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Když nevíte co by, ukradněte to, hlavně nenápadně! 
Před dávnými lety, v dobách, kdy v galaxii vládl až podivný 

klid, měla Heuréka svůj slogan. Onen slogan zněl: Heuréka – 

Vaše trefa do černého! Pamětníci mohou zašátrat v paměti, 

popř. v nějakém zaprášeném šupleti, kam ukládají 

zakoupené Heuréky, a nemohou než se mnou nesouhlasit. 

Po pár číslech, kdy byla Heuréka Vaší trefou do černého, 

nám byl tento slogan odcizen zákeřným bulvárním deníkem 

Blesk. Ano, čtete správně, soudruzi z Blesku nedokázali nic 

originálního vymyslet, proto užili našeho sloganu. Jelikož 

Heuréka není žádný bulvár, rozhodli jsme se nerozpoutávat 

žádnou žabomyší válku a přenechali jsme trefu do černého 

primitivnímu Blesku, s nímž jsme nechtěli mít nic 

společného. Inu, vymysleli jsme si nový slogan, který více 

souhlasí s názvem Heuréka. Slogan zní: Heuréka - objevte 

neobjevené! Tento slogan bezproblémově fungoval, ale 

ouha. Hoši z mladoboleslavské Škodovky navrhli nový vůz 

Škoda Yeti. Škodováci zahájili mohutnou reklamní masáž 

našich mozků a ejhle, zkuste si tipnout, s jakým sloganem. 

Jelikož IQ kreativců ze Škody dosahovalo alespoň kladných 

hodnot (na rozdíl od soudruhů z Blesku…), nezkopírovali 

doslova naše Objevte neobjevené. Jejich slogan zní: Škoda 

Yeti, objevte (a teď pozor!) nepoznané (inu, nejsou ti kluci 

šikovní?)… Chvíli jsme přemýšleli, že bychom podali žalobu, 

ale nakonec jsme si řekli, že orel much nelapá. Tedy, že nám 

přátelé z Blesku i Škody mohou klíďo píďo políbit šos…  

A jaké z toho plyne ponaučení? Potřebujete pomoc, nevíte 

si rady, jste až po uši v problémech, sháníte novou ledvinu? 

Heuréka je tady od toho, aby Vám pomohla. Připravujeme ji 

totiž s láskou, dobrovolně, bez nároku na honorář a děláme 

to pro vás. Krátký, úspěšný a zábavný školní rok!  

 

Příjemné počteníčko Vám přeje 

Ondřej Bendl, šéfredaktor



 

 

3 Přírodovědná liga 

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO 

Pojeďte s námi v dubnu 2010 na exkurzi Přírodovědné ligy! 

Vstupenka na exkurzi = zisk 250 bodů v Přírodovědné lize  

Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce vydají účastníci Přírodovědné ligy 

na tradiční exkurzi. Stane se tak ve čtvrtek 29. dubna 2010 a zaměření exkurze bude 

přesně odpovídat tématu letošního ligového ročníku, kterým je historie vědy  

a techniky za uplynulých 100 let. Naším cílem bude Praha, kde navštívíme 

Ekotechnické muzeum v Praze- Bubenči a Vojenské letecké muzeum v Praze-Kbelích.  

V obou muzeích je možno uzřít vskutku originální a zajímavé předměty, expozice 

atp. Zájemci si jistojistě dokážou vyhledat zevrubné informace na internetu… 

Jak se na exkurzi dostat? Jednoduše! Stačí v letošním ročníku Přírodovědné ligy 

nasbírat alespoň polovinu z počtu bodů, který je třeba k získání statutu 

úspěšného řešitele – tedy 250 bodů.  Svou šanci na účast na exkurzi můžete zvýšit třeba už tím, že ještě stihnete závěr 1. kola 

letošní Přírodovědné ligy (do 21.9.2009) – a pokud se to nepodaří, můžete rovnýma nohama skočit alespoň do kola druhého 

(začíná 22.9.2009). Za tak atraktivní exkurzi to přece stojí! 

 

Šestý ročník Přírodovědné ligy odstartoval 
V první den nového školního roku odstartoval na naší škole 

již 6. ročník soutěže Přírodovědná liga. Tato soutěž, 

zaměřená na matematiku, fyziku, chemii, biologii a zeměpis, 

probíhá letos na téma Posledních 100 let v přírodních 

vědách, což koresponduje s blížícím se 100. výročím školy. 

Soutěžící podniknou cestu časem, která začala v roce 1910  

a skončí z našeho nynějšího pohledu vlastně v budoucnosti 

- v roce 2010. Soutěž proběhne v osmi soutěžních kolech, 

každé kolo bude zaměřeno na určité období ( v délce trvání 

10 - 15 let) a zaměří se na nejvýznamnější objevy vědy  

a techniky daného časového úseku. V dubnu 2010  

se 8 nejúspěšnějších soutěžících utká o celkové vítězství  

ve finále - Přírodovědné lize mistrů, která proběhne podle 

nových pravidel a slibuje napínavý boj do posledního 

okamžiku. Součástí letošního ligového ročníku bude jako 

obvykle i jarní exkurze, o níž se můžete dočíst  

v samostatném článku v tomto čísle Heuréky. 

Přírodovědnou ligu můžete průběžně sledovat na webu 

www.gymnp.cz (sekce Přírodovědná liga) a na tradičních 

třech nástěnkách – v učebnách fyziky a chemie a především 

na samostatné nástěnce Přírodovědné ligy ve 2. patře vedle 

učebny fyziky č. 14. 

V době vzniku tohoto článku (22.9.2009) končí první kolo  

a  druhé kolo startuje. Konečné výsledky druhého kola zde 

zatím nejsou k dispozici, ale v době vydání Heuréky už je 

budete mít na školním webu. Přírodovědná liga zatím 30 

soutěžících, z toho 9 v kategorii Junior a 11 (!!!) absolutních 

nováčků. Pro srovnání – po loňském 1. kole to bylo 25 

soutěžících, z toho 6 v kategorii Junior a jediný nováček. 

Letošní Přírodovědná liga se tedy rozjela více než slibně. 

Příznivci Přírodovědné ligy, vydržte! 

Josef Křeček



 

 

4 Školní dění 

Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis 

Seznamovací kurz – 1. G 
Dne 9. 9. 09 se naplnila naše očekávání  

a s potěšením jsme šli do školy, protože jsme věděli,  

že po nekonečných hodinách předmětů ve škole nás čeká 

odjezd na seznamovací kurz směr Homole. Rozeznělo se pro 

nás poslední zvonění v tento den a se skvělou náladou jsme 

se vydali na oběd. Po dobrém obědě se naše těla společně  

s batohy odplazila před vchod školy a netrpělivě jsme čekali 

na příjezd zázraku jménem autobus.  

V osudnou hodinu třináctou a třicátou minutu jsme se 

vecpali do autobusu. Musím říci, že tam zrovna nazbyt moc 

místa nezbylo. Pan řidič nažhavil motor a stroj se naplno 

rozjel. Cesta byla suchá, místy mokrá. Po krátké, ale velice 

záživné cestě jsme se ocitli na Homoli. Zatímco jsme se 

pomalu rozkoukávali, uvolnily se naše apartmány. 

Následovalo stěhování. Po uložení batohů jsme se sešli  

v tzv, „společenské místnosti“. Začínala zábava.  

Pomalu, ale jistě jsme poznávali jeden druhého pomocí 

různých společenských her. Den utekl jako voda a náhle 

jsme z úst profesorek slyšeli slovo večerka.  

Naštěstí následovalo pokračování věty a my celí rozzářeni 

jsme se dozvěděli, že v nás vidí rozumné studenty a ať si 

večerku uděláme v podstatě sami. Naše třída je opravdu 

velice ráda, že nám paní profesorky tak věřily.  

Samozřejmě jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu rozumní, 

odvažuji se říci „ lidé“. Snažili jsme se…hluk, řev a dupot nás 

následovaly do brzkých ranních hodin.  

Vyzvánění mobilních telefonů nás ráno postavilo na nohy  

a v polospánku jsme se dokulhali ke snídani.  

Dodávám, že snídaně byla chutná…jak jinak, také na ní není 

co pokazit. Po snídani následovaly opět důkladně 

promyšlené úkoly. Čas se chýlil k obědu a oběd? 

Samozřejmě vynikající… Odpoledne jsme měli opravdu 

nabitý program. Mimo to i dvě hodinky volného času.  

Den se krátil. Po večeři jsme se scházeli  

u ohniště. Rozeznívali se jak struny kytary,  

tak i hlasivky některých „nadšenců“ country hudby.  

Byl to pohodový večer. Bohužel síla ohně a energie oněch 

nadšenců pomalu mizela, rozpustili jsme se tedy zpět  

do budovy. Je vám asi jasné, že nejsme žádní andílci,  

proto si jistě rádi domyslíte, jak noc probíhala.  

Mno, lepší než první den to rozhodně nebylo… 

Ráno po snídani se naše batohy plné nesmyslů ocitly opět 

na chodbě. To bylo znamení, že se blíží konec kurzu.  

Byli jsme donuceni uklidit si naše chlívky, tedy pokoje, 

abychom nemuseli nakonec ještě dávat první pomoc 

uklízečkám. Naházeli jsme do našich prázdných žaludků 

poslední oběd a jeli jsme do… Nové Paky. Cesta zpět nic 

moc, ovšem vyvázli jsme bez zranění.  

Seznamovací kurz se nám všem moc líbil a nebylo by  

na škodu něco podobného ještě někdy zopakovat.  

Chtěl bych také za celou třídu poděkovat paním 

profesorkám, které to na Homoli s námi snad ve zdraví 

přežily a hlavně za jejich ochotu, pestrý program  

a volnost, kterou nám poskytly v době pobytu. 

Jan Šerpán, 1.G

Foto: Ilona Králová, 1.G 

Foto: Ilona Králová, 1.G 



 

 
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO 

5 Školní dění 

Hodina biologie v 1.G 
Každého z nás při hodině jistě něco rozesmálo. Často jsou to jen připomínky 

spolužáků nebo vtipné odpovědi na otázky od učitele, co nás dokáže 

rozesmát. Většinu těch vtípků zapomínáme, stejně se hned objeví další, 

který zaplní prázdné místo. Ale občas se objeví něco, co opravdu stojí za to  

zapamatovat. A hodina biologie naší třídy  1.G je toho dobrým příkladem. 

Budu vám tedy vyprávět příběh, který to dokazuje. 

Bylo to v pátek. Den jako každý jiný. Zrovna se zvonilo na hodinu a my byli  

v dobré náladě. Vešla paní učitelka, tvářila se jako obyčejně velmi přísně  

a přitom přívětivě. Vcelku bez velké námahy jsme se zvedli, abychom ji 

pozdravili, jak je zvykem a na její pokyn si zase sedli. Začala tedy s 

výkladem. Jako první mluvila o teoriích vzniku života. Zeptala se nás, zda 

nějaké známe. Správně jsme vyjmenovali teorii kreační a teorii 

samozrození.  

Uvědomila si však, že se někteří ze třídy nezapojili, a pobídla je,  

aby vyjmenovali některé další teorie. Když se teorie samozrození neboli 

teorie „žába z bahna“, jak ji někdo trefně označil, objevila ještě asi třikrát,  

myslela si o nás určitě, že jsme se zbláznili. Nejlepší však bylo, když se 

objevila další teorie vzniku života od našeho spolužáka, a to teorie velkého 

třesku. Bylo nám sděleno, že velký třesk se jistě objeví po první písemce. 

Další otázkou bylo, co jsou to koacerváty. To jsme 

samozřejmě nikdo z těch, co poslouchali, nevěděli,  

až na Dana, od kterého jsme se  dozvěděli, že koacerváty 

jsou prvotní shluky bílkovin. Všichni jsme na něj s obdivem 

hleděli. Nyní tato otázka zabrousila do zadních lavic za 

spolužačkou Verčou. Ta pravila: „No koa…koa co?  

Jo koacerváty, no to je vlastně… přece… takový… jakoby… 

vlastně by se dalo říct, že… se to… jakoby...“ „Stihneš to do 

půl druhé?“ zeptala se paní učitelka, načež se jí dostalo 

odpovědi : „Jóó, to snad jo.“ I přes tuto kladnou odpověď 

položila otázku někomu jinému a ani nečekala odpověď. 

Proto ji nechala zopakovat ještě jednou, načež se ozvala 

Andrejka: „Teda já úplně zírám, protože vůbec nevím,  

o čem to tady mluvíte. My jsme tohle na základce vůbec 

nebrali, my jsme neměli ani literaturu.“ „A nevyšla jsi 

náhodou zvláštní školu?“ Odpověděla na to paní učitelka.  

Po třídě se rozlil výbuch smíchu a p. uč. pravila: „My tady 

každý rok pořádáme takovou akademii, kde žáci z každého 

ročníku předvedou nějaké své vystoupení. Myslím, že vy 

byste se tam skvěle hodili.“ „No, to bysme nemuseli ani nic 

nacvičovat,“ řekl Dan. Myslím, že následující i předešlé 

události o tom mnohé vypovídají. Na dveře kdosi zaťukal,  

vešla p. uč. a dožadovala se dvou chlapců. Dan s Honzou 

hbitě vyběhli, ale jejich rychlý start jim překazily ležící 

batohy spolužáků, takže trajektorie běhu pokračovala  

v poněkud nižší pozici, a to na zemi. Úspěšně se však 

dopravili ke dveřím a my pokračovali v hodině.  

Na řadu přišla otázka: „Který druh prvotního organismu se 

mohl sám vyživovat, aniž by požíral jiné organismy?“ Uslyšíc 

tuto otázku, Andrejka zvolala: „Ježek“ a třída opět vybuchla 

smíchy. Paní učitelka už zřejmě ztratila hlavu  

a začala se smát taky. Pomalu jsme se uklidňovali, když se 

otevřely dveře, vykoukla z nich Danova hlava a z jeho úst 

vyšlo jednoduché a krátké slovo „kuk“. To už jsme se vážně 

neudrželi a smíchy se váleli po lavicích.  

Tak skončila naše nejlepší hodina biologie. A já osobně 

myslím, že na ni budeme dlouho vzpomínat. Se vší úctou  

k trpělivé paní učitelce samozřejmě. 

Pavlína Fajferová, 1.G
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PaedDr. Jitka Kerhartová vs. Markéta Kerhartová 
 

Markéta Kerhartová 
1. Víte, co znamená zkratka 

p.f.  u novoročního přání? 

Myslím s přáním štěstí  

z francouzského výrazu.  

2. Kdo to byl antoušek ? 

To byl ras a sbíral psy… 

3. Ukulele je hudební 

nástroj, čemu se nejvíce 

podobá? 

Banjo. 

4. Co znamená přísloví 

,,všechna sláva, polní tráva,,? 

Asi to, že sláva není to nejdůležitější a je pomíjivá.  

5. Víte, kolikáté výročí gympl slaví? 

No sté, myslím.  

6. Kolik profesorů učí na gymplu? 

Přes 30 určitě.  

7. Kdy se začalo vyučovat v současné budově na gymplu? 

No, tak, že by 1909 :-D 

8. Co nejraději čtete? 

Že by knížky? Paulo Coelho, Alchymista. Máj, Karel Hynek 

Mácha … 

9. Jaké předměty máte nejraději a proč? 

Dějepis, zdravím tímto pana profesora, no a na současné 

škole psychologie a základy společenského styku,  

a samozřejmě čeština zůstává mým nejoblíbenějším  

a jazyky vůbec 

10. Jaké je vaše životní motto? 

Kdo chce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob. 

PaedDr. Jitka Kerhartová 
1. Víte, co znamená 

zkratka p.f. u novoročního 

přání ? 

Pour féliciter – pro štěstí, 

píšeme buď P.F., nebo malé 

p.f.  

2. Kdo to byl antoušek ? 

Pohodný neboli ras, čili 

člověk, který odstraňoval 

ve městě zdechliny a chytal 

potulné psy. Antoušek je 

od jména Anton, což byl 

nějaký významný ras.  

3. Ukulele je hudební nástroj, čemu se nejvíce podobá? 

Drnkací nástroj, taková minikytara. 

4. Co znamená přísloví ,,všechna sláva, polní tráva,,? 

To je krásné podobenství. Po polní trávě po prvním mrazu 

také nic nezbude a krom toho, že se na ní popáslo pár 

bezvýznamných brundibárů, nemá pro svého majitele žádný 

podstatný přínos a význam. Takže: bažit po slávě je velmi 

pošetilé a nezralé… 

5. Víte kolikáté výročí gympl slaví? 

Sté.  

6. Kolik profesorů učí na gymplu? 

Více než 30 a méně než 35. 

7. Kdy se začalo vyučovat v současné budově na gymplu?  

1915 

8. Co nejraději čtete? 

Co? Knížky. Mou celoživotní láskou je Karel Čapek – hlavně 

jeho povídková a publicistická tvorba. Když je mi rozverno, 

sáhnu po jazykovém mágovi - V. Vančurovi. A když si chci 

odpočinout od tohoto světa, otevřu si Babičku. Kdekoliv.  

9. Jaké předměty máte nejraději a proč? 

No přece ty svoje. Čeština je pro mě srdeční záležitost,  

jinak když jsem byla studentka, měla jsem moc ráda 

výtvarnou výchovu, hudební výchovu, filosofii a psychologii. 

10. Jaké je vaše životní motto? 

Einstein řekl: Jednou z nejcennějších věcí, které máme 

(kromě lásky), je intuice; takže se snažím s věkem 

naslouchat víc vnitřnímu hlasu než velmi omezenému 

rozumu. 

Lenka Košková, sexta

Foto: Archív J. Kerhartové 

Foto: Archív M. Kerhartové 
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Co bys dělal/a, kdyby… 
První číslo je tady a s ním i první díl ANKETY. Tentokrát zaměřený na téma: Co se ti může přihodit cestou kamkoliv. Mé otázky  

byly kladeny osobám ze 2.G, 3.G, 4.G a panu profesorovi Kodymovi. 

1) Jdeš sám /sama/ ulicí a před tebou jde partička dětí,  

které zvoní na každý zvonek a začnou utíkat. Za chvíli lidé 

začínají vycházet ze vchodů a popuzeně koukat, kdo je 

potřebuje. Náhle spatří tebe. Jak zareaguješ? 

Osoba z 2.G: ‚, Zdrhnu taky, ne? Nenechám důchodce,  

aby mě umlátili berlemi.‘‘ 

Osoba z 3.G: ,, Počkej, já si to musím vybavit. Vyplašeně se 

podivám na ně a pak na zem. A pak co nejrychleji zmizím.‘‘ 

Osoba z 4.G: ,, Začnu utíkat!‘‘ 

Profesor Kodym: ,, Asi bych jim měl domluvit, v současné 

době hodně hlasitě, a pak rychle utéct.‘‘ 

2) Pochoduješ mýtinou a najednou vidíš, jak přímo proti 

tobě běží úplně rudý muž, který strašně huláká.  

Zaostříš a náhle spatříš, jak za ním letí rozzuřený roj včel? 

Jak se zachováš? 

Osoba z 2.G: ,, No začnu utíkat, abych byla před ním. 

Osoba z 3.G: ,,Začnu řvát a utíkat taky!‘‘ 

Osoba z 4.G: ,,Schovám se nebo vylezu na strom!‘‘ 

Profesor Kodym: ,, Najdu  nejbližší rybník a skočím do něho. 

A kdyby jich bylo málo, tak jim postupně zlomím vaz.‘‘  

(následovaly přesné ukázky lámání vazu včel.) 

3) Přijdeš úplně ztrhaný ze školy domů (jsi sám/ sama), zapneš televizi a nejednou strašně nahlas začne hrát zrovna lechtivá 

scéna. Ovladač nefunguje, nejde to zeslabit, natož vypnout. Co teď ?  

Osoba z 2.G: ‚,Zavřu okna!‘‘ 

Osoba z 3.G: ,,Sakra, jakej kabel mám vypojit? A když to nepůjde (smích), tak se na to budu koukat dál.‘‘ 

Osoba z 4.G: ,, Se na to podívám!‘‘ 

Profesor Kodym: ,, Budu se chvíli koukat a pak to vypnu. Proč bych to 

proboha vypínal hned?‘‘ 

4) Jsi  pozván/ pozvána na oslavu kamarádových významných narozenin, 

všude spousta neznámých lidí, ale záchod je obsazen - zdá se,  

že na dlouho.  A právě v tom si tvůj vylučovací systém nedá pokoj a tlačí 

a tlačí. Ale je tu ještě jeden problém: venku prší jako z konve. Jaká bude 

tvá reakce? 

Osoba z 2.G: ‚, Rychle začnu běžet domů.‘‘ 

Osoba z 3.G: ,, Vydržím to, nebo si půjčím deštník a hledám kadibudku.‘‘ 

Osoba z 4.G: ,, Jdu ven a poprosím kamaráda, aby mi podržel deštník.‘‘ 

Profesor Kodym: ,, Když přijde průjem a smrt, tak se nečeká. Nebudu 

čekat, až přestane pršet, potřeba má přednost.‘‘ 

Míša Dlouhá, 3.G
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Plížím se městem jako stín… 
„Plížím se městem jako stín…„ ozývá se mi z přehrávače. 

Právě sedím u počítače, uzávěrka na krku a koumám, co jen 

napsat. Pustila jsem si nové CD Metra. Ano! Jistě! Metro! 

Heuréka je v podstatě kulturní časopis, takže napíšu  

o veledůležité kulturní akci. 

18.9. se otevřely brány packého rokáče a dovnitř se 

nahrnuly davy. Plakátky a všeobecná přátelská šuškanda 

anoncovaly tolik očekávaný křest nové desky Jiné světy  

od kapely Metro. 

A že metro znáte jenom to pražské? Nevadí. Dovolte mi 

tedy, abych vám představila Metro jičínské, které staví  

i tady v Nové Pace. Metro je velmi hudebně nadané trio. 

Románek, bubeník, jehož kvalit si váží i známá kapela Ready 

Kirken, kde taktéž hraje; Pepe, mistrný megabasák,  

jenž přesně a jasně doprovází i zpěvem, a nakonec Matěj, 

všestranně nadaný hudebník s více než zlatem v hrdle  

a proklatě šikovnými prsty, kterými rozezvučuje kytary 

všeho druhu. Kluci hrají od každého stylu trochu, je těžké 

jejich styl definovat, ale každopádně stojí za poslech!  

(http://bandzone.cz/metro) 

A nyní zpět k tomu velezvláštnímu večeru, plného 

skvostných hudebních zážitků. 

Jako první upoutali všechny přítomné kamarády  

a posluchače Post-Pubescentos, partička třicetiletých 

puberťáků, kteří si hudbu užívají o sto péro. Jejich hit 30 líčí 

příběh třicetiletého pařmena, píseň Celebrita zas příběh 

hudební rychlokvašky se spoustou peněz a název písně Óda 

na čistou domácnost mluví snad za vše. To vše je už po 

několikáté prokládáno básněmi Přemysla Skvosta v podání 

Lukáše, kytaristy. V ten páteční večer měli Pubesťáci 

zvláštního hosta, a to Maštíka z pražské kapely Mastix. Holt 

kluci to parádně rozjeli a v tričkách „I love Metro“ připravili 

půdu pro hlavní hvězdy večera. 

Kluci to začali famózně. Celý rokáč se náhle zvedl, postoupil 

dopředu až k podiu a rozvlnil se. Kluci hráli nové i staré 

pecky, takže všichni v klubu zpívali s nimi. Dvě písně si 

společně s kluky  odzpíval i Petr Poláček (ano, ten Poláček 

ze Superstar) a řekl jednu moc krásnou větu, tou Metro 

absolutně vystihl. Totiž, že každá kapela má nějakého 

frontmana, ale Metro ne, Metro má hned tři. A má pravdu, 

když je totiž sledujete, nevíte, na koho se dívat dřív.  

A to, že je hraní baví z nich vyzařuje na hony daleko a všem 

přítomným předávají spoustu pozitivního naladění. 

Přišla chvíle nejočekávanější… víčko od šampaňského 

odlétlo do vzduchu a zbrusu nové placce bylo do vínku 

popřáno jen to nejlepší.  Poslední píseň byla věnována všem 

kamarádům z Post-Pubescentos a Satiry reguly. 

Nesmím opomenout také třetí kapelu, Rubiano z Prahy, 

hrající grandiózní funky. Nastoupili na podium, vytáhli 

bubny, basu, kytaru a mikrofon a spustili pořádný hudební 

nářez. Všichni přítomní muzikanti si lebedili v lahodných 

tónech zpěvaččina hlasu a jejích kytarových kreacích. Bylo 

to roztančené zakončení nevšedně příjemného večera. 

A abych naplnila Heuréku autentičností, přidávám i krátký, 

po icq vedený, rozhovor s Matějem Čejchanem, vokálním 

guru a kytarovým mágem Metra: 

 

Jak se ti v pátek hrálo?  

Báječně !!! A že už to byl pro mě osobně za posledních šest let to 

byl v Nové Pace už patnáctý koncert a byl ten nejpříjemnější !!! 

Jé, to nás Pačáky těší. 

Tak to víš, že kdybychom měli klub v Jičíně, tak bychom to pokřtili  

v Jičíně ! :D Ale v Pace to má kouzlo a je tam pár úžasných lidí !!! 

Co se ti na koncertě líbilo úplně nejvíc? 

To, že jsem tam v podstatě všechny do jednoho osobně znal, 60 

procent klubu bylo zaplněno jenom našimi nejlepšími kamarády. 

Což se nám nikdy takhle nepovedlo, mít je všechny na jediné 

hromádce.  A ta atmosféra, kterou jsme si společně vytvořili, byla 

víc než nádherná !!!  

Foto: Bandzone 

Foto: Bandzone 
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To jsi řekl – napsal krásně. A nejoblíbenější písnička  

z céda? + písnička, kterou nejraději hraješ?? 

To je těžká otázka ... na nervy mi leze hned titulní - 579 

dní, protože jsme na ní dělali zvuk a tudíž jí poslouchali 

nesčetněkrát, tipuji, že tak 125krát !!! Osobně mám 

nejradši silnou trojici - Úkryt, Dej mi, Pilot, z těch mám 

fakt radost a jsem na ně hrdej !!!  

Skládal jsi je sám?  

Text na Úkryt jsem složil ve sprše v sedmnácti letech, 

což už je docela dávno, Pilota po rozchodu s dívkou  

a Dej mi je Pepova práce ... ale spíš se mi líbí tyhle tři 

písně svojí náladou, jsou takový vcelku dojemný !!!  

A teď otázka pro potencionální zákazníky - fanoušky: 

zbyla ještě nějaká céda na prodej? 

Zbylo jich ještě mnoho...mám jich teď vedle sebe  

u počítače dvacet !!!  

Kdy vás můžeme opět vidět - slyšet?  

My míváme vždycky od října do ledna takový koncertní útlum, kterýžto není zapříčiněn tím, že bychom hrát nechtěli, ale protože 

nás nikdo nikam v téhle době nezve (smích)......naštěstí to zatím v tomto roce vypadá docela příznivě a budeme teď hrát v Hradci 

Králové (09.10.), Městci Králové (31.10.) a Turnově (17.11.) a pokud se na nás štěstí (pořadatelé) usměje, tak vyjdou ještě jeden 

až tři koncerty v Praze ... ale to už je docela z ruky !!!  

Míša Sehnalová, 4.G 

Síla přátelství 
Každý z nás máme spoustu přátel, ale ne každý má 

určeného nejlepšího kamaráda. Pro mě samotnou kamarádi 

znamenají něco, jako by to byla moje druhá rodina.  

S některými se znám celý život, trávila jsem s nimi hodiny  

na dětském hřišti s lopatkou a kyblíčkem v ruce, s některými 

se znám pár měsíců a trávím s nimi veškerý svůj volný čas. 

Nejlepšího kamaráda nepotkáte jen tak na ulici, o něm 

musíte vědět důležité informace, abyste mu taky mohli 

pomoci, když on bude potřebovat.  

Jak člověk vlastně zjistí, že má nejlepšího přítele?  

Podle mého názoru se to pozná podle toho, když Vám 

dokáže pomoci i v situaci tak těžké, že ani vy sami nevíte, 

jak z toho problému ven, a on přijde a přesně ví, co si 

myslíte, jak se zachováte, jak se cítíte, i to, jak moc vás to 

uvnitř bolí. A naopak opravdový přítel se společně s vámi 

raduje z úplných maličkostí a dokáže vás velmi potěšit 

něčím, o čem všichni ostatní lidé nemají vůbec ani páru.  

Nejlepší kamarád může být jen jeden, zamyslete se nad tím 

i vy. Koho považujete za nejlepšího přítele? Nemusí to přeci 

ani být člověk, ale někdo třeba může za nejlepšího přítele 

považovat svého domácího mazlíčka, o kterého se stará,  

a on vám děkuje tím, že vám dělá radost. Ne nadarmo se 

říká, že nejlepší přítel člověka je pes. 

Bez přátel by byl život jako moře bez vody. Dovedete si 

vůbec představit být na světě úplně sám, bez přátel? 

Závěrem mého prvního článku bych chtěla říct, že já si 

všech přátel velice vážím a jsem ráda, že je mám. 

„Přítel je ten, který zůstává, zatímco ostatní odcházejí.“ 

Simona Cimbálová, 1.G

Foto: Bandzone 
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PPP 
Ráda bych se zmínila o jednom z mnoha problémů naší 

společnosti, jímž jsou poruchy příjmu potravy. Toto téma 

mě fascinuje i děsí zároveň. Nechtěla jsem ale obecně 

popisovat jednotlivé poruchy, to už tady bylo mnohokrát. 

Proto jsem se rozhodla, že uskutečním anketu,  

protože jak je známo; řeč čísel je nejpřesnější a nejvíce 

vypovídající (to uznávám i já, zapřísáhla odpůrkyně 

matematiky). Mé ankety se účastnili lidé z celé České 

republiky a týkala se jak vnímání vlastní postavy a držení 

diet, tak i obecné informovanosti veřejnosti o tomto 

problému. 

Ze 100 respondentů rovných 40% patřilo do věkové skupiny 

9-14 let, která je poruchami příjmu potravy ohrožena 

nejvíce. Dále 11% lidí bylo ve věku 18-20 let, stejně jako tak 

jako 11% osob ve věku 21-29 let. 6% respondentů spadá do 

věkové kategorie 30-40 let a sedmi procentům osob bylo při 

vyplňování ankety více než 40 let. 

Poruchy příjmu potravy mají „ideální pole působnosti“, 

protože 71% lidí není spokojeno se svojí postavou a něco by 

na sobě vylepšili. 10% lidí se potom přímo nenávidí,  

což zhruba odpovídá počtu osob, trpících některou z poruch 

příjmu potravy. Pouze 19% lidí je se sebou zcela 

spokojeno… A dál už za sebe nechám mluvit čísla…

 

Anketa 
(100 respondentů) 

1. Kolik Vám je let? 

9-14 let (40 | 40%)  

15-17 let (25 | 25%)  

18-20 let (11 | 11%)  

21-29 let (11 | 11%)  

30-40 let (6 | 6%)  

více než 40 let (7 | 7%)  

2. Líbí se Vám vaše postava? 

ano, jsem plně spokojen(ý,á) (19 | 19%)  

některé části těla bych vylepšil(a) (71 | 71%)  

nenávidím se!!! (10 | 10%)  

3. Jste spokojeni se svojí váhou? 

ne, musím radikálně zhubnout (15 | 15%)  

potřeboval(a) bych shodit pár kilo (47 | 47%)  

ano, jsem (20 | 20%)  

potřebuji nabrat svaly (18 | 18%)  

4. Drželi jste někdy dietu? 

ne, nikdy (48 | 48%)  

ano, jednou (20 | 20%)  

ano, párkrát (24 | 24%)  

ano, hodněkrát (5 | 5%)  

ano, pořád (3 | 3%)  

5. Hlídáte si svůj jídelníček? 

počítám každou kalorii (4 | 4%)  

zajímám se o výživové hodnoty mé stravy (28 | 28%)  

nic moc mi to neříká (48 | 48%)  

nezajímá mě to (19 | 19%)  

6. Víte, co to jsou laxativa a diuretika? 

co??? (69 | 69%)  

něco málo jsem o tom slyšel(a) (13 | 13%)  

ano, vím (16 | 16%)  

ano, vždyť je užívám (2 | 2%)  

7. Trpíte nějakou ppp? 

ne (87 | 87%)  

anorexií (1 | 1%)  

bulimií (4 | 4%)  

záchvatovitým přejídáním (7 | 7%)  

ortorexií (0 | 0%)  

bigorexií (1 | 1%)  

drunkorexií (0 | 0%)  

Mája Tumová, 4.G
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Není Václav jako Václav 
Již několik let se těším na 28. září,  

kdy je státní svátek – Den české 

státnosti. Zrovna letos úspěšně 

„připadl“ na všední den – na pondělí. 

Tento den slaví svátek i všichni 

Václavové. Přeji jim vše „nejsuper“ , 

hlavně mému spolužákovi Vaškovi.  

Kdo měl zásluhu na vzniku tohoto 

svátku? Který Václav? Byli to naši 

prezidenti Václav Havel, Václav Klaus, 

nebo můj pradědeček a prapradědeček 

Václav? 

Oslavujeme českého zemského 

patrona, knížete Václava, jenž vládl  

v našich zemích asi roku 922 až 935.  

Byl synem Vratislava I a Drahomíry, 

jeho babičkou byla Ludmila. Byl 

panovníkem vzdělaným, šířil 

křesťanství, platil tzv. daň míru 

saskému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, 

jen aby nebyla v našich zemích válka.  

V roce 929 se na pražském hradišti 

vybudoval nový kostel, zasvěcený sv. 

Vítu. Původní rotunda byla později přestavována 

a ve 14. st., vyrostla na jejím místě unikátní 

gotická katedrála. Ne každý souhlasil  

s politikou panovníka Václava. Spor s bratrem 

Boleslavem vyvrcholil 28. září 929 nebo 935, 

kdy byl Václav na hradišti ve Staré Boleslavi 

před portálem kostela zavražděn. Tři roky  

po Václavově smrti byly jeho tělesné ostatky 

uloženy v kostele sv. Víta. Postupem času 

český národ začal uctívat zavražděného 

knížete jako mučedníka, bylo dosaženo jeho 

svatořečení, osoba sv. Václava se stala 

symbolem české státnosti, patronem české 

země a vzorem ideálního panovníka. 

„Svatý Václave, nedej zahynout nám  

i budoucím!“ Tato věta a obraz sv. Václava  

na koni je vyražena na české dvacetikorunové 

minci. Proč? Dvacetikoruny se dostanou  

do rukou většiny lidí, od prvňáčků až po staré 

lidi.  

Na závěr bych chtěl říci, že český lid při 

oslavách, nebo v těžkých chvílích, se vždy 

scházel u pomníku sv. Václava na Václavském 

náměstí v Praze. Autorem překrásného díla je 

Josef Václav Myslbek. Ať žijí Václavové! 

Jan Šorf 4.G

Babí léto 
Ráno zem do mlhy zahalená, 

večer brzy obloha potemnělá. 

Létu už nezbývá mnoho sil, 

přichází podzim, ten pán chmurných chvil. 

Ptáci se připravují na dlouhou pouť, 

až tam, kde Slunce chodí spát. 

I já bych chtěla do těch končin plout, 

mohu však o těch krajích jen básně psát. 

Stromům se jejich zeleň vytrácí, 

obilné lány jsou již dávno zkosené, 

poslední pavučinky předou pavouci 

a louka se barví do hnědé. 

Kytky odkvetly, už netěší nás, 

snad jen bodlák je tu na milost. 

Babí léto přichází, již je čas, 

za dveřmi je zima, ten nevídaný host. 

Simča Plíhalová, 1.A 

 

Důkazy 
Důkaz odkladem: "Toto si dokážeme v jedné z příštích přednášek." 

Důkaz zastrašováním:"Triviální.", "Pokud nebudete věřit, že to platí, tak 

zkoušku neuděláte." 

Důkaz pokušením: "Přesvědčte se, že to platí!" 

Důkaz zmateným zápisem: Nejlépe s užitím alespoň čtyř abeced a zvláštních 

symbolů. 

Důkaz unavením: Hodí se jedno či dvě vydání časopisu věnující se vašemu 

důkazu. 

Důkaz rychlokurzem: "Nemáme čas to tu dokazovat." 

Důkaz soucitem: "Ušetřím vás zbytečných detailů a přejdu rovnou k hlavnímu 

důsledku." 

Důkaz obecným souhlasem: "Všichni pro...?" 

Důkaz nutností: "Raději by to mělo platit, jinak se celá struktura matematiky 

zhroutí." 

Důkaz nedostatkem zájmu: "Chce to opravdu někdo vidět?" 

Důkaz podvodem: "Teď se všichni otočte..." 

Důkaz demokracií: "Mnoho lidí věří, že to platí. Mohlo by se tolik lidí mýlit?" 

Důkaz holí: “S tím, kdo říká blbosti, nemáme vůbec diskutovat, nýbrž mu dát 

rovnou holí přes hubu. “ 

Důkaz numerikou: "Když to hodně zaokrouhlíme, tak to platí." 

Důkaz sváděním: "Když budete věřit, že to platí, dostanete lepší známku." 

Důkaz lyričností: Zní to dobře, tak to bude pravda. 

Důkaz kompenzačními chybami: V důkazu je taková spousta chyb, že se 

všechny navzájem vyruší.  

Mgr. Michal Chrtek 
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Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis 

Tragikomický paskvil 
Máte 250 miliard korun a školství rozumíte jako koza 

náklaďáku. Co se všemi těmi penězi uděláte? Vykašlete se 

na školství, radši je protunelujete v neprůhledných 

tendrech a zakázkách? Navýšíte platy učitelům a nějak 

smysluplně peníze rozdělíte? Ale kdeže, jste přeci českým 

politikem, vy ty peníze (jako tradičně v našem absurdistánu) 

vyhodíte z okna! 

Minimálně takové peníze totiž stály poslední přípravy 

státních maturit, které byly k libosti všech kuchařů a spol. 

(ale nelibosti každého středoškolského inteligentního 

studenta…) odsunuty. Uděláme si takový malý historický 

exkurz. Státní maturity se plánovaly již  

v devadesátých letech předchozího století, avšak nějak to 

nedopadlo. Poté byly státní maturity odsunuté k ledu,  

ale v novém tisíciletí se o nich opětovně začalo mluvit. 

Původně měly stihnout maturanty školního roku 

2007/2008, ale po zcela oprávněných protestech (taky jsme 

o nich v Heuréce psali…) byl tento projekt opět odsunut. 

Měl padnout na bedra nám, avšak ouha, naše hlavy 

pomazané jej zas odsunuly. 

Docela mě to štve. Proč? Pokud bych měl státní maturitu 

hájit někde veřejně, argumentoval bych tím, že v projektu 

byly utopeny ohromné peníze daňových poplatníků (našich 

rodičů i nás samých). Dál bych se samozřejmě zmínil o tom, 

že stát potřebuje nějakou srovnávací jednotku 

středoškolského vzdělání, dle níž by mohly vysoké školy 

vybírat své budoucí studenty. Dále jsme byli poslední dva 

roky připravováni na novou maturitu, nikoliv na její 

předchůdkyni.  

Ale mezi námi, pro jakéhokoliv gympláka by byla lehká 

varianta státní maturity opravdu primitivní zkouškou.  

Měl jsem možnost vidět některé úlohy v rozličných 

předmětech a bylo to opravdu směšné.  

Z toho důvodu by měl každý gymplák chtít nové maturity  

a zbytečně se jich neobávat. Bohužel i mezi studenty 

gymnázií se asi nalezne pár duševně chorých jedinců 

(jičínské gymnázium by mohlo vyprávět…), kteří se nové 

maturitě brání zuby nehty.  

Nejhorší na tom je, že situace s maturitami se měnila 

opravdu každou chvíli. Nejdřív nikoho nenapadlo uvažovat 

o jakési státní maturitě. Poté všichni počítali s novou 

maturitou, načež nikdo přesně nevěděl, jak to vlastně bude. 

A vše vyvrcholilo odložením státních maturit ve snaze získat 

co nejvíce prvovoličů, jichž půjde stejně k urnám minimum 

díky znechucení politikou… 

Důležité je, že alespoň konečně se stoprocentní jistotou 

víme, jak budeme maturovat. Budeme maturovat postaru, 

což je pro nás sice horší varianta, ale co… Stejnou maturitu 

zvládly kopy lidí před námi, více či méně úspěšně to 

zvládneme též… Sice to celé byla drahá, odporná fraška. 

Avšak má cenu se v Čechách vůbec něčemu divit?!? Přeci 

dozvědět se v půlce září maturitního ročníku formu zatím 

nejdůležitější zkoušky našeho života je úplně, ale úplně 

normální… 

Inu, hodlám nám, budoucím maturantům, popřát hodně 

štěstí a klidu. Našim milým profesorům hodně trpělivosti, 

dobré nálady a shovívavosti. Však to nějak zvládnem!  

A k profesorům mám ještě jeden vzkaz. Jak praví Lao-C´:  

„Ti, co vědí, nemluví. Ti, co mluví, nevědí.“ Pamatujte na to 

u maturity… :) 

Ondra Bendl, oktáva
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Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO 

S panem Josefem Ponikelským, myslivcem pro lokalitu Borovnice-Ždírnice 
Na začátek bych se Vás ráda zeptala jakou lokalitu, jakožto 

myslivec spravujete? 

Myslivost vykonávám v katastru Borovnice-Ždírnice   

na rozloze 1276 ha cca 12 km od Nové Paky. 

Pytláctví je zajisté celosvětovým problémem. Mohl byste 

zhodnotit situaci zde na Novopacku? 

Nějaké skupiny či jednotlivci se v těchto lokalitách 

nepravidelně pohybují. Čas od času se najde kus  

uhynulé zvěře, které bylo způsobeno střelnou zbraní,  

kterou v našem ani sousedním sdružení nikdo nevlastní. 

Můžete uvést nějaký konkrétní a vážný příklad pytláctví, 

se kterým jste se Vy nebo Vaši kolegové setkali?  

Pytláctví se pro některé stalo v poslední době zdrojem 

obživy a finančního zisku. Dodávají zvěřinu do stravovacích 

zařízení. Dnes jsou takovéto skupiny lidí vybaveny tou 

nejlepší technikou, co se týká lovu zvěře za tmy a za snížené 

viditelnosti. Jsou vybaveni nočním viděním a terénními 

automobily. Tyto skupiny loví v noci, a bohužel i zvěř,  

která je zákonem hájená. Již několikrát se nám ve sdružení 

stalo, že při noční čekané se objevil neznámý terénní 

automobil, který osvítí pole a louky a po zjištění, že někde 

stojí dopravní prostředek, okamžitě ujedou. Jen jedenkrát 

se nám podařilo pytláka dopadnout a usvědčit. Za pomoci 

policie byl zadržen. Protože škoda, která mu byla 

prokázána, činila 5000,- Kč, byla vzata jako přestupek a 

uložena pokuta ve výši odhadu škody, tedy 5000,- Kč. 

Jakým způsobem to řešíte? (viz otázka č.3) 

Máme mezi myslivci ze sousedních sdružení dohodnuto,  

že při každém podivném pohybu neznámých osob, ale také 

při výskytu neobjasněných nočních výstřelů se telefonicky 

kontaktujeme a věnujeme pozornost těmto lokalitám. 

Ve většině případů se stejně nikoho nepodaří usvědčit. 

Jedni zvěř uloví, poté ujedou, a druzí beze zbraně zvěř 

seberou a odvezou. Když je někdo kontroluje, jak  vezou 

zvěř, tak řeknou, že ji našli. 

Jak je trestáno pytláctví? ( pokuty a jejich výše, vazba? )  

Téměř nijak. Jeden případ, který jsem popsal, dopadl tak, 

jak dopadl. Policie není vybavena terénními automobily, 

aby tyto skupiny mohla pronásledovat. Chytit a dovést 

pytláka k hlavní silnici, kam se policie dostane se svojí 

technikou, není tak jednoduché. Navíc při zásahu na pytláky 

jde vždy, jak se říká „o hubu“ , když ne o život. Jsou 

agresivní a navíc mají u sebe zbraň.  

Vyskytují se ve Vašem revíru ohrožené druhy? Pokud ano, 

jaké? 

Žijí tu chráněné druhy, jako je třeba čáp černý, výr velký. 

Jak se myslivci brání pytlákům (pokud nebereme v potaz 

řešení pomocí policie)? 

Obrana proti pytlákům téměř neexistuje. Jediná možnost, 

jak je alespoň odradit a znepříjemnit jim život, je pohybovat 

se v lese co nejvíc, a to hlavně v noci. 

Pořádáte myslivecké schůze, kde řešíte tyto problémy (viz 

pytláctví)? Co řešíte na těchto schůzích? 

Na mysliveckých schůzích se tyto věci řešily při prvních 

zjištěních, že se něco takového děje. Dnes máme dohody  

se sousedy na telefon, a kdo může, okamžitě vyjíždí,  

ale většinou je již pozdě. 

Mohl byste poradit mladým lidem, kteří se chtějí stát 

myslivci, jak na to? 

To je ta nejjednodušší věc: mít zájem o přírodu, nebát se 

práce, protože myslivost je především práce a zase práce, 

teprve potom zábava a zážitky z pozorování a nakonec  

i zážitky z lovu. Jestliže se někdo chystá a má taky třeba  

zájem o provozování myslivosti, stačí se přihlásit v 

některém mysliveckém sdružení, kde bude absolvovat 

adepturu. Přihlásit se k vykonání zkoušky z myslivosti, 

úspěšně složit zkoušky, jak z myslivosti, tak na zbrojní 

průkaz. Přeji hodně úspěchů a myslivosti zdar. 

Jaký je Váš postoj k tomu, že myslivci střílí psy v lese, 

místo toho, aby např. zavolali policii, anebo podle zákona 

vykonali varovné výstřely? 

K této otázce je jen jediná odpověď: záleží vždy na morálce 

každého myslivce, jak naloží se vzniklou situací,  

která nastane náhle při pozorování přírody. Jestliže je pes 

bez pána a vyloženě loví a strhává zvěř pro své pudy,  

které zdědil po svých předcích, a víme, komu pes patří, 
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navštívíme jeho majitele a upozorníme jej na praktiky jeho 

psa. Většinou se tato situace neopakuje. Pes sám bez 

doprovodu a bez náhubku nemá co dělat ani ve městě ani  

v lese. Jestliže pes rve z rodící srny srnče a na povely 

nereaguje, co si asi zaslouží? Každý majitel psa musí vědět, 

že volně běhající pes bez náhubku je nebezpečný současně i 

pro člověka.  Když takový pes na vás zaútočí, budete volat 

policii? To bude asi pozdě, že? V našem mysliveckém 

sdružení vím o jednom případě, kdy byl zastřelen pes,  

a to dělám myslivost 39 let. Pro myslivce jsou psi 

nepostradatelní pomocníci a věrní kamarádi. Bez pejsků  

by nebylo možné provádět právo myslivosti. 

A máte nějaký vzkaz čtenářům Heuréky?  

Přeji, aby si mládež tvého věku našla lásku k přírodě  

a chránila ji dle zásad a pravidel myslivosti. Ta má v našem 

státě staletou tradici. 

A závěrem bych Vás ráda poprosila, jestli byste mi nemohl 

vysvětlit pár mysliveckých výrazů, aby i „normální 

smrtelníci“ věděli, o co jde, když ony pojmy někde uvidí… 

Prostě, zdali byste mi nepomohl vytvořit takový malý 

výkladový slovníček z „myslivečtiny“ do češtiny… mohl pro 

naše studenty napsat výkladový slovníček speciálních 

mysliveckých výrazů… 

Jistě, tedy…Barva rovná se krev veškeré zvěře a loveckých 

psů. Pojmem čiplenka rozumíme mladou samičku zvěře 

srnčí, dančí, jelení… Světla jsou oči,  slechy zas uši.  

Kvítek = bílý konec oháňky lišky. Samotný ocas lišky 

označujeme jako oháňku. A konečně, morda, to je tlama 

větších šelem.  

S pozdravem: Myslivosti zdar !  

Aneta Prokůpková, 3.G 
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Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO 

S Bee  
Boonbaramee, které kamarádi přezdívají „Bee“ nebo také 

„BeeBee“ bydlí kousek od Bangkoku, hraje na housle, ráda čte, 

poslouchá muziku a neobejde se bez počítače. Bee je patnáct let 

a ráda se učí nové jazyky. Už umí anglicky, tři roky se učí čínštinu  

a teď doufá, že se naučí i česky. Nejen láska ke studiu jazyků,  

ale i touha poznat jinou kulturu a vyzkoušet si postarat se sama 

o sebe, ji motivovaly k cestě do Čech. A jaké je velké Beeino 

přání? Sáhnout si alespoň jednou v životě na sníh a vyzkoušet si 

lyžování. Doma, v Thajsku má osmadvacetiletého bratra. 

Bee, jak seTi líbí v České republice? 

Velmi se mi tu to tady líbí. Ano, je tu opravdu hezky. 

A co říkáš na naší školu? I ta se Ti líbí? 

Ano, i škola se mi líbí. Také pan ředitel Matějovský je 

vskutku přátelský. 

Nenudíš se o vyučování? 

Ne, je to velmi zajímavé. 

Co jsou podle Tebe hlavní rozdíly  mezi naším, českým  

gymnáziem, tady v Nové Pace a Tvou předchozí thajskou 

školou? 

V thajské škole se nosí školní uniformy. Navíc máme 

vyučovací hodinu dlouhou celých 60 minut. A k tomu 

nemáme vůbec žádné přestávky. Pouze jednu pauzu na 

oběd. 

A kde je to podle Tebe zatím lepší? Hodnotíš více kladně 

českou anebo thajskou školu?  

Více se mi líbí tady. Ano, je to jeden prostý a velmi 

jednoduchá důvod. V Thajsku máme totiž více úkolů,  

takže se mi o hodně víc líbí tady... 

Inu, to nás těší. Máme pro Tebe poslední otázku týkající se 

školy… Jaké jsou Tvé oblíbené předměty? 

Tak,baví mě studovat různé jazyky. Takže v Thajsku mám 

nejradši angličtinu a čínštinu. Tady v Čechách mě nejvíc baví 

angličtina. 

Se školou ti už dáme pokoj. Teď se Tě chceme zeptat na 

příjemnější otázky. Budeme se bavit o jídle. Tedy, jaký je 

Tvůj nejoblíbenější český pokrm?  

Vepřo-knedlo-zelo.  

A thajské oblíbené jídlo? 

Tom yam kung. To je polívka z krevet, citronu, hub, rybího 

sosu a pepře. 

Když se bavíme o jídle, máš hlad?? 

Ano, jsem velmi hladová. 

Najednou Bee sáhla do tašky a vytáhla právě zmíněné jídlo 

Tom yam kung. Tak jsme jí ho šli pracně uvařit a pokračovali 

v rozhovoru. Právě jsme donesli Bee již zmíněné jídlo a velmi 

zvědavi jsme ochutnali. Bohužel jsme nečekali, že Tom yam 

kung je velmi kořeněné. Po pěti minutách pálení v krku byla 

další otázka… 

Co to je?!? Vždyť to strašně pálí?!  

Ano, mám ráda kořeněná jídla. Je to delikatesa! V Thajsku 

máme ještě pálivější jídla. 

Kde bydlíš? 

V Bangkoku. Mám to tam ráda. 

Závěrem, jaké jsou Tvé záliby? 

Počítačové hry a hraní na housle. 

Čas kvapil tak jsme se museli s Bee rozloučit. Bye bye Bee. 

Sepsali a stěží přeložili Jaroslav Macek a Josef  Soviar, 1.G

Foto: Archív Bee 

Foto: Archív Bee 
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Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO 

Sudoku 
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