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Úvod 

Květen utekl rychlostí světla, že? Také máme tento pocit. Právě čtete poslední 

číslo tohoto školního roku. Co pro vás nachystalo?  

Opět si přečtete své oblíbené rubriky, slohové práce, fejetony, pověst a i něco 

speciálně pro stavaře se zde najde. Byli jste na letošním Majálesu? Ne? Nevadí, 

máme pro vás reportáž. A nejen to, červnové číslo je nabité dalšími a dalšími 

zajímavými články, tak hurá do čtení!  

Naše škola si na červen pro studenty připravila mnoho akcí, které jsou již 

tradiční. Druhé ročníky jedou (1. 6. – 5. 6. a 8. 6. – 12. 6.) na sportovní kurz. Možná se 

někdo z vás druháků bojí, ale není třeba. Je to neuvěřitelný zážitek plný tradičních i 

netradičních sportů. Můžeme vás ujistit, že se vám nebude chtít odtamtud. Přejeme 

vám krásné počasí, které vám pobyt jen a jen zpříjemní. Máte se na co těšit! 

Vybraní studenti třetích ročníků vyrážejí za vodou, a to na Berounku. Od 15. 6. 

do 19. 6. se totiž koná, jako každý rok, vodácký kurz. I ten je mezi studenty velmi 

oblíbený. Takže i vám přejeme hezké počasí, protože plavit se na vodě v dešti a zimě, 

není asi nic moc. 

Sbírka víček pro Toníčka 

Sbor dobrovolných hasičů v Brandýsku pořádá sbírku víček od PET lahví pro 

nemocného žáka základní školy, syna 

jedné z členek SDH. Poslední dubnové 

úterý byl uskutečněn jejich první svoz. 

Za půl roku se podařilo nasbírat 685 

kg víček. Výtěžek ve výši 4 795 Kč 

poslouží Toníkovi na nákup 

diabetických pomůcek.  

Protože naše škola patří mezi 

hlavní „sběrače“, patří Vám všem velký dík. Sbírka i nadále pokračuje. 

Autor: Eliška Nedvědová, E1 
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JE TO TADY! 

Ano, všichni jsme se 

dočkali. Prázdniny za 

dveřmi, už jen necelý 

měsíc a jste volní jako 

ptáci. Co to pro vás ale 

znamená? 

Tak zaprvé to, že na 

sebe musíte dávat pozor 

(ostatně jako vždy), 

protože v létě se stává 

spousta nehod. Takové 

utopení není nic moc. 

Stejně tak dbejte i na to, 

že i když v čepici vypadáte 

jako idioti, tak na fesťáku, 

kde není stín, je to dobrá 

záležitost (věřte mi, úpal 

na Okoři není jeden 

z nejlepších zážitků). Na 

sluníčku se opijete 

rychleji (pro ty plnoleté 

samozřejmě!). Bavte se, 

užívejte snad teplého léta, 

volna, dovolených (kdyby 

někdo měl místo v kufru 

při cestě k moři, hlásím se 

jako dobrovolník).  

Dále prázniny 

znamenají to, že budete 

muset přežít 2 měsíce bez 

našeho školního časopisu. 

Ale nebojte se, ač budeme 

mít i my volno, na 

facebookových stránkách 

pro vás budeme celé letní 

prázdniny! A v září opět 

na viděnou. 

Krásné 2 měsíce 

prázdnin! 
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Květinový den 

Ve středu 13. května se konal Květinový den, aneb Český den proti rakovině. 
Nejprve ve zkratce. V tento den se prodávají známé kvítky se stužkou, která je 
každý rok jinak barevná. Letos květ měsíčku lékařského doplnila stříbrná 
stužka. Všichni, kteří si kytičku zakoupili, pomohli tak získat prostředky na boj 
proti rakovině, zlepšit kvalitu života lidí, kteří mají tuto nemoc a podpořili 
výuku, výzkum a vybavení center, která se na rakovinu zaměřují. Vyjádřili jste 
tak, že vám není lhostejný osud lidí, kteří bohužel musejí bojovat s tak těžkým 
nepřítelem. 
Bohužel rakovinou může onemocnět kdokoli a kdykoli. Proto je dobré dbát na 

prevenci a neprocházet kolem slova „rakovina“ velkým obloukem. 
Naše škola se každoročně zúčastňuje prodeje kvítků a letošní rok nebyl 

výjimkou. Kdo letos prodával a podpořil tak dobrou věc? 
Anna Bernardová (E1), Lucie Chocholová (E1), Jan Kopecký (E1), 

Karel Kleinmond (E1), Kristýna Nemcsoková (E2), Iveta Hejná (E2), 
Jakub Vrba (E2), Martin Jemelka (E2), Kristýna Fundová (E2), 
Kristýna Měchýřová (E2), Tereza Andrejkówová (O3), Anežka 

Floriánová (O3), Jaroslava Husáková (O3), Michaela Mihulová (O3), 
Jitka Chocholová (O3), Nikola Adamcová (O3), Lenka Štolová (O3). 

Tímto chceme všem, kteří pomáhali s prodejem, a těm, kteří si 
kytičku zakoupili, poděkovat. Udělali jste dobrou věc. 

Autor: Jana Hanzalíková, E3 
Zdroj obrázku: denprotirakovine.cz 

Kladno a červen 

Jste milovníci psů? Tak 

právě pro vás je tato akce – 

Kladenský voříšek 2015. Jedná 

se o výstavu pro voříšky a psy 

bez PP, navíc je během akce 

možnost tzv. adopce psů, které 

přivezou Dog point a Záchranný 

chov Hněvice u Štětí. Vy a váš 

domácí mazlíček se můžete 

zúčastnit až deseti kategorií, 

kde máte možnost získat 

hodnotné ceny. Můžete soutěžit 

i o titul Nejhezčí pár, Pes 

sympaťák, či pes magistrátu 

města Kladna. Tomuto výherci 

cenu předá primátor Mgr. Milan 

Volf. V mezičasech se můžete 

těšit na ukázky psích sportů či 

tombolu. Kladenský voříšek 

2015 se koná v sobotu 6. 6. od 

9:00 do 15:00. 

A teď zase něco pro ty, 

kteří se zajímají o klasiku. 

V neděli 7. 6. pořádá Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno koncert, kde 

budou uvedeny nově nastudované skladby v italštině anebo skladby od 

Antonína Dvořáka. Koncert začíná v 17:00. 

V úterý 9. 6. od 18:00 bude v Kině Hutník probíhat projekce 

nezávislého dokumentárního filmu, který byl natočen v letech 2010 – 2014 

a to v zajímavých místech švýcarských Alp. Uvidíte vojenské, podzemní a 

technologické zajímavosti Švýcarska nebo také krásnou krajinu, kterou 

Švýcarsko disponuje. Dále vám film také poodkryje švýcarskou společnost, 

která je připravena i v současné době bránit svou svobodu a nezávislost 

moderními zbraněmi. Tento film natočila společnost pro výzkum 

historického podzemí ve spolupráci s Firemní video Roman Rezek. Vstup je 

dobrovolný, avšak přispívá k úhradě nákladů, které jsou potřeba na 

pronájem kina. Projekce se zúčastní i samotný režisér filmu Ladislav 

Lahoda, kterému budete moci položit následně několik otázek. 

A s červnem přichází i známé Kladenské dvorky – 33. ročník! Opět tuto 

akci pořádá Spolek Podprůhon. Kdo by snad nevěděl, Kladenské dvorky jsou 

již tradičním festivalem umění a hudby. Vernisáž se koná 13. 6. v 13:00 na 

náměstíčku Viktora Stříbrného. Od této chvíle jsou Dvorky otevřeny všem 

návštěvníkům až do 19:00. Součástí budou i tři hudební pódia s programem, 

a to od 13:30 do 22:00. Kladenské dvorky pokračují i následující den 

v neděli od 10:0 do 18:00. Přijďte se podívat na Dvorky! 

Autor: Jana Hanzalíková, E3 
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Avengers: Age of Ultron 

Přinášíme vám recenzi aktuálního filmu od Marvelu s názvem Avengers: Age of Ultron. 
Jde o pokračování 3. nejvýdělečnějšího filmu jménem Avengers z roku 2012. U nás měl tento dlouho 

očekávaný film premiéru 30. dubna tohoto roku. A my jako správné fanynky tohoto filmového světa jsme se 
také vydaly na premiéru filmu.  

Joss Whedon měl tu čest režírovat a napsat scénář k filmu. Stejně tomu bylo i u prvního dílu. Avengers: Age 
of Ultron patří do tzv. Marvel Cinematic Universe, který vychází z komiksů Marvelu. Nemusíte být však žádní 
znalci komiksů, ani my jimi nejsme, ale říkáme to proto, že tento 
svět pochopíte i bez toho. Možná. 

Ještě předtím než vám vylíčíme naše zážitky, prozradíme 
vám, kdo se stal součástí filmu: Chris Evans jako Kapitán Amerika, 
Robert Downey Jr. Jako Iron Man, Chris Hemsworth jako Thor, 
Scarlett Johansson jako Black Widow a další. Celé obsazení vám 
neprozradíme, protože tento film je doslova přecpán hlavními či 
vedlejšími postavami, které sem neodmyslitelně patří a některé se 
sem už ani nevešly. Jak je tedy možné ukočírovat takový film? 
Snad si uděláte názor z naší recenze.  

Na úvod vám musíme sdělit, že by bylo dobré mít zhlédnuté ještě další filmy nebo seriály před touto 
novinkou. Ono by se vám mohlo přihodit to, že budete z filmu zmateni. Film může tak působit, že je pouze pro 
fanoušky.  

V kině nám po zdlouhavých reklamách konečně dopřáli zhlédnutí Avengers: Age of Ultron. V kostce vám 
popíšeme děj. Miliardář Tony Stark se pokouší oživit svůj program Ultron, ale bohužel se mu situace vymyká 
z rukou a program, který má za úkol ochraňovat lidstvo, vyhodnotí situaci tak, že lidstvo je tou hrozbou, a to co 
se začne dít, a jak se tomu postaví náš (známý)tým superhrdinů Avengers se dozvíte v kinech… Můžete se těšit 
i na nové postavy: Scarlet Witch a Quicksilver, Vision a další. 

Po hudební stránce to nebylo nic nového, opět se zde objevuje stejný motiv jako u prvních Avengerů. Co se 
týče vizuálních efektů, film nezklamal. Ano, bylo to, jak hlásaly plakáty, velkolepější, temnější a akčnější, ale to 
neznamená, že by tam Whedon zapomněl zakomponovat humor. Co se týče humorné stránky filmu, kino se 
chechtalo. A nebyly jsme to jen my. Známí herci opět bravurně předvedli své role. Akcí je tu opravdu hodně, 
občas to může působit nepřehledně, ale vy to zvládnete sledovat. Film se snaží ukázat pocity i obavy hrdinů. Má 
své mouchy a není rozhodně dokonalý, ale i přesto ho má cenu vidět. My osobně jsme byly velmi spokojené a 
pobavené, ale i to krásné jednou skončí…  

Avenger: Age of Ultron je jiný než předešlá díla, protože děj tohoto složitého fantasy světa graduje 
k velkému boji. A ještě rada na závěr, nemusíte čekat až na konec titulků na podtitulovou scénu, protože ta je 
uprostřed titulků, takže tam nemusíte zbytečně čekat jako obeznámení fanoušci. Tak si to užijte.  

Autor: Kamila Adámková, E2 
Nella Skuhrovcová, E2 

Zdroj obrázku: themarysue 

Jeden z nejstarších průplavů na světě 

Mnoho z va s by jiste  vodohospoda r ske  stavby a pru plavy bralo jako 
za lez itost moderní  doby, ale není  to pr esne  pravda. V tomto c la nku se dozví te, z e 
jiz  star í  R ekove  snili o krats í ch cesta ch na mor i. 

R ec  je o Korintske m pru plavu, ktery  v souc asnosti propojuje Jo nske  a 
Korintske  mor e. První  zmí nky o snaze vytvor it pru plav pocha zejí  jiz  ze 7. století  
pr ed nas í m letopoc tem. Avs ak první , kdo se pokusil o jeho vy stavbu, byl uz  Julius 
Caesar, ktery  dokonce jako jeden z první ch cí sar u  R í ma sa m navrhl vzhled 
pru plavu, hloubku a na roc nost pra ce. Avs ak ani Caesarovi se nepodar ilo novou 
vodní  cestu vytvor it. Teprve az  za vla dy cí sar e Nerona v roce 67. n. l. se zac al 
pru plav hloubit, shodou okolností  zemr el cí sar  pr ed dostave ní m te to vodní  cesty, 
a proto se pla ny na uskutec ne ní  a dostavbu ztratily na dals í ch 1800 let. Az  v roce 
1882 zapoc ala konec ne  vy stavba kana lu pod vedení m maďarske ho inz eny ra a 

technika, jehoz  povolal r ecky  ministr zahranic í  Tricupis. 
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Kana l zu stal nezme ne n do souc asnosti. Na de lku me r í  zhruba 6 km. Smí  tudy proplouvat lode  s ponorem 
maxima lne  7 m, jelikoz  hloubka pru plavu c iní  pr ibliz ne  8 m. Na s í r ku, ac koliv se to nezda , me r í  kana l 25 m, v 
ne ktery ch az  mí stech 30 m a jeho hloubka ve skalní m u boc í  je 58 m. A i kdyz  se vzhledove  pru plav nejeví  jako 
pr í lis  la kavy , stojí  opravdu za pohled, nebo projí z ďku na lodi. 

Autor: Ondr ej Sy kora, S2 
zdroj obra zku: m.radynacestu.cz 

Oslavy školy potřetí! 

Potřetí a naposledy 
vám připomínáme 12. 
červen, který bude pro 
naši školu ve znamení 
oslav výročí založení 
našeho sosíku, který 
ovšem sosíkem nebýval 
odjakživa. Opět prosíme 
o cokoli, co je spojené 
s naší – vaší – školou. 
Pozvánky na maturitní 

plesy, třídní fotky, fotky učitelů, spolužáků, perličky učitelů apod.  
Zároveň vás znovu a zas zveme jménem školy i školního časopisu na oslavy školy. Pokud jste bývalými 

žáky školy, je velká 
pravděpodobnost, že 
zde potkáte své 
spolužáky, se kterými 
jste prošli studiem. A 
týká se to i učitelů a 
jiného personálu školy.  

Jako další malou 
ochutnávku pro vás 
máme další porovnání 
toho, jak škola vypadala 
před několika lety a jak vypadá dnes.  

V září se můžete těšit na reportáž z oslav školy a samozřejmě na fotky. Takže neváhejte a v diáři si 
zaškrtněte 12. červen se slovy „OSLAVY ŠKOLY!“ 

Volno, či reparát aneb překvapení vysvědčení 

A je to tady. Červen a jak to uteklo od září, že? Oproti září a červnu je několik rozdílů, dobrých, ale i 

špatných. No, dobře, nemusím vás přesvědčovat o tom, že těch dobrých je víc. Volno, a to 2 měsíce, žádné učení, 

úkoly, plánované i přepadové testy, ranní vstávání, stále stejná cesta, učitelé (čímž nic proti nim nechci říct) a 

krom schodů, které se každý den snad zvyšují, mnoho dalšího. A to horší oproti září? 

Když jsme šli první den do školy, otrávení z vidiny dalších deseti měsíců v jedné budově, avšak nadšeni 

z toho, že uvidíme své spolužáky, neřešili jsme snad nikdo známky. A ani v říjnu, listopadu. Pořád to bylo naše 

známé a oblíbené „času dost“. V prosinci ale začalo přituhovat a nemyslím tím zrovna počasí. Pololetí se blížilo, 

bakaláři neukazovali zrovna dobré studijní výsledky. Spoustu uklidňovala nová věta: „Vždyť je to jenom 

pololetí, o nic nejde.“ Na řadu přicházely sliby rodičům a sobě, že se budete rozhodně více učit, snažit a že se 

polepšíte a to vysvědčení nebude tak hrozné. Únor vystřídal březen a ten se zase minul s květnem. Maturanti 

vystresovaní zacházeli a vycházeli z tříd, kde seděla komise. A my si začali uvědomovat, že už přestává být 

sranda. To, že jsou maturity, znamená, že není úplně moc času na zlepšení známek. A kdyby jenom to. My, 

třeťáci, si začali uvědomovat, že za rok před tou komisí budeme my, a to je mnohem horší.  

Třeťáky nechme, ale co s těmi známkami? Jak se zbavit 5, 4 a neklásek? Tak to je oříšek. Každý dohání na 

poslední chvíli minimálně jeden předmět – samozřejmě s výjimkou lidí tence hraničících s genialitou. Začíná 
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Honba za krásou 

tedy panika. Najednou se doma objevuje více učebnic a sešitů než dříve. Naopak skříňky zejí prázdnotou. Jsou 

čtyři skupiny lidí – tedy alespoň mám ten pocit. Ti, kteří si doma opravdu sednou a dřepí u toho, dokavaď se to 

doopravdy nenaučí. Toť nejlepší skupina. Ta méně dobrá je ta, která si sedne, jednou to přečte a pak píše 

taháky. Ale drazí učitelé, berte to trochu jinak, než podvod. Vezměte si, že ten student si musel s tím psaní 

taháku dát práci a i při něm se toho spoustu naučil. Však nás nejednou učili, že si můžeme látku zapamatovat 

tím, že ji opíšeme. Třetí skupina má sešity, učebnice doma. Leží jim buď v tašce nebo na stole (ono už je to 

jedno), ale nezkouknou jedinou stranu. Proč ty knížky brali domů, ptáte se? No, těžko říct, možná pro dobrý 

pocit, že pro to učení alespoň něco udělali. Studenti ve čtvrté skupině nenosí domů ani učebnice, ani sešity. Ti 

se na to totiž vykašlou úplně. Asi nechtějí tahat zbytečný náklad domů navíc, přece jenom, to učení se pronese. 

Tak to jsme si shrnuli. Do které patříte vy? Pokud do první, zvítězíte a nepropadnete. Pokud do druhé…no, 

to nemůžeme soudit, ale lepší něco, než nic. Třetí a čtvrtá skupina nemá úplně moc naděje. Ale tak co, reparát 

nebo propadnutí to jistí, že?  

Nicméně, učte se, dohánějte, i když na poslední chvíli to není nejlepší. Přejeme hodně štěstí (i při 

ukazování vysvědčení rodičům)! 

Autor: Jana Hanzalíková, E3 

 

Budu promlouvat hlavně k dívkám, i když v dnešní době 
vlastně i ke klukům. Představte si takové ráno, kdy máte jít do 
školy (popř. do práce) a tedy musíte vstávat poměrně brzy. 
Protivný budík vám neustále dává najevo, že je čas vybatolit se z postele. Vy, ač se stále přemlouváte, nemůžete 
ale přerušit váš vážný a upřímný vztah s postelí. A tak budík na mobilu odkládáte o 5 minut a spíte s klidným 
svědomím dál.  

Nakonec ale vstát musíte. Když omylem nepřetáhnete budík na druhou stranu, kde je definitivní vypnutí 
zvonění bez jakýchkoli pěti minut, vstáváte ještě docela rozumně. Mezitím, co líně vstáváte, propočítáváte 
minuty. Nakonec se vzdáte svačiny kvůli tomu, abyste stíhali autobus.  

Typické pořadí činností typického rána. Zuby, vlasy apod. Jenomže, tehdy nastává problém – ano, po tom 
čištění zubů. Vlasy jdou do culíku a vy zoufale koukáte do zrcadla na svůj výraz. Chce to nový obličej, od 
základů. Berete vše, co máte i nemáte v kosmetické taštičce – nebo spíše tašce a snažíte se zamaskovat pupínky 
apod. Tužka na oči, oční stíny, řasenka, rtěnka. Obličej číslo jedna. Žádná sláva, a tak se snažíte o další 
zdokonalení. Po takové půl hodině se rýsuje něco, s čím se dá vykročit mezi lidi.  

A teď ty vlasy. Rozpustit culík, zjistit stav. Holky s vlnitými vlasy rychle zapojují žehličky (samozřejmě na 
vlasy, na tu normální přijde řada později, uvidíte sami) a dívky s vlasy rovnými jak hřebíky zase do zásuvek 
zapojují kulmy. Ach ta doba, než se to rozehřeje. Netrpělivě čekáte ty 3 minuty. A je to tady, ta dlouho 
očekávaná chvíle! Žehličky a kulmy všech koutů světa se rozehřály, což je ta pravá příležitost. Jeden pramínek, 
druhý pramínek, pomalu a něžně s vlasy nakládáte a rovnáte, či kulmujete. Po třetím pramínku zjišťujete stav 
času. A sakra! Teď už to jede jako čtvrtý pramen, pátý pramen a následně se tomu už nedá říkat ani pramínek a 
ani pramen. Poberete vlasů, co to jen jde, od žehliček a kulem se jen kouří. Hotovo, jdeme ke skříni! 

No jo, ale co na sebe? To je dilema. Ti, co mají štěstí a mají skříň naproti posteli, usedají tam, kde před 
chvílí ještě leželi a koukají do skříně jako do ledničky – ještě, že ta skříň nespotřebovává energii. I když, naší 
ano. Stále v hlavě prohazujete kombinace kalhot, triček, sukní, tílek, sak apod. Pak ale zase přichází pohled na 
hodiny, který vás přiměje k tomu, abyste vytáhly první tričko a první kalhoty, co máte ve skříni. Rychle 
obléknout, poslední úpravy. Ty, které zjistí, že vlasy se jim vrátily za tu dobu hledání správného oděvu, do 
původního stavu jako když ráno vstaly, berou rychle gumičku a svazují vlasy do culíku. 

Mobil, klíče, taška, obout se do jakýchkoli bot, zabouchnout, zamknout, běžet na autobus. Uf, stihli jste to! 
V autobusu ještě doladíte své rty rtěnkou (to je opravdu už pro dívky) a vydýcháváte ráno.  

Ve škole se několikrát za hodinu upravíte. Dejme tomu, že 3x. Když máte 7 hodin, je to 21 chvil strávených 
nad úpravou zevnějšku, a to nepočítám příchod do školy, přestávky a odchod ze školy. No co, holky se líbit 
prostě chtějí. 

Přichází večer a vy vyčerpané a z posledních sil ze sebe odličujete váš denní obličej a rozčesáváte vlasy. 
Hurá do postele a ráno zase znovu, aneb opravdová honba za krásou. 

Autor: Jana Hanzalíková, E3 
Zdroj obrázku: skinandmakeup.blog.cz 
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 A je po Majálesu 

Cítíte to? Slyšíte to? Decibely „lásky“ zní po 
celých Letňanech.  

První máj a nespočet lidí ho vítá na pražském 
Majálesu. Pokud jsi tam zrovna ty nebyl, měl bys to 
příští rok určitě napravit. 

Oslava prvního máje byla zahájena průvodem a 
hudebníci začali hrát v 13:00. 

Je pravda, že počasí 2x nepřálo, bylo zataženo, 
déšť a večer chladno, ale ta atmosféra nikomu 
nedovolila myslet na to, že není hezky. Že byl déšť, 
většině lidí stejně nevadilo a ostatní byli vybaveni 
deštníky. 

Na své si tam přišli všichni. Pozváno bylo 35 kapel a interpretů a rozděleni byli na 4 stage. Mohli jsme si 
poslechnout různé žánry, slyšeli jsme Rybičky 48, No Name, Mandrage, Michala Hrůzu, Sto zvířat, Chinaski a 
mnoho dalších skvělých hudebníků.  

Nemohlo chybět ani pasování krále a královny, a tak studenti vysokých škol z Prahy soutěžili o tento titul. 
Král mohl být však jen jeden a královna též a vy sami jste si je zvolili. 

Skoro není na co si ztěžovat. Možná počasí, ale to si člověk neobjedná a neovlivní. Jediné mínus bylo dražší 
jídlo a pití, ale s tím by člověk měl na takovém festivalu počítat. 

Rozhodně neváhej a příští rok se taky zúčastni. Je to skvělé zahájení další festivalové sezóny a skvělé 
přivítání prvního máje. 

Autor: Eliška Zoubková, O1 
Karolína Krčková, O1  

Autor obrázků: Karolína Krčková, O1 

Věděli jste, že… 

V minulém čísle jste se dozvěděli něco o plejtváku obrovském. A máme pro vás pokračování, protože tento 

tvor kuriozitami opravdu oplývá. Jeho tepny jsou široké tak, že by se jimi protáhl dospělý člověk. No, možná jak 

který, ale průměrně velký (na všechny strany) dospělý člověk ano. Tento živočich navíc dokáže spořádat bez 

jakýchkoli problémů 3 tuny potravy za jeden den. Napadá mě, kde ty 3 tuny asi za ten jeden jediný den nasbírá. 

Plejtváků žije na světě bohužel už jen cca 1 500. 

A jdeme na dalšího živočicha. Tentokrát je to opeřenec a žije na suchu, 

má křídla, ale nelítá. Kdo je to? Své odpovědi nám volejte na telefonní 

číslo…. ne, to jsme zase jinde. Prostě a jednoduše, řeč je o pštrosovi. 

Tento živočich má větší oko než mozek. Znám pár lidí, kteří tuto 

vlastnost pštrosa s velikým úspěchem převzali.  

Ta zvířata s dlouhým krkem a skvrnami na těle si čistí své uši vlastním 

jazykem, který může dorůstat až 0,5 metru. Neuvěřitelné, že? Představte 

si, že si čistíte uši svým jazykem. Mládě od žirafy po porodu spadne z výšky dva 

metry a bez následků. A i když mají žirafy opravdu dlouhý krk a dosáhnou do korun stromů, nejsou 

dostatečně vysoké na to, aby dosáhly hlavou na zem, takže když chce něco zvednout ze země, musí pokleknout, 

přičemž směšně roztáhne přední nohy. Asi nejsou úplně nadšené, když jim něco spadne. 

Tak a teď se vrhneme k člověku. Máj sice již byl, ale zamilované páry stále svými rty dávají najevo 

protějšku, co cítí. Proč jsou ale rty červené? Je to díky tomu, že jsou tvořeny jen třemi až pěti buněčnými 

vrstvami (kůže jich má běžně 16), skrz které prosvítají cévy. Rty nemají potní žlázy, takže rychle osychají a to 

obzvlášť, pokud si je budete olizovat, protože sliny obsahují enzymy, které napomáhají rozkladu potravy . To 

osychání rtů někteří moc dobře známe a není to úplně příjemná záležitost. 

Autor: Jana Hanzalíková, E3 

Zdroj obrázku: zeny.iprima.cz 
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AVON Pochod 2015 

Již jste se v tomto čísle dočetli o Květinovém dni. Další akce se bude teprve konat. Týká se problematiky 
rakoviny prsu.  

Všichni jste jistě někdy slyšely AVON pochod. Letos se koná již 15. 
ročník. Tento projekt získává finanční prostředky z prodeje speciálních 
produktů s růžovou stužkou (jistě jste několikrát viděli) a také díky 
prodeji triček AVON Pochod. Ta se prodávají bez nároku na provizi. 
Veškerý výtěžek z prodeje těchto produktů jde na konto AVON proti 
rakovině prsu. Tyto finanční prostředky jsou dále věnovány na 
projekty, které se spojují s prevencí a také bojem proti rakovině. 
Podporují 3 organizace, které se v České republice soustředí právě na 
tuto nemoc. Jsou to: Aliance žen s rakovinou prsu, Mamma HELP – 
sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, AMA – Asociace 
mamodiagnostiků ČR.  

A teď, co se týče přímo programu projektu AVON Pochod. Koná se 6. 
června od 12:00 a cílem je Rohanův ostrov. Zde na návštěvníky čeká 
skvělá atmosféra, zóna pro děti, stany plné aktivit a dobré zábavy a krom 
toho i vystoupení skupin Chinaski, Děda Mládek Illegal Band, dále zazpívá 
Janek Ledecký, David Deyl, Monika Absolonová, Tonyi Graves a na závěr zahraje 
Severočeská filharmonie. 

Vstupné je jako tradičně tričko, jehož koupí, jak již bylo zmíněno, přispějete na dobrou věc. Samozřejmě je 
k dostání i tričko pro pány a letošní novinkou je i tričko pro děti. Trička můžete zakoupit např. ve Sportisimu či C&A 
(ano, stačí seběhnout do OC Central Kladno). Pro děti do dvanácti let je vstupné zdarma.  

A jak vypadá letošní tričko AVON Pochodu? Barvu vyhrála samozřejmě růžová, o čemž rozhodovali lidé 
v hlasování včetně designu. Na tričku je srdce. Takové tričko jistě nemají i pánové. Ti podpoří AVON Pochod v šedém 
tričku, na kterém je obrys kravaty. 

Musím říci, že trička se opravdu povedla. Letos i já podpořím boj proti rakovině prsu. Nepochybuji o tom, že to 
bude skvělá atmosféra. Tak neváhejte a přidejte se i vy! Se svými kamarády, partnery, rodinou.  

Autor: Jana Hanzalíková, E3 
Zdroj obrázku: zdravaprsa.cz 

Oslavy 70. výročí osvobození v naší obci 

7. května se v naší obci pravidelně konají oslavy osvobození, které ve spolupráci s Obecním úřadem 
pořádá Military klub Brandýsek. I letos jsme si připomněli nejkrvavější válku v dějinách lidstva. Nejprve 

položením věnců k pomníku padlých českých i sovětských 
vojáků, kteří během války položili své životy. Úvodního slova se 
ujal starosta obce Brandýsek pan Jiří Veselý, pietního aktu se 
zúčastnil i druhý tajemník ruského velvyslanectví  Ilya Ageev, 
Ing. Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro oblast kultury 
a památkové péče. 

Program následoval na místní vodárně, kde byl předán 
prapor Sboru dobrovolných hasičů v Brandýsku, který bude 
používán při zvláštních příležitostech. 

Následovala bojová ukázka, rekonstrukce střetu ruských a 
německých jednotek v obci. 

Každý rok si Military klub připraví jinou část průběhu 
bitvy. Letos byl takovýto děj: K obecnímu úřadu přicházejí národní hosté a jsou zde ubytováni, zanedlouho 
přijíždí německá jednotka a začíná chaos. Němci se ptají na cestu a zaslechnou křik o pomoc, dochází ke 
střelbě, je popravena část občanů domobrany a dochází k osvobození národních hostů. Kolona pokračuje 
směrem na Slaný a zastavuje na Rovinách, kde má poruchu. K obecnímu úřadu přijíždí zdravotní německá 
kolona a ošetřuje zraněné. Náhle dochází k výstřelu a ve zmatku začínají Němci pálit proti sobě. Zanedlouho 
přijíždí sovětský průzkum, který naráží na Němce, průzkumníci zaujmou bojovou pozici a přivolají posily. 
Přijíždí ruská jednotka a kanonem likviduje první německé vozidlo, mezi tím probíhá neustálá palba. Od 
německé kolony vychází voják, který se chce vzdát, ale je zastřelen. Po tomto incidentu dochází německým 
vojákům, že se musí vzdát. Německá armáda je odzbrojena a dochází k nadšenému veselí.  
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Bojové ukázky se zúčastnilo 80 účinkujících z klubů vojenské historie: 
Kvh Muzeum československé armády Plavy, Kvh Příbram, Kvh Karinhall, 
Kvh Sokolov, Mk Brandýsek a další. Pyrotechnické efekty zajišťoval Soptík 
Václav Michalski. Pořadatelskou službu drželi hasiči SDH Brandýsek. Ukázky 
se zúčastnilo zhruba kolem 1000 diváků. 

Všichni však byli rádi, že šlo pouze o dokonalou ukázku a že tu hrůzu, 
která tady byla, si pouze připomínáme a nemusíme v ní žít. Obrovský 
potlesk diváků a ohňostroj letošní ukázku zakončily. 

Autor: Eliška Nedvědová, O1 

Mistrák na ledě 2015 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2015, což je již 79. ročník, tentokráte hostila naše země. Hrálo se v Praze 
(O2 Arena) a v Ostravě (ČEZ Aréna). Vše započalo 1. května a skončilo zápasem o zlato 17. května. Maskoty této 
velké události se stali naši známí králíci z klobouku Bob a Bobek. 

Tým ČR byl zařazen do skupiny A. Svůj první zápas sehrál již 1. května, a to proti Švédsku. Zápas byl tak 
vyrovnaný, že se rozhodl až v samostatných nájezdech. Švédové nad námi zvítězili 6:5. Druhého dne jsme 
zvítězili nad Lotyšskem 2:4. Během tohoto zápasu musel náš brankář Alexandr Salák opustit branku, pro svou 
neúspěšnost a byl nahrazen Ondřejem Pavelcem. Poté přišel souboj s Kanadou, který jsme prohráli 6:3. 

Následně jsme smetli Francii 5:1, Rakousko 4:0, Německo 2:4 a po 
samostatných nájezdech jsme udolali i Švýcarsko 2:1. A tak pro nás 
skončily zápasy základní skupiny. 

14. května nás čekal důležitý zápas s Finskem o postup do 
semifinále. Finům jsme ukázali, kdo je tady doma. Zvítězili jsme 
5:3. Hrdinou zápasu se stala naše kladenská legenda Jaromír Jágr, 
který dokázal, že i ve svém věku to pořád umí.  

V semifinále se proti nám postavila Kanada. Ať jsme se snažili, 
jak jsme se snažili, dokonce nám jako posila přibyl i Plekanec, ale 
přesto jsme byli poraženi kanadskou mašinou 2:0. Nejsmutnější na 
tom bylo to, že nám neuznali náš jediný gól. Hold, jak rozhodne 
rozhodčí, tak to je. Zbylo jen smířit se s tím. Náš hokejový sen o 
zlatu se opět rozplynul. 

17. května jsme se utkali o bronz s týmem USA, ale bylo to 

zklamání. To, co naši předváděli na ledě, byla 
noční můra. Mladý tým USA nás převálcoval 3:0 
a získala tím bronz. Nepřipadá vám to 
povědomé? Ano, i minulý rok jsme prohráli boj o 
bronz a to se stejným výsledkem branek, sice 
s jiným protivníkem. Tak zase brambora na nás 
zbyla.  

Ten samý den se proti sobě postavily v boji 
o zlato týmy Ruska a fenomenální Kanady. To, co 
zde na MS předvedla Kanada, udělalo Rusko 
minulý rok. Kanada prostě a jednoduše porazila 
všechno, co ji stálo v cestě za zlatem, ani jediná 
prohra. Prostě Javorové listy přišly, viděly a 
zvítězily zaslouženě. Rusko dostalo nakládačku 
6:1 a malou útěchou jim je stříbro. 

 Čeští fanouškové nezklamali, fandili ze všech sil a s pomocí svých kolegů ze zahraničí vytvořili nový 
rekord v návštěvnosti tohoto hokejového eventu, který činí 741 690 diváků. Tak se těšte na příští, již 80. 
ročník, v Rusku, a to od 29. dubna do 15. května 2016. Pamatujte, naděje umírá poslední, tak snad za rok tu 
zlatou budeme mít. 

Autor: Nella Skuhrovcová, E2 
Zdroj: sport.aktualne.cz 
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S čím Česko obstojí ve světě? 

Máme co nabídnout? 

Pověst o upírce z Českého Krumlova 

Mnoho z va s urc ite  ne kdy slys elo pove st o 
Dra kulovi, ale ma lokdo ví , z e i v nas ich de jina ch se 
najde pove st o jedne  upí rce. 

Eleonora Ama lie von Schwarzenberg se narodila 
20. c ervna 1682. Be hem sve ho z ivota proz ila sva  
nejleps í  le ta u rakouske ho cí sar ske ho dvora a pozde ji 
na sve m milovane m panství  v C eske m Krumlove , kde 
se stala regentkou ve vodství  c eskokrumlovske ho. 
Avs ak byla zde jedna ve c, co jí  nedala spa t. Dlouho se 
snaz ila se svy m manz elem Adamem Frantis kem o 
poc etí  syna, ale to se nevydar ilo. 

 Kne z na mu be hem mla dí  stihla na sve t pr ive st 
pouze z enske ho potomka, coz  mezi manz eli vytvor ilo 
obrovskou propast nena visti. V roce 1722 se Adam 
Frantis ek doc kal narození  sve ho syna Jana Adama. Pr i 
jedne  nes ťastne  uda losti v dobe , kdy mlade mu princi 
bylo pouhy ch 8 let, byl jeho otec na lovu postr elen 
skoro slepy m cí sar em a na na sledky zrane ní  te hoz  
dne zemr el. Kvu li nezletilosti mlade ho prince pr evzala 
spra vu nad panství m jeho matka. Z du vodu  sta le 
chuds í  pokladnice se kne z na uchy lila na za mek v 
Krumlove , odkud vyjí z de la pouze na na vs te vy za 
synem do Ví dne  a do la zní  v Karlovy ch Varech. 

Jedna uda lost vs ak vs e z nenada ní  zme nila. V 
roce 1735 se kne z na zu c astnila lovu, pr i ktere m 
skolila medve da a o ne kolik dní  pozde ji zac ala de lat 

podivne  ve ci. Lide  tvrdili, z e ji po nocí ch ví dají  
procha zet se po me ste  a dokonce podle sve dectví  
za mecky ch u r ední ku  zac ala chovat vlc ice. S tí mto 
„hobby“ zac ala kvu li sve  touze po ve c ne m mla dí . To se 
snaz ila udrz et popí jení m mle ka vlc ic, ktere  pr i 
„dojení “ vily a vrc ely. Lide  se proto po nocí ch oba vali 
vycha zet do ulic me sta, jelikoz  po tomto dojení  
pr icha zel c as na procha zku, kdy kne z na nechala 
uzavr í t me sto a vlc ice se mohly probe hnout. Její  le kar i 
zac ali kolem její ch 60 let tvrdit, z e dokonce zac í na  
blouznit, ma  vybledlou pokoz ku a tra ví  cele  noci ve 
sklepení ch za mku, kam nikoho nechte la pous te t. 
Ne kter í  zac ali dokonce dokla dat sve dectví  o zmizení  
lidí , patrne  vinou samotne  kne z ny. 

Ve svy ch 63 letech kne z na zemr ela pr i ceste  za 
synem do Ví dne . A i pr es to, z e me la dle rodove  
pr í slus nosti pra vo na to by t pohr bena ve Ví dni, 
nestalo se tak, jelikoz  se tehdejs í  le kar i a pr edstavitele  
cí rkve domní vali, z e by mohla vsta vat z mrtvy ch a 
nakazit upí rství m ostatní  v hrobe , proto byla 
pohr bena v male  skromne  hrobce pod krumlovsky m 
kostelem. Ta byla hned po pohr bu zavalena kamenem. 

Autor: Ondr ej Sy kora, S2 

 

Všechny země 
světa mají něco, díky 
čemu jsou proslulé a 
díky čemu je každý rok 
navštíví několik tisíců 
turistů. Ochutnat tu 
nejlepší čokoládu, projít 

se po nejdelší zdi, nebo se podívat na největší karneval. Každý má něco. Ovšem co máme my? Za co se jako Češi 
nemusíme stydět? Podle mě to jsou 3 věci – pivo, Praha a holky. 

Ať jakožto Čech jedete kamkoli a ochutnáte tamější pivo, nebude vám chutnat tolik, jako to naše. Tak 
stejně, ať se zeptáte jakéhokoli cizince, který ochutná české pivo, tak vám poví, že je nejlepší ze všech, která kdy 
ochutnal. Nejspíše to bude tím, že český „tekutý chléb“ je jedním z nejsilnějších. Například americké má jen 
zhruba 5% alkoholu, což ani náhodou nemá na naši orosenou „dvanáctku“.  

Praha je významná hlavně díky orloji, na který se přijíždějí každoročně dívat lidé z celého světa, protože 
nikde jinde na zeměkouli nic takového nemají, a je stoprocentně jednou z dominant našeho hlavního města. 
Vedle orloje je předmětem zájmu také Pražský hrad, nebo Karlův most. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani 
zoologická zahrada, která se celoročně pyšní četnými návštěvami. Ovšem pokud pomineme památky a 
zajímavosti, je Praha jakožto taková sama o sobě velice krásné město, které stojí za to si projít a pokochat se 
tou nádherou. 

A co se holek týče, je to podobné jako s pivem. Valná většina cizinců se shodne, že krásnější ženy, než ty v 
Česku, nejsou. Neříkám, že všude jinde mají ošklivé dívky, to ne, ale ty české nepokoří nikdo.  

Možná to nejsou tak významné věci, ovšem kdo říká, že udělat díru do světa musíme jedině buldozerem? 
Občas stačí jen krásná žena a půllitr dobrého moku. Pro mě máme tyto věci nejlepší ze všech a myslím, že se na 
tom shodne více lidí. Nebo ne?  

Autor: Helena Ullrichová, E3 
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