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 Vážení čtenáři, Vážené čtenářky,  

v minulém měsíci březnu jsme měli možnost zúčastnit se nejrůznějších přednášek 

týkajících se humanitních věd. Toto číslo Vám přinesé krátkou zprávu z jednotlivých akcí. 

Druhá část čísla je věnovaná seriálům. Prolíná se zde opravdu mnoho žánrů, tudíž 

doufáme, že si najdete ten svůj a možná i doporučovaný seriál zhlédnete. Chybí mi jen 

dodat, že kdybyste měli zájem poslet svůj článek, zasílejte ho na emko.mgo@post.cz. 

 Příjemné čtení za tým žurnalistů přeje Petra Adamčíková, šefredaktorka 



The Walking Dead 

Karel Weiss, SXB 

 Zajímalo vás někdy jaké by to asi bylo ve světě, ve kterém se civilizace 

zhroutila a lidi se po smrti mění na nechutné, po mase lačnícím zombie? 

 Seriál inspirovaný stejnojmeným komiksem se odehrává v Atlantě, kde je 

místní zástupce šerifa jménem Rick Grimes při honičce se zločinci postřelen. 

Dostává se do kómatu a následně je převezen do nemocnice. Přibliţně po měsíci 

se probírá a zjisťuje, ţe nemocnice je uţ nějakou tu dobu opuštěná. Všude je 

krev a stopy po střelbě. Zděšený Rick vychází ven a nachází další hrůzostrašné 

překvapení. Všude před nemocnicí se nacházejí do plátna zabalená těla. 

Zanedlouho zjistí, ţe opuštěná není jen nemocnice, ale rovnou celé město. Po 

cestě domů se mu zdá, ţe zahlédl nějaké divně pohybující se lidi. Neţ se ale 

stihne pořádně rozkoukat, je uhozen do hlavy lopatou a následně se probírá v 

domě. Sedí vedle něj muţ jménem Morgan a vysvětluje mu co se stalo; vypukl 

neznámý virus, po kterém se lidi po smrti „promění“ a znovu vstanou. Ovšem 

nejsou to uţ oni, ale stvůry co mají neukojitelnou touhu po mase a nedají se uţ  

nadobro zabít jinak neţ tím, ţe jim poškodíte mozek. 

 Rick se vydá na cestu z města a dorazí do kempu přeţivších, kde se shledá 

se svou manţelkou a synem. Rick má velmi dobré vůdčí schopnosti, takţe jej 

skupina začne brát jako jejich vůdce a tak nějakou dobu přeţívají. Mezitím 

vystřídají různé útočiště, jako například kemp, farmu, věznici a nakonec 

vybudovanou osadu jménem Alexandrie, ve které se drţí dodnes. Kaţdé 

opuštění základny nebylo jen tak, vţdy k tomu byli nějak donuceni. V kempu a 

na farmě to bylo dané zombíky, kterých se zničehonic objevili stovky a oni 

nebyli schopni tyto oblasti uchránit. Jak ale postupuje čas, zombíci nejsou 

zdaleka jediným nebezpečím, tím horším jsou totiţ lidé, kteří chtějí vaše zásoby 

a zbraně a neumí nic řešit jinak neţ násilím. Toto se stalo ve věznici a děje se to 

i teď v Alexandrii. Tyto potyčky se samozřejmě neobejdou bez obětí, a tak se tu 

a tam stane, ţe nějaká postava co vám přirostla k srdci zemře.  

 

                      



 Máte rádi trochu dle mého názoru repetivní, 

stále se opakující scénář? V tom případě je seriál 

The Walking Dead dělaný jako pro vás. Seriál má 

celkem 7 sérií a většina z nich 16 dílů. Díly 

průměrně trvají 45 minut, ale dějově by se mnohé 

daly zkrátit na 15 minut. Série od série jsou díly 

podle mě nudnější, tudíţ seriál ani nedoporučuji 

začínat. Na druhé straně se jedná o komerčně 

druhý nejúspěšnější projekt poslední doby, hned po 

věhlasné sérii Game of Thrones. Takţe své diváky 

si i tato oddechovka najde.  

 

                      



Pokud na seriály nemáte čas, nestíháte sledovat dějovou linku, nebo prostě 

nechcete u televize sedět celé dny a nevadí vám kreslené seriály se špetkou 

„nevkusného“ humoru, máme pro vás řešení, a tím je seriál Rick & Morty. 

Rick, nejchytřejší člověk ve vesmíru, je geniální vynálezce se sklony k 

alkoholismu. Mezi jeho vynálezy patří i tzv. „portal gun“ – zařízení které 

vytvoří teleport a umoţní mu dostat se na jakékoliv místo v galaxii. Na tyto 

cesty po vesmíru sebou bere svého třináctiletého vnuka Mortyho, který úplně 

nejchytřejší není. Jeden z důvodů proč ho sebou taky bere je ten, ţe Rick je tak 

chytrý, ţe jeho mozek vysílá vlny, které se dají snadno zachytit a Galaktická 

federace by jej mohla vystopovat. Rick je totiţ zločinec, udělal pár akcí, které se 

federaci tak úplně nelíbily. Naopak Mortyho mozek je o tolik odlišný od 

Rickova, ţe vysílá „Mortyho vlny“ které vlny od Ricka vyruší, a tak kdyţ jsou s 

Rickem spolu, federace jej nemůţe vystopovat. Jsou prostě zábavná dvojka, 

která na cestách zaţívá spoustu 

dobrodruţství. Několikrát 

zachránili Zemi, odvrátili útok 

mimozemšťanů, odhalili pár 

podvodníků a tak dál. Jednoduše 

řečeno, v kaţdém díle vás 

překvapí něčím novým. 

Seriál, který má zatím jen 2 

série, určitě jej pro pobavení a 

rekreaci doporučuji. Díl trvá 

průměrně 20 minut, u kterých se 

zaručeně nudit nebudete. 

Jednotlivé díly na sebe navazují 

asi stejně jako Simpsnovi, takţe 

se nemusíte bát, kdyţ nějaký 

přeskočíte. 

 

Rick and  Morty 

Karel Weiss, SXB 



Kriminálka Miami (CSI:Miami) je americký seriál, policejně procedurální 

drama, má 232 dílů v 10 řadách. Odehrává se v pro nás exotickém subtropickém 

prostředí Floridy, v Miami. Je to spin-off- odvozenina od jiného díla, která má 

například stejnou postavu, děj, nebo místo. Abych to vysvětlil, tak například 

Star Trek: Nová generace je spin-off původního Star Treku, nebo Hobbit je spin-

off Pána prstenů (hovoříme-li o filmech, hovořili bychom o knihách bylo by to 

přesně naopak). V tomto případě je původ u seriálu Kriminálka Las Vegas 

(CSI:Crime Scene Investigation). Vysílal se od 23. září 2002 do 8. dubna 2012. 

V Česku se začal vysílat od 25. května 2006 na TV Nova. 

Seriál sleduje vyšetřování policejního týmu z Miami, jehoţ členové přicházejí 

na kloub neobvyklým úmrtím a jiným zločinům. Do seriálu však proniká i 

osobní ţivot vyšetřovatelů. Mně osobně se líbila epizoda kdy spáchali vraţdu 

trojčata jeţ vypadaly úplně stejně. Byly na několika místech najednou takţe 

měli jakoby alibi. Bylo to velice zajímavé. Seriál se natáčel hlavně na severní 

Floridě v Miami-Dade, některé scény jsou však kvůli studiovým nákladům 

natočeny v Los Angeles. 

Úvodní píseň - "Won't Get Fooled Again" je od hard rockové hudební skupiny 

The Who. V kaţdé epizodě se vyšetřuje pouze jeden případ. V hlavních rolích 

vystupují David Caruso (Lt. Horatio Caine), Emily Procterová (Det. Calleigh 

Duquesne), nebo Adam Rodriguez (Det. Eric Delko). 

Seriál se mi osobně moc líbí. 

Působí na mě dobře prostředí, 

ve kterém se děj odehrává, a 

také zajímavé případy. Oproti 

českým detektivkám typu 

Temný Kraj, nebo Kriminálka 

Anděl je tato úplně jiná liga. 

 

                      

CSI: Miami 

Matyáš Walder, PA 



 Seriál vznikl na motivy komiksové 

postavy Neila Gaimana - postava Lucifera se 

poprvé objevila v jeho komiksu Sandman. Na 

tvorbě tohoto seriálu se podílejí i taková 

jména jako Len Wiseman, Sheri Elwood, či 

jiţ zmíněný Neil Gaiman. Ďábelskou hlavní 

roli ztvárňuje Tom Ellis (Miranda, Rush) a 

vedlejší Lauren German (Hawaii Five-0, Chicago Fire), Lesley-Ann Brandt 

(Single Ladies, The Librarians), D.B. Woodside (24 hodin, Buffy, Suits), 

Rachael Harris (Suits, Surviving Jack) a další. 

 

 Lucifer se po pár tisíciletích vládnutí peklu začal nudit a rozhodl se vzít si 

dovolenou. Spolu se svou démonickou milenkou, kamarádkou, důvěrnicí a 

„hlavním otrokem“ v jedné osobě – Mazikeen se přestěhoval do Los Angeles a 

otevřel si bar Lux. Po pěti letech plných nekonečných večírků, alkoholu, 

kokainu a dívek se objeví jeho bratr Amenadiel a snaţí se ho donutit k návratu, 

vládce pekla ale samozřejmě nemá náladu na nějaké boţské příkazy… 

 

                Celým seriálem provází Luciferův humor („Takové věci rezervuju v 

pekle pro ty opravdu odporné, co si v letadle posunují sedadla dozadu.“, „V tom 

koksu je tolik sody, ţe byste z toho i napekli.“) i naprosto úţasné povahy všech 

postav (zvláště nebeské rodinky). Seriál má dokončenou první řadu o 13 dílech, 

nyní běţí druhá řada, která původně měla být kompletní, ale nakonec má mít 

pouze 18 dílů. Reţiséři slíbili, ţe třetí série to vykompenzuje a bude v ní 26 

dílů, jenomţe s jejich tempem (které na druhou stranu zcela vynahrazuje kvalita 

seriálu) budu na poslední díl třetí série čekat do oktávy… Seriál tedy slaví 

úspěch, a to i přesto, ţe ještě před jeho zveřejněním proti němu organizace One 

Milion Moms uspořádala petici a podala ţalobu (pánbíčkářské maminky 

nesnesly pomyšlení, ţe by byl ďábel vykreslen jako hlavní hrdina). Lucifera ale 

ani jeden milion matek nezastavil…       

Lucifer 

Kristýna Drmelová, TB 



 Americká situační komedie ze světa mladých fyziků. Dělá si legraci z 

jejich osobního ţivota a staví je do opozice k obyčejným lidem, kteří jsou 

vykreslováni jako hloupí, leč šťastní a sociálně naplnění jedinci. 

 Popis hlavních postav:  

 Sheldon - Jim Parsons: Velice chytrý mladý teoretický fyzik zkoumající 

teorii strun a kvantovou mechaniku. Přes svou znalost teoretické fyziky má ale 

dosti velký problém s mezilidskými vztahy, nechápe sarkasmus a ironii. Jeho 

spolubydlícím je Leonard, zajímavá je sousedka Penny a přátelé (kromě 

Leonarda a Penny) Howard, Rajesh a Leslie.   

 Leonard - Johnny Galecki: Sice ne jako Sheldon, ale i tak velice chytrý 

teoretický fyzik, který má dosti často problém se svým spolubydlícím 

Sheldonem z důvodu Sheldonovy nechápavosti lidských podnětů a emocí. Dále 

se snaţí zaujmout Penny, coţ se mu moc nedaří.   

 Penny Hofstadter - Kaley Cuoco: Nemá sice vysokoškolský titul, ale zato 

disponuje velikou sociální inteligencí. V některých dílech sice Leonarda a 

Sheldona nesnáší, ale většinou k jejich chování přistupuje se (znatelným) 

odstupem. V páté sérii ale začne chodit s Leonardem a v sedmé sérii se zasnoubí 

a následně vezmou. 

 

 

                      

The Big Bang Theory 

Vojtěch Knettig, PA 



A tady drobná ukázka seriálové komiky: 

(Sheldon je nemocný a přišel za Penny do restaurace.)  

 Penny: Sheldone, co chceš? Sheldon: Polévku.   

 Penny: Proč si ji neuděláš doma?  

 Sheldon: Penny, mám IQ 187. Nemyslíš, ţe kdyby existovala moţnost 

udělat si polévku doma, přišel bych na ni?   

 Penny: Mohl by sis ji nechat dovézt.  

 Sheldon: To mě nenapadlo.  

 Seriál je zajímavý tím, ţe kombinuje ţivot fyziků, biologů a “herečky“, 

vyzdvihává jejich nedorozumění, lásku, nenávist i souznění. Diváky poutá 

hlavně nedorozumění Leonarda a Sheldona. 

 



 Bláznivé příhody ţluté rodinky Simpsonů, animovaná parodie na americký 

rodinný ţivot střední vrstvy, tak bychom mohli seriál v jedné větě 

charakterizovat. Homera, Marge, Barta, Lisu a Maggie znají diváci po celém 

světě a nekompromisní humor se brzy stal ideálem celé jedné generace. 

 Proč ale ţlutá barva? Autor ţlutou barvu vysvětlil tak, ţe při přepínání 

kanálu v televizi si asi kaţdý všimne netradiční ţluté barvy a divák tak jistě ví, 

ţe dávají Simpsonovi nebo ho tato barva zaujme a k seriálu se při přepínání 

kanálů vrátí. 

 Kaţdý asi zná hlavní znělku toho to seriálu, ale všimli jste si, ţe kdyţ 

prodavačka vezme Meggie a projede s ní čtečku čárových kódu na kase se 

ukáţe cena 847.67$, coţ byla částka, která v roce 1989 představovala průměrné 

měsíční výdaje na dítě. 

 Hlášky s pořadu jako „D´oh“ či „meh“ jsou nedílnou součástí mluvy 

teenagerů a nejen hlavní postavy jsou dnes uţ nedílnou součástí americké 

popkultury. Jako jeden z mála seriálů se Simpsonovi v roce 2007 úspěšně 

přenesly i na filmové plátno pod názvem Simpsonovi ve filmu. Bylo natočeno 

přes 600 dílů ve 28 řadách a stále přibývají. Poprvé se objevili na obrazovkách 

v roce 1987 jako dvouminutová skeč v pořadu The Tracey Ullman Show. Po 

třech úspěšných řadách se Simpsonovi stali plnohodnotným seriálem a jejich 

délka se prodlouţila na třicet minut. Nakonec byl seriál přesunut do hlavního 

vysílacího času a zkrácen na dvacet aţ dvacet dva minut. Nyní můţeme seriál 

vidět kaţdý den na Prima COOL. 

 

Simpsonovi—zajimavosti 

Anna Kuropčáková, SA 



 YouTube je největší 

internetový server pro 

sdílení videosouborů. 

Zaloţili jej zaměstnanci 

PayPalu Chad Hurley, 

Steve Chen a Jawed Karim 

v únoru 2005. V roce 2006 

byl zakoupen společností 

Google za asi 37 miliard Kč. Google nyní provozuje tuto stránku a uţivatelské 

účty mezi všemi servry společnoti jsou propojené. 

YouTube umoţňuje svým uţivatelům nahrát videa, zhlédnout je, hodnotit, sdílet 

a komentovat. Na YouTube jsou dostupné videoklipy, TV klipy, hudební videa, 

trailery k filmům a další jako například krátká originální videa, nebo videa 

vzdělávací. Od roku 2008 má YouTube i české rozhraní. Google kromě českého 

překladu serveru přinesl také spolupráci s místními partnery. Česko se stalo 22. 

zemí světa a desátou v Evropě, kde byl YouTube lokalizován. V roce 2010 

server získal v soutěţi Křišťálová Lupa 1. místo v kategorii publikační 

platformy. V říjnu 2015 byla 

spuštěna placená verze YouTube 

nazvaná YouTube Red, umoţňující 

vypnout reklamy u videí a 

zhlédnout obsah navíc. 

V souvislosti s roustoucí 

popularitou YouTube se vynořil i 

fenomén tak zvaných YouTuberů. 

Jedná se o nejen mladé tvůrce 

obsahu videí, kteří kolem sebe 

budují své fanoušky. Český 

YouTube navštíví měsíčně 5,1 

milionu uţivatelů. 

Fenomén Youtube 

Anna Kuropčáková, SA 



 Marvel Comics (původně Timely Comics) je komixové nakladelství, pod 

kterým vyšly komixy, jako například X-men, Avengers, Captain America, 

Spider-Man aj. Roku 1939 ho zaloţil Martin Goodman se sídlem v New Yorku. 

Někdy v sedmdesátých letech vzniká i konkurenční společnost DC 

Entertainment (pod kterou vznikly postavy Batman, Superman, Flash, Joker aj.) 

a začíná boj o čtenáře. V roce 1969 Goodman odešel od Marvelu. S úspěchem 

začaly být vydávány i další komixy, jako Hulk, Spider-Man, Thor, Ant-Man, 

Iron Man, X-Men a Daredevil. V osmdesátých letech vzniká vedlejší společnost 

Marvel Entertainment jako televizní a filmové studio, které natáčí filmy/seriály 

podle komixových předloh. V devadesátých letech mnoho autorů odešlo ke 

konkurenci a i přes velký zájem o komix je to pro Marvel špatné období. Proto 

v roce 2009 společnost The Walt Disney Company odkoupila Marvel comics. 

  

    SERIÁLY: 

Marvel’s Agent Carter 

 Odehrává se po zmizení kapitána Ameriky a zničení nacistické organizace 

Hydra na konci druhé světové války (po filmu Kapitán Amerika: První 

Avenger). Peggy Carterová, která se po konci druhé světové války přidává k 

tajné organizaci SSR, se zde potýká s velkou genderovou diskriminací a snaţí se 

všem dokázat, ţe není tak neschopná, za jakou ji povaţují. Kdyţ se do potíţí 

dostane její přítel Howard Stark (otec Tonyho Starka - Iron Mana), nezbyde jí 

nic jiného, neţ mu pomoct (A neobejde se to bez romantické zápletky). 

 První série super, stejně jako ta druhá, i kdyţ první mě bavila asi o trochu 

víc a ke třetí řadě Marvel uţ bohuţel nesvolil a nesvolí. Od Marvelu jsem nic 

horšího nečekala, trochu jsem se bála toho, ţe se to odehrává v minulosti, ale 

vše vypadalo realisticky a závidím Peggy její šaty. Celkově je seriál skvělý a 

pro takové jako já, kteří na Marvelovkách ujíţdí, tak je povinnost to vidět. ^-^                  

Marvel 

Eva Maléřová, TB 



Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Agenti S.H.I.E.L.D.) 

 Agent Phil Coulson se po své smrti vrací (Jako zombie NE!) a 

shromaţďuje tým agentů, na řešení tajných případů. Pak k jejich týmu přibyde 

Sky (hackerka snaţící se S.H.I.E.L.D. zničit a přitom najít své rodiče). První 

problém je s projektem Centipede (”Stonoţka”), který je dovede aţ ke skrytým 

agentům Hydry v S.H.I.E.L.D.u, se kterými se po jeho rozpadu budou muset 

vypořádat. A pár lidí se super schopnostmi jim to dost komplikuje. 

 Další úţasný seriál. Sice ještě není dokončený (a asi ještě dlouho nebude), 

ale i tak si hned získal mou pozornost a velmi jsem si ho oblíbila. Jiţ vychází 4. 

řada a do 3. řady je to dokonce i předabované (vysíláno kaţdý den od 22:00 na 

Nova Action). Sice je to série od série víc a víc abnormální, ale skvělé a má to 

úţasně propracované charaktery. 

 Dalšími seriály jsou např. Jessica Jones. Daredevil, Iron Fist, Avengers 

Assemble (animovaný) aj. a v listopadu vyjde seriál Inhumans. 

 Podle mě 80% díla závisí na obsazení, a ještě se mi nestalo, ţe by mě 

Marvel v tomto zklamal. Zkrátka Marvel produkuje komixy, filmy a seriály na 

velmi vysoké úrovni. Mají vţdy originální témata a zajímavé charaktery a 

nevyčerpatelné mnoţství dalších příběhů k zfilmování. Kdo od nich doteď nic 

neviděl, rychle by to měl změnit.  

 



autor: Shara Shepardová 

žánr: dívčí románová série 

nakladatelství: BB art 

 

 Aria, Emily, Spencer, Hanna a hlavně Alison byly nejlepší kamarádky, 

bavily se spolu ale spíše jen kvůli všem těm špinavým tajemstvím, co na sebe 

navzájem věděly. Ale tři roky zpátky Alison z čista jasna zmizela a parta se 

rozpadla. Teď, kdyţ se Aria vrátila zpět z Evropy a znovu se shledává s 

dívkami, se kterými měla kdysi tolik společného, se začínají dít podivné věci. 

Holkám začnou přicházet výhruţné zprávy od tajemného -A. Holky se snaţí 

začít od začátku, ale -A jim to dost komplikuje. Kdyţ se k tomu všemu přidají 

trochu šílené problémy v osobním ţivotě, tak uţ je to pořádný malér. 

 Celkově má tato série 16 dílů a mohu říct, ţe všechny jsou váţně dobré. 

Dobré, ale zase nic úţasného, spíš takové odpočinkové čtení. Autorka se svou 

tvorbou zaměřuje hlavně na dívčí publikum a tak i já bych to doporučila hlavě 

dívkám. 

 Z počátku jsem byla také velkou fanynkou seriálu, který v ČR vychází pod 

názvem Prolhané krásky. Kdybych to měla srovnat, tak seriál je o kapku lepší, 

ale záleţí na preferencích jednotlivce. Seriál je věrnou kopií knihy, coţ je dnes 

docela zvláštnost a tedy určitě doporučuji si knihu přečíst (koho čtení nebaví, ať 

se aspoň podívá na seriál).  

                      

Pretty Little Liars 

Eva Maléřová, TB 



TÝDEN 

HUMANITNÍCH 

VĚD 



 V úterý, 6. a 7. vyučovací hodinu dorazil na naší školu Mgr. Marek Zágora, 

aby nám povyprávěl o ţivotě ve středověku z hlediska kaţdodenního ţivota. 

Hlavními tématy bylo postavení ţeny ve společnosti, děti, práce, móda, jídlo a 

na závěr i erotika. Ke kaţdému tématu měl přichystanou sérii snímků 

prezentace s obrazy a fotografiemi, na kterých nám vše názorně ukázal a doplnil 

vtipnými a zajímavými poznámkami. Právě díky nim byly celé dvě hodiny 

poutavé a zábavné i pro ty, které dějiny příliš nezajímají. 

Díky této přednášce se nám do povědomí dostal také jeden středověký básník z 

Francie - Eustache Deschamps. Ten ve svých básních rád kritizoval, ať uţ ţeny, 

anebo právě Čechy, do kterých se ve 14. století vydal. Na ukázku tady máme 

jednu takovou báseň: 

Vši, blechy, zápach a prasata, 

Taková je přirozenost Čech; 

Chléb, solené ryby a zima, 

Černý pepř, shnilé zelí, pórek, 

Uzené maso, černé a tvrdé; 

Vši, blechy, zápach a prasata. 

 

                      

Jak se žilo ve středověku 

Hana Kroupová, SXB 



 Soutěţ je pořádána dvakrát do roka a jejím cílem je ucelení vědomostí 

mladých zoologů. Je vypsána ve dvou kategoriích, první kategorie ţáci 6. a 7. 

třídy, druhá pak ţáci 8. a 9. třídy. Téma soutěţe se pokaţdé střídá a tím je pro 

studenty nepředvídatelná. Letošní rok byl zaměřený na Korálové útesy. Pro náš 

tým tercie B sloţený z Kači, Katy, Fany, Elišky a mé maličkosti byla soutěţ 

dalším z mnoha úţasných záţitků, které nás budou provázet po zbytek školního 

roku. Matiční gymnázium bylo tradičním účastníkem této talenty nabité soutěţe 

a naše týmy se probojovaly do dalších kol. Z první kategorie postupují tři týmy: 

Tým Romana Doboše, Barbory Kalíkové a Elišky Titorové. Z druhé kategorie 

postoupily týmy dva: Tým Markéty Sýkorové a Niny Pospíšilové. Byť se můj 

tým neprobojoval do postupového kola, tak naše mysl zůstala pozitivně 

naladěna, k čemuţ přispěly výrazně také Daniel’s DONUTS. Po zaslouţené 

odměně následovala procházka po naší nádherné ZOO, kde jsme si následně v 

pavilonu Papua uţily spousty legrace. Jeden z volně procházejících papoušků, 

který se nápadně podobá modré slepici s chocholkou, na nás zaútočil a Kači 

pořádně propleskl lýtka. Co z toho plyne pro Vás milí studenti? Soutěţe, 

kterých se naše škola úspěšně účastní jsou dokonalou zábavou, časem 

stráveným s přáteli a kamarády papoušky.  

Velká cena ZOO 

Ester Pelikánová, TB 



 V pondělí, od 10:10 do 11:50 se v posluchárně fyziky uskutečnila 

přednáška o organizaci Kola pro Afriku. Organizace vznikla roku 2012 v 

Ostravě a okolí a dnes jiţ je celorepublikově známá. V Gambii, coţ je nejmenší 

stát v Africe, mnoho dětí kvůli velkým vzdálenostem nemůţe docházet do školy, 

a tak se pár nadšenců rozhodlo jim to zprostředkovat. Do organizace můţe 

kdokoliv přivést kolo v jakémkoliv stavu, oni ho opraví a pokud bude 

pouţitelné, tak ho pošlou do některé z více jak padesáti spřátelených škol v 

Gambii. Člověk můţe pomoci také věnováním peněz třeba na kufr s nářadím na 

opravu kol, anebo stačí jen věnovat pár nepotřebných kousků oblečení do 

obchodu Moment, který je mimochodem i u zastávky Husův sad a který s 

organizací Kola pro Afriku (a pár dalšími) spolupracuje.  

 

  Dne 22. 3. 2017 jsem se třídou navštívila Knihovnu města Ostravy, kde 

jsme měli prohlídku. Prohlédli jsme si část pro dospělé, dále sklad. Navštívili 

jsme také Britské centrum, tam se však dají knihy půjčovat aţ od patnácti let. 

Nakonec jsme se podívali do oddělení pro slabozraké a nevidomé. 

 Moc nových věcí jsme se tam nedozvěděli, tedy alespoň já ne. Jinak mi 

návštěva Knihovny města Ostravy přišla jako zajímavé obohacení dne. Nejvíce 

jsme si toho vyzkoušeli v oddělení pro slabozraké a nevidomé. Zkusili jsme si 

například, jak nevidomí zjistí, jakou barvu oblečení si oblékají, nebo jak lépe 

odhadne, ţe je v blízkosti překáţka, člověk, sloup, budova, či například strom. 

 Jak jsem jiţ zmiňovala, moc nových věcí jsme se nedozvěděli, ale i tak se 

mi v Knihovně města Ostravy líbilo. Pro ty, co do knihovny nechodí, to bylo 

jistě uţitečné.                   

Kola pro Afriku - Roman Posolda  

Eva Maléřová, TB 

Knihovna Města Ostravy 

Barbora Kaliková, PA 



Jak všichni víme, Týden jazyků se 

skládá z mnoha a mnoha zajímavých 

přednášek a jiných akcí. Já jsem měla 

moţnost naladit se na tuto kaţdoroční 

událost jiţ několik dní před jejím 

začátkem. 

Během dvou dnů jsem se totiţ 

zúčastnila hned dvou přednášek čím 

dál známějšího cestovatele Ladislava 

Zibury. Tomu, komu jeho jméno nic 

neříká, jistě vyvstane v mysli obrázek 

úplně jiného člověka, neţ kterým pan 

Zibura skutečně je. Jistě takového 

člověka překvapí, ţe je Ladislav 

Zibura jen o pár let starší, neţ jsme my 

(v červnu oslaví 25. narozeniny), ţe 

absolvoval mediální studia na Karlově 

univerzitě v Praze nebo, ţe i přes svůj 

nízký věk napsal jiţ dvě úspěšné knihy o cestování. Zajímavostí pak je, ţe na 

svých výpravách cestuje zásadně pěšky. 

Tématem jeho přednášek byly právě tyto pěší cesty. Musím přiznat, ţe byly jeho 

cestopisné přednášky jedny z prvních, které jsem v tomto oboru shlédla, ale 

rozhodně jsem nečekala takový způsob výkladu, jaký nám Zibura poskytl. Jeho 

povídání je totiţ charakteristické výborným, leckdy odváţným humorem, který 

mě a celé publikum (aţ na výjimky, které očekávaly seriózní, cestovatelskou 

besedu) neskutečně bavil. Pan Zibura si dokázal udělat legraci snad ze všeho, 

ale hlavně - a to je u komika důleţité - i ze sebe. 

Přednáška Ladislava Zibury 

Tereza Krejčová, SXB 



 Při první, středeční přednášce, která se konala v úplně vyprodaném sále 

kina Vesmír, se cestovatel zaměřil na povídání o své poslední pěší cestě do Číny 

a knize Pěšky mezi buddhisty a komunisty, která tuto výpravu popisuje. O to víc 

mě těšilo vědomí, ţe bude druhý den následovat Ziburova přednáška přímo v 

naší škole. 

Asi ani nemusím říkat, ţe byla druhá přednáška v menším prostoru fyzikální 

posluchárny mnohem osobnější. Tentokrát se Ladislav Zibura daleko víc 

věnoval popisu své úplně první pěší cesty do Říma. Podělil se s námi o mnoho 

myšlenek a zkušeností z cest, které by se nám mohly hodit, pokud se 

rozhodneme jít doslova v jeho šlépějích a zkusíme také jako způsob cestování 

vyuţít pouze své nohy. 

Myslím, ţe jsem díky druhé přednášce pochopila, jaké kouzlo můţe tento 

koníček mít uţ jen proto, ţe díky tomuto pomalému cestování uvidíme mnohem 

více věcí. A moţná se díky tomu dokáţeme občas zastavit. 



 V rámci týdne humanitních věd naši třídu v hodině paní profesorky 

Kuchařové navštívily dámy z galerie Plato. Nejdříve nám byly představeny díla 

Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci, Mojţíš od Michelangela 

Buonarrotiho, nebo tisk Nosoroţce, kterého vyryl Albrecht Dürer pouze podle 

popisu, coţ je velmi zajímavé. Pak jsme vyplnili pracovní list. 

 Byly nám představeny a vysvětleny pojmy z novodobého umění jako Land

-art, Instalace, nebo Objekt. Dále jsme si kaţdý vytvořili vlastní Foto-story, 

technikou postupného osvětlování fotografického papíru a dobarvování 

barvami. Moc mě to bavilo, a k tomu jsem se dozvěděl spoustu zajímavých 

věcí. 

 

 

 Na začátku jsem vůbec netušila, co od tohoto workshopu očekávat. 

Chvílemi jsem se aţ bála, nakonec ale zbytečně. Byly to totiţ dvě skvělé 

hodiny, během kterých jsme si pod vedením Jonathana Rosena vyzkoušeli různá 

"herecká" cvičení, povídali si a nakonec jsme opravdu impovizovali a to velmi 

krátké scény na téma, které nám vybrali ostatní. V průběhu celého workshopu 

jsme se dobře bavili, lépe poznali a také zdokonalili ve vystupovaní v 

angličtině.  

Návštěva galerie Plato 

Matyáš Walder, PA 

Anglická improvizace 

Tereza Foltýnová, KVIB 



 V rámci týdne jazyků se třídám KVA a KVB povedlo potkat velmi starého 

pana Eliáše, který na vlastní kůţi zaţil hrůzy druhé světové války. Vyprávění 

bylo hodně osobité a opravdu jste měli pocit, ţe se nacházíte na půdě 

koncentračního tábora. Celý dojem byl umovcněn fotografiemi promítanými v 

prezentaci. Přednáška pro mě představovala emotivní záţitek a jsem moc ráda, 

ţe se vyskytla moţnost si ji poslechnout, jelikoţ pamětníků druhé světové války 

ubývá a naše děti uţ nebudou mít moţnost se osobně setkat s tak obdivuhodným 

člověkem.  

 

 

 

 Ţáci učící se němčinu měli velké štěstí a naskytnula se jim moţnost strávit 

čas s pánem, který nemluví česky, nýbrţ pouze německy. Pro lidi studující tento 

cizí jazyk se tak vyskytla úţasná příleţitost otestovat své znalosti. Pan Edi byl 

velmi milý a příjemný. Čas, který jsme měli věnovat učení, rychle uběhnul, 

jelikoţ jsme se opravdu u toho dobře bavili. Osobně mi pan Edi přišel velmi 

sympatický a doufám, ţe jsem s nim nemluvila naposled. 

  

                      

Beseda s pamětníkem holocaustu 

Petra Adamčíková, KVA 

„Pokec“ s Němcem 

Petra Adamčíková, KVA 



 Dne 24. 3. se naše třída zúčastnila v rámci Týdne jazyků přednášky s 

názvem Jak studovat v zahraničí. Zde nám byla představena organizace Alfa 

agency, která organizuje studijní zahraniční pobyty 

 Studenti mohou jet do několika zemí, z nichţ mezi nejţádanější patří 

Kanada, USA, Nový Zéland, Austrálie nebo Anglie. Tato organizace nabízí také 

letní jazykové kurzy v Irsku nebo na Maltě. 

 Délka pobytu můţe být několik týdnů, měsíců nebo i rok. Ubytování je 

zajištěno v hostitelských rodinách a studium probíhá na některé z vybraných 

místních středních škol. Předměty si studenti volí sami a mohou zde i 

odmaturovat. Zkušenosti účastníků jsou údajně jen pozitivní a pochvalují si také 

program, který je zajištěn. 

 Je moţné, ţe přednáška mnohým dodala odvahy a inspirovala je k 

budoucím studijním výjezdům do zahraničí. 

 

Jak studovat v zahraničí 

Matylda  Kubečková, KVIB 



 Díky Týdnu humanitních věd a cizích jazyků na MGO jsem si spolu s 

dalšími ţáky prohlédla AMO, kde nás provázel pan Mgr. Jozef Šerka. Pan Šerka 

začal svůj výklad historií archivu samotného a archiválií. 

 Poté se věnoval moţná nejdůleţitějším momentům historie Ostravy, a to 

dvěma návštěvám císaře Františka Josefa I., které se uskutečnily v letech 1 880 

a 1 906. V obou případech císař do Ostravy přicestoval vlakem, protoţe nebyl 

zastáncem „novot“ jako jsou například automobily. Lépe zdokumentovaná je 

návštěva z roku 1906, neboť disponujeme více fotografiemi a novinami v 

českém jazyce, kdy František Josef I. mimo jiné navštívil Vítkovické ţelezárny. 

Dobové fotografie zachycují honosně vyzdobené ulice i velkolepý altán, v němţ 

se konalo formální přijetí císaře. 

 Pan Šerka se nakonec zaměřil i naši školu, která byla zaloţena přesně před 

120 lety Maticí ostravskou. Poté nám předloţil noviny z 19. století, výroční 

zprávy naší školy, významné listiny i pečetidla. Následovala prohlídka 

depozitáře, v němţ je samozřejmě nastavena optimální teplota a vlhkost, a celé 

rozsáhlé budovy AMO. 

 Po celou dobu se nám snaţil přiblíţit náplň práce archiváře, například 

restaurování, třídění archiválií, případně i jejich digitalizaci… 

 Tímto bych chtěla panu Šerkovi poděkovat za obohacující výklad. 

 

Archív města Ostravy 

Kristýna Drmelová, TB 


