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„Úvod“ 

V tomto únorovém čísle objevíte vámi tolik chtěné rozhovory a samozřejmě další zajímavosti z regionální 

historie. Leden byl u nás ve škole velice bohatý na události, a tak vám přineseme jejich výčet prostřednictvím 

článků. 

15. ledna se na naší škole rozeběhl program pro online výuku na internetu 

jménem Moodle. Sem mohou vyučující ukládat své výukové soubory, pořádat 

diskuze a další pro nás studenty tak populární věci. Řadíme se tak ke školám, 

které tento program mají. 

22. ledna byla vernisáží zahájena již druhá „Krása okamžiku“. Výstava fo-

tografií studentů naší školy potrvá až do 4. února, je instalována v aule. Své 

fotografie vystavovalo celkem 15 tvůrců, z nichž tři byli na místě oceněni od-

měnami v podobě knižních poukázek a publikací, které věnoval a osobně pře-

dal tajemník magistrátu Ing. Slepička. Na místě prvním se umístila Bára Kova-

říková z E2, která vyhrála se svou fotografií Srdcové dámy. Nutno říct, že její 

fotografie je nyní umístěna na titulní straně tohoto únorového čísla. Na druhé 

pozici se umístila fotka Simony Holubové z E4 a třetí příčku obsadil Martin 

Trsek z T2 s fotkou z Mayrau. Zvláštní cenu ředitelky školy přebral bývalý stu-

dent Ondra Vališ, který vystavuje každým rokem a jehož práce jsou na profesi-

onální úrovni. 

Prezident 

Ve druhém kole voleb 

se rozhodovalo hlasová-

ním mezi Karlem Schwar-

zenbergem a Milošem Ze-

manem. První přímá volba 

konající se 25. a 26. ledna 

rozhodla, že novou hlavou 

naší republiky se stal Miloš 

Zeman se svými 54,80%. I 

přes obavy, že tato volba 

rozdělí národ na polovinu 

Zemanovců a Schwar-

zenbergovců, doufejme, že 

se tak nestane a nepřiklá-

dejme do případných 

ohňů. Češi už za svou mi-

nulost zažili hodně nepozi-

tivních událostí a vždy se 

ze všeho dostali. Nic netr-

vá věčně a musíme věřit, 

že vše dobře dopadne. 

Naší nové hlavě státu přeji 

úspěch. 

Autor: Honza Maňas, 

S3B 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na redaktory 

Honza Maňas, S3B - h.manas18@seznam.cz, Karolína Rosecká,E3 - ross94@centrum.cz, Bára Hlinovská, 

S3A - Bruen@seznam.cz, Evža Stará, S2 - evza.jitka@seznam.cz, Štěpán Sládek, S2 - pepanek.s@seznam.cz, 

Jana Hanzalíková, E1-JanaHanzalikova@seznam.cz, Eliška Matějková, E3 -eliska.matejkov4@seznam.cz, 

Lenka Martínková, S3B- lenka608@seznam.cz | naleznete nás i na: www.facebook.com/studentsky.casopis  
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Hořící keř 

Dne 21. 1. 2013 tr í dy E3, T3 a c a st tr í dy E4 zhle dly premie ru filmu Hor í cí  ker  (první  c a st). Jedna  se o tr í dí l-
ne  filmove  zpracova ní , ktere  na m odkry va  a pr ibliz uje dobu okupace, ale pr edevs í m pr í pad sebeupa lení  studen-
ta filosoficke  fakulty UK Jana Palacha, protestují cí ho tí mto proti zmí ne ne  okupaci Č eskoslovenska. Tento svu j c in 

podnikne Jan Palach hned na zac a tku filmu.  
Zbytek filmu je ve nova n vys etr ova ní  tohoto pr í padu, zjis ťova ní  proc  

se to stalo a kdo dals í  mu z e by t tzv. lidskou pochodní . Jednou z hlavní ch 
postav je advoka tka Dagmar Bures ova , ktera  po smrti Jana Palacha za-
stupuje jeho rodinu (matku a bratra Jir í ho) proti komunisticke mu po-
slanci, ktery  znevaz uje obe ť jejich syna. Jan a Dagmar pr edstavují  jedny 
ze za kladní ch lidsky ch hodnot, jako jsou odvaha, c est, pravda a sprave-
dlnost.  

Film byl natoc en velmi ve rne  a podle skutec ny ch uda lostí . Sce ny ne-
byly pr ikra s lova ny, ani obraceny „v leps í  sve tlo“. Proste  (cituji) : „svinstva 
byla svinstva“. Čoz  je jakousi charakteristikou rez ise rky tohoto filmu, 
Agnieszky Holland. Be hem besedy s historikem zaby vají cí m se osobou 
Jana Palacha, sce na ristou S te pa nem Hulí kem a pr edstavitelem Jir í ho 
Palacha, ktera  na sledovala po filmu v nove  budove  Na rodní ho muzea, 
padla ota zka, proc  zrovna polska  rez ise rka na toho ryze c eske  te ma. Bylo 
odpove zeno, z e sama Agnieszka Holland zaz ila toto období  okupace na 
vlastní  ku z i, a dokonce byla i ve zne na v Ruzyni a take  proto, z e se na to 
nejle pe hodila, protoz e doka z e vytvor it historicky  film bez vy s e uvede-
ne ho pr ikra s lova ní .  

Dals í  z ota zek, ktera  se mi lí bila, se ty kala na zvu filmu. Proc  zrovna 
Hor í cí  ker ? Hor í cí  ker  proto, z e podle Bible se Mojz í s ovi zjevil v pous ti, 
jako symbol boha, hor í cí  ker  - odtud na zev filmu ve spojitosti s Janem 
Palachem. Mne  osobne  se film velmi lí bil. I te m, kter í  zrovna nemusí  his-
torii nebo zrovna tuto c a st historie, tento film doporuc uji, pone vadz  ví m, 

z e doka z e v c love ku zanechat svou stopu. 
Autor: Karolí na Rosecka , E3 

Zdroj obra zku: filmserver.cz 

 

Nicholas Winton 

V posledních měsících se uskutečnila jedna událost. Mohli jste podepsat petici, která se týkala jedné velmi 
dobré a správné věci. 

Petice se týkala nominace sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír. Že nevíte, kdo to je? Určitě jste o 
něm někdy slyšeli, ale nejspíš si teď nespojíte jeho jméno s velkým činem, který udělal. Tento člověk zachránil 
před vypuknutím 2. světové války (1939) 669 židovských dětí z Československa. Riskoval svůj život, aby nevinné 
děti dostaly šanci žít. Zařídil několik transportů do Velké Británie, kde sehnal náhradní rodiny, které se o židov-
ské děti staraly. Tento velkorysý čin by stále ležel v kufru, kdyby Wintonova žena nepřišla na seznam všech 
transportovaných dětí zachráněných od masového vyvražďování. 49 let skrýval skromný Winton to, co udělal.  

Většina zachráněných dětí neměla o Wintonovi nejmenší tušení až do té doby, než byly kontaktovány. V roce 
1988 se na stanici BBČ vysílal program „To je život“, kde se Winton poprvé od války setkal se zachráněnými dět-
mi. 

Prvotní nápad na sepsání této petice vznikl v pražském gymnáziu Open Gate, kde se studenti setkali se 2 za-
chráněnými ženami. Jejich příběh studenty natolik zasáhl a zaujal, že se rozhodli pro podání návrhu. Kontaktovali 
i zahraniční ambasády. 

Myslím si, že čin Nicholase Wintona, který letos oslaví již 104. narozeniny, by měl být oceněn a to Nobelovou 
cenou míru, kterou si bezpochybně zaslouží. O jeho příběhu byl natočen i dokumentární film s názvem „Nickyho 
rodina“. Určitě by všichni měli být s tímto činem seznámeni a možná by bylo dobré vědět i motto, kterým se řídí 
sir Nicholas Winton: „Když není něco nemožné, musí existovat způsob, jak se to dá uskutečnit.“ 

Autor: Jana Hanzalíková, E1 
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100 let od úmrtí Karla Wittgensteina 

Kladenská Poldi huť při příležitosti připomenutí úmrtí Karla Wittgen-

steina 20. ledna odhalila den poté pamětní desku a zároveň se po něm po-

jmenovalo náměstí v centru města, mezi ulicemi Maxe Švabinského, Leoše 

Janáčka a Václava Rabase (bývalý Trilobit). 

My jako redaktoři jsme samozřejmě nemohli u této slavnostní události 

chybět. Deska byla odhalena u hlavního vchodu (tzv. jedničky). Vystřídalo 

se několik řečníků, kteří měli krátký proslov o stručné historii Poldovky a 

jejím významu pro Českou republiku, ale i pro povědomí států okolních. 

Poldovka coby bývalý průmyslový útvar, který dával práci tisícům lidí, 

se při nástupu let devadesátých jaksi pochroumal. Nyní už je v provozu jen 

velice malá část v porovnání s minulostí. Při této příležitosti oživení ne-

dávných dob minulých přiznal primátor Jiránek, že i on byl součástí Pol-

dovky, což svědčí o tom, že s Poldovkou mělo hodně společného mnoho 

obyvatel Kladna i okolí.  

Této události nepřálo počasí, sníh spolu s deštěm šlehal do tváří zú-

častněných, čímž na slavnostní atmosféře nepřidal. 

Zašlé slávě Poldovky bychom se chtěli věnovat v dalších číslech, jelikož 

nemůžeme opomenout asi nejvýznamnější historii Kladna, kterou bezpo-

chyby Poldovka je. 

Autor: Honza Maňas, S3B 

Foto: Evža Stará 

  

Odkaz Karla Wittgensteina 

Znám převelikou Poldovku, 

kde oceli je ráj, 

tam rostou muži svalnatí, 

co těžkou práci znaj. 

 

Tam stojí nový památník, 

jenž září v bílý den 

tam muži, ženy pracují, 

jak byl Karlův sen. 

 

Když usne město veliké  

a kolem ticho jest, 

v Poldovce se pracuje 

za záře zlatých hvězd. 

 

Když už stroje nestačí, 

a padnou jako strom 

umpalumpa skotačí 

to je v práci zlom. 

 

Levná síla pracovní 

končí po minutě 

a ten název světový 

jež je Poldi Hutě 

Štěpán Sládek, S2 
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Rozhovor se stepařkou  

Další článek o aktivních studentech naší školy je o stepařce Báře Hlinovské, která je studentkou S3A. Přináším 
vám, čtenářům školního časopisu, exkluzivní rozhovor s touto hvězdou kladenského stepařského nebe. 
(Bára s tímto označením nesouhlasila, ale neměla na výběr.) 

Jak dlouho už se stepu věnuješ? 
Už dost dlouho. Začala jsem s ním, když mi bylo 5. 

Jak  ses  k němu dostala? 
Původně jsem do GDM začala chodit na balet, ale 

po roce se lektorka odstěhovala a protože jsem s tan-
cováním nechtěla skončit, tak jsem začala navštěvo-
vat step studio. 

Kolik vás je, co se stepu věnují? Jste nějaká sku-
pina, či je každý sám za sebe? 

V Čechách je asi 50 klubů. V Kladně jsme už po-
slední stepařský klub. 

Jak často trénuješ? 
Jen jednou týdně v Domě kultury. 

Jak dlouho třeba trénujete? 
To je různé. V průměru tak hodinu a půl. 

Máš nějaké úspěchy? 
Ano, 2. a 3. místo na mistrovství republiky. 

Baví tě tato aktivita a chtěla bys  s ní pokračovat 
i do budoucna? 

Nejspíš mě nikdy bavit nepřestane. Od příštího 
roku budu vést náš klub já. 

Takže budoucí trenérka?  
Už trénuju (začátečníky i pokročilé), jen mi ještě 

přibudou starosti s nájmem sálu apod.   

Proč sis vybrala stavební obor? Nepřemýšlela si 
nad něčím více „uměleckým“? 

Studovala bych radši tanec než nosníky, ale 
na to bych potřebovala větší talent. 

Myslíš, že na stavbě nebude tolik příležitostí 
si step zkusit? Hutnit čerstvě položený 
chodník apod.? 

Beton ničí plechy, takže to pokoušet ne-
budu, navíc doufám, že na stavbě neskončím 
(smích). 

Připravuješ se třeba i doma?  
Občas doma stepuju, ale bydlím v pane-

láku a pod námi bydlí domovník, takže to 
není nic moc.  
Navíc musím stepovat bez bot, proto-
že bych si plechy udě-

lala díry do lina.  

Domovník tě v talentu nepodporuje? 
Ale jo, když jsem potřebovala vymyslet sestavu, 

tak mi radši půjčil klíče od sušárny, abych mu nedupa-
la na hlavu. 

Pečuješ nějak o své boty a kolik máš párů? 
Nejdůležitější péče je ve šroubcích, kterými jsou 

přidělané plechy. Je to dost individuální, někdo je chce 
mít úplně dotažené, někdo povolené. Já preferuji dru-
hou možnost, má to nesrovnatelně lepší a výraznější 
zvuk. Páry bot mám dva. Jedny boty se mi vytáhly tak, 
že při větším vykopnutí mi vylítly do sálu, takže jsem 
si musela pořídit nové a menší. 

Kolik stojí pro představu stepařský pár bot? 
Tak to je různé. Cena začíná na 1100kč a více. 

Nebo lze koupit kožené boty, nechat je ještě koženě 
podrazit a na ně si nechat udělat na míru plechy, ale 
to vyjde podstatně dráž. 
 
Měla si po dobu tvého stepování nějaké úrazy? 

Úraz přímo ne. Jen ze stepování v nových botách 
jsem měla pochroumaný nárt, protože trvá delší dobu, 
než kožené boty povolí. 

Tancuješ vždy na podobnou hudbu nebo hudeb-
ní styly měníš? 

Dobře se tancuje na hitovky z desek. Ale dá se 
stepovat víceméně na všechny styly. 

Všechny? Tedy i punk?  
Ano, dá se stepovat i na punk (smích). 

Existují nějaké specifické stepařské výrazy? 
Každý krok ve stepu se nějak jmenuje. 

Stamp, heel, pick, toe, double a mnoho dalších. 

Jaký stepařský styl tancuješ?  
Ten náš se nejvíce shoduje se stylem ame-

rickým. 

Chceš ještě něco na závěr čtenářům sdělit? 
Od září nabíráme nováčky a klub začne 

úplně od začátku, takže kdo chce, ať se určitě 
přidá, protože začít se může v každém věku  

Autor: Honza Maňas, S3B 

Foto: Michal Novohradský 
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Vločka 

Od rána jsem byla jako na trní. Večer budou mé první taneční a já se nemohla dočkat. Odpoledne se vleklo 

jako šnek, šaty připraveny, boty stály v koutě, v ruce jsem držela skříňku s poklady a probírala prstýnky s pří-

věsky a nevěděla, který si navléknout, či pověsit na krk. Letmo jsem jukla z okna a zdřevěněla. Obloha ztemněla 

a z nebe se sypal bílý sníh. Na to, že byl začátek listopadu, si zima opravdu přivstala.  

Čhvíli jsem pozorovala to božské klepání peřin a pak si vzpomněla na pohádku, kterou mi vyprávěl děda. 

V ní prý děvče, kterému spadne první vločka na nos, co si v ten moment přeje, se jí vyplní. Vyběhla jsem na za-

hradu a nastavila tvář tmavým těžkým mrakům. Ne jedna, ale rovnou celá hrst studených vloček přistála na mé 

tváři. Stála jsem jak socha a přála si jediné. Když jsem si byla jistá, že byla má prosba vyslyšena, zaběhla jsem 

zpátky do domu.  

A pak to byl frmol! Oblečení, doplňky, kontrola účesu a už se jelo. Po chvilce mě přivítal sál plný světel, až 

jsem přivřela oči a připomněla si první jarní slunce na naší zahradě. Okoukla jsem garderobu svých kolegyň, ale 

poté mé pohledy už patřily jen mým tanečníkům. Taneční mistr nás postavil do řady proti sobě a ohlásil pán-

skou volenku.  

Než jsem stačila udělat poslední kontrolu svého zevnějšku, stál přede mnou ON. Kluk s pohledem, který 

spaloval, a přitom ty smutné oči jakoby hladily mou vyprahlou duši. Když pro mě přišel po třetí, vzpomněla 

jsem si na svůj úprk na zahradu a hlazení studených vloček. " Bože, ono to funguje." Taneční přerostly v randění 

a musel to být na nás vskutku zajímavý pohled, když jsme během procházek pilovali kroky, které nás taneční 

mistr učil poslední hodinu. 

Taneční skončily, ale naše láska trvala dál. A pak stačily dvě zlé věty, které jsme ani jeden nemyslely vážně, 

a já seděla sama doma a vzpomínala na krásné chvíle s mým Vločkovým přítelem, s jeho smutným úsměvem, 

který však dokázal tak pohladit srdíčko a přinutil mě těšit se na každý další den.  

Teď je únor, koukám z okna a z tmavých mraků pouze prší, "sakra žádný sníh!" Večer uléhám a usínám 

s představou, že ráno se z nebe budou snášet bílé vločky a přinesou mi moji ztracenou lásku. 

Šárka Švadlenková, O2 

Zdroj obrázku: 418qe.com 

Důl Průhon 

Již jste se dozvěděli o 3 důlních dílech na území Kladna. Bylo by smutné, kdyby na řadu nepřišel další důl.      
A proto se dnes dozvíte něco o dolu Průhon. 

Důl Průhon se nacházel v severozápadní části 
Kladna. S hloubením se začalo v roce 1857 a první těžba 
se datuje na rok 1864. V areálu byla zděná těžní věž a 
jámová budova. Ta se po zrušení důlní činnosti stala 
nouzovým přístřeškem. Výstroj šachetního komínu byla 
provedena ve dřevě stejně jako těžní věž, která se tyčila 
do výšky 12,8m. V roce 1886 bylo na dole Průhon zasta-
veno čerpávání vody a zařízení rozprodáno do starého 
železa. Voda tedy nadále byla podávána z nedalekého 
dolu Engerth, o kterém jste se již něco dozvěděli.  

Činnost dolu Průhon byla ukončena v roce 1893 a 
většina objektů byla zdemolována a šachta zasypána. 
K tomu došlo až v letech 1910-1911. Za několik let při-
šlo velké překvapení. 11. 2. 1998 se jáma Průhon pro-
padla a to do hloubky 157m. Posledních 35m bylo zaplněno vodou. Naštěstí se nikomu nic nestalo a v příštích 
letech byla jáma opět zasypána.  

V posledních letech byla zdemolována i budova, která poskytovala nouzové byty. Dnes tedy naleznete na pů-
vodním stanovišti dolu Průhon jen a jen prázdné místo. Je škoda, že mizí z povrchu země objekty bývalých dolů, 
zapomínáme tak totiž na to, co v minulosti Kladno doprovázelo. 

Autor: Jana Hanzalíková, E1 
Zdroj obrázku: kladno-doly.xf.cz 
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Exkluzivní rozhovor s učitelkou, tentokráte Naďou Lexovou 

„Bohužel jsem dnes ráno snídala banány místo vtipné kaše, tak to asi k popukání moc nebude!“ 

Jaká byla vaše nejoblíbenější hračka v dětství? 
No, panenek jsem moc neměla, zato jsem měla 2 

medvědy (Pepíčka a Ivánka). Ivánka jsem měla radši, 

protože byl hebčí, ale jednou jsem ho polila, dala do 

trouby usušit a připálila jsem mu záda. A Pepíčkovi 

pro změnu vypadlo oko.  

Čím jste chtěla být jako malá?  
Dětskou doktorkou, ale omdlívám, když vidím 

krev, tak jsem to zavrhla. Pak jsem měla lehce podni-

katelské období (asi v 5 letech), kdy jsem před po-

jízdnou prodejnou v naší vsi říkala za 5kč sprosté 

básničky. Také jsem po vesnici prodávala slívy, když 

byla velká úroda (10kč za pytlík). Ale pěkně jsem to 

schytala, když na to přišli rodiče. 

Kdy jste se rozhodla pro učitelování?  
Na gymnáziu. Po maturitě jsem se pro velký zá-

jem na vysokou školu nedostala, a tak jsem už v 18 

letech učila na základní škole.  

Přemýšlela jste někdy o tom, že byste s tím 
skončila a začala dělat něco úplně jiného?  

Někdy, když mě studenti naštvou, tak si říkám, 

že budu chodit s poštou, nebo plést a prodávat po-

nožky na trhu.  

Šla vašim dětem čeština?  
Po značném úsilí ano, ale oba jsou dyslektici a 

dysgrafici. 

Co si myslíte o vyjadřování v dnešní době? 
Jak jinak se dá vyjádřit slovo – prznit? Pokud 

dnes ještě někdo umí hezky mluvit, je to spíše rarita. 

Sociální sítě likvidují češtinu a lepší už to nejspíš ne-

bude. Bohužel. 

Děláte nějaké sporty?  
Rekreačně. Mám ráda lyže, běžky, kolo, turistiku. 

A před pěti lety jsem zkusila snowboard, ale nedopa-

dlo to moc slavně, byla jsem samá modřina. 

Jste známá svým zdravým životním stylem. Co 
to obnáší? Co nesnášíte? 

Zdravý životní styl jsem nastolila v 25letech, 

když jsem přestala kouřit. V poslední době jsem ome-

zila maso a mléčné výrobky. Jím hodně ovoce a zele-

niny. Teď jsem také objevila loupané konopné semín-

ko (bez THC). Jinak jsou to různá klíčená semínka, 

ořechy atd., samozřejmě někdy i zhřeším něčím kla-

sickým. Rozhodně jsem proti Coca-Cole, fast foodům 

apod. 

Co máte radši? Pečení nebo vaření?  

Radši peču, třeba mraky. To je recept jako na 

věnečky nebo větrníčky. Těsto se v troubě zvlní a pak 

se slepí krémem. Jinak už moc nevařím, protože spíš 

klíčíme.  

Jak relaxujete? 
Relaxovat moc neumím. Děti mi nadávají, že ne-

vydržím chvíli v klidu. Dávám přednost spíš aktivní-

mu odpočinku, hlavně na kole. Dříve jsem hrozně 

ráda pletla a šila, teď už to nikdo nechce nosit.  

Cestujete ráda? Kam vás to táhne?   
Nejraději cestuju neorganizovaně - spát pod ši-

rákem, neřešit, kam dojedeme a tak. Hodně mě láká 

Jižní Amerika. Ale nepřestěhovala bych se nikam. I 

když mě současný stav našeho státu irituje, nicméně 

jsem tu zakořeněná. 

Co byste chtěla dělat v důchodu?  
 Cokoliv užitečného. Zintenzivnit svoji současnou 

činnost v charitě (jsem členkou Klubu Kiwanis ), 

možná adoptovat nějakého malého černouška, nebo 

se starat o vnoučátka. Také si užívat babinec, turisti-

ku, výlety, výstavy, plavání, saunu atd. Vše, co mi 

zdraví dovolí. 

Nejoblíbenější… 

…film: Statečné srdce 

…kniha: Ranhojič / Poselství od protinožců 

…písnička: Malá dáma od Kabátů 

…místo: celá Česká republika 

…pití: dobré pivo 

Autor: Bára Hlinovská, S3A a Bára Dandová, S3A 
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Wall climbing 

Wall climbing je jeden z druhů sportů pro plemena ty-

pu bull. Jedná se o kategorii, kdy se na kolmou stěnu, vyso-

kou většinou čtyři metry, zavěsí na kladinu pešek. Úkolem 

psa je vyskočit nebo vyběhnout na stěnu a zakousnout se do 

peška na minimálně pět vteřin. Jsou povoleny tři fauly. Čímž 

se myslí minutí nebo nezakousnutí do peška. Při dopadu 

z větší výšky by se měl pes chytat, aby nepřišel k úrazu. 

Zúčastňující se pes musí být starší než 15 měsíců. 

Psi se dělí do dvou kategorií. V první jsou američtí pit-

bulteriéři a američtí stafordšírští teriéři. A ve druhé katego-

rii se nacházejí angličtí bulteriéři a stafordšírští bulteriéři. 

Tyto kategorie se kaž-

dá samozřejmě ještě 

dělí na psy a feny. 

První kategorie začíná 

na výšce 160 cm a 

druhá na 120 cm. Ná-

sledně se přidávají 

násobky pěti, to ale záleží na handlerovi. 

Český rekord je 360 cm, který padl na Pitbull Show Křivonoska 2012 

a světový činí 420 cm. 

Autor: Evža Stará, S2 

Foto: Evža Stará 

Pomocníci 

Pomalu, ale jiste  se blí z í  c as maturitní ch zkous ek a spolec ne  s nimi i 
stres, u nava a strach z toho, z e ne co zapomeneme. A to platí  nejen u te chto 
zkous ek, ale i pr i docela obyc ejny ch (ať uz  maly ch, nebo velky ch) pí semek. 
Urc ite  si nejeden z na s ne kdy r ekl, z e by to chte lo ne jaky  zleps ova k, ne co, 
co by na s "podpor ilo" c i nakoplo. Takoví  "pomocní ci", ve r te nebo ne, 
opravdu existují  a nemusí te chodit jen do le ka ren. 

Oregano - neboli jinak r ec eno dobromysl. Jak uz  sa m na zev napoví da , 
tato bylinka zleps uje mys lení , koncentraci, na ladu a pu sobí  i jako antide-
presivum. Obyc ejne  se doporuc uje zalí t 1 - 2 lz ic ky oregana vroucí  vodou, 
nechat vylouhovat a vznikly  vychladly  c aj pí t podle potr eby. 

Bazalka - lidove  le c itelství  hovor í  o te to byline  jako o jednom z nej-
silne js í ch antidepresiv. Jako dals í  uvoln uje celkove  nape tí  organizmu, 
zmí rn uje bolesti hlavy, pu sobí  proti pocitu u zkosti, stresu a nespavosti. 
Take  pu sobí  antibioticky a protiza ne tlive , takz e ji lze pouz í t i pro le c bu 
horní ch cest dy chací ch.  Na lev pr ipraví me tak, z e 2 lz ic ky sus ene  nebo 
c erstve  bazalky pr elijeme 250ml horke  vody a necha me 5min louhovat 
pod poklic kou. Vychladly  c aj ope t pijeme podle potr eby.  

Ženšen - je to kor en, ktery  pocha zí  z Č í ny. Zvys uje adrenalin, tudí z  
poma ha  udrz et bystrou mysl a redukovat u navu (take  mí rní  pocit hladu, 
coz  ocení  zejme na dí vky). Z ens enovy  c aj pr ipraví me tak, z e jeden pla tek 
(asi 2 gramy) pr í mo var í me pr ibliz ne  10 az  20 minut. Po pr ejití  varem 
necha me vychladnout a pro leps í  chuť mu z eme pr idat i pytlí k s c ajem (dle 
chuti). 

Klasický čaj – zde je ale mys len c í nsky  c aj. Mu z e by t zeleny , poloze-
leny  nebo i c erny . Doporuc uje se pouz í vat spí s e sypany , protoz e je kvalit-
ne js í , ale v pytlí ku take  není  na s kodu. Sniz uje riziko pozna vací ch poruch a 

Chytrému napověz… 

Hlavu plnou nápadů, 

co se bojím pustit ven. 

Tak je hodím za hlavu, 

jen si řeknu „čert je vem“ 

A co když se přece zrodí, 

myšlenka, co do tmy září. 

Z hlouposti mě osvobodí, 

už mám úsměv na své tváři. 

Znám odpověď na otázku, 

už se těším, až jí řeknu. 

Zakresluji do obrázku, 

najednou se strašně leknu. 

Je to blbost, jako jiná, 

žádný nápad geniální. 

Moje mysl však už vnímá, 

odměna je speciální. 

Znova za pět, tak co dál? 

Vůbec nic mě nenapadá. 

S myšlenkou jsem tiše stál. 

Únava už na mě padá. 

Žádné chytré poučení, 

z toho dneska neplyne. 

Jen když kašleš na učení, 

zkrátka tě trest nemine. 

 

Štěpán Sládek, S2 
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podra z de ní  nervove  soustavy. Č erny  c aj obsahuje ví ce kofeinu, tudí z  pu sobí  silne ji.  
Ginko biloba – jinak take  jinan dvoulaloc ny . Z tohoto stromu se pouz í va  pouze jeho list. Sbe r probí ha  od ja-

ra do le ta. Rozs ir uje ce vy, poma ha  proti ce vní m pr í hoda m a take  proti pos kozova ní  bune k pr i degenerativní ch 
nemocí ch. Pouz í va  se ve forme  odvaru nebo tinktury.  

Da le pak (co jsem sem tam zaslechla) na nervy poma ha  ne co sladke ho. Kdyz  uz  toho ma te dost a ma te po-
cit, z e va m rupne hlava, zobne te si kousek c okola dy nebo pa r gumovy ch medví dku  a me lo by se va m aspon  
troch ulevit. 

Autor: Karolí na Rosecka , E3 
Znamení zvěrokruhu 

Kaz dy  z na s ví , co je za znamení . Jake  ma te mí t podle astrologie povahove  vlastnosti? To se dozví te v na sle-
dují cí m c la nku.  

Kozoroh - (22.12. - 20.1.) Jeho prastare  jme no je Makara, coz  znamena  pe tiu helní k jako symbol c love ka. 
Kozorohove  jsou velmi chytr í  a disponují  vy razny mi dus evní mi vlastnostmi, avs ak aby nabyli potr ebnou sebe-
du ve ru, je potr eba na zac a tku jejich vy voje trochu podpor it. Jsou samostatní , cí leve domí  a ambicio zní . Existují  
dva druhy – pesimista a optimista. Ra di s etr í , ale kdyz  je potr eba, doka z í  „pustit chlup“. V podstate  jsou to lide  
temperamentní  a vu dc í . Tyto jejich schopnosti se projevují  
zejme na v zame stna ní .  

Vodnář - 21.1. - 20.2 Lide  narození  v tomto znamení  
jsou velmi energic tí  a pruz ní . Milují  akci a vzrus ení . By vají  to 
vy razne , sebejiste  a sebeve dome  osobnosti.  
Bohuz el nejve ts í  negativum tohoto znamení  je jeho lenost. 
Vodna r i by si me li da t pozor na to, aby por a d s li za svy mi 
ambicemi, ale take  na to, aby se z nich nestali chvastouni a 
surovci. Vy borne  se hodí  do vys s í ch pozic, jakou jsou 
businessmani, pra vní ci nebo politici. Mají  take  velmi vyvinu-
te  technicke  schopnosti. 

Ryby - 21.2. - 20.3. Ryby vynikají  svou citlivostí . Neby -
vají  zrovna sebeve domí . Pr estoz e jsou tito lide  du ve ryhodní  
a spolehliví , okolí  jim c asto vyc í ta  chyby, ktere  se staly. Bo-
huz el c asto dopla cí  na to, z e jsou moc du ve r iví  a kdekdo jim 
podkopne nohy. V profesi si vy borne  povedou v oboru ve dy, 
pr í rody a historie. Nejví c jim bude sve dc it kolektiv, ktery  ma  
spolec ne  za jmy a je ryba m naklone n. Čo se ty c e vztahu , ide-
a lní m partnerem pro rybu je druha  ryba, avs ak ne jako 
ochra nce. Pro tuto u lohu se hodí  ví c S tí r, Rak nebo Panna.  

Beran - 21.3. - 20.4. Tito lide  jsou pome rne  vzne tliví , ale za chvilku se uklidní  a pak r es í  proble my s rozva-
hou. Mají  vy bornou pame ť, dobr e se uc í , mají  hudební  sluch a smysl pro humor, dí ky c emuz  jsou ve spolec nosti 
oblí bení . Ale dí ky sve mu „ume ní “ r í kat v pravou chví li to, co si myslí , to obc as zaskr í pe. Toto je vs eobecne  tem-

peramentní  znamení . V pra ci ma  velmi s iroke  uplatne ní . 
Býk - 21.4. - 21.5. U tohoto znamení  jsou dominantní mi 

vlastnostmi sí la a energie. Dí ky tvrdohlave  a neu stupne  po-
vaze se mu z e sta t, z e jdou „pr es mrtvoly“. Jsou velmi zruc ní , 
doka z í  velmi dobr e prakticky uvaz ovat a mají  cit pro pení ze. 
Pro svou du ve ryhodnou povahu se mu z ou dostat na vysoka  
postavení . Pokud se dostanou k ume ní , budou mí t na vy be r 
jak film, tak i fotografova ní  a povedou si dobr e. Nejidea lne j-
s í mi partnery by byly Panny, S tí r i a Kozorozi. 

Blíženci - 22.5. - 21.6. Nejhlavne js í m rysem Blí z encu  je 
jejich rozpolcenost. Č asto si neuve domují , z e jsou tak na la-
doví . Z vlí dne ho c love ka se mu z e ra zem sta t nedu ve r ivy  
pesimista. Blí z enci by si me li uve domovat to, c eho uz  dosa h-
li a nevide t u spe ch jako mezipatro pr ed vys s í m levelem, 
protoz e jejich oc í m neviditelne  pr eka z ky by mohly vs e zka-
zit. Na druhou stranu jsou to dobr í  organiza tor i a jsou velmi 
dobr e pr izpu sobiví . Nejle pe si budou rozume t s Va hami a 
Vodna r i.  
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Rak - 22.6. - 22.7. Toto znamení  miluje teplo rodinne ho krbu, jsou spí s e doma cky zaloz ení . Na druhou stra-
nu mají  obrovske  nads ení  pro ve c a na cesty jsou to vy tec ní  spolec ní ci. Z Raku  by vají  schopní  uc itele  a ve dci. 
Jejich citlivost jim napoma ha  k tomu, aby byli i dobr í  ume lci. Bohuz el, nejsou moc velcí  spekulanti, v urc ity ch 
oborech by nebylo s patne  se nauc it zdrave  agresivite .  

Lev - 23.7. - 22.8. Stejne  jako kra l zví r at je obvykle stave n do centra de ní . Dí ky tomu je docela sebestr edny , 
ne vs ak ve s patne m slova smyslu. Lvi jsou velmi ambicio zní  a idealistic tí . Budou-li se vs ak zamy s let nad vlast-
ní mi chybami,  budou take  panovac ní  na sledky hrozne . Stejne  tak jako mu z e by t Slunce zdrojem z ivota, tak mu -
z e by t i nic í cí . Pokud nastane tato moz nost, Lev jde, jak se obc as r í ka  „pr es mrtvoly“. Svu j z ivot si r í dí  jen oni 
sami a nenechají  si do ne j od nikoho mluvit. Sve  nedostatky nevidí , povaz ují  je na norma lní . Jejich s patnou 
vlastností  je pohodlnost. Nejvhodne js í  profese jsou pro ne j takove , ktere  vyz adují  podporu a vu dcovství . Ude lat 
ne jakou „sce nu“ pro ne  není  cizí . Nasadí  si masku a sehrají  divade lko a obecenstvo strhnou na svou stranu.  

Panna - 24.8. - 23.9. Lide , kter í  se narodili v tomto znamení , se na z ivot dí vají  u c elne  a rozumove . Jsou prak-
tic tí  a raciona lní . Nejví c jim sedí  r a d a harmonie. Milují  pravdu a pokud jim chybí  do vytvor ení  cele ho obrazu 
ne ktere  dí lky, doka z í  si je neobyc ejne  pr esne  vytvor it sami. Jsou mimor a dne  citliví  k utrpení  druhy ch a jsou 
velmi tolerantní . Panny jsou pr edví dave , jenz e to u nich bohuz el vyvola va  strach z budoucnosti.  

Váhy - 23.9. - 23.10. Va hy jsou uc ine na  spravedlnost a harmonie. Pone vadz  jejich vla dkyní  je Venus e, bohy-
ne  la sky, mají  mimor a dne  vyvinuty  cit pro podvod a lest, vz dy je odhalí . Porozume ní  druhy m je jejich pr iroze-
nou vlastností . Vyskytne-li se ne kde proble m, Va ha nepr emy s lí  a vna s í  do ne j mí r. U spe s ní  budou pak hlavne  v 
oblasti charity.  

Štír - 24.10. - 22.11. Hodne  podobní  jsou si S tí r i s Raky. Ve ts inou jsou to tiche  osoby, ale pozor na ne , pokud 
se dostatec ne  vyburcují , jdou si pr í mou c arou za svy m cí lem. Vystac í  si sami, ale pokud jsou v kolektivu, doka z í  
se za ne j postavit a situace pak dobr e dopadne. Ve sve  povaze mají  dve  strany – sva rlivou a bojeschopnou, ale i 
ledovou trpe livost.  

Střelec - 23.11. - 21.12. Snaha je u nich na be z ne m por a dku. Nejve ts í  pr edností  u tohoto znamení  je jejich 
pracovitost, jsou to obrovs tí  dr í c i. Bohuz el dí ky velke mu zapa lení  c asto ignorují  pr eka z ky. Kdyz  se ne co nepove-
de, viní  z toho okolí . Mnohdy nac í nají  ví c ve cí  najednou, nedokonc í  je a jejich pra ce pak vyjde nanic. V zame st-
na ní  si povedou vy borne  dí ky trpe livosti a systematicke mu pr í stupu.  

Autor: Karolína Rosecká, E3 

Zdroj obrázku: astroweb.cz 
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1. Starodávný druh papíru, který se vyráběl z nevydělané sušené hlazené zvířecí kůže? 

2. Mořský živočich, často podávaný jako pochoutka k jídlu? 

3. Člověk, který notoricky krade (nemůže si pomoci). 

4. Postava z románu Psohlavci od A. Jiráska? 

5. Hlavní město Idaha? 

6. Proces, při kterém se mění plyn na pevnou látku? 

7. Zesnulá herečka ze seriálu Taková normální rodinka, matka V. Vydry? 

8. President USA v letech 1969 – 1974? 

9. Chemický prvek značky Rg? 


