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Milí studenti, profesoři a přátelé Matičního gymnázia v Ostravě, právě v rukou držíte poslední letošní 

vydání, které vám přiblíží kouzlo Vánoc očima studentů. V prosincovém vydání se můžete těšit na již 

tradiční rubriku poezie, recenzí a také ohlédnutí za úspěšným Týdnem vědy. Při vánočním shonu v 

nákupních centrech přeplněných lidmi se nachvíli zastavte, pohodlně posaďte a v klidu pokračujte v 

listování eMkem. Za celý tým  vám přeji krásné Vánoce plné pohody, strávené v kruhu blízkých osob, 

mnoho štěstí, zdraví a úspěchů po celý rok 2019. 
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Tepelná elektrárna Dětmarovice 
Kristýna Drmelová, KVIB 

K elektrárně jsme dorazili krátce před desátou hodinou, na vrátnici se nás ujal jeden z pracovníků a 

dovedl nás k detailnímu modelu tamější elektrárny, u něj jsme si museli nasadit na hlavy bezpečnostní 

helmy. Vysvětlil, že v elektrárně žádná pozice průvodce neexistuje, a tak se návštěvníků vždy ujímá, 

kdo může. 

Náš provizorní průvodce nás seznámil s bezpečnostními pokyny, a poté začal s výkladem o elektrárně. 

Elektrárna Dětmarovice se začala stavět roku 1972 a na konci roku 1976 již byly v provozu všechny 

čtyři její bloky, každý o výkonu 200MW. Celkový výkon 800MW z ní tedy činí největší černouhelnou 

elektrárnu v ČR. Černé uhlí se dopravuje v 50tunových vagonech po trati Bohumín-Žilina vedoucí 

v těsné blízkosti elektrárny. Uhlí se rozemele na jemný prach, aby se zvýšila účinnost, a poté se spaluje 

v 60metrových kotlích až o teplotě 1400 °C.  

Po dotazech následovala již samotná prohlídka. Venku nám pracovníci ukázali jednotlivé části ve 

skutečnosti, protože výšku 273metrového komínu si jen těžko dokážete představit. Nejprve jsme 

zamířili k budově, kde se mele uhlí, jemný černý popílek se nacházel po celém jejím interiéru a lemoval 

i její okolí, také věřím, že jsem nebyla jediná, která si popílek donesla až domů na botách jako „suvenýr“. 

Dále jsme po zhlédnutí gigantického rotoru došli k samotnému kotli, přes malý otvor jsme viděli žlutý 

žár více než tisíce stupňů. Poté jsme výtahem vyjeli na střechu, kdyby nebylo mlhavo, jistě bychom 

z výšky skoro 80 m měli úžasný výhled. Naši exkurzi jsme zakončili ve strojovně, v ní se nachází 

ohromné turbíny s 3000 otáčkami za minutu a několik počítačů, které monitorují celou elektrárnu. 

Náš zpáteční vlak měl asi desetiminutové zpoždění, a tak jsme jej krásně stihli. 

 

   
https://energetika.tzb-info.cz 
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Exkurze do Archivu města Ostravy 
Dominik Chlubna, TA 

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se 

v rámci týdne vědy uskutečnila 

exkurze do Archivu města 

Ostravy.  

Archiv města Ostravy se nalézá 

na Špálově ulici č. 19 v Ostravě-

Přívoze, za kostelem 

Neposkvrněného početí Panny 

Marie. 

Dozvěděli jsme se, že  archiv v 

současnosti pečuje o 6358 

běžných metrů archiválií z let 

1362-2017 z nichž nejstarší 

archiválií je listina císaře Karla 

IV., kterou uděluje Moravské Ostravě právo konání výročního trhu. Paní archivářka nám ukázala staré 

ostravské pečetě, velmi staré noviny a zachovalou   třídní knihu z počátků našeho gymnázia, ve které 

měli žáci samé čtyřky a pětky. 

Byli jsme se také podívat v místnosti, kde se dělala fotodokumentace archiválií, v místnosti, kde se 

archiválie třídily. Byli jsme také v badatelně určené pro veřejnost, na jejíž stropě byl starý znak Přívozu 

a v místnosti, kde se archiválie skladovaly. V této místnosti musela být udržována stálá teplota 19 stupňů 

Celsia a stálá vlhkost vhodná pro to, aby archiválie vydržely co nejdéle. 

Exkurze, kterou pro nás zorganizovali doktoři Fuxová a Gromnica, se mi velice líbila, dozvěděl jsem se 

mnoho informací. Určitě bych studentům doporučil přihlásit se na tuto akci, pokud budou mít příští rok 

možnost. 

 

 

https://amo.ostrava.cz/cs/archivalie/karelvx
https://amo.ostrava.cz/cs/archivalie/karelvx
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Přednáška o Černobylu 
Kristýna Drmelová, KVIB 

V KVIB přednášel o své výpravě do místa jaderné katastrofy absolvent našeho gymnázia Richard 

Budský. Pan Budský začal stručným popisem cesty na Ukrajinu, rozhodl se jet 50 hodin vlakem. Dále 

se zabýval základním popisem fungování jaderné elektrárny a poté již přešel k samotné černobylské 

havárii.  

Příčiny vzniku tragédie jsou velmi komplexní, těsně před explozí rozhodovala každá sekunda. Stručně 

však lze říci, že 26. dubna 1986 došlo zhruba v 1h 23min k explozi, kvůli abnormálně zvýšenému tlaku 

páry v jaderném reaktoru, v němž nebylo možné spustit havarijní tyče zaseklé v jedné třetině a byly 

vypnuty ochranné mechanismy kvůli zkoušce, kterou prováděla nepřipravená směna. 

Poté nám pan Budský ukázal několik fotografií z výpravy a vykládal o okolí a samotném průběhu 

výpravy. Nakonec jsme dostali malý kvíz, jehož výherce dostane knihu „Modlitba za Černobyl“.

Finanční gramotnost 
Kristýna Drmelová, KVIB 

Pan zástupce Mohelník si pro všechny studenty prvního ročníku vyššího stupně připravil kurs finanční 

gramotnosti. Napřed se zabýval teorií – běžný účet, spořící účet, debetní účet, terminované vklady, 

úroky, půjčky, pojištění, akcie, důchodové a stavební spoření… Vysvětloval rozdíly mezi jednotlivými 

typy účtů, jak si správně spočítat úrok a nakládat v dospělosti s financemi i jak se nenechat ošálit 

reklamou. V další části jsme hráli hru o finanční gramotnosti, pouze vysvětlování pravidel zabralo 

hodinu. Hra měla simulovat náš budoucí finanční život, každá dvojice si vybrala rodinu, jednotlivé 

rodiny se lišily příjmem a životními cíli, kterých musela rodina do určitého věku dosáhnout. Do hry 

vstupovaly měnící se kurzy akcií a dluhopisů, ale zejména různé životní události. Takové narození 

dítěte, autonehoda, vykradení bytu či nemocenská bylo mnohdy fatální. 

Simpsonovi a matematika
Kristýna Drmelová, KVIB

Přednášku s tak neobvyklým názvem měl na naší škole pan docent P. Kovář z Vysoké školy báňské. 

Zúčastnila se jí KVIB a probíhala v angličtině, pan docent učil totiž i na vysoké škole ve Spojených 

státech. Zabývala se četnými matematickými vtipy a narážkami, které se v seriálu Simpsonovi 

v průběhu sérií objevují. Tomuto tématu se pan Kovář věnoval ještě před vydáním knihy „Simpsonovi 

a jejich matematická tajemství“. Z velkého množství zmíněných zajímavostí bych zmínila zdánlivé 

vyvrácení Velké Fermatovy věty v šesté epizodě sedmé série.  
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Florbalové zápasy – Kantoři vs. TA 
Vojtěch Knettig, TA 

Během listopadu se po 14. hodině konaly dva extrémně napínavé a vyrovnané zápasy mezi kantory 

a týmem z Tercie A. 

Hrálo se tři krát pět minut, tři hráči v poli + brankář. Za sebe, jako brankáře TA mohu říct, že nás 

profesoři opravdu nešetřili, sice jsme je dvakrát porazili 6 : 5, ale v obou případech po vyčerpávajícím 

prodloužení. 

Tým TA: 

Damián Džubera, Jakub Hon, Prokop Konicar, Jakub Skřinař, Petr Zahradník, Vojtěch Knettig 

(brankář) a náš kouč Jan Skýpala. 

Tým profesorů: 

Adam Dragon, Veronika Frimlová, Rostislav Gromnica, Tomáš Pek, Petr Rašovský, Pavla 

Rychtarčíková a Ondřej Sliška (brankář - OA).

Výměnný pobyt s estonskými studenty 
Ondřej Folta, KVIB 

V rámci programu týdne vědy nás navštívila skupina z Katolického lycea v Tartu. Celkem 14 estonských 

studentů bydlelo v českých rodinách. Delegace přijela v neděli 18.11. večer a odjela 23.11. ráno. 

Studenti měli možnost ochutnat českou kuchyni, navštívit naše hlavní město a zúčastnit se spousty 

zajímavých workshopů. Ve středu 21. 11. jsme v Praze navštívili nově zrekonstruované Národní 

muzeum, Pražský hrad a obchodní centrum Palladium. Estonci si tuto exkurzi velice pochvalovali. 

Bohužel čas strávený s našimi přáteli z Estonska utekl velice rychle a už v pátek 21.11. odjížděli vlakem 

do Prahy odkud poté letěli letadlem přes Helsinky do Talinu. 

   
http://mgo.cz/jj/ 
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Pišqworky 
Karel Weiss, OKTB 

Naše škola se poprvé za historii dostala do republikového kola pišqworkového turnaje. Týmu, pod 

jménem „Pasáci“, ve složení s Ondřejem Wyrwou (OKTB), Tomášem Oborným (SPTB), Vilémem 

Řemelkou (SPTB), Robertem Lyčkou (STPB) a Jakubem Kolondrou se letos opravdu dařilo a v letošním 

ročníku ovládli okresní a krajské kolo a stali se letos 17. nejlepším týmem v České a Slovenské 

republice. Přinášíme Vám rozhovor s kapitánem týmu, Ondřejem. 

Ondřeji, povězte mi, jak to všechno začalo? 

Všechno to začalo školním turnajem, do kterého jste se mohli zapsat i vy. Zájemci o reprezentaci 

v okresním turnaji se utkali proti sobě o co nejlepší umístění. Celkově byly složeny 4 týmy po 5 lidech 

obsahující ty nejlepší z nejlepších z naší školy a ty byly vyslány do kola okresního. 

Jaký jste měl pocit jakožto kapitán ze spoluhráčů ve Vašem týmu? 

Už ve chvíli, kdy jsme spatřil svůj tým, jsem si řekl, že to bude velké. Už jsem některé znal z minulých 

let a věděl jsem, že to bude slušný boj. V týmu byl ale i jeden nováček, který na turnaji ještě nebyl, a 

tak jsem byl nervózní, protože jsem nevěděl nic o jeho schopnostech. Ukázalo se ale, že tato mladá krev 

má velký potenciál a i přes jeho nedostatek zkušeností dokázal urvat plno bodů pro tým. 

Jak jste se cítili, když jste úspěšně prošli okresním kolem? 

Po příchodu jsem viděl, že z nás ostatní cítí respekt jakožto ke známým a zkušeným hráčům. Tento 

respekt jsme k nim cítili také. Potom jsme ale potvrdili dominanci drtivým vítězstvím ve skupině, avšak 

tento samý úspěch se povedl i druhému vyslanému týmu MGO, se kterým jsme se bohužel potkali 

v semifinále, a tak byl znemožněn jeho postup do krajského kola, protože postoupit mohl jen jeden. Ve 

finále jsme úspěšný den završili vítězstvím nad domácím týmem SPŠEI a odnesli jsme si pohár za 1. 

místo z okresního kola. 

Jak to vypadalo ve krajském kole? 

Krajské kolo jsem bral jako svou poslední šanci něco v piškqworkách dokázat, protože jsem 

v maturitním ročníku, a tak jsem se svým týmem byl připraven dát do toho všechno. Když jsme ale 

dorazili, tak na mne padla nervozita, protože jsme věděli, že týmy, co proti nám budou stát, už taky byly 

dobře umístěny. Naštěstí jsme nervozitu překonali a úspěšně jsme vyhráli skupinovou fázi, ale následné 

čtvrtfinále už bylo náročnější. Poprvé za celý letošní turnaj jsme měli blízko k prohře, ale naštěstí se 

nám i přesto povedlo probojovat do semifinále, a následně do finále. Tam ale díky záplavě emocí nám 

vítězství proklouzlo mezi prsty a nakonec jsme si odnesli pohár za 2. místo. 

Jaká byla první věc, co vás napadla, když jste postoupili do republikového kola? 

WOW! 

Popište mi atmosféru a jak to všechno dopadlo. 

Atmosféra byla taková, že když jsme přišli na zápis týmů, každý tým dostal vlastní pišqworkové tričko, 

a tak celý turnaj získal na vážnosti. Po velmi výborném začátku jsme ale ztratili tempo, dvakrát jsme 

vyhráli a jednou remizovali a poté následovala série proher a zpátky do čela se nám už dostat nepovedlo. 

Celkově jsme se umístili na 17. místě v České a Slovenské republice. 
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Máte ještě na závěr pár slov? 

Ano. Chtěl bych pozvat všechny, ať už nadšence nebo ty, kteří hrají pišqworky pro odreagování 

v hodinách, aby se příští rok nebáli a zúčastnili se této soutěže taky. Po účasti v 6 ročnících můžu 

potvrdit, že to stojí za to. Ještě bych chtěl poděkovat klukům z týmu a z učitelům - panu prof. Fismolovi, 

p. prof. Martinákovi a p. prof. Janíkové za podporu během turnaje. 
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Sushikapr 
Vojtěch Psík, OKTB 

Když je houmlesákům zima, 

už to není žádná psina, 

zmrzlých králů roviny, 

televizní noviny 

 

Rezavý plot sotva vrzne, 

v minus pěti voda mrzne, 

surikaty leží v tlupě, 

ve čtyři je tma jak v dupě 

 

Každý chce být doma hned, 

strojvedoucí potí led, 

mrzne trakční vedení, 

tři devítky zpoždění 

 

Pospíchati domů nanic, 

lepší příkop vedle dálnic, 

podívejte na kus vola, 

v zimě vozí letní kola 

 

Silničáři neženou, 

počasí nech na jinou, 

doma tančí macarenu, 

kdo by se hnal do terénu 

 

Kdekomu strach nahání 

čas rodinných setkání, 

z reklam září emoce, 

zas jsou tady Vánoce 

 

Aby se ti lépe žilo, 

kup si mandarinek kilo, 

vitamíny, hlavně C 

přece neucpou WC 

 

Vybrat vhodný dárek věda, 

tchýni pasti na medvěda, 

k dárku zdarma noční můry, 

sushi set od Okamury 

 

Když nemáš na ajfoun pálky, 

stačí prachy do obálky, 

všechny dary zaniknou, 

když obálku přefiknou 

 

Tak, jak méďu láká spánek, 

tak pytláka lánský zámek, 

žádné bakelity strohé, 

my chcem stromky jednonohé 

 

Komu by se nechtělo, 

aby, když se setmělo, 

jeho zašlý starý domek  

neozdobil křivý stromek 

 

Není přec na pohromu 

věšet koule ze stromu, 

elektrické svíčky - brak, 

hoří celý obývák 

 

O svátcích šel do hospody, 

pak blil do svěcené vody, 

kněze měl za měkkýše, 

skončil vedle Ježíše 

 

Prý, že to jsou svátky klidné, 

doma pouze věty vlídné, 

poškození kostí z kapra, 

horší než když bouchne Tatra 

 

Správný Čech je bláhový, 

proč, se nikdy nedoví, 

v kuchyni lil olovo, 

teďka hasí nanovo 

 

Prý, že večer v celé kráse 

spatří hladný zlaté prase, 

myšlenka se sprostě kradla, 

podívej se do zrcadla! 
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Hra o trůny 8. série 
Karel Weiss, OKTB 

SPOILERY!!! (a novinky) 

Osmá a zároveň poslední řada nejlepšího televizního seriálu, kterou vysílá společnost HBO, vyjde 

koncem dubna. Ano, bavíme se o pokračování TV série Hry o Trůny. Co můžeme očekávat? 

 K dnešnímu datu 9. 12. je to už přesně 510 dní, co fanoušci netrpělivě vyčkávají, až opět uslyší onu 

proslulou znělku intra hry o trůny a opět se ponoří do světa plného násilí, zvratů, nadávek a nehezkých 

scén (jak to někoho může vůbec bavit, heh?). Ale ještě si pár dní počkají. V srpnu jsme se dozvěděli, že 

osmá řada bude odvysílána koncem dubna a podle mých výpočtů by to měla být neděle 21. 4. 2019. 

Proč toto datum? Producenti chtějí, aby byl seriál nominován na cenu Emmy 2019 a uzávěrka je právě 

poslední den v květnu. Když se podíváme na poslední duben do kalendáře a skočíme o 6 neděl dozadu, 

máme předpokládané datum prvního dílu. 

Osmá řada bude mít jen 6 epizod, ale bylo nám slíbeno, že každá přesáhne hodinu a celkový počet minut 

všech dohromady bude delší než u jakékoliv jiné série. Taky se ve třetí epizodě dočkáme největší bitvy 

v historii televize a filmu, jen pro představu padla na ni čtvrtina rozpočtu na 8. sérii. A proč vůbec 

čekáme tak dlouho na další sérii? Podle režisérů se kvalita nedá uspěchat, zvedli seriál na filmovou 

úroveň a posuďte sami, efektům, kamerám a zpracování se jiný seriál nevyrovná. Dávám mu za pravdu, 

srovnejme si to například s The Walking Dead a jejich 16 dílnými sériemi vycházejících každý půl rok. 

Tuto sérii se dostane na všechny postavy, všechny budou mít šanci vyjádřit se ještě než všechno skoční. 

Naopak nových postav bude poskromnu. Potvrzená je jen jedna a to velitel „Golden Company“, z řad 

žoldáků z Esterosu, které si Cersei na konci posledního dílu zaplatila. Taky většina hlavních postav byla 

překvapená, že přežila až do posledního dílu, avšak jestli přežili i nyní, říct nemohli. 

Zazvonil konec a „pohádky“ byl konec. Je to smutné, ale je tomu tak. Osmá řada je poslední a další 

navazování nebo seqeul nebude. Všechno skončí. A na nějakou dobu se na Westeros zapomene. A nebo 

ne? HBO plánuje pár dalších seriálů z onoho světa, avšak budou v jiné době, tudíž se zde nevyskytne 

žádná známá tvář. Nechme se překvapit. 
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Báseň 

Adéla Děrgelová, TA  

Budoucno  

Myšlenky  

Bolest, světlo, plamen.  

Myšlenky, co si jen tak  

 

Jiskry tančí v kruhu  

proudí v hlavě,  

Kol vyzáblých ramen-  

ani je nechat volně plout.  

 

Ramen chudáka,  

To by pak nestal zmatek;  

co slepě honí mlhu.  

Nic bychom nechápali.  

 

Co kdyby splynula myšlenka na auto  

Už jen chvíli,  

s další, třeba o rostlině?  

V ní se ztratí!  

 

Vznikla by například růže,  

Kolik ještě? Metr, míli?  

Mající místo kořenů či listů, kola.  

Není vidět na krok, a přec-  

 

Člověk, ať ji shání jak chce, má ji.  

Nikde není k dostání.  

Ale bojí se i tam.  

Pak je z toho jen špatná nálada.  

 

Proto si myšlenky  

Bojí se, že naposled prchá,  

roztřídíme na skupiny.  

Že je to konec!  

 

Kolik?  

Neuteče, dnes ne.  

Záleží, co vše si myslíme.  

Strašně se vleče,  

 

V tomto případě budou dvě.  

Je unavený.  

Auto a rostlina.  

Stromy, tráva,  

 

Voní, láká.  

Co má rád  

však prchá s ním.  

Před tím, co člověk způsobil.  

 

Bolest, světlo, plamen.  

Zbyl na světě sám,  

ještě to neví- není, kdo by mu to řekl.  

Jen chudák a zkáza,  

 

Kterou světu nastolili „mocní".  

Krajina se mění,  

nepoznává ji,  

od minula je hodně jiná.  

 

Jen pach kouře přetrval.  

Už není v mlze.  

Vidí, že se neschová.  

Není kam.  

 

Jen stojí a čeká na osud.  

Na osud, který moc dobře zná.  

Ví, co se stane.  

Bolest, tma, smrt. 
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Chrysler New Yorker 1960 
Veronika Sárficzká  KVB 

Chrysler je americký výrobce automobilů, vzniklý roku 1925 z Maxwell Motor Company. Tato 

automobilka je pojmenována po konstruktéru a později manažeru  Walteru P. Chryslerovi. 

Automobilka se zabývá výrobou osobních vozů, minivanů, SUV a nákladních automobilů a 

elektrických vozů na baterie. Dnes je součástí italského koncernu Fiatu a je jedním ze tří 

největších amerických výrobců automobilů. Společnost Chrysler prodává své vozy pod 

značkami Chrysler, Dodge, Jeep a Ram. 

Chrysler New Yorker se vyráběl v 

letech 1940–1996 s tříletou 

výrobní pauzou z důvodu války. 

Celkem se 14 generacemi se stal 

nejdéle vyráběným typem 

amerického automobilu a prvním 

samostatným modelem s typovým 

označením New Yorker byly 

kabriolety, kupé a sedany série 

C26. 

Chrysler New Yorker z roku 1960 také podlehl tehdejšímu trendu žraločích ploutví a velkých 

rozměrů. Nabízela se také kabriolet verze, ale zájem o otevřená auta postupně klesal, a tak bylo 

rozhodnuto o ukončení výroby v roce 1961. O rok později se New Yorker představil bez svých 

zadních ploutví s prakticky stejnou přední maskou. ,,Bezploutvý” New Yorker sklidil velkou 

kritiku a jeho prodejní čísla jakoby rázem poklesla.  
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V roce 1963 přišel Chrysler s přepracovanou karoserií, která se maličko podobala kompaktu 

Plymouth Valiant. Jestli se líbil zákazníkům podle prodejních čísel moc nezjistíme, protože 

Chrysler zároveň lákavě zvedl záruku na 5 let nebo 50 tisíc mil. Pod kapotou se toho mnoho 

nezměnilo, kromě zvýšení výkonu motoru V8 na 340 koní. Modely 1964 měly novou příď a 

malé ploutvičky na zadních blatnících, které vylepšily vzhled vozu. 
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Vánoční zázrak 1914 
Kristýna Drmelová, KVIB 

Němci záhy po vypuknutí války zjistili, že válka 42 dní opravdu trvat nebude a že do Vánoc se domů 

nedostanou. V prosinci 1914 však o délce trvání a celkovém počtu obětí neměl nikdo ani zdání. 

O Vánocích roku 1914 se však stal skoro zázrak, vojáci na mnoha úsecích frontové linie spolu uzavřeli 

neoficiální příměří. Někde trvalo pouze den, jinde vydrželo až do Nového roku. Někde se omezilo na 

klid zbraní a odklizení mrtvých přátel z bojiště, jinde si zahráli fotbal a nechali si navzájem ostříhat 

vlasy. Nejintenzivnější styky probíhaly v okolí města Ypres. 

Němečtí vojáci si v zákopech večer 24. prosince začali prozpěvovat vánoční koledy (Stille Nacht, heilige 

Nacht) a ozdobili stromečky, po chvíli se k nim se zpěvem přidali i Britové (během první světové války 

byly od sebe zákopy vzdáleny někdy jen pár desítek metrů, takže vojáci často slyšeli i hlasy svých 

nepřátel). Zanedlouho v obou zákopech vyvěsili nápisy „Veselé Vánoce“ ve všech jazycích 

znepřátelených stran. 

Poté začali opatrně vycházet s bílými vlajkami ze zákopů, uskutečnila se první opatrná podání rukou. 

Napřed si vyměňovali zaražené pohledy, pak i jídlo, pití a dárky (knoflíky uniforem, cigarety, tabák…) 

Dokonce došlo i na fotbalové zápasy, 133. 

Královský saský regiment měl porazit Skoty 3:2. 

U dalších „zápasů“ jsou výsledky neznámé, 

jelikož se jich chaoticky účastnily stovky vojáků. 

S „bratříčkováním“ s nepřítelem samozřejmě 

vedení nesouhlasilo. Vojáci byli proto v zákopech 

prostřídáváni, aby si na své nepřátele nezvykli. 

Němci, kteří se vánočního příměří účastnili, byli 

posláni na východní frontu. Již pár měsíců po 

tomto důkazu humánnosti vprostřed války se opět 

projevila lidská bestialita, světlo světa spatřily 

bojové plyny… 

https://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/295829-vanocni-primeri-1914-vojaky-v-pekle-velke-valky-spojil-fotbal/ 

https://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=vojenstvi&c=A111220_1

60953_vojenstvi_mla&foto=KUZ3ff474_christ_03.jpg 
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Marvelous M·A·C part 2 
Tereza Foltýnová, SPTB 

Tentokrát v češtině a z míst, kam se zákazník nemá šanci dostat.  

Rtěnky - 288 kusů  vystavených rtěnek. Všechny testery se pravidelně mění. Každý stojánek se také 

musí pravidelně čistit, což představuje spoustu trpělivosti. 

 

Sketch - Návrhy make-up looků, některé jsou vytištěny, jiné zhotoveny přímo na prodejně. Mezi 

informace, které se obvykle uvádějí patří všechny použité produkty a jejich přesný odstín, štětce, autor, 

datum a místo.  

Tvorba sketch - Ukázka přímo jak takový sketch vzniká. 

 

 Sketch Sketch Tvorba sketch 



PROSINEC 2018 

16 

 

Privátní studio - Privátní make-up studio. Zde se líčí, když si někdo domluví schůzku (potřebujete 

například nalíčit na ples) nebo slouží pro ženy, které například z náboženských důvodů nemohou 

odhalovat obličej, ale rády by si vyzkoušely produkt nebo zjistily jaký odstín jim sedne nejvíce. 

Zasedačka - Místnost, kde se pořádají porady nebo kurzy líčení, workshopy. Kapacita je zhruba pro 

deset až dvanáct osob. 

 

Skříň - Jedna ze skříní v zasedací místnosti. V této se nacházejí pomůcky pro kurzy líčení - zrcadlo pro 

každého účastníka, ubrousky na odličování, houbičky, "štětce" na jedno použití... 

Sklad - Možná jste někdy přemýšleli, kde to všechno je. Přeci jenom na prodejnách vidíme zpravidla 

vystavené produkty, což jsou testery. Kusy k prodeji jsou obvykle uschovány v šuplících na prodejně 

nebo na skladě. Na skladě také najdeme různé organizéry a stojánky. 

Místnost pro zaměstnance -K odpočinku o pracovních pauzách, na pokec, svačinku nebo oběd. Za 

rohem je také malá kuchyňka. Dle štětců je jasně poznat, že se nacházíme v prostředí milovníků 

kosmetiky.  

 

Mezi další místnosti patřila kancelář manažerky, chodba (zde byla třeba nástěnka s polaroidy na 

památku nebo box s čistícími prostředky pro údržbu prodejny) a poté poslední místnost - sociální 

zařízení. 

Privátní studio Zasedačka 

Místnost pro zaměstnance Sklad Sklad Skříň 
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The Gift of the Magi 
Eva Maléřová, KVIB 

autor: O. Henry 

žánr: povídka 

nakladatelství: The New York Sunday World 

I přesto, že jsou Jim a Della vážně chudý pár, pro sebe navzájem by udělali cokoliv. A když už 

se blíží Vánoce, samozřejmě si chtějí svou lásku dokázat i dárkem. Jejich jedinými cennostmi 

jsou Delliny přenádherné vlasy a Jimovy kapesní hodinky, které patřily již jeho otci. Ovšem 

peníze a čas jsou neúprosní, a tak každý prodá svou jedinou cennost, aby mohl koupit dárek pro 

toho druhého.  

A co vy, udělali byste to pro svého miláčka? 

Velmi krátký, ale zato dojemný vánoční příběh, který vám navodí tu správnou vánoční 

atmosféru, ale má v sobě i něco, co vás přinutí se pořádně zamyslet nad tím, že Vánoce nejsou 

jen čistě materialistickým svátkem, ale že jde hlavně o lásku ke svým blízkým. Sice není 

přeložen do češtiny, ale zas tak složité to není, takže bych jej doporučila úplně komukoliv.  
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Vánoce v Coloradu 
Klára Vinklárková, 2.A 

Mám to štěstí, že se naše rodina rozprostřela i na jinou 

část světa než do střední Evropy. Můj strejda s tetou a 

svými dvěmi dětmi žijí v Denveru, hlavním městě 

Colorada za velkou louží. Řekla jsem si, že by nebylo 

špatné je kontaktovat a dozvědět se, jak slaví Vánoce, 

zda v Americe udržují české tradice a jak je případně 

slaví Američani obecně. 

Děti v Americe mají zimní prázdniny dlouhé podobně 

jako my v Čechách, tedy dva týdny, někdy mají trochu 

delší, je třeba brát v potaz, že každá škola to má jinak. 

Do školy jdou děti až druhý týden v lednu. 

Vánoční přípravy začínají rozsvícením vánočního 

stromečku někde na náměstí, potom nastává shánění 

dárků a vánočního stromečku domů. Strejda s rodinou 

jezdí do městečka Georgetown v horách. Je krásné tím, 

že je nádherně ozdobené, nechybí pražené kaštany, 

vánoční trhy a mají i živé soby.  V Americe je populární 

vše objednávat přes Amazon, tím pádem se pošťáci 

hodně nadřou a můžete potom všude před dveřmi domů 

vidět spousty balíků.  

Co je velice zajímavé a pro nás Středoevropany nezvyklé tak je to, že Američané si velice dávají záležet 

na zdobení svých domů zvenku, takže to ve vánočním období vypadá jako v pohádce, protože je světýlek 

všude hodně. Je pravda, že je to jejich jediná tradice. V Americe se také organizuje spousta 

dobročinných akcí. Sbírají se dárečky pro děti, u kterých si je rodiče nemohou dovolit, oblečení pro lidi 

anebo balíčky pro vojáky, kteří nemůžou na Vánoce přijet domů. Ohledně zvyků, jelikož je Amerika 

země založená z imigrantů, tak je možné, že si některé rodiny zachovaly své vlastní zvyky, jinak je to 

zcela individuální. V Coloradu jsou lidé zvyklí hodně lyžovat, chodit do kostela a pak chodí skupinky 

sousedů klepat na dveře ostatním a společně zpívají koledy. Co se mé rodiny v Americe týče, tak české 

tradice kromě kapra dodržují, dárky nosí večer Ježíšek a ráno mají v punčochách (Stocking) nějaké 

maličkosti. Kromě Ježíška se také jako každý rok dívají na Pelíšky. Obvykle ještě teta s dětmi chodí na 

balet Louskáček. 

https://www.onlyinyourstate.com/washington/leavenworth-reindeer-farm-wa/ 
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V Americe se Vánoce slaví 25. prosince, většinou se rodiny scházejí na slavnostní oběd. Dárečky nosí 

Santa Claus a přináší je v noci 24. prosince, aby byly pod stromečkem brzy ráno. Na oběd mají 

Američani krocana, husu a nebo šunku, k tomu mají brambory a  brusinky někdy je jídlo hodně podobné, 

co se jí na Thanksgiving. Thanksgiving je daleko důležitější svátek než Vánoce pro Američany. Strejda 

s rodinou jsou odlišní v tom, že mají spíš slavnostní večeři než oběd. Na večeři tedy mají čtyři chody, 

první je salát Caesar, po něm následuje Shrimp coctail, hrachová polévka a nakonec pečená treska s 

bramborovým salátem. Vánoce jsou velkou událostí z důvodu dárků, ale je to spíš doba, kdy si lidé 

užívají volna, trošku srandy, večírků a cukroví. Typické cukroví jsou Cookies ve tvaru vánočních 

postaviček, Candy canes – červenobílé hůlky a Mint bark. Teta doma peče naše tradiční cukroví a jejich 

čeští kamarádi v Chicagu s českým cukrovím natolik zapůsobili, že je prodávají přes internet. Po 

poslední otázce, kterou jsem jim položila, mi odpověděli naprosto jasně s tím, že je jim bližší české 

slavení Vánoc, protože vychází z jejich dětských vzpomínek. Otázkou je, zda moje sestřenice s 

bratrancem zůstanou u českých tradic a budou Vánoce v Americe slavit českým způsobem. 

:  https://lilluna.com/christmas-cookies/ http://theseasonalhome.com/2009/12/29/christmas-2009/ 


