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Editorial 

Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou osmé číslo Jaselského kurýra, které poprvé 

pokořilo magickou hranici čtyřiceti stran jednoho vydání. Když jsme v listopadu dostali od 

vedení školy nelehký úkol – navázat na tradici vydávání školních novin, vůbec jsme netušili, 

že se nám podaří vytvořit a pravidelně vydávat více než třicetistránkové barevné školní noviny, 

že budeme mít kvalitní redaktorskou základnu a že se každým dalším číslem posuneme zase o 

level výše. Dovolili jsme si zajít až tak daleko, že jsme přihlásili naše noviny do 

celorepublikové soutěže školních novin (výsledky ještě nejsou zveřejněny) – nejde o to vyhrát, 

ale zúčastnit se a představit noviny široké veřejnosti.  

Rádi bychom poděkovali jak našim skvělým redaktorům, tak i občasným přispěvatelům, 

kteří se každý měsíc zaslouží o zajímavost a atraktivitu našich novin. Oceňujeme, že i v tak 

nabitém studijním programu si najdou čas na kvalitní a zajímavé články, díky kterým je 

Jaselský kurýr takovým, jakým je. Chtěli bychom také poděkovat Mgr. Veronice Šmerkové za 

korekturu, sekretářce Zuzaně Klusákové za tisk novin a velký dík samozřejmě patří vedení 

školy za vnuknutí myšlenky obnovit tradici školních novin.  

Blíží se letní prázdniny, během kterých prožijete spoustu zajímavých zážitků, a proto 

bychom Vás, milé čtenáře, požádali o zajímavé články do následujících vydaní novin ve 

školním roce 2017/2018. Pokud chcete odstartovat svou hvězdnou žurnalistickou kariéru, 

nestyďte se a přihlaste se některému z redaktorů nebo rovnou na jmikyna@szs-jaselska.cz. 

Závěrem přejeme všem příjemné prázdniny a ničím nerušený klid při letních radovánkách! :) 

 

Redaktorský tým Jaselského kurýra 

(Mgr. Jaroslav Mikyna a Mgr. Jiří Crha) 
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Toulavé boty 

Itálie – Cinque Terre 

 

 
Italská vlajka je tvořena třemi barvami – zelenou bazalkou, bílou mozzarellou a červenou tomatovou omáčkou 

 Itálie je stát ležící na Apeninském poloostrově v jižní Evropě. Zajímavostí jistě je, že na 

území Itálie se nachází dva městské státy, které jsou jedněmi z nejmenších států na světě – 

Vatikán v Římě a San Marino. K Itálii rovněž patří i dva velké ostrovy ve Středozemním moři 

– Sardinie a Sicílie (Sicilané se ani nepovažují za Italy a mají svůj specifický akcent, kterému 

třeba člověk z Milána skoro nerozumí) a jeden menší ostrov Elba (Napoleon Bonaparte zde 

pobýval v exilu). Hlavním městem je nádherný Řím, o kterém se říká, že je nejkrásnějším 

městem na světě (s tímto tvrzením nesouhlasím, ale nádherný opravdu je). Na italském území 

leží tři stále aktivní sopky, které jsou turistickými lákadly i přes stálou hrozbu erupce (Etna, 

Vesuv, Stromboli). 

Itálie, krásná Itálie, nádherná, jedinečná – takovýchto superlativ bychom mohli použít 

nespočet a stejně bychom nevystihli kouzlo tohoto státu, který ve světě nemá obdoby. Itálie je 

zemí, kde na Vás dýchá historie opravdu na každém rohu, v každém městě je alespoň jeden 

krásný kostel, původní zachovalé centrum či středověký hrad. Spousta památek pochází už z 

doby antického Říma, tudíž jejich hodnota je nevyčíslitelná. Pokud na chvíli zapomeneme na 

historický význam Itálie, nesmíme opomenout ani geografickou hodnotu této země – kromě 

severu je zcela omývána několika moři, pro vyznavače zimních sportů a horolezectví nabízí 

spoustu opravdu vysokých pohoří, kulinářské speciality se zabydlely snad v každé domácnosti, 

restaurace nabízející italské jídlo najdeme všude po světě, kvalitní víno, hudba, proslulé luxusní 
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automobilky (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani) atd. Opravdu by se v úvodu červnových 

Toulavých bot dala napsat o Itálii spousta superlativů, asi by ale nestačilo celé číslo Kurýra, 

kdybychom chtěli být skutečně poctiví. Navíc si troufnu říct, že alespoň polovina obyvatel 

České republiky navštívila Itálii díky dovolené u moře (Bibione, Caorle, Rimini atd.) nebo 

poznávacímu zájezdu na klasické trase – Benátky, Verona a zpět. To je ale jenom pomyslný 

střípek toho, co můžete v Itálii vidět a navštívit. Díky tomu, že jsem v této krásné zemi strávil 

rok života, měl jsem jedinečnou příležitost zavítat i na místa, která český turista třeba vůbec 

nezná, a to s ohledem na jejich vzdálenost či těžkou dostupnost.  

 

Riomaggiore při západu slunce 

Jedním z takových mist je oblast Cinque Terre – skalnaté pobřeží Italské riviéry, která 

se nachází v Janovském zálivu asi 2 hodiny jízdy autem nebo vlakem z Janova. Toto pobřeží je 

omýváno Ligurským mořem a pro svoji jedinečnost je od roku 1997 součástí světového dědictví 
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UNESCO. Co vlastně samotný název Cinque Terre znamená? Doslovně lze přeložit z italštiny 

jako 5 zemí. Tato oblast zahrnuje 5 malých vesnic - Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 

Vernazza a Monterosso al Mare, které jsou terasovitě postaveny na skalních útesech a jejichž 

domečky hýří snad všemi barvami. Oblast navštíví ročně až 10 miliónů turistů, především z 

Asie či Spojených států. Zajímavostí je, že v sezóně se díky turistům několikanásobně zvedne 

počet obyvatel, zatímco v zimě je stálý počet třeba 200 obyvatel v Corniglii nebo 350 v 

Manarole. 

 
Nádherná Manarola – z každé obce vede krkolomná cesta po skalách, kterou se pěšky dostanete do sousední 

obce 

 Jak již bylo uvedeno výše, Cinque Terre není častým cílem českého turisty a je to 

opravdu škoda. Celé pobřeží jižně od Janova je neskutečně krásné, například do male rybářské 

vesnice Portofino se každoročně sjíždějí miliardářské jachty a hollywoodské celebrity, celá 

oblast je často vyhledávaná světovými filmaři a kouzlo barevných vesniček zasazených do 

strmých skal je neopakovatelné. 

 Pravděpodobně nejznámější vesničkou z celé slavné pětky je Riomaggiore, které kromě 

své architektury proslulo i špičkovým vínem a cestovatelskými servery je toto místo pravidelně 

zařazováno do seznamu tzv. must see (musíte vidět), nejkrásnější místa světa, top 10 rybářských 

vesnic apod. Riomaggiore je skutečně krásné, určitě doporučuji pobýt v této vesnici minimálně 

24 hodin, abyste viděli nasvícené domečky ranním i poledním sluncem, vychutnali si jedinečný 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Riomaggiore
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manarola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Corniglia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vernazza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monterosso_al_Mare
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západ a ochutnali v místních hospůdkách pravé italské specality. Jen se připravte, že ubytování 

a stravování se v restauracích je docela nákladné, jelikož místní obyvatelé nastavili ceny pro 

bohaté Asiaty a Američany opravdu vysoko. 

 
Pohled na Riomaggiore z vodní hladiny – fotka z internetu (Riomaggiore jsem navštívil při západu 

slunce a fotografie jsou pro tištěnou podobu časopisu příliš tmavé 

 Riomaggiore se mi velmi líbilo, ale nedal bych ho v žebříčku na první místo. U mě 

jednoznačně zvítězila Manarola, kterou můžete vidět na prvním obrázku. Manarola je 

vystavěna do ještě vice strmějšího kopce, uvnitř vesničky jsou krásné úzké spletité uličky, 

dostatek stínu, který vás ochrání před zničujícím slunečním svitem, obzvlášť v poledních 

hodinách, a celkově na mě působí majestátněji než právě Riomaggiore. Je to ale jen můj názor, 

ten, kdo v budoucnu navštíví oblast Cinque Terre, si jistě závěr udělá sám. 

 V tomto článku nebudu popisovat všech 5 vesniček, je to dle mého názoru zbytečné. 

Bohatě postačí, když se čtenář o oblasti dozví pár zajímavých faktů, prohlédne si obrázky a 

pocítí touhu Cinque Terre navštívit osobně. To bude pro mě, jako pro autora článku, asi 

největším potěšením a zadostiučiněním. 
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Malebná Vernazza – foceno z přístupné kostelní věže 

 
Pohled na skalnaté pobřeží z kostelní věže ve Vernazze 
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Pokud se rozhodnete tuto nádhernou oblast v létě navštívit, naplánujte si zhruba týden, 

jelikož byste neměli vynechat i královské město Janov (hlavní město oblasti Liguria) a výše 

uvedenou vesnici Portofino. Do Cinque Terre se dostanete několika způsoby – nejlepším je 

vlakové spojení z Janova (cesta trvá zhruba 2 hodiny a každá vesnička má ve svém centru 

nádraží, kde vás vlak vysadí). Naprosto ideální je varianta vlakové dopravy a lodních výletů, 

které zakoupíte v každé vesnici – výhledy z vody jsou ty nejkrásnější (jen se připravte na mraky 

turistů a dlouhé fronty). Rozhodně nedoporučuji jezdit autem, jelikož se jedná o horskou oblast, 

kde budete nuceni jezdit po neskutečně úzkých silnicích, často bez svodidel, navíc budete auto 

muset nechat na odstavném parkovišti vysoko v kopcích nad vesnicemi, jelikož je vjezd do 

center zakázán. Nejkrásnějším obdobím pro návštěvu Ligurie je květen a červen, protože 

všechno krásně kvete a okolní příroda zatím ještě není spálená silným středomořským sluncem. 

V létě počítejte s největším přívalem turistů a teplotami až ke 40 stupňům. 

 
Tato fotka byla pořízena z horské silnice, která se vinula vysoko nad jednou z pěti vesnic – jízda v autě byla 

opravdovým zážitkem – nebezpečná, ale poskytující nádherné výhledy do okolí 
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Ligurie je opravdu krásná oblast v Itálii – historický Janov vám připomene, jak mocným 

a bohatým městem dříve býval, v Portofinu uvidíte jachty a automobily těch nejúspěšnějších 

lidí světa a v Cinque Terre budete obdivovat práci našich předků, kteří byli schopni vybudovat 

doslova orlí hnízda na nepřístupných skalách vysoko nad mořem. Návštěvu této oblasti vřele 

doporučuji – je potřeba občas vyjet ze zajetých kolejí a zjistit, že jen Benátky a Řím nedělají 

Itálii takovou, kterou ve skutečnosti je – tedy zcela jedinečnou. 

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně na měsíc 

červen 

Starobrno Ignis Brunensis (26. 5. – 25. 6. 2017) 

Téměř celý červen bude probíhat na brněnské přehradě a hradě Špilberk mezinárodní 

přehlídka ohňostrojů. Organizátoři si na letošní jubilejní dvacátý ročník připravili pro 

návštěvníky celkem sedm ohňostrojových představení. Festivalu se zúčastní mnoho jak 

zahraničních, tak i českých týmů. Více informací naleznete na internetových stránkách akce.   

Brno 48 Hour Film Project (16. 6. – 18. 6. 2017) 

Tato netradiční filmová soutěž je založena na 48 hodinách, kdy si soutěžící nejprve 

vylosují žánr filmu a od organizátorů dostanou přidělenou postavu a určitou větu, kterou musí 

zakomponovat do svého filmu. Na celé zrealizování svého snímku mají 48 hodin, kdy musí 

napsat scénář, natočit film a samozřejmě ho i sestříhat. Film musí mít 4 až 7 minut a hodnotit 

ho bude porota složená z odborníků, celebrit a známých osobností. Vítěz soutěže bude 

reprezentovat Českou republiku na světovém filmovém festivalu Filmapalooza v USA.   

 

3D filmy ve VIDA! (červen) 

Po celý měsíc červen probíhá ve vědeckém parku VIDA! projekce 3D filmů. Jedná se o 

snímky z produkce BBC Divoká Afrika a Pidiobři. Více informací o vstupném a časech 

jednotlivých projekcí naleznete na internetových stránkách akce.  

 

Koncert kapely Placebo (26. 6. 2017) 

Třetí červnovou sobotu vystoupí na brněnském výstavišti známá londýnská kapela 

Placebo, hrající alternativní rock, ve kterém patří bezesporu ke světové špičce. V Brně představí 

největší hity ze své dvě desítky let trvající hudební kariéry. Jednotná cena vstupenek je 990 Kč.  

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Přehled nadcházejících školních akcí na 

měsíc červen 

22. ročník celostátní soutěže v první pomoci (12. 6. - 13. 6. 2017) 

Druhé červnové pondělí a úterý bude uspořádán na naší škole a na Obilním trhu už 22. 

ročník celostátní soutěže v první pomoci. Soutěže se zúčastní žáci druhých a třetích ročníků a 

soutěžit se bude ve dvou kategoriích. První kategorii tvoří žáci středních škol, kterých je 

přihlášeno 24, a druhou žáci osmi nejlepších Vyšších odborných škol, které do této soutěže 

postoupily.  

Celkem budou ke zhlédnutí čtyři stanoviště, na kterých proběhnou různá cvičení první 

pomoci. Budou to stanoviště: A-odborná pomoc, B-úraz doma, C-úrazy venku a D-hromadné 

neštěstí (pouze žáci VOŠ). Akce probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 

Bohumila Šimka.  

 

Cvičení VLAK 2017 (21. 6. 2017) 

Akce proběhne v Nových Dvorech u Břeclavi. Cílem tohoto taktického cvičení bude procvičit 

nasazení a součinnost složek IZS a dalších subjektů, kteří se podílejí na provádění záchranných 

prací bezprostředně po nahlášení mimořádné události, jako je například železniční nehoda 

vlaku. Akce se zúčastní i 60 žáků naší školy v roli figurantů.  

 

Sportovní den (28. 6. 2017) 

Poslední červnovou středu se uskuteční sportovní den, kterého se zúčastní žáci prvních 

a druhých ročníků a 3L. Během dne proběhnou soutěže v různých hrách, jako je například stolní 

tenis, přehazovaná atd.  

 

Vysvědčení (30. 6. 2017) 

Posledním školní dnem se stane pátek 30. června, kdy žáci dostanou vysvědčení a 

konečně nastanou dlouho očekávané prázdniny :) 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

 



13 
 

Recenze knih 

Dánská dívka 

Tento působivý román četla spousta z nás. I tak mám nutkavou potřebu vám právě tuto 

knihu představit. Na Dánskou dívku jsou pouze dva názory. Buď budete z této knihy naprosto 

nadšeni a uchváceni nebo budete přemýšlet, co jste to právě přečetli. 

Román je zpracován podle skutečného příběhu. Vypráví nám o malíři Einaru 

Wegenerovi a jeho manželce Gretě. Greta se snažila 

prosadit jako malířka, a tak poprosila Einera o pomoc. 

Avšak netušila, co tím odstartuje. Z nevinné prosby se 

stalo mnohem víc.  

Einer se začal převlékat do dámských šatů, začal 

si oblékat střevíce a zjistil, že celý jeho život byla lež. 

V nitru se cítil jako žena a snažil se tak i vypadat. Vytvořil 

si Lilli, ženu, kterou se cítil být. 

Cesta za jeho snem nebyla vůbec lehká. Ve 20. 

letech minulého století jste u ostatních jen těžko hledali 

špetku pochopení. Lidé jako Einer končili 

v psychiatrických léčebnách, ze kterých se dostal jen 

málo kdo. 

Lilli se rozhodla podstoupit první operaci změny pohlaví. Nikdo takový, kdo by našel 

tolik síly a odvahy, před Lilli nebyl. Nebyla na to ovšem sama. Celou dobu měla po svém boku 

svoji nejlepší přítelkyni/manželku Gretu, která tu pro Lilli byla, ať se dělo cokoli.  

Celý příběh mě asi nejvíce zaujal svojí otevřeností, kterou se autor snaží přiblížit 

myšlenky i charakter Lilli i Grety.  

Greta i Lilli jsou podle mého názoru jedny z nejsilnějších žen a měl by se o jejich 

příběhu každý dozvědět.  

Pokud nejste vášnivými čtenáři, ale zaujal vás tento příběh, tak vás potěším zmínkou o 

již natočeném filmu. 

(Tereza Plačková, 1L) 
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Tipy na výlety 

Park Lužánky 

A je to tady! Téměř konec školy a s ním to dlouho očekávané sálavé teplo, koupání a 

nespočet letních zážitků. Přestože se na to všichni tak těšíme, je dobré si ještě chvíli odpočinout 

a to například procházkou v brněnském parku Lužánky. 

Lužánky o rozloze 20 ha jsou nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem v 

českých zemích, který je též prohlášený za kulturní památku České republiky 

Vznik veřejného městského parku Lužánky se datuje dopisem ze dne 9. září 1786, který 

adresoval císař Josef II. moravskoslezskému zemskému gubernátorovi, hraběti Ludvíku 

Gavrianimu, a který se týkal brněnského divadla a založení Lužánek. Císař v tomto dopise píše, 

že považuje za nutné, aby pro obveselení zdejšího obyvatelstva bylo postaráno o veřejné 

procházky. Za tímto účelem nelze najít nic lepšího než bývalou jezuitskou zahradu. Nákladem 

několika set zlatých měly být aleje této nové zahrady udržovány v čistotě a v dobrém stavu, aby 

se jimi dalo pohodlně procházet. 

Park Lužánky 

Park se stal oblíbeným výletním místem mnoha Brňanů. Zejména sem chodil rád Leoš 

Janáček krmit "své" veverky. Ostatně i v současnosti je jich tu k vidění hodně. 

V dnešní době park nabízí pestrou škálu kulturního i sportovního vyžití. Kromě 

dětského a dopravního hřiště je tu plocha pro pétanque, tenisové dvorce, psí louka, cyklostezka 

či trasa pro jízdy na koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu. V novorenesančním 

pavilonu, postaveném poblíž Lidické třídy roku 1854, sídlí Středisko volného času pro děti 
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a mládež. V parku je také první veřejný elektrický gril. Pro méně aktivní jedince jsou zde také 

krásné noblesní sochy, které si můžete prohlédnout při procházce parkem. 

Koupaliště v Brně 

Jestli jste si už odpočinuli v Lužánkách, tak tady pro Vás máme naopak trochu zábavy 

a radovánek v brněnských aquaparcích, bazénech a koupalištích. 

Aquapark Kohoutovice 

Aquapark je vhodný spíše pro rodiny s dětmi, které se zde mohou vyřádit na různých 

atrakcích, jako například zajezdit si na tobogánu nebo se nechat svést divokou řekou. Je zde ale 

také plavecký bazén vhodný pro kondiční plavání. 

• Ceník: základní vstupné na 1,5 hod Vás vyjde na 100,- 

• Otevírací doba: Výhodou koupání v Kohoutovicích je, že vnitřní bazény jsou otevřeny 

celoročně a v teplých letních dnech se otevírá střešní bazén nad otevřeným nebem. 

Koupaliště Kraví Hora 

Na Kraví Hoře můžete najít jak krytou halu, tak také venkovní bazény. Venku na Vás 

čeká 50m bazén s různými vodními atrakcemi a malý dětský bazének, vevnitř zase vířivku, 

saunu, bazén s vodními atrakcemi a plavecký 25 metrový bazén. 

• Ceník: Za venkovní koupání zaplatíte 150,- kč za celý den. Za vnitřní 80,- kč za hodinu. 

• Otevírací doba: 9:00- 22:00 

Koupaliště Zábrdovice 

V Zábrdovicích jsou venkovní bazény s tobogánem a dalšími vodními atrakcemi. 

• Ceník: Celodenní vstup Vás vyjde na 110,-kč. 

• Otevírací doba: 9:00- 20:00 

Koupaliště Riviéra 

Koupaliště Riviéra je tvořeno kaskádou tří bazénů v umělém říčním korytě, které bylo 

vybudováno v bývalém slepém rameni řeky. Hloubka celého bazénového koridoru je 

odstupňována a jeho celková délka - až 390 metrů - je vskutku výjimečná. 

• Ceník:  Celý den Vás bude stát 110,- kč. 

• Otevírací doba: 9:00- 20:00 

Ať už jste se rozhodli letos některé z našich míst navštívit, či nikoliv, my vám děkujeme 

za vaši přízeň a chtěli bychom vám popřát krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství. 

Věříme, že navštívíte spoustu krásných míst, a tak nás příští školní rok můžete naopak obohatit 

nějakým svým tipem Vy. 

 (Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 1L) 



16 
 

Poznejte s námi orientální zvyky 

Recept na polévku Pho 

Suroviny: 

kuřecí maso 

rýžové nudle (podle porcí) 

rybí omáčka 

zázvor 1ks 

cibule 1/2 

skořice 2ks 

badyán 3ks 

koriandr 

máta 

limetka 1ks 

sůl 

Doba přípravy: 

40 minut 

Doba vaření 

1 hodina 

Postup: 

Kuřecí čtvrtky omyjte, vložte do hrnce, přidejte půl lžičky soli, rybí omáčku. Jakmile se 

polévka začne vařit, stáhněte plamen na polovinu a sesbírejte na hladině polévky případnou 

pěnu. 

Na suchou pánev položte vedle sebe skořici, badyán, půlměsíčky cibule a plátky 

zázvoru. Jakmile se cibule zabarví do hnědožluté barvy, odstavte pánev z plotny a vše nasypte 

do hrnce s polévkou. 
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Kuřecí čtvrtky vyjměte po 15-20 minutách z hrnce, nechte je vychladnout a poté je 

nakrájejte na větší kousky. Nudle ponořte do horké vody na 2 minuty a nechte je změknout. 

Poté nudle vytáhněte a pořádně prolijte studenou vodou, aby se nelepily. Vývar sceďte, nudle 

servírujte na dno misky, přidejte kuřecí maso, nasekané bylinky a vše zalijte horkým vývarem. 

 

Hotová polévka Pho 

(Vu Nguyen Andrejka a Vu Nguyen Anička, 1C) 
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Zajímavý koníček 

Heroes of the Storm 2.0 

Počítačové hry v poslední době stále nabývají na popularitě. Jenže když se rozhodnete, 

že chcete začít hrát, jak si z toho nepřeberného množství vybrat tu správnou? Jednoduše. 

Začněte hrát Heroes of the Storm 2.0 (zkráceně HOTS). 

Důležité je ujasnit si princip hry; ten se zakládá na mapě. Hra obsahuje několik map, 

které se vám různě střídají, ale všechny z nich obsahují 2 základny (vaši a vašich protihráčů), 

které vysílají bojové jednotky (= miniony) za účelem pomoci svému týmu. Většinou jsou tyto 

základny propojené 3 hlavními cestami a spoustou cest vedlejších, přičemž na každé hlavní 

cestě stojí 4 obranné věže (2 vaše a 2 vašich protivníků) - než se tým dostane k základně, musí 

tyto věže zničit. Hra končí ve chvíli, kdy jeden z týmů zničí protivníkovu základnu. 

Možná se ptáte, jakou roli v tom tedy hrajete vy. HOTSko je týmová hra, kde každý tým 

má 5 hráčů (každou hru můžete hrát s jinými hráči, nebo si můžete vytvořit tým, se kterým 

budete hrávat). Každý hráč ovládá jednu postavu. Postav je velký výběr a naleznete tu spousty 

hrdinů ze všech her od Blizzardu (tvůrce i této hry) od World od Warcraft přes Diablo až po 

StarCraft, přičemž všichni hrdinové jdou zařadit do jedné ze čtyř základních kategorií: 

• Assasins - mají velkou sílu při útoku, ale mají dost omezený život, tudíž musí útoky pečlivě 

plánovat 

• Warriors - mají velký život a jejich úkolem je chránit své spoluhráče 

• Specialists - velmi odlišné funkce, ale většinou se snaží způsobovat co největší škodu na 

budovách 

• Supports - podporují tým léčivými schopnostmi nebo štíty 

Každý hráč se více nebo méně zaměřuje na jednu určitou skupinu, se kterou se mu dobře 

strategicky hraje - u mě jsou to třeba assasins, v přední řadě StarCraftový hrdina Jimmy Raynor. 

Ale každému přijde vhod něco jiného, na čemž relativně nezáleží, protože důležitá je strategie. 

Pečlivě musíte zvažovat každý krok a komunikovat s týmem, protože jediná chyba může obrátit 

hru v naprostou katastrofu.  

Pokud vás hra zaujala a nevíte, co s volným časem, můžete si hru pomocí battle.net 

stáhnout. Celá hra je zdarma, jen zabírá trochu místa v paměti počítače a je docela návyková. 

 (Petra Hlaváčková, 3L) 
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Úvaha 

Poslední zvonění 

Všichni jistě víte, že čtvrťáci se loučí posledním zvoněním. Chodí převlečení po škole 

s pokladničkou na peníze, různými barvami a spreji. Kdo o tohle chce přijít? Já samozřejmě ne! 

:D Jelikož jsem nemocná, tak jsem do školy šla až později, a tím pádem jsem nestihla, když 

byli zrovna u nás ve třídě. To mi ale vůbec nevadilo, protože hned, jak jsem přišla do školy, tak 

jsem byla pomalovaná a celý obličej jsem měla od octu, super pocit! Někteří ho jistě znají… 

:D A ten bordel, který dělali, šel slyšet až ven. Byl to šílený hluk! 

Byla jsem hodně zvědavá, co si každá třída připraví a jaké budou mít kostýmy. A musím 

říct, že jsem nebyla zklamaná! Kostýmy, které si každá třída připravila, byly opravdu skvělé a 

opět jedinečné! :) Jakmile prošli celou školu, tak se vydali do víru velkoměsta. Jen škoda, že 

jim nevyšlo moc počasí. Byla celkem zima a pršelo.  

Bylo fajn vidět, jak si to užívají. :) S některými jsem se i vyfotila na památku, protože 

mi budou chybět. Teď si určitě říkáte, jak mi můžou chybět, když jsem tam teprve prvním 

rokem. Jenže s některými se znám už z dřívější doby a s některými jsme si prostě padli do oka. 

:) Možná to bude díky tomu plesu, kde jsem vlastně byla celou dobu mezi nimi.  

Tímhle bych jim chtěla popřát hodně štěstí k posledním maturitním zkouškám, 

přijímačkám a hlavně štěstí do dalších let. Ať už je čeká cokoliv! :)  

 
Poslední zvonění třídy 4L 

(Klára Hájková, 1B) 
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Hudební okénko 

Rozhovor se Sejroškou 

V posledním díle tohoto školního roku se podíváme na hudební portál YouTube a 

protože se na naší Youtube scéně nedá najít nikdo, jehož kanál je založen jen na hudbě, budeme 

se věnovat youtuberce Sejrošce. 

 

Instagram: @sejroska 

Facebook: Sejroška 

Web: www.sejroska.cz 

YouTube: Sejroška 

Nejspíš tu není nikdo, kdo o téhle šílené „make-up artistce“ neslyšel. Sejroška založila 

kanál v roce 2015 a od té doby má na kontě přes 40 tisíc odběratelů.  

Ahoj Sejroško! Na začátek našeho rozhovoru se Tě zeptám, kdo vlastně Sejroška je a co 

stálo za jejím zrodem?  

Sejroška je obyčejná ženská, co chodí každý den do práce, má ráda kosmetické výrobky 

a už dlouhou dobu kouká na YouTube místo televize. Co se týká přezdívky, ta vznikla na táboře, 

kam už 10 let jezdím jako vedoucí. Vymyslel ji náš hlavní vedoucí, kterému se už dlouho říká 

Plevel. Za zrodem mi pak bylo to, že mi naše beauty scéna začala připadat strašně stejná a příliš 

upnutá na vzhled. 

Založení YouTube kanálu se dozví brzy i lidé kolem tebe. Jaká byla jejich reakce na Tvoji 

tvorbu? 

Reakce lidí okolo byly jen kladné, dávali mi také rady, jakým směrem se ubírat. 

Podporovali mě a pomáhali mi s technickými věcmi, protože v tomhle pořád děsně plavu.  

 

 

http://www.sejroska.cz/
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Co ty a česká YouTube scéna? Jaký na ni máš názor a sleduješ někoho?  

Youtube scéna je taková, jakou ji diváci chtějí mít, co nejvíce sledují, to se nejvíce točí. 

Diváci a jejich věková struktura a zájmy určují směr. Sleduji hodně různých věcí na YouTube. 

Jediné, co mě nebaví, jsou hry a koukám na Pokáče, Svět podle LU, nově na Maja Semana, 

který je mega praštěný, Benatara, Torres Gorgeous a mnoho dalšího! Upřímně nikoho nesleduji 

opravdu důkladně, pouštím si videa podle nálad. Třeba mám ráda pořad ČT2 Pološero, který je 

také na YouTube a zabývá se různými sociálními tématy. 

Někteří lidé srandu v tvých videích nechápou a dávají to najevo negativníma komentama. 

Jak na takové komentáře reaguješ? 

Na negativní komenty moc nereaguji, občas mě to ale samozřejmě píchne u srdce, když 

si říkám, jak jsou někteří lidé zlí. Ale většinou samozřejmě nechápou hodně mladé dívky, které 

mají rády klasické Beauty blogerky. Pokud se dospělým líbí moje tvorba, jsou velice milí a 

pokud ne, prostě na mě nekoukají. Chápu, že to, co dělám, není pro každého, a ne každý s mojí 

tvorbou souhlasí. 

 

Protože se náš časopis zabývá i hudbou, který interpret ti hraje ve sluchátkách nejčastěji? 

Pracuji u PC, takže hudbu poslouchám skoro celý den a čím jsem starší, tím víc tíhnu k 

českým interpretům jako je Lucie, Čechomor, UDG, Divokej Bill, Voxel, Tomáš Klus, Pokáč, 

Jarek Nohavica a další.  

Co Ty a móda? Orientuješ se v trendech nebo jednoduše nosíš to, co Tebe baví? A kdybys 

měla vybrat oblíbené kousky šatníku, co uvedeš? 

Móda mě nechává docela chladnou, snažím se řídit radou mojí mamky, kterou mi dala 

už v pubertě -  Nenos to, co je IN, ale co ti sluší. Mám ráda černou barvu, zelenou, hnědou 

(takový ty jakože hnusný barvy). Moje oblečení je většinou takové neutrální, aby se hodilo ke 

všemu dalšímu, co mám doma. Jelikož jsem trochu buřtík a mám břicho, tak nosím třeba 
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volnější trika, různé kardigany (říkám tomu hábity nebo lajbliky), ale zase mám hubenější nohy, 

takže zase třeba kalhoty a sukně můžu mít obtáhlejší.  

Módu většinou určují modelky a gayové, ale kdo má takhle dokonalou postavu?! Nějaké 

bombery, ultra krátké kraťasy nebo crop topy opravdu nejsou pro mě. Hlavní je, aby mi v tom 

bylo fajn. Mezi oblíbené kousky patří určitě kardigany, kožka (pozn. koženková bunda), černé 

hladké kalhoty bez ozdob a určitě conversky!  

  

 (Eva Vranovská, 2A) 
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Rozhovor 

S moderátorem Ondrou Urbanem 

Ondra Urban je mladý moderátor a DJ z Brna, který začínal na Free radiu a svojí pílí se 

dostal až do asi největšího českého radia Evropa 2. Zajímají mě lidi, co si plní svůj sen, a Ondra 

je jedním z nich. Mě inspiroval, abych šla za svým snem, a věřím, že třeba inspiruje i někoho 

z vás, našich čtenářů.  

Proč jsi se stal moderátorem a vzpomeneš si na svoje vůbec první moderování? 

  Proč? Sám to nevím, ale beru to jako dar, že dělám to, co mě baví, proč to takhle je, to 

nevím, byl jsem požehnán od pána boha a jsem za to vděčný. A moje první moderování byla 

školní besídka ve třeťáku na střední škole. 

Co je na moderování ve velkém rádiu nejtěžší a co si naopak užíváš? 

  Nejtěžší je asi pocit zodpovědnosti, že to velké rádio poslouchá fakt hodně lidí, s tím 

jsem na začátku hodně bojoval, když jsem přišel na Evropu 2. Užívám si komplexně, že těm 

lidem můžu něco předat, hlavně radost, dobrou náladu a nějaké informace, od toho v tom rádiu 

jsme, myslím. 

Dá se moderování nějak natrénovat? Jak pracuješ na svém projevu? 

 Na tohle už jsem jednou odpovídal a použil jsem citát Leoše Mareše: „Moderování se 

dá naučit, ale dobré moderování ne, to už v sobě člověk musí mít.“ Jsou různá pravidla v rádiu, 

která, když se dodržují, tak zní myslím si dobře, ale aby to fakt bylo dobrý, musí mít člověk v 

sobě nějakého šaška. A jak pracuji na svém projevu? Snažím si číst nahlas, zkouším i různé 

jazykolamy, je potřeba trénovat hlasivky. 

Dá se nějak srovnat práce v malém rádiu (Free radio) a v tom největším (Evropa 2)? 

 Primární princip je stejný nebo minimálně podobný, studio Free radia není nějak 

rozdílný od studia Evropy 2, mikrofony jsou stejný, ten princip je stejný, ale zákulisí je jiné. Na 

Free radiu to stojí na dvou až třech lidech, zato na Evropě má každý obor kancelář, takže to 

zázemí je asi největší rozdíl. 

Momentálně pracuješ v rádiu Evropa 2. Potkáváš se s Leošem Marešem, který je 

dlouhodobě považován za top českého moderátorství, jaká je s ním spolupráce? Dává ti 

nějaké tipy ohledně moderování? Jdeš s ním třeba na pivo? 

 Leoš má program mnohem nabitější než já, takže dostat se s ním na pivo se mi ještě 

nepoštěstilo, ale už jsme měli i rádiový akce, kde jsme se potkali na soukromo. Žádnou radu 
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jsem tedy od něj ještě nedostal, což mě fakt mrzí, protože od něj bych si rád nechal poradit, ale 

spolupráce s ním je fakt dobrá, je to profík. 

Máš nějaký moderátorský vzor? 

  Hmm, je to Leoš. :D Pracovně je asi nejlepší v tom oboru, zamakal na sobě a tak nějak 

nám mladším vyšlapal cestičku a máme se od něj co učit ještě furt. 

Kam by ses chtěl v moderování posunout, případně jaký je tvůj vysněný cíl? 

  Tak rádio jsem si splnil, Evropa 2 byl sen, který jsem si dlouho nemyslel, že se může 

splnit, takže jsem za to vděčný. A teď můj cíl je asi nějaká televize, třeba Očko si myslím, že 

by mi sedlo a že bych tam snad taky nějak sedl. 

Co bys dělal, kdyby ses nestal moderátorem? Máš 

vystudovanou Fakultu regionálního rozvoje, 

pokračoval bys v tom? 

  To nevím, tu školu jsem dodělal víceméně pro svůj 

dobrý pocit. Původně jsem chtěl na žurnalistiku, což mi 

nevyšlo, ale už tehdy jsem věděl, že bych tu práci chtěl 

dělat. Možná, dlouho jsem hrál fotbal, tak asi nějaký 

fotbalista. 

Máš nějaké motto, podle kterého se řídíš? 

  „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni 

tobě.“ Prostě buďme na sebe slušní všichni. 

A na závěr… Máš nějakou vtipnou příhodu z moderování? Stal se ti při živém vysílání 

nějaký fail, na který s úsměvem vzpomínáš? 

 Vybavuje se mi situace ještě z Free radia, byla soutěž o lístky na Davida Guettu, v tom 

rádiu byl mixážní pult a bylo tam tlačítko, kdy se zvedal telefon a druhé tlačítko, kterým se to 

pouští do éteru. Já jsem měl zrovna blbý den a zmáčkl jsem jen to první tlačítko, takže jsem tu 

slečnu slyšel ve sluchátkách, ale neslyšeli ji posluchači v rádiu. Takže to vypadalo, že si vlastně 

povídám sám pro sebe. 

(Anna Vaňková, 2C) 
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Hrdinský čin pana školníka a třídy  

3.S 

               „Faunovo velmi pozdní dopoledne“ 

Byl zcela obyčejný den, slunné vlahé dopoledne, suplovaná hodina ve třídě 3.S, avšak 

jedna malá/velká událost úplně změnila průběh tohoto dne. Následující událost se nesmazatelně 

zapsala do dějin naší školy a celosvětové ochrany zvířat. Třída 3.S poklidně hrála přehazovanou 

na školním hřišti, když najednou někteří studenti zaslechli zoufalé škrabání drápky na dně 

odtokové rýny. 

Celá třída, která je zaměřena na sociální činnost a pomoc bližním, propadla v usedavý 

pláč a hysterii. Dvě studentky ovšem zachovaly chladnou hlavu a pohotově doběhly za panem 

školníkem, který neváhal, všeho nechal a na dvůr s kleštěmi spěchal, aby zachránil nebohé zvíře 

ze spárů plechového netvora. 

Povedlo se!!! Po vytažení se holub oklepal, zavrkal (poděkoval) a odletěl vstříc dalším 

dobrodružstvím. 

Pan školník svým chrabrým činem vstoupil do elitní společnosti marvelových hrdinů 

pod alter egem Birdman (neboli ptačí muž). Velký dík všem zúčastněným!   

 

Pan školník během hrdinné záchranné akce 

(Mgr. Jiří Crha) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole 

Exkurze Osvětim 

(21. dubna 2017) 

Exkurze se zúčastnili žáci z 1. a 2. ročníků ze SZŠ Jaselská. Všichni žáci dorazili na 

místo odjezdu včas, a tak jsme mohli vyjet přesně. Cestou byla jedna zastávka. V 9:15 jsme 

dorazili do Osvětimi. Žáci měli 20 minut čas na občerstvení a v 9:45 začala prohlídka 

koncentračního tábora v Osvětimi – Auschwitz I.  

Žáci z naší školy se rozdělili do dvou skupin. Každé skupině byl přidělen česky mluvící 

průvodce, a aby bylo dobře slyšet, dostali žáci i doprovod sluchátka. Prohlídka byla velmi 

zajímavá a výklad průvodců fundovaný. Žáci celé 2,5 hodiny napjatě poslouchali.  Po skončení 

prohlídky jsme se i s oběma průvodci přesunuli autobusem do Březinky – Auschwitz II. 

Zde exkurze pokračovala s již přidělenými průvodkyněmi. Vítr, zima a pošmourné 

počasí přidaly na smutné atmosféře tohoto místa. Prohlídka koncentračního tábora v Březince 

trvala hodinu a půl. Po prohlídce jsme celí prokřehlí, ale plní dojmů, nastoupili do autobusu a 

vyrazili směr Brno. Cestou jsme měli ještě jednu zastávku a do Brna jsme dojeli podle 

předpokladu v 17:00. 

Žáci se během akce chovali vzorně, projevovali aktivně (svými dotazy) zájem o danou 

problematiku. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, kam až mohou vést zrůdné ideologie, 

rasizmus a xenofobie. Celá akce byla přínosem nejen pro studenty, ale i vyučující. 

 

Koleje vedoucí do koncentračního tábora Osvětim 

(Mgr. Vanda Mrkosová) 
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Exkurze do Eisenstadtu a k Neziderskému jezeru 

(27. dubna 2017) 

Škola pořádala dne 27. dubna 2017 výjezd do rakouského Eisenstadtu a k nedalekému 

Neziderskému jezeru. Exkurze se zúčastnili žáci druhých až čtvrtých ročníků a doprovázely je 

PaedDr. Ivana Laslová, Mgr. Věra Winklerová a Mgr. Jana Urbánková. 

Naše první zastávka byla v hlavním městě rakouské spolkové země Burgenland 

Eisenstadtu. Nejvýznamnější památku města představuje zámek Esterházy, který patřil 

bohatému maďarskému rodu Esterházyů a dnes v něm sídlí zemská vláda. Kolem zámku se 

rozkládá anglický park, který jsme si v lehce deštivém počasí prošli. Poté jsme se vydali do 

centra města na procházku malebnou pěší zónou mezi novorenesančními domy. 

Po dvouhodinové prohlídce Eisenstadtu jsme přejeli do městečka Podersdorf am See  

u Neziderského jezera. Jedná se o největší rakouské jezero, které se vyznačuje širokým pásmem 

rákosí a velmi malou hloubkou. Jezero je součástí rakouského národního parku Neusiedler See 

– Seewinkel a od roku 2001 je zapsáno na seznamu UNESCO. I přes silný vítr a chladné počasí 

jsme u jezera strávili hodinu času, prošli se po jeho břehu a udělali spoustu fotek s velmi 

fotogenickým majákem. Naši cestu jsme zakončili v Parndorfu, kde si žáci mohli nakoupit pár 

suvenýrů. 

Výlet se nám i navzdory aprílovému počasí vydařil, žáci měli možnost vyzkoušet si své 

jazykové znalosti a poznat vedle Vídně i jinou část země našich jižních sousedů, která určitě 

stojí za návštěvu. 

 

Zámecký park s Leopoldinským altánkem v pozadí 
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Zámek Esterázy v Eisenstadtu 

 
Slečny Michaela Křížová a Lea Mantlová u majáku na Neziderském jezeře 

(Mgr. Jana Urbánková) 
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Poslední zvonění maturitních ročníků 

(28. dubna 2017) 

Halasné troubení, pískání a pokřikování, nepříjemný zápach laciných voňavek a octa 

linoucí se chodbami i třídami, tváře mladších spolužáků pomalované rtěnkou či fixem, zpěv a 

tanec, cinkání mincí v kasičkách, nejroztodivnější převleky…  

… tak takhle nějak vypadalo poslední zvonění čtvrtých ročníků, které se poslední 

dubnový pátek loučily se školou, spolužáky, učiteli a bezstarostnými středoškolskými léty.  

 
Sněhurka a její trpaslíci v podání maturantů ze 4.C 

 
Třída 4.A zůstala i v převleku věrná svému oboru 
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Šum svistu a Dan Nekonečný byli inspirací pro 4.S 

 
Stařečkové ze 4.B zpívají svoji písničku v ředitelně 

(Mgr. Jana Urbánková) 
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Exkurze do rehabilitačního ústavu v Hrabyni 

(3. května 2017) 

Dne 3. května 2017 se třídy 3.B a 3.L zúčastnily exkurze do rehabilitačního ústavu v 

Hrabyni, kde poskytují péči klientům po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo s 

onemocněním pohybového ústrojí či nervového aparátu. Velmi přívětivé sestry nás provedly 

sály, kde probíhala fyzioterapie s pomocí nejmodernějších přístrojů i počítačů, viděli jsme 

aktivity v bazénu i tělocvičně, prohlédli si koupelnu, kuchyňku i pokoje uzpůsobené pro pobyt 

osob s pohybovými omezeními.  

Viděli jsme názorné ukázky ergoterapie, celý ústav je vyzdoben výrobky jeho klientů 

např. ozdobami z papíru, proutí nebo keramiky. Celá terapie je založena na týmové spolupráci 

lékařů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, psychologa i logopeda. Klienti mohou využívat různých 

služeb přímo v areálu např. pošta, bankomat, restaurace, kavárna, obchůdky s potravinami, 

květinami i textilem. Také jsme ochutnali místní stravu - bylo možno si vybrat z pěti jídel. Tato 

exkurze přinesla zajímavé tipy na budoucí povolání pro zdravotnické asistenty, všeobecné 

sestry, fyzioterapeuty i lékaře. Žáky na exkurzi doprovázely Mgr. Iva Křesťanová, Mgr. Helena 

Čermáková a Mgr. Monika Školová. 

 
Studenti v rehabilitačním ústavu Hrabyně 

(Mgr. Monika Školová) 
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Městské kolo středních škol dívek v plážovém volejbalu 

(30. 5. 2017) 

Dne 30. 5. 2017 se uskutečnilo Městské (okresní) kolo v plážovém volejbale dívek.  

Pořadatel: 1. ZNG, Mendlovo náměstí 

Místo: Sokolské koupaliště 

Vedoucí družstva: Mgr. Zuzana Horynová 

Děvčata hrála několik zápasů. Dvojice Kadlecová a Pazderová postoupily až do 

semifinále, kde podlehly dvojici ze Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. Obsadily pěkné 9. 

místo z 21 dvojic. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

Účastníci: 

1. Kateřina Kadlecová (3.L), Vendula Pazderová (1.C) 

2. Zuzana Barochová (2.A), Radka Mášová (2.A) 

 

 

Beachvolejbalový tým SZS Jaselská 

(Mgr. Zuzana Horynová) 
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Slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků 

(2. června 2017) 

První červnový pátek proběhlo slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků SZS Jaselská. 

Celá akce probíhala ve dvoraně za účasti vedení školy v čele s ředitelkou Jarmilou Kelnarovou. 

Celou událost moderoval žák Jakub Kříž z 1L a během akce vystoupili i žáci pěveckého 

kroužku se svými vystoupeními. Každý vyřazený žák dostal cenný šperk, CD s třídními 

fotkami, kytici a samozřejmě vysvědčení.  

 

Žáci čtvrtých ročníků čekající na slavnostní vyřazení 

 

Vedení školy s třídními učitelkami 
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Žáci pěveckého kroužku před svým vystoupením 

 

Slavnostní vyřazování žáků čtvrtých ročníků v plném proudu 

Autor kroniky: Mgr. Jana Urbánková 
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Pozvánka do divadla 

Červen 2017 

Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné 

100,-Kč/60,-Kč 

13. 6. ve 20:30 Reduta 

Listování Lukáše Hejlíka – C. D. Payne  

Po loňském červnovém turné s Robertem Fulghumem přiváží LiStOVáNí na šňůru po 

Česku další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu, C. D. Payna. 

14. 6. v 19:00 Reduta 

Nassim Nicholas Taleb, Braňo Holiček: Černá labuť – Ani labutě nejsou tím, čím se zdají 

být… 

16. 6. v 19:00 Reduta 

Markéta Habalová, Dan Datcu, Jan Fousek: Kontrasty – Nová choreografická generace v 

divadle Reduta 

17. 6. v 19:00 MD 

Marek Svobodník, Adam Sojka, Martin Svobodník:  Game over – Shořet mladý aneb Proti 

proudu 

Ohromné taneční představení v rytmu rock 'n' rollu s živou hudbou dua IAN na prknech 

Mahenova divadla. Máte poslední šanci před derniérou! 

18. 6. ve 14:00 Reduta 

Jakub Šafránek: Brněnské pověsti – O Brně vážně i nevážně… a s čertem! 

20. 6. v 19:00 MD 

Yasmina Reza: Bůh masakru – Náš obývák, ring volný!  

Aktuální francouzská komedie populární autorky. 

(Zuzana Ivanová, 542 158 247, ivanova@ndbrno.cz) 

 

 

http://www.ndbrno.cz/balet/martin-svobodnik
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Inzerce 

Levné učebnice 

Seznam literatury vhodné pro studenty SZŠ: učebnice se slevou 

Název Cena před 

slevou 

Cena po slevě 

Dějepis pro gymnázia 1 169 Kč 85 Kč 

Dějepis pro gymnázia 2 211 Kč 106 Kč 

Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl 136 Kč 68 Kč 

Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl 136 Kč 68 Kč 

Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla 70 Kč 70 Kč 

Matematika pro gymnázia – Goniometrie 96 Kč 96 Kč 

Matematika pro gymnázia – Funkce 140 Kč 70 Kč 

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. 

Díl 

172 Kč 86 Kč 

Matematika pro střední odborné školy a studijní 

obory středních odborných učilišť 2. část 

86 Kč 86 Kč 

Matematika pro střední odborné školy a studijní 

obory středních odborných učilišť 3. část 

86 Kč 86 Kč 

Matematika pro střední odborné školy a studijní 

obory středních odborných učilišť 4. část 

94 Kč 94 Kč 

Odmaturuj z matematiky 1 189 Kč 95 Kč 

Odmaturuj z matematiky 2 119 Kč 60 Kč 

Odmaturuj z matematiky 3 189 Kč 95 Kč 

Odmaturuj z literatury 2 179 Kč 90 Kč 

Odmaturuj z českého jazyka  179 Kč 90 Kč 

Odmaturuj z literatury – TESTY 189 Kč 95 Kč 

Odmaturuj ze společenských věd – TESTY 189 Kč 95 Kč 

Odmaturuj z AJ 1 199 Kč 99 Kč 

Odmaturuj z fyziky 171 Kč 86 Kč 

Fyzika pro gymnázia: Mechanika 136 Kč 68 Kč 

Fyzika pro gymnázia: Molekulární fyzika a 

termika 

128 Kč 64 Kč 
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Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a 

vlnění 

86 Kč 86 Kč 

Kapitoly ze speciální pedagogiky: Pipeková 299 Kč 269 Kč 

Literatura pro 1. ročník SŠ – učebnice (nakl. 

Didaktis) 

229 Kč 115 Kč 

Literatura pro 1. ročník SŠ – pracovní sešit (nakl. 

Didaktis) 

179 Kč 90 Kč 

Biologie člověka pro gymnázia (Novotný, Hruška) 179 Kč 90 Kč 

Latina: Úvod do latinské terminologie pro SŠ se 

zdravotním zaměřením (Fortuna, 2010) 

145 Kč 73 Kč 

Sleva na učebnice pro studenty 1. ročníků střední zdravotnické školy 

Název učebnice Cena před slevou Cena po slevě 

Ošetřovatelství pro ZA – 1. ročník 289 Kč 226 Kč 

První pomoc I. 185 Kč 144 Kč 

Výchova ke zdraví pro SZŠ 139 Kč 109 Kč 

Výchova ke zdraví (Machová) 429 Kč 335 Kč 

Výchova ke zdraví – vybrané kapitoly 89 Kč 89 Kč  

Somatologie 297 Kč 267 Kč 

Pečovatelství 319 Kč 249 Kč 

Sociální politika 249 Kč 194 Kč 

V knihkupectví také naleznete starší učebnice do Českého jazyka, Ošetřovatelství, 

Chemie, Zeměpisu a Anglického jazyka za velmi výhodné ceny ☺. 

Naše malé knihkupectví se vstřícnou obsluhou a nabízenými velkými slevami, najdete 

v přízemí Fakulty sociálních studií, Joštova 10, vedle Červeného kostela. Sídlíme naproti 

zastávce Komenského náměstí (směr Česká). Jsme tu každý den od 9:00 do 17:00, v pátek do 

15:00. V době prázdnin otevřeno každou středu od 10:00 do 16:00. 

ZAVŘENO (dovolená): 3. 7. – 9. 7. a 28. 7. – 13.8. 

Od 4. 9. 2017 již pravidelně otevřeno od 9:00 do 17:00, v pátek do 15 hodin. 

Kontakt: Knihkupectví Joštova 10, 602 00 BRNO 

email@spolecenskeknihy.cz, www.spolecenskeknihy.cz 

tel.: 549 491 951, 608 877 315 

                                                                                                                        (Anežka Chvílová) 
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Rébus 

 

Řešení rébusů z minulého čísla: 

Rébus č. 1 – Jing Jang 

 

Rébus č. 2 – 40 čtverců 

Zadání rébusu č. 1 

Které číslo patří na místo otazníku? 

 

Zadání rébusu č. 2 

Tento problém patří mezi velmi obtížné. I ti nejchytřejší lidé potřebují desítky sekund, aby ho 

vyřešili. Zkuste to! Který objekt do řady nepatří. 

 

(Mgr. Tomáš Novotný) 
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Poznámky 
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