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Ahoj čtenáři a čtenářky eMka! 

Počasí venku moc tomu neodpovídá, ale ať je jakékoliv, kalendář nám píše skoro polovinu listopadu. 

Nastal tedy čas vydat další číslo. Velikým lákadlem může být zejména rozhovor s manažerkou 

kosmetické značky M•A•C. Dále nechybí ani pravidelně vycházející poezie, tentokrát o našem 

milovaném bývalém profesoru panu Dreslerovi. 

Příjemné čtení za celý tým žurnalistů přeje Petra Adamčíková, šéfredaktorka 
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Marvelous M·A·C 

Teri Foltýnová, SPTB 

Thanks to one of the most popular brands in the world of make-up and 

cosmetics I had a pleasure to meet and spend two afternoons with the 

sweetest person ever - Ylenia Grech, a manager of M·A·C in Malta. If 

you are interested in cosmetics or what it's like to be a manager of a 

make-up brand, just keep reading... 

Today you're a professional make-up artist and you're also 

managing M·A·C in Malta. How did you become a manager? 

I started off as a normal make-up artist and then by time I started taking 

more interest in the work. First, I was a Viva Glam ambassador. Viva 

Glam provides money to M·A·C AIDS Fund. It works with people who 

suffer from HIV and AIDS and then I worked my way up to a product 

specialist, then supervisor up to a manager.  

Was it your childhood dream to work with cosmetics? 

Yes, it was. I have always had an interest in make-up since I was... as 

long as I can remember, I always loved beauty and beauty-related 

things so when I was sixteen I took a make-up course and then I went 

straight up to a proper make-up shop. Once I heard M·A·C opens stores 

I was obsessed, I was crazy. So yeah it was like a dream, it always has 

been a dream of mine. 

What do you especially take care of? 

I take care of this store and lately I've been taking care of marketing 

area, such as promotion, adverts ...whatever which is outside, I take 

care of that. 

What do you think every girl should have in her make-up 

collection? 

I think a lipstick is a must. The lipstick is really important for me 'cause 

it's changing a lot. The lipstick is like a mood. 

Which lipstick shade is your favourite? 

The classic. I like the classic Ruby Woo. The red of Ruby Woo is so 

unique, and you won't find that in any shop. 

What are your favourite cosmetics products? Let's say three 

favourite ones. 

My top three? Foundation, I like the Studio Fix Foundation. Well, the 

lipsticks... I can't choose just one, but the lipsticks are very good in 

general and also mascaras. If you want really high volume then 

mascara, that's it. 

EVERY CENT OF THE 

SELLING PRICE OF 

M·A·C VIVA GLAM 

LIPSTICK AND LIP 

GLASS IS DONATED 

TO THE M·A·C AIDS 

FUND. 

Ruby Woo 

Ylenia Grech 
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Nowadays one of the most discussed topics connected with cosmetics is animal testing. What do 

you think about testing cosmetics products on animals? 

Personally, I’m very against it and I'm glad that M.A.C is also working against this. I think you don't 

need to test on animals to produce a good product. We're living in 2018 so there are many other ways 

how to test the product without using animals. So yes, we say NO to animal testing. My team and all the 

people that work here are also very against that. 

Through all the years there have been so many make-up trends, so the question is: What's the 

worst make-up trend ever? 

Well in all the years? Oh, yes, those eyebrows which have like weird shapes. I don't get it. I'll probably 

never get it.  

 

And the best make-up trend? 

Oh yeah, highlighting. It has changed the world. Highlighting and contouring. It was always there but it 

has been brought to the spotlight recently. 

What would you recommend to anyone who wants to work with cosmetics or become a manager? 

If you want to start, then start now, don't start later. Don't think about it. If you are interested in doing 

make-up, go and get make-up course. I would suggest taking a professional make-up course. It's true it's 

a lot of money to invest in but then you'll achieve more. It's a bit hard in the beginning but always think 

that you can do it and you'll do it. I never would have thought about being a manager let alone doing all 

the stores here. So yeah, always believe in yourself and if you feel like you're lost and don't know what 

to do but you have a hobby, just follow the hobby because you never know where you're gonna end up 

with it. 

“I NEVER WOULD HAVE THOUGHT ABOUT BEING A MANAGER LET ALONE DOING ALL THE STORES 

HERE. SO YEAH, ALWAYS BELIEVE IN YOURSELF. “ 
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Rok na Matičním gymnáziu… 

Julie Mikulová, SA 

Dokážu si ještě živě představit dobu, kdy jsem navštěvovala pátý ročník základní školy a skládala jsem 

přijímací zkoušky na gymnázia. Já, jako člověk, který je neustále ve stresu, jsem se si z přijímaček dělala 

starosti snad po celý rok a když jsem zjistila, že jsem byla úspěšně přijata, cítila jsem se jako v sedmém 

nebi.  

Pak ale přišly problémy. Nechtěla jsem opustit mou bývalou třídu, kde jsem měla známý kolektiv, dobré 

kamarády a pevnou půdu pod nohama. I když mi to z dnešního pohledu připadá trochu směšné, tehdy 

jsem opravdu o nenastoupení přemýšlela. Přesto jsem v září 2017 nastoupila na MGO a hned první den 

byl jako jízda na horské dráze. Během jednoho dne jsem poznala školu, kde jsem měla příštích osm let 

studovat, profesory, kteří mě budou dalších osm let učit a spolužáky, s kterými budu dalších osm let 

trávit většinu svého času. 

Když už prvotní stres opadl, a začali jsme se pořádně učit, tak jsem postupně začala zjišťovat, s kým se 

budu kamarádit a s kým si nejspíš do oka nepadnu. I tehdy mě napadla myšlenka, jestli to nebyl hloupý 

nápad - opouštět svoje kamarády, protože s kamarády ze základní školy jsem si budovala vztah celých 

pět let a se spolužáky z gymnázia jsem se znala sotva měsíc. Dnes mi to připadá legrační, neboť s mými 

bývalými nejlepšími kamarády se vidím jednou do roka, i když je jejich škola za rohem.  

Noví kamarádi mě částečně změnili, tedy v tom nejlepším slova smyslu. Poznala jsem totiž přátelství 

úplně odlišného rázu a typu, ale jsem za to ráda. Toto ale samozřejmě nebylo to jediné, co se změnilo. 

Přístup profesorů a typ výuky byl nyní úplně odlišný od toho, co jsem znala doposud. Učivo, které jsem 

znala jen povrchově, jsme nyní probírali více do hloubky a konečně jsem poznala i skutečný stres z testů 

a písemek, na které jsem se na základní škole většinou naučila jen před hodinou a měla jsem jedničku. 

Dokázala jsem se s tím však vyrovnat. Dnes na ty časy vzpomínám s úsměvem na rtech a tiše svému 

mladšímu já závidím.  

Na ZŠ jsme na většinu předmětů měli stejného učitele, na Matičním nás učí odborníci, v některých 

případech dokonce s doktorskými tituly. Tento systém, který je zaveden ze zcela logických důvodů, mi 

vyhovuje, i když při nástupu to pro mě byla novinka. A změnil se nejen počet profesorů, ale i jejich 

přístup. Na základní škole na nás bylo pohlíženo jako na malé děti, ale to se s nástupem na gymnázium, 

naštěstí, změnilo!  

Během pár měsíců můj život prošel velkou změnou, za kterou jsem ale neskutečně ráda. Dnes, už jako 

studentka Sekundy B se s úsměvem dívám na primány a věřím, že spousta z nich si prochází něčím 

podobným. Schválně, kde a kdo jste byli Vy před rokem? Protože mně z dnešního pohledu připadá, že 

před nástupem na MGO jsem byla jiným člověkem a jsem neuvěřitelně ráda, že jsem na Matiční 

gymnázium nastoupila. 
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Výměnný pobyt studentů z Estonska 

Vojtěch Knettig, TA 

Panu profesoru Tomáši Pekovi se minulý školní rok podařilo domluvit s estonským gymnáziem Lyceum 

Katoliku Tartu výměnný pobyt studentů. A protože to je skutečná novinka na poli spolupráce, (letos je 

to poprvé a doufáme, že ne naposled), tak jsem hlavního organizátora vyzpovídal.  

Jak jste se k tomuto projektu dostal, pane profesore? 

Pan ředitel mi minulý školní rok umožnil vyjet se skupinou studentů (nynější Oktávy B) na pobyt v 

rámci projektu Erasmus+. Jednalo se o “soutěž“, kde jsme vytvářeli různé filmy a filmové projekty, bylo 

tam deset týmů z různých zemí a právě jeden z nich byla ta estonská škola. Já jsem pak jejich vyučující 

navrhl výměnný pobyt studentů. Hned v září se mi ozvala zpátky, že o to mají zájem. Po poradě s panem 

ředitelem jsem jim nabídl zúčastnit se našeho týdne vědy. 

Jak to bude probíhat? 

Studenti z estonského gymnázia přiletí sem a budou týden bydlet v rodinách našich studentů. Dopoledne 

se ve škole zúčastní programu v rámci týdne vědy, odpoledne stráví mimo školu společně nebo v 

rodinách, taky pojedou na jeden den společně do Prahy.  

Na oplátku přiletí na jaře naši studenti k nim a budou s nimi mít podobný program tedy i s návštěvou 

estonského hlavního města Tallinnu. 

Chtěli byste tento projekt provádět i v dalších letech? 

Určitě, v Estonsku jsou studenti na vysoké jazykové úrovni, myslím si tedy, že je to pro naše studenty 

výborná příležitost k procvičování jazyka a navazování nových vztahů. 

Kolik to bude studenty stát? 

Cenu letenky (cca 5000), cestovného do hlavního města.  Ubytování a stravu zajistí ubytovávající 

rodina. 

Panu profesorovi děkuji za rozhovor. 
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Ode to Vláďa, „The proffesor“ 

Martin Slischka, SPTA 

When the first physics lesson started, 

none of us expected him to come, 

but when he walked into the class, 

the paradise has just begun. 

He introduced himself saying: 

„Vláďa is my name“, 

everyone then started praying, 

he’s gonna stay the same. 

The first lessons were very tough, 

giving us a lot of information. 

He has taught us a lot of stuff, 

and we were full of frustration. 

We’ve spent six years with him, 

it was our very pleasure, 

giving us many one minuses, 

he has become our treasure. 

After many years of teaching, 

he got a break he desired. 

We are all gonna be missing 

Vláďa, the teacher that has retired. 

 

 

 

 

  

Profesor Vladimír Dresler – první zprava 

 



LISTOPAD 2018 

8 

 

AB negativní 

Vojtěch Psík, OKTB 

Takže od okna 

Áá! Bé! Áá! Bé! 

studentům už z toho 

hrá-bé, hrá-bé! 

V představách kantory věší, 

když to béčko mělo těžší, 

kdo to mohl ráno tušit, 

že zas bude třída rušit 

Usměvaví kantoři, 

zadání na poloviny, 

půlka třídy vyhoří, 

co je to za voloviny 

Každý rychle opisuje, 

od souseda info krade, 

učitel to pozoruje 

v kvalitě Full ADHD 

Áčku dali do zadání 

napočítat do pěti, 

béčko zas má vyjmenovat 

Holokaustu oběti 

Máš čtyři jablka, 

Slunce je zelené, 

jaká je teplota? 

Jednoduché, ne? 

Na testu měl vyjmenovat 

řadu prvků pozpátku, 

tak se učí po večerech 

uvazovat oprátku 

A na tomhle příkladu 

by nejchytřejší propadli, 

když tři chlapi staví barák, 

kolik cihel ukradli? 

O přestávkách balí jointy 

ze stran kalendáře, 

potom s hrůzou vyhlížejí 

známky z bakaláře 

 

 

Jak má áčko vypočítat 

z padesáti polovinu, 

tak má béčko odmocňovat 

Ludolfovu číslovinu 

Jedné skupiny se ptají, 

kdy nám upálili Husa, 

druhá zase za úkol má  

narýsovat krůtí prsa 

Potom měli z tisíce slov 

sepisovat slohovku, 

nejeden šel radši skládat 

do Ikei pohovku  

Kdyby se jich aspoň ptali 

na nějaké intervaly, 

oni však při defekaci 

interakce mezi svaly 

Někdo musí vzpomenout si, 

kdo použil k tisku lis, 

někdo zase popisuje, 

jak se chytá syfilis 

Sám si napsal omluvenku, 

šel se modlit do rohu, 

napsal, že mu od kostela 

upadla věž na nohu 

Veliké sny radši vzdejte, 

prázdný papír odevzdejte, 

kdo umí, čumí, 

kdo neumí, umí 

Tahák je nejlepší kuchař 

dojde volovi i krávě, 

jedničku si z vody nevař, 

nesmaž se ve vlastní šťávě 

Vybumbal tér, 

trefil ho šlak, 

život není fér, 

je tomu tak? 
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Bohumír Šmeral 

Kristýna Drmelová, KVIB

Bohumír Šmeral, československý novinář a zakladatel KSČ i osoba, 

jejíž jméno řadu let nesla naše škola. 

Narodil se roku 1880 v Třebíči do rodiny učitele, rozhodně tedy není 

vzorným příkladem soudruha dělnického původu, to však jemu, ani 

jeho bratrovi v budoucnu při boji za proletariát nečinilo žádné 

překážky. Jeho bratr Theodor se stal jedním z prvních teoretiků 

Marxismu a do češtiny přeložil Marxův Kapitál. 

Již při studiu na třebíčském gymnáziu se seznámil s ČSSDS a jejím 

představitelem Josefem Hybešem. Roku 1898 se vydává do Prahy ke 

studiu práv na Karlově univerzitě. Angažuje se v několika novinách, 

Studentský sborník, Právo lidu i revue Akademie. Při Hilsneriádě 

(procesy vedené proti mentálně zaostalému Židovi, v nichž byl na 

základě falešných svědectví odsouzen za rituální vraždy dvou 

křesťanských dívek) odsoudí antisemitistické nálady v tehdejší 

společnosti a setká se Tomášem Garrigueem Masarykem. Také vystoupí ze spolku Slavia, protože do 

něj nebyl přijat jeho německý spolužák kvůli své národnosti. 

Před první světovou válkou se dostal do čela sociální demokracie, téměř do konce války byl zastáncem 

austromarxismu (oddělené socialistické strany pro jednotlivé národy v habsburské monarchii), za svou 

loajalitu k Rakousku-Uhersku byl terčem kritiky. Zvrat nastal až po schůzce s K. Rennerem, který ho 

obeznámil s příklonem rakouských socialistů k centralizačním tendencím. Těsně před říjnovým 

převratem se přidal k protirakouské Socialistické radě, v níž pomáhal zorganizovat říjnovou generální 

stávku. Poměrně velkým faux pas bylo zjištění, že do stávky nabádal i německé dělníky. Po 28. 10. 1918 

odešel z politiky. 

Roku 1920 se vrátil do politického života, navštívil Rusko a setkal se s Trockým i Leninem, své zápisky 

z cesty vydal jako „Pravda o sovětovém Rusku“. Z výletu se vrací s idejí vůdčího postavení Ruska a 

jako stoupenec Třetí internacionály. 

Události nabraly rychlý spád, Dr. Šmeral, zastánce integrace socialistických stran, intrikami rozložil 

ČSDSD a v květnu roku 1921 již existovala KSČ. Již záhy však byl zklamán zvolením Václava Šturce 

za předsedu a radost mu nepřinesl ani diktát Komiterny. Až do roku 1929 sice figuroval mezi vrchními 

představiteli KSČ, jeho vliv však vehementně slábl. Jeho názory, jež nebyly pro většinu spolustraníků 

dostatečně „rudé“, dostaly název „šmeralismus“. Právě proti šmeralismu vystupoval Klement Gottwald 

a jeho následovníci, společně Šmerala vyšachovali z důležitých funkcí. Poté působil ve službách 

Komiterny všude možně po světě. 

O pět let později se vrátil do Československa, kde se komunisté přeorientovali na podporu české 

státnosti, problémem byli i sílící nacisté. V KSČ jej opět uvítali a dostal i senátorské křeslo.  V roce 

1938 byla strana nacisty rozpuštěna a Bohumír Šmeral odjel i s rodinou do Moskvy, kde 1941 zemřel. 

Pohled na Šmerala není jednoduchý, pro sociální demokraty je jistě zrádcem, na komunisty byl až moc 

umírněný. Tento „idealistický komunista“ je však nezpochybnitelně významnou osobností 

Československých dějin, na kterou by se nemělo zapomínat.  
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Golf vs. Škola  

Michael Trna, KVB 

A v těsném souboji vyhrává…. Škola. Jo, super, další čtyřka z matematiky. Hrát závodně golf je sice 

super, ale horší už je ho skloubit se školou. Chybíte dva dny, protože jedete na Národní golfovou tour 

pod záštitou předsedy ČOV a prošvihnete ve škole základ kvadratických rovnic a poté z nich dostanete 

za čtyři. To potom ani nemáte radost z toho, že jste na turnaji skončili třetí.  

Skloubit výkonnostní golf a studium na gymnáziu není lehké. A obzvlášť, když to chcete v golfu 

dotáhnout co nejvýš. Což znamená stát se profesionálem a vyhrávat prestižní turnaje, ale k tomu je nutný 

každodenní a několikahodinový trénink.  No a ve škole?  Písemky, zkoušení, referáty….., na které se 

učím cestou na turnaj, anebo ještě lépe dopisování učiva na hotelovém pokoji. Teda pokud vám ho někdo 

pošle. Také není příjemné, když přijedete ve dvě ráno domů z turnaje a za šest hodin píšete písemku 

z dějepisu.  V tomto ohledu mi ale škola vyšla vstříc tím, že  mám povolenu změnu učebního programu, 

tzn. můžu mít vyšší absenci a můžu si domluvit písemky v jiném termínu. 

Jak to tedy prakticky vypadá:  

Pondělí - ráno vstanu a zopakuji si učivo, na 

které ten den píšu, nebo se učím, poté 

samozřejmě jdu do školy, po škole na trénink, 

a po golfu učení se toho, co neumím.  

Úterý - zase si ráno opakuji učivo, po škole 

jedu na trénink  a následné učení se. 

Středa - ráno si opakuji učivo, po škole jdu do 

fit centra, a ten den si potom maximálně učivo 

opakuji, protože na učení se, jsem moc 

unavený.  

Čtvrtek - jako vždycky a po škole trénink. 

Pátek - všechno jako vždy, akorát po škole 

jedu na trénink až do Brna, protože tam mám 

trenéra. Ostatní dny trénuji v Karviné.  

Sobota a Neděle učení se a golf.  

A tohle je týden bez turnaje. Když je týden s turnajem, tak ve škole v pátek, někdy i ve čtvrtek chybím.  

Před každým turnajem si totiž musím zahrát cvičné kolo, abych se seznámil s hřištěm, na kterém se 

turnaj hraje. Pokud se turnaj hraje např. v Plzni, znamená to vstávat kolem čtyř ráno, abych tam stihl 

dojet a cvičné kolo odehrát. Turnaje, na které jezdím, jsou  většinou dvou až tříkolové. Minimálně jeden 

z těch dnů startuji brzy ráno, takže opět vstávám velmi brzy. Turnajové kolo se hraje zhruba pět hodin 

za každého počasí, kromě bouřky. Za jedno turnajové kolo nachodím asi sedm až osm kilometrů.    

Být profesionálním golfistou je sen, jako každý jiný. Někdo chce být lékařem, někdo právníkem, jiný 

zase učitelem, já chci být profesionálním golfistou. Na tomto snu pracuji už od mala a hodlám ho 

dotáhnout až do konce. 
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Fangirl 

Eva Maléřová, KVI B 

Cath má sestru. No, ve skutečnosti má identické dvojče. S Wren si je podobná snad ve všem. 

Mají stejné vlasy, stejné oči, stejné... no, prostě všechno. Od malička sdíleli jak pokoj, tak i 

záliby, obě zbožňují knižní fantasy sérii o mladém kouzelníkovi Simonu Snowovi. Píší o něm 

příběhy, kreslí obrázky, povídají si o něm skoro neustále, ale když mají jít na vysokou Wren se 

od Cath odtrhne a snaží se žít po svém. Osamělá Cath se s novou spolubydlící a jejím 

kamarádem Levim sice po chvíli zkamarádí, ale jako pro introvertní dívku se strachem ze všeho 

nového to pro ni není lehké. Po čase si najde pár lidí, které může považovat za kamarády, ale 

jen tak jednoduché to nebude... 

Rainbow Rowellová je velmi uznávanou autorkou knih z žánru young adult fikce a tak není 

divu, že i tato kniha je pro nás teenagery velmi aktuální a čtivá. Je v ní humor, postavy, se 

kterými se čtenář dokáže snadno ztotožnit, a takové to něco, co prostě každého chytne a pobaví. 

Autorka zároveň napsala i spin-off k příběhu, pod názvem Nedej se, který popisuje příběh 

fiktivního Simona Snowa a jeho přátel, čímž příběh nabývá ještě více na autentičnosti a 

zajímavosti.  

Doporučuji komukoliv, kdo se rád zasměje a kdykoliv prožíval/prožívá/bude prožívat takové 

ty typické pubertální problémy.  

 

 

  

autor: Rainbow Rowellová 

žánr: Young adult, román 

nakladatelství: Yoli 
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Francouzský host u nás na škole 

Klára Vinklárková, 2.A  

Měla jsem to potěšení se přihlásit k tomu, aby u mě na 

necelý týden bydlel Sam Fontaine, který přiletěl až z 

krásného města Angers ve Francii. Sam v Angers 

studuje pedagogickou fakultu a k nám se přijel podívat 

na náš školní systém  a jak to u nás jednoduše chodí. 

Chci se tedy s vámi podělit o své dojmy a nové 

zkušenosti, ať už také čekáte návštěvu ze zahraničí, a 

nebo nad podobným projektem uvažujete.  

V první fázi jsem měla strach, jaký člověk přijde k nám 

domů a zda se mu u nás bude líbit. Později jsem přišla 

na to, že mé obavy byly zcela zbytečné. Na Sama a 

jeho kamarádku, která přijela společně s ním z Prahy, 

jsme čekali na nádraží. Po příjezdu domů se uvolnil 

strach nás všech a všechno běželo jako po másle, ani 

jsem si nevšimla, že to tak rychle uteklo. Tento pocit 

jsem měla proto, protože se mi Sam stal dobrým 

kamarádem a stále si bylo o čem vyprávět. Chyb ve 

výslovnosti a gramatice jsem měla nespočet, ale Sam 

byl vůči mě tolerantní a tak jsme měli někdy oba 

radost, že jsme si rozuměli. U nás doma jsme se snažili 

Sama seznámit s tradiční českou kuchyní a nejvíce u nás zabodovalo „knedlo, vepřo, zelo“, ale jak jsme 

se průběžně ptali, tak Samovi chutnalo všechno. Z toho plyne, že můžeme být pyšní na naše tradiční 

recepty.  

Od Sama jsem se dozvěděla zajímavou informaci a to, že Francouzi nejsou zvyklí snídat cokoliv 

sladkého, takže jsme se tomu snažili přizpůsobit. Každé ráno jsme společně jezdili k nám školy, kde už 

měl Sam svůj samostatný program, kdy chodil do výuky francouzštiny nebo šel navštívit Francouzskou 

alianci. Samovi se u nás moc líbilo a doufá, že k nám ještě někdy zavítá. Rozhodně se ničeho při podobné 

příležitosti nebojte, je to zážitek, u kterého si uvědomíte, že jsme všichni lidé, akorát rozdílných zvyků 

a kultur.  Tímto bych také chtěla velmi poděkovat paní profesorce Pavlínkové, že mi umožnila tuto 

nezapomenutelnou zkušenost. 

  

https://umaine.edu/international/outgoin

g-students/programs/exchange/angers/ 
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Halloween na MGO 

Michael Trna,  KVB 

Dne 31.10. se na MGO odehrál Halloween. Na zábradlích a na dalších místech se válely chomáče 

různobarevné vaty a v ní umělí pavouci. Také někteří studenti přišli v nejrůznějších maskách a 

kostýmech.  

V 10 hodin se konala ve vestibulu školy soutěž o nejlepší kostým. Výherci si odnášeli věcné ceny. Bylo 

zde mnoho dobrých kostýmů a vybírání vítěze nebylo lehké. Letošním vítězem se staly Nikola Klegová  

a Dagmar Chalupová, které přišli v kostýmu Vran.  

 

  



LISTOPAD 2018 

14 

 

Cadillac Eldorado 

Veronika Sárficzká, KVB 

V Americe vrcholila 50. léta a do módy se čím dál víc dostávala 

velká auta s velkými ploutvemi na zádi. Přesně tyto parametry 

splňoval Cadillac Eldorado z roku 1959.  

Prakticky všechny jeho modely ročníku 1959 se staly 

americkou ikonou padesátých let, hlavně díky obrovským 

zadním ,,žraločím” ploutvím. Přítomen byl také masivní 

nárazník, který ještě více budil dojem velkého vozu. 

Modelový ročník ’57 byl nově pojatý, co se týče zádě. 

Vyboulené zadní blatníky daly tomuto modelovému roku 

přezdívku ,,chipmunk cheeks” (v překladu ,,veverčí líčka”). 

Příď se začala více podobat Broughamu (luxusnější verze 

Cadillacu), světlomety ale zůstaly stejné. Nabízely se 2 

karosářské varianty, kabriolet Biarritz a kupé Seville. Cadillac 

se také pokusil prorazit se čtyřdveřovou modifikací, ale 

prodány byly jen 3 kusy. 

V roce 1958 Eldorado převzalo celou příď od modelu Series 62. Vzadu si však ponechalo vyboulení 

zadních blatníků a na bocích se objevilo deset svislých žeber a na ploutvích erby cadillacu. 

Pro poslední modelový rok (1960) této generace se Cadillac Eldorado představil s uměřenější karoserií. 

Vpředu se změnila mřížka chladiče a tvar mlhových světel v nárazníku. Vzadu mělo Eldorado nižší 

ploutve a koncová světla přemístěná do oválných zakončení zadních blatníků. Kabriolety měly stahovací 

střechu schovanou pod plechovým krytem za sedadly. V tomto roce si naposled mohli zákazníci koupit 

kupé Eldorado Seville. 

Sériové Eldorado Brougham 
V prosinci 1956 představil Cadillac jeden z nejpozoruhodnějších modelů v historii GM, sériový 

Eldorado Brougham série 70. Jeho designér, Ed Glowacke, vycházel ze čtyřdveřového konceptu Orleans 

z roku 1953 a Eldorado Brougham z let 1955 a 1956. Tvary se nejvíce blížily konceptu z roku 1956, jak 

přídí a mohutným nárazníkem, tak i zádí s výraznými ploutvemi. 

Vůz se začal v Detroitu vyrábět v březnu roku 1957 a do konce roku se těchto ultraluxusních vozů 

prodaly čtyři stovky. Překážkou nebyla ani poněkud přestřelená cena 13 tisíc dolarů, což byl skoro 

trojnásobek proti standardnímu kupé série 62 a víc než tehdejší cena vozu Rolls-Royce. Vysokou cenu 

částečně ospravedlňovala výbava  zahrnující nerezovou střechu, tónovaná skla, posilovač řízení a brzd, 
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automatické nastavování sedadel, automatické otevírání kufru, tempomat, elektrické zamykání dveří, 

skříňky na nápoje a parfémy atd. Zákazníci si mohli vybrat ze 44 kombinací koženého interiéru, včetně 

koberečků z jehněčí kůže. 

S Broughamem skončila v roce 1958 ruční výroba luxusních vozů v detroitské továrně a přesunula se 

do italského Turína. 

 

 

  

Kresba – Veronika Sárficzká 
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Mata Hari 

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.  

Je 15. říjen. Tedy pro čtenáře byl. A právě 

k tomuto datu si dovolím malou historickou 

připomínku. Dnes je to přesně 101 let od smrti 

proslulé orientální tanečnice známé jako Mata 

Hari. Ve skutečnosti se však 

jmenovala Margaretha Geertruida Zelleová a 

pocházela z Nizozemí.  

Mata Hari (malajsky „oko nového svítání“, tj. 

Slunce) byla, jak bylo výše uvedeno, orientální 

tanečnicí, která však v průběhu první světové 

války proslula jako agentka Německa a Francie. 

  

Před svým působením v tajných službách dvou 

mocností vystupovala v cirkusech, pózovala 

malířům, ale nejvíce proslula jako tanečnice 

exotických tanců. Známá byla ovšem i jako 

kurtizána a milenka mnoha prominentů. Její 

nevšední osudy se staly předlohou mnoha 

románů a filmových zpracování.  

Celý její život provázely dramatické události. 

Neradostné dětství, brzký sňatek, cesta do 

vzdálené Asie a návrat-útěk do Evropy, taková 

byla Margarethino mládí. Již v 18 letech se 

provdala za 39 letého Rudolpha MacLeoda, 

kapitána nizozemské armády, se kterým 

odcestovala na Jávu v Nizozemské východní 

Indii. Manželství to pro věkový rozdíl a odlišné 

povahy nebylo zrovna šťastné, poslední ránu 

mu pak uštědřila tragická smrt (otrava) 

prvorozeného syna. Zlomená žena opustila 

rodinu a vrátila se do Evropy. V Paříži působila 

jako orientální tanečnice a postupně se stala 

slavnou.  

Zásadní zvrat v jejím životě přinesla první 

světová válka. Po jejím vypuknutí se seznámila 

v Holandsku s agentem Karlem Kramerem, 

který ji naverboval údajně za 20 000 franků do 

služeb německé rozvědky. Jedním z dalších 

jejích milenců byl Vadim Maslov, kapitán 

prvního pluku ruské carské armády, bojující v 

ruském expedičním sboru na západní frontě po 

boku francouzských jednotek. V Paříži později 

přijala z rukou kapitána francouzské tajné 

služby Ladouxe obdobnou nabídku a stala se tak 

dvojí agentkou.  

V lednu 1917 se však získala francouzská strana 

šifru, která ji prozradila. Již v únoru byla proto 

zatčena. Možná právě zásluhou naivity, 

důvěřivosti a neschopnosti rozlišit pravdu od 

fikce se stále více zaplétala do svých výpovědí, 

ačkoliv proti ní nebyly přímé důkazy.  

Přítěží se však stala neutěšená situace na 

západní frontě. V květnu 1917 začalo totiž 

docházet ke vzpourám ve francouzské armádě a 
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vojáci odmítali další špatně připravené a 

prozrazené útoky proti německým zákopům. 

Armáda potřebovala povzbudit a ukázat, že 

zrádci budou vymýceni. Soud, který se konal za 

zavřenými dveřmi, tak v hysterické atmosféře 

naši hrdinku obvinil ze smrti 50 000 vojáků a 

odsoudil k trestu smrti. Podle pitevní zprávy při 

popravě, která se konala 15. října 1917 u zámku 

Vincennes, pouze 3 z 12 výstřelů zasáhly její 

krásné tělo.  

 

 

 


