a podílím se na hudbě.
Dále komunikuju s dalšíma kapelama ohledně pořádání
různých akcí a koncertů. No a Reverse je kapela hrající
především rock. Snažíme se dělat všechno pro lidi,
pro jejich i naše pobavení, no a myslím, že se nám to
celkem daří...
Kdo všechno vlastně v Reverse je? Kdy a jak jste
vznikli? A kdo je zakladatelem vaší originální
skupiny???
No takže Reverse je kapela o čtyřech členech. Kromě
mě je tam tedy ještě Ondřej Sehnal (kytara, zpěv),
Milan Grund (kytara) Jirka Vágenknecht (bicí). Založení
kapely datujeme od podzimu 2007. Nedávno jsme tedy

oslavili 1 rok společného hraní. Zakládajícími členy jsem
byl já a Ondra. Hned poté se přidal nejmladší Jirka a asi 14
dní před prvním koncertem Milan.
Váš bubeník Jirka je při nejmenším docela zajímavý
a vskutku originální člen kapely, cože hrajete zrovna
s tímto mladým talentem a kolik je mu vlastně let?
No jo, to je náš malej Jirka. Originální určitě je, no a proč
s ním hrajem? Protože je dobrej a snad bude ještě lepší.
Byla by hloupost ho přeci nechat hrát někde jinde než
s náma... V březnu oslaví 11 let, už to bude velkej chlap!
Kvůli jeho věku se snažíme na koncertech hrát co možná
nejdřív, protože po 22. hodině už pak začne pomalu
usínat a taky není vhodné, když po něm jeho veselé
fanynky házejí svoje spodní prádlo. Rád bych taky tedy
touto cestou ty dotyčné oslovil: "Prosím vás,
nedělejte to, stačí, že ho kazíme my. Už takhle máme
problémy
s odborem sociální péče a vy nám to jen stěžujete.
Děkuji za pochopení!"

Zakoupením Heuréky přispíváte na O.S. Místo
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Rozhovor
Proč zrovna název Reverse, co to znamená?
Ani nevím, ale trochu to souvisí s působením
v předchozích kapelách. Je to právnický výraz pro...
Víte co, najděte si to ve slovníku!

Jirka Vágenkencht, foto: reverse.wz.cz

Jaký styl hrajete? A proč se věnujete zrovna jemu?
Jak jsem již na začátku zmínil, hrajeme hlavně rockovou
hudbu. Myslím si, že je to jeden z nejoblíbenějších stylů
hudby. Možná, že spoustu lidí nijak neosloví, ale zároveň
jim nijak nevadí jako mnoho ostatních stylů.
Jaké máte ambice, kam to chce Reverse dotáhnout?
Všechno se odvíjí od lidí. Dokud na tebe choděj, má to asi
cenu něco dělat a ty víš, že tvoje práce za něco stojí.
Reverse je ale hlavně o zábavě! Nebylo by špatný hrát
pro tisíce lidí, ale to chce spoustu a spoustu práce...
Zatím jsme hráli hlavně tady v Nové Pace pro asi 170 lidí
a bylo to fakt super a já vám všem, kdo tam byli, za to
děkuju!
A připravujete už nějakou tu placku? Pokud CD opravdu
připravujete,
Jirka Drašar, foto: reverse.wz.cz
kdy má vyjít
a na co se
máme
těšit?
Určitě nějaké CD
chystáme,
ale to chce taky
spoustu práce,
přeci jen aby vše
bylo v pohodě.
Zatím máme jen
demo o čtyřech
písních.
Tyto
songy si můžete
klidně přehrát
buď na našich stránkách www.reverse.wz.cz anebo také
na serveru www.bandzone.cz/reverse.

Je hudba drahým koníčkem? Pokud ano, proč?
A na kolik přibližně vyjde provozování místní kapely?
No, jak se to vezme, každý koníček něco stojí. Nejhorší je
asi ten první peněžní vklad za nástroje a tak, ale technika
jde dopředu a člověk samozřejmě se chce neustále
zlepšovat a zlepšovat… Nějaký penízky si vyděláš díky
koncertům, ale žádný obrovský částky to taky nejsou!
Navíc musíš dát něco za dopravu, takže je to tak tak...
Ale jak jsem říkal, každá sranda něco stojí!
Kolik jste již měli koncertů a vystoupení? Který z nich
se Ti nejvíc líbil a pokládáš za nejpovedenější?
Celkem jsme měli 6 koncertů, ale spoustu dalších
soukromých akcí. Na stránkách máme i nějaký videa.
No a nejlepší akce? No na to by ses měl zeptat spíš lidí,
který na nás choděj. Tys už na nás taky párkrát byl,
tak jaká akce se tobě líbila nejvíc??
Chystáte nějaké koncerty? Pokud ano, kde, kdy a s kým?
Zatím nemáme nic naplánovanýho, všechno je v jednání.
Kdo by na nás chtěl přijít, ať sleduje naše stránky nebo
bandzone. Chtěli by jsme zkusit něco v Jičíně, Lomnici,
Liberci a dalších městech. No ale Paka je Paka!
A na závěr, máš nějaký vzkaz pro Heuréčany?
No co bych jim tak vzkázal? Poslouchejte dobrou muziku,
ale hlavně dělejte to, co vás baví...
Ondra Bendl, septima
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