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Duben – měsíc žertů, aprílového počasí a žáci čtvrtých ročníků na něj jen tak 
nezapomenou, protože to je to také měsíc praktických maturitních zkoušek. 
Tímto jím chci za celou redakci popřát hodně štěstí a sil. Příští měsíc je totiž 
čekají i zkoušky ústní.
Citát tohoto čísla „Žij nejen pro sebe, ale i pro druhé.” se může zdát jako klišé. 
Opak je však pravdou. Zkuste se nyní zamyslet, jak jste se cítili, když vám někdo 
pomohl, poradil, choval se k vám s úctou nebo si na vás udělal čas. Většina 

z nás to považuje za samozřejmost. Častým problémem ale je, že takto to vnímame pouze, 
pokud je ta pomoc určená nám.  Téměř neustále potklávám lidi, kterým dělá obrovský problém 
něco pro toho druhého udělat. Příklady můžeme vidět ať už ve škole, v MHD (pouštění starších 
lidí), v obchodě anebo dokonce i mezi přáteli. Přitom jednochým činem (klidně jednoduchým 
úsměvem) byste dotyčným mohli zlepšit den a mnohdy by vám byli velice vděční. Velmi dobře to 
šlo vidět i v domově seniorů Sluníčko, kam celá redakce bude docházet. Při dnešním školení  
(tj. 22.4.) jsme procházeli celou budovu a radost mnohdy osamnělých seniorů byla úžasná. 
Zkuste tedy věnovat svůj čas i druhým.

Jan Mikolajek
šéfredaktor

     úvodní slovo

Redakce

Jsem šestnáctiletá 
studentka prvního ročníku 
IKT, která miluje srandu. 
Mám zálibu jak ve sportu, 
tak v hudbě. Věnuji se 
fotbalu a volejbalu. Když 
zrovna nesportuji, hraju 
na kytaru, taky když je 
čas, podnikám outdoorové 
aktivity s přáteli.

Ahoj, jmenuji se Kuba, je 
mi 17let. Jsem studentem 
oboru IT, přesněji druhého 
ročníku. Mimo školu rád 
hraju stolní tenis, chodím 
ven s kamarády, věnuji 
se profesionálně grafice a 
programování webovek. 
Zároveň chci s Honzou 
přinést novou a lepší formu 
tohoto časopisu.

Ahoj jsem Dominik Kot. Již 
pět let se více zajímám o 
herní scénu tedy o různé 
novinky či nové výchozí 
hry. Jsem žákem prvního 
ročníku, přesněji 1.A, kde 
studuji obor IKT. Mezi mými 
zálibami jsou již řečené hry, 
fotbal, hokej, florbal a také 
focení.

Jmenuji se Petr. Jsem 
studentem druhého 
ročníku oboru informační 
technologie.Mé největší 
zájmy jsou hokej, hudba a 
angličtina. Kromě toho mě 
baví počítače, hry, filmy a 
komiksy.

Ahoj, Jmenuji se Dominik, 
jsem studentem druhého 
ročníku, mezi mé záliby patří 
videotvorba, hraji závodně 
stolní tenis, rád se chodím 
bavit s kamarády a jsem 
aktivním členem ostravského 
Parlamentu studentů, ze 
kterého vám budu pravidelně
psát články.

Mé jméno je Zuzana 
Pindorová a momentálně 
jsem ve druhém ročníku se 
zaměřením na informační 
technologie. Mezi mé záliby 
patří převážně žurnalistika 
a fotografování, ale hlavně 
se vždy snažím najít si čas 
na rodinu, kamarády a vše 
ostatní, co mě opravdu baví.

Jmenuji se Petr, jsem 
studentem druhého 
ročníku této školy, je mi 
18 let a bydlím na školním 
internátě. Mezi mé záliby 
patří sport, zejména 
volejbal, fotbal a jízda na 
kolečkových bruslích. Jsem 
přátelský a rád trávím čas s 
mými kamarády.

JAN MIKOLAJEK 
ŠÉFREDAKTOR

JAKUB BLANA 
DESIGNER, REDAKTOR

PETR CIERNY 
REDAKTOR

ZUZANA PINDOROVÁ   
REDAKTORKA   

LUCIE BRUDNÁ 
REDAKTORKA

DOMINIK KOT 
REDAKTOR, RECENZENT

DOMINIK HRBÁČ 
REDAKTOR

PETR HERRMANN 
REDAKTOR

Jmenuji se Honza a jsem 
studentem druhého ročníku 
oboru IT. Zhruba rok již píši 
recenze na produkty firmy 
Asus a zahlédnout jste mě 
mohli i jako redaktora na 
ExtraHardware.cz. Mezi 
mých spoustu koníčků patří 
i focení nebo sport, přesněji 
crossfit a fotbal. Taky rád 
chodím s přáteli ven.
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Ve čtvrtek 9. dubna proběhla na naší škole, v učebně 27 Ekologická žákovská 
konference na téma „Eko Energie 2015“. Této konference se účastnilo celkem 9 
škol. Za naši školu přednesl svou prezentaci na téma „Obecní skládka odpadu v 
Kunčicích pod Ondřejníkem“ žák 2.B David Stanovský. Témat bylo opravu mnoho, od 
již zmiňované skládky, přes světlo až po nulové domy. Program byl opravdu nabitý, 
začínalo se v 8:15, kdy probíhala registrace a prezence, končilo se ve 13:30, kdy bylo 
vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení konference. Mezi tím prezentovalo všech 9 
soutěžících z různých škol své prezentace, které nakonec ohodnotila porota složena 
ze 3 členů a to: Mgr. Bc. Jana Harmanová z Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, Ing. Tomáš Dvorský PhD. a Ing. Hana Nadkanská z katedry environmentálního 
inženýrství z VŠB - TU Ostrava. Program měl různé přestávky na svačiny a hlavně 
obědovou přestávku, kdy všichni účastníci byli pozvání k nám do jídelny na oběd. V 
průběhu soutěže měl i menší přednášku Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Soutěž nakonec 
vyhrál s prezentací na téma „Mikrobiologická analýza vybraných částí toku řeky 

Ostravice” Aleš Kvasnička ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia, dále se 
umístil na stříbrném místě Jan Kubošek ze SPŠ stavební,  
Ostrava - Zábřeh, který se zabýval stavebními úpravami na 
budovách a ochranou městských druhů ptáků a na krásném 
třetím místě skončila Natalie Michalcová, která přijela až z 
Obchodní akademie z Českého Těšína s problematikou na 
téma „Hluk kolem nás a jeho vliv na lidské zdraví”. Všechny 
prezentace byly úžasné, dynamické, atraktivní, plné nových a 
chytrých nápadů, jak vylepšit naši ekologii a zlepšit tak naše 
životní prostředí.  Děkujeme všem školám za účast a těšíme se 
na Vás znovu příští rok.

Žáci 1. ročníků 26. března navštívili kino Vesmír v centru v rámci multimediální 
projekce “Východní Afrika - kolébka lidstva” v rámci projektu “Planeta Země 3000“, 
který organizovala společnost Planeta Země. Projekce byla zaměřena na vzdělávací 
projekt s přírodovědně - historickýma - zeměpisným přesahem. Poukazovalo na 
vznik celé generace lidstva, který započal původním obyvatelstvem Afriky, kde toto 
obyvatelstvo žije v chudobných a drsných podmínkách.  Celý Africký kontinent je 
plný památek jak přírodních, tak i stavebních. Ve snímku šlo zpravidla o přiblížení 
problematiky chudoby a tamějšího obyvatelstva, které postrádá základní suroviny 
pro život. Existují i skupiny, ve kterých by udělali všechno na světě, aby mohli dostat 
nějaké suroviny. Afrika disponuje levnou pracovní silou, tím pádem si často místní 
lidé nevydělají ani na základní suroviny, kdybychom měli uvést příklady z naší 
republiky, tak si lidé nevydělají ani na rohlík. Se vzděláním to mají místní děti jiné 
než naše. V Africe nejsou žádní kvalifikovaní učitelé, a proto se děti naučí jen číst, 
psát, počítat a kreslit se učí už od dětství. Obyvatelstvo se dělí na kmeny, které ctí 
a dodržují tradice svých předků, zpravidla jsou velmi mírumilovní. Jednou z tradic 
u žen v tomto kmeni je naříznutí rtu, do něj si vloží hlíněný talířek, který se časem 
zvětšuje. Tento kmen třeba věří, že nedaleká sopka je ústím do pekla. Toto a mnoho 
jiné mohli vidět naší žáci 1. ročníků na této multimediální projekci.

EKOENERGIE 2015 & PLANETA ZEMĚ 3000Autor: Petr Herrmann
Třída: 2.C

Projekce Planety Země 3000
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Autor: Lucie Brudná 
Třída: 1.AEXKURZE DO AUTOMOBILKY HYUNDAI A PIVOVARU NOŠOVICE 

Dne 31.3 se někteři studenti prvních ročníků vypravili 
autobusem na exkurzi do Nošovic.Cesta trvala asi 40 
minut, ale utekla celkem rychle.

Nejprve jsme naštívili automibilku Hyundai. Před osmou 
jsme dojeli o Nošovic. Přišli jsme do hlavní budovy kde 
jsme byli zavedeni do místnosti, kde jsme zhledli rychlou 
ukázku čím vším auto projde než se dostane na trh.

Po skončeni projekce jsme si šli pro zelene vesty, 
přehrávač se sluchátky ve kterých byl tzv.  audioprůvodce 
a brýle . Poté jsme byli rozděleni do dvou vláčků, kterými 
jsme jezdili po celou dobu exkuze v Hyundaii.

Nejprvé jsme vláčkem vjeli do lisovny a pak  do svařovny. 
Když jsme projeli tyto dvě spojene budovy, museli jsme 
zase ven do té kosy , abychom se přesunuli kouknout se 
na finalní montáž, což byla největší budova, kde jsme viděli 
jak se přidělává motor a karoserie . Když jsme projeli tuto 
velkou budovu, jeli jsme do poslední budovy, kde se vyrábí 
převodovky, a když jsme skoro všechno viděli, tak jsme jeli 
zpátky do hlavní budovy, kde jsme všechno odevzdali a šli 
zpátky do do autobusu .  
 
Přejeli jsme asi o 2 km dále do pivovaru Radegast. Chvíli 

jsme čekali na průvodce, protože jsme přijeli trošku dřiv, 
než jsme měli domluvené. Poté co pán průvodce dorazil, 
jsme byli zase pomoci ukázky seznámeni, jak se vlastně 
dělá pořadné pivo. Poté jsme si prohlíželi fotky  z historie, 
u kterých nám pán průvodce zodpověděl otázky, které nás 
napadly. Po krátke historii jsme konečně vyrazili k budově, 
kde se takové pivo vyrábí. Každá hala, kterou jsme prošli, 
měla charakteristický zápach, ale dalo se to přežít. Viděli 
jsme taky, jak se pivo dáva do láhví a lepí se tam nálepky 
Radegastu . Taky jsme zjístili, že vlastně pivovar Radegast 
používa i Pivovar Plzeň , ze kterého tam přijíždi jejich 
sládci a vyrábi si tam své pivo podle svých  receptů.

Když už jsme prošli všechny budovy, tak jsme se vrátili 
zpátky na místo, kde jsme začali naši exkurzi a mohli jsme 
si něco koupit na památku.

Když byla exkurze ukončena, vrátili jsme se do autobusu a 
jeli jsme zpět do Ostravy ke škole, kde jsme měli rozchod. 
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Pingpongový
TURNAJ!

Autor: Petr Herrmann                na internátě...

V úterý 
1 0 . 3 . 
se na 
š k o l n í m 

internátě odehrál turnaj 
ve stolním tenise. Celkem 
se ho zúčastnilo přes  
15 výborných hráčů, mezi 
kterými byli i žáci naší školy. 
Soupeři se vybírali náhodně tak, 
že si půlka hráčů vytáhla jméno 
svého soupeře. Na turnaji byla 
skvělá sportovní atmosféra, která 
zajistila příjemný průběh celého turnaje. 
Výherce získali sladkou odměnu od pí. 
Szpandrzykové. 

Turnaj byl poměrně vyrovnaný a ve čtvrtfinále 
se odehrály úžasné zápasy, kdy hráli Jakub 
Knesl proti Jakubovi Bolfovi a Jakub Lapeš 
proti Tomášovi Janácovi. Ten podal i přes zranění 
výborný výsledek. Všichni tito čtvrtfinalisté předvedli 
dlouhou a nádhernou výměnu a skvělé údery.  
Nakonec Jakub Lapeš obhájil první místo turnaje.

Na prvním místě se umístil výše zmiňovaný hráč Jakub 
Lapeš,  stříbrný skončil Tomáš Janác a na bronzovém místě 
skončil Jakub Knesl. Konečný výsledek turnaje byl pro žáky 
naší školy bohužel zcela neúspěšný. 

Všem účastníkům turnaje děkujeme za účast a těšíme se na Vás 
na příštím turnaji, kde Vás bude zase očekávat sladké výherní ceny.
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Všem 
výhercům 
gratulujeme 
a přejeme jim 
další úspěchy.
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EKOPOBYT
Jako každým rokem, tak i letos se 

žáci 2. ročníku vypravili na všemi 
oblíbený Ekopobyt. Jak už bývá 
pro takové pobyty zvykem opět 

jsme zavítali do rekreačního střediska 
Zálesi v Budišově nad Budišovkou. Letos 
kromě třídních učitelek, tedy paní učitelky 
Laškové, Bardaševské a Kohoutkové, 
jela také paní učitelka Nerudová a páni 
učitelé Knápek a Sulír. O noční dozor 
a kopec zábavy bylo tedy předem 
postaráno. Vedením pobytu byla jako 
vždy pověřena paní Szpandrzyková. 
Odjezd byl plánovaný ve čtvrtek od školy 
okolo 9 hodiny ranní. Cesta po dálnici a 
okreskách zabrala asi okolo hodiny, po 
příjezdu nám paní učitelky rozutekli, paní 
zástupkyně rázně oznámila čas dalšího 
programu, pro mou třídu to byla přesněji 
taková zajímavá stolní hra, zatímco pro 
jiné to byla procházka, či už sportovní 
blok s panem učitelem Knápkem. Jelikož 
jsme tu hru hráli v jídelně, měli jsme také 
jako první přístup k obědu, který by se 
dal kvalitou a chuťově srovnat se školní 
jídelnou. Po krátkém poledním klidu nás 
čekal další program, kdy jsme se se třídou 
vydali na procházku do lesa, málem se 
ztratili a aby to bylo ještě zajímavější tak 
jsme následovali naší třídní a kráčeli si 
to kompletně nevyznačenou cestičkou, 
mezi stromy a kříky. Ale jelikož je paní 
Lašková známá sportovkyně, v pořádku 
nás dokázala eskortovat do střediska. Při 
příchodu jsme míjeli přijíždějící hasičské 
auto zdejší dobrovolné skupiny, která 
měla zajistit další časový blok programu. 
Ještě předtím nás čekala svačinka v 
podobě tatranky a pitíčka. Poté jsme 
byli rozděleni do pěti skupinek, které 
se postupně střídaly kolem hasičského 
auta a na každém místě náš čekalo něco 
jiného, nakonec jsme měli vevnitř menší 

demonstraci výstroje a také oblíbenou 
část pro otázky. Před večeří nám zbývalo 
ještě trochu volného času a venku se 
strhla fotbalová bitva. Venku už se pomalu 
stmívalo, na seznamu už byla vypsáná 
pouze večeře a poté jsme měli možnost 
zhlédnout film Interstellar, který byl pro 
většinu z nás solidním broučekem do 
hlavy. Před večerkou jsme dostali spoustu 
času a po večerce většina ulehla a spala, 
mezitím co na chodbách hlídali paní 
učitelka Nerudová a o patro níž pan učitel 
Sulír. Snídaně byla ohlášena na 8hodin, 
ale kdo dřív přišel měl více na výběr. I 
přesto, že venku solidně pršelo, všichni 
byli nuceni jít na procházku se zdejším 
lesníkem, který nám názorně předvedl, 
jak pokácet strom, vysvětlil, jak fungují 
lesní školky, ukázal různá paroží, rohy, 
zuby a také škůdce chyceného v návnadě. 
Kvůli špatnému počasí a poté, co všichni 
stáli hodinu na dešti, nám pustili dokument 
o vzniku života na zemi. Ale protože 
jsme nemohli dostal volno, šla si naše 
třída před obědem do tzv. pinpongárny 
zasportovat. Jelikož jsme však měli všichni 
z venku mokré podrážky a měli jsme se 
přetahovat, úplně hezky to nedopadlo. 
Pár drobných pádu bylo v pohodě, ale 
Mirek skončil s docela pěkně rozseknutým 
rtem, který byl možná i na šití, tak má 
alespoň hezké zážitky a vzpomínky. Na 
rozloučenou nám uvařili knedlo-vepřo-
zelo, poté jsme si sbalili své kufry, nasedli 
do autobusu, který nás ještě nevezl domů, 
ale pouze k nedaleké přehradě, odkud 
jsme si dali poslední malou procházku 
směrem k Davidovu mlýnu, kde už 
jsme po krátkém rozchodu nastoupili do 
autobusu a z neznámých důvodů vyrazili 
po delší trase domů.

Autor:  Jakub Blana, 2.C
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Možná jste už slyšeli o projektu 
„Vévoda z Edinburgu“ do 
kterého je již pár let zapojena 

i naše škola. Pokud jste o něm ještě 
neslyšeli, podívejte se na internetové 
stránky http://dofe.cz, kde najdete 
veškeré podstatné informace. Tento 
rok jsme se do tohoto programu 
registrovali i my (někteří) redaktoři 
tohoto časopisu. Účelem tohoto článku 
ovšem není povídání o „Ceně vévody 
z Edinburgu“, ale o dobrovolnické 
činnosti, kterou bychom měli jako 
účastnici této akce vykonávat.  
 
Možností, kde se můžete zapojit 
dobrovolně do dobročinných programů 
je na světě poměrně dost, ale i přesto 
je někdy celkem těžké vybrat si tu 
správnou organizaci, která Vás povede 
správným směrem a dá Vám možnost 
dělat to, co Vás opravdu baví. Nabídky 
jsou různé, jednou z nich je například 
známá nezisková organizace Adra. 
Tato organizace nabízí několik 
dobrovolnických programů Programy 
pro děti, seniory, pro osoby se 
zdravotním postižením a mnohem 
více. Tyto programy nás velmi zaujaly, 
a tak jsme se rozhodli, že se do 
dobrovolnického centra vypravíme. 
 
Ve středu 1. 4. 2015 jsme se 
tedy s očekáváním dostavili do 
dobrovolnického střediska, kde o nás 
už byli předem informováni. Paní nás 
uvítala, usadila do místnosti a rozdala 
papíry s testy, kterými jsme si museli 
projít, abychom mohli být do programu 
zařazeni. Testy nebyly nijak těžké a 
hotové jsme je měli za chvíli. Jak už 

nám bylo předem naznačeno, krom 
písemných testů nás měl čekat také 
pohovor. Před pohovorem jsme se 
přesunuli na chodbu a už jen čekali, 
kdy dojde řada na každého z nás. 
Nakonec jsme se všichni prostřídali 
v kancelářích zaměstnanců Adry. S 
pocitem spokojenosti jsme se vždy 
vraceli zpět na chodbu a sdělovali si 
své pocity a dojmy. Nakonec každý z 
nás obdržel lísteček s pozvánkou na 
„zaškolení dobrovolníků pro pomoc 
seniorům“. 
 
Zaškolení dobrovolníků pro pomoc 
seniorům se konalo ve středu dne 
8. 4. 2015 v domě Magnolie. Tento 
dům, jak jsme se později dozvěděli, 
poskytujeme 24 hodinovou péči 
ženám od 27 let, které onemocněly 
demencí a potřebují podporu a pomoc. 
I v tomto zařízení jsme se mohli stát 
dobrovolníky. Nakonec jsme se ovšem 
shodli, že bychom se raději věnovali 
lidem starším, a tak jsme se nechali 
zapsat do domova Sluníčko, který 
navštívíme v úterý 21. 4. 2015 a tam 
už se opravdu dozvíme poslední 
kroky k naší dobrovolnické činnosti. Z 
tohoto školení jsme si odnesli rady a 
moudra již zkušených zaměstnanců 
Adry a jiných dobrovolníků. Dozvěděli 
jsme se také, jak se chovat v určitých 
situacích, co můžeme se seniory 
podnikat nebo o čem si s nimi povídat. 
V průběhu školení se také dostavil 

jeden z dlouhodobých dobrovolníků. 
Byl to starší pán, který nám vyprávěl 
o svých svěřencích, nezapomněl 
zmínit i takové krutější zážitky, 
kdy přišel o pána, kterého dlouho 
chodil navštěvovat. Při myšlence, 
že se tohle stane třeba i nám, nás 
mírně zamrazilo, ale ani tím jsme 
se nenechali odradit a rozhodli se 
pokračovat. V průběhu školení se 
dostavila i paní ředitelka, která si 
na chvíli také vzala slovo. Ani se to 
nezdálo, ale vyčerpávající přednáška 
trvala téměř 4 hodiny a opravdu nás 
už mírně bolely některé části těla. 
Na závěr jsme se všichni odhodlali a 
vyplnili registrační karty. Potom jsme 
se společně odebrali na zastávku a 
v autobuse se už každý z nás těšil 
domů. 
 
Pokud byste měli i Vy zájem stát 
se dobrovolníkem a pomáhat tak 
ostatním, určitě neváhejte a navštivte 
webové stránky http://adra.cz, kde se 
v sekci „Dobrovolnictví“ dozvíte vše 
důležité. Můžete tak efektivně vyplnit 
svůj volný čas a udělat radost i jiným.

JAk se z nás 
pomalu stávají 

dobrovolníci... 
AUTOR: Zuzana Pindorová, 2.C

ceny vévody z Edinburgu
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MARK TWAIN

Dominik Hrbáč

Nejdříve vám popíšu, o co 
se jedná…Parlament je 
organizace studentů, kteří 
se snaží zpříjemnit život 
mladých lidí v Ostravě, 
protože právě z Ostravy se 
jich nejvíce odstěhovává. 
Teď už k naší první 

návštěvě.  
Bylo sychravé čtvrteční 
odpoledne a já a Honza 
Mikolajek jsme se 
vydali do ostravského 
Parlamentu dětí a 
mládeže města Ostravy. 
Z bezpečnostních důvodů 

nás musela doprovodit 
i paní zástupkyně Mgr.
Dagmar Szpandrzyková. 
Sraz jsme si stanovili na 
zastávce Mariánskohorská 
ve čtvrt na pět a naštěstí 
jsme všichni dorazili včas 
přesně tak, jak jsme měli 

předem naplánováno. Ale 
přeci jen se přiznáme, že 
jsme dorazili přesně na čas 
a již z dálky jsme zahlédli 
náš doprovod. Poté jsme 
se vydali na cestu klikatými 
uličkami plní očekávání a 
horlivé zvědavosti, 

INSPIRACE:
Za 20 let od této chvíle budete více 
zklamáni věcmi, které jste neudělali, 
než těmi, které jste udělali. Tak odhoďte 
lana, vyplujte z bezpečného přístavu a 
během vaší plavby chytněte příznivý 

vítr za pačesy.

 Bádejte. Sněte. Objevujte.

Ostravě
Pomáháme žít lepší život v

Návštěva Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy
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co se bude dít. Po chvíli 
jsme došli k budově, před 
kterou stála velká cedule s 
nápisem Korunka. Opravdu 
můžeme potvrdit, že v tu 
chvíli se nám zatajil dech, 
žaludek jsme měli sevřený 
nervozitou. Po otevření 
velkých prosklených  
dveří jsme se dostali až k 
samotné recepci, kde jsme 
se dozvěděli, že máme ještě 
pár minut času, a tak jsme 
si mezitím své věci odložili 
v šatně. Za krátkou chvíli 
nás paní z vrátnice vyzvala, 
abychom se přesunuli nahoru. 
Vyšli jsme dlouhé schody, 
které vedly až k samotné 
kanceláři. Ihned, když jsme 
vstoupili, nám bylo jasné, 
že sál je plný mladých a 
energických lidí, se kterými 
si budeme rozumět, protože 
vypadali stejně zapálení do 
věcí, jako jsme občas i my 
dva, když si jdeme za svými 
vysněnými cíli. Všichni nás 
uvítali příjemným pozdravem 
a vše mohlo začít. Po chvilce 
před nás předstoupila jedna 
slečna, mile se usmála a 
řekla nám základní informace, 
které bychom měli vědět. 
Poté do místnosti vešla ještě 
jedna paní, která se nám 
vzápětí představila a řekla, 
že se jmenuje Jana Secová. 
Také nám prozradila, že se 
stará o všechno dění kolem 
Korunky a také parlamentu. 
Paní Szpandrzyková nás 
představila a zmínila, z 
které školy jsme přišli a paní 
Secové bylo ihned jasné, o 

koho 
jde, jelikož 
jedním z hlavních 
zastupitelů parlamentu 
je bývalý student naší školy. 
Ihned po tom, co jsme získali 
veškeré podstatné informace, 
jsme byli vyzváni, abychom 
usedli k velkému stolu. 
Společně s doprovodem 
jsme se usadili. Jelikož 
předseda ani místopředseda 
nebyli stále přítomni, museli 
jsme počkat, až se oba dva 
dostaví. Mezitím nám Petr, 
který se uvedl jako grafik 
celého spolku, ukázal grafický 
návrh plakátů, který má být 
vylepený na různých místech 
Ostravy, aby se k mladým 
lidem dostalo více informací 
o tom, co takový parlament 
mládeže vlastně dělá. Za 
krátkou chvíli dorazili dva 
důležití zástupci a náš tým 
byl kompletní. Konečně jsme 
mohli začít. Předseda vše 
zahájil a jako ostatní se nám 
mile představil, jelikož uviděl, 
že je tam spousta nových 
lidí, a my mezi nimi, požádal 
nás, abychom se jednotlivě 
představili a pověděli o sobě 
něco víc. Nervozita nás chytla 
za ruce ještě více, ale bránili 
jsme se statečně, 
 a tak jsme to zdárně zvládli. 
Tato první schůzka pro nás 
byla spíše informativní a my 
se dozvěděli základní, ale 
důležité věci například co je 
to takový parlament a jaká je 

jeho funkce. Probírali jsme 
návrh grafického plakátu a 
plány na příští rok, jedním z 
bodů byla například i cesta do 
Švýcarska jako Erasmurs+, 
nebo spolupráce se známým 
hudební festivalem, kam se 
možná chystáte i Vy, možná 
jste už pochopili, že mluvím o 
Colours of Ostrava. Zvažovali 
jsme také, že i na tomto 
místě bychom mohli zavést 
parlamentní časopis, padl 
také nápad znovu uspořádat 
Maraton dopisů, nebo-li 
Amnesty International. Další 
myšlenkou, která mě velmi 
zaujala a opravdu nadchla, 
bylo to, že by náš tým mohl 
natočit videospot, kterým 
bychom se prezentovali  
a dávali všem lidem znát 
to, že jsme tady a snažíme 
se udělat něco právě pro 
naši mládež. Toto video by 
podle nás mělo co nejvíce 
vystihovat naši partu a 
parlament, kterého jsme 
součástí. Abychom udělali 
už přímo i něco pro naše 
kamarády čili naši mládež, 
napadlo nás, že bychom mohli 
udělat takovou akci, kterou 
bychom nazvali „Pokec s 
ostravskými osobnostmi“, jak 
už samotný název napovídá, 
na událost by dorazily 
známé ostravské osobnosti, 

jakými jsou například herci či 
zpěváci. Řeč opravdu nestála 
a další projekt, o kterém jsme 
se dozvěděli, se jmenoval 
Kulatý stůl. Jedná se vlastně o 
setkání nás, lidí z parlamentu 
a některých zástupců z 
městské rady. Setkání se 
nám velmi líbilo a upřímně se 
těšíme na další a nejen kvůli 
toho jídla, kterého tam bylo 
opravdu hodně. Tato akce 
nás velmi nadchla a doufáme, 
že tímto stylem budeme 
moci něco málo změnit a 
dát vědět světu více o svých 
názorech, myšlenkách a námi 
zorganizovaných akcích.  
Dne 9. 4. nás čeká další 
schůzka na tom slavném 
místě a my jsme opravdu 
zvědaví, co budeme probírat 
dnes, protože si prozatím 
myslíme, že žádná schůzka 
nebude promarněná, zbytečná 
či stejná jako ta předchozí. 
Naše parta je totiž velmi 
optimistická a doufá, že vždy 
bude zachována její originalita 
a nápaditost. Na příští 
schůzce budeme ale určitě 
dotahovat projekty, 
o kterých jsem se zmínil v 
tomto článku, a tak Vás budu 
možná moci informovat i 
příště o tom, jaké pokroky 
jsme v naší parlamentní 
komoře udělali. 
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Herní       
   novinky
Autor: Dominik Kot, 1. A

Zaklínač 3 se dočká dvou 
placených datadisků

Vývojáři ze studia CD Projekt 
RED v minulosti prohlašovali, 
že DLC pro hru budou vždy 

zdarma, a pokud by něco měli 
zpoplatnit, muselo by jít o klasické 
datadisky nabité obsahem. A ačkoliv 
se tomu těžko věří, dnes došlo 
k jejich oznámení. Ano, k jejich, 
protože budou dva. Tohle myslím 
čekal málokdo.  
 
První z nich ponese název Hearts 
of Stone a a vyšle Geralta na nové 
desetihodinové dobrodružství do 
divočiny Země nikoho a do ulic 
Oxenfurtu, a to kvůli dokončení 
tajemného kontraktu pro muže 
známého jako Man of Glass (v 
překladu nejspíš Skleněný muž či 
člověk). 
 
Druhý datadisk se jmenuje Blood 
and Wine a bude ještě větší. Herní 
doba se má pohybovat okolo dvaceti 
hodin a zavede nás do zcela nového 
regionu země Toussiant, která je 
známá produkcí vína. Zde na Geralta 
čeká prastaré krvavé tajemství, které 
se skrývá za atmosférou pohody a 
rytířských rituálů. 
Oba datadisky slibují nový obsah, 
vybavení i nepřátele a propracované 

postavy. Některé nové, některé 
dlouho postrádané. Takže se 
můžeme dohadovat, jestli tím tvůrci 
myslí třeba Shani, Vernona Rocheho 
nebo Iorvetha. Kdo ví. 
 
Hearts of Stone bude přitom 
k dostání už v říjnu letošního 
roku, zatímco Blood and Wine je 
naplánován na první čtvrtletí roku 
2016. 
 
Je jasné, že toto oznámení bude 
leckoho bude šokovat. Upřímně, 
nedivíme se, přinejmenším mohli 
tvůrci s oznámením počkat po vydání 
hry. Kombinace bezplatných DLC a 
dvou masivních placených datadisků 
by ale mohla fungovat už jenom 
proto, že pro většinu společností i 
hráčů už termín „datadisk” přestal 
existovat. Inu, nezbývá než čekat na 
bližší detaily. 
 
Rozhodně ale nemůžeme mluvit o 
nějakém lhaní, nedodržení slibů nebo 
podrazu hráčů, vývojáři možnost 
klasických placených datadisků v 
kontrastu s náloží bezplatných DLC 
opravdu nikdy nevylučovali. Jejich 
dřívější oznámení, tvrzení a sliby 
tudíž stále platí. 
 
CD Projekt přitom už nyní nabízí 
souhrnnou předobjednávku obou 

datadisků pod názvem Expansion 
Pass a dokonce i předobjednávku 
kombinace hry a datadisků, nicméně 
Marcin Iwinisky hráče otevřeně 
nabádá, že pokud mají pochybnosti 
a nevěří předobjednávkám, ať prostě 
počkají na recenze, nebo si nejdřív 
vyzkouší samotnou hru a až pak se 
rozhodnou se o koupi datadisků. 
„Jako vždy, vaše volba.” 
 
„Spolu s tím, jak se vývoj Divokého 
honu blíží ke konci, se vývojáři pustili 
do tvorby dvou nových, opravdu 
velkých dobrodružství zasazených 
do světa Zaklínače. Pamatujeme 
na časy, kdy dodatečné disky 
opravdu rozšiřovaly hry přidáním 
smysluplného obsahu. 
 
Jako hráči bychom je rádi přinesli 
zpět. V minulosti jsme řekli, že 
pokud se někdy rozhodneme vydat 
placený obsah, bude z hlediska 
rozlohy bohátý a bude  reprezentova 
skutečnou hodnotu peněz. Obě naše 
expanze nabíží více hodin hratelnosti 
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než řada jiných plnohodnotných her.” 
Řekl k oznámení Iwiniski. 
 
Filip Ženíšek z Comgadu dnes navíc 
informoval, že překlad samotné hry je 
hotový. Mám ale takový pocit, že to 
slůvko „prozatím“ má co dělat s nově 
oznámenými datadisky. 
 
Multiplayerová střílečka Squad 
vzniká z oblíbeného Project 
Reality modu 
 
Ve studiu Offworld Industries se 
sešli talentovaní vývojáři jednoho 
z nejlepších modu do Battlefield 
2 - Project Reality, aby společně 
pracovali na své vlastní hře. Ta 
se jmenuje Squad. Jak se dalo 
očekávat, půjde o multiplayerovou 
střílečku s důrazem na realistické 
ztvárnění, kde v jednom týmu bude 
moci bojovat až 50 hráčů. Ti budou 
muset společně spolupracovat, aby 
ochránili svou základnu, střežili 
zásobovací trasy, a hlavně porazili 
protivníka. 

Nejzajímavější na počtu hráčů je, že 
tým 50 členů bude rozdělen na menší 
skupiny po devíti hráčích, kde každá 
třída zastává svou specifickou roli. 
   
Squad tak láká na realistické a velké 
bitvy o počtu 100 hr áčů. Hra bude 
stavět na spolupráci, každý člen 
týmu má být důležitý a hrát svou 
roli. Využívat budete moci prostředí 
a kochat se realistickou střelbou a 
celkově prý dobrým zpracováním. 
Dopomoci tomu má technologie 
Unreal Engine 4.  
 
Squad je ve vývoji zatím jeden rok. 
Mapy jsou založeny na skutečných 
místech a některé z nich jsou menší, 
aby vynikl boj i s menším počtem 
hráčů. 
Pokud se vám projekt zalíbil, určitě 
ho podpoře na Steam Greenlightu, 
kde získal již před 9000 hlasů.  
 
Nový Deus Ex má skutečně co 
do činění s Českou republikou 
 

Ačkoli nemůžeme se stoprocentní 
jistotou říci, že se jedná o legitimní 
a pravé obrázky a artworky, jejich 
„autentičnost” se zapřít nedá. A 
minimálně z toho důvodu by se 
mohlo jednat o první oficiální obrázky 
z nového Deus Ex, které na Twitteru 
zveřejnil uživatel JorDSchouten.  
 
Za zmínku rozhodně stojí i to, že v 
jednom z artworků je velmi jasně 
vidět nápis „koření” (třetí obrázek). A 
nezapomeňte také sledovat stream 
projektu Can’t Kill Progress, který by 
měl být celý o oznámení nové hry, 
přičemž zatím všechno nasvědčuje 
opravdu tomu, že se jedná o nový 
Deus Ex, který by se mohl opravdu 
odehrávat v České republice. 
 
Podle zatím nepotvrzených 
informací se má nový Deus Ex pyšnit 
podtitulem Mankind Divided a vyjít 
na PS4, Xbox One a PC. Jak se dalo 
přepokládat, půjde o pokračování 
Human Revolution z roku 2011. 
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S rozvojem 
moderních 
technologíí 
jsou věci dříve 

nepředstavitelné pořád blíže 
dostupné obyčejným lidem. 
Drony se v poslední době 
těší velké popularitě, hlavně 
ve filmovém průmyslu. Dron 
Inspire 1 vyrobila firma DJI. 
Má 4 motory, tělo z karbonu 
a je to nejvyspělejší drony 
firmy DJI. Kromě Inspire 
1 vyrábí firma DJI i drony 
jménem Phantom 1 a 2.

Drony
Dron Inspire 1

Autor: Petr Čierný, 2.C

Inspire je ale předbíhá v zabudované kameře. Na dronu 
je zavěšena 4K kamera, která dokáže natáčet ve 30 
FPS. K dronu jsou dva ovladače. Jeden hlavní, ten může 
ovládat pohyb i kameru, a vedlejší, který může ovládat jen 
kameru. Na obou ovladačích je držák pro mobilní telefon, 
nebo tablet, na kterém se dá sledovat mapa letu, nebo 
třeba výška, rychlost větru. K dronu je vyvíjená mobilní 
aplikace pro android a iOS, která usnadňuje používání 
třeba automatickým vzlétnutím, přistáním, mapu, senzory 
rychlosti, výšky a také právě přímým přenosem obrazu z 
kamery. 
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Ve vzduchu se dají vrtule zvednout, takže se kamera dá otáčet o 360°. Dron váží necelá 3 kila a může létat ve výšce až 
4500 m. Baterie má 4500 mAh a dokáže dron udržet ve vzduchu necelých 20 minut. Jedinou nevýhodou by mohlá být 
cena 3600 dolarů, což je v přepočtu asi 110 000 korun. Ovšem toto není úplně nejlepší dron. Před pár dny firma Brain 
Farm Cinema připevnila na dron Aegrion 
UAV kameru Phantom 4K, která dokáže 
natáčet 4K záběry v 1000FPS. Jen kamera 
připevněná k dronu stála 110 000 dolarů, 
což je v přepočtu 2,7 milionu korun. Kamera 
váží skoro 7 kilo, a tak pro něj musela firma 
Intuitive Aerial vyrobit speciální dron, který 
ji unese. Právě podle firmy Intuitive aerial 
změní drony s tak dobrými kamerami celý 
filmařský průmysl.Drony
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Nic není 
ztraceno 
navždy (2.část) 

Nikol Gřešková
N a p s a l a

„Už je téměř noc. Mám v podkroví jednu prázdnou postel. 
Má žena tam spávala dokud…“ řekl Roggi a na chvíli se 
odmlčel. „Poslyš, cesta za kamenem nebude bezpečná. 
Nemám nejmenší právo tě nutit a nežádám tě, abys tomu 
uvěřila, prosím tě, abys mi důvěřovala. Tady nejde o mě, 
jde o naši celou budoucnost. Jestli se k tomu kameni 
dostane někdo dřív, něž –“
„To je dobrý. Já tam půjdu.“ řekla jsem. Navíc, nemám co 
ztratit. Tohle není skutečné, je to jen výmysl mojí hlavy.

Slunce ještě nevyšlo a mlha se pomalu rozplývala. Ten 
klid byl úžasný. Nebylo slyšet nic kromě zpěvu ptáků. 
Roggi mi na cestu připravil takovou malou tašku, do které 
zabalil nějaké jídlo a taky mi dal dýku a svůj luk s šípy. 
Protože jsem měla jen pár roztrhaných hadrů, dal mi i 
nějaké kvalitnější oblečení.
Vyrazila jsem hned, když slunce ozářilo okna chaloupky. 
Nasedla jsem na koně a jela.

Celou cestu jsem obdivovala přírodu kolem, dokonce 
jsem krmila srnky. O několik hodin později jsem dojela 
na místo. Přesně odpovídalo Roggiho popisu: jeskyně s 
úzkým vstupním tunelem, obklopená tisíci drobnými květy 
pestrých barev a poklidnou řekou v pozadí.
Vlezla jsem dovnitř. Denní světlo ubývalo s každým 
krokem mnohem rychleji. Chodbu osvětlovalo po stranách 
pouze skupinka svíček. Došla jsem do větší síně, ve které 
ovšem nešlo vidět ani na krok. Vzala jsem louči, která 
visela na stěně, a zapálila ji o jednu ze svíček. Až po chvíli 
mi došlo, že je vlastně divné, že hoří. Kdo je tady zapálil? 
Číhá na mě něco a sleduje mě to teď ze tmy? Z těchto 
otázek mi přešel mráz po zádech.
Vytáhla jsem dýku a s polovičně vyhaslou pochodní, která 
vždy odhalila asi dva kroky přede mnou, jsem se vydala 
hlouběji. V místnosti byly schody z tenkých kmenů, které 
vedly do vyššího patra, zřejmě kdysi obývané jeskyně. 
Nebo v ní snad někdo stále žije? 

Strach je zvláštní věc. Člověk se bojí, i když ví, že mu nic 
nehrozí. „Tohle není skutečné.“ znělo mi pořád v hlavě.
V horním patře byl stůl, několik židlí, vyhaslé ohniště a 
dokonce nedojedené jídlo. Nad ohořelým dřevem se ještě 
vznášel kouř a bylo cítit mírné teplo. Byl uhašen před 
chvílí. Polkla jsem a pomalu vešla do dalšího tunelu.
Na jedné straně byla vydlabaná stěna, vevnitř byl velký 
stojan se žhavými uhlíky a pod ním truhla, o kterou se 
opíral plátěný vak s dalším uhlím. Zkusila jsem ji otevřít, 
ale byla zamčená. „Škoda.“ pomyslela jsem si.
Šla jsem dál. Na obou stranách byly svíčky a světla stále 
přibývalo. Přede mnou se začaly rýsovat jakési obrovské 
dveře. Nebyly obyčejné, to šlo poznat hned na první 
pohled. Nikde nebyla žádná klika, zatlačení na ně nemělo 
žádný účinek, nikde nebyla ani páka, nebo podobný 
mechanismus, který by je mohl otevřít.
Až po chvílí zkoumání jsem si všimla čtyř malých otvorů, 
které by spojením vytvořily lichoběžník. Mohly by tam 
pasovat ty Roggiho kamínky? Zkusila jsem je tam vložit 
bez přemýšlení. Nic. 
Začala jsem prohledávat celou chodbu s nadějí, že najdu 
nějaké vodítko, a když už jsem to chtěla vzdát, našla jsem 
na stěnách nápisy. Nevím, co to bylo za jazyk, ale přeložit 
jsem ho uměla bez problémů:
„První se bojí všech,
druhý se nebojí ničeho.
Třetí se živí prvním.
Čtvrtý se bojí druhého, 
ale jen tehdy, když je sám.“
Prohlédla jsem si pečlivěji oblázky a všimla si malých 
siluet čtyř zvířat – medvěd, vlk, had, liška. 
„První se bojí všech… had? Druhý se nebojí nikoho, to 
bude medvěd. Třetí se živí prvním… liška. 

povídka
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A poslední bude vlk. To jo, ve smečkách jsou to pěkné 
potvory.“ V tomto pořadí jsem je vložila do dveří.
Kdesi něco cvaklo a celé dveře pomalu zajely do země. 
„Hustý!“ řekla jsem a cítila se jako pravý dobrodruh.
Ocitla jsem se v obrovské místnosti. Po stěnách tančily 
odrazy plamínků z pochodní a svíček, na zemi se válela 
jemná mlha a kolem padaly v nepravidelných intervalech 
kapky vody. Ve středu byl kamenný oltář, kolem kterého 
bylo několik vyhaslých svíček, pár zlaťáků a květiny. 
Na samotném oltáři byl drahokam vyzařující podivná 
světýlka, která dodávala dojem, že uvnitř něj se 
neustále něco pohybuje.
Vzala jsem jej a samozřejmě i těch několik zlaťáků, 
protože jeden přece nikdy neví. Třeba se probudím a 
budu je mít doopravdy v kapse.
Čekala jsem náhlé zemětřesení a padající balvany, ale 
místo toho se naproti mě otevřely vchody do několika 
menších chodeb a do místnosti se valila voda, která 

smetla všechno, co jí stálo v cestě. I mě. Proud se mnou 
mával všemi směry a já neměla nejmenší tušení, kde 
právě jsem.
Bylo zbytečné snažit se někde plavat. Dala jsem si ruce 
na hlavu, abych do něčeho nenarazila a nechala se 
jen unášet proudem. Jestli to bylo štěstí, nebo jsem to 
přivolala silou myšlenek, to nevím, ale najednou jsem 
se vznášela v klidné řece. Jeskyně, z které jsem právě 
vyplula, byla v dohledu, a tak jsem se za ní hned vydala.
Nasedla jsem na koně, trpělivě čekajícího na mě a 
cválala zpět k Roggimu. Cestou jsem usnula, a když 
mě vítal známý hlas, slunce se schovávalo za mraky a 
oblohou proplouvaly červánky.
Svůj úkol jsem splnila. Zachránila jsem svět, tedy aspoň 
podle toho, co říkal Roggi...
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Hledáme 
        Redaktory!!!
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JAN Mikolajek
šéfredaktor

„ Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. 
Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve 
vítězství .” 
    Wynn Davis

Zajímáš se o elektroniku, hardware, 
software nebo hraješ hry? Chtěl by ses 

s ostatními podělit o svoje zkušenosti nebo o 
zážitky ve škole? 
Chceš patřit mezi partu super lidí? 
Pak jsi ten, koho hledáme! 
Během tohoto roku se kompletně změnila 
redakce, vedení i design celého časopisu. Jelikož 
chceme přinášet spoustu článků, potřebujeme 
rozšířit naše řady. Nemusíš se ničeho bát. Pokud 
bys měl zájem, stačí za mnou kdykoliv dojít do 
třídy 2.C, případně mi napsat email na 
casopis@czechtests.cz.

Hledáme 
        Redaktory!!!
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