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Jako vždy, i
tentokrát musíme všem
školákům, studentům
popřát hodně štěstí do
nového roku, to si prostě
nemůžeme odpustit,
takže, jdeme na to!
Chtěli bychom vám
toho ohledně školy
popřát hodně, ale na to je
tento sloupek příliš malý.
A tak jen to
nejdůležitější. Přejeme
vám samé dobré známky,
žádná propadnutí či
reparáty na další letní
prázdniny. Přejeme vám
spoustu nervů při psaní
testů či při zkoušení u
tabule. Dále dostatek
energie na učení a na to,
abyste vydrželi při všech
hodinách být svěží a fit, i
když všichni víme
(dokonce i učitelé), že ne
vždy to jde. Přejeme i
málo domácích úkolů a
„špeků“ v písemkách.
A nyní speciálně pro
letošní maturanty. Ať
vám jde učení nejlíp za
celé 4 roky, ať si brzy
uvědomíte, že opravdu je
potřeba s četbou,
maturitní prací a
maturitními otázkami
začít nejlépe ihned. A
ačkoli to asi nevyjde, i
tak vám přejeme, aby
den měl alespoň 48
hodin.

Úvod
Zdravíme všechny věrné i nové čtenáře! Jsme rádi, že jste si otevřeli nové,
zářijové číslo. Je neskutečné, jak ty prázdniny rychle utekly a už se zase většina ocitá
ve školních lavicích. Alespoň bude „zábava“, co myslíte? Minimálně s naším
časopisem ano.
A co vás v něm vlastně čeká? Tak v první řadě ani tentokrát jsme neupustili od
oblíbených rubrik, které se drží již několik měsíců. Pro nováčky objasňujeme, že je
to například rubrika „Věděli jste, že…?“, kde se dozvíte plno zajímavostí ze všech
možných okruhů. Dále je to např. upřesnění toho, co jíme za běžné jídlo a jaké je
jeho složení.
Mezi čtenáři jsou velmi oblíbené i básničky, které ne v každém čísle jsou. To
víte, ne vždy básníka políbí na čelo múza. Ale tentokrát se tak stalo a hned dvakrát!
Podívejte se na jednu z básniček hned na této stránce a druhou hledejte uvnitř
časopisu.
Samozřejmě nebudou chybět ani reportáže z akcí jako byl Votvírák nebo
sportovní kurz druhých ročníků. Čekají na vás i 2 tipy na filmy, které jsou právě
v kinech a budete si moct přečíst i o momentálně rozšířených Pokémonech. Je toho
hodně, viďte? A to si představte, že to není zdaleka všechno. Jen čtěte dál, dozvíte se
sami. Přejeme hezké čtení!

Průměrnost nám dusí mysl
a dohady, které nedávají smysl
cpou veškeré bytí do kolonek,
tak nás pusťte, chceme prožít zlomek
života, který utíká nám,
chcem rozběhnout se ke všem světovým stranám
a vznášet se na křídlech štěstí
- ještě nás nemáte v hrsti!
Autor básně: AB (3E)
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Chceme tě do party!
Časopis je příležitost ukázat svůj talent. Takhle to bereme my. Možnost se ukázat, realizovat a představit
ostatním své zájmy. A nejen teď, ale po celý rok hledáme nové tváře, které s námi budou spolupracovat.
Dovolte, abych vás, nejen prváky, ale i ostatní studenty, kteří časopis znají, seznámila s klady a zápory toho,
když se stanete redaktorem.
Začneme samozřejmě s klady. Dostanete se do nového kolektivu lidí, který vás přijme s otevřenou náručí.
Můžete psát, o čemkoli chcete (no, samozřejmě v rámci etikety slušného chování…) a představíte to tak nejen
spolužákům a studentům naší školy, ale i široké veřejnosti, protože náš časopis je k přečtení i v elektronické
podobě na stránkách školy, takže vaše příbuzenstvo si může rozesílat odkaz a k němu psát „to máme ale
šikovné dítě!“. Nemusíte umět výborně pravopis anebo mít skvělou stylistickou úpravu. Všechno se dá opravit,
upravit a od toho tu máme taky lidi, a to zejména paní učitelku Lexovou. Za případné chyby nebudete dostávat
špatné známky. Psaním článků se zabavíte a uděláte něco užitečného. Je to lepší, jak strávit čas hraním Lolka
nebo Pokémonů, zbyde vám dost času i po napsání článku. Nezabere vám to moc času, když víte, o čem psát, za
10 minut máte hotovo. Přihlásit se do časopisu není závazné. Můžete být buď stálým redaktorem, anebo pouze
občasným. Když budete mít nápad, napíšete článek a my ho rádi zveřejníme. A důležitá je ještě jedna věc. S
časopisem nemusíte pomáhat pouze přispíváním článků. Fotky, grafika, nápady. To všechno potřebujeme.
Takže sečteno, podtrženo, potřebujeme zrovna tebe!
A zápory? Žádné ...
Budeme se na tebe těšit! Nemusíš se nás bát, ani jeden tě nekousneme. Ostatní dostanou náhubky (vtip
samozřejmě…). Tak neváhej, skončit i začít můžeš vždy.

Malý průvodce pro
prváky

Nové prostředí, noví lidé, noví učitelé. To
všechno se děje při nástupu na střední školu. A
abychom vám, prvákům, tento nástup alespoň
trochu ulehčili, máme pro vás malý „kapesní“
průvodce Střední průmyslovou školou stavební

a obchodní akademií Kladno.
Ano, to je název, zkuste si ho zapamatovat. Třídu jste určitě našli i bez nás. Trochu vám poradíme s
orientací, co se tříd týče. Přízemí se skládá z tříd, které mají jako první číslo „0“. První patro má předčíslí „1“
atd. až do patra čtvrtého. Takže alespoň už víte, v jakém patře budete mít jaký předmět. Najít konkrétní třídu
již zvládnete určitě sami.
Neminou vás třídy počítačové, ve kterých se budete učit IT, PEK, GEO apod. A tyto třídy se nacházejí ve 2.
patře.
A nyní názvosloví, které mnohým dělalo problém až do čtvrťáku. Jedná se o patro a o tzv. nadzemní
podlaží (NP). Později zjistíte, že orientovat se (a domlouvat si přestávková rande) je jednoduší podle barev
jednotlivých pater než podle nadzemních podlaží. Je to pro některé velmi komplikované. Když vejdete do
prvního patra, máte na zdi napsáno již 2. NP. Čím to? Pokud budete počítat patra, tak se nenechte zmást. Hned
to, do kterého vejdete od skříněk, je foyer a dále je to patro první, druhé atd. Ten suterén je však zároveň i 1. NP
a tím pádem se všechno posouvá. Takže rada, naučte se barvy pater, bude to jednodušší. Když si totiž dáte sraz
o velkou přestávku v 2. patře, může se stát, že jeden bude čekat v 2. NP (tedy 3. patro) a druhý o poschodí níž.
„Sejdeme se na zeleným patře,“ je stručný a jasný.
Teď se podíváme na jedno z nejvíce diskutovaných témat. Bufet. Čekejte, že až se tam naučíte chodit, týdně
tam utratíte hodně peněz. Hned ráno snídaně, protože prostě neodoláte koblize plněné nuttelou a politou
čokoládou, která je jako bonus posypaná kokosem. A čemu neodoláte stoprocentně, tak to je kuřecí bagetka. Už
nikdy nebudete chtít jinou svačinu. O velkou přestávku jsou to hranolky, párek v rohlíku, tousty apod. a potom
nějaké sladkosti na nervy, abyste přežili do konce vyučovacího dne.
Co mi je jasné, tak se budete ptát na učitele. Nelze uvést charakteristiku celého učitelského sboru. Jen pár
rad. Nebuďte drzí, nebavte se příliš o hodinu, když budete opisovat, tak pouze tak, aby vás učitel neviděl 4

nemají to rádi. Co se jídla týče, u většiny si musíte najít tajný styl a pokud nejste v ohrožení života, tak to
ponechejte na přestávku. Na WC je povoleno chodit, pokud to není 2 minuty po, nebo před zvoněním, to
pochopte. Zbytečně neprovokujte a poslouchejte probíranou látku (nebo to alespoň předstírejte).
Pár týdnů vás naučí přežít v bojových podmínkách, to se nebojte, přece jenom to budete muset zvládnout
následující 4 roky. A na to myslete, než vyvedete nějakou pitomost, díky níž byste se ne úplně kladně
zviditelnili.
Přejeme všem šťastný vstup do nového školního roku a do nové „rodiny“. Zvládli to jiní, zvládnete to i vy.
Učte se vzorně, dělejte domácí úkoly a nerozčilujte zbytečně nejen své učitele, ale i spolužáky.

Fenomén Pokémon Go
Pojem Pokémon je známý po celém světě, a to nejen kvůli slavnému anime (animovanému seriálu
z Japonska) a neméně úspěšné herní sérii.
V červenci roku 2016 byla spuštěna mobilní aplikace a videohra, která propojuje virtuální svět s realitou.
Samozřejmě pomocí GPS. Prý díky ní můžete i zhubnout, protože se při hraní této hry dost nachodíte. Také umí
rychle vyždímat baterii
vašeho chytrého telefonu.
Pokémon Go je takovým
fenoménem, že týden po
svém spuštění předběhl
v počtu aktivních uživatelů
například Twitter, nebo
jeho kolegu Tinder.
Jak na to? Nejdříve si
vytvoříte vlastního avatara
a pak začne váš lov na
pokémony, které chytáte do
pokéballů.
Stačí
hodit
pokéballem, ale někdy je
potřeba mít trpělivost a víc
se snažit. Pokémon vám tam
nebude přeci staticky stát.
Na
historických
a
významných místech jsou
Pokéstopy, kde můžete
získat
další
pokébally.
Máme tu i pokémonní
vajíčka, ze kterých se vám
pochopitelně pak mohou
vyklubat jen pokémoni. Součástí hry jsou souboje, které na tzv. Gymech mohou uskutečnit dva hráči. Souboj
probíhá v reálném čase a bitva je časově omezená. A za to se vám střádají body a zkušenosti, které vás
dostanou do další úrovně. Chcete mít co nejrozmanitější pokémony? Pak
budete muset nachodit více kilometrů. To je tak ve zkratce.
Hra se neustále vyvíjí a zlepšuje, přibývá více aktualizací a nových
možností ve hře. Skvělé je, že se dá již stáhnout i u nás oficiální verze. Nintendo
dosáhl velkého úspěchu, který nečekali v takovém rozsahu. Povedlo se a
fenomén je na světě. Má mnohé klady, a to od grafiky až po propracovaný herní
koncept, ale má samozřejmě i své mouchy. Herní servery zažily velký nápor, a
proto často padaly. V Íránu je Pokémon Go zakázán a v Rusku před ním
varovala tamní církev. Čína se obává odhalení tajných vojenských oblastí.
Indonéské úřady raději zakázaly hrát hru policistům ve službě a podle kněží
v Saudské Arábii porušuje islámský zákaz gamblingu.
Hráči se setkávají na různých místech, na Kladně např. u „gymplu“,
zaručeně je poznáte. Bohužel se lidé na hru soustředí až tak, že nevěnují
pozornost realitě a třeba projdou do sousedního státu nelegálně. To se stalo
dvěma nezletilým Kanaďankám, které si nevšimly, že přecházejí hranice do
USA. Zastavila je až pohraniční stráž a pro dívky si museli přijet rodiče. Stává
se, že lidé při řízení hrají, a pak (ne)hezky bourají, dokonce i do policejního
auta. U nás máme zas „tramvajačku“, která vozí cestující a přitom ještě chytá
pokémony. Měla smůlu, vyfotili ji a čeká ji postih. Bylo by toho více k napsání…
Pokémon Go je jistě skvělá zábava, ale je dobré vnímat i reálný svět,
protože několik lidí už to stálo i život. Hráči hodně štěstí a pokémonů a dávejte pozor…
Autor: Nella Skuhrovcová, E4

Zdroj: blended-fun.blogspot.com; gatewaytoscience.org,
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Den bezpečí pro město Kladno
V úterý 14. 6. proběhla na kladenském Sletišti akce
s názvem „Den bezpečí pro město Kladno“, patřící složkám
integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.
Všechny složky IZS zde představily svoji techniku,
výstroj, výzbroj a činnost. Celní správa přivezla pestrou
sbírku předmětů zabavených hlavně při kontrolách na
letištích nebo při nezákonném prodeji. Středem zájmu
většiny kluků byly především zbraně policistů. Skutečně si
vystřelit pak všichni mohli na stanovišti kladenských
strážníků, kteří skoro nestačili nabíjet paintballové pistole.
Kromě toho uspořádali i závody v rychlosti běhu, kterou
měřili malým ručním radarem.
Dobrovolní hasiči z Brandýsku nabídli zájemcům nejen prohlídku svého zásahového automobilu, ale i
soutěž ve srážení plechovek pomocí džberové stříkačky. Alespoň na chvilku zažít pocit kriminálníka umožnila
„malým trestancům“ vězeňská služba, která na Sletiště přivezla autobus na přepravu vězňů i malé eskortní
vozidlo. Dále byla k vidění technika Báňské záchranné služby, která se svým simulátorem, na kterém se dá
stoupat po pohyblivém „nekonečném“ žebříku, poskytla neobvyklou atrakci.
HZS Středočeského kraje měl na Sletišti hned několik stanovišť. V neustálém obklopení bylo mobilní
operační středisko, ve kterém se školáci například zdokonalovali ve volání na tísňové linky. Dále předvedl
vyproštění zraněných osob při dopravní nehodě ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou.
Akce měla zkrátka úspěch nejen u dětí, ale i u dospělých.
Autor: Eliška Nedvědová, E3
Autor fotky: David Korecký

Věděli jste, že…
Přes prázdniny se nelenilo, ba právě naopak.
Opět je tu pro vás oblíbená rubrika, kde se dozvíte
několik zajímavostí ze světa.
První taková se týká obyčejné lžičky.
Dennodenně ji používáme. Ale kdybyste do takové
běžné lžičky nalili hmotu z neutronové hvězdy, byla
by její hmotnost přes 100 milionů tun. To by se
dortíček nejedl už tak snadno, co? Mimochodem, kdo
tento pokus udělá, dostane hlavní cenu!
Kouříte cigarety? Nemusím snad zdůrazňovat, že
to je nehezký zlozvyk, který pořádně leze do peněz.
To jste zřejmě už poznali. Chcete se to odnaučit?
V tom případě, až budete držet v ruce cigaretu,
vzpomeňte si, že právě ta vám zkrátí život průměrně
o 11 minut. Kolik že si jich dnes dáte? Krabičku? Nebo
snad žádnou?
The New York Times jsou noviny, jejichž název
zná každý, aniž by žil v Americe. Ale věděli jste, že na

jedno vydání tohoto plátku je pokáceno 63 000
stromů? Smutné, že?
Rádi posloucháte hudbu? To je dobře, protože
takový poslech hudby zlepšuje trávení a dokonce i
výkonnost při práci. Proto tu teď poslouchám
písničky, tak doufám, že těch článků napíšu dnes
hodně.
A zakončíme to spánkem. Průměrná doba
takového usínání je 7 minut. Blbost? No, pokud při
tom usínání myslíte na budoucnost, tak se doba 7
minut prodlužuje. Myšlenky na minulost naopak
usínání urychlují. Takže dneska žádné představy o
budoucím životě, ale vzpomínejte.
Další věc ohledně spaní se bude líbit hlavně
děvčatům. Při spánku totiž prý spálíte více kalorií než
při sledování televize. No, co se dá dělat, tak dobrou
noc!
Autor: Jana Hanzalíková, ext.
Zdroj obrázku: mudk.cz
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Jen z ovoce? Kdepak…
Máte rádi džemy a marmelády? Věřím se, že drtivá většina ano. A také se vsadím, že většina tuto
pochoutku kupuje. Co vlastně ale taková, dejme tomu meruňková, marmeláda obsahuje? Teď na to spolu
mrkneme.
Nejspíš byste řekli, že hlavně to budou meruňky. Ale kdepak, těch je tam totiž pouze 15%. A nejsou
jediným ovocem. Obsahuje např. i jablka, a to až 20%. Další nedílnou součástí je cukr. Ale toho byste museli
přidat spoustu i kdybyste chtěli takovou „marmošku“ uvařit doma. A platí to i o kyselině citronové, ale té už
není potřeba tolik. Voda už však není až tak běžnou přísadou. Myslíte, že je to všechno? Bohužel vás zklamu, ani
tady nechybí éčka jako pektin, kyselina L-askorbová či beta-karoten. Nic moc? Co
teprve taková papriková emulze? To zní teprve správně gurmánsky. Samozřejmě
nechybí ani aroma a oxid siřičitý.
Pořád si myslíte, že je lepší si jít koupit marmeládu do supermarketu
než si uvařit pořádnou domácí zásobu? Jednodušší je to určitě, ale
co se složení týče, domácímu se nic nevyrovná. Já jsem takovou
meruňkovou marmeládu zkoušela uvařit a věřte, je 100x lepší
než kupovaná. A jak na ni? To se dozvíte v jednom z článků
tohoto čísla, ráda se s vámi podělím. No a ti, kterým papriková
emulze nevadí, nechť se vypraví pro marmeládu na palačinky do obchodu.
Autor: Jana Hanzalíková, ext.
Zdroj obrázku: mama.pigy.cz

Je to jedna z nejběžnějších věcí současnosti, nad kterou
umíme strávit hodiny a hodiny. Komunikujeme s přáteli,
posloucháme hudbu, koukáme na videa, vytváříme blogy
nebo čteme zprávy. To je jen zlomek toho, co je prostřednictvím té naší „běžné věci“ možné. Dalo by se
jednoduše shrnout jako přenos (předávání si) informací. Jistě už víte, o čem je řeč.
Dnes nenahlédneme pod pokličku toho, co se na internetu dá provozovat, ale na historii. Nebojte,
vezmeme to velmi stručně jako připomenutí časů, které nejsou tak dávné.
V roce 1962 vznikl, za finanční podpory ministerstva obrany USA, projekt počítačového výzkumu americké
agentury ARPA (Advanced Research Projects Agency). O 7 let později byla do provozu uvedena experimentální
síť ARPANET, kterou lze považovat za předchůdce internetu. Ray Tomlinson v roce 1972 vyvíjel první emailový program. V roce 1983 se z ARPANETu odděluje ryze vojenská počítačová síť MILNET (Military
Network).
Rokem 1985 se začalo budování vysokorychlostní sítě NSFNET, a to americkou nadací National Science
Foundation. Postupem času se stal NSFNET páteřní sítí internetu a poskytoval první komerční služby. V roce
1987 bylo k síti připojeno 27 000 počítačů. Také v tomto roce prý vznikl pojem „internet“. Provoz ARPANETu
byl ukončen v roce 1990 a Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikovali koncept hypertextu. Roku 1991
služba WWW (World Wide Web).
1992 je oficiálně připojeno Československo, a to 13. února díky ČVUT v pražských Dejvicích. V r. 1994 byl
vytvořen prohlížeč Netscape Navigator. Internetová aukční síň eBay byla spuštěna v září 1995 Američanem
Pierrem Omidyarem. Seznam.cz byl založen roku 1996 Ivem Lukačovičem. V září 1998 Larry Page a Sergey
Brin zakládají společnost Google Inc., provozovatele internetového vyhledávače Google.
Wikipedie vznikla v lednu 2001. V únoru 2004 byla založena sociální síť Facebook a jeho kolega Twitter
v r. 2006. V roce 2009 brázdilo po internetových vodách 1,8 miliard uživatelů a v roce 2010 se Finsko stalo
první zemí, kde mají lidé ze zákona nárok na internet.
Tak jsme zas o něco chytřejší. A jestli vám to nestačilo, víte, kam se obrátit. A pozor na závislost!

Běžná věc dneška

Autor: Nella Skuhrovcová, E4
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Votevřeli jsme se s Votvírákem!
A bylo to tu zase! Resp. v Milovicích. Ano, řeč je o Votvíráku, který otvírá (jak sám název napovídá)
festivalovou sezonu. Reportáž jsem vám
přinesla již před rokem a teď tomu
nemůže být jinak.
Byl to pořádný nářez! A to zejména
proto, že to byly již 10. narozeniny tohoto
festivalu. Začínalo se v pátek 11. 6. a
odjezd byl naplánován až v neděli 13. 6. a
ačkoli nám počasí přálo pouze v pátek, nikomu to nevadilo a užívali jsme si kapely,
atmosféru a všechno kolem plnými doušky. Vyrazila jsem opět s partou lidí, tentokrát o pár
jedinců silnější než předchozí rok. Udělali jsme si vlastní kroužek ze stanů a už se vyráželo na Jardu Uhlíře, kde
se opět sešla spousta lidí a zpívala „Nám se stalo něco překrásného…“.
Jarda nebyl ale jediný. Zejména v pátek byl program opravdu silný. MIG 21, Chinaski, Rybičky 48,
Wohnout, Horkýže Slíže či Harlej. Já jsem neodolala samozřejmě MIG 21 a Chinaskám, kteří mi opět dali ten
největší páteční zážitek. Obě skupiny jsou nabité energií a dokážou publikum rozparádit jako nikdo jiný. Pokud
se naskytnete někde, kde tyto kapely budou hrát, neváhejte a běžte! Protože hity jako Malotraktorem, Chci ti
říct, Snadné je žít, Máma se vrací, Tabáček, Stížnost, Víno, Signální, Vedoucí, 1970 nebo Dobrák od kosti, to si
nesmí nikdo nechat ujít.
V sobotu, jak jsem již řekla, nám vše překazilo
počasí. Pršelo, ale my jsme si poradili. Pokud nebyly
kapely, které by nás chytly za srdce, váleli jsme se ve
stanech, které byly po hodině značně cítit odérem
piva, kterým jsme byli politi již předchozí večer. A
když přišel čas skupiny No name, vzali jsme
pláštěnky a šli na to! Po pár metrech, kdy jsme stále
nasazovali padající kapuci, jsme pláštěnky zahodili a
déšť přežili, ke štěstí nám stačil No name. A už to
jelo. Mandrage, UDG, Visací zámek a večer další
bomba! Kryštof s dechberoucí energií. Richard
Krajčo vozící se v člunu po davu lidí. Nejznámější hity (Rubikon, Ty a já, Zatančím, Srdcebeat, Obchodník
s deštěm, Atentát, Plán, Ženy a spousta dalších). Skvělí muzikanti. Výborná kapela. Co na to víc říct. Užilo si to
víc jak 80 000 lidí, a to hovoří za vše.
A co dál se odehrálo na Votvíráku kromě hudby, tance a zpěvu? No, například jsem hned v pátek, při
přechodu z Horkýže Slíže na Rybičky 48 byla politá nějakým jelitem Kofolou. Půlku hlavy jsem měla tedy
zadredovanou cukrem až do nedělního příjezdu domů, hřeben to nepobíral a já, vlasy i můj svetr jsme byly
sladcí jako nikdy předtím. Před rokem na mě letělo pivo, letos Kofola, co to bude příští rok? Nechme se
překvapit…
Autor: Jana Hanzalíková, ext.
Zdroj obrázku: votvirak.cz; dwd.cz

Dny města Kladna
Dny města Kladna jsou již neoddělitelnou součástí září. Letos se budou konat od 2. 9. do 4. 9. a budou mít velmi
pestrý program.
V první řadě nebude chybět pouť. A v areálu Sletiště už se bude odehrávat samotný program. V pátek a v neděli je
vstup zdarma a v sobotu se platí 50 Kč (děti o 11 let zdarma).
V pátek vás čeká Orchestr Karla Vlacha s Tomášem Savkou a Mr. Pig. Sobota bude ještě zajímavější. Ukáže se vám
Barbora Poláková, Kamil Střihavka, Michal Hrůza, Ben Cristovao, Dalibor a Sabina Slepčíkovi a hlavně, zlatý hřeb
večera, Chinaski. A neděle bude ve znamení youtuberů, kteří se Kladnu představí. Samozřejmě součástí dne budou
ukázky různých volnočasových aktivit a nebude chybět IZS.
Autor: Jana Hanzalíková, ext.

Zhasni a zemřeš
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Zhasni a zemřeš
Taky občas, když zhasnete před spaním, běžíte
rychle do postele, přímo tam skočíte a zabalíte se do
peřiny, protože máte pocit, že nějaká nadpřirozená
síla by vás mohla „sežrat“? V tom případě se nedívejte
(nebo možná naopak ano) na nový film Zhasni a
zemřeš.
V červenci již zmiňovaný film vešel do kin. A
protože (ačkoli jsem jasným případem, který je
popsán hned v první větě článku) mám ráda horory,
neodolala jsem a odvážila se jít na tento film. A musím
říct, že to byl pěkný nářez!
Zhasnutí světla znamenalo pro Rebeccu, která
odešla již dávno z domova, vždy strach a obavy o to,
co je skutečné. A přesně to zažívá její nevlastní bratr
Martin. V době, kdy mu zemřel jeho otec, se začíná
objevovat děsivá bytost, která je ve stínu tmy
nebezpečná. Martina to děsí, ale jeho matka záhadnou
bytost bere jako přítelkyni, které něco již z dřívějška
dluží. Rychlý sběh událostí nabírá na obrátkách a
poté, co Martin usíná ve škole, protože doma to není
díky strachu možné, se do celé věci vloží i Rebecca.
Jak to všechno dopadne? Nemohu vám to říct,
protože byste se připravili o opravdu velký zážitek a
překvapení. Věřte, nebo ne, ačkoli to třeba podle

Jdeme vařit!

popisu tak nevypadá, je to opravdu dobrý horor, u
kterého se většina z vás bude bát. A pokud ne, až
budete večer zhasínat, jistojistě se budete nejprve
dlouze rozmýšlet, jestli si nevzít do ruky
přinejmenším baterku.
A můj názor? Na filmy jsem náročná, ale tenhle se
mi opravdu líbil a jsem ráda, že jsem se odhodlala jít
na něj do kina. Zajímavý příběh, zápletka, nápad. Za
mě 5 hvězdiček z 5. Ti, kteří máte odvahu, nebo se
nebojíte, stihněte film Zhasni a zemřeš ještě v kině.
Tam je to přece jenom úplně jiná atmosféra.
Autor: Jana Hanzalíková, ext.
Zdroj obrázku: kcturnov.cz

Jak jsem slíbila, tak také plním. V článku o složení ovocných
marmelád jsem jasně řekla, resp. napsala, že pro vás mám zaručený
recept na naprosto peckovou meruňkovou marmeládu. Tak jdeme na

ni?

Ingredience: 1 kg meruněk (bez pecek), 300 g krupicového cukru, 1 lžička
kyseliny citronové a ještě jednou 100g krupicového cukru.
Nejprve je potřeba meruňky vypeckovat a případně vykrojit případné
„otlačky“. Nakrájíme je na menší kousky a přidáme k nim 300g krupicového
cukru a za stálého míchání vaříme a vaříme. Záleží na velikosti nakrájených
meruněk, ale aby byly opravdu rozvařené, chce to minimálně 30 minut (malou
vychytávkou může být „záložní“ osoba, která vás v míchání vystřídá). Jakmile
vám přijde, že jste získali správnou konzistenci, přidejte 1 lžičku kyseliny
citronové. A pak už jen podle chuti doslazujete. Nemusíte přidávat celých 100g
cukru, záleží jen na vás, jestli ho bude méně, či klidně i více. Ten, kdo má rád
v marmeládě i kousky ovoce, ještě přikrájí pár meruněk na malé kousky a vhodí
do téměř hotové marmelády. Pak stačí povařit asi 5 minut a nalévat do
skleniček.
Věřte, při dlouhých zimních večerech se budete milovat za to, že jste tu půl hodinu stáli nad meruňkami a
míchali jak zběsilí. Ono, koneckonců je jedno, jestli těch 30 minut stojíte doma nad plotnou, anebo v krámě ve
frontě…
Autor: Jana Hanzalíková, ext.
Autor obrázku: Jana Hanzalíková, ext.
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Sportovní kurz tříd
E2 a T2

V červnu se naše třídy zúčastnily povinného sportovního kurzu, který škola každoročně
pořádá.
V pondělí jsme
se sešli před školou,
abychom se mohli
nalodit do autobusu
a vyrazit směr Nová
Včelnice. Po cestě
jsme se zastavili na
benzínové pumpě,
abychom si chvíli
odpočinuli
od
úmorného
sezení
v autobuse.
Dorazili jsme na místo, které je oblíbeno již několikátou generací druháků. Ve sportcentru
Athéna jsme se rozdělili do pokojů, podle toho, jak jsme chtěli. Celý týden nás čekala spousta her
a sportů, ke kterým se ve škole běžně nedostaneme. Také jsme se účastnili povinného plaveckého
výcviku a první pomoci pod vedením Českého červeného kříže.
Naši vyučující Mgr. Procházka, Mgr. Kühn a Mgr. Komárková s námi měli velkou trpělivost a
byli velice tolerantní. Víme, že to s námi není lehké, ale může být hůř, to uznejte sami. Také nás
čekala simulovaná dopravní nehoda, kterou si pro nás připravili spolužáci a Červený kříž. A
všichni, kteří byli právě simulované nehody součástí, přežili, a to je dobré znamení.
Celý týden nám utekl jako voda a my jsme si opět museli balit věci a odjížděli jsme zpátky domů. A ne že by
se někomu návrat do reality úplně líbil…
Autor: Eliška Nedvědová, E3

Drž mě pevně, miluj mě zlehka – turné
autora knihy
Robert Fulghum na Kladně
Poslední
červnový
pátek
navštívil
kladenskou kavárnu „BB“ známý americký
spisovatel Robert Fulghum. Není v Česku
poprvé a očividně se mu tady líbí. Jeho
popularitu u nás určitě ještě zvyšuje cyklus
scénických čtení – LiStOVáNí, které propaguje
herec Lukáš Hejlík a jeho kolegové. Projekt je
to jistě záslužný a možná časem přitáhne další
čtenáře.
Spisovatel se narodil v roce 1937 v Texasu
a živil se třeba jako folkový zpěvák nebo
pastor. Vedle toho byl také kovbojem,
barmanem, obchodním agentem, učitelem,
malířem…
Jeho něžný humor mohli čeští čtenáři
objevit v jedné z prvních překládaných knih –
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se
naučil v mateřské školce. Do povědomí mnohým
vstoupila i kniha Už hořela, když jsem si do ní
lehal.
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Začíná zajímavými citáty autora.
Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.
V první polovině tohoto roku u nás představil svoji novinku – Poprask
v sýrové uličce. Kniha byla v předprodeji i v kavárně.
No a proč zmiňuji právě „BB Espresso shop“? Její spolumajitel je vlastně
náš bývalý student, stavař Martin Balán se svojí přítelkyní. Je jasné, že
příjemný duch kavárny vytvořila asi žena, ale proč by nás i naši stavaři
nemohli takto příjemně a kreativně překvapovat. Kavárnu najdete v jedné
z odboček z pěší zóny, v ulici Suchardova 432. Občerstvení, zcela domácí a
poctivé, si nenechte ujít, stojí za to!
Autor: Avoxel

Z temnoty Do neznáma
Je to už 50 let, co se po kosmu potlouká hvězdná loď USS Enterprise. Ano, budoucí řádky nepatří nikomu
jinému než Star Treku. V r. 2009 spatřil světlo světa filmový restart s prostým názvem Star Trek, který nás
zavedl do alternativní reality. Pokračování Star Trek: Do temnoty přišlo roku 2013. A jelikož je výročí, máme
tu další pokračování – Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond).
Režie se tentokráte neujal J. J. Abrams, který zůstal jako producent, ale Justin Lin. Scénář si vzali pro změnu
do parády Simon Pegg a Doug Jung. Hudbu měl jako obvykle na starosti Michael Giacchino.
O čem film pojednává? Posádka hvězdné lodi USS Enterprise má za
sebou 3 roky z pětileté mise zkoumání neprobádaných širých koutů
vesmíru. Osvěžující změnou v jejich až „seriálové“ rutině se stane zastávka
na nové stanici Federace jménem Yorktown. Náhle je zachycena zoufalá
žádost o pomoc. Enterprise se vydává do neprozkoumané mlhoviny, kde
je samozřejmě nečeká nic dobrého. Známá parta, kterou tvoří kapitán
James T. Kirk (Chris Pine), první důstojník Spock (Zachary Quinto),
šéflékař přezdívaný „Kostra“ (Karl Urban), komunikační důstojnice Nyota
Uhura (Zoe Saldana), šéfinženýr „Scotty“ (Simon Pegg), pilot Hikaru Sulu
(John Cho) a navigátor Čechov (Anton Yelchin), zde narazí na
pomstychtivého Kralla (Idris Elba). Po minutách destrukce se ocitáme na
planetě Altamid, kde se naši známí setkávají s drsnou Jaylah (Sofia
Boutella). Vyvstává mnoho otázek, které vám zodpoví Star Trek: Do
neznáma.
Kde začít? Na tomhle filmu se nešetřilo. Po dlouhé době jsem potkala
film, který mohu označit za velkolepý. Od začátku je jasné, že se půjde
jiným směrem, než v předešlých dvou filmech. A to směrem k původnímu
seriálu, a proto potěší mnoho odkazů právě na něj. Zápletka je sice prostá,
ale to nevadí. Skvělé je, že akce a dialogy jsou vyvážené. Je pravda, že jsem se párkrát ztratila v akci a uvažovala
nad tím, kdo je kde. Po stránce efektů není co vytknout. Konečně tu dostaly větší prostor i ostatní postavy,
zvláště „Kostra“. Vtipných hlášek vyplodili scénáristé dost („Až budeš mít příště v břiše trubku, řekni si o
pomoc instalatérovi.“). Jsou tu i momenty, které umějí dojmout, pro mě nejvíce záběr na fotku posádky
z původního seriálu. Záporák sice není nadčlověk, ale nechtěla bych ho potkat. Je to jednoduše úctyhodná jízda
k 50. výročí Star Treku a taky je to vhodné rozloučení s Leonardem Nimoyem (Spock z původního seriálu) a
Antonem Yelchinem („současný“ Čechov), kteří se nedožili premiéry filmu.
Ono to možná místy vypadá, že jsem „trekkie“, ale jsem jen milovník sci-fi a konkurenčních Star Wars (kéž
by, měly taky takové štěstí).
Star Trek: Do neznáma doporučuji a klidně bych šla na něj do kina znovu.
Autor: Nella Skuhrovcová, E4
Zdroj: pravejletnak.cz
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