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[ Včera a dnes ]

1. duben
1979 - V Československu byl zaveden letní čas.
2. duben
1792 - Ve Spojených státech amerických byl zaveden dolar jako
oficiální platidlo.
6. duben
1896 - V Athénách se poprvé po takřka 1500 letech konaly olympijské
hry.
12. duben
1961 - Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 1 stal
prvním člověkem ve vesmíru. Pobyl v něm 108 minut, během nichž
jednou obletěl Zemi.
18. duben
1955 - Zemřel Albert Einstein, americký fyzik německého původu (* 14.
března 1879).

Článek připravil: Martin Růžička

Einsteinova hádanka:
Traduje se, že ji vytvořil mladý Albert
Einstein (údajně prohlásil, že ji zpaměti
dokážou vyřešit pouze 2 % lidí).
20. duben
1889 - Narodil se Adolf Hitler, německý vůdce a kancléř († 30. duben
1945).
21. duben
753 př. n. l. - Podle legendy zmiňované Titem Liviem založili bratři
Romulus a Remus město Řím.
26. duben
1986 - Černobylská havárie: došlo k výbuchu a následně k značnému
úniku radiace v sovětské jaderné elektrárně Černobyl na Ukrajině.
29. duben
1899 - Camille Jenatzy jako první člověk překonal v automobilu
rychlost 100 km/h.

3

ZDROJ: Hra

[ Hry ]

Když se řekne DOS games, někomu se vybaví
dětství, jinému zas old school grafika nebo
osekaná hratelnost. Dnes se tu budeme bavit
o mnou vybraných hrách, hitech, srdcovkách.

Hexen: Beyond Heretic (1995)
Jako první si představíme
Hexen: Beyond Heretic.
Každá postava má vlastní
styl boje, jiné zbraně,
a dokonce i odlišné
fyzické vlastnosti. Bojovník
se vyžívá především
v souboji se sečnými
zbraněmi. Kněz nebo
Duchovní se specializuje
ve využívání vlastních sil
a kouzel, která mají
limitovaný dosah
účinnosti. Umí také léčit.
Mág je zdatným
bojovníkem na dálku a je
schopný posílat své
kouzelné střely ve velké
kadenci. Avšak má málo
životů.

Transport Tycoon (1994)
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Tato hra je od návrháře Chrise
Sawyera a vydavatele
MicroProse Software.
Jedná se o populární kousek,
který ovládnul starší i mladší
generace. Jako šéf postupně
rostoucí firmy ovládáte přesun
surovin, včetně pasažérů, zboží,
pošty... Jednoduše z bodu A do
bodu B.
Jako příklad můžeme vzít pilu
a les. Pila by se bez dřeva
neobešla a vám z toho nekouká
nic než výdělek. Ovšem s každým
potěšením přicházejí i starosti:
Konkurent má větší výdělek než
vy, obrovské dluhy bance,
stárnutí vlaků.

ZDROJ: Hra

[ Hry ]

WarCraft: Orcs & Humans (1994)
Dalším zajímavým titulem
je strategie WarCraft od
velmi známé společnosti
Blizzard Entertainment.
Tento titul je také
budovatelská/
realtimová strategie,
ovšem na docela jiném
principu.
Stavíte budovy, ale při
tom se musíte vypořádat
s hordou rozzuřených
orků. Princip hry je
založen na těžení zlata
a dřeva, výrobě
válečníků a budov. Poté
vám stačí ke štěstí jen
dobré načasování
a samozřejmě trocha
strategie.

Doom (1993)

Článek připravil: Petr Bauška

Doom by se dal
popsat takto: „Zabij
koho můžeš“. Jde
tedy o akční střílečku,
kde je vaším úkolem
zabít hordy nepřátel,
popřípadě najít
modrou, červenou
nebo žlutou kartu.

Gobliiins (1991)
Velmi dobře hratelná klasická
logická adventura se spoustou
různých zápletek a hádanek.
Budete se muset naučit používat
i kouzla. Setkáte se s pavouky
a kostlivci.
V názvu není chyba, tento název
byl vybrán, protože goblini byly
celkem tři.
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[ Rozhovor ]

S Lukášem Vondrákem

Zpovídáme
V našem prvním rozhovoru Vám
představíme nadějného
a talentovaného basketbalového
hráče Lukáše Vondráka, mimo jiné
i žáka naší školy. Že jste o něm
neslyšeli? Možná již brzy uslyšíte.

Jak dlouho už hraješ basket a v kolika letech jsi začal?
Basket hraji od svých osmi let, takže nyní už je to osm let.
Jak ses k basketu dostal? Co tě přimělo vybrat si zrovna
tento sport?
K basketu mě donutil táta a ze začátku mě to vůbec
nebavilo, ale postupem času jsem si ho oblíbil a zůstal
jsem u něj.

Máš nějakou medaili, či trofej? A pokud ano, za co?
Mám jednu individuální trofej a jednu týmovou.
Individuální trofej jsem obdržel za nejužitečnějšího hráče
týmu na turnaji v Havlíčkově Brodě a jako tým jsme
uspěli na Mistrovství České republiky kategorie U15, kde
jsme skončili na 3. místě.
A za jaký tým vlastně hraješ?
Momentálně hraji za tým Sršni Písek. Když to čas dovolí,
snažím se hrát i za Bk Tábor.
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Když bych chtěl začít hrát basket, kam bych se měl
obrátit?
V Táboře na 7. Základní školu Helsinská se stačí dojít
zeptat v pondělí, ve středu či ve čtvrtek, pokaždé
v 18:00. Tady v Táboře totiž můžete začít v každé věkové
kategorii asi až do 16 let.

S Lukášem Vondrákem

[ Rozhovor ]

A co když mi už bylo více jak šestnáct?
Pak už je to horší... Ani ne proto, že je už na začínání
s basketem trochu pozdě, ale hlavně proto, že se
v Táboře nehraje žádná soutěž, která by byla pro lidi
nad 16 let.
Jaké jsou tvé cíle?
Tak já nejsem žádný extra střelec, hraju spíše pro tým.
Obvykle bráním nejsilnější a největší hráče z protějšího
týmu a snažím se jakkoliv pomoci mému týmu k výhře,
takže moje cíle nejsou individuální, ale týmové. Určitě
bychom se s Pískem chtěli dostat v příští sezóně do
play-off a ještě bych si rád zahrál v Písku extraligu U19,
ale ta mě čeká nejspíš asi až za 2 roky...
V tom případě hodně štěstí.
Jaký je tvůj oblíbený hráč? Koho považuješ za svůj
vzor?
Nejvíce asi obdivuji ty hráče, kteří už s basketem dávno
skončili a dnes už jim je okolo 60 let. Oscar Robertson
nebo Wilt Chamberlain měli neskutečné, až skoro
nemožné statistiky, ale i přesto je můj nejoblíbenější hráč
Bill Russell, který byl famózní obránce a nezaostával ani
v útoku, ale hlavně dokázal dovést svůj tým k 11 titulům
NBA za 13 sezon.
26.2.2015 jsi se zúčastnil školního basketbalového
turnaje, kde jsi hrál, jak jinak, za naši školu. Jak se ti
hrálo a jak jste dopadli?
Mně osobně se hrálo strašně špatně, protože jsem měl
výron kotníku a nemohl jsem skoro běhat, ale na pár
zápasů jsem se přemohl a něco odehrál. A jinak jsme
dopadli opravdu hodně smolně, skončili jsme 5. ze 6.
Mohli jsme být na 3. místě, ale bohužel nám to uniklo…
Díky za tvůj čas a hodně úspěchů.
Není problém.
Rozhovorem provázeli Karel Slunečko
a Tomáš Syrovátka.
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[ Příběh na pokračování ]

Příběhy z Clarefis City

Kapitola 1.
23. 11. 1920 Da Venice Restaurant - Clarefis City
21:32
Seděli v rohu restaurace. Na stole hořely svíčky
a ve vzduchu byly cítit bylinky z kuchyně. Venku
poletoval drobný sníh, který se sem letos přihnal
nečekaně brzy a se kterým si jako s chmýřím hrál
podzimní vánek, zatímco v rádiu potichu hrála klidná
a tichá hudba. Drželi se za ruce a koukali si do očí.
„Už máte vybráno, pane?“ „Ano, ano, dám si
pstruha s cibulkou,“ řekl Robert O´Dunall,
šestapadesátiletý, muž s nakrátko střiženým
plnovousem, na kterém bylo vidět, že na sobě
pracuje a i v pokročilém věku se snaží udržet si
dobrou figuru. Podíval se na svou společnici. „A co
ty, miláčku?“ „Já bych si dala to jehněčí
s pomerančovou zálivkou.“ „Hned to tu bude,
madam.“ „Děkuji.“ Byla to Ela Swajwodzka, Polka,
díky Bobovi již legální, imigrantka, třiapadesátiletá
blondýna s vlasy nad ramena a v neposlední řadě
také Robertova žena a matka jeho dětí. „Už jsem ti
dneska řekl, že vypadáš opravdu úchvatně?“ „Ano,
Roberte, už třikrát,“ usmála se. Měli 29. výročí. Po
chvilce lichocení, laškování a místy vášnivých
dotycích dorazil číšník a s ním i skvělé jídlo. „Dobrou
chuť.“

8

Příběhy z Clarefis City

[ Příběh na pokračování ]

Článek připravil: Karel Slunečko

„Tak to bylo vynikající,“ pochválil si Robert jídlo
a Ela mu přitakala. „Chtěla bys dezert, miláčku?“
„Ale vždyť si musím hlídat váhu, Bobe,“ řekla s
úsměvem na rtech. „Raději si dáme dezert doma,
co ty na to?“ Mrkla na něj a dotkla se svojí nohou té
jeho. „Ty víš jak mě odlákat od dezertu.“
22:45
„Je tu docela chladno, nemyslíš, Bobe?“ řekla
a zachumlala se do kožichu, který dostala
k padesátinám, zatímco jí na vlasy dopadal lehký
sníh. „Neboj, už budeme u auta,“ a objal ji, zatímco
docházeli na konec přeplněného parkoviště
k Bobovu šest let starému Trasier Torpedo v červené
barvě, která se ve světle blízké pouliční lampy leskla
jako třešeň na sluníčku. Když byli asi patnáct metrů
od auta, všiml si Bob muže kouřícího cigaretu, jenž
stál asi devět metrů od auta. Levačkou si přitiskl Elu
k tělu a pravou ruku dal do pozice, kdy mohl rychle
tasit svůj S&V Model 31 ráže .32 S&V.
Ušli další čtyři metry a onen muž odhodil cigaretu.
Bob se připravil strčit Elu stranou a rychle tasit. Sešli
z chodníku a obcházeli auta po silnici. Když byli
zhruba dva metry od auta, muž se sebral a odešel.
Bob si oddechl.
Vtom konečně stihl zaregistrovat kroky za nimi.
Pozdě. První rána. Druhá, Ela padá k zemi, třetí.
Čtvrtá, pátá a onen tajemný střelec se kácí k zemi.
Krev pomalu prosakovala z Elininých svátečních šatů
na jemný kabát a z něj pomalu stékala na bílou zem
pokrytou sněhem, která už nebyla tak sněhobílá,
nýbrž tmavě rudá.
„Zavolejte někdo pomoc! Zavolejte někdo do
prdele pomoc!“ křičel Bobby na celou ulici, zatímco
objímal krvácející Elu. „Prosím, neumírej mi! Prosím!“

9

[ Anketa ]

Rozhodli jsme se zeptat našich studentů
ze tříd: DIT1, IT2, ME3 a DIT3 na tři otázky,
které se týkají naší školy.
Celkem jsme oslovili 57 studentů.
Anketu pořádali: Karel Slunečko a Tomáš Syrovátka

1. Co byste změnili ve škole?
Kuřáky před školou
Otevírací doba bufetu
7%

2%

7%

Nic

5%
7%

Rozvrh

5%

27%

5%

Vstup do školy
Vybavení
Povolení kouření

19%
16%

Eseje
Používat notebooky při
hodinách
Jiné
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[ Anketa ]

2. Jaký je váš oblíbený předmět?
Dějepis
11%

Matematika

9%

Výpočetní Technika

7%

2%

Fyzika
18%

Základy Elektrotechniky
Elektronická Zařízení

5%

Praxe
Tělocvik
9%

16%
3%
10%

3%

5%

Programování
Angličtina
Čeština

2%

Aplikační Software
Přenosová Technika

3. Co byste změnili na vybavení školy?
2%

7%

Více zásuvek ve třídách

12%

Nic
Třídy
Automaty na Jídlo
Počítače

28%

Školní posilovna
Florbalky
40%

Turnikety
Lepší lavice a židle
Wifi na intru

2%
2%

2%

Větší skřínky
2% 1%
2%
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V našich školních novinách samozřejmě nesmí chybět
rubrika o cestování. V několika prvních dílech se
budeme zabývat malebnou, přesto nesmírně divokou
zemí střední Evropy - Slovinskem.
Tato skalnatá země skrývající nádherné divy přírody
i zapomenutá bojiště především první, ale i druhé
světové války, průzračná horská jezera i Středozemní
moře se nachází zhruba 700 km od Prahy. Cestou do
Slovinska projedeme přes další velice zajímavou zemi,
a to Rakousko.
Jedna z prvních věcí, která nás zaujme ve Slovinsku,
je sedlo Vršič v Triglavskem národním parku. První cesta
zde byla vystavěna již za první světové války rakouskouherskou armádou. Poté, co překonáme sedlo, čeká
nás nezapomenutelný výhled na krajinu kolem řek
Tolminky a Soči, které protínají krajinu jako dvě zářivě
modré stuhy a jejichž voda, tekoucí z ledovců na
vrcholcích hor, vás osvěží i v největší vedrech. Tyto řeky
přitahují i milovníky adrenalinových sportů, jelikož na
jízdu raftem údolím Tolminky či Soči je potřeba notná
dávka odvahy.
Zchladíme se v říčce a po dlouhé cestě si vyrazíme
najít nějaký nocleh. Dva moc pěkné kempy se
nacházejí nedaleko Kobaridu. Jeden ve vesničce
Trnovo ob soči, po níž nese i název. Další je asi o dvacet
kilometrů dál. Oba se nacházejí hned u řeky a vyznačují
se výbornými službami. Jen malá drobnost, dítě se
slovinsky řekne otrok, tak nebuďte překvapeni. :)
V dalším díle střípků odjinud se vydáme po stopách
českých vojáků ve Slovinsku.
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Článek připravil: Petr Štěpánek

[ Cestování ]

ZDROJ:

[ Aplikace ]

www.applikace.cz

PhotoMath
Aplikace s příznačným názvem PhotoMath si
poradí s elementární aritmetikou (sčítání,
odčítání, dělení, násobení), zlomky, mocninami,
s řešením lineárních rovnic a logaritmy.
S obtížnější vysokoškolskou matematikou má však
problémy. Zatím. Vývojáři na PhotoMath
neustále pracují a učí ji novým lekcím. Aplikace
také dokáže rozložit řešení rovnice na jednotlivé
kroky, aby ji student lépe pochopil. A jak do
aplikace rovnici dostanete? Prostě ji vyfotíte!

Aplikace pro
váš telefon
mobilní

Google Goggles
Místo toho, abyste svoje dotazy dlouze ťukali do
telefonu, stačí spustit aplikaci Google Goggles
a předmět vašeho zájmu prostě vyfotit. Aplikace
vám pak nabídne odkazy, které se dané věci,
místa, budovy, živočicha - v podstatě čehokoliv
týkají. Google Goggles se navíc poperou
i s překladem cizojazyčného textu. Aplikace
dokáže poznat a sejmout i čárový kód.
* Použijte na qr v našem časopisu!

Zvyšte svému telefonu IQ!

Sound Search for GP
Chytrý widget Sound Search for Google Play
dokáže identifikovat hudbu odkudkoliv:
z televize, rádia či restaurace. Jednoduše na něj
kliknete a za pár sekund znáte interpreta i název
skladby.
Jako alternativu lze použít například Shazam či
Soundhound, avšak komu stačí pouhé vyhledání
písničky, doporučujeme tento widget. Nezabírá
totiž tolik místa v úložišti, jako celá aplikace.

Pako – Car Chase Simulator
Zločinec v kradeném autě prchá po dálnici před
policií, kličkuje mezi vozy, přejíždí do protisměru
a to všechno sleduje z bezpečné výšky televizní
helikoptéra. Většinou tyhle honičky nemají příliš
dlouhého trvání. Zločinec nezvládne jízdu a auto
nabourá. A vám pak třeba probleskne hlavou,
že byste ujíždět dokázali déle… No a teď máte
příležitost! Pako Car Chase je jednoduchá hříčka,
v níž se ocitnete v roli naháněného auta a musíte
vydržet co nejdéle.

Článek připravil: Martin Růžička

Snapseed
Snapseed by měl být jednou z prvních zastávek
mobilního fotografa a ani se nebudeme divit,
pokud na další jen tak nedorazíte. Masivní editor
s nepřebernými možnostmi focení i úprav, široké
možnosti filtrů - přitom velmi elegantní a snadno
ovladatelný i pro naprosté začátečníky.
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