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Nesem vám noviny 
Pomalu se blíží Vánoce a s nimi i váno�ní prázdniny a spousta jiných krásných v�cí. A práv� 
v tento tajemný �as vychází i historicky první �íslo školního �asopisu Realista. 

Na tvorb� �asopisu pracuje celkem 16 lidí, z nich je 7 z 9. B a 9 z 8. B. Z 
9. B byl zvolený jako šéfredaktor René �ervený, zástupce šéfredaktora 
Veronika Králová a redakto�i jsou Michal Kolá�, Roman Temlík, Jan 
Kovanda, Jakub Vlk a Petra B�ezinová. Za 8.B si jako zástupce 
šéfredaktora zvolili Lukáše Vít� a redakto�i jsou Patrik Ko�ínek, Martin 
Mikeš, Aneta Betkovská, Veronika Bräuerová, Dominika Hornáková, Leila 
Kelifová, Marie Stiborová a Veronika Maryak. 
Cht�li bychom pod�kovat Karlu Kašparovi a Ji�ímu Doutná�ovi za hodiny 

multimediálního seminá�e a vedení našeho kolektivu.  
Náš redak�ní tým ud�lal, co bylo v jeho silách, a doufáme, že se vám toto i další �ísla budou 
líbit. Pokud byste m�li jakékoli dotazy �i námitky, pište na MS.Realista@seznam.cz 
         René �ervený 

Rozhovor s  �editelem školy Mgr. Rudolfem Hl�žem 
Co si myslíte o školním �asopise? 
Ur�it� je to dobrá v�c.Zajímalo by m�, v �í hlav� se zrodil tento nápad a kdo s ním p�išel. 
M�lo by to vycházet   hlavn� z vás. 
�tená�e by ur�it� zajímalo, jaký jste byl žák na škole? M�l jste n�jaké proh�ešky? 
Já jsem byl vzorný žák, ale také  jsem m�l své chyby. Vzpomínám si na první t�ídu, kde jsem 
paní u�itelce nakreslil z lásky zelené švestky. Díky tomu jsem musel kle�et v koutku na 
hanb�, protože švestky prý mají být fialové. Já m�l ale na mysli blumy. 
Jste spokojen  se st�ední školou v budov�, nebo máte výhrady ? 
Pokud beru budovu, jsem rád, že je obsazena, ale beru-li studenty, nejsem spokojený  s jejich 
morálkou. N�kte�í studenti nedávají dobrý p�íklad menším d�tem. Nelíbí se mi, že nap�íklad 
kou�í p�ed budovou školy. Netýká se to však všech. Vážím si toho, jak jsou studenti ochotni 
nám pomáhat t�eba se školní družinou. 
Drogy ve škole - vyskytují se tyto problémy u nás? 
Ruku do ohn� bych za žáky nedal, ale d�v��uji jim.Nevím, jestli je to dob�e,ale p�esto je 
podezírat nebudu.Ve Francii je tento stav horší. 
�íkal jste, že jste u�il ve Francii.Je v chování žák� n�jaký rozdíl? 
Myslím, že ne.Francouzští žáci ale lépe respektují školní �ád.Dokonce ho mají podle m� lepší 
než my. Je totiž napsaný ve verších a není tak normativní. 
Myslíte, že se naši žáci nau�í dodržovat školní �ád?  
Já doufám, že se podle školního �ádu chovají. Samoz�ejm� ne asi všichni. 
Setkal jste se n�kdy s tím, že by p�išel žák nebo žákyn� do vyu�ovací hodiny t�eba 
v podnapilém stavu? 
Ano, bohužel setkal. Když jsem byl na jiné škole, jedna u�itelka m� zavolala, že prý žákyn� 
zvrací krev. Samoz�ejm�, že �lov�k, který p�ijde z venku, ucítí jakýkoliv pach lépe. Natož pak 
alkohol. P�i vstupu do místnosti jsem nemohl neucítit zápach �erveného vína. Nakonec se 
objasnilo, že mám pravdu. Dívka vypila p�i vyu�ování celou láhev vína, a tak nezvracela 
krev, ale víno. 
V minulém roce se objevilo v�tší množství dvojek z chování. Jak je to možné? 
No, tak já jsem ani nepost�ehl, že by bylo více dvojek z chování. Vím, že bylo pár výjimek, 
kdy jedna t�ída, nebudu jmenovat, m�la vyšší po�et, ale jinak byl celkový stav  p�ijatelný. 
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Také jste zmi�oval problém  kou�ení v prostranství školy. Jaká sankce by postihla žáka 
p�istiženého p�i �inu? 
Ano, tento problém se vyskytuje. Ve Francii mají takové šikovné za�ízení, které je umíst�no 
na r�zných místech, a snímají kou�. Studenta p�istiženého by z�ejm� �ekala 2 z chování. 
Co se stalo 1. listopadu ve škole? 
Vidím, že jste opravdu pohotoví. Zareagovali jste na toto téma, které se p�ihodilo v noci.Stalo 
se to asi po 22.hodin�.Myslím,že to musel být n�kdo, kdo zná bezpe�n� školu.Všechny zámky 
byly neporušeny.Beru tento �in jako vandalství a také myslím, že to nemá daleko k žák�m 
školy. 
       Petra B�ezinová,Marie Stiborová 

Rozhovor s panem u�itelem Milanem Kýpet�m 
Jste nejnov�jší u�itel na naší škole. Jak se vám tu líbí? 
Škol jsem mnoho neprošel, ale v Praze už jsem u�il a mohu �íci, že se mi tu líbí. Pokud budu 
porovnávat,�ekl bych,že žáci jsou na hodiny p�ipraveni,což se mi líbí. 

U�il jste už d�íve na Slovensku. Zdají se vám slovenští žáci 
lepší než ti �eští? 
Ano, na Slovensku jsem u�il. Záleží samoz�ejm�, na jakou školu 
p�ijdete, na celkovém klimatu školy. Protože dnes, když má 
škola dobré jméno, rodi�e si ji vybírají, aby tam dali své d�ti, a 
potom i žáci se snaží být dob�í. 
Na Slovensku jsem u�il ve škole na sídlišti. Mnoho škol tam 
v okolí nebylo a mohu �íci, že disciplína i žáci celkov� tam byli 
horší. Tady u vás i na ZŠ Hostýnská,kde jsem u�il, poci�uji v�tší 
pohodu. 
Takže se dá �íci, že naše škola se vám zdá zatím nejlepší 
z t�ch, kde jste u�il? 
Takhle bych to ne�ekl, ale rozhodn� je tu pohoda. Berte to tak,že 
bych ji nerad vychvaloval,protože tu nejsem dlouho, ale je to tu 
prost� jiné, všechno má sv�j �ád. 
M�l jste n�kdy v �eských školách problémy domluvit se se 
žáky? 

Ze za�átku ano, ale pokud se stane, že mi žáci správn� nerozumí, celou v�c vysv�tlím. Dnes 
už s tím problém nemám. D�lal jsem nap�íklad na Hostýnské školní vzd�lávací programy, 
konkrétn� matematiku, a vše jsem psal bez problém� v �eštin�. A pokud náhodou se tam 
n�jaké chybi�ky vyskytly, po�íta� mi je vyzna�il.¨ 
Pro� jste p�ešel na naši školu? Pokud to pro vás není moc osobní otázka. 
Syn tady studoval na Matematicko-fyzikální fakult� Karlovy univerzity a my jsme se rozhodli 
p�ijít za ním, abychom mohli být spolu. Nejd�íve jsem loni p�išel já. Tady pot�ebovali fyzika, 
a protože já jsem u�itel fyziky, p�ešel jsem na tuto školu. 
A stalo se, že by n�kdy n�jaký váš žák propadl? 
Ne, z fyziky jsem zatím nikoho propadnout nenechal. 
Jak se vám líbí Praha? 
Praha se mi líbí moc. A vždycky se mi líbila. V mládí jsem sem �asto jezdil nap�íklad na 
koncerty, takže to tu znám celkem dob�e. 
Myslíte, že lidé v Praze jsou jiní než v jiných m�st�? 
Zdají se mi slušn�jší. Nap�íklad, když jste na p�echodu, �idi�i, a to i autobusu, vás pustí p�ejít. 
To jsem na Slovensku nezažil. 
M�l jste ješt� n�jakou jinou profesi? 
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Než jsem nastoupil do školy po ukon�ení studia, pracoval jsem v železárnách. Tam jsem 
pracoval ve výchov� a vzd�lávání dosp�lých. 
Jaké máte koní�ky? 
P�edevším sporty,hlavn� ty klasické jako fotbal a hokej. Hokej jsem hrával už na základní 
škole. Moc rád mám lyžování a zimní sporty v�bec. Všechno samoz�ejm� už jen rekrea�n�. 
Vy jste d�ív sportoval závodn�? 
Ano, hokej na základní škole. Tehdy to byla takzvaná pionýrská liga.  
Jak to bylo u vás s matematikou a fyzikou? Byl jste už na základní škole n�jak 
výjime�n� nadaný? 
To v�bec ne. Vykrystalizovalo to postupn�. Pamatuji se ale, že ten první podn�t jsem dostal 
už na základní škole, tam m� to za�alo bavit. Samoz�ejm� jsem ješt� nep�emýšlel o tom, že 
bych fyziku mohl n�kdy dále studovat. Ale je pravda, že m� vždycky fyzika a v�bec 
technické v�ci zajímaly. 
D�kujeme. 
        Lukáš Vít�, Martin Mikeš 

Zm�ny na škole 
Letošní rok p�inesl mnoho zm�n. O t�ch nejd�ležit�jších vás budeme informovat v p�íštích 
�láncích. 
V prvním �lánku s názvem „Odkud kam na škole“ vás seznámíme se zm�nami v letošním 
školním roce, v druhém �lánku „V Praze se mi líbí“se v rozhovoru s Mgr. Milanem 
Kýpe�em“  do�tete n�co o novém u�iteli. 
 Tohle byl krati�ký úvod do rubriky „ZM�NY NA ŠKOLE“. 
        Lukáš Vít�, Martin Mikeš 

ODKUD KAM na škole 
Jak jist� víte, odešli od nás dva u�itelé - ANNA UNGER (za svobodna JANDOVÁ), která 
vyu�ovala fyziku, a MIROSLAV BARTOŠ, který vyu�oval 
zem�pis a anglický jazyk. Není ale t�eba v�šet hlavy, protože dva 
odchody vyvážily dva p�íchody. Tak se stali �erstvými posilami 
u�itelského sboru Mgr. Milan Kýpe� a Eva Kohutová. 
V letošním roce má škola 17 t�íd. Každý ro�ník je rozd�len do 
dvou t�íd (nap�. I. A a I. B), jenom 2. ro�ník má jen jednu t�ídu. 
Každá t�ída má samoz�ejm� t�ídního u�itele/u�itelku. Kompletní 
schéma t�ídních u�itel� naleznete v tabulce. 
Dále nabízíme seznam net�ídních u�itel�: noví: Eva Kohutová, 
Mgr. Milan Kýpe� a stálí: Mgr. Zde�ka Polívková, Mgr. Zuzana 
Kozlová, Mgr. Klára Dvo�áková, Radka Mottlová. 

T	ÍDNÍ U�ITELÉ 

Mgr. Dana Turková I. A Mgr. Jitka �ernovská VI. A 

Jaroslava Nešlehová I. B Mgr. Václava Jacková VI. B 

Mgr. Lenka P�ibová II. A Mgr. Sv�tlana Dohnalová VII. A 

Mgr. Dagmar Vlková III. A Mgr. Marcela Vohralíková VII. B 
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Mgr. Jarmila T�šínská III. B Ing. Jana Korotvi�ková VIII. A 

Mgr. Alena Smržová IV. A Mgr. Zde�ka Doležalová VIII. B 

Mgr. Petr Rohon IV. B Mgr. Lenka Novotná IX. A 

Mgr. Milena Kožová V. A Mgr. Eva Tesárková IX. B 

Mgr. Zuzana Máchová V. B  

Zm�ny v po�tu hodin se týkají všech ro�ník�: 
–1.- 5. ro�ník má o 3 hodiny za týden více,6.ro�ník má o 1 hodinu více a 7. – 9.ro�ník o 1 
hodinu navíc. 
Zm�ny jsou také v p�estávkách (viz tabulka). Na velkou p�estávku se m�že chodit ven. O tom, 
jestli se jde nebo nejde ven, rozhoduje vedení školy podle po�así. 
Volitelné p�edm�ty se týkají žák� od 6. do 9. t�ídy: 
6.A Konverzace v FJ 
6.B Konverzace v AJ 
7.B Zem�pisný seminá� 
 Jazykový a literární seminá� 
8.B Konverzace v AJ 
 Sportovní hry 
 Keramika a estetika 
 Multimediální seminá� 
9.B Sportovní hry 
 Keramika a estetika 
 Multimediální seminá� 
P	ESTÁVKY 

hodina od do hodina od do 

1. 8:00 8:45 5. 11:50 12:35 

2. 8:55 9:40 6. 12:45 13:30 

3. 10:00 10:45 7. 13:40 14:25 

4. 10:55 11:40 8. 14:35 15:20 

Tohle je zatím vše nejpodstatn�jší ve školním roce 2006/2007.  

          Lukáš Vít� 

Zasedání Školního senátu 
Ve st�edu 25.10.2006 se konalo první zasedání Školního senátu v tomto školním roce, na 
kterém se vždy sejdou zástupci 5. - 9. t�íd s ob�ma zástupci �editele, aby poté mohli 
informovat své spolužáky o událostech na škole. Zárove� mohou vyslovit své dotazy nebo 
návrhy ohledn� d�ní na škole. 
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Nejd�íve byli zástupci t�íd seznámeni s hlavními úkoly školy ve školním roce 2006/2007. 
Dozv�d�li se, že podobn�, jako byl v lo�ském školním roce v listopadu projektový den 
„Praha“, jsou letos naplánovány projektové dny dva. První z nich nás �eká už 21. 12. B�hem 
dopoledne budeme rozd�leni do tzv. dílen, kde se budeme v�novat r�zným �innostem, nap�. 
keramice nebo sportu. Dopoledne si také každá t�ída secvi�í sv�j p�ísp�vek na p�edstavení pro 
rodi�e, kte�í se na žáky prvního stupn� p�ijdou podívat v 17,00 hodin a na žáky druhého 
stupn� v 18,00 hodin. 
Druhý projektový den, tentokrát olympijský, je naplánován až na za�átek �ervna. 
Krom� mén� i více vzdálených akcí byla zmín�na i �innost školních kroužk�. O kroužky, 
které na škole fungují n�kolikátým rokem, mají žáci stále zájem, ale �ást t�ch, které byly 
v nabídce letos poprvé, byla nakonec pro malý zájem zrušena. 
Protože se Školní senát sešel v letošním školním roce prvn�, samoz�ejm� se mluvilo 
i o nejd�ležit�jších sportovních akcích. B�hem roku se naše škola zú�astní tradi�ních sout�ží 
o Pohár starosty M� Praha 15, p�i�emž první z nich-fotbal-mají už žáci 5.a 9.t�íd úsp�šn� za 
sebou. V listopadu se žáci naší školy pokusí vyhrát florbal. V b�eznu p�íštího roku budou 
školu reprezentovat žákyn� 6. t�íd ve vybíjené, v dubnu nebo kv�tnu �eká družstvo složené ze 
žák� 8. a 9. t�íd turnaj v košíkové. Ve stejném období se vybraní žáci seznámí se zm�nami 
v bodování v cyklistice, v kv�tnu bude smíšené družstvo d�lat vše pro to, aby vyhrálo ve 
volejbale. Kv�tnovou novinkou bude duatlon, kdy zvláš� dívky a zvláš� chlapci nejd�íve 
pob�ží delší tra�, poté pojedou na kole a poslední �ást trat� op�t pob�ží. Sout�že budou 
zakon�eny v �ervnu atletikou, ve které nastanou podobné zm�ny v bodování jako v cyklistice. 
Jelikož se v zá�í splnilo p�ání žák� a o velkých p�estávkách se m�že chodit ven, pochopiteln� 
na toto téma bylo vzneseno n�kolik dotaz�. V posledních týdnech se ven chodit nesm�lo kv�li 
ne�istému ovzduší a v zim� už se ven nedostaneme, protože než bychom se p�evlékli a vyšli 
na h�išt�, nachýlil by se konec p�estávky a my bychom se museli vrátit do školy. Protože je 
však chození ven novým povolením, n�kte�í žáci nev�d�li, jestli se m�že jít ven a tuto 
informaci museli shán�t u u�itel�. 	ešením informovanosti žák� by se m�la stát cedulka 
umíst�ná ve druhém pat�e, o jejímž využití se jist� v�as dozvíme. 
V tuto chvíli sice ven chodit nesmíme, ale až se za n�kolik m�síc� venku oteplí, na za�átku 
velkých p�estávek se na školním h�išti znovu objeví �ást žák� druhého stupn�. Druhá �ást 
z�stane v pat�e nebo p�jde do bufetu. Nikdo z nich se však nesmí zdržovat u sk�ín�k, jak 
tomu bylo v prvním �tvrtletí.  
         Veronika Králová 

Sportovní kroužky na škole 

Florbal a hokejbal 
Jak probíhá hodina? 
Nejd�ív jdeme do šaten, kde se musíme p�evléknout. Když se p�evlékneme, jdeme si pro 

vybavení, které si ale nosíme sami. Jsou to hokejky, chráni�e a 
helmy. Pokud nemá hrá� vybavení, škola mu ho p�j�í. Na tento 
kroužek chodí jak kluci, tak dívky. Proto jsou t�locvi�ny rozd�leny. 
Do malé chodí hrát dívky a do velké kluci. Paní u�itelka 
Doležalová hlídá hru tak, aby se hrálo podle pravidel. Kontroluje 
nás. 
Kdyby se našli zájemci, mají šanci se ješt� p�ihlásit? 
Samoz�ejm� šanci mají, ale bylo by lepší, aby se šli p�ihlásit až od 

pololetí. 
Jaká �ástka se požaduje za první pololetí a za rok? 
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Za první pololetí se platí 450 k� a za rok 900 k�. Za kroužek se ale platí po pololetí, takže ne 
za celý rok rovnou, ale postupn�. 
Kdy a od kolika hodin probíhá kroužek? 
 Pro mladší žáky za�íná kroužek od 14 h. do 15:30 h., pro starší od 15:30 h. do 17:00 h 
 každé pond�lí. 
       Petra B�ezinová, Marie Stiborová 

Putovní pohár starosty Prahy 15 – ú�ast na fotbalovém 
turnaji 

1. stupe� 
Fotbalového turnaje se zú�astnili  tito žáci: Martin Humpl, Jan Jeništa, Jan Je�ábek z pátých 
t�íd, ze �tvrtých t�íd Petr Malík, Alexandr Paur a ze t�etích t�íd Jan Havelka, Jakub Svoboda, 
Tomáš Van�k a Kristián Šmíd. 
Odehrané zápasy:  ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Veronské nám�stí: 7:0 
   ZŠ Honom�cholupská - ZŠ Hostiva�: 3:0 
Výsledky:   1. místo-ZŠ Hornom�cholupská 
   2. místo-ZŠ Hostiva� 
   3. místo-ZŠ Veronské nám�stí  
Všem našim reprezentant�m gratulujeme k perfektnímu úsp�chu. 
          Jakub Vlk 

2. stupe� 
Dne 6.�íjna 2006 se konal fotbalový turnaj 2.stupn� za ú�asti naší školy a tým� základních 
škol Bellova, Hostiva� a Veronské nám�stí. Naši školu reprezentovali tito hrá�i. 

Lukáš Nasli, Petr Heinrich, Ji�í Novák, Ladislav Kur�ík 
(kapitán), Dan Ku�era, Adam Podroužek, Ji�í Novák, Petr 
Šedivý 
ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Bellova: 3 : 0 
Soupe� hrál d�stojn�, ale nem�l šanci, p�estože se mu 
poda�ilo 8x vyst�elit na branku. 
ZŠ Hornom�cholupská vyhrála! (góly – Kur�ík 2x, Nasli ) 

ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Hostiva�: 5 : 1 
V 1. polo�ase vyvíjel soupe� veliký tlak,ale p�esto jsme dali gól, který naše hrá�e v 2. 
polo�ase dotla�il k dalším �ty�em gól�m. Soupe� pochopil, že už nemá šanci,a tak polevil 
v tlaku. P�esto vst�elil aspo� �estný úsp�ch.  
ZŠ Hornom�cholupská vyhrála! ( góly – Kur�ík 4x, Nasli ) 
ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Veronské nám�stí: 2 : 3 
Soupe� vyvíjel velký nátlak a neustále ost�eloval naši branku. Náš tým nem�l žádnou šanci 
proti silnému soupe�i.  
ZŠ Hornom�cholupská prohrála! (góly – Kur�ík, Nasli ) 
Celkové po�adí: 1. ZŠ Veronské nám�stí 
       2 .ZŠ Hornom�cholupská 
       3. ZŠ Nad P�ehradou 
       4. ZŠ Bellova 
       5. ZŠ K�imická 
       6. ZŠ Hostiva� 
         René �ervený 
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Kam na školu? 
�as utíká jako voda a od doby, kdy jsme po dvoum�sí�ním odpo�inku znovu usedli do lavic 
uplynuly už t�i m�síce. N�kte�í z žák� devátých t�íd už odeslali p�ihlášky na st�ední školy, ale 
v�tšina z nich má �as až do za�átku p�íštího roku. Mezi nimi jsou však i tací, kte�í ani netuší, 
kam budou jejich cesty sm��ovat. K rozhodnutí jim možná pomohou základní informace o 
t�ech státních gymnáziích v Praze, na kterých od letošního zá�í studují lo�ští absolventi naší 
školy a zárove� by na n� rádi byli p�ijati n�kte�í spolužáci dosud nerozhodnutých žák�. 
Gymnázium Omská 
Na Gymnázium Omská se v lo�ském školním roce dostali dva žáci naší školy. Letošní 
zájemci o studium si mají možnost školu prohlédnout b�hem DN
 OTEV	ENÝCH DVE	Í 
6.12.2006 od 15 a 17 hodin a 10.1.2007 od 16 hodin. Pokud se rozhodnou podat p�ihlášku na 
tuto školu, �ekají je p�ijímací zkoušky z �eského jazyka a matematiky. Bližší informace se 
dozvíte na internetových stránkách www.omska.cz. 
Gymnázium P�ípoto�ní 
Na Gymnázium P�ípoto�ní se v lo�ském školním roce dostali dva žáci naší školy. Letošní 
zájemci o studium si mají možnost školu prohlédnout b�hem DNE OTEV	ENÝCH DVE	Í 
2.12.2006 v 9, 10 a 11 hodin. Pokud se rozhodnou podat p�ihlášku na tuto školu, na všechny 
obory (zam��ení všeobecné, sportovní p�íprava, t�lesná výchova) budou d�lat p�ijímací 
zkoušky z �eského jazyka a matematiky. Bližší informace se dozvíte na internetových 
stránkách www.gsgpraha.cz. 
Gymnázium Litom��ická 
Na Gymnázium Litom��ická se v lo�ském školním roce dostal jeden žák naší školy. Letošní 
zájemci o studium si mají možnost školu prohlédnout b�hem DN
 OTEV	ENÝCH DVE	Í 
13. 12. 2006 a 10. 1. 2007, vždy od 17 hodin. Pokud se rozhodnou podat p�ihlášku na tuto 
školu, �ekají je p�ijímací zkoušky z �eského jazyka a matematiky. Bližší informace se dozvíte 
na internetových stránkách www.gymlit.cz. 
         Veronika Králová 

Kinderiáda 
Kinderiáda jsou atletické závody ur�ené pro žáky 2.- 5.t�íd základních škol. Samotný název 
závodu vznikl inspirací z produktové �ady výrobk� Kinder.  
Letos se koná již 9. ro�ník Kinderiády. Z oblastních kol postupují t�i 
nejlepší školní družstva do finále. 
19. zá�í 2006 se uskute�nilo oblastní kolo Prahy na atletickém stadionu 
ZŠ Jeseniova v Praze 3. Závod� se zú�astnilo 32 školních družstev 
z Prahy, které reprezentovali vždy jedna dívka a jeden chlapec z každého 
ro�níku.  
První disciplínou byl b�h na 60 metr�. Druhá disciplína se lišila podle 
ro�ník�. Ve 2. ro�níku to byl skok daleký z místa, ve 3. ro�níku hod 
plným mí�em, ve 4. ro�níku hod kriketovým mí�em a v 5. ro�níku skok 
do dálky. Poslední disciplínou se stala b�žecká štafeta 4 x 60 metr�.  
Hodnotilo se komplexn� celé družstvo školy. 
Naši školu reprezentovali: 2. ro�. -Tereza Lacinová, Tomáš Novák 
    3. ro�. -Marie Hladíková, Kristián Šmíd 
    4. ro�. -Anna Kryšková, Alexandr Paur 
    5. ro�. -Lucie Ledvinová, Tomáš Pleska� 
Vedoucím družstva byla paní u�itelka Milena Kožová. 
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Naši závodníci se v silné konkurenci neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Lacinová, 
která skon�ila na 4. míst� v b�hu na 60 metr�, a Tomáš Pleska�, který obsadil rovn�ž 4. místo 
ve skoku dalekém. 
Umíst�ní škol:     1. místo - ZŠ Campanus z Prahy 11 
      2. místo - ZŠ Jeseniova z Prahy 3 
      3. místo - ZŠ Jit�ní z Prahy 4 
    16. místo - ZŠ Hornom�cholupská z Prahy 15 
Všem našim sportovc�m pat�í velké pod�kování za p�edvedené výkony a také paní u�itelce za 
skv�lé vedení družstva. 
          Jakub Vlk 

Základy po�íta�ové gramotnosti 
Po�íta� (výpo�etní technika) se rozd�luje na software a hardware. Software jsou nehmotné 

�ásti, nap�. r�zné po�íta�ové programy. Hardware 
je hmotná v�c, nap�.  (monitor, klávesnice, myš, 
tiskárna, grafická karta). Výpo�etní technika je 
používána po celém sv�t�, nejvíce se po�íta�e 
vyráb�jí v USA a �ín�. Uvnit� po�íta�e nalezneme 
tyto základní �ásti: harddisk, zdroj, základní deska 
s procesorem, grafická karta, zvuková karta, CD. 

Procesor 
První komponentou, jejíž parametry se udávají p�i 

popisu po�íta�ové sestavy, je procesor. Ozna�uje se jako centrální procesová jednotka (angl. : 
Central Processing Unit - CPU), p�es kterou procházejí veškeré po�íta�ové informace. V 
sou�asné dob� se v osobních po�íta�ích používají dv� v�tve �i p�esn�ji výrobci procesor� - 
Intel a AMD.Pro kompatibilitu se základní deskou je v první �ad� rozhodující patice 
(nazývaná socket), tedy základna, do které se procesor zapojuje. Jednotlivé druhy se rozlišují 
podle po�tu pin� neboli noži�ek, které se do patice zasunují a vytvá�ejí tak kontakty procesoru 
se základní deskou.  

Mechanika.  
Pevný disk = soustava více kotou�� s magnetickým povrchem ve vakuovém prost�edí. 
Z každé strany p�iléhá �tecí hlavi�ka. �te data na povrchu, která jsou umíst�na v sektorech, 
nikoliv ve spirálách, jako je tomu u CD. Hlavi�ka leží velmi nízko nad rychle se rotujícím 
povrchem, takže stopy jsou opravdu úzké, a proto je možné na disk umístit velké množství 
informací. 

Zvuková karta 
Za�ízení, které umožní po�íta�i pracovat se zvukem - p�ehrávat hudbu, mluvit �i p�ipojit 
mikrofon nebo další audio-za�ízení. 

Opera�ní pam�� 
Veškerá data, se kterými po�íta� aktuáln� pracuje, jsou ukládána v takzvané opera�ní pam�ti. 
Ta je tvo�ena jedním až �ty�mi pam��ovými moduli, jímž jsou na základní desce vyhrazeny 
zvláštní sloty. Existuje n�kolik druh� pam�tí. Nap�. :DDR (angl.  Double Data Rate) �i DDR2 
což je rychlejší varianta, nebo SD (angl. Secure Digital). Dnes se používají pam�ti s kapacitou 
od 128 MB až t�eba po 2 GB. 
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Hardware 
Hardware je veškeré vybavení po�íta�e. V praxi se v�tšinou používá jako obecné ozna�ení 
po�íta�ových komponent. 

Základní deska (Motherboard) 
Spojovacím �lánkem všech komponent je základní deska. Skute�n� jako deska vypadá a je 
tvo�ena množstvím plošných spoj�, �ip� a konektor� (interních slot� i externích vývod�). 
Základní jednotkou desky je takzvaný chipset neboli soustava dvou �ip�, které zajiš�ují 
komunikaci mezi procesorem a ostatními komponentami. Existují r�zné verze chipset�, nové 
p�icházejí vždy s rozší�ením o podporu nových technologií. Výrobci chipset� jsou nap�íklad 
nVidia, Intel, VIA SiS, ATI a další. 

Grafická karta 
Grafické karty jsou za�ízení, díky nimž je po�íta� schopen komunikovat s monitorem. 
Moderní karty jsou sou�asn� i grafickými akcelerátory. To znamená, že krom� prostého 
zobrazování jsou schopné grafické operace nejen zpracovávat, ale i urychlovat. Základním 
kritériem kompatibility je totiž pouze komunika�ní rozhraní. U dnešních karet rozeznáváme 
rozhraní PCI, AGP a PCI Express. Nástupcem p�vodního PCI je modern�jší grafický standard 
AGP. V pr�b�hu svého vývoje se vyskytoval ve verzích AGP 2x, 4x a 8x. Jedná se o ozna�ení 
násobk� rychlosti standardního PCI rozhraní. V�tšina desek dnes podporuje sou�asn� karty 
AGP 4x a 8x, takže pomalu nahrazuje nástupce p�vodního univerzálního rozhraní 
s ozna�ením PCI Express(PCI-E). Podle trendu násobkového ozna�ení rychlosti se ob�as 
nazývá také PCI Express 16x(je tedy teoreticky dvakrát rychlejší než AGP 8x). Další 
poznatek je nutno dodat ke kapacit� grafických pam�tí. Dnes v�tšinou volíme grafické karty s 
pam�tí od 64MB do 512MB. Pak následuje jenom grafický procesor(GPU - Graphic 
Processing Unit). V zásad� všichni výrobci využívají �ip� dvou hlavních firem, a to nVidia a 
ATI. Pokud po�íta� není ur�en k náro�ným grafickým proces�m, lze využívat i základních 
desek, které mají grafickou kartu p�ímo integrovanou v základní desce. Není samoz�ejm� 
p�íliš rychlá a disponuje minimem pam�ti, ale nap�íklad pro b�žné kancelá�ské práce bohat� 
sta�í a ušet�í se tak peníze za plnohodnotnou kartu. 

Mechaniky 
Poslední d�ležitou interní sou�ástí po�íta�e jsou mechaniky. Nejsou sice nutné k chodu 
po�íta�e, ale dneska se stávají nutností. Nejstarší a základní dosud užívané za�ízení tohoto 
typu je FDD (Floppy Disk Drive) neboli disketová mechanika, dnes už jen v 3,5palcové verzi. 
Nevýhodou disket je malá kapacita a minimální odolnost, takže od nich mnoho uživatel� 
ustupuje ze strachu ztráty dat, ale stále je ješt� n�kolik proces�, p�i kterých je disketová 
mechanika jist� podstatnou výhodou. Vzhledem k tomu, o jak mizivou položku se z 
finan�ního hlediska jedná, doporu�uji stále ješt� zachovat FDD mechanikám v�rnost. 
Základem je klasická mechanika CD-ROM, pot�ebná pro v�tšinu instalací. N�které programy 
se však distribují na DVD, a proto je volba DVD-ROM prakti�t�jší. Velkým trendem se stalo 
vypalování, protože dnes jsou vypalova�ky cenov� dostupné. Jediným kritériem výb�ru je 
krom� jejich rychlosti množství druh� podporovaných médií. Nejvýhodn�jší samoz�ejm� je, 
aby mechanika um�la vypalovat i �íst všechna b�žná média, tedy DVD-R, DVD+R 
(- RW/+RW), DVD-RAM a v sou�asnosti i dvouvrstvé formáty DVD+R DL a DVD-R DL. 
Pro zálohování dat z disku i jiných médií je tedy ideální kombinace dvou mechanik - DVD 
vypalova�ky a prosté �tecí DVD mechaniky, v obou p�ípadech s podporou všech dostupných 
formát�. 
        Roman Temlík, Michal Kolá� 
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Znamení 

Kozoroh 
Kozoroh je jedno z nejstarších znamení, jež p�ísluší Zemi. Znamení osudové, filozofující, 
spojené se vznikem sv�ta.Lidé v tomto znamení o sob� neradi mluví, vládne jim planeta 
Saturn. Práv� tato planeta zp�sobuje u t�chto lidí p�esnost, moudrost a trp�livost. Kozoroh 
jedná spíše pomaleji a velmi p�emýšlí. Odmítá kompromisy, má siln� vyvinutý smysl pro 
povinnost a zodpov�dnost. N�kdy se zbyte�n� nutí k od�íkání. Je velmi vytrvalý a pokud 
opravdu chce, dosáhne vždy svých sn� a cíl�. 
Pro Kozoroha je typický pesimismus. Je ochotný ud�lat cokoliv pro tu onu JISTOTU, jež v 
život� prost� musí mít. 
	íká se, že Kozoroh je nejtrp�liv�jším a nejústupn�jším znamením zv�rokruhu. To jist�, ale 
jen do ur�ité míry, drží se do poslední chvíle. Trpí a plá�e dovnit� a a� „ztratí“, odchází se 
zdviženou hlavou a jasným zrakem. Bolest ho nikdy nesrazí k zemi, naopak... Po �ase v sob� 
najde siln�jší v�li jít dál. 
K negativním vlastnostem pat�í vzpurnost, svéhlavost a pedanterie. Chová se zpo�átku 
škroben�, ale po �ase siln� p�ekvapí svým smyslem pro �erný humor. Má rád vše uspo�ádané 
a na svém míst�. Jeho rady mívají cenu zlata, pon�vadž jeho úsudek je logický. 
Kozoroh má siln� vyvinutou intuici. Dokáže p�edvídat r�zné situace, aniž si to v�bec 
uv�domuje. 
Pokud mu jeho srdci blízká osoba nev�nuje dost pozornosti, cítí se uražený a smutný. Toto 
znamení je, a� se na první pohled nezdá, velmi citlivé. Ke svému zklamání v lásce se neustále 
v myšlenkách vrací a „cílen�“ se trápí dál. 
Nikdy nad sebou neztrácí kontrolu. P�estože svého partnera vroucn� miluje, nechává si vždy 
kousí�ek CITU jen pro sebe. 
Jsou podobni �ervenému vínu - �ím starší, tím lepší. 

Živel:  zem� 

Vládce:  Saturn 

Kameny:  granát, jantar, onyx, rubín 

P�íznivé dny:  pond�lí, úterý, st�eda 

Slavní narození ve znamení Kozoroh: 
Orlando Bloom, Jack London, Denzel Washington, Kate Moss, Elvis Presley. 

Štír 
Toto znamení touží objevovat hloubku duše – podv�domí i nev�domí. Je pod vlivem planet 
Mars a Pluto a ty p�edstavují bojovnost, �inorodost a d�v�ru v sebe. Je to velký bojovník a 
nezalekne se ani sebev�tšího protivníka. Má dost špatnou pov�st, pon�vadž ho ovládají dv� 
vlastnosti: erotika a agresivita. Štír je tvrdohlavý, hádavý a �asto velmi rychle vybuchne. 
I p�esto je to citlivé znamení. Je stvo�eno pro lásku, neustále o ni usiluje duší i t�lem. Jestliže 
si Štír svého vyvoleného nem�že vzít a p�ipoutat k sob�, miluje ho ješt� n�žn�ji a siln�ji. 
Poslouchá jen to, co �íká jeho srdce. Je velmi všímavý, bystrý a nic mu neunikne. Štír je 
schopen dosáhnout pozoruhodných �in� i výsledk�. 

Živel:  voda 

Vládce:  Mars, Pluto 
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Kameny:  granát, opál, smaragd, topas 

P�íznivé dny:  �tvrtek, pátek 

Slavní narození ve znamení Štír 
Julia Roberts,Bill Gates,Leonardo DiCaprio,Demi Moore,Princ Charles,Pavel Zední�ek. 

St�elec 
Toto znamení p�edstavuje cestu poznání a ovliv�uje jej planeta Jupiter, která p�estavuje jeho 
smysl pro spravedlnost, vážnost a neustálý rozvoj. Je to od ranného mládí samostatné a 
odvážné znamení. Jsou to lidé bystrého rozumu, kte�í mají zna�ný vliv na své bližní. Ve 
starším v�ku se St�elec stává mravokárcem. Má organiza�ní vlastnosti a velmi slušn� 
propracovaný žeb�í�ek hodnot, snaží se respektovat zab�hlé zásady. Toto znamení se rádo 
sm�je a dokáže se vesele bavit v žertovném tónu. Nikdy ale nezapomínejte, že je to ohnivý 
živel, tím pádem má prudkou a nevyzpytatelnou povahu. D�lá v�ci s nadšením a plným 
nasazením. Hledá partnera, který bude daleko výš než on, a je ochoten mu dát naprosto 
všechno. 

Živel:  ohe� 

Vládce:  Jupiter 

Kameny:  ametyst, granát, jantar, safír, tyrkys 

P�íznivé dny:  pátek, sobota, ned�le 

Slavní narození ve znamení st�elec: 
Christina Aquilera, Vlastimil Brodský, Marek Eben, Gianni Versace, Nelly Furtado, Aneta 
Langerová. 

Vodná� 
Toto znamení má na Zemi d�ležité poslání, a� si je toho �lov�k v�dom, �i nikoliv. Je pod 
vlivem planet Saturn a Uran. P�edstavují moudrost, zralost i od�íkání a také individualitu a 
originalitu. Vodná� bývá srde�ný a zajímají ho ušlechtilé ideje. Toto znamení má v sob� kus 
and�la i �ábla. Zajímají se o vše nové, dokud je to neomrzí. Milují p�írodu a strašn� rádi se do 
ní vrací. V citové oblasti mají problémy, jelikož dávají city nesnadno najevo. Jejich citlivost 
je spojena s velmi vyvinutou fantazií. Rádi sní o n��em velkolepém a zvláštním. M�li by se 
nau�it �íkat ne a zbyte�n� netrp�t. Strašn� rádi cestují a lákají je dálky. 

Živel:  vzduch 

Vládce:  Saturn, Uran 

Kameny:  akvamarín, diamant, opál, safír 

P�íznivé dny:  �tvrtek, pátek, sobota 

Slavní narození ve znamení Vodná�: 
Jennifer Aniston, Shakira, John Travolta, Justin Timberlake, Elijah Wood, Aleš Valenta. 
      Aneta Betkovská, Dominika Hornáková 
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Osmism�rky 

A K N � T S Á N F 

N N O S N O V A A 

� O T A H � B P K 

P C T I T Y Z A N 

N L E U L S I N A 

O E R S K O O A T 

S H B S J A P M Í 

Á Y U K E E N A � 

L I D O O P R A K 

Nást�nka, antilopa, p�na, �ítanka, rak, nosál, lidoop, osnova, b�hat, dub, rejsec, noclehy, ret, 
pes, Panama, most, tukan. 
 

M A T E M A T I K A 

O E R V O Á Y A M N 

S Á U V R E � A R R 

K T B O H E T A O O 

V L K � R E U N Ž N 

A U A K R A B U M A 

K N I H T I S K U S 

Ka�er, amatér, knihtisk, matematika, set, kus, hrom, �erv, trubka, mrož, kuna, nultá, ty�, rum, 
tur, nor, Moskva 
Tajenka této osmism�rky je: … 
      Aneta Betkovská, Dominika Hornáková 

Osam�lý vojín z Hastingsu 

1. Kapitola – Obrana m�sta Hastings 
Je mi 28 let a narodil jsem se v Anglii. Mé jméno je George Prise, mám krátké hn�dé vlasy a 
m��ím asi 172cm. P�átelé �íkají, že mám pronikavé hn�dé o�i. M�j p�íb�h za�al u nás doma 
ve m�st� Hastings. 
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Vojáci britské armády zde opev�ují z�íceninu hradu již celé m�síce. Nyní obchází ozbrojené 
jednotky zdejší domy a verbují všechny muže od osmnácti do padesáti let. Nutí nás znovu 
opevnit staletý starý hrad a znovu uvést do provozu jeho obranu. Naše m�sto je celkem 
d�ležité pro obranu Anglie. Dne 5.4 1943 k nám vtrhly n�mecké fašistické síly o síle deseti 
tisíc muž�. Obrana našeho m�sta byla založena hlavn� na našem, nyní už dob�e, opevn�ném 
hradu. Jsou zde �ty�i protiletadlová d�la a t�i d�la na obranu pláže. 
Na zdech je p�ipraveno na t�i tisíce muž� se ,,STENY'' a ,,BRENY'', sto ost�elova�� �ekalo na 
m�j pokyn, protože m� díky mé v�d�í schopnosti a schopnosti ve st�elb�, které jsem se nau�il 
na vojn�, jmenovali kapitánem.Musel jsem si po�kat na správný okamžik, v nesprávnou chvíli 
bych mohl prozradit pozice mých muž�,což by v dané chvíli bylo zbyte�né. Nejlepší bude 
po�kat, až bitva propukne. To si málokterý voják bude všímat snipera ukrytého ve k�oví nebo 
za velkým balvanem, ale bude se snažit dostat nejdále do m�sta. 
Lodní transporty už spoušt�ly k zemi své poklopy, když se všude po pláži za�al ší�it zvuk 
�erstv� nabité a vylešt�né MG 42, kterou bohužel m�l ve své moci n�mecký �adový 
voják,který své výst�ely sm��oval na hradní cimbu�í.Já byl schovaný s radistou v nejvyšší v�ži 
hradu a �ekali jsme na tu vzácnou chvíli k vydání rozkazu ost�elova��m. N�mci se už 
shromaž�ovali na pláži, ale hlavní bitva ješt� nepropukla. Byl jsem zatím v bezpe�í, ale zvuk 
MG 42 m� znervóz�oval. Ten pocit, že se tu u m� zatím nehnut� kr�í moje puška Lee Enfield 
s hledím a pouhý jeden m�j výst�el na toho N�mce by zachránil desítky život� a posunul by 
nás o krok blíže vít�zství, byl zdrcující. Jedinou nevýhodou by bylo prozrazení naší pozice, a 
pokud by zajali m� i radistu, mohli by nás donutit použít rádio k rozkazu, který by nám ur�it� 
nepomohl. 
P�emýšlel jsem nad tím dlouhých p�t minut, až jsem popadl zbra� a pak jsem radistovi jen 
slabým hlasem �ekl spíše jen tak pro sebe: ,,Drž nám palce''. P�itiskl jsem hledí k oku a 
zamí�il na stále se t�esoucí a blikající te�ku na obzoru .Mí�il jsem p�esn�. Má puška vydala 
ohromnou ránu a ta jakoby doznívala celou v��nost. Najednou mé uši slyšely všechny 
výst�ely z n�meckých MP 44 a britských BREN
 v ohromné dálce. Emgé�ko utichlo, ale 
nyní nevím, jestli mou pozici odhalili, nebo ne. K mému p�ekvapení se už žádný voják za MG 
nepostavil, aby znovu prorážel naše linie. Možná ze strachu ze m�, nebo si toho prost� v té 
bitv� nikdo nevšiml. Díkybohu se zdálo, že naši pozici nikdo nezahlédl. Já si uv�domil tu 
pravou chvíli. 
Te� je ten �as k vydání rozkazu. ,,Johny, podej mi prosím vysíla�ku a nala� kanál 
ost�elova��“. Radista Johny reagoval okamžit� a já už oznamuji: ,,Všem jednotkám, oprašte 
pušky a za�n�te palbu.'' Ten zvuk bych poznal na kilometr daleko. Po první �ad� výst�el� 
padla celá n�mecká linie o padesáti mužích, možná i více.Je poznat, že ost�elova�i byli 
p�esní.,,Johny, te� mi prosím nala� majora Marka.'' ,,Jist�, pane, už m�žete mluvit.''.,,Ehm, je 
tam major Mark?? Haló? Je tam n�kdo?“ Je jasné, že u radia bu� zrovna nikdo není, nebo je 
major mrtev, ale já pot�ebuji další rozkazy, a tak se musím vydat do bojišt� najít majora, nebo 
alespo� jeho t�lo. Oznámil jsem to radistovi a dal jsem mu na obranu svoji pistoli a dva 
náhradní zásobníky. Sotva jsem za sebou zav�el dve�e, slyším chrast�ní klí�e v zámku. Sešel 
jsem ze schod� a koukám do mapy. Mám zde vyzna�ená všechna d�la i pozice jednotlivých 
pluk�. 
Major�v pluk B byl nanešt�stí na západní stran� pláže, kde bylo nejvíc N�mc�. Je tu šance, že 
muži svého majora ubránili. Musím to zkusit za každou cenu. Plížím se zákopy se svou Lee 
Enfield v ruce a jen doufám, že nenarazím na žádného N�mce. Už jdu dobrou p�l hodinu v 
pokleku, což m� zna�n� vy�erpává.Chci si odpo�inout, ale najednou ho vidím. Je tam, stojí si 
s n�meckou puškou Kar98k v ruce a prohledává p�íkopy. Tisknu pažbu k rameni, ale byl 
rychlejší.Následovala jen štiplavá bolest v noze, za�íná strašn� pálit, je to �ím dál 
horší.Uv�domuji si, že ztrácím v�domí, ale da�í se mi ješt� vyst�elit. N��í t�lo padá vedle m� 
a já omdlévám. 
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Probouzím se v n�jakém stanu. M�l jsem št�stí. Bu� m� žádný fašista nenalezl, nebo si prost� 
mysleli, že jsem mrtev.Jsem v britském zdravotním stanu. Nohu mám ovázanou, ale ješt� 
bolí.Nikdo tu není, ale podle kalendá�e na stole vidím, že jsem prospal celý den.Je 6.4.1943. 
Slyším kroky a vchází doktor.,,Ehm. Dobrý den, m�žete mi �íct, kde to jsem a jestli tu n�kde 
je major Mark?''. Doktor se ke mn� naklání a jen šepotem �íká: ,,Te� musíte odpo�ívat, ztratil 
jste hodn� krve a nebojte, major je naživu.'' Podává mi n�jaké prášky na spaní,a tak je 
polykám a tém�� ihned poci�uji tu p�íjemnou, um�le vyvolanou únavu a okamžit� spokojen� 
usínám. 
Probouzím se v tom samém stanu, akorát je �asné ráno a ješt� je cítit ranní rosa. Jsem 
odpo�atý a docela zdravý. Vstávám z postele ve svém p�vodním oble�ení, ve kterém jsem se 
p�edev�írem kr�il ve v�ži. Mohu bez problém� chodit,a tak se vydávám ven. P�estože je 
kolem páté ráno, je tu celkem ruch. Na nohou mám po�ád jedny boty, které jsou pocákané 
krví a blátem z p�íkopu. Došel jsem k jednomu stanu, kde viselo malé zrcátko. Koukám na 
sv�j odraz, ale nekoukám na toho �lov�ka, kterého znám. Ten byl �istotný, hravý a také vždy 
veselý. Ten, který se te� blýskal v zrcadle, byl celý po�ezaný, vlasy m�l slepené krví a 
vypadal zubožen�. Pokouším se alespo� o chabý úsm�v a jdu dál zdravotnickým táborem až k 
velitelskému stanu. Cestou potkávám spoustu doktor�, ran�ných, ale i d�tí, hrajících si mezi 
nimi. 
Najednou se ty�í nade mnou nejv�tší stan v tábo�e. Bez okolk� vcházím dovnit�. Je zde kolem 
p�ti major� a asi t�i generálové a debatují.,,Majore Ingrame, co vy si myslíte o naší situaci?'' 
�ekl jeden z generál� sm�rem k nejvyššímu a nejp�ísn�ji vyhlížejícímu muži ve stanu. ,,Mno, 
ztráta m�sta Hastings byla zdrcující, ale musíme bojovat dál. Bylo by nerozumné se m�sto 
pokoušet získat zp�t. Nyní se v Hastingsu pohybuje na dvacet tisíc n�meckých jednotek a dva 
tankové prapory. K dispozici máme nyní p�t tisíc jednotek a moment p�ekvapení nevydá za 
více než t�i stovky muž�, takže doufám, že každý p�ítomný si dokáže spo�ítat, co nám jasn� 
vychází. M�sto je nyní nemožné dobýt. Mnohem rozumn�jší by bylo postavit kolem m�sta 
hlídky a �ekat na posily.'' Dlouho jsem se zamýšlel nad tím, co generál �ekl.Hastings bylo pro 
m� vším a mám tam mnoho p�átel (pokud tedy p�ežili). 
         René �ervený 
         Pokra�ování v p�íštím �ísle 

Kniha,která zp�sobila rozruch po celém sv�t� 

Dan Brown:Šifra mistra Leonarda  
V pa�ížském muzeu Louvre je zavražd�n jeho správce Jacques Saunière. P�ípadu se ujímá 
policejní kapitán Bezu Fache, a když se dozví,že se správce m�l tentýž ve�er setkat 
s harvardským profesorem symbologie Robertem Langdonem, neváhá pro n�j ani v pozdních 
no�ních hodinách poslat jednoho z policist�. Langdon se vydává do Louvru v domn�ní, že je 
sem pozván jako symbolog, aby odhalil význam podivného vzkazu.Netuší, že v dob� jeho 
p�íjezdu na místo �inu vzkaz postrádá jednu v�tu obsahující jeho jméno, kv�li níž se v o�ích 
policejního kapitána stal jasným vrahem. O poslední v�t� ale ví kryptoložka a Saunièrova 
vnu�ka Sophie Neveuová, která pochopí, že smazaná v�ta,,P.S.Najdi Roberta Langdona“ je 
ur�ena jí, a proto o ní neváhá Langdona informovat. S jeho pomocí se jí poda�í rozluštit r�zné 
anagramy související s díly Leonarda da Vinci a dostat se k podivnému klí�i. Poté oba nemají 
jinou možnost než utíkat p�ed policií. Když zjistí, že pat�í ke schránce pa�ížské pobo�ky 
švýcarské banky a vyzvednou si její obsah – kryptex, vydají se za Langdonovým p�ítelem 
Leighem Teabingem. Tady se dozv�dí, že kryptex pravd�podobn� ukrývá základní kámen, 
který je m�že zavést až ke svatému grálu.Všichni t�i se vydávají do Londýna, aby pomocí 
dalších šifer nalezli svatý grál. Nejsou však jediní, kdo se sem vydal se stejným cílem, a tak se 
jim krom� r�zných kód� staví do cesty i mnohem nebezpe�n�jší p�ekážky.Cesta za grálem 
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nakonec odhalí p�ekvapující skute�nosti týkající se nejen umíst�ní svatého grálu, ale také 
minulosti a sou�asných �in� n�kterých zú�astn�ných… 
      Veronika Králová a Honza Kovanda 

Tajemství hradu Karlštejn 
Karlštejn ( okr. Beroun) – zachovaný hrad na vápencovém skalnatém výb�žku ve st�edu 
kotliny, obklopené vyššími vrchy,ve stejnojmenné obci nedaleko levého b�ehu Berounky.  
Hrad byl založen v roce 1348 jako první �eská stavba Karla IV., která nesla jeho 
jméno.P�vodn� byl zamýšlen jako místo odpo�inku a tichého 
rozjímání svého zakladatele, ale v pr�b�hu stavby se idea a 
nápl� hradu m�nily, až se nakonec stal místem uložení 
�eských a �íšských korunova�ních klenot� a p�ímo 
symbolem �eského království.V roce 1357 byla založena 
hradní kapitula a pro její pot�eby z�ízen kostel Panny 
Marie.Vysv�cení kaple sv.K�íže v roce 1365 znamená 
dokon�ení hradu, jehož stavební �ást byla nepochybn� hotova již o deset let d�íve.V roce 
1422 byl neúsp�šn� obléhán pražskými husitskými vojsky.Z tohoto obležení se na okolních 
výšinách zachovaly významné poz�statky obléhacích prací. Za Vladislava Jagellonského se 
Karlštejn stal definitivn� zemským symbolem, vy�len�ným z oblasti p�ímé libov�le 
panovníka, a ú�ad karlštejnského purkrabí jedním z nejd�ležit�jších v království.  
      Aneta Betkovská, Dominika Hornáková 

Kvízy 
1. Jedna topinka se smaží deset minut - p�t minut z každé strany. Na pánev se vejdou dva 

chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi t�i topinky? 
2. V šuplíku je 32 �ervených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá ponožka jsou 

k nerozeznání. Taháte po tm� ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vyndat, aby jste 
m�li jistotu, že až se na n� podíváte, máte pár? 

3. Dopl�te do výraz� ---M, ---, RO---ŽENÍ místo poml�ek t�i písmena (pokaždé stejná) 
tak, aby vznikla t�i podstatná jména v prvním pádu jednotného �ísla 

4. Dopl�te do výraz� ---ET, ---NÉ, ---ÍK místo poml�ek t�i písmena (pokaždé stejná) tak, 
aby vznikla t�i podstatná jména v prvním pádu jednotného �ísla 

5. Pokud p�eskupím písmena OKRUSAKO, dostanu název ___________ (napovím, že 
je to zem�) 

6. Pokud p�eskupím písmena REPOALD, dostanu název_____________ ( napovím, že 
je to zví�e) 

7. Kolik nohou mají 2 slepice, 3 ko�ky a 5 ps� 

�ešení 
1. Za 15 minut. Po p�ti minutách jednu topinku sundáte a druhou oto�íte. Po deseti 

minutách je jedna hotová a dv� je t�eba osmažit ješt� z jedné strany. 
2. T�i. Alespo� dv� ponožky mají stejnou barvu. 
3. T�i dopln�ná písmena - ZLO 
4. T�i dopln�ná písmena - BAL 
5. Název zem� je RAKOUSKO 
6. Název zví�ete je LEOPARD 
7. Dohromady nohou mají 36 
       Veronika Bräuerová, Patrik Ko�ínek 


