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Milí čtenáři,
držíte v rukou časopis GVM, který v 
tomto případě neznamená název naší 
školy, ale jeho přiléhavé pojmenování - 
Geniálně Vymyšlený Magazín. Jedná se 
o periodikum vytvořené studenty letošní 
kvarty, kteří by vám jeho prostřednictvím 
chtěli nastínit, co se na škole děje, co je 
baví a o co se zajímají.
Impulzem k vytvoření bylo 120. výročí 
založení gymnázia a touha těchto 
mladých tvořivých lidí k jubileu přispět. 
Doufejme, že v duchu poutavého 
a poučného čtení se ponesou i další 
následující čísla.

Iva Kašparová
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Z domova
Strojvedoucí neobviněn
Strojvedoucí, který zapříčinil kvůli poruše parko-
vací - střadačové brzdy prvního podvozku 
19. února samovolný odjezd vlaku s 11 cestujícími 
z Martinic do Velkého Meziříčí, nebude obviněn 
z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Podle 
zjištění policie vzhledem k nízké rychlosti vlaku
a zavřeným dveřím nemohlo dojít k jeho vykole-
jení, ke srážce s jiným vlakem ani vystoupení osob 
za jízdy, či jejich vypadnutí. Policie také dospěla 
k závěru, že jednání strojvedoucího by mohlo naplnit znaky přestupku podle 
zákona o drahách. Proto byl přestupek odevzdán k projednání Drážnímu úřadu.

Daň!
Sněmovna 23. dubna potvrdila takzvané zdanění církevních restitucí 114 hlasy 
ze 181 přítomných poslanců. K přehlasování senátního veta je nutných nejméně 
101 hlasů. Pro zdanění zvedli ruku zejména poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM. 
Zdanění náhrad je jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci men-
šinové vlády ANO a ČSSD. Část senátorů i poslanců už oznámila, že novelu 
napadne u Ústavního soudu.

Volby
V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. 
O 21 českých europoslaneckých křesel se uchází celkem 844 kandidátů z 39 
politických uskupení. Volební místnosti budou otevřeny 24. 5. od 14 do 22 hodin, 
25. 5. od 8 do 14 hodin.

Změny ve vládě
30. 4. byli ve vládě vyměněni tři ministři za hnutí ANO. Martu Novákovou nahradil 
na ministerstvu průmyslu a obchodu Karel Havlíček, Dana Ťoka na ministerstvu 
dopravy Vladimír Kremlík a na ministerstvu spravedlnosti nahradila Jana Kněžínka 
Marie Benešová, která je částí opozice velmi kritizována. Na postu vicepremiéra 
nahradila Richarda Brabce Alena Schillerová a Karel Havlíček.

Vlak musel překonat most i tunel
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Ze světa
Teror na Srí Lance
V neděli 21. dubna došlo na Srí Lance k teroristickém útoku. Explozí výbušnin 
bylo celkem osm v luxusních hotelech a křesťanských kostelech. Zahynulo při 
nich nejméně 253 lidí a kolem 500 lidí bylo zraněno. Za útoky mohou nejspíš 
místní islamistické skupiny, vyšetřování ale pokračuje. Místním vyšetřovatelům 
pomáhá tým specialistů z Interpolu. Podle českého policejního prezidenta je v 
čele tohoto týmu český odborník.

Požár Notre-Dame
V polovině dubna došlo k požáru známé francouzské katedrály Notre-Dame. 
Při požáru byla poškozena většina střechy a zřítila 
se jedna věž. Na opravu katedrály je již přislíbeno 
několik set milionů eur.

Herec prezidentem
V druhém kole ukrajinských prezidentských voleb zvítězil se ziskem 73 % hlasů 
herec a komik Volodymyr Zelenskyj a porazil tak dosavadního prezidenta Petra 
Porošenka.

Petr Bradáč

Katedrála Notre-Dame

Volodymyr Zelenskyj slaví svůj úspěch ve volbách

Zdroje informací: www.velkomeziricsko.cz; KŘP Kraje 
Vysočina; www.ceskatelevize.cz; www.muzikantidetem.
mozello.cz; www.seznamzpravy.cz
Zdroje obrázků: www.korunavysociny.cz; www.pixelz.cc; 
www.muzikantidetem.mozello.cz; www.denik.cz;
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120. výročí školy
Sto dvacet let? To je u člověka za hranicí možnosti! Ale ona?! Fešanda. Vzhledem 
ke svým příbuzným a rodinným příslušníkům žije ve věku stále juniorském. Její 
sestra v Novém Městě na Moravě je pouze o pár let starší, mladší sestra Světlá 
si žije svůj život v tomto městě opodál. A příbuzná z luteránské rodiny má o pár 
křížků víc, pravda, leč ta naše mladá dáma vypadá skvěle!
Hlavu odvážně vztyčenou vstříc k vesmíru, dychtivá opájet se bezbřehou vol-
ností hvězd a nespoutané fantazie. Plavé vlasy prozářené sluncem a spuštěné 
ve starořecké žluti štuků kolem zraků modře plynoucích s oblohou. I v čase 
mračen, bouří a ztemnělé nicoty šedého prázdna je hradbou a útočištěm světla 
a jiskřivě dráždivé krásy. Opora ramenou v renesanční horizontále říms, nohama 
neochvějně připoutána k masívu pevnosti země. Ano, nohama na zemi, hlavou 
v oblacích! Krásná, důstojná, přemýšlivá a přesto zurčící smíchem, klokotavá 
neklidem, překypující zvědavostí. Pravidelný dech určující zvonkem čas od času 
poruší dechberoucí odvahou či skutkem vyrážejícím dech. A kdeže dušnost! 
Šelest na srdci? Ano, ale ten pozitivně dráždivý, dávající smysl žití dalším ge-
neracím. A že by pokulhávala? Naopak, skotačí a umí se rozběhnout s větrem o 
závod. Strach z budoucnosti? Není třeba. Už vyslala tolik zářící energie, že tmář-
ství by mělo být překonáno a znovuzrození zajištěno – je přece novorenesanční! 
Je to znát i na zevnějšku – nadčasová móda, střih prověřen napříč stoletími od 
antiky, renesance, klasicismu až po secesi. A teď pokukuje po džínově modré, ač 
zemité barvy jsou její doménou.
Je krásná! Naplněná zvědavostí, zvídavostí, touhou a láskou. Je mladá už sto 
dvacet let! Naplněná studenty se zvědavostí, zvídavostí, touhou a láskou. A tu-
díž nikdy nezestárne. Naše věčně mladá jubilantka!

Eva Kočí Valová



7

Harmonogram oslav 120. výročí
Projektový den: 10. května 2019
  •  Žáci a učitelé chystají na pátek 10. května projektový den, který bude  
  věnován historii a současnosti našeho ústavu.
Almanach GVM 120
  •  Sestavujeme (jako tradičně při desítkových výročích) Almanach       
  GVM 120, který bude od 7. června v prodeji.
Vernisáž výstavy A léta běží, vážení: 6. června 2019
 •  Hlavní dny oslav částečně spojíme s významnou velkomeziříčskou  
  akcí – Evropským festivalem filosofie. Ve čtvrtek dne 6. června v 17 hodin 
   se uskuteční v Muzeu Velké Meziříčí slavnostní vernisáž výstavy 
  A léta běží, vážení.
Další výtvarné výstavy: květen, červen 2019
  •  Němí svědkové, zahájení 20. 5. 2019, půda GVM
  •  Trocha poezie nikoho nezabije, zahájení 29. 5. 2019, Městská knihovna  
  Velké Meziříčí
 •  Škola – základ života, zahájení 4. 6. 2019, výstavní síň Jupiter clubu
Akademie 120: 7. června 2019
 •  V pátek 7. června (v den slavnostního zahájení festivalu filosofie) se  
  představí naši současní a bývalí žáci Akademií 120 v hlavním sále      
  Jupiter clubu. Začátek je ve 20 h.
Den otevřených dveří, Akademie 120: 8. června 2019
 •  V sobotu 8. června dopoledne od 8 h do 11 h a odpoledne od 16 h do  
     19 h bude budova GVM otevřena pro zájemce o její prohlídku či 
  posezení ve třídách.
 •  V sobotu 8. června v 15 h se uskuteční opět Akademie 120 v hlavním  
   sále Jupiter clubu zejména pro návštěvníky oslav ze vzdálenějších míst.
Společenský večer: 8. června 2019
 •  Od 20 hodin pořádáme v prostorách Jupiter clubu společenský večer  
  pro žáky, absolventy a příznivce GVM.



8

Fenomén jménem Arduino
Arduino je řada jednodeskových počítačů s mikrokontrolery od firmy Atmel. 
Původní myšlenka, že má sloužit k popularizaci programování a elektrotechni-
ky, pochází z hlavy Massima Bazziho, který v roce 2005 uvedl na trh první model 
Arduino Diecimila. Od té doby se extrémně rozvinula.
Například v průmyslu se často používá jako prototypovací nástroj, ale nejen to, 
hojně se rozšířilo do mnoha jiných oblastí, jako je třeba zabezpečovací tech-
nika. Dokonce se uvádí, že je jedním z důvodů zrychleného vývoje fenoménu 
Internetu věcí, protože se dá lehce připojit k internetu a může snadno sbírat 
data nebo obsluhovat nějaký větší stroj.
Hlavní úlohou ale nadále zůstalo vzdělávání. Díky arduinu se můžete docela 
dobře naučit, jak fungují počítače a osvojit si základy programování. Jazyk 
Wiring (přizpůsobené C++), ve kterém se tvoří kód, je přímo upravený k tomu, 
aby byl lépe pochopitelný pro nováčky v tomto oboru. Dále existuje spousta 
doplňků zvaných shieldy, díky kterým se dá vyhnout obvyklým činnostem, jako 
je pájení a počítání hodnot součástek. Výjimečné je také v tom, že zmíněné 
činnosti můžete nejen dělat, ale díky licenci open source si můžete dokonce 
i samotné arduino libovolně modifikovat, popřípadě vytvořit vlastní.
Například pokud si chcete postavit vzduchování k akváriu, můžete si buď 
pořídit součástky a zkopírovat kód z internetu, nebo si můžete vytvořit vlastní 
kód, přidat nějaké vylepšení jako řízení časem, RGB podsvícení a naučit se tak 
spoustu nových věcí o chodu programu a o elektronice.

Vojtěch Pánek

Ilustrační obrázek
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Úspěchy žáků gymnázia
ve sportu
10. ledna -  „Šachisté“ (Viktorie Součková, Adam Simajchl, Petr Vokoun, Lukáš 
Jan, Matěj Hladík) se již poněkolikáté vydali do Žďáru nad Sázavou na okresní 
kolo přeboru družstev škol v rapid šachu. Domů se vraceli s pátým místem.

26. února - Studenti tercie a kvarty se vydali na ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí, 
aby poměřili síly s ostatními družstvy v basketbalu. Skončili na krásném pátém 
místě v okresním kole, což jim sice na postup nestačilo, ale nabyli nové zkuše-
nosti a získali spoustu nových zážitků.

10. dubna - Atleti z GVM ve složení Eliška Bártová, Vítězslav Havlíček, Tomáš 
Klíma, Eliška Maloušková, Martin Neufuss, Věra Podrábská, Filip Svoboda, Jan 
Turza, Martin Tvarůžek a Petr Vokoun se vydali s panem učitelem Martinem 
Trojanem do Jihlavy na krajské kolo Juniorského maratonu 2019. Dosáhli skvě-
lého výsledku a to ve formě čtvrtého místa z 13 týmů.

17. dubna - Chlapci z tercie a kvarty se zúčastnili okresního kola v minifotbalu 
ve Velkém Meziříčí. Stupně vítězů je těsně minuly, skončili čtvrtí.

Atleti z GVM
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Test: Jaký sport je pro vás 
ten pravý?
Běh, tenis, cyklistika, fotbal, či posilování ve fitness? Otestujte se a zjistěte, ke 
kterému sportu máte největší předpoklady.

1. Jaký máte názor na jógu?
(1) Je vám sympatická.
(2) Váš šálek kávy to rozhodně není.
(3) Chápete, že někomu může vyhovovat, ale vy na ni nemáte trpělivost.

2. Jaká je vaše představa ideálního víkendu?
(1) Poklidný program, který si uděláte sami pro sebe, maximálně ve dvou.
(2) Chalupa zamluvená pro celou partu.
(3) Návštěva nově otevřeného klubu, nebo jiná trendy záležitost.

3. Co byste si nejraději vzali na opuštěný ostrov?
(1) Dobrou knihu.
(2) Partu dobrých přátel.
(3) Opalovací krém, ručník a sluneční brýle.

4. Nejraději se oblékáte...
(1) hlavně pohodlně, vzhled oblečení je pro vás až na druhém místě.
(2) sportovně, aby vás nic neomezovalo v pohybu.
(3) především moderně, je pro vás důležité jít s módou.

5. Proč sportujete?  6. Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
(1) Abyste si vyčistili hlavu.  (1) Modrá.
(2) Protože vás to baví.  (2) Červená.
(3) Protože toužíte po lepší postavě.  (3) Černá.
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7. Co byste si vybrali za aktivitu na večer?  8. Nejoblíbenější nápoj?
(1) Čtení knihy. (1) Čaj.
(2) Společenská hra s přáteli. (2) Džus.
(3) Návštěva baru.  (3) Perlivý nápoj.

9. Je pro vás důležité při sportu zvítězit?
(1) Ne, je vám to srdečně jedno.
(2) Spíš si ceníte vítězství celého 
týmu.
(3) Ano, velmi důležité.

10. Kolik už jste vyzkoušeli sportů?
(1) Jen málo, máte své oblíbené a 
vyzkoušené.
(2) K novému sportu vás většinou 
přesvědčí kamarádi.
(3) Spousty, kdykoli se objeví něco 
nového, jdete do toho.

25 - 30 bodů
Z vašich odpovědí v testu je zřejmé, že 
pro vás je sport víceméně módní zále-
žitostí a do jisté míry i pózou. Vybíráte 
si sporty ne podle toho, které se k vám 
hodí a které budou mít na vaše zdraví 
a postavu nejlepší vliv, ale podle toho, 
co právě „frčí.“ Nic neuděláte pořádně, 
zkoušíte stále nové formy pohybu v 
naději, že právě tohle bude ta, která vás 
strhne a zajistí vám dokonalou postavu. 
Místo chaotického zkoušení stále nových 
druhů sportu byste se měli zaměřit na 
jeden nebo dva (klidně se poraďte s 
odborníkem), které se naučíte provádět 
kvalitně tak, aby  vám prospívaly.

10 - 17 bodů
Kolektivní sporty jsou pro vás představou 
pekla. Chybí vám týmový duch a nevidíte 
jediný důvod, proč byste se měli ztrap-
ňovat tím, že se budete ve skupině honit 
za míčem. Nemáte ani potřebnou soutě-
živost, která by vás motivovala k účasti v 
kolektivních sportech. Nejraději se hýbete 
sami, nebo maximálně s někým, kdo je vám 
blízký. Měl by vám proto vyhovovat běh, 
cyklistika, lezení po skalách, pěší turistika, 
nebo například jóga. Když už zatoužíte po 
míčových sportech, nejspíš zvolíte tenis, 
squash, nebo něco podobného, v čem bu-
dete moci vyniknout sami za sebe.18 - 24 bodů

Rádi se pohybujete ve skupině a milu-
jete týmovou atmosféru, zcela přiro-
zeně proto inklinujete ke kolektivním 
pohybovým aktivitám. Netoužíte po 
tom, abyste vynikli ve sportu sami za 
sebe, pokud už prahnete po výkonech, 
raději jste součástí většího celku. Měli 
byste si proto vybírat takové sporty, v 
nichž budete moci vystupovat v týmu, 
nebo se jich budete moci zúčastnit ve 
skupině. Pravděpodobně by vás na-
příklad příliš nebavilo vyjet si na kole 
sami, ale když jedete s celou partou, 
získává pro vás tento pohyb zcela 
novou příchuť.

Vyhodnocení

Viktorie Součková
Zdroj: http://alianaleevi.com/clanky/
testy/povaha/jaky-sport-je-pro-tebe-
nejlepsi
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Recyklace odpadu
V dnešní době plastové se po celém světě denně využívá ohromné množství 
polymerů (tj. dlouhé řetězce navzájem spojených molekul vyrobených typicky 
z ropy nebo zemního plynu). Odpad ale netvoří pouze „plasty“, jsou to také 
suroviny vyrobené z papíru, kovů, skla, atd. Nesmíme také opomenout biolo-
gický odpad, který bychom měli třídit zvlášť do kontejnerů na bioodpad, aby 
nezapáchal a neplesnivěl mezi ostatními směsmi.
Abychom naši planetu uchránili od dalších miliard tun odpadků, měli bychom 
naši produkci odpadních látek výrazně snížit a odpad třídit. Víme ale všichni jak 
správně recyklovat?
Papír se dá recyklovat 5-7x. Každou recyklací se kvalita papíru zhoršuje a v 
poslední fázi se z něj mohou vyrobit například ruličky na toaletní papír nebo 
na kuchyňské utěrky, které už nemohou být znovu recyklovány. Kovové svorky 
na papíře nemusíme odtrhávat, svorka se v třídírně oddělí za použití silného 
magnetu. Použité papírové utěrky a kapesníčky bychom měli vyhazovat do 
směsného odpadu, jsou hygienicky znehodnocené. Recyklace si poradí i s 
poštovními obálkami s okénkem z průhledné fólie nebo s barevnými časopisy. 
Účtenky spolu s pečícím papírem vyhazujeme do směsi, jelikož jsou upraveny 
speciální látkou, která by znečišťovala vodu a narušovala recyklaci.
Plastové obaly není nutné před tříděním vymývat (ušetří se tak voda), stačí, 
když tam nezbyde jídlo nebo větší zbytky látky uzavřené v obalu (např. šampon, 
mýdlo). Pytlík od brambůrek do plastu vyhodit nelze, všechny sáčky s nástřikem 
hliníku jsou netříditelné. Před vyhozením by se měl odpad (zvláště PET lahve) 
sešlapávat. Do kontejneru se pak vejde až 4x více odpadu. Při nesešlapání se 
kontejner hned naplní a zbylí občané už nemají v nádobě místo, vzniká tak 
nepořádek kolem. 
Sklo, stejně jako plast, nemusíme umývat. Narozdíl od papíru se sklo dá re-
cyklovat donekonečna. Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, zrcadla ani 
porcelán. Od sklenic nemusíme oddělovat víčko, opět ho oddělí magnet na 
třídící lince.
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Hliníková víčka od jogurtu by měla být spolu s konzervami a plechovkami vha-
zována do šedého kontejneru na kovy. 
Elektroodpad včetně baterií a žárovek patří do specializovaných kontejnerů 
nebo na ekodvůr.

Anna Sedláčková

Kvíz o třídění
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Londýn
Do Londýna jsem se vydal na konci března, abych zhlédl první zápas fotbalové 
kvalifikace. Ten skončil pro naši českou reprezentaci špatně, proto se o spor-
tovním tématu v tomto článku více nedočtete. A protože se mi Londýn líbil, 
rozhodl jsem se vám tímto článkem sdělit nějaké své dojmy.
Pokud do Londýna přijedete jako turista, budete se nejspíš pohybovat po městě 
metrem. Zezačátku se mapa může zdát nepřehledná, ale po pár omylech zís-
káte jakousi jistotu. Metro má zastávky u každé významné historické památky, 
a proto je v tomto ohledu nejpraktičtější. Pokud jste se i přesto rozhodli chodit 
více pěšky, dávejte si pozor na jízdu v levém pruhu a lidi chodící na červenou 
(těch tam je opravdu hodně).
Když víme, jak se kam dostat, řekněme si, kam bych doporučoval zajít. Pokud 
nehodláte stát sáhodlouhé fronty, tak si prostě prohlédněte Tower zvenčí, 
omrkněte Buckingham a zajeďte se podívat do Westminsteru na Big Ben, 
opatství a ochranné zátarasy. Já sám bych radši než ty nejznámější památky 
doporučoval nějaká menší místa, jako nejstarší kostel, pomník Velkého požáru 
Londýna apod. Nebojte se zeptat obyvatel na jejich názor, lidé jsou tam váž-
ně milí. Nebo si prostě udělejte vycházku centrem, protože památkami se tu 
opravdu nešetří. Pokud máte rádi výhledy, doporučuji zajít k Tower Bridgi, na 
jižní straně Temže hned vedle mostu je nádherný výhled na Tower a město.
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Chcete-li si odpočinout, vyčistit si hlavu, nebo se jen proběhnout, navštivte 
Hyde Park. Je to nádherné místo uprostřed všeho toho ruchu velkoměsta. Ale-
spoň tady nemusíte stát fronty na vstup a můžete si ulevit ve Speakers‘ Corner 
(on vám stejně nikdo nebude rozumět). Je tam prostě klid a pohoda. Hyde Park 
je z celého Londýna asi moje nejoblíbenější místo.
Navštívit Londýn je prostě super. Ať už se vám líbí typické cihlové domky, zají-
mají vás památky, chcete poznat nová místa nebo lidi, nebo prostě chcete flexit 
svým tričkem I LOVE LONDON, výlet do Londýna je zážitek na celý život.

Tomáš Votava
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The end of the f***ing world
Žánr:  Dobrodružný / Komedie / Drama / Roman-  
 tický
Velká Británie, 2017, 2 h 43 min (Minutáž: 18–22 min)
Režie: Jonathan Entwistle
Předloha: Charles Forsman (komiks)
Hlavní role: Jessica Barden, Alex Lawther
Série 1 (2017) - 8 epizod

Obsah:
James a Alyssa jsou sedmnáctiletí teenageři, kteří svým chováním moc ne-
zapadají do společnosti. James si o sobě myslí, že je psychopat - v dětství 
zabíjel malá zvířata. Alyssa má velice zvláštní slovník a má neustálou potřebu 
porušovat pravidla. Nemají jednoduché dospívání a nesnáší své rodiče. James 
ukradne svému tátovi auto a rozhodnou se s Alyssou nalézt jejího otce, kterého 
už roky neviděla. 

Hodnocení:
Seriál se nám líbil, protože je netradiční a realistický. Velmi obdivujeme herecké 
výkony obou hlavních herců. Některé lidi by to nemuselo bavit, protože se tam 
často objevují vulgarismy a černý humor, což nám upřímně nevadí. Je to pro 
nás taková fajn oddechovka. V budoucnu se můžeme těšit na další sérii. 
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Pet Sematary 
(Řbitov zviřátek)

Žánr: Horor / Thriller USA, 2019, 101 min
Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Předloha: Stephen King (kniha)
Hlavní role:  Jason Clarke, Amy Seimetz,  
 John Lithgow, Jeté Laurence

Obsah:
Doktor Louis Creed se společně se svojí rodinou přestěhuje do velkého domu, 
u kterého se nachází rozsáhlý les. V tom lese se nachází hřbitov domácích 
mazlíčků, kam místní děti už po generace pohřbívají svá zesnulá zvířata. Jejich 
soused Jud Crandall jednou najde ležet u silnice mrtvého kocoura jejich dcery 
Ellie a rodiče nemohou přijít na to, jak to dceři říct. Jud však Louisovi prozradí, 
že když kocoura co nejdříve pohřbí na hřbitově domácích mazlíčků, nebude 
muset dceři říkat vůbec nic. Kocour se vrátí, ale už nikdy nebude stejný jako 
dřív.

Hodnocení:
Film se nám moc líbil. Děj byl skvělý, stejně jako výkony herců. Film obsahoval 
spoustu napínavých scén, a proto jsme si jeho sledování tolik užily. Na internetu 
jsme se dočetly, že se některé věci ve filmu liší od knižní předlohy, ale podle 
nás to nemění nic na tom, že to byl povedený horor.

Veronika Nováková a Nina Geisselreiterová
Zdroj: www.csfd.cz
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Forever 27 Club
Forever 27 Club je skupina slavných muzikantů, kteří zemřeli vě věku 27 let. 
Spoustu z nich spojují závislosti na alkoholu či drogách. Patří mezi ně:

Kurt Cobain (1967-1994)
frontman, kytarista a zpěvák skupiny Nirvana
úmrtí: předávkování se heroinem a zastřelení

Amy Winehouse (1983-2011)
zpěvačka a skladatelka
úmrtí: otrava alkoholem     

Jimi Hendrix (1942-1970)
zpěvák, kytarista a skladatel
úmrtí: zadušení se zvratky po předávkování se 
prášky na spaní

Janis Joplin (1943-1970)
zpěvačka, kytaristka, hudební aranžérka a skladatelka
úmrtí: předávkování se heroinem

Jim Morrison (1943-1971)
básník, zpěvák a hlavní člen skupiny The Doors
úmrtí: zástava srdce (nebyla provedena pitva, důvod smrti není jistý)

Brian Jones (1942-1969)
kytarista a zakladatel skupiny The Rolling Stones
úmrtí: utonutí v bazénu

Fredo Santana (1990-2018)
rapper a zakladatel skupiny Savage Squad Record
úmrtí: zástava srdce

Robert Johnson, Jesse Belvin, Les Harvey, Dave Alexander, Luka Lukynnen, 
Richard Turner a další

Magdalena Zachová
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