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Vážení profesoři, milí studenti a přátelé MGO, 

léto se nám nezadržitelně blíží, nálady se začínají měnit na prázdninovo a s nimi došlo k menším 

změnám také v redakci eMka. Netradičně vás tedy uvede do posledního čísla eMka tohoto roku moje 

maličkost. Ale nyní už k aktuálnímu číslu, které právě držíte v rukách. V hlavním článku  pro vás 

připravila Tereza Foltýnová rozhovor s panem ředitelem o blízké budoucnosti naší školy. Číslo v tomto 

horkém počasí nabízí dva vskutku osvěžující články  včetně pokračování oblíbené rubriky o 

studentském vaření, tentokrát v podání Kristýny Drmelové.  

Shrnutí mistrovství v hokeji přináší z našich řad nejpovolanější - znalým napoví jméno Theresa 

Trvajová. Záhady a tajemství pak zajišťuje šokující text o pohoří Tribeč v podání A. Hinterreiter  

a A. Děrgelové. Chybět nesmí ani životopisný článek, tentokrát o filozofu Pierru Abélardovi a jako  

v každém čísle také rubrika o autech, tentokrát se budeme věnovat Chevroletu Bel Air. Vše zakončíme 

tipem na letní čtení od Evky Maléřové. No a na závěr už nezbývá než poděkovat celé redakci za úspěšný 

školní rok a samozřejmě také vám, čtenářům eMka. Krásné a zážitků plné prázdniny a samozřejmě 

příjemné počtení! 

Matyáš Walder 
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Rozhovor s panem ředitelem  
Mgr. Ladislavem Vasevičem 

Terka Foltýnová, SPTB 

 

První otázka je směřována na techniku na škole. Ne zrovna veškeré PC vybavení jak pro studenty, 

tak pro profesory je v ideální kondici. Jak se tento problém řeší? 

PC a vůbec veškeré moderní technologie jsou velkým problémem, protože tato zřízení jsou zastaralá v 

okamžiku, kdy je kupujete, a navíc je to vždy pro školu velký finanční výdaj. To znamená, že musíme v 

rámci možností, které máme, obměňovat vybavení průběžně. Takže například po pěti letech počítače, 

které byly ve třídách, jsme vyměnili za novou sadu, a to opět v celé škole. Připravujeme se, že během 

příštího roku vyměníme v celé škole ve všech třídách dataprojektory, které také technologicky zastaraly. 

Máme dokončenu modernizaci jedné učebny IVT, pořízená technika je nadstandardně výkonná. Máme 

nově modernizovanou multimediální učebnu, kde máme nyní počítače Apple, i to je velký kvalitativní 

posun. Pro učebnu biologie plánujeme v brzké budoucnosti 3D formát pro výuku anatomie. Nápadů a 

možností je skutečně hodně, ale vše to vždy stojí na financích. 

 

Zmínil jste finance. Jaké jsou pro školu možnosti financování? 

Škola disponuje třemi zdroji finančních prostředků. Prvou možností je vlastní rozpočet školy, tzn.   

prostředky, které standardně dostáváme a musíme zvážit, kam je budeme investovat. Je opravdu nutné 

pečlivě hodnotit priority financování, ne všechny jsou na první pohled viditelné.  Druhý způsob spočívá 

ve využívání projektových pobídek. Zde jsme velmi úspěšní, ale omezeni jsme zaměřením výzvy. Třetí 

možností jsou sponzorské prostředky. Tento zdroj je velmi efektivní, neboť můžeme cíleně a velmi rychle 

reagovat na potřeby našich studentů. Zde je úloha zapsaného spolku Přátelé MGO naprosto zásadní. 

 

Plánuje se v budoucnu znovuotevření fyzikální laboratoře?  

To je takový můj předposlední velký nesplněný úkol, který jsem si jako ředitel MGO zadal. Tím největším 

úkolem je rekonstrukce školního dvora. Laboratoř fyziky a robotiky je opravdu investorský oříšek. 

Momentálně tedy skutečně čekáme na projektovou výzvu. 

 

Jaká je vize pro budoucí školní dvůr? 

Základem budou jednoduché venkovní učebny, které by umožnovaly v příjemných dnech realizovat 

výuku přímo na školním dvoře. Druhou část prostoru budou tvořit relaxační zóny, plánujeme minigolf, 

ping-pong., atd. Třetí částí bude prostor, který by nám umožnoval pořádat například poslední zvonění 

a různé hudební studentské festivaly. To bude dominanta. Takový venkovní amfiteátr. To vše by mělo 

být propojeno biologickými a technologickými sektory, které by se daly využít ve výuce. Budeme se snažit 

studentům demonstrovat různé biotopy – nejrůznější druhy stromů, keřů a travin, aby si mohli udělat 

představu, jak rostliny, o kterých se učí, skutečně vypadají. Mohl by zde být sektor architektury, jakési 

stavebnicové lego, chceme mít polygon pro práci s programovatelnými modely. Přistávací plošinu pro 

kvadrokoptéry. Nemůžeme zapomenout na fotovoltaiku – tedy funkční, a především modulárně pojaté 

systémy, které by umožnily studentům experimentovat s obnovitelnými zdroji energie. Dokonce 
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uvažujeme o skleníku, kde bychom chtěli ve spolupráci s VŠB vytvořit energeticky   soběstačnou 

jednotku, využít moderní technologie jako jsou například sluneční kolektory a můžeme experimentálně 

simulovat nějaký biotopu, který by fungoval. Zde ovšem více než v jiných našich plánech jsou rozhodující 

finanční zdroje. Ovšem moderní vzdělávání se stále více musí z učeben přesouvat do laboratoří. 

 

V současnosti na něm parkuje spousta profesorů, máte nějaké řešení po přestavbě právě pro 

parkování? 

Parkování není prioritou. Dvůr je nyní z bezpečnostních důvodů oficiálně pro studenty uzavřen. Bylo by 

neetické neumožnit jeho (alespoň nějaké) využití. Náš školní průjezd je jedinou a nesmírně důležitou 

přístupovou cestou do celého prostranství. Jde o tzv. obslužný požární koridor, a to bude muset být 

zachováno. Tedy okrajová část dvora (nyní zarostlá a zcela nepřístupná část) bude i nadále přístupovou 

cestou, a tedy není důvod nevyužít tento fakt tím způsobem, že cestu doplníme i o parkovací místa. Navíc 

sami studenti mají zájem o parkování svých kol a případně skútrů. S tím vším tedy náš projekt počítá. 

 

Bude to kapacitně stačit? 

Máme spočítáno, že by nemělo být problémem připravit deset parkovací míst, a to je kapacita, která by 

měla stačit. A pokud by nestačila? Znova zdůrazňuji, že prioritou jsou pro nás studenti. Nelze na úkor 

možnosti relaxace studentů upřednostnit takovou věc jako je parkování. 

 

Koncem minulého roku se mezi studenty šířila informace, že bude v jídelně možnost 

vegetariánského stravování. Jak to s ním tedy zatím vypadá? 

Školní kuchyně nám “nepatří”, my jako gymnázium nejsme nadřízeným orgánem školní kuchyně. 

Jídelna je součástí vedlejší základní školy. V našem prostoru jsou v nájmu. O kvalitě stravy, velikosti 

porcí či moderních trendech stravování průběžně jednáme, ale není to tak jednoduché, jak to na první 

pohled vypadá. Jde především o ekonomickou náročnost. Cena surovin, spotřební koš, vyváženost stravy 

dle závazných dietických norem, a dokonce počet zaměstnanců, který by v případě dvojího jídla na výběr 

každý den musel být vyšší. Vstupuje do toho opravdu mnoho ukazatelů. Pravděpodobně by došlo k 

navýšení ceny stravného, což otevírá sociální otázky. A to je vždy citlivé téma a musí být velmi obezřetně 

bráno v úvahu. Zatím se nám nepodařilo najít řešení. Ale již nyní je několikrát v týdnu nabízeno v druhé 

alternativě především bezmasé jídlo.  

 

Maturity tento rok jsou již za námi. Ovšem u budoucích maturantů je velmi aktuálním tématem 

povinná státní maturitní zkouška z matematiky. Jaký ve Váš osobní názor? 

Já osobně si myslím, že by stát neměl zasahovat do práva studenta rozhodovat o své budoucnosti. Volba 

maturitních předmětů je vlastně volbou budoucnosti. Povinně by se mělo maturovat jen z JČ a JA. Jazyk 

je totiž základním a nejdůležitějším pracovním nástrojem všech vzdělaných lidí. Pouze tyto dvě zkoušky 

by měl nějakým způsobem garantovat a vyžadovat stát. Vše ostatní je v zásadě ovlivněno tím, co chce 

student v životě, v budoucnosti dělat. Podle svých schopností by si měl volit své maturitní předměty. 

Osobně si skutečně nemyslím, že je opodstatněný názor, že by matematika zásadněji ovlivňovala rozvoj 

logického myšlení více než například fyzika, chemie či biologie. Logické myšlení je velmi široký komplex 

operaci a předpokládat, že povinnou maturitou z matematiky dosáhneme vyšší úrovně logiky u populace 

jako celku, je neopodstatněné. Student by se měl rozhodnout podle svých priorit, podle toho, čemu se 

chce v budoucnosti věnovat a v čem je dobrý. Paradoxně to má životní logiku, a to bez jediné 

matematické operace. 
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S humorem o talentech 
Eliška Šmehlíková, SXB 

 

Znáte tenhle: Student MGO donese domů vysvědčení a volá: ,,Rodino, představte si, dostal jsem 

samé jedničky!“  Jeho otec odpoví: ,,Opravdu?" Student opáčí: ,,Né, jen si to představ..." Představy nás 

nic nestojí. Ač se to nezdá, v každém z nás dřímá určitý studijní talent. Naštěstí s koncem školního roku 

tyto schopnosti vyplouvají na povrch. Například každý správný biolog potvrdí, že jedničky nerostou na 

stromech a dodá, že kdo chce sklízet hezké známky, měl by svou hlavu pravidelně kypřit novými 

znalostmi. Fyzikální talent se rozpoznáme snadno, neboť z napětí, v jakém obdařený žák očekává 

prázdniny by se rozklepala ručička nejednoho voltmetru. Také vám fyzik z hlavy řekne, kolik Pascalů, 

respektive jaký tlak je na něj ohledně vysvědčení vyvíjen. Rovněž může s koncem pololetí pociťovat 

vzrůstající odpor ke škole. Matematický mozek poznáte podle toho, že si často přepočítává zbývající 

dny do volna, nebo podle jeho slov, možnost chyby v písemce je přímo úměrná stresu'. Naopak jazykově 

nadaní studenti s oblibou konverzují s kantory o možnosti, si známku ještě vylepšit' nebo klábosí se 

spolužáky. Vlohy pro zeměpis se projevují podrobnou znalostí dovolenkových destinací a budoucí 

meteorolog nosí hlavu v oblacích už od května. Vášnivý chemik osvěží sebe i okolí namíchanými 

drinky. Studenti s kulinářským talentem i přes nedostatečnou přípravu na testu dokáží vařit z vody a 

žáci s pohybovými vlohami se pro lepší průměr i na hlavu postaví. Výtvarníkův sešit připomíná galerii, 

kdežto hudebníci si pomáhají mnemotechnickými pomůckami. A na závěr - kouzelníka v sob4lě 

skrýváme všichni, kdo aspoň jednou vysvětil správnou odpověď na testu. Ať už v sobě díky mému 

článku objevíte jakýkoli talent, zatněte zuby (do nanuku), zachovejte chladnou hlavu a dotáhněte své 

celoroční snahy o povedené známky do konce. 
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Letní drinky a limonády 
Dominik Chlubna, TA 

 

Ach jo, už to zase začíná…Upocené, horké dny strávené ve třídě, kde se pořádně nedá dýchat. Po 

příchodu domů není nic lepšího než si dát nějaký vychlazený osvěžující nápoj, a proto jsem si tady pro 

vás pár takových drinků připravil… 

Rebarborová limonáda 

- 300 g rebarbory                                                                                                                          

- 500 ml vody                                                                                                                                

- bezový sirup nebo med                                                                                                                 

-  čerstvě vymačkaná šťáva z 1/2 citronu                                                                                                  

- led 

Rebarboru dobře očistěte a nakrájejte na menší kousky. Takto připravenou ji dejte buď do 

odšťavňovače nebo do mixéru společně s polovinou množství vody. Rozmixujte dohladka a vše 

přeceďte přes sítko a přidejte druhou polovinu množství vody. Na dochucení použijte 

citronovou šťávu a bezový sirup a dejte limonádu pěkně vychladit. Před podáváním protřepejte, 

podávejte společně s ledem a kouskem rebarbory. 

 

Belgická limonáda 
- 200 g malin                                                                                                                            

- 200 g jahod                                                                                                                                   

- 4 lžíce šťávy z limetky                                                                                                                         

- 1 l pomerančového džusu                                                                                                                      

- 200 ml jahodového sirupu                                                                                                                 

- 500 ml perlivé vody                                                                                                                                     

- led 

Do sklenic rozdělíme led. Přidáme omyté ovoce a šťávu z limetky. Směs nejdříve zalijeme 

pomerančovým džusem, teprve poté jahodovým sirupem. Nakonec přidáme perlivou vodu. 

Melounovo-zázvorový fizz   

- 1,5 kg bezpeckového melounu                                                                                                      

- 90 g čerstvého zázvoru                                                                                                                        

- šťáva ze 2–3 citronů                                                                                                                       

- šťáva ze 2–3 limetek                                                                                                                                                

- 100 g krupicového cukru 

Přes jemné sítko vymačkejte z nastrouhaného zázvoru co nejvíc šťávy. Spolu se šťávou z 

obou citrusů a cukrem ji vlijte do kastrůlku s nepřilnavým povrchem. Na mírném ohni tekutinu 

zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. Zvyšte plamen a přiveďte k varu. Odstavte, nechte 

zchladnout a přelijte do servírovací mísy. V kuchyňském robotu rozmixujte melounovou 

dužinu. Rozmixovanou dužinu vlijte do mísy k citrusovo-zázvorovému základu.                                                             

Přidejte kostky ledu, promíchejte a ozdobte lístky máty a pomerančovou kůrou. 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/bezovy-sirup-nebo-med
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cerstve-vymackana-stava-z-1/2-citronu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/led
https://fresh.iprima.cz/suroviny/bezpeckovy-meloun
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cerstvy-zazvor-oloupany-a-jemne-nastrouhany
https://fresh.iprima.cz/suroviny/stava-ze-2-3-citronu-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/stava-ze-2-3-limetek-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/krupicovy-cukr
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Jamajský punč 

- pomeranč 3 ks                                                                                                                                

- banán 3 ks                                                                                                                                               

- 1 l jablečného džusu                                                                                                                              

- ½ l ananasového džusu 

Rozmixujte dužinu z pomerančů a banánů. Ve džbánu promíchejte s jablečným a ananasovým 

džusem. Nechte nápoj dobře vychladit a podávejte ho s ledem a kousky tropického ovoce. 

 

Léto  
Anna Katharina Hinterreiter a Adéla Děrgelová, TA 

 

Slunko venku silně pere,  

až se mi pod kůži dere.  

Spálené pokožky pach  

nahání všem lidem strach. 

Alergici bílé rasy  

prožívají těžké časy.  

Vzduchem pořád lítá pyl  

psal o tom už Flaška Smil. 

Chceme skočit do vody  

mít plavací závody.  

Bazény jsou plné lidí,  

co se za svá těla stydí. 

Červené obličeje, na očích brýle  

smějou se turisti na Čechy mile.  

V ruce foťák s kamerou  

celou Prahu zaserou.   

https://fresh.iprima.cz/suroviny/pomeranc-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/banan-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/jablecny-dzus
https://fresh.iprima.cz/suroviny/ananasovy-dzus
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Kohakuto  
Kristýna Drmelová, KVIB 

 

Kohakuto je poměrně jednoduchá japonská sladkost, její hlavní složkou je agar – silně zahušťovací 

přírodní látka z červených řas. Agar lze koupit v každé zdravé výživě a větším supermarketu (osobně 

doporučuji zdravou výživu ve Futuru), existují tři varianty – proužky, vločky a prášek, v obchodě 

většinou dostanete jenom práškový agar. 

Ingredience: 

- 8g práškového agaru 

- 200ml vody 

- 300g cukru 

Vše smíchejte a nechte vařit 5 až 7 minut na středním plamenu, je velmi důležité, aby směs měla 

teplotu minimálně 96°C (bod tání agaru), protože by vám to jinak neztuhlo. Připravte si plech vyložený 

papírem a směs do něj opatrně vlijte, v této fázi můžete přidat barviva, poté vložte do ledničky na dvě 

hodiny. Pokud je kohakuto tuhé, nakrájejte jej, případně vykrájejte pomocí formiček. Výsledné tvary 

nechte tuhnout na vzduchu minimálně 3 dny. 

 

 

 

 

 

 

Vodu můžete nahradit čajem nebo jakoukoliv jinou tekutinou (Cola, Sprite), samozřejmě můžete 

přidat sirupy a různé extrakty (v Asii je populární voda z růží a extrakt z květů třešně). Vřele doporučuji 

i přidat kyselinu citronovou, poté ale zvyšte množství agaru. Kohakuto lze nakonec třeba obalit v cukru. 
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Mistrovství světa v hokeji 
Theresa Trvajová, KVB 

 

Už začátek mistrovství přinesl velké překvapení, když českému týmu podařilo s vynikajícím 

výkonem přehrát Švédsko 5:2. Ve naší skupině jsme pak skončili na 2. místě s jediným prohraným 

zápasem proti Rusku. To obsadilo místo 1. a na třetím místě skončilo Švédsko. Ve čtvrtfinále jsme se 

tak utkali s Německem, přes které jsme hladce prošli s výsledkem 5:1. O postup do finále na nás už 

čekala Kanada, která do semifinále postoupila opravdu v tu nejposlednější chviličku. V zápase proti 

Švýcarsku totiž padl rozhodující gól asi 4 setiny sekundy před zazněním závěrečné sirény. Utkání proti 

nám se už ale vyvíjelo jasně a naši prohráli 1:5. Zato semifinálový boj Ruska a Finska byl napínavý až 

do konce. Finům se nakonec podařilo zvítězit po gólu jejich více než dvoumetrového kapitána 1:0. 

Rusko tak s velkým zklamáním do finále nepostoupilo. V zápase o bronz tak nastoupili proti nám a i 

když Rusko bylo velkým favoritem, vůbec to tak nevypadalo. Skoro celou dobu měl český tým lehce 

navrch, přesto byl však stav po třech třetinách vyrovnaný 2:2. Vítěz nevyšel ani z prodloužení, a tak 

musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Andrej Vasiljevski nicméně předvedl vynikající výkon a s 

přehledem dovedl ruský tým k vítězství. A i když jsme letos na medaile opět nedosáhli, řekla bych, že 

se nemáme vůbec za co stydět. Finálový zápas se odehrál v neděli 26.5., v němž se utkala Kanada s 

Finskem. A i když to asi nikdo nečekal, finskému týmu, ve kterém nastoupili asi jen dva hráči z NHL, 

se podařilo zvítězit a radost byla nezměrná.  

Letošní mistrovství nám tedy nabídlo bezpočet zajímavých situací a napjatých zápasu, že snad žádný 

hokejový fanoušek nemohl být zklamaný. 

 

www.seznamzpravy.cz 
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Tribeč – tajemné pohoří, 
ve kterém se beze stopy 

ztrácejí lidé 
Anna Katharina Hinterreiter, Adéla Děrgelová, TA 

 

Pohoří Tribeč se rozkládá na středním Slovensku mezi městy Nitra, Topoľčany, Partizánské a Zlaté 

Moravce. Jeho plochý, zalesněný, nepříliš výrazný hřeben je zhruba 35 km dlouhý. Tribeč není nijak 

vysoký – nejvyšším vrcholem je pouhých 829 metrů vysoký Veľký Tribeč. Ale čím je toto pohoří 

zajímavé? Beze stopy v něm mizí lidé. 

První zaznamenaný případ zmizení se odehrál v zimě roku 1929. Sedmačtyřicetiletý lesník A. 

Samšály se jako každý jiný den vydal ráno do lesa. Pod botami mu sníh slabě křupal a od chudého 

domku manželů Zayových, ležícího na jihovýchodním konci obce Veľké Uherce, kde za úplatu již 

několik měsíců bydlel, se za ním odvíjela stezička vyznačená jeho stopami. Šlépěje byly patrné ještě 

celé dopoledne, pak je zakryl nový sníh, který bez ustání padal celý den, noc i další den ráno. A spolu s 

nimi zmizela i poslední stopa lesníka Samšály. Lesník se do domku manželů Zayových nevrátil ani 

dvacátého druhého večer, ani následující den ráno. Manželé si z toho podle všeho těžkou hlavu nedělali, 

protože se Samšály již několikrát bez předchozího oznámení zdržel venku přes noc. Až odpoledne se 

Anna Zayová vyptává sousedek, jestli něco o Samšálym neví. Třetí den se manželé vyptávali už po celé 

vesnici, jestli někdo lesníka neviděl a jeho nepřítomnost hodně občanů zneklidnila. I když se Samšály s 

nikým příliš nepřátelil, přece jen – protože usoudili, že se mu mohla stát nehoda – se jej vydali odpoledne 

do lesa hledat. Do soumraku ale nenašli ani ztraceného muže, ani nějakou stopu. V následujícím týdnu 

skupina četníků několikrát propátrává oblast lesního masívu Tríbeče okolo obce Veľké Uherce. Po 

zhruba týdnu naprosto bezvýsledné pátrání končí – četníci se usnášejí na názoru, že pokud se Samšálymu 

stalo nějaké neštěstí, je již stejně mrtev a jeho tělo se najde až na jaře. Jaro 1930 přišlo, ale tělo ani žádná 

stopa po lesníku nebyla nikdy nalezena. Protože Samšály neměl žádné příbuzné, kteří by se o jeho osud 

zajímali, už v pátrání žádnou další aktivitu nevyvíjelo.  

Další případ zmizení se odehrál o necelý rok později. Osmnáctého prosince 1930 dopoledne 

vyprovázela Marie Švajzerová svou nejstarší, osmnáctiletou dceru Marii, velmi důrazně ji kladla na 

srdce, aby se cestou do čtyři a půl kilometru vzdálené vesnice Zlatno, do které měla rodičům svého otce 

odnést něco potravin, nikde nezdržovala a ihned po odevzdání uzlíku, v němž měla věci zabalené, se 

vrátila zpět. Varování, jak se záhy ukázalo, bylo na místě, ale minulo se účinkem. Marie do Zlatna nikdy 

nedošla a nikdo ji už nikdy neviděl. Mariin otec po dlouhém přemlouvání odešel ještě ten večer ke svým 

rodičům, ale Marii tam nenašel a jeho rodiče tvrdili, že Marii ten den vůbec neviděli. Brzy ráno manželé 

zburcovali své sousedy a ti pak dokonce došli pro četníka a společně během dne prohledali celou cestu 

z Mankoviec do Zlatna. Nenalezla se však nikdy.  

Toto však ani zdaleka není konec. Další případ se odehrál o čtyři roky později, opět v zimě. Dělník 

Andrej Murgaš, který pracoval v lomu, se 10. 12. 1934 nevrátil domů do obce Žirany. Žirany leží jen 

asi třináct kilometrů od Mankoviec a necelých třicet kilometrů od obce Veľké Uherce, stejně jako 

Mankovce na jihozápadní straně Tríbeče. Zpráva v deníku Národní Obrody uvádí, že se Andrej Murgaš 

pohřešuje. V červenci 1952 byl, na základě žádosti jeho ženy Anastázie Murgašové, prohlášen úředně 

za mrtvého.  



ČERVEN 2019 

11 

 

Nejbizarnější ze všech případů se odehrál v roce 1939.V Baťovanech (dnes Partizánské) tehdy 

pracoval v Baťových závodech dělník Walter Fischer. Ve městě pobýval jen od pondělka do soboty a 

na neděli jezdil k ženě a dětem do vesnice poblíž Nového Mesta nad Váhom. v neděli 24. ledna 1939 k 

ženě neodjel, místo toho – jak řekl svým kolegům v práci - se šel "projít do hor", údajně chtěl navštívit 

Černý Hrad, zříceninu s krásnou vyhlídkou do okolí, která leží necelé tři kilometry směrem na 

severozápad od obce Zlatno. Cesta z Baťovanů na Černý Hrad obnáší asi 23 kilometrů, Waltera Fischera 

tedy čekala v neděli pouť téměř padesát kilometrů dlouhá! Když se 25. ledna ráno a ani ve dnech 

následujících do práce nedostavil, vedení továrny si s tím velkou starost nedělalo. Najalo jiného dělníka, 

který převzal jeho práci. O osud zmizelého dělníka se začala zajímat až jeho žena – ale až o čtyři týdny 

později. Pověřila úkolem zjistit, co se s jejím manželem stalo, svého švagra. Vedení továrny mu sdělilo, 

že Walter Fischer byl pro nezdůvodněné absence propuštěn. Švagr Waltera Fischera pak navštívil místní 

policejní stanici, kde požádal o pátrání po zmizelém bratrovi. Avšak celé pátrání po pohřešovaném se 

zjevně omezilo pouze na rozeslání jeho popisu. Potud vše probíhalo velmi podobně jako v případech 

předchozích – až do 8. května onoho roku. Ten den byl totiž Walter Fischer nalezen. Živý, ale ve velmi 

špatném stavu, prakticky v bezvědomí, s těžkými popáleninami v obličeji i na zbytku těla byl objeven 

na poli nedaleko města Zlaté Moravce, asi 35 kilometrů od Baťovan. Když byl ve Zlatých Moravcích 

ošetřen, přivolaný policista v něm rozpoznal hledanou osobu. Protože jeho stav byl vážný, byl krátce na 

to převezen do nemocnice v Baťovanech. Nevíme sice, co během tří a půl měsíce, kdy byl pohřešován, 

zažil ani kde v té době pobýval, na jeho psychice to ale zanechalo nesmazatelné stopy. Nikdy se již 

nezorientoval, se svým okolím prakticky nekomunikoval. Po několika týdnech byl předán do ošetřování 

ústavu pro choromyslné v Žilině.  

 

Další příběh mezi ty ostatní tak trochu nezapadá. Nejde totiž o zmizení, ale o nalezení. Na jaře 1954 

bylo nalezeno nedaleko obce Oponice tělo asi třicetiletého muže v pokročilém stadiu rozkladu, navíc 

poškozené zvěří. Muž měl na sobě šedé kalhoty z tuhé látky, tmavě modrou košili, šedý vlněný svetr a 

hnědé polobotky, vše tuzemské výroby. Muž byl asi 174 centimetrů vysoký, nejspíše zavalité postavy. 

Příčinu smrti se nepodařilo určit. Po totožnosti mrtvého bylo vyhlášeno pátrání, nakonec i celostátní a 

jeho popis proběhl tiskem. Přestože Bezpečnost prohledala archivy s popisy všech zmizelých osob, s 

žádnou z nich se nepodařilo tělo mrtvého muže ztotožnit. Navíc se nepovedlo ani při důkladném 

zkoumání zjistit, nač mrtvý zemřel, pouze to, že k smrti došlo v říjnu nebo listopadu předchozího roku. 

Nakonec úřady usoudily, že mrtvý muž byl pravděpodobně cizinec, který se do Československa dostal 
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ilegálně, a tak se vcelku podrobný popis případu dostal na stránky tisku jako "Konec agenta-chodce". O 

tomto případu napsal "odborářský" deník "Práca" a znovu byl vzpomenut v příloze deníku "Mladá 

Fronta" v roce 1967. V tomto posledním článku se konstatuje, že totožnost mrtvého nebyla nikdy, ani 

po několika letech pátrání, zjištěna.  

 

V únoru 1966 nalezl místní hajný na cestě, která vede z obce Jelenec do lesa směrem k hřebenu 

Tribeče, asi pět kilometrů za obcí, odstavené vozidlo s bratislavskou poznávací značkou. Když 

následujícího dne nalezl totéž auto na stejném místě, na cestě, na které je vjezd motorovým vozidlům 

(až na výjimky) zakázán, uvědomil o tom příslušníky Bezpečnosti. Ti záhy zjistili, že vůz patří 

manželům Belanovičovým z Bratislavy. Manželé Belanovičovi však nalezeni nebyli – ani 

čtyřiatřicetiletý Ján, ani o tři roky mladší Alena. Zjistilo se, že od počátku února se ani jeden z nich 

nedostavil na své pracoviště. Ján Belanovič pracoval jako úředník na ministerstvu zahraničních věcí, 

Alena Belanovičová jako zdravotní sestra v nemocnici. Manželé byli bezdětní a z jejich rodičů žila už 

jen matka Aleny Belanovičové. Druhým a posledním blízkým příbuzným pak byla její sestra. Ani jeden 

z nich však o osudu manželů neměl žádnou zprávu ani žádnou informaci, která by jejich nepřítomnost 

dokázala vysvětlit. Nebyly nalezeny ani doklady žádného z manželů. Prohlídkou jejich bratislavského 

bytu se rovněž nezjistilo nic neobvyklého nebo cokoli, co by mohlo záležitost objasnit. Policie sice 

manžele začala podezřívat z ilegálního opuštění republiky. Pátrání, které bylo záhy rozšířeno na celé 

území Československa a do kterého se Bezpečnost snažila prostřednictvím televize zapojit i širokou 

veřejnost, bylo zcela bezvýsledné.  

Zatím předposlední příběh "Případu Tribeč" se odehrál v obci Skýcov někdy na přelomu let 

1979/1980. Tehdy v dnes již zbořeném domku na okraji vesnice bydlel sedmašedesátiletý Antonín 

Topil. Vdovec moc nevycházel z domu a skoro s nikým se nebavil, a proto nikomu nepřišlo nijak 

nápadné, když jej již dlouho nikdo v obci neviděl. Znepokojení nad tím projevila až poštovní 

doručovatelka, které se ani na několikátý pokus nepodařilo Topila zastihnout doma, a tak se začala 

obávat, jestli ve starém domku neleží nemocný nebo mrtvý. Sousedé, znalí prudké až zuřivé povahy 
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Antonína Topila, odmítli sami podniknout pokus do domku vniknout, a tak doručovatelka později 

přivolala příslušníky Veřejné Bezpečnosti. Ti vylomili zámek, aby záhy zjistili, že Topil se v domku 

nenachází jistě nejméně už několik týdnů. V domku samotném nezjistili žádné známky zápasu nebo 

cokoli, co by nasvědčovalo, že se Antonín Topil stal obětí zločinu. Dům byl zamčen, ale klíče se nenašly, 

proto policie usoudila, že Topil z domku odešel, zamknul a už se nevrátil. Bylo zorganizováno pátrání 

po místních lesích, protože sousedé uvedli, že Topil rád chodil na dlouhé vycházky do Tríbečských lesů. 

Pátrání bylo pro velké množství sněhu v tom roce velmi obtížné a bylo později na jaře opakováno, avšak 

Antonín Topil ani žádná stopa po něm nebyla nikdy nalezena. O několik let později byl prohlášen za 

mrtvého. 

A zatím poslední případ – z obce Skýcov vede silnice, která spojuje vesnici s Klátovou Novou Vsí 

na opačné straně hřebene Tríbeče. Silnice je asi 14 kilometrů dlouhá, a i v zimě obvykle dobře sjízdná, 

ale při náledí může nepozorného řidiče snadno potkat nehoda. Že se stalo něco podobného i řidiči vozu 

žlutě metalizovaného BMW s žilinskou SPZ, usoudila projíždějící policejní hlídka 3. února 1995. Vůz 

byl odstaven za okrajem silnice v bezprostřední blízkosti chatové osady Slače a jeho poloha vzbuzovala 

dojem, že se ze silnice dostal při nezvládnutém smyku na kluzkém povrchu uježděného sněhu. Hlídka 

tedy zastavila a šla obhlédnout situaci. Našla vůz nezamčený, se zapnutým autorádiem a s doklady 

uvnitř. Dále našla v kapse dveří náprsní tašku a v ní občanský průkaz znějící na jméno Ján Šala a dále 

značný obnos peněz, jak ve slovenské měně, tak v markách a dolarech. Úhrnná nalezená částka údajně 

značně převyšovala jeden milión korun. Hlídka se rozhodla vyčkat příchodu řidiče. Toho se ale ani po 

více než dvou hodinách nedočkala, a tak nalezené věci zajistila a vůz nechala odtáhnout do asi patnáct 

kilometrů vzdálených Topoľčan. Podle dokladů pak policisté zjistili telefonní číslo do místa bydliště 

Jána Šaly v Žilině, kde zastihli jeho přítelkyni. Ta jim pověděla, že se její partner měl už před několika 

hodinami vrátit z pracovní cesty. Nevrátil se ale nikdy. Tentokrát policie zahájila intenzivní pátrání už 

druhý den po nálezu vozu. Dnes je Ján Šala i na seznamu pohřešovaných osob mezinárodní organizace 

Interpol. Doposud nebyla nalezena žádná stopa ani žádné vysvětlení jeho zmizení. Zůstala po něm jen 

bývalá žena, dvouletý syn, rodiče, přítelkyně a ono žluté BMW.  

Pokud vás tajemné pohoří Tribeč zaujalo, doporučujeme přečíst si knihu slovenského autora Josefa 

Karika nebo se podívat na stejnojmenný film, který se nedávno dostal do kin. 
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Pierre Abélard 
Kristýna Drmelová, KVIB 

 

Pierre Abélard (lat. Petrus Abaelardus, původně Pierre z Pallet) byl francouzský duchovní, filozof, 

hudební skladatel, teolog, básník a logik. Narodil se roku 1079 na hradě svého otce v Le Pallet a zemřel 

21. dubna 1142 v burgundském Chalon-sur-Saône. Muže se vám nyní zdát, že se snad jednalo pouze o 

dalšího z řady duchovních, kteří se před pár staletími z přebytku volného času zabývali banálními 

otázkami, připsali si na konto nějaký ten poznatek, a nakonec se po svých asketických životech, 

strávených kázáním o bohabojnosti, pokojně vydali za svým “nadřízeným“, Pierre Abélard však 

rozhodně takto stoicky všední život nevedl. 

Narodil se rytíři Berengerovi do nižší šlechtické rodiny, oproti svým bratrům se vydal místo rytířství 

na cestu vzdělání, jeho otec jej podporoval a umožnil mu studium sedmi svobodných umění, brzy začal 

vynikat v dialektice (umění diskuse, v té době čerpající převážně z Aristotela). 

Několik let cestoval po Franci, až se roku 1 100 dostal do Paříže, chvíli navštěvoval školu Notre-

Dame, jeho učitelem byl Guillaume z Champeaux. Abélard říká, že když si jeho učitel uvědomil, že jej 

dokáže porazit v argumentu, začal být k němu nepřátelský, Guillaume naopak tvrdí, že Abélard byl příliš 

arogantní. Pierre Abélard si na protest založil vlastní školu. Za pár let již byl velmi populárním, sjížděli 

se k němu žáci z celého světa. 

Stal se i soukromým učitelem mladé Héloïse z Argenteuil, o dívku se staral její strýc, kanoník 

Fulbert. Héloïse byla velmi nadaná, znala mimo jiné latinu, řečtinu a hebrejštinu, brzy spolu začali mít 

vztah. Když byla těhotná, tak si toho již Fulbert všiml, nadšený z toho ovšem nebyl, a proto Abélard 

poslal Héloïse ke svojí rodině, kde porodila syna Astrolabela. O životě jejich syna, který má štěstí, že 

se nejmenoval kružítko nebo úhloměr, chybí zmínky, jisté však je, že přežil. Abélard navrhl sňatek, 

Héloïse to ovšem odmítala, pravděpodobně se bála o jeho kariéru a také byla z nižších poměrů než on, 

nakonec se tajně vzali. Jakmile se o tom Fulbert dozvěděl, začal to všude rozhlašovat, Héloïse 

manželství veřejně popřela. Aby ji Abélard ochránil před strýcem a hanbou, poslal ji do kláštera v 

Argentuil, kde se převlékla za jeptišku, ale žádný obřad nepodstoupila. Fulbert si myslel, že ji Abélard 

přinutil stát se jeptiškou, aby se jí zbavil a utekl před otcovskými povinnostmi. Jednu noc se do 

Abélardova pokoje vloupali muži na pokyn Fulbeta a vykastrovali jej. 

Největším přínosem jsou jeho myšlenky, které nezapadají do konceptu středověkého myšlení a 

scholastiky. S odkazem tohoto velkolepého logika se setkáváme i my, díky němu je „anebo“ v De 

Morganových pravidlech chápáno jako inkluzivní. Jeho problémy s církví samozřejmě nespočívaly v 

inkluzivním anebo, Abélard odmítal smrt Ježíše Krista jako výkupnou oběť, sepisoval protichůdné 

výroky v Bibli a odporující si řeči církevních hodnostářů, zabýval se židovstvím i islámem, neuznával 

boží trojjediní, obrátil tehdy uznávané „věřím, abych porozuměl" na „poznávám, abych věřil“, jeho 

kniha „Ano i ne“ se zabývala teologickými otázkami jako „Má člověk věřit něčemu, co neviděl?“… 

Po své kastraci se stal mnichem, založil poustevnu, povýšil na opata. I řeholního života se musel 

vzdát, protože si mnichy ve svém klášteře znepřátelil natolik, že se pokusili jeho setkání s Bohem 

poněkud uspíšit. Dále ve svém životě rozhořčil skoro každého církevního představitele, na kterého 

narazil, byl obžalován z hereze, bylo na něj podáno bezpočet stížností, vedl několik soudních sporů a 

párkrát musel své knihy veřejně pálit i odvolávat své učení. 

Tak tedy pozor na doučování matematiky.   
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Chevrolet Bel Air 
Veronika Sárficzká, KVB 

 

Toto auto je americkou klasikou s nejlegendárnějšími modely vyráběnými v letech 1955-1957.  

Vše to začalo v roce 1952, kdy se první Bel Air objevil u modelové řady Chevrolet de Luxe. 

Pojmenování Bel Air dostala řada podle rezidenční oblasti na západním předměstí Los Angeles. 

Všechny tehdejší série pokračovaly v předcházejícím stylu, kdežto tato nová řada byla obdařena 

luxusnější výbavou a vlastními vzhledovými prvky. Podvozek spolu s mechanikou zůstal stejný jako u 

modelů 1949-1952. 

V roce 1954 došlo k úpravě přední masky a zadních světel. Maska chladiče měla po této změně pět 

svislých žeber a přední směrovky oválný tvar. Typickým znakem zůstaly dvojité lišty na zadních 

blatnících. Nápis Bel Air měl uprostřed malý znak Chevroletu. Tehdy byla také v nabídce výroba vozidla 

na míru a k její výbavě patřil např. masivní stínicí štít nad předním oknem nebo přídavný světlomet na 

zpětném zrcátku. Interiér měl dvoubarevné čalounění a před volantem velmi úctyhodného průměru byl 

umístěn přístrojový panel s rychloměrem a hodinami. Modely Bel Air byly dodávány jako kupé, 

dvoudveřový a čtyřdveřový sedan a kabriolet. V tomto roce doplnilo nabídku kombi Beauville s 

dřevěným rámem kolem bočních oken. 

Chevrolety ročníku 1955 získaly novou karoserii. Novinkou se stalo panoramatické přední okno. 

Velkou poctou pro kabriolet Chevrolet Bel Air byla role tzv. pace car na závodu 500 mil v Indianapolisu. 

Potom přišla slavná trojice modelových ročníků 1955, 56 a 57 nazývaná Tri-Chevy. Vůz se protáhl 

do délky a měl něco málo přes 5 metrů. Do nabídky se zařadil nový motor s výkonem 205 koní. Hlavním 

cílem bylo získat nové zákazníky. Chevrolet ročníkem 56 přispěl v únoru 2006 k úspěchu charitativní 

módní přehlídky General Motors TEN. 

Celkem byl tento vůz vyráběn ve 3 generacích a mezi sběrateli se těší veliké oblibě. V roce 2002 byl 

představen koncept kabrioletu Bel Air, který měl připomenout modely z let 55-57. 

 

 

  

Chevrolet Bel Air 1957 
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Chevy Bel Air jako zaváděcí vůz závodu v Indianapolis 

(1955) 

Koncept Bel Airu y roku 2002 
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Sputnik, má láska / 
Spūtoniku no koibito 

Eva Meléřová, KVIB 

 

Autor: Haruki Murakami 

Žánry: román, světová literatura 

Nakladatelství: Odeon 

 

Fialka je nešťastně zamilovaná do Miu, úspěšné podnikatelky, u které pracuje, a K. je nešťastně 

zamilován do Fialky, jeho dlouholeté kamarádky. Ale ne, že by to bylo jen takhle jednoduché. Když 

Fialka za zvláštních okolností na služební cestě s Miu záhadně zmizí, nikdo nemá ani ponětí co se mohlo 

stát. K. přilétá za Miu do Řecka a pokouší se přispět v pátrání po Fialce, ale neobjevují nic, než jen samé 

slepé uličky v pátrání a sebe sama. Každá z postav se pokouší přes něco v životě přenést, nebo něčeho 

dosáhnout a překvapivé události způsobené Fialčiným zmizením by jim k tomu mohly dopomoct. 

Jediným důvodem, proč jsem po této tenké knížce z počátku sáhla, bylo jméno jejího autora, Haruki 

Murakami, asi nejznámější autor japonské literatury, a ani nevím, co jsem očekávala. Ale v každém 

případě, kniha mě velmi zaujala, styl psaní a vyprávění toho podivného příběhu do sebe člověka vtáhne 

a již po prvních pár větách si člověk uvědomí, že je to něco jiného, než na co je zvyklý a co očekával. I 

kdyby vás třeba příběh nebavil, tak styl vyprávění a to, že knížka je vážně docela krátká napomůže tomu, 

že ji budete mít chtě-nechtě do chvíle přečtenou. Jako veškeré Murakamiho dílo je i Sputnik, má láska 

kniha k zamyšlení, spíše než k odpočinku, ale i přes to je velmi čtivá a doporučila bych ji snad každému. 
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