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Včera a dnes Únor

3. únor

1966 - Sovětská sonda Luna 9 přistála jako první člověkem vytvořené 

těleso na Měsíci.

4. únor

1945 - Konala se jaltská konference, na níž se Winston Churchill, 

Franklin D. Roosevelt a Josif Stalin zabývali poválečným uspořádáním 

Evropy.

5. únor

1796 - Skupina aristokratů v čele s hrabětem Františkem Josefem 

Šternberkem založila v Praze Společnost vlasteneckých přátel umění, 

předchůdce dnešní Národní galerie.

12. únor

1784 - Spojením čtyř dosud samostatných královských měst vzniklo 

Královské hlavní město Praha.

14. únor

1876 - Alexander Graham Bell si nechal patentovat vynález telefonu.

19. únor

1878 - Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf.

25. únor

1948 - Únor 1948: pod nátlakem KSČ přijal prezident Beneš demisi 

demokratických ministrů, čímž komunisté vedeni Klementem 

Gottwaldem nastolili komunistický režim v Československu.

26. Únor

1991 - Tim Berners Lee představil WorldWideWeb, první internetový 

prohlížeč.

Video:
Den, kdy byla zveřejněna první webová stránka.

https://www.stream.cz/slavnedny/10006705-den-kdy-

byla-zverejnena-prvni-webova-stranka-6-srpen
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Příběh na pokračování…

Příběhy z Clarefis City

4. kapitola

21. 7. 1933 Policejní stanice 6. okrsku Clarefis City

21:20
V přeplněném popelníku přistála za pomalé hudby 

lehce depresivního nádechu písně Stop the Sun, stop 

the Moon od Boswell Sisters a Dorsey Brothers další 

cigareta. „Nikdy jsem nepochopil,“ začal Jason, „jak je 

sakra možný, že s tebou je Natalie už tak dlouho.“

„Mám štěstí. A Natalie taky.“

„Zaslouží si lepšího, víš to?“

„Ale jasně, že vím.“

Byla to další nudná noc před případem, kdy spolu 

třicátníci v nejlepších letech Jason Campbell a Charles 

Brandowsky opět sváděli nekonečné hašteření na 

témata jako ženy, auta, sex, dobré jídlo a sem tam se 

zde vyskytlo a filozofování o životě a jeho smyslu. Hodiny 

na stěně kanceláře tiše a monotónně tikaly dál. Charlie 

se rozhlédl po jim oběma tak známé kanceláři. Naproti 

dveřím měl stůl Jason. Nalevo od nich Charlie. Za jeho 

stolem visel na zdi vylepený plakát Krále Konga, jak 

v levé ruce drží Ann a pravou právě drtí letadlo. Na 

Jasonově stole se nacházel štos novin, které ještě 

neodnesl do sběrného dvora. Na svém stole měl Charlie 

psací stroj a hromádku papírů do něj. Jason dával 

přednost psaní tužkami. S jeho krasopisem si to mohl 

dovolit.
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Příběh na pokračování …

„Já si dojdu dát šlofíka,“ oznámil Jason, „zvládneš to tu 

beze mě?“

„No, nevím jistě, ale budu dělat, co budu moct.“

„Tak se mi to líbí. Chceš sem ještě před mým šlofíkem 

přinýst kafe?“

„Buď tak zlatej.“

„No problemo señorite,“ odpověděl Jason a se 

služebnickým úklonem opustil místnost. A s kávou se už 

neobjevil.

22. 7. 1933

01:15
„Tak jo. Vstávej lásko.“

„Já chci ještě spát, broučku.“

„Žádný takový, jen vstávej, teď si jdu dát šlofíka já.“

„Charlie, ještě chvilku,“ škemral Jason. Bez úspěchu. Za 

chvilku se Charlie choulil pod dekou a Jason si šel udělat 

kávu na probrání.

04:37
„Budíček! Vstávej. Máme práci!“ pokřikoval na spícího 

Charlieho s až dětinskou radostí Jason.

„Kolik je?“

„Chvilka po půl pátý.“ Áááh. Charlie se protáhl a vstal 

z postele. Došel k zrcadlu na protější stěně a zkontroloval 

si svůj na krátko střižený účes. Zatímco Jason šel do 

garáží, Charlie postavil vodu na dvě kafe.

Trevor Vincent´s Street - Clarefis City
…další strana
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Příběh na pokračování…

05:52
„Tak co tu máme?“ zeptal se Charlie pochůzkáře, jenž 

jim vyšel po příjezdu na místo činu naproti.

„Žena, běloška, věk zhruba něco před třicítkou, na 

krátko střižené hnědé vlasy, peníze u sebe nemá, tudíž 

usuzuji, že se jednalo o přepadení.“

„Strážníku?“

„Ano, pane?“

„Nezapomněl jste na něco? Na jednu podstatnou 

informaci?“ zeptal se s úsměvem na tváři Jason.

„A jo, pardon pane. Podo…, tedy, pobodaná nožem do 

břišní oblasti,“ zakoktal svojí chybou znervózněný strážník.

„Správně. Děkuji.“

Strážník se vzdálil ke shluku lidí, jež za východu slunce 

vyrazili do práce, na své cestě našli shluk policistů

a rozhodli se, že využijí tohoto příjemného zpestření jejich  

jinak nudného dne.

Ulička, ve které se nacházela mrtvola, byla přesně 

taková ulička, jakou si člověk představí jako ideální místo 

pro loupežné přepadení - úzká, zapadlá, s odpadky na 

zemi, s potkany u popelnic a hlavně odporně 

smradlavá. Asi deset metrů od vstupu do uličky ležela na 

zemi žena. Jasonovi proběhlo hlavou, že je docela 

pěkná, má jen jednu vadu - je mrtvá. Stav oblečení 

nenasvědčoval sexuálnímu útoku, ale to se zjistí až 

později.

Když se detektivové sklonili k mrtvole, aby ji ohledali, 

spatřili šest ran v oblasti žaludku.

„Víš, co mě zaráží?“ přerušil ticho Charlie, aniž by zvedl 

zrak od mrtvoly, „na to, jak je pobodaná, je tu nějak 

málo krve.“

„Čekal jsem, kdy si toho všimneš. Co navrhujete, pane?“

„Co by, nejprve musíme zjistit identitu, pak se teprve 

někam posuneme.“
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Rozhovor …

- Petr Šimic -
Jak dlouho hraješ florbal a jak ses k němu dostal?

Florbal hraju asi 3 roky a dostal jsem se k němu 

tak, že pár lidí začalo pravidelně chodit zahrát si 

do haly.

-------------------------------------------------------------------------

Za jaký tým hraješ? Jakou ligu nebo na jaké 

úrovni hrajete?

Aktuálně hraju jen rekreačně, ale dříve jsem 

působil v týmu FK Slovan J. Hradec. Nyní jsem 

jeden z vedoucích družstva týmu SK Kardašova

Řečice. Náš tým hraje 2. ligu dorostenců skupinu 

Jižní Čechy.

-------------------------------------------------------------------------

Co znamená termín vedoucí družstva, co takový 

člověk dělá, popřípadě co musí umět?

Jako vedoucí družstva se starám celkově

o družstvo, vyřizuji administrativní stránku klubu, 

připravuji tréninky a různé akce a k tomu i trénuji.
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Rozhovor…

Ty jsi říkal, že trénuješ, jak ses k tomu dostal?

V mé věkové kategorii je málo lidí, a tak jsme

u nás družstvo juniorů nemohli dát dohromady, 

ale hráčů kategorie starších žáků a dorostenců 

bylo dost, tak jsme se toho spolu s kamarádem 

ujali a letos jsme první rok v lize.

-------------------------------------------------------------------------

Když trénuješ, připravuješ se na to nějak 

speciálně, sleduješ třeba nějaké taktiky a hru 

ostatních mužstev?

Čerpám ze zkušeností z ligového družstva, za 

které jsem dřív hrál, sleduji hodně ostatní týmy. 

Jezdím na turnaje, nebo si pustím třeba televizi. 

-------------------------------------------------------------------------

Jaké jsou tvé dosavadní úspěchy? (medaile, 

trofeje, poháry)

Z turnajů mám 2 medaile (stříbro a bronz)

a získali jsme cca 4 poháry, vždy kolem 3. místa.

-------------------------------------------------------------------------

A tvé plány do budoucna?

Držet se florbalu, co to půjde, opět bych chtěl 

začít aktivně hrát v týmu, kde jsem působil dříve, 

ale záleží na tom, kolik na to bude času.

-------------------------------------------------------------------------

Mockrát děkujeme za rozhovor a za tvůj čas a do 

budoucna přejeme hodně štěstí, nejen toho 

sportovního.

Děkuji.
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Co se děje ve škole …

Konec kalendářního roku 2015 jsme přivítali 

zvesela při vánočním zpívání ve středu 16. 12.

A že nám to šlo, vidíte na fotce. Muzikanti se tužili, 

tak třeba jednou vznikne i školní hudební skupina. 

A i kdyby ne, tak tradici školních vánočních 

zpívání budeme určitě udržovat.

A už jsme v roce 2016. Trošku nás určitě potrápilo 

uzavírání známek, ale už to máme za sebou. 

Někteří studenti si jako organizátoři užili sobotní 

soutěžní dopoledne pro žáky ZŠ Den zavřených 

oken. Ale o tom Vám poví více na dalších 

stránkách našeho časopisu.

Čtvrťáci a třeťáci už řeší, kam na další studia, tak 

vyrazili na veletrh Gaudeamus. Někteří z nás si 

také prozkoušeli své znalosti jazyků ve školních 

kolech olympiád z němčiny, angličtiny a češtiny. 

Budeme držet palce všem těm, kteří postoupili do 

okresních kol.
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Co se děje ve škole…

Den zavřených oken

Pájení, hlavolamy, kvadrokoptéry a jízda s RC 

autíčky, i to byly disciplíny na netradičním Dnu 

zavřených oken, který se uskutečnil 23. ledna 

přímo v areálu naší školy. Jednalo se o soutěžní 

pásmo zábavných technických disciplín určené 

převážně pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ.

Této akce se zúčastnilo 29 soutěžících, kteří 

postupně procházeli celkem deseti stanovišti. Tam 

byla prověřena jejich motorická, logická

a technická zdatnost. Pro ty odvážnější, kteří 

nenechají nic náhodě, byly připraveny i dva 

online kvízy. V těch mohli navíc získat bonusové 

body. Tento den měl účastníkům přiblížit naši školu 

netradičním způsobem, který se vymyká 

klasickému pojetí Dne otevřených dveří. Účastníci 

měli možnost stát se alespoň na chvíli studenty 

naší školy a k tomu si ještě odnést věcné ceny 

jako například tablet Lenovo A7, mobilní telefon 

Samsung Core 2 nebo kalkulačku F-789SGA. 

Všichni účastníci získali navíc přívěsek na klíče se 

svým vlastním jménem.

Vítězem se stal Tomáš Janda z Vlašimi. Na 

druhém místě byl Matěj Prášek a na třetím Filip 

Souček. Gratulujeme!
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Zajímavosti …

Máme tu další článek v rubrice CO 
VŠE (NE)VÍTE? a tentokrát jsem se 
zaměřila na anime. Všimla jsem si 
totiž, že řadu studentů toto téma 
zajímá (včetně mě! :D).  Praví Otaku
maniaci (fanoušci počítačových her, 
anime a mangy) mohou už některá 
fakta znát, ale možná je i něco 
překvapí…
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Zajímavosti…

Vzniklo v roce 1917

Je to označení pro animované filmy a seriály 

produkované v Japonsku

Pokrývá širokou škálu žánrů

Tvoří až 60% animované tvorby na světě

Anime

Manga

Doslova znamená humorné obrázky nebo 

improvizované kresby

Je to označení pro japonský komiks nakreslený 

stylem, který se v Japonsku vyvíjel po druhé 

světové válce

Průměrný Japonec zvládne přečíst 300 stran 

mangy přibližně za 20 minut

Každoročně se v Japonsku spotřebuje více 

papíru na výrobu mangy než na výrobu 

toaletního papíru

Konkrétní anime

Tokyo Ghoul je nakreslený na tabletu a ne na 
papíru

Akazawa z Another v anime zemřela, ale v 
manze přežila

Prostředí v Attack on Titan je podle 
německého města Nordlingen

Ryuk z Death Note měl původně vypadat jako 
atraktivní rocková hvězda

V Pokémonovi je několik zakázaných dílů, 
které jsou vysílány jen v Japonsku
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Učitelé vypráví …

Pro článek „svůj život nasadili“:
Martin Růžička a Petr Bauška

Zpovídáme 

učitele

Můj první zážitek začínajícího učitele:

Stoupal jsem po schodech střední školy pro 

pracující, abych se představil jejímu řediteli

a požádal ho o místo odborného učitele. Náhle, 

v půlce schodiště, jsem uslyšel rezolutní hlas 

místního školníka: „Haló, mladej, tady u nás se 

všichni přezouváme!“ Přezůvky jsem s sebou 

neměl, tak jsem se zul a šel nahoru jen tak 

v ponožkách. S příchodem do ředitelny jsem si 

řekl, že už ten trapas nějak dohraju do konce. 

V kanceláři před ředitelnou mě uvítala

sekretářka, ani si nevšimla, že jsem

bos, spíš ji víc zajímalo, jaký dojem

na mě svým sex-appealem

udělala, nicméně po chvíli

mě ohlásila a uvedla k řediteli.
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Učitelé vypráví…

Úvodem jsem mu vysvětlil, proč jdu bos, on se 

rozesmál a řekl, že jsem mu příjemně zpestřil šedivý 

služební den. Pak ukázal na obraz nad sebou

a zeptal se: „A toho znáte?“ Já na to: „Ano, to je 

Jan Ámos, narodil jsem se 25 kilometrů od jeho 

rodiště.“ Očividně rozladěn, že mi nahrál, se ještě 

zeptal: „Ehm... a co z jeho díla Vás nejvíc 

zaujalo?“ Já si v tu chvíli vzpomněl jen na Labyrint 

světa a ráj srdce. Ředitel vstal, pozvedl uznale 

obočí, podal mi ruku a řekl: „Vítám Vás, pane 

kolego, na Titaniku, nástup do práce máte 

poslední týden v srpnu, učit začínáte 1. září...“ 

Jeho parafrázi s Titanikem jsem pochopil až za rok, 

kdy se škola musela spojit a přestěhovat pod 

střechu jiné školy.

Po létech na jednom maturitním večírku si 

ředitel na tuto epizodu vzpomněl a prozradil mi, 

že hned druhý den připsal školníkovi do výplaty 

zvýšenou prémii za pečlivé udržování čistoty ve 

škole. Já dal řediteli za pravdu, protože jsem 

tehdy v euforii sešel v ponožkách až k východu
a ony byly čisté 

pan učitel Ing. Musila
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Aplikace …

Versus
Nakupování

Aplikace Versus 

slouží pro porovnání 

nejrůznějších 

produktů, převážně 

pak elektroniky.

Pretty Binary Clock W.
Personalizace

Je příliš snadné 

zapnout mobil a 

podívat se, kolik je 

hodin? Stáhněte si 

tento widget.

Flappy Golf
Akční

Pokud vás bavila hra 

Flappy Bird, 

vyzkoušejte také tuto 

golfovou verzi.

Fallout Shelter
Simulátory

Vybudujte si vlastní 

Shelter a starejte se 

o jeho obyvatele. 

…Pro fanoušky 

Falloutu povinnost.
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Máte nápad na článek?

Chcete přispět vlastní tvorbou?

Chcete se s námi podílet na 

tvorbě časopisu?

Kontaktujte nás na

casopissous@email.cz




