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Včera a dnes Duben

1. duben

1979 - V Československu byl zaveden letní čas.

6. duben

1896 - V Athénách se poprvé po takřka 1500 letech konaly 

olympijské hry.

11. duben

1970 - Z mysu Canaveral na Floridě odstartovala kosmická loď Apollo 

13. Během letu na Měsíc došlo k havárii, která vážně ohrozila životy 

členů posádky.

14. duben

1865 - Abraham Lincoln byl ve Fordově divadle ve Washingtonu, 

D.C., zastřelen Johnem Wilkesem Boothem, hercem sympatizujícím

s Jihem.

15. duben

1912 - Necelé tři hodiny po kolizi s ledovcem se na své první plavbě 

potopil luxusní zaoceánský parník Titanic.

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.

Video:
Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13.

https://www.stream.cz/slavnedny/674129-den-kdy-

zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben
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Co se děje ve škole…

1. místo: SunShineDnB #2613 - Martin Slaba

2. místo: Kamolip #2303 - Jakub Ryba

3. místo: DeadlyRide #2728 - Lukáš Krajánek

Dne 26. 2. proběhla na naší škole výjimečná 

událost - konal se zde turnaj v karetní hře 

Hearthstone: Heroes of Warcraft. Celkem se akce 

zúčastnilo 18 soutěžících. Po vysvětlení pravidel

a průběhu turnaje se soutěžící rozdělili do pěti 

skupin. Rozdělení proběhlo podle generátoru 

náhodných čísel a mohlo se začít hrát. Ještě 

nutno dodat, že několik lidí se bálo toho, že jim 

jejich základní deck nebude stačit, což se 

následně potvrdilo. V turnaji se objevila spousta 

decků, nebyly ale příliš originální.

Hearthstone

Turnaj

na SŠSI
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Co se děje ve škole …

“Očekával jsem většinou aggro decky, např. 

facehuntera, i přes to jsem stejně zvolil grim

patron warriora, handlocka a reno/freeze/control

mága. V boji o postup na 5. a 4. místo jsem 

málem dostal nožem od nóžovnika do obličeje, 

přičemž byl rng god na mojí straně, protože mi 

zbývalo jen jedno HP. Ale stejně mi tato výhra 

nebyla nic platná, když jsem pak dostal hunterem 
do ksichtu ,“ poznamenal pořadatel 

ArnoldRimmer (Petr Bauška). „Na závěr bych chtěl 

říct, že to nebyla špatná zkušenost a že se vše 

nakonec povedlo. Z turnaje si odnáším zkušenosti
i nové přátele .“
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Co se děje ve škole…

Další události

Trochu si zasportovat, projet se na lyžích, poměřit 

své odborné dovednosti se studenty jiných škol -

to vše si vyzkoušeli někteří z nás v průběhu měsíce 

února a března.

Získali jsme několik pěkných umístění. Velmi dobře 

odbíjeli na turnaji SŠ M. Beran, S. Waage, M. Pinc, 

J. Vaněk, J. Blažek, T. Syrovátka, P. Bitala a P. 

Krejča. V oblasti financí se obracejte na 

vítěze okresního kola soutěže ve finanční 

gramotnosti L. Doleželovou, L. Doubka a M. 

Gottwalda. Pokud vás zajímá elektrotechnika, 

hledejte radu a pomoc u účastníků 

celorepublikové soutěže v elektronice

a telekomunikacích L. Mertlíka a T. Lepiče. První

a třetí místo, které získali, je jistě dobrou vizitkou 

jejich odbornosti.

Sněhu bylo letos málo, a tak se prváci vydali 

v putování za ním až do rakouských Alp do oblasti 

Saalbach-Hinterglemm a z fotek na stránkách 

školy je vidět, že to stálo za to.

Čtvrťáci už mají jiné starosti, a tak beseda

o dalších možnostech studia, práci v zahraničí

i situaci na trhu práce se určitě hodila.
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Příběh na pokračování …

Příběhy z Clarefis City

5. kapitola

22. 6. 1930 Foe´s Pub - Clarefis City

21:25
Na parketu stála skupina Parties Hovies, která se 

skládala z pěti hudebníků a jedné zpěvačky,

a vyhrávala píseň Here I am, Broken-Hearted od 

hudebníků Victora Ardena a Phila Ohmana.

Hleděl na Ni už asi půl hodiny a stále se nemohl 

dokopat k tomu, aby s ní promluvil. Tenhle problém Jima 

sužoval již od dětství.

„Nebuď srab, Jime.“

„Já nejsem srab, jen se nerad pouštím do předem 

prohraných bitev.“

„A jak víš, že je předem prohraná? Třeba se jí taky líbíš. 

Třeba zrovna tohle bude tvoje slavné vítězství, které se 

zapíše do dějin.“

„Jasně a pak se o mě budou učit v dějepise.“ 

„A vytesají tvůj ksicht do Mount Rushmore hned vedle 

starouše Abrahama a dobráka Teddyho. No to bude 

nádhera!“ rýpl si Angel Foxford, Jimmův kamarád 

z práce.

„Tak už mě tady nevopruzuj a padej,“ strčil Jimmyho 

tak silně, až vylil na trávník trochu piva. Jak se tak Jim 

prodíral mezi lidmi, zamyslel se, jak je vlastně tahle letní 

noc nádherná - čistý vzduch, veselá atmosféra, všude 

kolem dobré jídlo a pití. A v neposlední řadě Ona.
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Příběh na pokračování…

„Dobrý večer,“ řekl Jimmy a usmál se, jak nejpřirozeněji 

to dokázal. Moc mu to nešlo. Vyloudil úsměv podobný 

tomu, když mu zubař řekne, aby otevřel pusu.

„Dobrý.“

„Směl bych vás poprosit o tanec?“

„Proč by ne?“ řekla Ona a usmála.

„Když se smějete, vypadáte nádherně,“ vypadlo 

z Jimma.

„A když se nesměji, tak vypadám příšerně?“ opáčila 

rychle Ona a usmála se. „Kdepak, to ani v nejmenším. 

Mimochodem, jmenuji se Jimmy Clason.“

„Julie Rammonová.“

„Rammonová? Mám kamaráda, který se také tak 

jmenuje.“

„Doopravdy? A jaké je jeho jméno?“

„Bugsy. Bugsy Rammon. Chodili jsme spolu do školy.“

„Zajímavé,“ odpověděla Julie s takovým tím holčičím 

úsměvem na rtech.

Here I am, Broken-Hearted právě skončila a začala 

nová, Why was I born, poměrně svižná písnička, na 

kterou se dá, jak Jimmy věděl, velmi dobře tancovat. 

„Zatančíme si tedy?“ zeptal se Jim, když si uvědomil, že 

celou dobu jen stojí, ačkoli všichni kolem již tancují.

„Proč ne, tuhle mám ráda. Umíte shag, Jimmy?“ 

„Jaký byste chtěla?“ 

„Co třeba Carolina shag? Zvládnete ho?“ 

„Říká se o mě, že jsem v něm dobrý, posuďte sama,“ řekl 

Jimmy, chytil ji za levou ruku a vytáhl Ji na parket. Jimmy 

shag uměl. Víc než dobře.

Pokračování na další straně →
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Příběh na pokračování …

23. 6. 1930 byt Jimmyho Clasona - Trevor Vincent´s

Street - Clarefis City

9:32
„Neodcházej ještě,“ řekl Jimmy a přitiskl si její tělo blíž 

ke svému.

„Musím, už takhle mi možná táta neuvěří, že jsem spala

u kamarádky.“

„Takže zítra v půl osmé před hospodou, OK?“

„Buď tam včas,“ dodala Julie a políbila ho. Poté, co 

odešla, Jimmy ještě dlouhou dobu ležel v posteli

s rukama za hlavou a přemýšlel.

23. 7. 1933

22:51
Jimmy jen tak ležel s rukama za hlavou a přemýšlel. 

Přemýšlel, kam Julie mohla zmizet, a ze všeho toho 

přemýšlení začínal být nervózní. Dnes krátce po poledni 

se vrátil ze Salt Lake City, kam musel pracovně vyrazit na 

několik dnů, a těšil se, že jakmile se vrátí, vezme Julii 

někam do restaurace. Leč Julie nebyla nikde k nalezení. 

Volal Angelovi, volal do hospody, volal i Šéfovi, jestli není 

Julie u něj - nebyla. Navíc Šéf začínal být také nervózní. 

Jediné, co zjistil, bylo to, že naposledy ji viděli 

předevčírem v baru, odkud odešla v doprovodu nějaké 

ženy, pravděpodobně kamarádky.

Najednou zazvonil telefon. Jim ho zvedl rychleji než kdy 

jindy.

„Jim Clason, slyším.“

„Ahoj Jime, nehledáš náhodou Julii?“

„Kdo...“
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Příběh na pokračování…

„To nepotřebuješ vědět, ale pokud chceš zjistit něco

o Julii, dojeď si na policejní stanici šestého okrsku

a vyžádej si detektiva Campbella nebo Brandowskyho.“

„O co tu...,“ nestihl Jim doříct, poněvadž volající zavěsil.

Po dlouhém přemýšlení se Jimmy rozhodl, že na stanici 

zajde až ráno, protože usoudil, že v tuto pozdní hodinu 

by tam už zmíněné detektivy pravděpodobně nezastihl. 

Z přemýšlení o tom, co to mělo znamenat a co ho na 

stanici čeká, nemohl ani spát. Když se ráno před šestou 

probudil, samou netrpělivostí měl co dělat, aby se na 

stanici nevypravil co nejdříve.

Celý zbytek dne pak strávil v nějaké zapadlé putyce, 

kde se snažil pitím vytěsnit celý ten rozhovor na stanici

a ten obraz, který mu utkvěl v paměti. Přemýšlel, jak 

vůbec sdělí Šéfovi, co se Julii stalo. Přemýšlel, co bude 

dělat. Ale jelikož přemýšlet nechtěl, každou myšlenku, 

která na něho přišla, rychle spláchl dvěma panáky 

whiskey. Dneska se chtěl opít do němoty. Dneska to 

potřeboval.
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Zajímavosti …

Rozveselí nás, když máme špatnou 
náladu, pomáhá nám při práci, 
občas nás přiměje i k slzám, 
uklidňuje nás a zvládne naladit
i správnou atmosféru. O čem to 
zrovna čtete? O hudbě. Dokáže toto 
vše, kromě drobných výjimek ji 
poslouchá prakticky každý a je svým 
vlastním způsobem nesmrtelná.
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Zajímavosti…

Všeobecné zajímavosti

Ovlivňuje náš názor na svět

Ve sportu zvyšuje naši aktivitu o 15%

53% studentů poslouchá při učení hudbu

Ani jeden z členů The Beatles neuměl noty

Patří mezi pět nejoblíbenějších věcí na světě

Chirurgové operují přesněji při poslechu hudby

Průměrný věk lidí chodících na koncerty je 28 

let

Každá naše oblíbená písnička je spojena s 

nějakou vzpomínkou

Ale jaká je vlastně v dnešní době ta 

nejposlouchanější?

Pravděpodobně jednoznačně POP. 

Nesedne sice každému, ale nejvíce nás 

obklopuje. Je tu zároveň spousta jiných 

oblíbených žánrů jako rap, rock, dance, 

dubstep, hip-hop a metal. Samozřejmě 

ale nesmíme zapomínat i na klasiku. 



Sladké sny

Když louka ráno rozkvétá

a vstává nový den,

já vzbudil jsem se s tím, 

že o tobě měl jsem sen.

V tom snu jsi byla krásná,

ale ne tak jako vždy,

mělas totiž na sobě

šaty svatební. 

Já stál tam vedle tebe

a jenom jsem se smál,

byl jsem totiž šťastný,

že zrovna tebe jsem si bral.

14 Připravil/a: Kryštof Kubovský
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Poezie …
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Rozhovor…

- Tomáš Dvořák -
Slyšeli jsme, že programuješ? Jak a kdy ses

k tomu dostal?

Už to je pár let co jsem okusil svůj  první HTML 

kód, bylo mi tehdy 13 let a zajímalo mě, jak weby 

vznikají, odkud se vlastně berou. Postupem času 

mi to přestalo stačit, začal jsem s CSS, později se 

přidal JavaScript a nakonec PHP. Nesmím také 

zapomenout na C#.

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

Co tě na tom zaujalo?

Vytváříš něco z ničeho. Z prázdného dokumentu 

vytvoříš webovou stránku, kterou denně navštíví 

stovky nebo možná tisíce lidí. Z prázdného 

souboru vytvoříš program, který denně ušetří lidem 

hodiny práce. No, není to skvělý pocit?

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

Pokračování na další straně →
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Rozhovor …

Programuješ jen tak pro zábavu, nebo máš nějaký 

závazek (práci)?

Z počátku jen pro zábavu, situace se ale časem 

změnila. Od druhého ročníku, díky paní 

Bartoňové, jsem externista v Táborské firmě 

ECLAIR, která se na tvorbu webových stránek 

specializuje již přes 10 let. Počátkem třeťáku jsem 

dostal nabídku od firmy Agrosoft, ve které pracuji 

na úvazek jako vývojář webových aplikací.

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

Zvládáš školu i práci, nebo má u tebe něco 

přednost?

Jak kdy. Ve firmách mi ale vycházejí vstříc a pro 

školu mají pochopení, problém však nastává, když 

se nestíhá. To se prostě musí dělat. Vzdělání ale 

dávám přednost, protože vím, čeho chci v životě 

dosáhnout a co je k tomu zapotřebí.

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

Můžeme někde vidět tvoji tvorbu?

Určitě, první oficiální web jsem vytvořil v roce 

2013 pro neziskovou organizaci ČČK (Český 

Červený Kříž) a ten funguje dodnes 

(http://cckveseli.cz/). Mé osobní webové stránky 

jsou dokonce z roku 2012.

Pokračování na další straně →

http://cckveseli.cz/)
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Rozhovor…

Mezi největší zakázky patří ty pro firmy:

Kalas (http://kalas.cz/),

Bikespace (http://bikespace.cz/),

MAS Machine Tools

(http://masmachinetools.com)

Za zmínku také stojí např.:

(http://elektronici.cz/)

(http://sanatoriumchotoviny.cz)

(http://www.knihovnatabor.cz/)

(http://ubytovani-veseli.cz/)

(http://www.worldpuppy.com/)

(http://mauto-servis.cz/)

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

Programuješ i v jiných jazycích, nebo jen 

výhradně v PHP?

Vzhledem k tvorbě webových stránek

a webových aplikací používám HTML, CSS, JS 

(JavaScript) a PHP. Při tvorbě desktopových 

aplikací mám zkušenosti s C#.

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

Mockrát děkujeme za rozhovor a za tvůj čas 

přejeme hodně štěstí.

Děkuji.

http://kalas.cz/
http://bikespace.cz/
http://masmachinetools.com/
http://elektronici.cz/
http://sanatoriumchotoviny.cz/
http://www.knihovnatabor.cz/
http://ubytovani-veseli.cz/
http://www.worldpuppy.com/
http://mauto-servis.cz/
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Učitelé vypráví …

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

Zpovídáme 

učitele

Ztráty a nálezy

„Au, nešlapej mi na nohu!“ „Kde mám svůj 

batoh?“ „Mně je špatně.“ Tyhle a podobné 

výkřiky se ozývaly v autobuse, který vezl mě a můj 

oddíl jedenáctiletých děvčátek na výlet do 

Tábora. Cesta z Plané nad Lužnicí, kde jsme byly 

na letním táboře, tehdy zvaném „pionýrák“, 

nebyla dlouhá, ale MHD nezklamala a v roli 

sardinek se nám i těch pár kilometrů zdálo 

k nepřečkání. I přes to, že jsem tehdy byla 

studentkou a v práci s dětmi jsem

neměla velké zkušenosti, se mi

zdálo, že mám vše pod

kontrolou. Ale už za chvíli

se mělo ukázat, jak velký

to byl omyl.
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Učitelé vypráví…

„Hurá, už budeme vystupovat,“ volaly holky, ale 

asi ne dost hlasitě, protože když se u nádraží 

autobus zastavil a se zasyčením vyplivl část svého 

nákladu, zůstala na nástupišti po jeho odjezdu jen 

polovina oddílu. Druhá, ale už bez

pedagogického dozoru, mizela i s autobusem do 

víru „velkoměsta“.

Věřte, že tak rychle jako tenkrát jsem pak už 

nikdy město až na náměstí neproběhla. Když jsme 

se i se zbytkem oddílu probojovaly až tam, k mé 

úlevě tam holky byly. Připojily se k jinému oddílu

a vystoupily u gymnázia. Dnes, v době mobilních 

telefonů, by tento příběh skončil dříve, než by 

začal, stačil totiž jeden hovor, ale tenkrát mi do 

smíchu opravdu nebylo.

Od té doby uběhla pěkná řádka let a já už dnes 

ve škole naštěstí skoro nic neztrácím, když tedy 

pominu sem tam zatoulané klíče, to nejdůležitější 

lejstro ze všech nebo kartičku na oběd. Já už teď 

ve škole spíše nalézám. A tady u nás jsem našla 

skvělé kolegy, řadu šikovných studentů - techniků, 

kteří vezmou na milost i tu moji literaturu a dějepis, 

a to stále stojí za to tuhle práci dělat.

paní učitelka Mgr. Kolláriková
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Aplikace …

Numberful
Hádanky

Procvičte si postřeh

v matematice díky 

této aplikaci.

Smash Hit
Arkádové

Máte občas chuť 

něco rozbít? V této 

hře přímo musíte, 

abyste se dostali do 

dalších levelů.

Monument Valley
Hádanky

Krásná 

minimalistická 

logická hra od 

studia ustwo.

Hearthstone: H. of W.
Karetní

V případě, že slyšíte 

o Hearthstonu

poprvé a chcete si 

ho vyzkoušet, 

použijte tuto apku.
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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




