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[ Včera a dnes ]

4. říjen

1957 - Z kosmodromu Bajkonur byl vypuštěn Sputnik 1, první umělá 

družice Země.

5. říjen

1936 - Narodil se Václav Havel, poslední československý a první český 

prezident († 18. prosinec 2011).

7. říjen

1949 - Ve východním Berlíně byla vyhlášena Německá demokratická 

republika.

12. říjen

1810 - Na počest svatby bavorského prince Ludvíka I. byl v Mnichově 

uspořádán první Oktoberfest.

13. říjen

1781 - Josef II. vydal tzv. toleranční patent, kterým byla přiznána 

náboženská svoboda pro luteránství, kalvinismus a pravoslaví.

15. říjen

1582 - Ve většině katolických zemí byl zaveden gregoriánský kaledář. 

Bezprostředně po 4. říjnu následoval 15. říjen.

19. říjen

1944 - Český spisovatel Karel Poláček zahynul v Osvětimi (* 22. březen 

1892).

24. říjen

1929 - Krach na newyorské burze odstartoval velkou hospodářskou krizi 

- celosvětovou ekonomickou depresi.

28. říjen

1918 - V Praze byl vyhlášen samostatný československý stát.

ZDROJ: Wikipedie

Více z historie:

Pokud vás zajímá více událostí, které se

v historii říjnů staly, vyfoťte tento QR kód. 

Budete přesměrováni na Wikipedii.
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[ Co se děje ve škole ]

s žáky IT 3!

Od 6. do 13. září se deset žáků ze třídy IT3 

zúčastnilo jazykového kurzu, spolu se studenty 

základní školy v Mýtě. A neexistuje snad lepší místo 

pro anglický jazyk než samotná Velká Británie.

Po šest dnů byli všichni ubytováni ve Worthingu, 

ve zdejších rodinách, přičemž tři dny navštěvovali 

místní jazykovou školu.

Každý den také poznávali památky jižní Anglie, 

např. Brighton, Portsmouth, Stonehenge, Windsor, 

ale i Londýn.

Na následujících stránkách se můžete na jejich 

zážitky podívat.

Stonehenge
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[ Co se děje ve škole ]

Londýn|London Eye

Worthing|Pláž

Londýn|Buckinghamský palác

Eastbourne|Beachy Head
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[ Co se děje ve škole ]
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Londýn|City

Stonehenge|Neznámo kde

Londýn|Tower Bridge

Windsor|Královský hrad
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[ Speciální téma ]

†Halloween †
- 31. říjen -

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se 

slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem 

Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti 

se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od 

domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or

treat (Koledu, nebo vám něco provedu -

v Americe typické pomalovávání automobilů, 

dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“

o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky 

mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.

ZDROJ: Wikipedie
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[ Speciální téma ]

Co jste nevěděli o Halloweenu:

K Halloweenu neodmyslitelně patří oranžová a černá barva. 

Oranžová symbolizuje podzimní sklizeň a černá značí 

temnotu a smrt.

ZDROJ: www.chcidoameriky.cz

Dýně (v Americe se jim říká Jack o‘ Lanterns) mají svůj 

původ v Irsku, kde do nich kdysi dávno lidé v průběhu 

svátku Samhain dávali svíčky, aby odehnali zlé síly a duchy.

Staří Keltové věřili, že se o halloweenské noci po venkově 

potulovali duchové. Začali tak nosit kostýmy a všelijaké 

masky, aby nebyli duchy rozeznáni jako lidé.

Kdysi se věřilo, že černé kočky jsou spojenkyněmi všech 

čarodějnic, jejichž síly měly chránit.

Pokud o Halloweenu spatříte pavouka, můžete si být jistí, že 

někdo blízký na vás dává pozor.

Jedna z tradic, kdy se zpravidla děti snaží z kádě vylovit

v zubech jablko, má svůj původ ve starém římském festivalu, 

který velebil Pamonu – bohyni ovocných stromů.

Článek připravil: Martin Růžička
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21. 6. 1909 Soper´s Town

12:03
„Iane! Pojď na oběd,“ zavolala Jenna Clarková, bruneta, 

milující matka a vdova. „Hned mami!“ odpověděl Ian Clark, 
dvanáctiletý chlapec s kudrnatými světlými vlasy. „Co bude 
dobrýho?“ „Houbová polévka, vepřový řízek, a když to 
všechno zvládneš sníst, dostaneš i překvapení.“ „Jaký 
překvapení?“ „Když bych ti to teď řekla, už by to nebylo 
překvapení, nemyslíš? Tak pojď už.“

„A kdy dostanu to překvapení?“ naléhal Ian, sotva dojedl 
poslední kousek brambory. „Tak zavři oči a chvilku počkej, 
jo?“ „Tak jo.“ Jenna otevřela skříňku a vytáhla čokoládu. 
„Jé, díky mami.“ „Ale sněz si ji až za chvilku,“ dodala, i když 
věděla, že zbytečně. Žili spolu sami už od Ianova narození, 
protože jeho otec zemřel půl roku po svatbě s Jennou, měl 
autonehodu. Ianovi občas nějaký mužský vzor chyběl, to 
ano, ale jinak měl naprosto normální dětství.

4. 11. 1919 Nemocnice Saint Anette - Clarefis City

16:55
Hodiny tikaly. Tikaly už celou věčnost a nic se za tu dobu 

nezměnilo. Doktoři chodili a běhali sem a tam. Byl 
v nemocnici Saint Anette v Clarefis City, kam na radu 
obvodního lékaře přivezl matku na vyšetření. A Ian čekal už 
bezmála tři hodiny na doktora Wicksona v čekárně
a sledoval chodbu, ze které by měl doktor přijít, ale doktor 

nikde. Konečně! „Tak jak to vypadá, doktore?“ naléhal Ian.

[ Příběh na pokračování ] Příběhy z Clarefis City
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„Pane Clarku, vše nasvědčuje tomu, že vaše matka má 
těžkou fázi Alzheimerovy nemoci, a pokud bych mohl 
navrhnout dle mého nejlepší možnost, bylo by dobré vaší 
matku přesunout do nějakého sanatoria.“

13. 11. 1920 Winson´s Pub - Clarefis City

19:30
Winson´s Pub byl pajzl, do kterého Ian čas od času zašel, 

když se sem přistěhovali. Matka mu totiž tak nějak 
zapomněla říct, že během posledních pár let se zadlužila 
částkou vyšší, než zvládli utáhnout, takže přišli o dům. 
Oporou mu byla jeho přítelkyně Suzie. Dlouhovlasá 
jednadvacetiletá zrzka, kterou potkal krátce poté, co se
i s matkou přestěhovali do Clarefis City. Díky Suzie zvládal 
strach o matku, jejíž stav se den ode dne zhoršoval. Ale 
poslední dobou se bál, že ho Suzie chce opustit, jelikož se 
chovala stále divněji a divněji. Bál se, že je to nedostatkem 
peněz, poněvadž výdaje za jeho matku činily třetinu jeho 
platu.

„Pan Clark, že ano?“ „Kdo se ptá?“ odpověděl Ian 
otázkou seriózně vypadajícímu muži. Mohlo mu být tak okolo 
třiceti pěti a měl vysportovanou a dobře udržovanou figuru. 
Zkrátka muž, kterého byste nechtěli naštvat. „Ian Clark?“ 
zeptal se ještě jednou, a s větším důrazem, onen muž. „Ještě 
jednou,“ řekl alkoholem posílený Ian, „kdo se ptá?!“ „Pan 
Ian Clark, jehož matka je v péči Sanatoria starého Thomase 
kvůli Alzheimerově nemoci v těžkém stádiu, ale nyní se její 
stav stále zhoršuje a k tomu všemu jí hrozí propuštění, 

z finančních důvodů?“ „Jak tohle všecko ksakru víte?“ „To 
beru jako prosté Ano.“ „Heleďte, nevím, kdo jste, a nevím 
ani, co mi chcete, takže to buďto hned vyklopte, anebo 
zmizte.“ „Kolik jste toho vypil?“ „A proč vás to kurva zajímá? 
Jste snad moje chůva?!“ zeptal se už vytočeně Ian. „Až 
budete střízlivý,“ podal Ianovi vizitku, „přijďte na tuto adresu, 
nabízíme Vám pomoc,“ řekl muž  a odešel.

14. 11. 1920 Stomerige Quarter - Clarefis City

13:32
Chvilku poté, co odešla ta chůva, se Ian vypařil z hospody 

také a celou noc pak přemýšlel, co má udělat.

[ Příběh na pokračování ]
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Během toho přemýšlení usnul a vzbudil se vyspaný jako 
děťátko chvilku po deváté ranní, když mu začalo svítit slunce 
do pokoje. K snídani si pak udělal míchaná vajíčka se 
šunkou a zapil je mlékem. Přečetl si noviny. Zapnul rádio
a chvilku poslouchal. Došel se umýt,  převléknout a vyrazil. 
Šel pěšky, protože nikam nechvátal, v jednu chvilku se 
dokonce nachytal, jak chodí ve stále zvětšujícím se kruhu. 

Když se dostatečně prochodil, rozhodl se jít konečně na 
adresu, jež byla napsaná na vizitce z předešlého dne. A teď 
byl Tady, ve Stomerige Quarter, v pracovní části města plné 
fabrik a větších firem, která se nacházela v severní části 
města a byla jednou z těch novějších. Ta budova byla 
obyčejné skladiště, které nijak nevyčnívalo z davu ostatních 
skladišť. Použijte postranní vchod - napovídala mu vizitka. Po 
zaklepání a chvilce čekání se ocitl uvnitř.

23. 11. 1920 Parkoviště před Da Venice Restaurant - Clarefis
City

22:43
„Nestřílejte na toho muže. Zabte ženu, jež bude s ním,“ 

znělo Ianovi v hlavě.

22:45
Dveře od restaurace se otevřely a vyšel z nich muž se ženou, 
kteří odpovídali popisu cíle. Chvilku je sledoval a pak je 
následoval s odstupem deseti metrů. V duchu se rozloučil se 
Suzie a sáhl po zbrani. V tu chvíli ho onen muž zaregistroval. 
Pozdě. První rána. Druhá, žena padá k zemi, třetí. Čtvrtá, 
pátá, Ian  se kácí k zemi. Krev pomalu prosakovala z Ianova
kabátu na zasněženou zem, která měnila barvu na rudou. 
Poslední, co Ian slyšel, bylo mužovo zoufalé volání: „Prosím, 
neumírej mi! Prosím!“

[ Příběh na pokračování ] Příběhy z Clarefis City
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Earn to Die 2

Zkraťte si podzimní večery 

přejetím pár zelených 

mozků…

Kingdom Rush Origins

Perfektní Tower Defense, 

která nesmí minout 

žádného pořádného 

hráče!

Minimalist Clock Widget

Hledáte moderní

a nevšední hodiny pro váš 

telefon?

Stahujte tuto aplikaci!

Wallmax

Široký výběr tematických 

tapet pro Android.

[ Aplikace ]

Aplikace pro 

váš telefon 

mobilní

Zvyšte svému telefonu IQ!

ZDROJ:

www.applikace.cz
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Článek připravil: Martin Růžička



[ Komiks ]
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[ Poezie ]

Autor: Samuel Waage

Konec?

Už konec pomalu přichází.

A život plyne dál.

Škoda, že to vrátit nepůjde.

Když nám příroda odchází.

Chtějí to lidé, nikoliv příroda sama od sebe.

Lidé okrádají tuto Zemi.

Pomalu berou zemskou duši.

A komu se to nelíbí může na to koukat jen skrze 

díru v plotě.

To je to strašně smutné.

Když se na tohle musím dívat.

Když lidstvo je tak blbé.

A přitom můžu jen snívat.

Samí blbci kolem mě.

A já se ani nedivím.

Vždyť každý se stará jen o sebe.

A toto už sakra vím.

Už to dlouho nevydrží.

Za chvíli konec k nám přijde.

Vím, že se nikde nezdrží.

To prostě nejde.
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Hledáte hru nebo aplikaci pro Váš smartphone?

Nebo vás zajímá, kam pokročila technologie?

Následující řádky by vás pak mohly zaujmout.

Hra vytvořená hráčem, pro hráče a s hráči. Co to 

znamená? PewDiePie je švédský youtuber, který je 

momentálně na špici YouTube. Vtip spočívá v tom, že spolu 

s fanoušky a studiem Outerminds Inc. dal do kupy tuhle 

hříčku. No a dopadlo to... Skvěle!

Jedná se čistě o single-playerovou akční adventuru se 

zajímavými herními prvky, například pokud zemřete, 

zachrání vás „ThePugs“ (mazlíčci youtubera), a vy tak 

dostanete druhou šanci. Hra běží plynule na většině zařízení, 

a old-school design grafiky (2D pixely) dodává příjemnou 

(až nostalgickou) atmosféru již tak perfektnímu zvukovému 

zpracování. Tomu napomáhá i dabing nejen samotného 

PewDiePie, ale i ostatních známých youtuberů (např. jeho 

přítelkyně CutiePieMarzia, CinnamonToastKen, Markiplier

a další...).

[ Recenze ]
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PewDiePie: Legend of Brofist

Ovládání padne rychle do ruky a jediné, co tak zlobí je 

občasná malá a opačně velká citlivost. Při některých 

levelech to pak opravdu nepomáhá.

Co se příběhu týče, tak zde platí pravidlo:

„V jednoduchosti je krása!“. Hra je dostatečně dlouhá na 

to, aby vás zabavila na několik dlouhých hodin či pár 

večerů, pokud chcete. Rozveďme obtížnost, protože tady 

se vývojáři drželi strohého nastavení, které si ale stojí za 

svým. Máme tady obtížnosti „Duck“ (lehká), „Barrel“ (těžká) 

a „Bro“ (velmi obtížná). Toto značení jistě potěší fanoušky 

youtubera. Malá rada – pokud se rozhodnete pro „Bro“ 

obtížnost, tak si připravte nervy do zásoby.

Hra je na trhu od 24. září a první týden prodeje zaujímala 

1. místo v AppStoru, u Androidu se dostala na 2. místo

a momentálně je na „bramborové“ pozici.

Sečteno a podtrženo, hra je jeden velký úspěch a při své 

ceně 150Kč je to opravdu vynikající počin jednoho 

youtubera, jednoho studia a jednoho zástupu fanoušků. Ti 

dali hře název, nápady a nyní i život. Je velmi příjemné hrát 

něco, na čem jste se (pravda malou) částí podíleli při vývoji 

a sledovali, jak hra roste a je z ní něco, co má úspěch! Hra 

dostala jak na AppStoru, tak Google play hodnocení 4-5/5, 

a tím se řadí mezi šperky těchto obchodů.

…Dovoluji si říct, že je to příjemně

zvláštní a zábavný zážitek!

Richard Bauer, autor článku

[ Recenze ]
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[ Anketa ]

Kouříte?

Do naší druhé ankety jsme si vybrali téma kouření.

Zeptali jsme se žaků těchto tříd: IT1, S1, IT2, ME2, IT3, 

DIT/ME 3, S/E3, IT4, DIT4, a ač byla zaručena 

anonymita, je podle nás dobré brát výsledky 

s rezervou.

A co vy? Odpověděli jste popravdě?
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Anketu pořádali: Karel Slunečko a Tomáš Syrovátka

4%

12%

9%

75%

Ano, 1 - 2x denně

Ano, 3 - 6x denně

Ano, 7 a vícekrát 

denně

Ne



speciál

Máte nápad na článek?

Chcete přispět vlastní tvorbou?

Chcete se s námi podílet na 

tvorbě časopisu?

Kontaktujte nás na

casopissous@email.cz
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