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Milí čtenáři,
vítejte u dalšího vydání našeho časo-
pisu. Jsme rádi, že se nám po docela 
úspěšném prvním čísle podařilo sesta-
vit i číslo druhé, ve kterém můžete najít 
ještě více článků než v tom předchozím. 
Kromě stálých rubrik jako je Technika, 
Příroda nebo Recenze, se můžete těšit 
třeba na dva rozhovory.

V rubrice Technika najdete zajímavý 
článek o Tesle a také můžete zhlédnout 
světelnou show Modelu X. Rubrika 
Příroda zase přináší mnoho informací 
o znečištění moří a oceánů. V novém 
oddílu časopisu si můžete přečíst roz-
hovor se studentkou naší školy Sárou 
Strnadovou. V časopisu také můžete 
najít článek o Egyptě nebo recenzi                
na seriál Chernobyl. 

Škola v průběhu roku oslavila své 120. 
výročí. O přípravě a průběhu těchto 
oslav v časopisu najdete dva články.

Doufáme tedy, že každý v našem časo-
pisu najde to, co ho baví a zajímá. 

redakce
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Z domova

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Počet europoslanců každé strany a srovnání s minulými volbami si můžete pro-
hlédnout v následující tabulce:

Celková volební účast v naší republice byla 28,72 %, to je více než při minulých 
eurovolbách, kdy účast činila pouhých 18,2 %.
Zde se můžete podívat, jak si jednotlivé strany a hnutí vedly v našem městě, kde 
byla volební účast 26,25 %. 
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Z domova

Hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční poslanci vyvolali mimořádnou schůzi PS PČR, která se uskuteční               
ve středu 26. 6. Na této schůzi chtějí hlasovat o nedůvěře vládě. Reagují tak             
na předběžnou zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů. Potřebných 
101 hlasů na svržení vlády ale zajištěno nemají.

Zástupci opozičních stran

Demonstrace
Již od konce dubna probíhají demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii 
Benešové a premiérovi Andreji Babišovi. Každý týden počet protestujících ros-
te. Na Václavském náměstí se 4. 6. podle organizátorů shromáždilo až 120 000 
lidí. 11. 6. se protest konal také na náměstí ve Velkém Meziříčí, kde se podle 
místních organizátorů sešlo 250 - 300 lidí. V neděli 23. 6. byl naplánován dosud 
největší protest na Leteňskou pláň v Praze. 

Demonstrace ve Velkém Meziříčí

Muzikanti dětem
V sobotu 25. května proběhl na náměstí ve Velkém Meziříčí již 13. ročník chari-
tativního koncertu Muzikanti dětem. Výtěžek koncertu 225 407 Kč je věnován 
dennímu stacionáři Nesa.
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Ze světa

Protesty v Hongkongu
V minulých týdnech se konaly obrovské protesty v Hongkongu, z nichž jednoho 
protestu se měly zúčastnit až 2 miliony lidí. Lidé protestují proti kontroverznímu 
zákonu o vydávání podezřelých z Hongkongu do Číny. Správkyně města jako 
reakci na protesty odložila projednávání tohoto zákona, protestující ale poža-
dují jeho úplné zamítnutí.

Demonstrace v Hongkongu

Napětí mezi USA a Íránem
Napětí mezi USA a Íránem se stále stupňuje. Vše začalo již v roce 2018, kdy USA 
odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a začaly uplat-
ňovat na Írán sankce. Minulý týden Írán sestřelil americký bezpilotní letoun, 
což USA nechtělo nechat bez odezvy a pokusilo se odstřelit několik íránských 
cílů. Tento útok ale americký prezident na poslední chvíli zastavil a nabídl Íránu 
jednání. Odpověď ještě není známá a podle slov amerického prezidenta není 
útok na Írán vyloučený.

Petr Bradáč
Zdroje: www.irozhlas.cz; www.jsns.cz; 
www.novinky.cz; www.novinyvm.cz; Milion 
chvilek pro demokracii - Velké Meziříčí; 
www.muzikantidetem.mozello.cz; 
www.ct24.cz

Americký prezident Donald Trump
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Gymnázium oslavilo 120. výročí 
svého založení
V letošním roce uplynulo 120 let od založení naší 
školy. V průběhu školního roku proběhlo mnoho 
připomínkových akcí, mezi které patří projektový 
den pro studenty a profesory nejen naší školy, 
den otevřených dveří, Akademie 120, společen-
ský večer a několik výtvarných výstav.

„Bylo třeba dokončit opravy v budově školy (tj. dodělat výstavbu šaten), upravit 
okolí školy a park před školou, opravit fasádu budovy. A potom připravit oslavy po 
programové stránce. To zahrnovalo zajištění spolupráce s Jupiter clubem, přípravu 
projektového dne, přichystání programu oslav jak ve škole, tak v Jupiter clubu, pří-
pravu výstav a akademie, zajištění obsahu i tisku almanachu, tvorbu upomínkových 
předmětů, přípravu slavnostního shromáždění, dne otevřených dveří a společen-
ského večera,“ říká o přípravě oslav 120. výročí školy její ředitel Aleš Trojánek.
První velkou připomínkou tohoto výročí byl projektový den, který se konal 
10. května. Žáci a učitelé v průběhu dne připomněli především historii, ale                                  
i současnost gymnázia. O přípravě a průběhu projektového dne se můžete více 
dozvědět v článku paní profesorky Fialkové.

K oslavám významného jubilea naší školy patří také čtyři výtvarné výstavy, mezi 
něž se řadí výstava Němí svědkové, která se nachází na půdě gymnázia, výstavy 
Trocha poezie nikoho nezabije, která je umístěná v městské knihovně,  Škola - 
základ života, která se nachází ve výstavní síni Jupiter clubu a výstava A léta běží, 
vážení, jejíž vernisáž proběhla 6. června v Muzeu Velké Meziříčí. Přípravu těchto 
výstav měla na starost profesorka Eva Kočí Valová. 

7. června se do prodeje dostal almanach GVM 120, na jehož přípravě se po-
dílela paní profesorka Ilona Pokorná: „Příprava každého almanachu je poměrně 
náročná, protože se musí kontaktovat všichni lidé, kteří by do něj mohli přispět. 
Také je třeba vymyslet celou koncepci almanachu. Tu víceméně promyslela paní 
profesorka Kočí Valová, která našla starý sešit studenta, který tu studoval jako 
jeden z prvních. Podle tohoto sešitu jsme jednotlivé oddíly rozdělili tematicky                                                                        
a články, které se sem hodily, jsme potom přiřadili. Komunikace se všemi přispěvateli
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byla výborná, byli velmi ochotní nám do tohoto našeho almanachu přispět. Myslím, 
že v závěrečné fázi se velmi povedl a že všichni čtenáři, kteří po něm sáhnou, se 
mohou těšit na rozmanité a pestré čtení.“

Druhý den největších oslav, 8. června, se na škole v dopoledních i odpoledních 
hodinách konal den otevřených dveří, při kterém si budovu školy prohlédlo 
nejen mnoho absolventů a současných studentů školy, ale i široká veřejnost. 
V průběhu dne si zájemci také mohli zakoupit různé připomínkové předmě-
ty, mezi něž mimo jiné patřily i tašky a vaky, které ušila paní profesorka Jana 
Taylor.  „Mile mě překvapil zájem o účast na tvoření tašek a zjištění, kolik zručných 
a nejenom akademicky nadaných studentek navštěvuje naše gymnázium. Ačkoliv 
u stolů spolupracovala děvčata z různých ročníků a stříhání rovných pruhů stejné 
šíře z látky se zdál být nepřekonatelný oříšek, panovala zde přátelská a radostná 
atmosféra. Maličko nemilé však bylo zjištění, že i u špendlení uch na tašky se musí 
přemýšlet, aby po ušití byla ucha na obou stranách tašky ve stejném místě. Pár ta-
kových nepovedených kousků nám přesto neuniklo,“ vyjádřila se ke tvorbě tašek 
na projektovém dni.

Ve 13 hodin se uskutečnilo slavnostní shromáždění, jehož se zúčastnili učitelé 
a významní hosté z řad představitelů města Velké Meziříčí a Kraje Vysočina 
a také ředitelé a děkani významných škol spojených s naším gymnáziem.                                 
Na slavnostním shromáždění byl zdůrazněn historický a současný význam 
naší školy pro město a kraj. Také byla připomenuta minulost vzdělávání na naší 
škole, současné úspěchy školy a jejích studentů a možná budoucnost v podobě 
výstavby nové tělocvičny.

V pátek 7. a v neděli 8. června se také konala Akademie 120, kde se svěží                            
a moderní formou představili současní studenti a absolventi naší školy. Podle 
našeho názoru se akademie velmi vydařila. Byla plná skvělých nápadů a hu-
moru, ukazovala nejen talenty naší školy, ale díky projekci na plátno i to, co se                     
v poslední době na škole postavilo a vybudovalo. Akademii moderovali Barbora 
Smutná z 6. A a absolvent školy Petr Štipák. Realizaci videorozhovorů provedl 
absolvent školy Radim Svoboda. Přípravu celé akademie měli na starost paní 
profesorka Barbora Štindlová a pan profesor Lukáš Dočkal.
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„Na celém projektu jsme pracovali čtyři nebo pět měsíců a myslím, že se to skvěle 
povedlo a všem líbilo. Chtěl bych zároveň strašně poděkovat Dominikovi Sklenářovi 
a Jakubovi Holubovi, že to vzali za svoje a takhle na tom pracovali. Samozřejmě 
děkuji také paní učitelce Štindlové, se kterou se mi perfektně spolupracovalo,“ 
uvedl pan profesor Dočkal.

„Akademie podle mého názoru zcela splnila svůj úkol: představit a oslavit školu. 
Pro mě osobně to ze začátku byla velká výzva, ale ukázalo se, že člověk může 
zvládnout i věci, které nikdy předtím nedělal. Hodně jsem se toho naučila - spoleh-
nout se na Lukáše Dočkala jako sama na sebe, komunikovat s naprosto rozdílnými 
lidmi, propojit několik desítek zainteresovaných, řešit technické problémy, o jejichž 
existenci jsem do té doby neměla potuchy, všechno dotáhnout do konce,“ dodala 
paní profesorka Štindlová.

Myslíme, že právě akademie ukázala silného a odvážného ducha naší školy                
a sílu toho, když se studenti spojí, aby něco vytvořili.

Večer 8. června se uskutečnil společenský večer pro žáky, absolventy a přátele 
gymnázia, který ukončil oslavy významného jubilea naší školy.

Máme za to, že celé oslavy a připomenutí 120. výročí naší školy se opravdu po-
vedly. Jsme rádi za to, že můžeme být součástí Gymnázia Velké Meziříčí, které 
studentům dává svobodu a prostor k vlastnímu rozvoji. Už 120 let.

redakce

Den otevřených dveří na GVM
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120. výročí školy
Oslavy 120. výročí založení školy jsou za námi a na jejich hlavní program máme 
ještě čerstvé vzpomínky. Za připomenutí však jistě stojí, že studenti a učitelé 
začali letošní „120 narozeniny“ gymnázia oslavovat již v květnu. Naše malá sou-
kromá oslava proběhla 10. května v rámci projektového dne.

Úvodní společné části projektového dne se skvěle zhostily třídy 3. A a 4. A. 
Kvarta si pro svoje spolužáky z ostatních tříd připravila v datech a zajímavos-
tech přehled uplynulých 120 let ve škole, které byly doplněny o významné 
události v zemi i ve světě. Nedílnou součástí jejich prezentace se stala také 
dobová módní přehlídka, o kterou se postarali žáci tercie. Všichni jistě ocenili 
příjemné vystupování moderátorů Niny Geisselreiterové a Lubora Turzy ze                                            
4. A a rovněž hudební vystoupení Petra Bradáče, který na akordeon doprovodil 
své zpívající spolužáky. Velký kus práce odvedli také další kvartáni Petr Ambrož                                       
a Lukáš Marek, kteří vytvořili promítanou prezentaci a zajistili veškerou techniku.
Poté, co jsme společně zavzpomínali na historii školy v tělocvičně, pobavili se 
módní přehlídkou a zazpívali si, pokračovala naše „oslava“ podle speciálního 
rozvrhu projektovými hodinami. Výuku jednotlivých předmětů prostupovala 
společná témata týkající se školy, vzdělání a uplynulých 120 let. Studenti se               
v průběhu dopoledne vystřídali na přednášce pana ředitele o historickém 
vývoji vědy a vzdělání. 

V hodinách se pak někteří dozvěděli o periodické soustavě chemických prvků 
před sto lety, o vývoji biologie od sklonku 19. století po současnost, o školním 
řádu a rozvrhu hodin před 120 lety či si přečetli noviny z roku 1899. Jiní zase měli 
možnost vytvořit časovou kapsli, pracovat s kronikou gymnázia nebo se zabývali 
geometrií a výpočty týkající se školní budovy. Pohodová atmosféra vládla celé 
dopoledne v klubovně, ze které se na pár hodin stala šicí dílna. Dobrovolnice                                                                                                                              
z řad profesorského sboru a studentů pod vedením paní profesorky Jany Taylor 
šily tašky a vaky s logem gymnázia, které bylo navrženo speciálně pro příleži-
tost 120. výročí školy. 
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Během projektového dne se rovněž vyhodnocovaly informace získané                                         
z Projektu 120 - projektových listů vypracovaných studenty všech tříd na zákla-
dě jejich rozhovoru s libovolně vybraným absolventem GVM.

Rozhovory přinesly milé vzpomínky například na oblíbený vyučovací předmět, 
spolužáka, výlet či učitele a zajímavé údaje o současných profesích našich 
bývalých studentů.

Během dopoledne gymnázium navštívili potenciální zájemci z řad žáků 8. roč-
níku ZŠ Sokolovská a ZŠ Školní. Mohli tak poznat atmosféru školy při poněkud 
výjimečných činnostech.

Květnový projektový den byl první malou oslavou letošního výročí školy, milým 
rozšířením výuky. Snad byl jeho program příjemný pro všechny zúčastněné – 
studenty i učitele.

Ladislava Fialková



12

Tesla
Tesla Inc. je americká firma, sídlící v Palo Altu v Kalifornii, v oblasti Silicon Valley. 
Zabývá se vývojem a prodejem elektromobilů, domácích úložišt elektrické 
energie Powerwall, komerčních úložišť Powerpack a solárních střešních tašek.
Firmu založili Martin Eberhard a Marc Tarpenning v roce 2003 a pojmenovali ji 
po elektroinženýrovi a fyzikovi Nikolu Teslovi. Krátce na to se k firmě připojili 
investoři JB Straubel, Ian Wright a Elon Musk. Ten se poté stal jejím generálním 
ředitelem.
Poprvé o sobě dala Tesla veřejně vědět v roce 2008, kdy začala s výrobou 
svého prvního sportovního elektromobilu Tesla Roadster. Ten se stal prvním 
sériově vyráběným elektromobilem, který byl schopen ujet 300 km. Přestože to 
byl elektrifikovaný Lotus, znamenal Roadster pro automobilku úspěch. Jednak 
k ní přitáhl pozornost a zároveň se relativně dobře prodával.
Další elektromobil začala Tesla vyvíjet v roce 2009. Pod jménem Model S se 
začal prodávat 22. června 2012, v době ukončení produkce Roadsteru. Pro Teslu 
to byl obrovský skok vpřed. Za cenu německého rodinného sedanu nabídli 
auto, které bylo praktické, dokázalo být extrémně rychlé (verze P100D zrychlí                   
z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy a v ideálních podmínkách ujede 600 km na jed-
no nabití) a zároveň bylo použitelné pro normální rodinu. Navíc jste se po koupi 
mohli považovat za průkopníka enviromentální revoluce v automobilismu.
V únoru 2012 byl oznámen vývoj sedmimístného SUV, Modelu X. První oficiální 
prezentace proběhla 29. září 2015. hned při svém uvedení model X vyvolal kon-
troverze, zaprvé svým designem, který někteří nazývají „skleníkem na kolech“     
a zadruhé zadním párem dveří, které se otevírají směrem vzhůru.
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Na pravidelné konferenci ve Freemontu byl v roce 2016 odhalen Model 3. Ten 
se po modelu S stal druhým sedanem společnosti. Posláním modelu 3 bylo 
stát se nejdostupnějším elektromobilem Tesly, to se ale podařilo naplnit jen                  
z části, protože i přes státní dotace se průměrná cena kvůli průtahům ve výrobě 
a problémech s kvalitou dostala až na 50 000 USD, což je pro úspěch na evrop-
ském trhu příliš. Ilustruje to asi 20 prodaných kusů v Evropě, což je v porovnání 
s Modelem S směšné, a to ani ten není žádný prodejní trhák.
V současnosti musí automobilka čelit obrovským dluhům (asi 137 miliard USD), 
do kterých se dostala kvůli Modelu 3 a problémům ve výrobě. Podle předpo-
vědí může dokonce do deseti měsíců skončit na mizině, pokud se jí nepodaří 
dostatečně seškrtat výdaje. 
Já osobně doufám, že Tesla ustojí tyto obtíže a bude moci dál udávat směr                  
v elektromobilitě.

Vojtěch Pánek

Světelná show Tesly Modelu X
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Znečištění moří a oceánů
Jak všichni víme, znečištění moří i oceánů je jedním 
z globálních problémů, které trápí celou planetu. 
Každý rok se do oceánů dostane více než 8 milionů 
tun plastů. To je jako kdyby se do moře každou 
minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpa-
du. Plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v 
mořích. Další procenta jsou složena z toxinů (odpa-
dy z chemických a farmaceutických továren), radioaktivního znečištění, živin                        
ze zemědělství, uniklé ropy při těžbě atd.
Igelitová taška byla nalezena už i v bezmála 11 kilometrů hlubokém Mariánském 
příkopu nebo v nejopuštěnějším místě na Zemi, v tichomořské oblasti Point 
Nemo. Celkem 57 procent plastového odpadu pluje na severní polokouli, nejví-
ce v severní části Tichého oceánu, kde se nachází takzvaná Velká tichomořská 
odpadková skvrna. 
Můžeme si sice říct, že nějaké znečištění oceánů se nás netýká, žijeme přece 
ve středu Evropy. Opak je ale pravdou, tento problém ovlivňuje i nás Středoev-
ropany. Jak? Tak například mikroplasty, způsobené rozpadem plastových tašek 
a sáčků, rybářských sítí a dalších odpadních obalů, jsou příliš malé na to, aby 
je bylo možné z oceánu vylovit. Mikroplasty se pak dostávají s potravou do těl 
organismů na spodním konci potravního řetězce, planktonu. Plankton následně 
slouží jako potrava pro větší ryby a mořské živočichy. Ti tedy také pojídají plasty, 
které zůstávají v jejich těle a dostávají se tak ke konzumentovi, např. člověku.  
I naše řeky, které se vlévají do moří, obsahují mikroplasty, a tím „přispívají“ ke 
znečištění. Až 51 bilionů mikročástic plastů, tj. 500krát více než je v naší galaxii 
hvězd, znečišťuje oceány a moře a vážně ohrožuje mořský život. 
Odpad v mořích poškozuje více než 800 druhů zvířat. Podle odhadů bude v roce 
2050 v mořích více odpadu než ryb. 40 procent mořských savců a 44 procent 
druhů vodního ptactva trpí pozřením mořského odpadu. Každým rokem zemře 
až milion mořských ptáků, 100 tisíc mořských savců, 
mořských želv a nespočet ryb. 
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Přibližně 80 procent veškerého znečištění moře pochází z činnosti na pevnině. 
Působením umělých i organických hnojiv se zvyšuje množství dusíku v oceá-
nech. Z mnoha zemí (většinou velkých měst) proudí do oceánů nedostatečně 
čištěná nebo nečištěná odpadní voda. Největší mořské ekosystémy jako 
Bengálský záliv, Východočínské moře, Mexický záliv, Severní brazilský šelf                                
a Jihočínské moře jsou silně ohroženy pobřežní eutrofizací (nadměrné množství 
živin ve vodě), jež vede k hustému rozrůstání rostlin a hubení živočichů. 
Další příčinnou znečištění je již zmiňované unikání ropy při těžbě nebo z ropných 
tankerů či motorů. V důsledku toho umírá velké množství mořských živočichů. 
Úniky ropy představují velký problém, ačkoli se jejich četnost dlouhodobě 
snižuje.
Při pohledu na tato hrůzná čísla se možná ptáte na otázky: Co s tím? Jak taková 
množství snížit? Odpověď nebude tak lehká, ale i vy můžete pomoci. Stačí jen 
zodpovědně třídit odpad (nejen plasty, ale i papír, sklo atd.), snažit se co nejvíce 
snížit používání jednorázových plastů (brček, igelitových sáčků a tašek, kelímků 
a mnoho dalšího) a najít alternativy pro tyto produkty. Můžete také podpořit 
např. organizaci 4Ocean koupí náramku. Za každý zakoupený náramek orga-
nizace vysbírá 0,5 kg odpadu z moře. Omezení plastových výrobků není vůbec 
jednoduché, ale snažit bychom se měli všichni. Planeta Země je přece náš 
domov a žijeme na ní všichni společně.

Anna Sedláčková

Zdroje: www.osn.cz
www.zpravy.aktualne.cz 
www.bgv.cz 
www.cz.lush.com
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Egypt
Na dovolenou do Egypta jsem se společně se svojí rodinou vydala na konci 
října 2018. Už samotná představa o tom, že poletím letadlem, ve mně vzbuzo-
vala velký neklid a spíš než nadšení, jsem pociťovala obavy. Celý let ale proběhl 
naprosto v pořádku. Na letišti v Marsa Alam jsme přistáli kolem šesté hodiny 
ranní a po zjištění, že jsem opravdu v Africe, nastalo dlouhé čekání ve frontě                     
na víza a následné přebírání zavazadel. 
Náš hotel byl nádherný - byl to vlastně docela velký areál, ve kterém se na-
cházelo 15 domů a v každém tom domě 6 pokojů. Dále 3 bazény, fitness cen-
trum, terasa a pár obchodů se suvenýry. Tohle všechno nádherně doplňovaly 
obrovské palmy a květiny. Při příchodu na recepci byly vidět egyptské obrazy, 
pohodlné sedačky a veliký lustr, takže moje prvotní pocity byly skvělé. Po vyba-
lení kufrů nás všechny upoutal bazén, jenž měl v sobě zabudovaný bar. Mě tedy 
upoutal hlavně tím, že v něm byla studená voda. Odpoledne jsme se šli podívat 
k moři a to bylo na celé té dovolené to nejkrásnější. Pro milovníky potápění je 
Rudé moře naprosto ideální, najdete zde nespočet druhů ryb, rejnoky, a když 
budete mít trochu štěstí, tak i mořské želvy. Také tam bylo volejbalové hřiště       
a dopolední tance s animátory, většinou zumba. A pro ty línější povahy tam byla 
alespoň pohodlná lehátka. K moři jsme se snažili chodit co nedříve, protože 
ráno je moře nejčistší a není tam tolik lidí. Mně se podařilo dvakrát spatřit želvu 
a to je opravdu neskutečný pohled. Při plavání v moři a pozorování všech těch 
nádher se dá krásně odpočinout a přijít na lepší myšlenky. 
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Co se týče jídla, chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvykla. Snídaně byly klasické 
- pečivo, sýry atd… Na oběd a večeři se nepodávalo žádné smažené a nezdra-
vé jídlo, ale spíše hodně kořeněné omáčky, maso, těstoviny, rýže a zelenina. 
Já jsem ale dala přednost sladkým dezertům, které tam byly vyskládané do 
různých obrazců, a byla to doslova pastva pro oči. Po večeři se dalo sedět na 
terase nebo před hotelem, kde byl každý večer připravený program. 
 Jednoho odpoledne jsme si vyjeli na čtyřkolkách do pouště do asi 4 km vzdále-
né beduínské vesnice. Beduíni jsou příslušníci arabských nomádských kmenů 
obývajících poušť (jak říká Wikipedie). Zajímavé je na nich to, že žijí prostým 
způsobem života a chovají domácí zvířata. Jejich největším výdělkem jsou pro 
ně návštěvy turistů a prodej dřevěných suvenýrů. Tady si člověk uvědomí, jak 
dobře se vlastně všichni máme. I přesto jsou to velmi milí a přátelští lidé, nabídli 
nám ibiškový čaj a dokonce nás povozili na velbloudech. Jízda na tomto zvířeti 
byla jedna velká komedie, a když velbloud začal sesedat na přední nohy, měla 
jsem co dělat, abych se nepřevrátila. Naším druhým výletem byla návštěva 
města Port Ghalib, kde jsme tedy jen chodili po obchodech a kupovali suvenýry. 
Egypťané milují nakupování a hlavně smlouvání. Pokud se chcete zaručeně po-
bavit, smlouvejte s nimi. Procvičíte si angličtinu, pobavíte se a výsledný produkt 
budete mít třeba o polovinu levnější.
Nastal den odjezdu a to se přiznám, bylo mi do breku. Celých těch deset dní 
bylo absolutně nádherných. Hotel, moře, výlet, program s animátory, jídlo, ale 
to hlavně ti lidé. Ať už příjemný hotelový personál, který nás každodenně bavil 
svými hláškami typu „český hezký“ apod., tak i animátoři. Našla jsem si tam 
také pár kamarádů, se kterými jsem v kontaktu dodnes. Zkrátka a dobře to byla 
nejlepší dovolená, jakou si já osobně umím představit a už se nemůžu dočkat 
letošního října, kdy si tohle všechno zopakuji.

Nina Geisselreiterová
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Příběh služebnice
Žánr: Drama / Sci-Fi
USA, 2017–2019, 30 h 34 min (Minutáž: 47–60 min)
Režie: Mike Barker, Kari Skogland 
Předloha: Margaret Atwood (kniha) 
Hlavní role: Elisabeth Moss
Série 1 (2017) - 10 epizod 
Série 2 (2018) - 13 epizod 
Série 3 (2019) - 10 epizod 

Obsah:
Děj se odehrává v blízké budoucnosti na půdě dnešních Spojených států 
amerických, které přestaly existovat a byly nahrazeny totalitním režimem.                       
Z každého, kdo se proti němu prohřeší, se stává otrok. A z plodných žen ještě 
něco mnohem horšího - služebnice, jejichž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy 
nesetkají. Offred ale není jako ostatní služebnice, je velmi statečná, a proto se 
rozhodne z Gileádu utéct zpět ke své rodině. 

Hodnocení:
Chtěly bychom předem upozornit, že je tento seriál spíše pro starší studenty, 
jelikož jsou některé scény opravdu nepříjemné a pro mladší studenty nevhod-
né. Každopádně tento příběh vede k zamyšlení o tom, jak rychle se svět může 
změnit. Elisabeth Moss (Offred) tuto roli ztvárnila dokonale, hlavně se nám líbí 
to, jak zvládla vyjádřit emoce. Seriál vznikl podle stejnojmenné knihy, tak snad 
bude stejně dobrá jako on. Nyní vychází pravidelně nové díly třetí série, tak se 
určitě koukněte.
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Stranger Things
Žánr: Drama / Fantasy / Horor / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016–2019, 22 h 27 min (Minutáž: 42–62 min)
Režie: Matt Duffer, Ross Duffer, …
Hlavní role:  Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, 
 Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin,    
 Noah Schnapp, David Harbour
Série 1 (2016) - 8 epizod
Série 2 (2017) - 9 epizod
Série 3 (2019) - 8 epizod

Obsah:
Čtyři kamarádi Lucas, Will, Mike a Dustin spolu tráví veškerý volný čas. Jednoho 
večera Will záhadně zmizí. Jeho kamarádi se ho snaží najít, ale čeká je přitom 
spoustu nebezpečných a nepříjemných situací. Do pátrání se taky aktivně za-
pojí Willova matka Joyce a šerif Hopper. Při pátrání po ztraceném kamarádovi 
také narazí na dívku s oholenou hlavou, která je na útěku z místní laboratoře       
a má zvláštní schopnosti. 

Hodnocení:
Na seriálu se nám velice líbily speciální efekty a herecké výkony dětských her-
ců. Nemůžeme se už dočkat třetí série, která vyjde 4. července 2019. Seriál vře-
le doporučujeme těm, kteří mají rádi Sci-Fi  a tajuplnou atmosféru. 

Veronika Nováková a Nina Geisselreiterová
Zdroj: www.csfd.cz
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Chernobyl
Žánr: Drama / Historický
USA / Velká Británie, 2019, (Minutáž: 59-65 min)
Režie: Johan Renck
Hrají: Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson

Obsah:
Tato pětidílná minisérie vypráví o jaderné havárii v Černobylu, jedné z nej-
horších  katastrof v dějinách lidstva způsobené člověkem, a o obětech, které 
přišly o život, aby zachránily Evropu před nepředstavitelnou pohromou. V čele 
vyšetřování stojí sovětský jaderný fyzik Valerij Legasov s Ulanou Chomjukovou, 
kteří chtějí za každou cenu znát příčinu výbuchu a říct celému světu pravdu.

Hodnocení:
Všechny scény v seriálu jsou velice realistické, ovšem některé nejsou až tak 
úplně příjemné ke sledování. To ale nic nemění na tom, že je Chernobyl oprav-
du velmi povedený seriál, dokonce ho všechny stránky zaměřené na seriály 
hodnotí jako „nejlepší seriál, který se za posledních pár let objevil“. Vtáhne vás 
svým dějem a je vhodný pro milovníky historie a napětí.

Nina Geisselreiterová
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Výpadek systémů
Autor: Martha Wells
Překlad: František Jahnátek
Nakladatelství: Fobos, Praha 2019
Stran: 151

Obsah:
Výpadek je sci-fi román o korporacemi ovládaném vesmíru, ve kterém nikdo 
nedá bez roboochranky ani ránu. Hlavním hrdinou je na seriálech závislý naklo-
novaný bezpečnostní robokat, který trpí naprostou ignorací vůči okolnímu dění 
a strachem z komunikace s lidmi a hlavním motivem jsou práva naklonavaných 
lidí, která jsou nutno říci dost přehlížená.

Příběh se točí kolem výzkumu menší planety a drobnějších komplikacích s tím 
spojených. Právě děj je asi nejsilnější stránkou celé knihy, je zábavný a rychlý, 
což dělá z robokatova příběhu živé čtivo. Kromě toho je celkové zasazení hezky 
vyvedeno, jako prostor ovládaný korporacemi soutěžícími o moc a zákazníky. 
Postavy jsou zajímavě napsané, ale kromě robokata, velitelky a hlavního rejpala 
se vám stěží nějaká jiná postava vryje do paměti, hlavní dějovou linku táhnou 
totiž zejména tito tři a ačkoliv jsou ostatní také zajímaví, působí spíš jako prvek 
prostředí než protagonisté příběhu. Hlavním motivem je zde diskriminace 
naklonovaných lidí, na které široká společnost nahlíží spíš jako na zboží než 
fungující bytosti s vlastními city a právě tento prvek dělá Výpadek ojedinělý.

Hodnocení: 75%

Tomáš Votava
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Mgr. Alena Blažková
Mgr. Alena Blažková ze společnosti MP Education již několik let pořádá před-
nášky na našem gymnáziu, a to na téma dospívání, puberta, sexuální výchova. 
Rozhodli jsme popovídat si s ní o její práci, zejména o přístupu studentů k to-
muto tématu.

Jak jste se dostala k Vaší profesi? Naplňuje Vás?

Moje práce mě strašně naplňuje. Dostala jsem se k ní před 21 lety na výběrovém 
řízení, kdy jsem po mateřské dovolené nenastoupila zpět na střední zdravotnickou 
školu, kde jsem učila. Chtěla jsem totiž s miminkem zůstat doma o něco déle. A po-
tom na výběrovém řízení jsem získala tuto práci. Zkrátka, hrozně mě to baví.

Jakou vůbec nejzajímavější otázku jste od studentů dostala?

Za tu dobu toho bylo strašně moc. Vybaví se mi asi takové ty intimnosti, kolem 
prvního pohlavního styku, panenství, panenské blány. Většinou, když se na něco 
takového holky chtějí zeptat, tak se ostýchají a tu otázku tak dokomolí, že se musím 
smát. Vždycky jim to vysvětluji, že o panenství se přichází při prvním pohlavním 
styku, nebo až při druhém, když se to frantíkovi nepovede.

Vracíte se ráda k nám sem na gymnázium?

Ano, moc ráda. Je tu hodně vidět takové to dobrá školní klima. Málokdy se mi stane, 
že by ty třídy byly nekomunikativní. A na studentech je to vidět. Když se studenti ne-
bojí mluvit, jsou aktivní, tak já opravdu do Velkého Meziříčí na gympl jezdím strašně 
ráda. Jako domů. Dá se říct, že váš gympl patří mezi takové VIP školy. 

Co byste na závěr vzkázala našim studentům?

Doporučila bych jim více se věnovat sami sobě. V poslední době se strašně často 
stává, že klasická komunikace face to face zaniká a že prostředkem k navazování 
vztahů jsou komunikace přes facebook a jiné sociální sítě. Vždyť to úplně ztrácí to 
kouzlo poznávání sebe sama. Takže bych jim doporučila – věnujte se sami sobě!

Pro Geniálně Vymyšlený Magazín připravili Matěj Hampl a Jakub Drdla.
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Vicemistryně ČR ve 
snowboardcrossu Sára 
Strnadová je zraněná
Šestnáctiletá Sára Strnadová studuje kvintu našeho gymnázia ve Velkém 
Meziříčí. Sára je sportovkyně tělem i duší. V létě se věnuje windsurfingu nebo 
kolu, ale prkno, které má nejraději, patří na sníh. Sára se svými dovednostmi               
a úspěchy vypracovala i do české reprezentace.

Jezdíš na snowboardu už od mala, nebo jsi začínala s lyžemi?

Na lyžích jezdím od 3 let a snowboard jsem poprvé zkusila v 8 letech. K lyžím i ke 
snowboardu mě přivedl táta, protože oběma sportům se věnuje, ale vždycky mě 
to táhlo ke snowboardu. Ze začátku jsem jezdívala na takovém malém plastovém 
snouwboardu, ale později jsem si u táty vymručela normální (závodní) snowboard. 
Začala jsem jezdit i závodně, vyhrála jsem pár závodů a později si mě trenéři vyhlídli 
v reprezentaci.

Co všechno snowboard obnáší? Mohla bys ho, prosím, představit čtenářům?

Snowboardových disciplín je poměrně dost, ale tak bych to rozvedla na 3 hlavní: 
slalom, freestyle a snowboardcross. Já se tedy věnuji snowboardrossu. 
Snowboardcross se jede v trati pro 4 závodníky, která je pokaždé úplně jiná. Na trati 
jsou boule, klopené zatáčky a různé skoky.

Vendula Puzrlová

Celý rozhovor si můžete přečíst zde
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18 nejlepších českých sportovců
18. Jaroslav Kulhavý - cyklista
Je prvním českým cyklistou, který dokázal vybojovat zlato na olympijských 
hrách. Po triumfu z Londýna navíc přidal v Riu stříbro. Je také mistrem světa            
a dlouhodobě jedním z nejlepších bikerů světa.

17. Ondřej Synek - veslař
Získat 10 medailí na mistrovství světa, to je mimořádný počin. Zvlášť pokud jste 
veslař. Čtyřnásobný mistr světa může snad jen trochu litovat, že zatím nedosáhl 
na olympijské zlato. Dvě stříbra a jeden bronz jsou přesto skvělou bilancí.

16. Šárka Strachová - lyžařka
Uspět proti silným alpským a severským zemím je na lyžařských svazích sko-
ro nemožné. Jí se to však díky dřině a odříkání povedlo. Vedle titulu mistryně 
světa získala i jeden světový bronz a dvě stříbra. Vysoko řadí i olympijský bronz. 
Největším vítězstvím je však překonání nádorového onemocnění.

15. Miroslava Topinková Knapková - veslařka
Ve světě veslování dosáhla na všechny možné mety. Nejsladší pro ni byl zřej-
mě triumf na Olympijských hrách v Londýně 2012. To vyhrála doslova o parník             
a stala se první českou veslařkou, která si na krk pověsila olympijské zlato.

14. Dominik Hašek - hokejista
Hašek na hrad, křičelo se po zlatém Naganu. Právě na turnaji století udivoval 
celý svět neuvěřitelnými zákroky. Ty předváděl i v zámoří, kde se dvakrát rado-
val ze zisku Stanley Cupu a šestkrát mu byla udělena prestižní Vezina Trophy 
pro nejlepšího brankáře NHL.

13. Gabriela Koukalová - biatlonistka
Právě ona se velkou měrou zasloužila o to, že se z České republiky stala 
biatlonová velmoc. S biatlonem už skončila, přesto se může chlubit vítěz-
stvím v celkovém hodnocení Světového poháru, dvěma olympijskými stříbry                                          
a kompletní medailovou sadou z Mistrovství světa. A fanoušci ji milují.
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12. Lukáš Krpálek - judista
Dvakrát se stal evropských šampionem, jednou vyhrál Mistrovství světa a svou 
sbírku dovedl k dokonalosti ziskem zlata na olympiádě v Riu. Zároveň zůstává 
velmi skromný a milý. 

11. Petra Kvitová - tenistka
Po zisku premiérového titulu na Wimbledonu jí byla předpovídána zářná bu-
doucnost. To se tak úplně nenaplnilo. Přesto vyhrála slavný turnaj i podruhé, 
ovládla Turnaj mistryň a čtyřikrát dovedla Českou republiku k triumfu ve Fed 
Cupu. Loni získala i vysněnou olympijskou medaili. Asi se nenašel nikdo, kdo by 
to usměvavé a milé tenistce nepřál.

10. Ludvík Daněk - diskař
Není mnoho sportovců, kterým by se třikrát podařilo překonat světový rekord. 
Československý diskař k rekordním zápisům přidal i kompletní medailovou 
sbírku z olympijských her 1964 až 1972.

9. Roman Šebrle - desetibojař
Stal se prvním desetibojařem, kterému se podařilo překonat hranici 9000 bodů. 
Díky tomu také 11 let držel světový rekord. Mezitím se stal mistrem Evropy, mi-
strem světa a v Aténách 2004 i olympijským šampionem. Hned pětkrát v řadě 
byl oceněn titulem atlet roku.

8. Jiří Raška - lyžař
Už mu nikdo nevezme, že se stal prvním českým vítězem na zimních olym-
pijských hrách. V Grenoblu v roce 1968 vyhrál na středním můstku a na tom 
velkém bral stříbro. Posbíral i řadu dalších úspěchů v čele s vítězstvím na 
Intersportturné. Byl vyhlášen nejlepším českým lyžařem 20. století. A měl zlaté 
srdce.

7. Barbora Špotáková - oštěpařka
Víc už toho vyhrát nejde. Dvakrát se stala olympijskou šampionkou, jednou 
vládla světu a Evropě a hned čtyřikrát ovládla celkového hodnocení prestižní 
Diamantové ligy. Držitelka světového rekordu může být právem označována za 
nejlepší oštěpařku všech dob.
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6. Jarmila Kratochvílová - atletka
Držet 33 let světových rekord v atletice a navíc v běžecké disciplíně? To jen 
vypovídá o tom, jak mimořádné byly výkony této ženy. Dokládají to taky dva 
tituly mistryně světa a olympijské stříbro.

5. Jan Železný - oštěpař
Na přelomu tisíciletí byl synonymem oštěpu. V letech 1992 a 2000 se mu pove-
dl opravdu neskutečný kousek – zisk zlatého hattricku na olympijských hrách. 
Stále drží platný světový rekord. Je také jediným Čechem, který byl oceněn 
titulem nejlepší atlet světa. Stalo se tak v roce 2000.

4. Ivan Lendl - tenista
Můžeme ho zařadit mezi největší tenisty všech dob. Svědčí o tom jeho 270 
týdnů dlouhé setrvání na pozici světové jedničky. Třikrát ovládl Roland Garros 
a US Open, dvakrát Australian Open. Na triumf ve Wimbledonu dosáhl až 
jako kouč díky Andymu Murraymu. V roce 1980 byl také u slavného triumfu 
Československa v Davis Cupu.

3. Martina Sáblíková - rychlobruslařka
V zemi bez rychlobruslařské haly se stala hvězdou tohoto sportu. Se třemi zla-
ty, jedním stříbrem a jedním bronzem je nejúspěšnější Češkou v rámci zimních 
olympiád. Tituly mistrů světa už nespočítá na prstech rukou, má jich totiž 19. 
Krom toho je i světovou rekordmankou na trati 5000 metrů a v neposlední řadě 
pořád tou skromnou dívkou.

2. Pavel Nedvěd - fotbalista
Dnes vládnou světovému fotbalu Messi a Ronaldo, v roce 2003 to byl tento 
záložník se zlatou hřívou na hlavě. Držitel zlatého míče byl kapitánem českého 
výběru na nezapomenutelném Euru 2004. Hrál však i na Euru 1996, takže má 
ve své sbírce stříbro a bronz. Kromě toho se stal legendou italského Juventusu.

1. Josef Masopust - fotbalista
Nejlepší český fotbalista 20. století byl u toho, když se Československo                               
na Mistrovství světa 1962 radovalo z historického stříbra.

Viktorie Součková
Zdroj: sportzoom.cz
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