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Facebook 
Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, 
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 
800 miliony aktivních uživatelů (červenec 2011) je jednou z největších společenských sítí na 
světě. Je plně přeložen do šedesáti osmi jazyků. V roce 2010 vznikl americký film The Social 
Network, který mapuje počátky 
Facebooku. Webová aplikace Facebook je 
sociální systém, ve kterém je možné se 
zaregistrovat, připojit se k některé ze 
skupin uživatelů, a nebo si vytvořit svou 
vlastní novou virtuální komunitu. Přátelé 
ze skupiny i mimo ni mezi sebou komunikují, sdílejí zážitky, fotky a videa, vytvářejí a rozvíjí 
vztahy a vůbec mají spoustu legrace. Uživatelé se v systému mohou připojovat k různým 
sociálním skupinám a sítím, například v rámci jedné školy, firmy nebo geografické lokace. 
Funkce, které jsou uživatelům k dispozici, stále přibývají. Právě proto je tato obrovská 
virtuální komunita tak lákavá, a proto také denně přibývají stovky tisíc nových registrací. 
Svoji roli samozřejmě hraje i obrovská popularita, být ve Facebooku je prostě "in". 

Historie a zakladatel 
Facebook byl založen Markem Zuckerbergem, bývalým 
studentem Harvardovy univerzity. Původně byl tento 
systém omezen jenom pro studenty Harvardovy univerzity 
pod doménou thefacebook.com. Během dvou měsíců byl 
rozšířen na některé další, které patří do tzv. Ivy League, 
a již do konce roku byly připojeny další univerzity. 
Nakonec byl přístup otevřen pro všechny uživatele 
s univerzitní e-mailovou adresou (.edu, ac.uk, ...) nebo pro 
některé zahraniční schválené univerzity, v Česku k prvním 
otevřeným vysokým školám patřila Masarykova 
univerzita. Od 27. února 2006 se začaly do systému 
připojovat některé nadnárodní obchodní společnosti. Od 
11. srpna 2006 se může dle licence používání připojit 
kdokoli starší 13 let.  
 

Statistiky 
• Počet aktivních uživatelů: Přes 800 miliónů 
• Průměrný počet nových uživatelů za den: 250.000 
• Počet aktivních skupin: Přes 25 miliónů 
• Každý den se alespoň jednou přihlásí: Více než 100 miliónů uživatelů  
• Nově nahrané fotky: Přes 850 miliónů za měsíc 
• Vyhledávání: Přes 500 miliónů za měsíc 
• Velikost indexu vyhledávání: 200 GB 
• Nejvíce zastoupené státy podle počtu uživatelů: USA, Kanada, Velká Británie 
• Další země seřazené podle počtu uživatelů: Austrálie, Turecko, Švédsko, Norsko, 

Jižní Afrika, Francie, Hong Kong. 
• Největší sociální skupiny: Londýn, UK: přibližně 2 milióny, a Toronto, Kanada: 

přibližně 1 milión uživatelů  
• Pořadí v návštěvnosti na světě: 5 (Alexa Rank) 
• Sdílený obsah (fotky, příběhy, poznámky, odkazy): Více než 1 miliarda souborů 

každý týden 

Zakladatel Facebooku Marc Zuckerberg 



 
 

A co vy? Také jste totálně propadli této moderní sociální síti? Možná si to ani 
neuvědomujete... 
Sedíte nad „knihou xichtů“ hodiny, stále projíždíte hlavní stránku, aby vám náhodou něco 
neuniklo, chatujete, hrajete hry, přidáváte nové příspěvky na zeď, přidáváte fotky...My si 
osobně myslíme, že je to jen ŽROUT času. 
TIP: Zhlédněte film The Social Network, dozvíte se něco víc o vzniku Facebooku apod. ☺ 

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková 

Pálení čarodějnic 
Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk 
a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých 
místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se 
původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na 
čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také 
věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt 
poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. 

Čarodějnice na hranici 
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice 
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. 
Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata 
a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. 
Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo 
kvůli zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, 
oslavy přírody byly silně ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. 
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, Skotsko, Irsko, 
Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé země označují tento svátek různými 
jmény. 

Alexandra Hoňková, Aneta Dubnová 

The vampire diaries 
Elena a Jeremy jsou sourozenci, jimž před rokem zemřeli při autonehodě rodiče. Bydlí u tety 
Jenny, mladší sestry jejich matky a začíná nový školní rok. Elena si dává předsevzetí začít 
konečně žít, nebo to alespoň předstírat. Vzhledem k tomu, že se v její třídě objevuje nový 
spolužák Stefan Salvatore, není to tak těžké. Ovšem není všechno, jak se zdá. Stefan i jeho 
bratr Damon jsou upíři, kteří se vrátili do místa svého rodiště. Stefan je ten hodný, pijící jen 
zvířecí krev, Damon si libuje v krvi lidské, 
která ho činí takřka neporazitelným. Rivalita 
mezi bratry se však netýká jen Eleny, která 
je k nerozeznání podobná od jejich bývalé 
lásky Katherine. Bratři v tomto městečku 
musí čelit i lovcům upírů z řad zasvěcených 
obyvatel města a také dalším upírům, kteří 
se zde náhle zjevují. Postupem času se na 
scéně objevují i původní upíři, vlkodlaci, 
čarodějnice, kletby, hybridi (kříženci upírů a 
vlkodlaků) a mnoho dalšího. Diváci se také 
mohou těšit na sobeckou Katherine nebo na 
obávaného Klause a jeho rodinu a velmi 



 
 

komplikovaný děj, do kterého se zaplétají i city hlavních postav. 

Přehled několika hlavních postav: 
Postava: Elena Gilbert 
Herečka: Nina Dobrev 
Postava: Damon Salvatore  
Herec: Ian Somerhalder 
Postava: Stefan Salvatore  
Herec: Paul Wesley 
Postava: Katherine  
Herečka: Nina Dobrev 
Postava: Boonie Bennet  
Herečka: Katerina Graham 

Kristýna Pečená, Anna Mošničková 

Hudba dnešní doby 
Disco  
=je žánr taneční hudby, který se vyvinul v afro-americké, hippie a hispánské komunitě na 
konci šedesátých let. Mezi charakteristické znaky disco patří 
ustálený „Four-on-the-floor“ rytmus, šestnáctinový či 
osminový hi-hat činel prokládaný synkopickými linkami 
elektrické baskytary, užívání smyčcových a dechových 
nástrojů, elektrického piána a kytary. V disco skladbách se 
obvykle vyskytují také latinsko-americky orientované bicí (s 
prvky salsy, rumby, samby). Bohaté hudební pozadí 
zahrnující orchestrální nástroje, jako je například flétna, jsou 
často používány pro různá instrumentální sóla. Hlavní kytara 
je málokdy použita na rozdíl od rockové hudby. Případným 
dalším znakem je i příležitostné použití staccata. 

Rock 
=je žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal 
v 60. letech 20. století. Jako nástroje se nejčastěji používají 
elektrická kytara, baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jako 
klavír nebo od konce 60. let syntezátor. V rocku se často objevují 
kytarová, ale někdy i klávesová, saxofonová nebo harmoniková 
sóla. Skupina hudebníků soustřeďujících se na rockovou muziku se 
nazývá rocková kapela. Mnoho rockových kapel se skládá 
z kytaristy (hrajícího na elektrickou kytaru), hlavního zpěváka, 
basáka a bubeníka, takže tvoří kvartet. Některé kapely jednu nebo 
více z těchto rolí vynechají nebo využijí zpěváka i na hraní 

nějakého nástroje, takže tvoří trio nebo duo; některé naopak nějakého hudebníka přidají. 
Rockové kapely nějakých žánrů, hlavně těch založených na rock and rollu, používají 
i saxofon. Méně často se používají strunné smyčcové nástroje jako housle nebo violoncello 
a žesťové nástroje jako trubka nebo pozoun. 

Pop music 
=V případě hudebního stylu pop music (zkráceně pop) se jedná o hudbu obvykle s výraznou 
zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Neobsahuje obvykle na rozdíl od rocku 
přílišné disonance ani nebývá na poslech příliš složitá, neboť hlavním cílem každé této písně 
je zpravidla stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Popové skladby se 



 
 

zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, 
opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla 
s cílem komerčního úspěchu. Pop bývá intelektuální částí lidí často odmítán jako 
„neumělecký“ hudební styl. 

Dubstep 
=je subžánr elektronické taneční hudby 
s původem v jižním Londýně, Anglie. Dubstep je 
zřejmě zvukově nejpodobnější původním stylům 
speed garage a grime. Odlišnost spočívá zejména 
v důrazu na hudební experimentování, proto bývá 
dubstep nejčastěji instrumentální.  
První dubstepové desky byly vydány v roce 1998 
jako temnější a experimentálnější instrumentální 
verze a remixy tracků ze stylu 2-step garage 

s funkovými a drum and bassovými základy. V roce 2001 začal londýnský klub Forward (též 
FWD>>) propagovat dubstep a podobné styly. Termín dubstep se začal používat okolo roku 
2002, kdy byla již produkční stylistika potřebná k vytvoření takových remixů celkem ustálena 
a odlišena od stylů jako 2-step a grime. 

Techno 
=je subžánr elektronické taneční hudby, který vznikl v 80. a plně se rozvinul v 90. letech 
20. století.  V techno hudbě je (jako u většiny druhů elektronické taneční hudby) kladen důraz 
na výrazný rytmus (založený zejména na monotónním střídání úderů basového bubnu a hi-
hat) a rychlé tempo, přičemž prakticky veškeré používané 
zvuky jsou generovány elektronickými hudebními nástroji a 
přístroji.  Podstatou techno hudby je opakování určité 
hudební jednotky, což v posluchači vytváří pocit určitého 
napětí a dokonce může vyvolat jistý druh extatického 
tranzu. Techno hudba je v drtivé většině čistě 
instrumentální, skladby obvykle postrádají klasickou 
strukturu používanou v pop music (sloka/refrén), používané 
zvuky nijak nepřipomínají běžné hudební nástroje a melodie 
se zde objevují pouze zřídkakdy.Mezi další subžánry 
elektronické taneční hudby patří např. trance, rave, jungle, 
freetekno, electro, drum´n´bass apod. 

Rap 
= (více používané slovo je sloveso rapping, či MCing, rýmování, spitting a nebo česky také 

rapování) jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky a poezie. 
Rapping nebo spíš rapování je základním elementem hip hopové 
hudby, ale také je úzce spojen s hip hopovou kulturou. Rapování 
může být doprovázeno beatem bez hudebního doprovodu. Rap by se 
dal zařadit pod mluvení, prózu, poezii a v poslední řadě i pod písní. 
Velice staré slovo rap vyjadřuje použití rychlé mluvy, původně rap 
znamenalo "to hit" (uhodit).  Slovo se objevilo již v 16. století 
v Britské angličtině a znamenalo "to say" (něco říct), později bylo 
adaptováno afro-americkou lidovou angličtinou v šedesátých letech a 

znamenalo "to converse" (konverzovat, mluvit) a již brzy také znamenalo a popisovalo 
hudební styl. V současnosti termíny "rap"/"rapping" jsou často spojovány s hip hopovou 
hudbou a někdy jsou tyto dvě slova zaměnitelná. To ale neznamená, že když je v nějaké písni 



 
 

rap, jedná se o hip-hop. Rap se někdy používá i v rocku, metalu nebo i v jiných hudebních 
stylech. 

Markéta Bittnerová, Jana Kucmochtová 

Rozhovor s Ing. Karlem Strnadem 
Ing. Karel Strnad je šéf instruktor SKBU Hostivař. V minulosti trénoval 
karate i u nás na škole zhruba před devíti lety, tato třída byla zavedena 
od šestého ročníku základní školy. 

Slyšel jsem, že jste v minulosti byl s naší školou v kontaktu. Můžete 
to nějak upřesnit? 
V minulosti jsme provozovali sportovní činnost sportovní třídy na 
Základní škole Hornoměcholupská, která byla zavedena od šestého 
ročníku. 

Jak s odstupem vzpomínáte na tuto třídu bojových umění? 
Na jednu stranu to byla velice zajímavá práce, ale na druhou stranu to 

mělo nevýhodu v tom, že to byla spojena dvě bojová umění dohromady a to karate s judem. 
Dále to mělo nevýhodu v tom, že k tomu žáci přistupovali jako ke všem ostatním předmětům.  

Co vás přivedlo ke karate? A jak dlouho se mu již věnujete? 
Karate se věnuji od svých 18 let, tudíž 43 let. Karate jsem začal dělat potom, když jsem viděl 
několik jiných různých sportů, například džudo, ale když jsem nakonec viděl zápas karate, tak 
mě na tom zaujalo to, že karate využívá ruku jako zbraň. 

Co považujete za svůj největší úspěch v karate? 
Za svůj největší úspěch považuji sportovní klub bojových umění Hostivař. Dále považuji za 
svůj největší úspěch to, že jsem dost dlouho vydržel závodit, až do 38 let. Kdybych měl brát 
úspěchy svých svěřenců, tak by to byly všechny medaile mých svěřenců, ale nejvíce bych 
chtěl vyzdvihnout Kristýnu Bosákovou, která dokázala vyhrát mistrovství Evropy v roce 
2006. 

Co vám na karate přijde nejpřitažlivější? 
Na karate se mi líbí to, že je jako všechna ostatní bojová umění sport na celý život. 

Jakou funkci máte v současné době v tomto sportu? 
V současné době jsem místopředseda ČEPN karate, které v současné době zahrnuje zhruba 
42 tisíc sportovců. Dále v současné době jsem předseda českého svazu JKA. 

Jak časově náročná je příprava současných karatistů? 
Z pohledu trenéra se to rozlišuje na dva druhy tréninků, a to na trénink klasického karate, kde 
nejde o závodní karate, ale zdokonalování sama sebe. U vrcholového karate jde sice také 
o zdokonalování sama sebe, ale jde tam také o velice náročnou fyzickou přípravu. Zde by se 
mělo trénovat zhruba 4-5x týdně. 

Od kolika let je vhodné s tímto sportem začínat? 
S tímto sportem je vhodné začínat již v pěti letech.  

V letošním roce pořádá váš oddíl mistrovství v karate, můžete nám k tomu říct něco 
bližšího? 
Toto mistrovství Evropy je velmi významné, jelikož je to vrcholová akce v tomto roce. Akce 
podobného významu se do naší republiky dostala po 12 letech. Toto mistrovství je výhradně 
pro lidi nad 18 let. 



 
 

Máte při tomto sportovním vytížení čas i na jiné aktivity? 
Velice málo, jako koníčky si třeba velice rád zajdu do kina nebo na nějaký koncert. Když 
něco čtu, tak většinou něco o karate. 

Máte nějaké oblíbené místo u nás i ve světě? 
Ve světě bych dal na stejnou úroveň Japonsko, jelikož tam mám mnoho přátel, za kterými se 
velice rád jezdím podívat. Na regeneraci často jezdím do Thajska. 

Co byste závěrem popřál naší škole a jejím žákům do budoucnosti? 
Hlavně bych chtěl rád popřát panu Jiřímu Doutnáčovi, řediteli školy, ať se mu zdárně daří 
řídit tuto školu a ať je v tom dosti úspěšný. Všem žákům bych rád popřál, aby našli co nejvíce 
sportovního využití. 

Jaroslav Cerha, Tomáš Bui 

Aquapalace Praha 
Aquapalace Praha stojí v Čestlicích mezi ulicemi Pražská a Obchodní v obchodní zóně 
Průhonice - Čestlice, asi 100 metrů jižně od hranice Prahy- Křeslice západně od hranice 
Průhonic. Otevřen byl v roce 2008. Podle Vítězslava Fejfara byl v roce 2009 největším 
zábavním aquaparkem ve střední Evropě, na svém webu se tak prezentuje dosud. 
Provozovatelem je GMF AQUAPARK PRAGUE, a. s. 

Vodní svět 
Vodní svět se rozkládá na ploše 9150 m² a je tvořen třemi paláci – Palácem vln, dobrodružství 
a relaxu - a venkovní zónou. Vybavení vodního světa zahrnuje 6 tobogánů, 3 skluzavky, 
spacebowl, bazén s umělým vlnobitím a venkovní divokou řeku. Celý vodní svět je protkán 
450 metry pomalé a rychlé řeky. Zvláštností je také potápěčská jáma, což je tubus o hloubce 
8 metrů, kde je možné si vyzkoušet zkušební ponor anebo absolvovat kurz potápění. Pro 
milovníky podmořského života je možné přímo z bazénu pozorovat mořské hvězdice, korály, 
mořské ježky, množství pestrobarevných rybiček a žraloka černoploutvého. Pro děti jsou 
k dispozici dětská vodní hřiště se skluzavkami, brouzdaliště, dětský bazén s vrakem pirátské 
lodi a dětský koutek. 

Saunový svět 
Saunový svět je rozdělený na tři pomyslné části - klasické finské sauny, římské lázně 
a venkovní část. Finské sauny nabízí celkem 5 prohříváren s teplotami od 60°C do 110°C – 
např. biosauna nebo aromatická bylinná sauna. Součástí jsou také Kneippovy lázně 
(vodoléčba s využitím střídavého působení teplé a studené vody), ochlazovací bazének 
s ledovou vodou, studna s ledovou drtí, vířivky nebo klasické, masážní a aromatické sprchy. 
Další částí saunového světa jsou římské lázně s římským bazénem a 5 parních kabin 
s teplotami od 26°C do 65°C. Ve venkovní části saunového světa najdeme 2 finské sauny, 
vířivky, ochlazovací bazének a ochlazovací sprchy. 

SPA centrum 
V nabídce služeb SPA centra najdeme např. masážní a tělová ošetření, kosmetické služby, 
manikúru, pedikúru, depilace, solárium nebo exotické procedury rassoul (bahenní jílový zábal 
kombinovaný s účinky parní lázně) a hammam (orientální turecká lázeň spojená s prohřátím 
těla na speciálním mramorovém kameni). Dále je zde možné využít hydromasážní vany nebo 
luxusní oddělené prostory s vířivkou nebo saunou, s lůžky pro relaxaci a malým občerstvením 
pro uzavřenou společnost 4 až 6 osob. 

Balneo & Medical 
Balneo & Medical poskytuje komplexní služby v oblasti fyzioterapie a léčebné rehabilitace. 



 
 

Fitness centrum 
Fitness centrum nabízí kardiozónu s 54 trenažéry (např. bruslařské trenažéry 
a kardiotrenažéry na ruce), posilovnu, VIP zónu, indoor cycling a velký aerobní sál s LCD 
obrazovkami a projekčním plátnem. 

Josef Tobiáš, Josef Škoda, Tomáš Vodička 

Mini-kurz první pomoci 
Nedávno jsem byl v obchodě, a když jsem stál ve frontě, směřující k pokladně, dáma kousek 
ode mě zkolabovala. Dva lidé k ní ihned přiběhli a snažili se jí pomoct. Nebýt jejich rychlé 
reakce, odvahy a hlavně zkušenosti, žena by nejspíše zemřela. A v ten moment si uvědomíte, 
jak je důležité umět alespoň dát první pomoc. Proto jsem se rozhodl sepsat tento článek. 
Pokusím se Vám v něm vysvětlit alespoň základní věci a třeba Vám to někdy v budoucnu 
pomůže… 

ASTMA 
O co se jedná: příčinou astmatického záchvatu je zúžení průdušek, většinou vyvolané 
alergeny (pyl, prach, plísně) či psychickým stresem nebo fyzickou námahou. 
Příznaky: dýchání je pro postiženého stále namáhavější, potí se, projevují se u něho pocity 
strachu a má dráždění ke kašli. V důsledku nedostatečného dýchání může dojít 
k nedostatečnému prokrvování tkání, projevuje se zmodráním konečků prstů a ušních lalůčků. 
Pomoc: postiženému rozepneme těsný oděv (límeček košile, kravata), zajistíme přísun 
čerstvého vzduchu, odstraníme případné alergeny. 

• pokud má postižený u sebe léky (často sprej), podáme je dle návodu 
• postiženého dáme do polosedu, čímž mu usnadníme dýchání 
• sledujeme stav postiženého a přivoláme lékařskou pomoc 

TONUTÍ 
Postup: Při vytahování tonoucího z vody musíme být opatrní nebo raději přenechat tuto 
činnost zkušenému plavčíkovi nebo vodnímu záchranáři. Postižený se totiž instinktivně snaží 
po čemkoliv z vody vylézt a lehce by nezkušeného zachránce stáhnul ke dnu. Pokud není 
v blízkosti žádný profesionál, doporučuje se laikům počkat v blízkosti tonoucího, až padne do 
bezvědomí a poté ho vytáhnout na břeh. Po vytažení z vody může být postižený již značně 
promodralý, může se objevit zduřelost rtů a ušních boltců. 
Pomoc: Ihned voláme záchrannou službu, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. 
Na břehu je nejdůležitější okamžitá resuscitace (uvolnění dýchacích cest, zahájení nepřímé 
srdeční masáže a umělé dýchání), zvýšenou pozornost věnujeme revizi ústní dutiny, odkud 
musíme odstranit všechny překážky bránící umělému dýchání (u tonutí je to zejména listí či 
bláto). Vodu se z dýchacích cest nepokoušíme vylévat, velmi rychle se vstřebává sama. 
Nezapomínáme ani na podchlazení (vysvlečeme postiženého z mokrých šatů a přikryjeme 
např. suchou dekou). Pokud se postižený po resuscitaci probere již na místě, zajistíme mu 
přesto převoz do nemocnice. 
Toto byly dva základní způsoby u první pomoci. Pokud se chcete dovědět více, navštivte 
stránku: www.prvni-pomoc.com. 

Tomáš Temlík 


