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Vážení čtenáři, vážené čtenářky, 

zdravíme Vás s novým vydáním časopisu eMko. V tomto čísle jistě zaujme milovníky hokeje článek o 

letošním mistrovství světa na Slovensku, naopak lidé zajímající se o poezii se jistě najdou v povedených  

básních naších žurnalistů. Pokud máš také zájem přispět do našeho čísla ať už článkem, recenzí nebo 

uměleckou tvorbou v podobě příběhů nebo dokonce obrázků a jiné tvorby, pošli jej na email 

emko.mgo@post.cz. Přijemné čtení za celý tým žurnalistů přeje Petra Adamčíková, šéfredaktorka. 
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Děláte stejné chyby jako já? 
Klára Vinklárková, 2.A 

„Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily 

mapy neznámých světů, a přemýšlel, proč je tolik vedoucích, a tak málo vědoucích?“ -  Jan Werich  

Chtěla bych v tomto článku nakousnout, že kultura stolování je důležitou součástí společenského 

chování, která nás reprezentuje. Pravidla chování u stolu se mění tak, jako se mění společnost. Naše 

babičky určitě neuměly jíst hůlkami, protože nepřišly do styku s asijskou kuchyní, určitě by byly také 

překvapené, kdyby měly jíst hamburger nebo pizzu. Pokud pomineme pro nás cizokrajná jídla a budeme 

vycházet z tradiční kultury Střední Evropy, měli bychom si uvědomit, jak se správně u stolu chovat. 

Pevně daná pravidla nás v některých situacích omezují, ale na druhou stranu nám dávají možnost 

komunikovat na úrovni. 

Určitě budete radši sedět u stolu s člověkem, který u jídla nemlaská, nepadá mu jídlo do talíře, případně 

nejí tak, jako by to mělo být poslední jídlo jeho života. 

Chtěla bych se dotknout dvou otázek, z nichž jedna souvisí s dodržováním tradic a druhá reaguje na 

moderní technologie, které používáme posledních 15-20 let.  

Tradice – držení příboru 

Teď pochopím, když s touto informací nebudu pochopena, protože tuto chybu dělá 99 % z nás. Schválně 

se zkuste jednou nenápadně v jídelně či v restauraci porozhlédnout, kolik lidí špatně drží příbor. Nůž je 

v tuto chvílí menší chybou oproti vidličce, kterou většina populace drží jako lžíci. Tento postup je 

naprosto špatný, proto jsem se rozhodla vám ukázat, jak s tím jednou pro vždy zatočit a zaperlíte s tím 

v každé společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro začátek si do dlaní položte příbor 

tak, aby byl jak nůž, tak i vidlička pevně 

zapřená do středu dlaní a vedli podél 

vašeho ukazováčku. 

 

Jakmile jste si jistí, že držíte správně, otočte 

příbor a jste připravení ke konzumaci 

pokrmu. Tímto způsobem by bylo správné 

používat příbor po celou dobu jezení.  
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Moderní technologie  

Sama jsem u tohoto zjistila, jak toto pravidlo nedodržuji. Tato zásada je spojena hned s několika 

nepříjemnými situacemi na denní bázi. Pro naši generaci, která je zvyklá bez přestávky používat mobilní 

telefony, jsou níže uvedena pravidla velmi nezvyklá. 

V restauraci (školní jídelně), v čekárně, ať už jste kdekoli, v MHD se netelefonuje. 

V restauraci (školní jídelně) se s mobilem nemanipuluje. 

Dodržíme-li pravidlo číslo 2 je nevysvětlitelné, jak došlo k pořízení fotografie jídla, kterou si pověsíme 

na sociální sítě. 

Tímto bych všem chtěla vzkázat, že jsou mnohem důležitější chvíle strávené s přáteli a s lidmi, kteří 

s námi sdílí zážitek u stolu, než svět skrývající se za mobilními obrazovkami. 

PS: Jsou naši pedagogové pro nás vzorem při stolování? 

 

Dopady na lidstvo:  
otočení zeměkoule 

Kateřina Václavíková, KVB 

 Jaro je tady! Sluníčko svítí! Květiny rostou! Dobývají nás alergie! A to nemluvě o všech komárech, 

vosách, včelách, sršních, štipkách, broucích a ostatních zástupců této hojné fauny, kteří se opět dostanou 

mezi nás, a budou nám dělat společnost dalšího půl roku.  

S příchodem slunce, a pekelného tepla přichází spousta nepříjemností, např. běhání. Venku. Kdyby jen 

se třídou, ale lidé, uvědomte si, že běháte – li venku, děláte jen dvě věci: reklamu sportovnímu oblečení 

na miss léta 2019, a nebo cirkusového klauna celé Ostravě. V tomto se mnou jistě souhlasí všechna 

týraná, tlustá a nepohyblivá prasátka jako já, pro které by bylo lepší zůstat doma. Při pokojové teplotě 

40 stupňů a nefunkční klimatizaci jsme ale v pasti.  

Když pomineme teplo, stále tu bude světlo, které je na jednu stranu moc fajn, ale když už se učitel 

rozhodne, že si sedmou hodinu tak únavného pondělka pustíme film, myslím, že mi všichni potvrdí, že 

už tak očirvoucí projekce filmu, navíc ještě s pruhem světla uprostřed je ještě únavnější než předstírání, 

že ten film opravdu sledujete.  

Při příchodu jara bychom neměli zapomínat na vodu. Dámy a pánové, oficiálně přichází období, kdy se 

otevírají všechny plovárny, koupaliště, cestovní kanceláře věší na webové stránky obrázky moře, jeden 

krásnější než druhý. A nyní přichází uplatnění veškerého vašeho cirkusového výcviku, který celé jaro 

absolvujete v hodinách tělocviku. Buď to s vámi něco opravdu udělá (a pak vám tedy gratuluji), a nebo 

jste pořád to buclaté prasátko, které bude i u moře zabalené od hlavy až k patě, protože nestihlo zhubnout 

do plavek a následně bude svou kůží připomínat upíra. Ale nevěšte hlavy, od toho máme solárka.  

Abych ale nebyla pesimistická, na jaře může být hezké to, že pokud si někde na tobogánu zlomíte ruku, 

dostanete úpal, nebo sníte tu krásnou bobulku údajně borůvky, tak vám k nemocničnímu lůžku položí 

nádhernou květinku. A máte-li alergii… 
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Trendy na jaro 2019 
Dominik Chlubna, TA 

Zkrácený dámský oblek  

Obleky jsou trendy ve všech možných obměnách již nějaký ten rok. 

Ačkoliv se jedná o poměrně konzervativní druh oblečení, muži je na 

ženách, stejně jako ostatní uniformy, přímo zbožňují.                                                                                                                            

Letos se nejeden oblek návrháři rozhodli ozvláštnit a dlouhé kalhoty 

vyměnili za krátké kraťasy, které v kombinaci s elegantním sakem působí 

sofistikovaně, a přesto sexy. Oblekněte si jej na jaře třeba na večírek.  

Neutrální barvy 

Letošní barevná škála je poměrně různorodá. Na jedné straně jsou trendy 

neonové barvy, na straně druhé neutrální přírodní tóny, které jsou daleko 

více nositelné a hodí se ke všem věkovým skupinám. 

Vyberte si jeden kousek, který skvěle doplní jakýkoliv outfit, nebo vsaďte 

rovnou na celkový módní monochromní look. Oblečení v tělové barvě 

působí elegantně a sofistikovaně. 

Batikované oblečení  

Asi každý z nás si rád vzpomene na výrobu batikovaných triček na táboře. Koho by ale napadlo, že tento 

oblíbený styl květinových dětí přijde znovu do módy? 

Pokud ho chcete vrátit do svého šatníku i vy, počínejte si opatrně. Batika totiž může působit zastaralým 

dojmem, pokud ji nezkombinujete například s trendy roztrhaným denimem nebo třeba nadčasovou kůží. 

Batikované oblečení můžete vynést například na festivaly. 

Animal print 

Oblečení s motivy zvířecích vzorů je trendy již druhý rok. Pokud jste již 

nějaký ten kousek, nejlépe ve slevách, ulovili, pak jste vybavena i na 

nadcházející sezonu. 

Největší oblibě se těší leopardí vzor, ale pokud na vás působí příliš 

vyzývavě, pak sáhněte například po zebřím nebo hadím vzoru. 

V případě, že nevíte, jak oblečení se zvířecími motivy kombinovat, 

sáhněte pouze po podobně vzorovaných doplňcích, které propůjčí 

každému jednoduchému outfitu luxusní vzhled. 

Peří a třásně 

Zapomeňte na hladké siluety, letošnímu jaru kralují bohaté třásně a pírka. Nosí se na šatech, ale i topech, 

které se hodí na výjimečné události, jako jsou večírky, oslavy a módní přehlídky. Troufnete si na ně 

i vy? 

 

 

  

https://www.novinky.cz/zena/styl/495572-jak-nosit-neonove-barvy-zhavy-trend-roku-2019.html
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Školní výlet do Vídně 
Anna Katharina Hinterreiter 

Adéla Děrgelová 

V pátek 5. 3. se uskutečnil školní výlet do Vídně. Brzo ráno jsme se sešli u obchodu Decatelon a 

s menším zpožděním jsme vyjeli do Vídně, hlavního města Rakouska. Po přibližně čtyřech a půl 

hodinách cesty, která se naštěstí obešla bez větších zdržení, jsme dorazili do cíle. Už z autobusu jsme 

mohli vidět Riesenrad, obří kolo zábavného parku Prater a jeden ze symbolů Vídně, a UNO City – sídlo 

organizací, které mají za úkol zajistit mírové užívání jaderných zbraní, ukončení jaderného testování, 

vymýcení chudoby a omezení světového dopadu drog, kriminality a terorismu. 

Autobus zastavil na Náměstí Marie Therezie. Jsou na něm naproti sobě dvě vzhledově stejné    budovy 

- Naturhistorisches (přírodovědecké) a Kunsthistorisches (umělecké) muzeum. Liší se pouze 

v ozdobných sochách. Jako zázrakem přestalo pršet, zrovna když jsme vystupovali z autobusu. Tam 

jsme se rozdělili na dvě skupinky – jedna šla s paní profesorkou Szturcovou do ZOO a druhá 

s profesorkami Macečkovou a Tkadlecovou do centra Vídně. My jsme patřily do skupiny centra. 

Nejdřív jsme se šli podívat na Novou radnici (Rathaus), ta se však bohužel zrovna opravovala, ale přeci 

jenom jsme větší část zahlédli. Má 98 metrů a na špičce další symbol města – šestimetrového železného 

radního muže. Poté jsme se vydali k zámku Hofburg, kde až do roku 1918 sídlili rakouští císařové a 

dnes se tam nacházejí muzea (např. Sisi), klenotnice (Schatzkammer), kongresové centrum, sídlo 

prezidenta, starobylé náměstí Heldenplatz s jezdeckými sochami Evžena Savojského a arcivévody Karla 

a španělská jezdecká škola (Spanische Reitschule) s bílými lipicány, jejichž hlavy se nám povedlo 

zahlédnout. Zajímavé je, že se rodí černí a trvá několik let než zbělají. 

Při prohlídce centra jsme ještě viděli Pestsäule, 21 metrů vysoký morový sloup, který nechal 

postavit císař Leopold I. jako dík za konec epidemie moru. Postavil ho architekt Johann 

Bernhard Fischer von Erlach a zobrazil na něm mraky obstoupené anděly. A dále jsme zahlédli 

třeba starou tradiční kavárnu Hawelka, kterou založil Čech Leopold Hawelka. 

Rozchod jsme si dali před monumentální Katedrálou sv. Štěpána (Stephansdom), kterou jsme 

si prohlédli i zevnitř. O půl třetí jsme se vydali zpátky do Hofburgu do Silberkammer (stříbrná 

komora), kde jsme obdivovali krásné původní talíře, mísy a jiné nádobí, a do poté i do muzea 

císařovny Sisi.Po prohlídkách jsme se kolem páté hodiny vrátili na náměstí Marie Therezie, 

kde jsme se spojili s druhou skupinou a autobusem jeli na kopec, odkud jsme se pokochali 

krásným výhledem na Vídeň. Poté už jsme nastoupili do autobusu a jeli domů. 
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Marie Benešová a její reformy jak za 
Marie Terezie aneb Andrejovo ,,SILNÉ 

ČESKO“ 
Matyáš Walder, TA 

To je název, který docela přesně vystihuje události z posledních dnů. Pojďme si je trochu přiblížit. 

V minulém článku jsem se věnoval výrokům Václava Klause ml. a jeho následnému vyloučení ze strany. 

To je věc interní, věc vnitrostranická, věc, se kterou zkrátka někdo může a někdo nemusí souhlasit. 

V tomto článku se však jedná o něco mnohem závažnějšího, o něco, co ovlivňuje nás všechny.  

Abych to vzal postupně: Ve středu 17. dubna se objevila zpráva, že Policie ČR po ukončení vyšetřování 

navrhla obžalovat Andreje Babiše z dotačních podvodů, abych byl přesný - padesátimilionové dotace 

na stavbu farmy Čapí hnízdo, a předala jeho spis státnímu zástupci. Jako reakci na to si pan premiér 

vymyslel dosud nevídané odůvodnění. Vedle klasické ,,kampaně“ a ,,účelovky“ jimiž jeho slovník 

disponuje se objevil zcela nový ,,organizovaný komplot“. Tím náš příběh však teprve začíná. Další den, 

tedy ve čtvrtek, podal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (dle mého názoru jeden z těch schopnějších 

ministrů spravedlnosti Babišovy vlády, ale bylo jich,přiznejme si, hodně. Člověk se v tom pak už docela 

těžko orientuje) demisi na svou funkci. Ale není se čeho obávat, protože pan premiér přichází s řešením! 

Jako náhradu za Kněžínka navrhl jistou paní Marii Benešovou, členku poradního výboru Miloše Zemana 

a ministryni spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka. Už to je…řekněme trochu zvláštní, že se tak stalo 

den po návrhu obžalovat premiéra a navíc také to, že nová ministryně má tak blízko k zájmům Miloše 

Zemana a Andreje Babiše. Odezvou se staly rozsáhlé demonstrace po celé republice (ne pár křiklounů, 

jak tvrdí paní ministryně), které organizoval Milion chvilek pro demokracii. Já sám jsem byl na té 

ostravské a musím říct, že na to, jak rozsáhlou voličskou základnu tu Babiš se Zemanem mají, se tu 

najde velká spousta lidí, kterým hodnoty jako demokracie a nezávislost justice nejsou ukradené a jsou 

ochotni za ně bojovat.  

Tady bych chtěl trochu odbočit od tématu. Je vážně nesmírně důležité, aby se všichni, zejména my – 

studenti, zajímali o to, co se ve světě, v Evropě a hlavně u nás děje. Abychom se nenechali jen tak 

odradit a zmást názory typu: „Stejně nemůžem volit, tak proč politiku řešit.“ nebo „Mám důležitější 

věci, než řešit co se děje někde tam v parlamentu.“ Jde hlavně o naši budoucnost, a proto by nám 

politické ani ekologické (neméně důležité) otázky neměly být ukradené. Zpátky k paní ministryni. Její, 

byť zatím krátké, působení na postu ministryně spravedlnosti už přineslo taky první ovoce. Paní 

ministryně totiž navrhovala reformu justice v nemalém rozsahu. Plánovala zrušit vrchní soudy a vrchní 

státní zastupitelství. To by znamenalo snížit čtyřstupňový soudní systém na třístupňový, prakticky už 

systém třístupňový máme, jeho fungování je ale natolik složité, že bych na to potřeboval celý další 

článek. Nápad na zeštíhlení systému tu už párkrát a byl a nebyl to ani tak špatný nápad, je ale 

neakceptovatelné za jakých podmínek a situace chce tuto reformu paní ministryně prosadit. Zaprvé by 

paní Benešová měla nejdřív více zanalyzovat situaci a přesněji popsat, co tím vlastně plánuje a jaké 

přesné změny se snaží ve svých obrovských reformách prosadit, než se začne pouštět do nějakých 

ukvapených akcí a za druhé by tím zase nahrála Babišovi. Babiš si ale včas uvědomil, že by to znamenalo 

upravit ústavu a to je na něj přeci jen až moc velký skok. V senátu by mu to neprošlo (takže od paní 

ministryně dostaneme příští týden v rámci její reformy možná návrh na zrušení celého senátu…, dobrá, 

to si dělám legraci). Dále chce Benešová například zrušit dovolené pro sebe i její podřízené na 

ministerstvu, aby tak „nabraly věci rychlý spád“ odůvodňuje Benešová. To je trochu děsivé. I v únoru 

48 nabraly věci rychlý spád a moc to nedopadlo… No, pokud to tak půjde dál, tak se máme my i právní 

stát (kterému dává vláda a její dosavadní fungování tedy pěkně zabrat) čeho obávat.  
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Ještě abych dovysvětlil název článku Andrejovo ,,SILNÉ ČESKO“, jde o narážku na jeho čepice 

s popiskem ,,SILNÉ ČESKO“ které brouzdají internetem a jsou na ně vymýšlené různé parodie např. 

,,Make StB great again!“ (upravené volební heslo Donalda Trumpa, které trochu víc sedí na našeho pana 

premiéra…).  

Přes Donalda Trumpa se dostáváme do Ameriky, konkrétně do státu Venezuela. Tam je situace ještě 

mnohem tragičtější než u nás. Rozsáhlé demonstrace proti současnému oficiálnímu prezidentovi (který 

je však opozicí a některými státy označován jako diktátor) Nicolási Madurovi jsou potlačované 

prezidentovi loajální armádou takovým způsobem, že několik demonstrantů a bojovníků za 

demokratické volby ve Venezuele přišlo o život. 

Současný oficiální prezident s faktickou (téměř neomezenou) mocí nad státem má podporu např. u 

Ruska, Číny, nebo Íránu (zkrátka u států, v nichž panují podobné podmínky jako v Madurově 

Venezuele). Madurova současného největšího soupeře Juana Guaidóa, který se před časem označil za 

prezidenta Venezuely podpořily např. Spojené státy, Brazílie a několik států Evropy včetně České 

Republiky. Guaidó apeluje na armádní složky i venezuelský lid, aby se vzepřeli a podpořili ho ve státním 

převratu, který by Venezuelu Madurovy vlády zbavil. Armádě však stav vyhovuje, převzala od kartelů 

rozsáhlý obchod s drogami, generálové z toho velmi těží, a tak drží Madura u moci. Uvidíme, jak se 

události vyvinou a doufejme, že to nevyústí až v občanskou válku… 

 

  

www.info.cz 

www.denikn.cz 
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Přišel Máj, lásky čas a mistrovství světa v 
hokeji je tady zas 

Trvajová Theresa, KVB 

 

To se znovu po osmi letech koná téměř za rohem ve slovenské Bratislavě a Košicích. Naši hokejisté se 

tam dopravili v úterý 7. 5. netradičně vlakem a cestu si krátili třeba i hraním karet. A i když pro nás to 

opravdové dění začíná až 10. května v pátek, oni se na své soupeře chystali už dlouhou dobu. Kromě 

přípravného turnaje v Brně předcházelo MS i závěrečné soustředění. Toho se zúčastnilo 36 hráčů, 

z nichž bylo potřeba vyškrtnout ještě 6 útočníků, 4 obránce a 1 brankáře.  

Příprava tudíž nebyla náročná pouze pro hráče, ale i pro samotného trenéra, který musel vybrat ty 

nejlepší z nejlepších. A i když jsou Pastrňák s Krejčím stále ještě ve hře o Stanley Cup, nad Tatrou se 

blýskne hned několik hráčů z NHL. Na soupeřovu polovinu budou útočit spoluhráči z Washingtonu 

Jakub Vrána a Dmitrij Jaškin spolu s Jakubem Voráčkem z Philadelphie a naopak naše pásmo bude 

bránit Radko Gudas rovněž z Philadephie a Filip Hronek z Detroitu. Kromě nich obranu doplní i Jan 

Kolář z ruského Chabarovsku, nebo vítěz letošní extraligy David Musil z Třince a do útoku se 

pravděpodobně zapojí i bratři Hynek a Tomáš Zohornovi.  

Jak to bude se sestavou brankářů není pro tuto chvíli ještě jasné, jelikož Colorado Pavla Francouze 

vypadlo z bojů o Stanley Cup, nahradí pravděpodobně jednoho z trojice Bartošák, Hrubec nebo Kovář 

právě on. Kromě některých nových tváří má národní tým i nové dresy. Je-li na nich však vyobrazen 

kohout či lev, nemůžu s přesností říct ☺. Naštěstí vnější vzhled  nijak neovlivňuje výkony našich 

sportovců, i když se někteří z nich sami netají, že se jim dresy nelíbí. Nám tedy nezbývá, než pořádně 

fandit a doufat, že my i Robert Záruba budeme mít důvod, se pořádně zaradovat. 
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Sucho 
Kristýna Drmelová, KVI B 

S globální změnou klimatu se pojí tání ledovců, zvyšování hladiny moří, úbytek sněhu a permafrostu, 

ale primárně růst teploty. Hlavní příčinou jsou skleníkové plyny jako oxid uhličitý i dusný a methan. 

Sucho je také jedním z projevů globálního oteplování, jedná se o deficit vody v krajině, mezi jeho 

důsledky patří požáry, desertifikace krajiny, zasolování půd, vysychání toků, když půda ztrácí schopnost 

přirozeného zadržování vody, vznikají přívalové deště a povodně. Obyvatelstvo reaguje na úpadek 

zemědělské produkce či náhlou absenci vody nemocemi a migrací. 

Rozsah zemědělského sucha se v naší republice stále zvětšuje, postižena je asi třetina území. I přes 

vážnost situace se však otázce zlepšení hospodaření s vodou a zachycení vody v krajině neklade priorita. 

Existují různé projekty a dotační programy, avšak obce ke spokojenosti voličů spíše opraví cestu, 

vybudují chodník a cyklostezku. Na opravě silnic v dezolátním stavu samozřejmě není nic špatného, ale 

zcela jistě by bylo možné část rozpočtu vyčlenit na boj proti suchu, vždyť z dotací lze zaplatit až 85 % 

nákladů. 

Pokud by byl někdo přesvědčen o tom, že Česká republika by nemohla mít sama o sobě vliv a dostát 

větších úspěchů na tomto poli, ať se podívá do malého státu uprostřed vyprahlé pouště na Blízkém 

východě. Ano, Izrael, jenž disponuje asi jednou řekou a jezerem, je světovou špičkou v hospodaření 

s vodou, kterou dokonce vyváží! Vymysleli nebo zdokonalili například kapkovou závlahu, recyklaci 

vody, odsolování, biotechnologie, tkáňové kultury… Pod státní kontrolu patří veškerá voda - povrchová, 

podzemní, dešťová i splašková. Limit pro maximální spotřebu vody pro domácnosti, instituce 

i zemědělce snížil spotřebu vody na polovinu. Užitková voda prochází filtry SAT (Sand Aquifer 

Treatment), slouží k zalévání hospodářských plodin. Pitná voda, upravená nejčastěji odsolováním, 

neustále prochází různými kontrolami, aby odpovídala standardům. Střídmému zacházení s vodou se 

v Izraeli učí děti již od mateřské školy, různým programům pro děti, ale i kampaním pro šetření s vodou 

věnuje izraelská vláda nemalé úsilí. V neposlední řadě tento stát nabízí pomoc a sdílení technologií 

v oblasti vodohospodaření všem zemím, zejména svým sousedům. 

V Jaroměři byla minulý rok díky izraelské spolupráci uvedena do provozu čistička kalů. Českým 

zemědělcům může pomáhat i metoda kapkové závlahy, ušetří až dvě třetiny potřebné vody. Toje ale 

zatím málo, vzhledem k tomu, jaký potenciál tato spolupráce nabízí a jak to bude do budoucna důležité.  

 

  

https://www.intersucho.cz 
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Vyschneme? 
Eliška Šmehlíková, SXB 

Za pojmem aprílové počasí se skrývá náhlé střídání venkovních teplot a podmínek. Letos nás duben 

doslova vypekl, nedostatek srážek, vysoké teploty a s tím spojené sucho se projevilo o měsíc dříve. 

Rosničkám vyschlo v ústech už jen z představy, že budou hlásit minimum přeháněk. Tato předpověď se 

bohužel naplnila. V průběhu měsíce zasáhlo půdní sucho 55 % území republiky a extrémní sucho 

postihlo 13 % země. Tato čísla oproti loňsku za stejné období činí téměř dvojnásobek. 

Hladinu podpovrchových vod k všeobecné spokojenosti nevyrovnal ani tající sníh, jehož v zimě také 

napadlo pomálu. 

V důsledku nízké intenzity srážek a vyšší teploty hrozí neúroda. Podle dostupných zdrojů výnos plodin 

jako brambory, pšenice a ječmen poklesne až o 40%, naopak pozitivně vedra ovlivní sklizeň vinné révy. 

Vzniklé škody by teoreticky mohl zmírnit chladnější květen. 

Další rizika představují požáry vegetace. Stromy, vyprahlé a oslabené po likvidaci kůrovce trpí 

i nedostakem vláhy v půdě. Z tohoto důvodu chybí také voda ve studnách. Na příklad v Indii se musí 

pro pitnou vodu slaňovat i 20 metrů. Sucho se tedy netýká jen naší země. 

Řešení tohoto problému v tuzemsku vidí mnozí v zakládání rybníků, za zmínku stojí i nové zavedení 

efektivního zachytávání vody v okolí Lán inspirované zemědělstvím Izraele. 

Kdo se i přes slibnější předpověď na květen bojí, že uschne, může zkusit 1.5. polibek  pod třešní. 

 

  

https://www.agosto-foundation.org 
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Kázání Ohně / The Fire Sermon 
Eva Maléřová, KVIB 

 

autor: Francesca Haigová 

žánr: postapokalyptický fantasy román, young adult 

nakladatelství: Yoli 

 

Co kdyby byl svět rozdělený na silné, mocné, ty vládnoucí a na slabé, křehké, podřizující se? Na Alfy a 

Omegy. Jejich životy jsou provázány, když zemře jeden, zemře i druhý. 

Po atomovém výbuchu, který zničil svět tak, jak ho známe dnes, který zničil rovnost, se každé matce 

začala rodit jen a pouze dvojčata, ovšem jedno je silné, dokonalé, předurčeno k velkým věcem a to 

druhé? To je slabší, podřadné, každé má prostě nějakou fyzickou nebo psychickou vadu. Cass je omega, 

a jako každá taková si prošla mnoha těžkostmi. Věznění jen proto, aby byl její bratr v bezpečí, je jednou 

z nich. Ovšem ani veškerá tato beznaděj v ní neuhasila touhu po svobodě, po rovnosti. Cesta na ostrov 

vzbouřenců, který možná ani neexistuje, je nebezpečná, ale i tak Cass utíká a dodává naději všem 

utlačovaným omegám v to, že rovnost není jen zapomenutý sen. 

Tahle kniha mě příjemně překvapila. I když to nejde moc popsat ne-klišé způsobem, je vážně docela 

dobrá. V češtině je bohužel přeložen stále jen jeden díl a jak to tak vypadá, tak další možná ani nebudou 

ale i tak si myslím, že by stála za přečtení. Není nejoriginálnější, ale i tak se dobře čte a hezky zpříjemní 

večer po náročném dni. 
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Na Velikonoce končí  
ženy ve stoce  

Adéla Děrgelová, Anna Katharina Hinterreiter  

 

V Česku koledníků ubývá  

a z ulic se ozývá:  

,,Hody, hody, doprovody,  

na tu holku trochu vody."  

 

Ženy bolavé zadnice  

strkají si do lednice.  

,,Zatracená pomlázka!  

Aspoň budu zas kráska."  

 

V Anglii sedí muž přivázaný  

tři dny bez jídla, utrápený.  

Žena křičí: ,,Žádná nadsázka!  

Chci money, no pomlázka!"  

 

V Norsku děti vraždy řeší,  

zatímco rodiče hřeší.  

Na Ukrajině paschu pečou,  

Velikonoce se jim vlečou.  

 

Ježíšovo zmrtvýchvstání  

všem bezvěrcům strach nahání.  

V Egyptě Chonsu zelený  

Kosmické vejce oplodní. 

 

 
 

www.finance.cz 
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Maťuriti 
Vojtěch Psík, OKTB 

V dubnu jaro nádherné, 

všude tlupy úderné, 

kolemjdoucích honění, 

toť poslední zvonění 

 

Tak nás tu máte, smradi, 

oškubem vás, budem rádi, 

investice nevratná,  

bordel, sranda převratná 

 

Jednotlivě, po týmech, 

poskakujem v kostýmech, 

my už dávno dobře víme, 

že všem tváře znesvětíme 

 

A komu to nestačí, 

ať za námi nakráčí, 

na hřišti zas k hnutí není, 

nuda - všichni oblečení 

 

Představení exotů, 

co 8 let straší tu, 

rádi v dražbě hážou stovky, 

div, že neprodají spodky 

 

Tak jste nás tu měli, smradi, 

oškubali jsme vás rádi, 

dav skáče jak veverka 

do přístavu večerka 

 

Za peníze nemalé 

plachetnice pomalé 

posádka hned hotová 

po vyplutí Božkova 

 

Teď zas všichni sedí tu, 

květen dal realitu, 

blížící se k trapasu 

moknou dolů od pasu 

 

Hrůza téměř panická, 

rekurentní, klinická, 

celý čtvrťák třese se, 

před maturou deprese 

 

 

Maturanti  už jsou tu, 

maj taháky v korzetu, 

nenápadně velice 

kvokají jak slepice 

 

Každá třída tvoří sektu, 

je jim jasné, že jsou v rectu, 

oranžová vesta 

taky cesta 

 

Známkování nemá vady, 

vždyť čtyřky jsou taky vnady, 

kebab na tyči se točí, 

velké číslo z okna skočí 

 

Hodnocení finální  

vše papíry banální, 

ekologie jak hrom, 

zabij Cermat, zachraň strom! 

 

  



KVĚTEN 2019 

15 

 

Buick Riviera 
Veronika Sárficzká, KVB 

Tento článek je věnovaný typové řadě automobilů Buick Riviera, která se vyráběla v letech 1963 až 

1999. V období těchto 36 let se vyrobilo kolem 1,127 milionu kusů. 

Vývoj a samotná výroba tohoto modelu byla postavena na vysoké poptávce po tehdejších automobilech 

sportovního typu jako např. Ford Thunderbird nebo Chevrolet Impala. Celá výroba byla rozdělena do 

celkem 8 generací. 

Celkově by se dalo říci, že Buick Riviera byl vyráběn jako dvoudveřové kupé ve sportovnějším 

provedení s výkonným benzinovým motorem. Přece jenom ale nějakými změnami za těch 8 generací 

výroby prošel.  

První generace Riviery představila automobil s maximální rychlostí 190 km/h o výkonu 318 koní. Druhá 

generace si hodně technicky polepšila a designově byla také značně pozměněna. Pro třetí generaci byla 

navržena nová karoserie od D. Laskyho s takzvanou ,,boattail” (lodní záď). Pohon zadních kol a 

hmotnost přesahující 2 tuny také patřily mezi změny a vylepšení třetí generace Riviery. V páté generaci 

dostalo vozidlo menší rozměry na menší platformě a šestá generace byla jako první s poháněnými 

předními koly. Sedmá generace byla vybavena palubním počítačem s dotykovým displejem. Výrobu 

Buicku Riviera zakončila osmá generace, vyráběná jako velké kupé. Měla výkonnější sportovní verzi 

než předchozí modely. 

 

 

Bottail typický pro třetí generaci Buick Riviera vyráběný v Michiganu 


