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Přehled nadcházejících školních akcí 

na měsíc duben 

 

Pozvánka – světová škola (12. 4. 2018) 

Vážení a milí, rádi bychom Vás pozvali jménem žáků SZŠ Brno, Jaselská, 

příspěvková organizace na naší akci, která propaguje zdravý životní styl u mladých lidí 

i ostatních obyvatel Brna s názvem: 

VŠECHNY CESTY KE ZDRAVÍ 

(12. 4. 2018 od 9:00 – 12:00 hodin, park na Obilním trhu v Brně) 

 

Co Vás čeká za informace a zážitky? 

- negativní vlivy na zdraví 

- zdravé potraviny 

- tvoření 

- kondiční trénink 

- relaxace 

- jednoduché cvičení 

S sebou dobrou náladu a sportovní oblečení!!! 

 

(Mgr. Iva Lambova) 
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Přednáška pplk. Mgr. Josefa Lottese (25. 4. 2018) 

Pplk. Josef Lottes  elitní kriminalista, v roce 2016 uvedený do policejní síně slávy za 

svůj celoživotní boj proti zločinu. V prosinci 2017 obdržel druhé nejvyšší ocenění policejního 

prezidenta za mimořádné zásluhy v podobě pamětního bodáku. Pan pplk. Lottes zůstal věrný 

policii celých 44 let. 

Za jeho působení v oddělení vražd se útvar dostal na světovou špičku z pohledu 

objasněnosti násilné trestné činnosti. Podílel se na vyšetřování řady známých zločinů, 

například Orlické vraždy, Vinohradský řezník apod. Byl členem týmu Tempus, který se 

zabývá nevyřešenými starými vraždami. Poslední jeho působiště byla Národní centrála proti 

organizovanému zločinu. 

U PČR začínal případem spartakiádního vraha, od té doby usvědčil stovky dalších 

pachatelů. Jeho tým vyšetřil přes 1000 případů vražd. U PČR je od roku 1973. V poslední 

době pracuje i jako odborný poradce při natáčení seriálů a filmů. 

S problematikou vyšetřování vražd se ve většině případů snoubí další řada nejrůznější 

trestné činnosti – rovněž tak motivy spáchaných skutků, rozdílnost pachatelů – jak věková, 

tak sociální. Vzhledem k narůstajícímu násilí v rodinách, kterému musejí bohužel přihlížet 

i děti, přidáváme nové téma domácí násilí. 

 

TÉMA PŘEDNÁŠKY: (Celá přednáška je doplněna příběhy z praxe) 

 Kriminalita nezletilých a mladistvých.  

 Šikana.  

 Vysvětlení pojmu trestní odpovědnosti dětí a mládeže.  

 Pojem trestního činu – zákoníku, paragrafové znění.  

 Srovnání se zahraničím – sexuální odpovědnost a rozdílnost s ostatními státy, sexuální 

obtěžování, pohlavní zneužití, možné případy a z toho plynoucí problémy.  

 Šikana a násilí na školách, šikana jednotlivci, davem.  

 Kyberšikana, nebezpečí plynoucí z internetu, seznamování po internetu, sexuální 

vydírání  

 Autorské právo a jeho porušování, stahování po internetu a autorské právo.  

 Zákon – stalking – domácí násilí. 

Doba trvání přednášky je vždy 60 min a dále následují odpovědi na dotazy. 

Vstupné: 50 Kč 

(Mgr. Simona Valošková) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc duben 

Noční běh pro Světlušku 2018 (14. 4. 2018) 

Tradiční běh pro Světlušku se odstartuje v sobotu 14. 4. od 21:00 v parku Lužánky. 

Registrace závodníků proběhne už od 18:30. Celým večerem budou provázet moderátoři 

Českého rozhlasu a od 20:00 vystoupí hudební kapela Poetika. Pro prvních 1000 online 

registrovaných závodníků si pořadatelé připravili startovní balíček s čelovkou (která bude 

nezbytná) a plátěný vak. Nebudou chybět ani nevidomí maséři nebo různé akce od Běžeckého 

klubu Brno.  

Více informací naleznete na stránkách akce – brno.behprosvetlusku.cz/ 

 

Festival Ochutnej svět (28. 4. 2018 – 29. 4. 2018) 

Poslední dubnovou sobotu od 11:00 proběhne již třetí ročník tohoto gastronomického 

festivalu v areálu „Malá Amerika“. Návštěvníci se mohou těšit na nepřeberné množství 

pokrmů a delikates z různých kontinentů světa. Chybět nebude ani bohatý doprovodný 

program. Více informací naleznete na stránkách akce (stačí zadat název do vyhledávače).  

 

 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Toulavé boty 

 

Kanada – Britská Kolumbie – Vancouver 

 

 Velice často se při svých cestách nechávám inspirovat různými internetovými portály, 

anketami či žebříčky, které každoročně vydávají seznamy nejkrásnějších míst, měst, pláží 

a dalších světových nej. Vzhledem k tomu, že jsem celý život strávil ve městech (kromě Brna 

jsem dlouhodobě pobýval v Londýně, Miláně a Sydney), zajímám se především o výsledky 

z této oblasti. Prvních pět míst v anketách o nejkrásnější města světa celkem pravidelně 

a zaslouženě obsazují Rio de Janeiro (Brazílie), Kapské Město (JAR), San Francisco (USA), 

Sydney (Austrálie; občas karty promíchá Singapore, který je ale zároveň samostatným státem) 

a kanadský Vancouver, o kterém bude dnešní povídání v pravidelné rubrice Toulavé boty. 

Vancouver si svoje postavení jednoho z nejkrásnějších měst na světě získal díky své poloze – 

leží v nádherné zátoce, obklopen fjordy a vysokými horami, zdejší příroda představuje to 

nejzajímavější, co může nabídnout druhá největší země světa – Kanada, která je tak obrovská, 

že ji omývají hned 3 světové oceány – Severní, Tichý a Atlantský. Přestože se jedná o velké 

území, sousedí pouze se dvěma státy – USA a Dánskem (asi se teď divíte, jak je možné, že 

píšu Dánsko, které leží v severní části evropského kontinentu – správně řečeno sousedí 

s největším ostrovem světa – Grónskem, které patří pod dánskou vlajku). Kanada je tvořena 

deseti provinciemi, které spadají pod vlajku britské královny a tvoří společně s dalšími státy 

tzv. commonwealth. Původně bylo území obydleno Indiány, kteří dnes představují 
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národnostní menšinu. Dnešní obyvatelstvo hovoří dvěma světovými jazyky – Kanada je 

rozdělena na anglickou a frankofonní oblast. 

 

Ukázka krásné přírody v okolí Vancouveru. 

 Vancouver je velké přístavní město, které se rozprostírá v jihozápadní části Kanady – 

v provincii Britská Kolumbie. Svojí rozlohou představuje třetí největší město v celé Kanadě. 

Vancouverský přístav je důležitým místem pro lodní přepravu v rámci celého 

severoamerického kontinentu, navíc odsud vyplouvá nespočet luxusních zaoceánských lodí, 

které plují s turisty především na Aljašku či do Jižní Ameriky. Milovníci filmu toto město 

znají jako tzv. kanadský Hollywood, protože se zde natáčí nejvíce filmů právě po Los 

Angeles a New Yorku. Díky blízkosti hor je Vancouver rovněž vyhledávaným místem mezi 

milovníky zimních sportů, v roce 2010 dokonce hostil XXI. zimní olympijské hry. Velkou 

zajímavostí jistě je, že ve městě vznikla slavná ekologická organizace Greenpeace – v roce 

1971 z přístavu vyplula první loď této organizace, která měla za úkol šířit osvětu o ochraně 

naší planety a bojovat proti rozšiřujícím se jaderným pokusům ve světě. 
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Přístav ve Vancouveru – konkrétně terminál pro luxusní zaoceánské plavby. 

 Vancouver jsem toužil navštívit hodně dlouho, vždy mě přitahoval díky své poloze 

v nádherné divoké přírodě, která je pro Kanadu tak typická. Vzhledem k tomu že jsem spíše 

letní tvor, rozhodl jsem se pro výlet do Britské Kolumbie o prázdninách loňského roku 

a udělal jsem opravdu dobře. V oblasti panovalo příjemné počasí s nezvykle vysokými 

teplotami kolem 26°C, obloha byla azurově modrá a voda dovolovala namočit nejenom 

kotníky. Je strašně důležité, aby v horských oblastech panovalo hezké počasí s dobrou 

viditelností – může se totiž stát, že na okolní vrcholky a celé město padne hustá mlha, což se 

děje v těchto oblastech díky oceánu dost často, takže nevidíte vůbec nic. Naštěstí se mi nic 

podobného nestalo, takže jsem viděl Vancouver a jeho přírodu v celé jeho kráse. Samotné 

město projdete za pár hodin, najdete zde krásné části s moderními mrakodrapy a soukromými 

obytnými bloky, zároveň ovšem narazíte i na oblasti, kterým je lepší se vyhnout i během dne. 

Setkal jsem se zde s asi největší komunitou lidí bez domova a narkomanů, kteří posedávali na 

chodnících jedné rušné ulice a tvořili souvislý pás o délce několika stovek metrů (nic 

podobného jsem ve světě dosud neviděl). Město je vyhlášené mezi umělci ze všech různých 

odvětví – malířství, fotografie, hudba, film (dokonce se mi podařilo sledovat natáčení jedné 

akční scény zasazené do běžného odpoledního chodu v místní ulici). 
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Jezírko se stovkami kvetoucích leknínů v okolí Vancouveru. 

Do Vancouveru se ale jezdí hlavně kvůli přírodě, tak bych vám rád ukázal pár 

okolních zajímavostí, které nesmíte rozhodně vynechat, pokud se do těchto končin jednou 

podíváte. 

Stanley park 

Největším a nejkrásnějším parkem ve městě je bezesporu Stanley park, který je vlastně 

původním lesem, do kterého lidé v průběhu let zasáhli a vytvořili z něj odpočinkovou oblast, 

kam se sjíždí veškeré obyvatelstvo. Naštěstí je park tak obrovský, že nehrozí žádné 

přelidnění, fronty nebo absence soukromí. V parku jsou vytvořeny turistické trasy, často 

narazíte na vyřezávané indiánské totemy a odpočinout si můžete na jedné ze stovek laviček či 

piknikových ploch. Není vůbec žádným problémem v parku strávit celý den, jelikož zde 

narazíte na spoustu stánků s občerstvením a můžete navštívit i místní zvířecí farmu. 

Okrajovou částí parku vede rychlostní silnice, která spojuje jižní a severní část Vancouveru 

i díky vysokému mostu, který docela připomíná slavný Golden Gate v San Franciscu. Ideální 

je, když si zapůjčíte kolo a celý park pohodlně objedete – naskytne se vám možnost vidět 

všechna jeho krásná místa, ze kterých je úžasný pohled na jednotlivé části Vancouveru či 
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obrovské plující lodě. Jen si dávejte pozor na bobry a mývaly – kradou všechno, co si necháte 

položené na dece a nehlídáte.   

 

Pařez po obrovském sekvoji ve Stanley parku. 
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Výlet na Grouse mountain 

Výlet na tuto horu je doslova povinností, pokud strávíte ve Vancouveru pár dní. Máte 

možnost si zaplatit autobus, který vás doveze až pod úpatí samotné hory, kde na vás bude 

čekat moderní lanovka. Navíc po cestě k hoře pojedete po výše zmiňovaném mostě a uvidíte 

nádherné vily severního Vancouveru, který je považován za neluxusnější oblast města. Cesta 

autobusem od přístavu trvá přibližně 30 minut a projedete za tu dobu podstatnou část města. 

Cena za zpáteční jízdenku a výjezd lanovkou se pohybuje kolem 2000 Kč., ale rozhodně 

nebudete litovat utracených peněz. Grouse mountain není “jen” kopec, ale místo kde na vás 

dýchne ta pravá tradiční Kanada. 

 

Pohled na lanovku z Grouse mountain – v pozadí horské jezero a záliv. 

 Doporučuji, abyste se na horu vydali v průběhu pracovního týdne, při dobré 

předpovědi počasí a brzo ráno, jinak se nevyhnete velkému množství lidí, kteří se také 

doslechli o této atraktivní lokalitě a chtějí ji vidět na vlastní oči. Čím je tedy hora tak známá? 

Superlativů je několik, ale asi tím nejzásadnějším je její poloha – máte před sebou Vancouver 

doslova jako na dlani, uvidíte celý záliv, jednotlivé fjordy, horská jezera, navíc při velmi 
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dobré viditelnosti je možno spatřit i území USA. Je to jedno z míst na světě, kde stojíte 

s pusou otevřenou a nechápete, že něco tak hezkého příroda dokázala vytvořit. Až se 

vzpamatujete z prvotního šoku způsobeného těmito emocemi a zvyknete si na extrémně čistý 

vysokohorský vzduch, můžete začít objevovat další bonusy, které Grouse mountain přináší. 

 

Vysoké stromy pod Grouse mountain. 

 Na hoře můžete v pohodě strávit celý den a určitě se nebudete nudit – místní 

pracovníci denně připravují bohatý program, který turistům přiblíží tradiční věci a seznámí je 

blíže se zvířaty, která v Kanadě žijí. Asi nejoblíbenější atrakcí je soutěž dřevorubců, kteří se 

pomocí motorových pil snaží v co nejkratším čase přeřezat kmeny různých tlouštěk či 

vytvarovat krásné sochy. Dalším lákadlem je krmení dravých ptáků a jejich letecká show, do 
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které jsou zapojeni i přihlížející turisté. Máte možnost na vlastní oči spatřit pravé grizzly 

medvědy, kteří jsou sice ochočení a zvyklí na davy turistů, přesto je chovatelé drží za 

ostnatým plotem s elektrickým proudem (asi ne nadarmo se říká, že medvěd grizzly je 

nejnebezpečnější tvor na naší planetě). Takoví roztomilí medvídci to jsou, že by si je člověk 

pochoval a odnesl domů . Mně se například líbila dřevěná zeď, na které byly namalovány 

siluety jednotlivých druhů medvědů v životní velikosti, takže jsem si hned udělal obrázek 

o tom, které zvíře nechci nikdy potkat v lese (grizzly dosahuje až 3,5 metrů, když se postaví 

na zadní nohy). 

 

Méďa Béďa grizzly při pózování před objektivem fotoaparátu. 

 Dalšími roztomilými zvířátky, které si můžete dokonce pohladit, jsou veverky, 

mývalové, bobři a malé lišky, které jsou asi nejhezčí. Dokonce se ani nemusíte bát vztekliny – 

všechna zvířata jsou očkována a v Kanadě není velký výskyt této smrtelné nemoci. Až se do 

sytosti vyřádíte se všemi zvířátky, můžete se posilnit v místní restauraci, která nabízí celou 

řadu jídel a připraví vám i cestovní balení pro případ, že se rozhodnete stoupat výše do hor. 

A toto rozhodnutí by měl udělat asi každý – teprve tady se dostáváte do té úžasné divoké 
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přírody. Jeden ze strmých výšlapů vede k velké zajímavosti, která je turistickým lákadlem, ale 

naštěstí díky své nedostupné poloze není až tak přelidněna (tlustí turisté jsou prostě líní šlapat 

do kopce za atrakcí). 

Eye of the wind 

 Nebyl jsem líný a podnikl výstup o několik stovek metrů výše, abych navštívil tuto 

atrakci. Eye of the wind je vysoká větrná elektrárna, na jejímž vrcholu je prosklená 

360 stupňová rozhledna, ze které vidíte daleko do hor a dokonce i všechno pod sebou, jelikož 

i samotná podlaha je ze skla. No v prvním momentu se mi trošku točila hlava, ale pak už jsem 

se nechal unášet tím úžasným výhledem do panenské přírody. Uvnitř je vždy přítomen jeden 

pracovník, který poskytne zajímavý výklad o vzniku této elektrárny a přiblíží návštěvníkům 

okolní krajinu z pohledu rodilého horala. Vstupné na rozhlednu není v ceně výletu, ale 500 Kč 

nikoho nezruinuje. 

 

Výstup na Eye of the wind – zbytky sněhu v pozadí. 
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 Pokud vám ještě zbyde čas a budete chtít zažít ten pravý adrenalin, doporučuji si 

zaplatit let v hydroplánu – tedy v malém letadle, které startuje a přistává na vodě. Bohužel je 

cena tohoto 30 minutového letu trošku vyšší – 8000 Kč., ale zážitek je to neskutečný. Piloti 

mají svoje trasy, na kterých vám ukážou město z ptačí perspektivy a při hezkém počasí se 

proletíte i nad horami, což je teprve ten pravý zážitek – neříká se jen tak, že svět je 

nejkrásnější vidět shora. Pontony s hydroplány se nacházejí kousek od lodního přístavu 

v samotném centru města a vzhledem k vysoké ceně letu se nestane, že byste stáli hodinu ve 

frontě na své letadlo.  

 

Přístav s hydroplány. 

 Co napsat v závěru našeho putování? Vancouver je krásný, moc krásný. Jeho 

jedinečnost je dána díky poloze – kombinace vysokých hor a oceánu se zálivy tvoří doslova 

balzám na duši – můžete stát klidně hodiny na jednom místě a výhled vás neomrzí. Souhlasím 

tedy s výsledky všemožných anket, které Vancouver pasují na nejvyšší místa žebříčků 

nejkrásnějších měst světa. Já bych mu udělil asi čtvrté místo, protože jsem milovníkem Ria 

a San Franciska, navíc bych před něj dal ještě Sydney, která je Vancouveru velmi podobná 

s tím rozdílem, že místo hor je obklopena typickou australskou vegetací. Je na každém z nás, 

aby si vybral ta místa, která se mu budou líbit a kam se bude rád vracet. Kanada je země, 

kterou jistě navštívím znovu, protože její příroda představuje jedno z největších bohatství, 
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které na naší planetě nalezneme. Pokud zatím nemáte plán na letošní velké prázdniny, zkuste 

popřemýšlet právě o Kanadě a třeba rovnou i o Vancouveru – nebudete litovat . 

 

Červený javor v parku –  národní znak Kanady. 

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Tvůrčí psaní studentů 

 

Štěstí 

Každý si pod pojmem štěstí vybavíme něco jiného. Pro někoho představuje štěstí 

výhra v loterii, pro jiného člověka je štěstím velká rodina a pro někoho dalšího štěstí může být 

milující partner. Jedno však májí tyto věci společné, je to pocit, po kterém každý toužíme. Je 

to moment, kdy nám svět přijde nepopsatelně krásný a my se cítíme dobře. 

Mnoho lidí si však myslí, že jejich štěstí je pomíjivé, že přijde a brzy znovu odejde, 

protože se v našich životech objeví problém, který zabrání, abychom prožívali ty nádherné 

pocity euforie. Někteří jsou dokonce toho názoru, že žádné štěstí neexistuje. Myslí si, že 

život, který žijeme, je pouze temná pustina, do které občas svitne paprsek slunce a naděje. Ale 

není právě v tomto štěstí? 

Když se nad tím zamyslíme, už jen paprsky slunce, které na nás dopadají, jsou 

ohromné štěstí, které můžeme denně zakoušet. Kdybychom byli blíže k Slunci, spálilo by nás, 

naopak pokud bychom byli dál od Slunce, zmrzli bychom. A to, že je planeta Země v ideální 

vzdálenosti od Slunce, je obrovské štěstí, nemyslíte? 

Někomu toto myšlení může připadat přehnaně pozitivní a nesmyslné, to mu 

nemůžeme upřít, ale jednou jsme se při rozhovoru s řádovou sestrou zamýšleli nad tím, co to 

štěstí je. Řekla nám, že pociťuje štěstí, když ráno může vstát, když vidí úsměvy lidí kolem 

sebe nebo při uklízení svého pokoje. Také řekla jednu velmi zajímavou věc a to, že pociťuje 

štěstí, i když pláče. Nedává to smysl, že? A přesto byla její slova pro mne velkou inspirací do 

života. 

Uvědomme si, že štěstí není jen úžasný pocit, při kterém se nám vyplavují endorfiny. 

Štěstí je trvalý stav, kdy si uvědomujeme, že kolem sebe máme spoustu dobra. I když 

bojujeme své malé bitvy nebo jsme právě ztratili blízkého člověka, máme Boha, který nás 

miluje, a to je podle mne to největší štěstí na světě. Proto se smějme, když je nám do smíchu, 

plačme, když se nám chce plakat, ale uvědomme si, že i v těžkostech můžeme být šťastní. 

(Nikol Georgiánová, 4.L) 
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Poznejte s námi orientální kuchyni 

 

Knedlíčky Che Bot Loc 

(Perličky z tapiokové mouky plněné kokosem a oříšky se sladkou zázvorovou omáčkou)  

Ingredience: 

Těsto:  

1 balení tapiokové mouky (400 g) a 250 ml vody  

Rozdělte mouku na 150 g a 250 g do dvou misek.  

Do misky s menším podílem přidejte 250 ml horké vody, rozmíchejte a přidejte 

k většímu podílu s moukou. Zpracujte v jednotlivé hladké těsto a nechte v plastovém pytlíku 

chvíli odpočinout. Dbejte na to, aby bylo pořádně zakryté, rychle okorává.  

 

Náplň:  

100 g arašídů se slupkou  

1 kokosový ořech  

Oříšky se slupkou orestujte pomalu na pánvi, dokud se nezačne sloupávat slupka. Poté 

nechte vychladnout a zbavte slupek.  

Čerstvý kokosový ořech po otevření vyjměte ze skořápky, rozkrájejte na menší kusy, 

odkrájejte hnědou tvrdší kůru a poté nakrájejte na menší kostičky velikosti nehtu u malíčku.  

 

Příprava knedlíčků:  

Z těsta z tapiokové mouky vytvarujte malé kuličky a ty postupně plňte oříškem nebo 

kokosem. Ihned vařte ve vroucí vodě s trochou oleje zhruba 3–6 minut podle tloušťky těsta, 

dokud knedlíčky nevyplavou na povrch. 

Poté je ihned pomocí sítka předejte do misky s vodou a ledem. Zchlazením knedlíčky 

krásně zprůhlední.  

Omáčka:  
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150 g cukru – nejlépe palmového  

100 g zázvoru limetka  

citronová či limetová kůra  

koření – badyán, skořice, hřebíček či kardamom lístky máty, meduňky či perily  

Dejte vodu v menším hrnci vařit, poté přidejte třtinový, palmový či kokosový cukr 

a nastrouhaný či najemno nakrájený zázvor, zredukujte zhruba o jednu třetinu, podle libosti 

přidejte citronovou či limetovou kůru, badyán, skořici, hřebíček či kardamom.  

Na servírování si připravte misky, do kterých vložíte uvařené perličky, zalejete 

omáčkou a můžete posypat lístečky máty, meduňky, perily či jiné svěží bylinky. 

 

 

(Andrejka Vu Nguyen a Anička Vu Nguyen, 2.C) 
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Herní koutek 

 

StarCraft 

 Minule jsme se společně podívali na hru StarCraft II, která navazuje na StarCraft, 

který letos v březnu slaví 20 let, a právě proto se dnes podíváme na onen první díl.  

 Příběh hry nás opět dostává do budoucnosti, kde vesmír obývají tři hlavní rasy: 

Terrani (lidé vyhoštění ze Země), Zergové (obří členovci) a Protossové (vysoce pokročilá 

civilizace). Terranům vládne Konfederace, která se k lidem chová krutě a pro udržení si své 

vlády by udělala cokoli (včetně genocidy). Proti konfederaci se rozhodne bojovat odboj zvaný 

Sons of Corhal v čele s Arcturusem Mengskem, kteří se pro Konfederaci stávají opravdovou 

hrozbou.  

 

 Vypukla nová válka, do které se zapletla i rasa Zergů, kterou chtěla Konfederace 

zneužít (chtěla pomocí nich zničit Sons of Corhal a sama sebe prohlásit za hrdiny). To se ale 

Konfederaci nepodařilo a jejich pokus se zvrhl v obrovskou invazi Zergů.  

 Konfederace místo toho, aby se pokusila zachránit lidi, se rozhodla zachraňovat svůj 

majetek, což se postupně rozneslo mezi všemi Terrany. Ti se začali postupně obracet na Sons 

of Corhal, mezi něž se přidal i maršál Jim Raynor. 

 Vaším úkolem ve hře je projít příběhem a plnit mise. Ve většině z nich musíte sbírat 

nerostné suroviny a za jejich pomoci vytvořit bojové jednotky, s nimiž splníte cíl mise 

(většinou zničíte jiné bojovníky, vypálíte planetu, ...).  

 Hra je sice starší a, co se týče grafiky, se s druhým dílem nemůže rovnat, přesto je její 

příběh skvěle zpracován a dokáže zabavit na velmi dlouhou dobu. 

(Petra Hlaváčková, 4.L) 
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Zajímavý koníček 

 

Vodní pólo 

K vodnímu pólu jsem se dostala přes moje rodiče. Vlastně celá moje rodina je 

nějakým způsobem spojena s vodními sporty. Už jako malé dítě jsem milovala vodu. Začala 

jsem chodit do závodního plavání. Plavala jsem od 3 do 14 let. Ze začátku jsem plavání 

milovala, jenže postupem času jsem zjistila, že mě to nenaplňuje tak, jak když jsem byla malá. 

 

Proto jsem se rozhodla, že začnu hrát vodní pólo v brněnském klubu Kometa Brno. 

Nejvíce se mi líbilo, že je tento sport velice všestranný a kolektivní. Při zápase se musíte 

spoléhat jeden na druhého a to je na tom krásné. Důvěra a spolupráce jsou dvě velice důležité 

věci. 

Vodní pólo se hraje v bazénu dlouhém minimálně 25 metrů a hlubokém nejméně 

1,80 metrů. Na hřišti jsou dvě brány a cílem je dát gól do soupeřovy sítě. Celé družstvo se 

skládá ze 13ti hráčů. Do hry nastupuje 6 hráčů a brankář. 
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Po nějaké době, co jsem hrála žákovské kategorie, mě vybrali trenéři do juniorské 

reprezentace České republiky. Tímto se mi otevřely dveře do dosud neznámého světa. 

Poznala jsem nové spoluhráčky z celé republiky a staly se z nás velice dobré kamarádky. 

S reprezentačním týmem jsme byli na mnoha turnajích nejen v Česku, ale i po celé Evropě. 

Navštívili jsem Slovensko, Německo, Srbsko, Anglii, Chorvatsko, Dánsko a Francii. Zatím 

náš nejlepší úspěch je druhé místo z Turnaje evropských zemí kategorie U17, které se konalo 

v dánském Odense. V září se se chystáme na Mistroství Evropy kategorie U19 do 

Portugalska. 

 

 

 (Michaela Křížová, 4.S) 
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Úvaha 

 

70. výročí založení školy 

Na škole proběhly 3 dny výročí založení školy a každý den byl připravený program. 

Třetí den bylo v tělocvičně připraveno vystoupení jak hudebního tak i tanečního kroužku, ale 

i ukázka latinsko-amerických tanců a mažoretky.  

Už od rána jsme se připravovali. Hudební kroužek si chystal veškeré své vybavení 

a my ostatní si opakovali sestavy. Nejdříve jsme všichni čekali, až přijdou nějací hosté, 

kterým bychom mohli naše vystoupením představit. Ale on bohužel nikdo nikde. Tak první 

program byl pro jednu třídu prváků.  

Poté jsme čekali, jestli se náhodou někdo neukáže, ale ono stále bohužel nic. Naštěstí 

dorazilo alespoň pár tříd, aby využily suplovaných hodin a přišly se na nás podívat. Třetí 

vystoupení bylo už jen před pár lidmi ze školy. Byl to fajn den a všichni jsme se navzájem 

podporovali. 

 

Klára Hájková (2.B), Sabina Porubková (2.B) a Zuzana Kučerová (2.B) při tanečním představením Street Dance.  
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Maturitní ples 

23. března se uskutečnil v hotelu Voroněž maturitní ples našich studentů. Od 17:30 se 

tam začali všichni pomalu scházet. Všechny maturantky měly naprosto překrásné šaty a všem 

to moc slušelo. 

 V 19:00 bylo slavnostní zahájení. Po zahájení vystoupila skupina mažoretek Pusinky 

Říčany, poté zatancovali Kateřina Čerteková a David Cikrle a po nich následovalo vystoupení 

taneční skupiny Magic.  

Následovalo šerpování tříd. Každý maturant tam měl spoustu opory, jak od rodiny, tak 

i od svých spolužáků. Atmosféra byla opravdu skvělá. Během celého večera hrál orchestr, 

který roztancoval snad každého. Hráli nádherně a moc dobře se poslouchali.  

Maturitní plesy nejde moc srovnávat. Každý ples je něčím jiným, a tak i originální. 

Ještě dva roky a čeká to i mě. A taky mám samozřejmě svoji představu, jak chci, aby to 

vypadalo, ovšem nejsem si jistá, že by to šlo všechno uskutečnit, ale necháme se překvapit. 

Člověk nikdy neví, co bude dnes a zítra natož za dva roky.  

 

Návštěvníci „Plesu SRPD“. 

 (Klára Hájková, 2.B) 
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Hudební okénko 

 

PŘÍBĚH PÍSNĚ 

RED HOT CHILLI PEPPERS –  UNDER THE BRIDGE 

INFO: 

1) Kapela byla založena v roce 1983 v Los Angeles (USA). 

2) Vydavatelství EMI kapele poskytlo v roce 1986 asi pět tisíc dolarů na nahrání desky. Členové však více 

než dva tisíce utratili za drogy. 

3) Album Blood Sugar Sex Magik natočili v domě, kde bydlel kouzelník Harry Houdini.  

 

Kapela v novém složení, zleva: Josh Klinghoffer, Flea, Anthony Kiedis a Chad Smith. 

Kapelu Red Hot Chilli Peppers si nemusíme jednoznačně představovat. Formace s výrazným 

hlasem Anthonyho Kiedise, ovládla hitparády a hudební svět písní Under the Bridge v roce 

1991 a stala se pomyslnou hymnou kapely, kterou hraje většinou v závěru koncertu. 

Vracíme se na jedenáctou nahrávku alba Blood Sugar Sex Magik, píseň Under the Bridge tam 

původně být neměla, protože Anthony ji považoval za odlišnou od ostatní produkce kapely. 

Kiedis zpívá o době, kdy byl závislý na heroinu a jeho jediným „přítelem“, bylo velkoměsto. 
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Sometimes I feel like I don't have a partner – Někdy se cítím, jako bych nikoho neměl 

Sometimes I feel like my only friend – Někdy se cítím, jakoby mým jediným přítelem bylo 

Is the city I live in, the city of angels – To město, ve kterém žiju, město andělů 

Lonely as I am, together we cry – Osaměle jako já, společně pláčeme 

Píseň byla původně básní, kterou Kiedis sepsal během cesty přes Los Angeles. Nechtěl ji 

použít pro kapelu, považoval to za velmi osobní vypsání pocitů, jež využije jinak. Producent 

Rick Rubin narazil na text v Anthonyho notebooku a poznamenal, že by to mohl být pro 

kapelu velký úspěch. Ten zpočátku nechtěl šířit svoje pocity mezi ostatní, nakonec tomu ale 

dal šanci. 

I drive on her stress – Jezdím po jejích ulicích 

 'cause she's my companion –  protože je má společnice 

I walk through her hills – Chodím po jejích kopcích 

 'cause she knows who I am – protože ví, kdo jsem 

She sees my good deeds and she kisses me windy – Vidí mé dobré skutky a líbá mě větrem 

I never worry, now that is a lie – Nikdy se nebojím, to je teď lež 

Rubin v roce 2013 řekl pro časopis Newsweek: „Myslel jsem si, že RDCHP nemají žádné 

omezení v tom být funkem, co je smíchán s rapem. A pamatuju si, jak se Anthony tvářil, když 

měl o tom songu říct ostatním členům kapely. Ale zazpíval to Johnovi, který sepsal svoje části, 

později to slyšel i Flea, dali to dohromady a neuvědomovali si, jak skvělá píseň to je. Až 

dokud neslyšeli reagovat lidi.“ 

I don't ever want to feel – Už nikdy se nechci cítit tak, 

Like I did that day – jako jsem se cítil ten den 

Take me to the place I love – Vezmi mě na místo, které miluju 

Take me all the way – Veď mě celou cestu 

K sepsání Under the Bridge dosti pomohla psychická stránka zpěváka Kiedise, když v roce 

1988 přišel o svého nejlepšího kamaráda a spoluhráče Hollaka Slovaka, který zemřel na 

předávkování léky. „Seděl jsem za volantem a zpíval o tom, že se cítím, jako bych neměl 

žádného přítele. To bylo někdy na začátku 1990. Bylo to těžký. Flea s Johnem se přátelili víc 

a víc a já jen odtažitě seděl a myšlenkama byl u drog.“ 
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Anthony mimo jiné zpívá o městě andělů. Myslí tím slavné Los Angeles, kde bydlí od svých 

dvanácti let. Velká část písně je právě o městu. „Teď už mě to spíš odpuzuje. Prakticky 

nemůžu nic jiného, než nasávat ty toxiny ve vzduchu. Není to příjemná myšlenka, věř mi. 

Pravděpodobně se toho už nezbavím,“ řekl časopisu Goldmine v roce 1996. 

„Ovšem vznik právě tohoto songu je dost náhodný, řekl bych. Za tím volantem jsem zkoušel 

náhodné rýmy, celou cestu domů po dálnici. U sebe jsem to pak ve struktuře sepsal do 

notebooku, protože ona to opravdu měla být nejdřív báseň, která se zabývala mou vlastní 

úzkostí,“ směje se zpěvák. 

It's hard to believe that there's nobody out there – Je těžké uvěřit, že tu nikdo není  

It's hard to believe that I'm all alone – Je těžké uvěřit, že jsem sám 

At least I have her love, the city, she loves me – Ale mám aspoň její lásku – města, miluje mě  

Lonely as I am, together we cry – Je osamělé jako já, společně pláčeme 

„Víš, ono je všechno propojený se vším. Když jsem byl poprvé čistej, tak se v kapele změnilo 

dost věcí. Začal jsem se cítit jako outsider. Jednoho dne se John a Flea zkouřili ve studiu. 

Podíval jsem se tehdy Johnovi do očí a uvědomil si, že jsem ho ztratil jako kamaráda. 

V autobuse jsem začal přemýšlet nad částí, že se nechci nikdy cítit jako ten den.“ 

Názvem Under the Bridge popisuje Anthony chvilku pod mostem, kde kupoval drogy od 

člena mexického gangu.    

(Eva Vranovská, 3.A) 
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Investigativní reportáž 

 

Moderování plesu 

Zdravím všechny čtenáře Jaselského kurýra. Je to již dávno, co jsem vás seznamoval 

se svojí, ne zrovna tradiční, brigádou. Jednalo se o moderátorskou činnost v jedné 

nejmenované okresní televizi. Kromě zpravodajství moderuji i různé kulturní či zábavní akce. 

Jednou z těchto akcí byl i ples SRPD na naší škole. 

Již na podzim jsem byl osloven paní Mgr. Ivetou Vilímovou, která ples již několik let 

moderuje. Požádala mě, zda bych jí nepomohl s moderováním tak velké akce jako je maturitní 

ples. Nabídku jsem samozřejmě okamžitě přijal. 
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Musím se přiznat, že jsem nikdy ples takového charakteru nemoderoval. Takže to byla 

pro mě úplná premiéra. Ono totiž moderovat ples a zpravodajství je dost rozdílná věc. Avšak 

mám rád výzvy a moderování velkolepého plesu jsem se nezalekl. Samozřejmě tréma se 

dostavila ihned při přípravě na úvod plesu. Sice mám zkušenosti mluvit před velkým 

množstvím lidí, ale návštěvníků plesu bylo opravdu velmi mnoho. Tréma mě však ihned po 

nástupu na podium opustila.  

S paní Mgr. Ivetou Vilímovou, se kterou jsem moderoval už hodně školních akcí, jsem 

se velmi rychle spojil a společně jsme ples dovedli až ke zdárnému konci. Je pro mě opravdu 

velkou ctí, že mi bylo dovoleno spolumoderovat takovou velkolepou akci a doufám, že se 

budu moci podílet na moderování plesu SRPD i příští rok.   

 (Jakub Kříž, 2.L) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Martinou Cahovou 

 

Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu vaší oblíbené rubriky s názvem: „Vyslechni svého 

učitele“. V tomto měsíci jsem navštívil a oslovil paní profesorku Mgr. Martinu Cahovou. I od 

ní jsem se dozvěděl zajímavé informace.  

Redaktor: „Kde jste se narodila a kde momentálně žijete?“ 

Mgr. Cahová: „Já jsem se narodila tady v Brně. Momentálně žiji stále v Brně, a to konkrétně 

v Bohunicích. Taky máme rekreační domek v Ochozech u Brna. Možná bych se tam chtěla ve 

stáří odstěhovat.“ 

Redaktor: „Jak dlouho působíte tady u nás na škole?“ 

Mgr. Cahová: „Já pracuji na Jaselské už 21 let. Takže docela dlouhou dobu. Já jsem dokonce 

absolventkou této školy a mám k této škole už takový, dá se říct, citový vztah.“ 

Redaktor: „Jaké učíte předměty a jaké jsou vaše funkce na škole?“ 

Mgr. Cahová: „Já můžu učit všechny odborné předměty, ale tento rok učím ošetřovatelství, 

první pomoc, ošetřování nemocných a psychologii. Kromě toho jsem třídní učitelkou 

pomaturitního studia, a to konkrétně třídy 2.Vb. Jsem moc ráda, že se pomaturitní studium 

tady začalo vyučovat, protože se tady sešlo spoustu skvělých, milých a šikovných lidí, kteří 

opravdu chtějí tuto práci dělat a chtějí ji dělat srdcem.“ 

Redaktor: „Co máte na naší škole ráda?“ 

Mgr. Cahová: „Mám ráda celkově svoji práci a nejraději mám naše studenty.“ 

Redaktor: „Co byste na škole naopak změnila?“ 

Mgr. Cahová: „Asi bych zlepšila komunikaci mezi pedagogy a studenty. A možná bychom 

měli být k sobě všichni otevřenější.“ 

Redaktor: „Máte nějakého oblíbeného žáka?“ 

Mgr. Cahová: „Já mám všechny studenty ráda. Avšak hodně lidí mi říká, i já si to 

uvědomuji, že upřednostňuju chlapce. Ono celkově kluků je na naší škole málo a já je tak 

trochu hýčkám.“ 
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Kuba Kříž s Mgr. Martinou Cahovou na Plese SRPD. 

Redaktor: „Chtěla jste být učitelkou už od dětství?“ 

Mgr. Cahová: „Ano chtěla. A jsem hrozně ráda, že se mi povedlo dát dohromady práci 

zdravotní sestry a výuku studentů. Mám svoji práci moc ráda.“ 

Redaktor: „Jaké máte ráda seriály a filmy?“ 

Mgr. Cahová: „Mám obojí hodně ráda, ze seriálů například: Případy prvního oddělení, 

Vyprávěj a První republika. Co se týká filmů, tak mám ráda Někdo to rád horké.“ 

Redaktor: „Jakou posloucháte hudbu a máte oblíbeného interpreta?“ 

Mgr. Cahová: „Mám hodně ráda legendární skupinu ABBA, skupinu Kryštof a jinak 

poslouchám moderní hudbu.“ 

Redaktor: „Jaké čtete knihy?“ 

Mgr. Cahová: „Mám ráda knížky od Patrika Hartla, anebo mám hodně ráda knihu Andělé na 

dosah.“ 
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Redaktor: „Provozujete nějaký sport?“ 

Mgr. Cahová: „Ano, sportuji. Jezdím na kole a hraju badminton. Dříve jsem hrávala 

i volejbal.“ 

Redaktor: „A máme tady poslední otázku. Jaká je vaše oblíbená třída?“ 

Mgr. Cahová: „Mám ráda všechny třídy, které učím, ale nejraději mám tu svoji 2.Vb.“ 

Děkuji paní Mgr. Martině Cahové, že si našla čas na můj výslech. A na vás, milí 

čtenáři, se budu těšit zase za měsíc u pravidelné rubriky Vyslechni svého učitele.        

(Jakub Kříž, 2L) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole  

za měsíc březen 

Setkání s europoslanci 

(2. 3. 2018) 

V pátek 2. 3. 2018 v rámci projektu „Vyslanci do škol“ se uskutečnila debata se 

studentkami a studenty naší školy, které se zúčastnily poslankyně Evropského parlamentu 

MUDr. Olga Sehnalová a Ing. Michaela Šojdrová. 

Besedu ve zcela zaplněné Dvoraně školy zahájila ředitelka PhDr. Jarmila 

Kelnarová, Ph.D. a zástupce Informační kanceláře EP v České republice Jan Pátek. Po 

úvodním představení obou poslankyň a jejich práce ve výborech přišla řada na dotazy žáků. 

Poslankyň se ptali mimo jiné na jejich názor na přijetí eura či dopad brexitu, migraci nebo 

regulaci držení zbraní. 

Poslankyně dále odpovídaly také na otázky týkající se dopravy a mýta v Evropě nebo 

ochrany spotřebitelů, například zavádějících údajů na obalech nebo bezpečnosti výrobků, 

nákupů na internetu a o budoucnosti českého zdravotnictví a školství. 

Po oficiálním skončení diskuze obě poslankyně obklopila skupina žáků, kteří 

pokládali další dotazy a s poslankyněmi se nechtěli rozloučit. 

Děkujeme oběma poslankyním a pracovníkům Informačního střediska EP v ČR, že 

k nám přijeli a umožnili nám zorganizovat tuto pro žáky velmi přínosnou akci. 

 

Další informace o této akci najdete na těchto odkazech: 

https://www.facebook.com/pg/epiopraha/posts/  

https://www.facebook.com/OlgaSehnalova/                      
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Úvodní slovo paní ředitelky PhDr. Jarmily Kelnarové Ph.D. při setkání a diskusi s europoslanci Ing. Michaelou 

Šojdrovou a MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.  

 

Žáci při přednášce europoslanců. 
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Dvorana zaplněná pedagogy a žáky. 

(Mgr. Vanda Mrkosová) 

Soutěž v psychologii  

(5. 3. 2018) 

Dne 5. 3. 2018 proběhlo školní kolo 13. ročníku psychologické olympiády: DEN 

PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma: „Kam kráčíme?“ Do 

školního kola byly přihlášeny žákyně 3. ročníků denního studia oborů Zdravotnický asistent, 

Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Celkem bylo prezentováno 5 prací (2 žákyně se pro 

nemoc omluvily).  

Výsledky: 

1. místo – Lenka Tůmová (3.L) 

2. místo – Markéta Kubíčková (3.L) 

3. místo – Tereza Dobešová (3.L) 

 Další soutěžící se umístily na 4. místě: Tereza Poláchová (3.B) a Kateřina Jochmanová 

(3.C). Žákyně, které se umístily na 1. a 2.  místě, se zúčastní soutěže v krajském kole, které se 

bude konat 14. 3. 2018 v Kyjově. 
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Děkujeme všem žákyním za zdařilé výkony. Poděkování patří i vyučujícím, které 

pomohly a poradily při zpracování prezentací a prací (Mgr. M. Madudové, Mgr. M. Cahové, 

Mgr. J. Váňové a PhDr. J. Svobodové). 

 

Tereza Dobešová při své prezentaci. 

 

Kateřina Jochmanová (3.C) při své prezentaci. 
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Přehled vítězů soutěže v psychologii. 

  (Mgr. Dagmar Procházková, předsedkyně MS PSL) 

 

4. ročník školního kola soutěže v Ošetřovatelství 

(6. 3. 2018) 

Dne 6. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Celostátní soutěž 

vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 4. ročník. Soutěž je 

koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního 

kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd 3.A, 3.B a 3.C. Velkou oporou a pomocí byly 

žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první 

části žáci prezentovali zpracované power pointové prezentace na téma: „Obvazový 

a převazový materiál“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si 

vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná 

porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd. 
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Školní kolo soutěže v Ošetřovatelství v plném proudu. 

 

Čestná předsedkyně odborné poroty: 

PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, 

příspěvková organizace     

 

Čestné členky odborné poroty: 

Mgr. Pavla Zamykalová – zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické 

vyučování a zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku 

 

Odborná porota: 

Mgr. Iva Křesťanová – odborná učitelka 

Mgr. Lenka Neumanová – odborná učitelka 

Mgr. Jitka Vyhňáková – odborná učitelka 
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Žákovská porota: 

Eva Vranovská, Zuzana Mrláková, Lucie Heřmanová 

 

Výsledky soutěže: 

1. místo            Eliška Čermáková  (ZA 3.B) 

2. místo            Monika Vévodová  (ZA 3.C) 

3. místo            Tereza Chudáčková  (ZA 3.B) 

 

Žákyně Eliška Čermáková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne dne 

22. března 2018 4. ročník celostátní soutěže. 

 

Poděkování patří všem žákům za pěkné, a na dobré úrovni zpracované, prezentace. 

Vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské 

porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému 

průběhu soutěže. 

 

 

Porota spolu s cenami a pomůckami pro soutěžící. 
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Praktická ukázka ošetřování. 

 

První tři žákyně ve 4. ročníku školního kola soutěže v Ošetřovatelství. 

(Mgr. Dana Hauserová, předsedkyně MS OSE) 



41 
 

Městské kolo středoškolských her ve futsale chlapců 

(6. 3. 2018) 

Dne 6. 3. 2018 se tým SZŠ Jaselská zúčastnil městského kola středoškolských her ve 

futsale chlapců, které se hrálo systémem 4+1. Hned na začátku turnaje jsme se museli obejít 

bez tří hráčů základní sestavy, kdy nám dva hráči náhle onemocněli, a jeden dal přednost 

dopisování testů ve škole. První zápas jsme odehráli proti Obchodní akademii ELDO, která 

byla tvořena z velké části fotbalisty ze Zbrojovky Brno, a se kterou jsme bohužel prohráli 1:4, 

přičemž za stavu 1:1 měl velkou šanci Marek Halouzka, kdy se ocitl sám před golmanem, 

bohužel však neproměnil. Ve druhém zápase jsme sice celkem jasně vyhráli s Gymnáziem 

Vídeňská 2:0, ale zranil se nám náš golman Filip Leznar, který do té doby předváděl 

neskutečné zákroky. Do třetího zápasu proti Gymnáziu Slovanské náměstí jsme nastoupili 

s náhradním golmanem Markem Halouzkou a i když jsme dohrávali pouze ve třech lidech, 

protože se zranil náš bezpochyby nejlepší hráč Dominik Kříž, dokázali jsme remizovat 0:0 

a celkově skončili na pěkném druhém místě (do finále postupoval pouze první tým ze 

skupiny). Chlapcům patří velká pochvala za bojovnost a předvedený výkon!  

Tým SZS Jaselská: 

Filip Leznar (3.A), Dominik Kříž (3.A), Petr Pelant (3.C), Abdul Nasri (3.L), Karel Krčál 

(1.C), Maroš Kýška (1.S), Marek Halouzka (2.L) 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

Městské kolo středních škol ve volejbale 

(7. 3. 2018) 

Dne 7. 3. 2018 se uskutečnilo městské (okresní) kolo ve volejbale.  

Pořadatel: Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 

Místo: SPŠ stavební 

Vedoucí družstva: Mgr. Zuzana Horynová 

Složení družstva: 

1. Barbora Němcová 

2. Adéla Zelinková 

3. Zuzana Barochová 

4. Radka Mášová 

5. Vendula Pazderová 

6. Kateřina Kadlecová 
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Děvčata hrála ve skupině s týmy Gymnázium Vídeňská, SPŠE Olomoucká 

a SPŠ stavební. Všechny týmy měly velmi vysokou úroveň. Naše děvčata hrála výborně. Ve 

skupině skončila na pěkném 3. místě. Ze skupiny jsme bohužel nepostoupily. Děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy! 

 

Čekání na zápas. 

 

Porada před zápasem. 
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Družstvo volejbalistek SZŠ Jaselská. 

(Mgr. Zuzana Horynová) 

Okresní kolo středoškolských her ve futsale dívek 

(15. 3. 2018) 

Dne 15. 3. proběhlo okresní kolo středoškolských her ve futsale dívek. Ve skupině 

nám byly nalosovány školy Obchodní akademie Eldo, Bezpečnostně právní akademie 

a Gymnázium Brno, Vídeňská. Do play off postupovali první dva ze skupiny. Jelikož se náš 

tým dívek viděl mezi sebou poprvé, první utkání proti Bezpečnostně právní akademií jsme 

prohráli 1:2. Do druhého zápasu jsme nastoupily proti Gymnáziu Brno, Vídeňská, se kterou 

jsme po výborném výkonu bohužel jenom remizovali 2:2, kdy v poslední minutě naše hráčka 

netrefila prázdnou bránu. Poslední utkání jsme odehráli proti OA Eldo, kterou jsme jasně 

přehráli a porazili je 3:1. Ve skupině jsme skončili na děleném druhém a třetím místě. 

Bohužel díky horšímu skóre jsme nakonec skončili třetí. Dívkám patří velká gratulace za 

předvedené výkony! 

Tým SZŠ Jaselská: 

Miriama Varholová (3.S), Kateřika Oklešťková (2.B), Zuzana Španková (2.C), Valentina 

Špičková (1.B), Anhelina Shaydurová (1.B), Alexandra Kubíčková (3.S), Tereza Fridrichová 

(3.S) 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Soutěž o nejlepší placku 

(15. 3. 2018) 

Dne 15. února 2018 byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejhezčí placku. Soutěž 

probíhala od 15. února 2018 do 15. března 2018. Do užšího výběru se probojovaly placky, 

které vytvořili žáci zdravotnického asistenta 1. B (Zdeněk Vráblík, Alena Urbanová, Kristýna 

Pavlovcová). Vítěze volili zástupci studentského parlamentu, kde s převahou zvítězil návrh 

s kravatou a fonendoskopem (Alena Urbanová). Mezi dalšími, kteří hodnotili placky, byli 

nezávislí učitelé (Mgr. Ondřej Otava, Ing. Kristina Hartmanová, Mgr. Veronika Bartošková, 

Mgr. Jana Soudková a Ing. Jan Grepl). Učitelům se nejvíce líbila placka s křížem a se 

srdíčkem, a proto jsme se rozhodli, že nebude jedna vítězná placka podle původního plánu, 

ale že vítězem se stanou všechny tři placky. K vítězné třídě poputuje sladká odměna v podobě 

krásného dortu. 

 

Ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. a žáci, kteří vytvořili nejlepší školní placky – Zdeněk Vráblík, 

Kristýna Pavlovcová a Alena Urbanová (všichni z 1.B). 
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Dort pro vítěze. 

 

 

 

Vítězné placky 

 

 

(Zástupci SP) 
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Soutěž o nejlepší velikonoční výzdobu třídy 

(20. 3. 2018) 

Dne 20. března 2018 proběhlo na naší škole hodnocení tříd v soutěži o nejlepší 

velikonoční výzdobu.  

Třídy byly hodnoceny z řad pedagogů Mgr. Evou Matějkovou Ph.D., Mgr. Veronikou 

Bartoškovou, Kristinou Hartmanovou, Mgr. Ondrou Otavou a zároveň byli přítomni i zástupci 

studentského parlamentu – Eliška Levková, Jiří Synek, Eva Květoňová, Maroš Kýška 

a předseda SP Jakub Kříž. 

Třídy se hodnotily podle kritérií, a to celkový dojem, který třída vyvolala, výzdoba 

třídy, kdy se hodnotila úroveň realizované výzdoby třídy a kreativita – hodnotila se nápaditost 

výzdoby ve třídě a velikonoční výzdoba. 

Na základě hodnocení provedeného komisí se na prvním místě umístila třída 

zdravotnického lycea 1.L, učebna 26. Druhé místo obsadila třída sociální činnosti 1.S, 

učebna 46, a na třetím místě se umístila třída zdravotnického asistenta 3.C, učebna 59. 

Škola díky výzdobě více ožila a my se už těšíme na další akce. Třídy na prvních třech 

místech budou odměněny cenami.  

 

1. místo – 1.L (učebna č. 26). 
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2. místo – 1.S (učebna č. 46). 

 

3. místo – 3.C (učebna č. 59). 
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PhDr. Jarmila Kelnarová PhD a Ing. Bc. Kristina Hartmannová spolu s oceněnými žáky – Valerie Výletová 

(1.L), Daniela Uherková (1.L), Iveta Juricová (1.S) a Nikol Pěničková (1.S). 

(Koordinátoři SP) 

 

Velikonoční tvoření 

Dne 20. 3. 2018 proběhlo tzv. Velikonoční tvoření žáků a učitelů v učebně č. 26. 

Účastníci akce vytvořili velké množství velikonočních ozdob a dekorací. Pořadatelkami akce 

byly Mgr. Eva Matějková Ph.D. a Mgr. Veronika Bartošková. 
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Mgr. Eva Matějková Ph.D., Mgr. Veronika Bartošková, Blanka Maráková (3.L), Eva Květoňová (2.L) a Kuba 

Kříž (2.L) při Velikonočním tvoření. 

 

Jeden z mnoha výtvorů Velikonočního tvoření. 
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Kuba Kříž při práci. 

(Mgr. Eva Matějková Ph.D.) 

Oslavy 70. výročí založení školy 

(21. 3. – 22. 3. 2018) 

Ve dnech 21. a 22. 3. 2018 proběhly oslavy 70. výročí založení školy, které 

vyvrcholily plesem SRPD 23. 3. 2018. Během oslav vystoupili mimo jiné: taneční kroužek 

pod vedením Mgr. Ivety Vilímové, mistryně republiky Kateřina Čerteková a David Cikrle 

v latinsko-americkém tanci, mažoretky LASSIES Brno (Kristýna Charvátová a Monika 

Křepelková), STREET DANCE (Klára Hájková a Sabina Porubková) a hudební kroužek pod 

vedením Mgr. Jany Přibylové. 

Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/fotogalerie/oslavy.php 
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Ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová Ph.D. a Mgr. Ondřej Otava spolu se žáky školy. 

 

Vystupující z řad žáků při oslavách 70. výročí založení školy. 
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Mgr. Zuzana Horynová, Mgr. Věra Winklerová a divící se Mgr. Jiří Crha. 

(Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna) 

Festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně 

(21. 3. 2018) 

Dne 21. března 2018 se žákyně naší školy Tereza Rosová a Tereza Smitalová 

(ZA 4.A), v doprovodu třídní učitelky Mgr. Dominiky Babákové, zúčastnily soutěže Festival 

ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně. 

Před odjezdem do Zlína proběhlo na naší škole školní kolo, kde se z devíti kazuistik 

kazuistika Terezy Rosové umístila na prvním místě. Kazuistika se věnovala ošetřovatelské 

péči o pacienta s peritoneální dialýzou postiženého peritonitidou. 

Ve finále celostátní soutěže ve Zlíně soutěžilo také 10 škol a Tereza Rosová se svojí 

kasuistikou vyhrála. Čím zaujala odbornou porotu z řad vrchních sester Zlínské univerzitní 

nemocnice? Svojí přirozeností a zájmem o pacienty, zvláštností zvolené diagnózy 

i natočenými videi z péči o pacienta. V kazuistice byla hodnocena nejen odbornost, ale také 

osobní přístup k dané problematice, zpracování tématu a přínos pro ošetřovatelství. 
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Tereza Smitalová, další žákyně naší školy, byla jmenována porotkyní do studentské 

soutěže, kde se Tereza Rosová umístila na druhém místě. Žáci ve studentské soutěži nesmí 

bodovat svoje družstvo, takže objektivita byla zachována. 

Slunečný den, příjemná atmosféra, ve které soutěž ve Zlíně probíhala a skvělé 

umístění žákyně Terezy Rosové na I. a II. místě, se zapíše do paměti nejen žáků, ale i hrdé 

třídní učitelky, která Terezu na soutěž připravovala.  

Bylo nám ctí, že jsme mohly reprezentovat naši školu SZŠ Brno Jaselská, p.o. a jsme 

rády, že jsme opět potvrdily, že my na Jaselské ošetřovatelství umíme. 

 

(Mgr. Dominika Babáková) 
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Ples SRPD 

(23. 3. 2018) 

Dne 23. 3. 2018 vyvrcholily oslavy 70. výročí založení školy plesem SRDP, který se 

uskutečnil v Orea Hotel Voroněž. Slavnostní zahájení proběhlo v 18:30 a celým večerem 

provázela Mgr. Iveta Vilímová a Jakub Kříž ze 2.L. Každý majitel vstupenky měl možnost 

vylosovat si z „Klobouku štěstí“ výherní či nevýherní lístek. Ceny na ples věnovalo SRPD 

a další sponzoři školy. Hudební doprovod plesu zajistil Salonní orchestr Brno v čele 

s Františkem Školařem. Celý večer měl bohatý program: 

 Vystoupení skupiny mažoretek PUSINKY ŘÍČANY  

 Vystoupení mistryně republiky Kateřiny Čertekové (2.C) a Davida Cikrleho (3.B) 

v latinsko-americkém tanci 

 Vystoupení skupiny MAGIC FREE GROUP 

 Vystoupení tanečního a hudebního kroužku školy 

 Šerpování žáků čtvrtých ročníků školy (4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.S, 5.V a 2Vb) 

Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/ples.php 

 

Vedení školy PhDr. Jarmila Kelnarová s manželem, Mgr. Simona Valošková, Mgr. Pavla Zamykalová 

a Mgr. Hana Kašparovská. 
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Třída 4.A. 

 

Třída 4.B. 
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Třída 4.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Třída 4.C.                                                                Třída 2.Vb. 
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Třída 4.L. 
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Den učitelů 

(28. 3. 2018) 

Den učitelů slavíme v České republice 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose 

Komenského. I na naší škole se žáci a studentský parlament zapojili do tohoto významného 

dne.  

Zástupci studentského parlamentu rozdávali žákům během dopoledne barevné 

lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci.  Současně 

tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly koordinátory 

a zástupci studentského parlamentu roztříděny do obálek pro jednotlivé učitele. Tyto obálky 

byly předány osobně učitelům zástupci studentského parlamentu. I když se tato akce konala 

poprvé na naší škole, byli jsme velice mile překvapeni množstvím rozdaných lístečků (viz 

foto). Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka pro učitele.  

 

Vzkazy učitelům. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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Vzkazy učitelům. 

(Zástupci studentského parlamentu) 

Autoři kroniky:  Mgr. Jana Urbánková a Mgr. Jaroslav Mikyna 
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Pozvánka do divadla 

 

Duben 2018 

10. 04. v 20:30h Reduta: Listování Lukáše Hejlíka – KAFE A CIGÁRKO (Marie 

Doležalová) - Historky z hereckého podsvětí 

11.04. v 10h Reduta: Zdeněk Rotrekl, Petr Maška, Martin Františák: Podezřelá krajina 

s anděly - Brnem, jak jste ho možná dosud nepoznali, očima básníka Zdeňka Rotrekla, vás 

provede inscenace Martina Františáka. Světová premiéra je zároveň prvním dílem volného 

cyklu Spílání Brnu, zaměřeného na poněkud opomíjená brněnská témata.  

12.04. v 19h Křišťálový sál, TIC Radnická – Recitál Václavy Krejčí 

14.04. nebo 28.04. v 10h Mahenovo divadlo: Alois Mikulka: Všelijaká koukátka - Pro 

radost malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku, přenesem se na starý hrad 

a tam si budem spolu hrát. 

17.04., 22.04. nebo 25.04. v 19h Reduta: Thomas Adès: Powder her face - Skandál v 

životě i na jevišti. Nevhodné do 18 let. 

25.04. v 19h Mahenovo divadlo: Henrik Ibsen: Paní z moře - Ellida Wangelová - Nevšedně 

půvabná žena, opředená dráždivou mystikou fjordů i tajemstvím, jež skály láme a spouští 

katastrofy. Právě kolem ní rozviřuje skandinávský klasik věčně fascinující, mysteriózní, 

severskou detektivku sugestivně předznamenávající drama o víře, naději a citu. 

29. 04. v 19h Reduta: Rainer Werner Fassbinder: Strach jíst duši - V kabaretní romanci 

s pohádkovými rysy ožívá něžně brutální motiv milostného setkání dvou diametrálně 

odlišných světů. Inscenace nevhodná do 15 let. 

30. 04. v 19h Reduta: Lucie Blabola Bulisová: Drazí v Chomutově - Do Bulisova světa 

hudebního i soukromého se na základě jeho korespondence a písní ponoříme nikoliv 

prostřednictvím nostalgického vzpomínání na předčasně zesnulého autora hudby k 

legendárním provázkovským a hadivadláckým inscenacím šedesátých a sedmdesátých let či k 

inscenacím Ivo Krobota v Činoherním klubu nebo Jakubiskových či Chytilové filmů. 

Zuzana Ivanová:  542 158 233, ivanova@ndbrno.cz  

 

http://www.ndbrno.cz/cinohra/martin-frantisak
mailto:ivanova@ndbrno.cz
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Rébus 

 

Řešení rébusu č. 1 z minulého čísla: 

C) je správně 

Řešení rébusu č. 2 z minulého čísla: 

D) je správně 

Zadání rébusu č. 1 

Odvězte na zadanou otázku! (jedná se o šifru) 

Ofpf oj sjoajyxn uqfsjyf xqzsjhsn xtzxyfad? 

 

Zadání rébusu č. 2 

Najdi pandu! 

 

 (Mgr. Tomáš Novotný) 
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Kde nás najdete? 
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