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Editorial 

Milí čtenáři, po dlouhé době se nám naskytla možnost vydávat svoje vlastní školní noviny 

a pokračovat tak v zavedené tradici na naší škole. Cesta k dokonalým novinám je vždy dlouhá 

a spletitá, ovšem budeme se snažit z dané příležitosti vytěžit co nejvíce. Na začátku jsme si 

vytyčili za úkol postavit tyto noviny tak, aby jednotlivé články a rubriky měly současný, a 

především zajímavý charakter. To, jestli se nám to povede, bude ovšem také záviset nejen na 

nás, ale i na Vás čtenářích. Výsledná podoba novin se zajisté bude, s přibývajícími čísly, často 

měnit, proto je možné, že první čísla budou uchopena jinak, než ta další. Z tohoto důvodu Vás 

prosíme o shovívavost. 

V našich novinách bude vždy na prvním místě objektivita a hlas studentů, kteří mají 

možnost přispívat do jednotlivých rubrik. V každém čísle novin totiž najdete několik různě 

zaměřených článků a rubrik, do kterých budou přispívat jednotliví studenti naší školy.  

Naše noviny budou vycházet jednou měsíčně, a to jak v tištěné, tak i v elektronické 

podobě. Elektronická verze bude publikována na stránkách https://www.szs-jaselska.cz, kterou 

všichni dobře známe.   

Pokud budete mít jakékoliv otázky, názory nebo námitky, posílejte je na emailovou 

adresu naší redakce: jmikyna@szs-jaselska.cz. 

Doufáme tedy, že naše články pro Vás budou prospěšné a třeba se něco zajímavého 

dozvíte ☺.  

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Toulavé boty 

Nová Kaledonie 

 

Nová Kaledonie (francouzsky: Nouvelle-Calédonie) je zámořská oblast spadající pod vládu 

Francie, ležící v jižním Tichém oceánu v oblasti Melanésie. Má rozlohu 19 103 km² a více než 

200 000 obyvatel. Správní středisko je Nouméa (velmi vyspělé město s výbornou infrastrukturou, 

připomínající v některých částech americké Miami). Oficiálním jazykem je francouzština, ale 

široce se využívá melanéština a některá polynézská nářečí. Nová Kaledonie je tvořena skupinou 

ostrovů, z nichž největším a nejdůležitějším je ostrov Nová Kaledonie, nazývaný též Grande 

Terre. Dalšími významnými ostrovy jsou Borovicový ostrov (Íle de Pins), Lifou, Maré, 

Chesterfieldovy ostrovy a jiné. 

Tichý oceán (anglicky: Pacifik) je největší vodní plochou na planetě Zemi. Jeho rozloha 

činí 510 miliónů km² a nachází se v něm obrovské množství ostrovů, soustroví, korálových útesů, 

mělčin a podvodního života. Dle mého názoru se jedná o nejodlehlejší kout světa, který je pro 

cestovatele, obzvláště Čecha, velmi atraktivní právě pro svoji vzdálenost, rozdílná časová pásma 

a především pro svoji velikost. Dalším faktorem, který každoročně přiláká miliony turistů do této 

oblasti, je bezesporu dechberoucí krása přírody, voda snad ve všech odstínech modré barvy a 

především klid se soukromím na divokých plážích jednotlivých ostrovů a států. 

V lednu 2016 se mi podařilo navštívit Novou Kaledonii a ověřil jsem si na vlastní kůži, 

proč se jí říká „ráj na zemi.“ Cesta na Kaledonii trvala bezmála tři dny, jelikož jsem se rozhodl 

pro variantu plavby zaoceánskou lodí z australského Sydney. A dobře jsem udělal! Příjezd na 

každý ostrov byl neskutečným zážitkem, protože z vrchní paluby lodi se vám naskytne opravdu 

krásný pohled jako z ptačí perspektivy. Moje první kroky směřovaly na Borovicový ostrov, který 

je velkou zajímavostí v celé tichomořské oblasti, jelikož kromě nádherných pláží, tropické 

vegetace a typických staveb má vzrostlé borovice, takže si připadáte trochu jako ve Finsku. Na 

tomto ostrově jsem zažil asi nejkrásnější koupání díky úžasně klidnému oceánu, teplotě vody 

přes 30 stupňů a nádhernému bílému písku (vlastně to ani nebyl písek, spíše bílý prášek, který 

se po kontaktu s mořskou vodou vytratil). 
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Druhá zastávka byla na ostrově Lifou, jehož dominantou je starobylý kostel na kopci, ze 

kterého je úžasný výhled na celou oblast, další zajímavostí na tomto ostrově jsou krásné 

kaledonské chýše, ve kterých původní obyvatelé stále žijí a asi největším zážitkem bylo taneční 

vystoupení obyvatel v typických oděvech a válečném namalování. 

Třetí zastávka byla v hlavním městě oblasti – v Nouméi. Jak bylo uvedeno výše, toto město 

je velmi vyspělé, nachází se v něm největší nákladní přístav v celém Tichém oceánu a zároveň 

jde o průmyslové a kulturní centrum celé Kaledonie. Poslední zastávka byla na ostrově Maré, 

který je hodně skalnatý, a tedy ne moc vhodný pro běžného turistu a koupání. Vyznavači 

potápění si ovšem přijdou na své. Patrně největším zážitkem na tomto ostrově bylo sledování 

tradičního rybolovu, kdy místní muži používají dřevěná kopí a vrhají se z útesů přímo do 

oceánu. Opravdu jsem nechápal, jak z takové výšky dokáží vypozorovat rybu a jsou schopni 

v letu zamířit, a dokonce ji trefit. 

Novou Kaledonii mohu vřele doporučit všem, kteří chtějí vidět opravdu nádherný kousek 

naší planety, mají rádi soukromí a ocení celkovou vyspělost této oblasti, která je oproti jiným 

místům v Tichém oceánu opravdu na vysoké úrovni, pravděpodobně i díky stále trvajícímu vlivu 

Francie. 

(Mgr. Jiří Crha) 
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Obrazová příloha (foceno autorem článku) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně 

Půlstoletí s Cimrmanem (14. 10. – 31. 12. 2016) 

Na hradě Špilberk se koná výstava Půlstoletí s Cimrmanem, která představí průřez 

padesáti lety působení Divadla Járy Cimrmana a současně i osobnost tohoto největšího českého 

genia. Výstava probíhá každý den od 9:00 do 17:00.  

Gaudeamus Brno (1. 11. – 4. 11. 2016) 

Jako každý rok se na brněnském výstavišti uskuteční už 23. veletrh pomaturitního a 

celoživotního vzdělávání – Gaudeamus. Zde si mohou nejen budoucí maturanti prohlédnout 

stánky jednotlivých vysokých škol a různých firem a vybrat si svou budoucí Alma mater. 

Návštěvníky bude čekat více než 230 vystavovatelů z celé ČR a zahraničí. Veletrh je otevřen 

každý den od 9:00 do 15:00. 

SPORT Life (4. 11. – 6. 11. 2016) 

Na Gaudeamus bude na výstavišti navazovat veletrh sportovních potřeb a volnočasových 

aktivit. Návštěvníci tohoto festivalu sportu, tance a zábavy se budou moci zapojit do mnoha 

sportovních a dalších činností a dozví se novinky o zdravém životním stylu. Součástí veletrhu 

je velká expozice předních dodavatelů sportovního vybavení a oblečení. Během festivalu budou 

probíhat i další tři akce, a to DANCE LIFE EXPO (zaměřený na různé taneční styly), IN-JOY 

(mistrovství ČR v mobilních hrách) a YOU2BER LIFE (setkání předních českých youtuberů).  

Moravia Music Fest 2016 (10. 10. – 28. 11. 2016) 

9. ročník mezinárodního jazzového festivalu představí celkem 140 hudebníku z celého 

světa. Koncertními podii budou Metro Music Bar a multifunkční sál SONO Centrum. Jako 

headliner bylo pořadateli zvoleno britské vokální trio The Puppini Sisters, které vystoupí 

s brněnským bigbandem B-SIDE BAND. Dalšími lákadly budou bezesporu balkánská 

turbodechovka Fanfara Translvania a francouzští Electro Deluxe. Více informací najdete na 

stránkách festivalu. 

Jazz Fest Brno (2016) 

Po celý rok 2016 probíhá známý festival Jazz Fest Brno, který momentálně prožívá už 

svůj 15. ročník. Na listopad si pořadatelé připravili celkem tři zajímavé koncerty. Prvním je 

vystoupení britského kytaristy Johna Scofielda a jeho Country For Old Men (2. 11. 2016 
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v SONO centru). Dalším v pořadí je tuniský zpěvák a loutnista Dhafer Youssef se svým dílem 

Diwan of Beauty and Odd (8. 11. 2016 v SONO centru). A třetí v pořadí je Richard Galliano, 

který vystoupí za doprovodu brněnské filharmonie a společně zahrají především skladby 

z repertoáru klasických skladatelů A. Piazzoly a W. A. Mozarta (16. 11. 2016 v Besedním 

domě). 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Recenze knih 

Dívka ve vlaku 

Tato kniha v rekordním čase obletěla celý svět. Internet je zahlcený informacemi o této 

knize a nově vydaném filmu. A jako správného "bookaholica" neminula ani mě. 

Dívku ve vlaku jsem četla dávno před tím, než měla vyjít její zfilmovaná adaptace. Film 

osobně hodnotit nemůžu, protože se na něj teprve chystám, ale podle recenzí, na které jsem se 

dívala, jsou na něj názory často rozporuplné. Pokud jako já dáváte přednost pořadí kniha a až 

potom film, mohli byste být zklamaní nepřesnostmi a nedostatkem detailů ve filmu. Jestliže ale 

nemáte v plánu si předlohu přečíst, pak stojí za to si do kina zajít. Děj má spád, vypracované 

dialogy, ale na vypravěče nikdy není spoleh, což dělá knihu i film zajímavými.  

                    

Detektivní román je psaný z pohledu tří žen: neuroticky narušené alkoholičky Rachel, 

vypočítavé potvory Megan a pro mě lehce hloupoučké Anny.  

Ani jedna z těchto tří postav není vůbec sympatická, naopak se vám budou celou knihu 

protivit. Řekla bych ale, že právě to dělá příběh tak výjimečným a unikátním.  

Dívku ve vlaku vám určitě doporučuji, ať už jako film nebo knihu. Přes všechna její 

negativa mě po celou dobu bavila. 

(Tereza Plačková, 1L) 
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Recenze kavárny 

Veroni Café 

 

Je to kavárna, ve které budete rádi trávit svůj volný čas, relaxovat nebo se učit. Obsluha 

je tu také velmi ochotná a příjemná. Kávu zde mají výbornou (podávají i s rostlinným mlékem), 

stejně tak zákusky, které často mají i v bezlepkové a bezlaktozové variantě. 

Veroni Café se nachází kousek od naší školy, konkrétně naproti jídelny Gorkého, kam 

chodí spousta našich studentů na obědy. 

 (Tereza Plačková, 1L) 
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Tipy na výlety 

Otevřená zahrada 

Dvanáct stanovišť, čtyři živly, nespočítatelná zábava. 

Tato zahrada se skládá ze dvou částí. První částí je poradenské centrum a druhou tvoří 

venkovní hřiště, kde se nachází celkem dvanáct tzv. interaktivních soch, které jsou zasvěcené 

čtyřem živlům. Tato expozice se snaží návštěvníkům nastínit zákonitosti a procesy probíhající 

v přírodě. Studenti si zde můžou vyzkoušet různé pokusy, rozdělené do čtyř tematických skupin 

- Země, Voda, Slunce, Vzduch. Najdete zde také klid pro odpočinek i na učení. 

Otevřená zahrada Nadace Partnerství se nachází pod špilberským svahem přímo v centru 

Brna, hned vedle naší školy. 

OTEVÍRACÍ DOBA: 10:00-18:00, CENA: 10,- Kč 

JumpPark Brno 

Odhoďte notebooky a pojďte se bavit!!! 

Máte plno energie a nevíte, co dnes podniknout? Máme tu pro vás tip, kam můžete vyrazit 

a příjemně strávit čas. JumpPark Brno je první trampolínový park ve střední Evropě, ve kterém 

se nachází 48 trampolín na 3 hřištích. Můžete si zde vyzkoušet 3D vybíjenou, či různé 

akrobatické skoky do pěnové jámy. K vyžití zde najdete také FreeJump areál, kde se nachází 

27 trampolín na libovolné skákání a pro odvážnější skokany jsou zde i trampolíny podél stěn. 

Pokud vám dojdou síly, s občerstvením není problém. JumpPark se nachází na ulici Heršpická 

800/6, Brno.  

OTEVÍRACÍ DOBA: 9:00-21:00, CENA: 159,- Kč pro studenty 

 

 

 

 

 

 

(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 1L) 
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Sportovní okénko 

Anabolické steroidy 

Tyto látky se často používají v medicíně, avšak rovněž mohou být zneužity ve sportu - 

zejména v kulturistice.  

Využití v lékařství 

Anabolika jsou podávána po úrazech pro zrychlení a zlepšení regenerace svalů. U 

některých pacientů (u mužů) se podávají jako náhrada přirozeného testosteronu (při 

diagnostikované hormonální dysfunkci), pokud je hladina přirozeného testosteronu v krvi nízká 

nebo nedostatečná. Dále se používají při léčbě HIV pozitivních pacientů, při léčbě řídnutí kostí 

(osteoporózy) a u příznaků mužského přechodu (klimakteria) - snížený sexuální apetit, snížení 

potence.  

Zneužívání ve sportu 

Steroidy jsou uměle vytvořené deriváty podobné mužskému pohlavnímu hormonu 

testosteronu, které podporují nadměrnou tvorbu bílkovin v těle. Ale nemají jen vliv na nárůst 

svalů, ale také na lepší regeneraci, větší výkonnost a také na větší sílu. Mají ovšem také vedlejší 

účinky.  

Nežádoucí účinky steroidů 

Anabolické steroidy mohou u mužů poškodit játra, ledviny, způsobit zmenšení varlat, 

impotenci, mají vliv na zvýšený výskyt zubního kazu, dlouhodobé podávání poškozuje srdce a 

způsobuje růst orgánů. Muži také mohou trpět nebezpečným kolísáním nálady a 

psychologickými potížemi. Zejména nadměrnou agresivitou a poruchami soustředění. Další 

poruchy jsou např. poruchy erekce, tvorby spermií, neplodnost atd. 

(Marek Halouzka, 1L) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole 

Adaptační den pro 1. ročníky  

(2. 9. 2016) 

Dne 2. září 2016 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky ve sportovním areálu 

Eldorádo v Mariánském údolí. Akce se zúčastnilo 150 žáků a 8 pedagogů. Žáci soutěžili 

v přehazované, ve vědomostním běhu družstev a psychomotorické a pohybové hře. Dále mohli 

využít trampolíny, stolní tenis a petanque. Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších 

tříd. 

 

Žáci prvních ročníků při hraní stolního tenisu. 

 

Like Shakespeare  

(2. 9. 2016) 

Dne 2. září 2016 navštívili žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků představení v Divadle 

Bolka Polívky s názvem Like Shakespeare.  

Představení poutavým a atraktivním způsobem přibližuje hlavně mladé generaci tohoto 

velikána světového divadla, poukazuje na to, že není třeba se obávat tzv. velké klasiky, 

a divadelními prostředky demonstruje nesmírnou nadčasovost a aktuálnost díla Williama 

Shakespeara.  
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V představení se diváci ponoří do doby alžbětinského divadla renesanční Anglie. 

Středobodem celé hry je jeden z nejvýznamnějších dramatiků světového divadla William 

Shakespeare. Prostřednictvím vyprávění samotného Shakespeara se dozvíte mnohé o jeho 

soukromém životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her, ale i o životě v době 

renesanční Anglie, to vše umocněné hudebním doprovodem DJ Marka Tůmy přímo na jevišti.  

 

Uvítání prvních ročníků ve Dvoraně  

(9. 9. 2016) 

Dne 9. září se sešli všichni žáci prvních ročníků ve Dvoraně školy, kde se jim dostalo 

slavnostního uvítání od paní ředitelky a vedení školy. Paní ředitelka popřála žákům hodně 

úspěchů ve studiu i v osobním životě.  
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Dvorana zaplněná novými prváky. 

Charitativní akce Světluška 2016  

(12. – 16. 9. 2016) 

Celonárodní sbírka Světluška je součástí dlouhodobého projektu Nadačního fondu 

Českého rozhlasu, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 

Naše škola se pravidelně do této akce aktivně zapojuje. V letošním školním roce probíhala 

sbírka ve dnech 12. – 16. září 2016.  

Prodejem dárkových předmětů pomáháme dětem a dospělým se zrakovým handicapem 

na jejich cestě k samostatnosti a přispíváme na speciální pomůcky, na vodící psy či osobní 

asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. 

 

Do prodeje dárkových předmětů se zapojilo 22 žáků z deseti tříd oboru Zdravotnický 

asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Žákům a studentům dobrovolníkům, kteří se 

na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří jejich prostřednictvím do této 

sbírky finančně přispěli. 
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O rozdělení výtěžku sbírky rozhoduje grantová komise, což zaručuje, že se vybrané 

finanční prostředky dostanou opravdu k těm, kteří je nejvíce potřebují. Předběžná vybraná 

finanční částka z naší školy činí 8300,- Kč. 

Burza kroužků  

(22. 9. 2016) 

Dne 22. září 2016 proběhla burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro 

žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2016/2017. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum 

zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 16 kroužků. Nabídnuty jim 

byly kroužky zájmové jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka 

kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, somatologie, anglického nebo 

německého jazyka.  

Burza byla, tak jako v loňském školním roce, zorganizována po výuce. Na burze byli 

přítomni také žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci, a někteří 

vedoucí kroužků, např. Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném 

předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, v třídnických hodinách a na vstupní 

informační elektronické tabuli v přízemí školy.  

Kroužky budou zprovozněny od října. První hodiny budou otevřené pro všechny zájemce. 

Pevně doufáme, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají.  

Evropský den jazyků  

(24. 9. 2016) 

Dne 24. září 2016 se 15 žáků z 3.L zúčastnilo akce Evropský den jazyků, kterou pořádal 

Österreich Institut v Brně. Jednalo se o hodinovou výuku němčiny netradiční a hravou formou.  

Sportovní den pro 2. ročníky  

(27. 9. 2016) 

Dne 27. září 2016 se uskutečnil adaptační den pro 2. ročníky ve sportovním areálu 

„Eldorádo“ v Mariánském údolí, kterého se zúčastnilo 130 žáků a 10 pedagogů. Žáci soutěžili 

v různých hrách, např. v přehazované, ve vědomostním běhu družstev, boji o vlajku a 

psychomotorické a pohybové hře. Dále mohli využít trampolíny, stolní tenis a petangue. Na 

závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších.  

                                                                  (Mgr. Jana Urbánková) 



17 
 

Kosmetické okénko 

Vítejte u pravidelné kosmetické rubriky, která bude součástí všech vydání. V každém díle 

si představíme něco zajímavého a začneme tím, jak se správně starat o naši pleť, přes péči o 

vlasy, ruce a tělo až ke správným zásadám při líčení a chybět nebude spousta dalších tipů.  

Každý jsme zvyklí na kosmetiku, kterou používáme běžně, a někdy si ani 

neuvědomujeme, že se dají sehnat mnohem kvalitnější výrobky, než jsme doposud používali. 

Proto se Vám pokusíme rozšířit obzory, co vše je dostupné na trhu za rozumnou cenu, ať už jde 

o přírodní kosmetiku, či o tu, kterou koupíme běžně v každé drogerii. 

Pokud se chcete na cokoli, co se týče kosmetiky, zeptat nebo poradit, rádi vám 

pomůžeme. Stačí nechat vzkaz v redakci a my odpovíme ☺. 

 

Péče o pleť 

Každodenní péče o naši pleť je velmi důležitá, jelikož vysušená pleť je mnohem víc 

citlivější a náchylnější na akné a černé tečky či různá onemocnění. Ve starším věku přispívá 

k rychlé tvorbě vrásek a pleť ztrácí pružnost. Abychom tomu předešli, představíme si některé 

pleťové vody a krémy pro každodenní péči. 

Každý výrobce pleťových vod má spoustu druhů těchto přípravků, proto je důležité znát 

svou pleť (např. jestli je suchá, citlivá, mastná, problematická, smíšená) a také číst, co je na 

obalu napsáno. Novinkou jsou micelární vody, které jsou na trhu krátce. 

Jedna z nejkvalitnějších značek pleťových vod je bezesporu RYOR. Je přírodní a vyrábí 

se v České Republice. Tato kosmetika je určena pro všechny typy pleti i věkové kategorie. Kdo 

by měl zájem o tuto kosmetiku, tak na Starobrněnské v Brně je prodejna, kde vám poradí, 

popřípadě dají i vzorek na vyzkoušení ☺. Za zmínku ještě stojí pleťová voda značky BALEA. 

Tato micelární voda vyhrála v nezávislém dTestu jako nejlepší micelární pleťová voda na 

českém trhu. Z těch dražších pleťových vod se dá jmenovat určitě ještě Yves Rocher. 

Důležité upozornění pro ženy a slečny, které mají umělé řasy. Není vhodné používat 

pleťové vody s olejem. Řasy by okamžitě vypadly. 

Krémy 

Krémy jsou pro nás stejně důležité jako pleťové tonikum. Obsahují výživné složky i 

ochranné UV filtry, které chrání naši pleť před škodlivými vlivy. Jelikož brzy nastane zima, je 
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velmi důležité používat výživnější krémy. Poznáte je podle roztíratelnosti. Krémy na zimu jsou 

hutnější. Je potřeba je rozmazat pečlivě a chvíli trvá, než je pleť vstřebá. Krémy na letní období 

jsou opačné. Mají lehkou texturu a dobře se rozmazávají. 

Nezbytnou nutností je používání krémů buď denních a nočních, a nebo 

dvacetičtyřhodinových. Je to z důvodu, že i přes noc musí být pokožka hydratovaná. Noční 

krémy mají hutnější texturu díky tomu, že obsahují více živin. 

Ne všechny krémy mají i noční variantu. Krémy nanášíme na pleť, krk i obočí a dobře 

rozmažeme. U krémů někdy trvá, než najdete ten pravý, proto je důležité zkoušet. Pokud jdete 

kupovat krém či jinou kosmetiku, je dobré se poradit s prodejcem. Péče o tvář se týká i mužů. 

Krém NIVEA MEN je vhodný pro každého chlapce a muže ☺ . 

               (red.) 

Trendy na podzim 

Oční linky 

Tento podzim by se měly ženy zaměřit na oční linky. Oční linky byly a stále budou trendy. 

Při líčení očních linek by se měla žena zaměřit především na dolní linky, díky nimž oko bude 

vypadat více svůdně a upraveně. Ale vůbec nevadí, když se linka trochu rozmaže nebo se Vám 

nepovede přesně stejná, protože naše oči jsou nesymetrické. Takovéto líčení bych velmi 

nedoporučovala do školy, ale spíše na odpolední setkání nebo večeři s přáteli. Určitě s ním 

zazáříte :) 

Pokud má dívka velmi tmavě namalované oči, pusu bych již nezvýrazňovala, jen decentně 

podtrhla tvar rtů tzv. jemnou nude konturovací tužkou a světlou tekutou rtěnkou. 

Tekuté rtěnky jsou letošní rok velice v kurzu, a proto bych Vám chtěla doporučit značku 

NYX. Tyto rtěnky opravdu dokáží vydržet i přes jídlo, pití a i nějakou tu pusinku. Když se 

rozhodnete pro výraznou rtěnku, uberte na líčení očí. Postačí jen velmi jemné stíny a řasenka. 

Čím přirozenější, tím krásnější. Slyšeli jste to už? Momentálním hitem je přirozené líčení 

nebo až žádné, můžeme si toho všimnou u známých celebrit, jako je například Kim Kardashian. 

 

(Nikola Setínková, 1L) 
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Hudební okénko 

Twentyone pilots 

         

 

Tato americká dvojčlenná skupina, založená v roce 2009, hraje tzv. schizophrenic pop 

(zaměřuje se více na obsah textu, kombinuje prvky popu, rapu a indie) a jejím hlavním cílem 

je přinutit lidi, aby se zamysleli nad životem a našli v něm kousek radosti.  

Na začátku měla kapela tři členy, později ale dva odešli a zbyl jen zpěvák Tyler Joseph, 

ke kterému se později přidal bubeník Josh Dun. Tyler má často při vystoupení černě zbarvené 

ruce a krk. Uvedl, že to symbolizuje jeho obavy o to, co píše, a o to, co právě říká. 

Na kontě mají čtyři alba, z nichž dvě úvodní si vydali sami, aniž by byli podepsáni pod 

nahrávací společností. Jedná se o alba Twenty One Pilots (2009) a Regional At Best (2011). 

Následně se zapsali pod vydavatelství Fueled By Ramen a roku 2013 jim vyšlo album Vessel. 

Rok 2015 jim přinesl čtvrté album s názvem Blurryface, ze kterého pochází dosud nejúspěšnější 

píseň Stressed Out. Po devítí měsících nás opět potěší svou návštěvou 4. 11. 2016 v pražské 

Tipsport Aréně.  

Zajímavosti 

• Jejich název je inspirován knihou Všichni moji synové, kde se hlavní postava vyrovnává s 

faktem, že zavinila smrt jednadvaceti pilotů. 

• Pokaždé příjdou s jinou verzí toho, jak se poznali. 

• Prababička Tylera pocházela z Česka. 

• Josh stojí vždy po Tylerově pravici, avšak proč tomu tak je, nechtějí říct. 

 (Eva Vranovská, 2.A) 
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Matematický rébus 

Možná někteří z vás touží po studiu na vysoké škole. Masarykova univerzita téměř 

všechny své uchazeče testuje pomocí testu studijních předpokladů tzv. TSP. Zkuste si proto 

vyřešit jeden příklad z TSP, který spadá do kategorie numerického myšlení. Řešení Vám 

ukážeme v příštím čísle. 

 

 

(Mgr. Tomáš Novotný) 
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