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ŠKOLNÍ ZPRÁVY 

 

Školní projekt Den Země 

V pátek 22. dubna jsme navázali na tradici oslav Dne 

Země. Letošním tématem byla Zvířata, naši pomocníci i 

kamarádi. Žáci II. stupně se rozdělili do 11 dílen podle 

výukových předmětů a zpracovali společné téma z různých 

úhlů pohledu. S výsledky své práce seznámili ostatní na 

závěrečné konferenci.  

Školovinky 

Dne 3.5.2022 se na naší škole uskutečnil první ročník akce 

Školovinky aneb vědou a sportem ke znalostem. Tato akce byla určena 

pro žáky 5. ročníků základních škol. Jejím cílem bylo seznámit žáky, 

hravou formou, s náplní předmětů druhého stupně. Zároveň si také 

žáci prohlédli naši školu.  

 

 

Výchovný koncert 

Ve čtvrtek 12. 5. do naší školy dojel Jumping Drums. 

Tento výchovný koncert byl zcela originální. Interaktivní část 

děti velmi bavila a zaujala. 

 

 

Den zdraví 

V úterý 24.5. se žáci naší školy zúčastnili Dne zdraví v 

nemocnici ve Vyškově. Děti absolvovaly prohlídku některých 

pracovišť a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.  
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Sportovní den 2. stupně 

Dne 31. 5. 2022 se uskutečnil Sportovní 

den II. stupně. Soutěžilo se o nejsportovnější 

třídu (kolektiv) na druhém stupni. Vše se 

podařilo na výbornou a tímto všechny žáky, 

kteří se zúčastnili a sportovali velice chválíme. 

 

Preventivní program Hasík 

Dne 13.6. 2022 se uskutečnil na naší škole 

preventivní program Hasík, vedený profesionálními hasiči 

HZS JMK Brno, požární stanice Líšeň. Akce byla určena pro 

2. a 6. ročníky. Děti se dozvěděly spoustu potřebných 

informací ohledně krizových situací, které souvisí 

s požárem.  

 

Pasování předškoláků na školáky 

Předškoláci naší MŠ byli ve středu 22.června v 

odpoledních hodinách slavnostně pasováni ředitelem 

školy na školáky. Děti si pasování moc užily. 

Shromážděným rodičům i učitelkám ukázaly, že umí 

tančit, zpívat, recitovat a že jsou šikovní a do školy se těší. 

 

Dětské zábavné odpoledne 

Letošní dětské zábavné odpoledne k ukončení 

školního roku uspořádal v pátek 17.června pro žáky naší 

školy Spolek rodičů. Akce se vydařila, počasí dětem i 

rodičům přálo, všichni si užili pěkné odpoledne plné her, 

soutěží a zakončili je opékáním špekáčků. 
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ROZHOVOR S UČITELI 

V každém čísle jsme představovali nové učitele, ale nesmíme zapomínat na naše stálé 

pedagogy, a proto redaktoři (A. Pecková, K. Tutková, K. Luzarová a M. Slunská) vyzpovídali 

tentokrát naše tělocvikáře. 

 

Ing. KAREL BOROVEC (učitel 2.stupně a třídní IX.A) 

1. Co byste chtěl změnit na své práci?  

O: „Žáky a spolupráci s některými rodiči.“ 

2. Máte nějaký oblíbený sport? 

O: „Ano, stolní tenis.“ 

3. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?  

O: „Lesníkem.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku?   

O: „Ano, třeba Karla Rodena a Ivanu Chýlkovou.“  

5. Jakou byste chtěl mít super schopnost?  

O: „Vidět do budoucna.“ 

6. Kdybyste měl tři přání, jaká by to byla?  

O: „Zastavit čas (stárnutí), zdraví a spokojené vnučky.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení?  

O: „Cestování a historie.“ 

8. Jaký je váš sen?  

O: „V podstatě nic, ale kdyby tak cesta kolem světa.“ 

 

9. Máte nějaké oblíbené jídlo?  

O: „Pizzu a těstoviny.“ 

10. Jaké vidíte pozitiva a negativa na své práci? 

O: „Tak pozitivum jsou prázdniny a negativa jsou znalosti a přístup žáků.“ 
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Mgr. JIŘÍ NĚMEČEK (učitel 2.stupně) 

1. Co byste chtěl změnit na své 

práci?  

O: „Respekt děcek.“ 

2. Máte nějaký oblíbený sport? 

O: „Atletiku.“ 

3. Čím jste chtěl být, když jste byl 

malý?  

O: „Traktoristou.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku?   

O: „Jiří Mádl, Vojta Kotek, Štěpán Kozub.“ 

5. Jakou byste chtěl mít super schopnost?  

O: „Být neviditelný.“  

6. Kdybyste měl tři přání, jaká by to byla?  

O: „Aby byl můj syn v pohodě, vyhrát olympijské hry (běh na 1500 m) a chování lidí ve 

společnosti.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy 

kromě učení?  

O: „Cestování a sportování.“ 

8. Jaký je váš sen?  

O: „Odstěhovat se co nejdále 

nejlépe k moři do domu a 

nepracovat.“ 

9. Máte nějaké oblíbené jídlo?  

O: „Guláš.“ 

10. Jaké vidíte pozitiva a negativa na své práci? 

O: „Negativum je nervové vypětí při každé hodině a pozitivum je předávání zkušeností.“ 
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BAJKY 

Abyste si měli v horkých letních dnech čím zpříjemnit volnou chvilku, tak si pro vás 

žáci naší školy připravili bajky se zajímavými ponaučeními. 

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE 

Jednoho dne se do bohaté rodiny 

přistěhovala myš Nataša. V tomto domě 

už ale bydlel pes Lenny a dva kocouři 

Fous a Mour. Lenny neměl Natašu moc 

rád. Když ho pozdravila ani se neotočil. 

Dělal jí samé naschvály. Honil Natašu 

po domě a při tom ničil drahé věci. Fous 

a Mour nebyli o moc lepší. V jednom 

kuse jí zlobili, když se chystala něco 

sníst. 

Nataša podnikala výpravy do kuchyně, kde nacházela spousty dobrot, ale číhalo na ní 

také mnoho nebezpečí. Jenže to Nataša zpočátku nevěděla. Jen co se vplížila do kuchyně, měla 

co dělat, aby vyvázla živá. Často tam potkávala kocoury Fouse a Moura. Ti jí pobyt jen 

znepříjemňovali. Kdykoli vkročila do dveří, jeden z nich po ní chňapl. Ale nepovedlo se. Až 

jednou, když se už Fous naštval, vymyslel, že nastraží pastičky na myši. Lenny o tom věděl, 

ale dělal, že ho to vůbec nezajímá. Nataša, která nic netušila, vešla do kuchyně. Rozhlížela se. 

Usmívala se a kráčela k lednici. Ještě se ujistila, jestli něco nepřehlédla. Ale nic 

nezpozorovala...  

Klap, pastička Nataše scvakla ocásek. "Aaauuu," vyjekla. V tu chvíli se objevil Fous i s 

pánvičkou. "Pomóc, pomóc já nechci být upečená!" panikařila Nataša. Nataša už nevěřila, že 

se dožije dalšího dne. "Hej," do dveří vtrhnul Lenny, "jdi od Nataši pryč!" Fous se bál, a tak 

utekl. Lenny pustil Natašu z pasti. "Děkuji," šeptla vylekaná Nataša. 

Od té doby se z Nataši a Lennyho stali nejlepší přátelé. Fous, Mour, ani nikdo jiný už 

Nataše nikdy neublížil. Dostávala tolik sýru, kolik jen mohla sníst a nemusela si dělat starosti 

s tím, aby jí zase Fous nechytil. Lenny se o ní staral, jak jen mohl. 
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KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ 

 

U malé vesničky stál les, kde žilo spoustu 

různých zvířátek. Jejich vládcem se stala liška, 

která byla mazaná, ale také moudrá a spravedlivá. 

Dále v lese žil vlk, jenž byl lstivý, nebo zajíček, 

který byl oproti vlkovi moc hodný a se všemi v lese 

se kamarádil.  

Protože v lese začala zima, všechna 

zvířátka si skladovala nějaké ty zásoby, aby měla 

z čeho žít. Vlk byl líný, a proto si přes léto nic 

nezavařil a nic tedy neměl. Řekl si, že když 

každému zvířátku něco vezme, nikdo nic nepozná. 

A tak také udělal. Jenže na lesní schůzi si zvířátka stěžovala, že jim něco ze zásob chybí.  

Vlk se přihlásil, a aby se nikdo nedověděl, že to kradl právě on, řekl, že v noci viděl 

zajíčka, jak nese pytel plný zavařenin ke svému domečku. Svedl to na zajíčka, protože věděl, 

že je u všech zvířátek oblíbený a chtěl mu to u nich pokazit. On sám ho totiž za to neměl rád. 

Zajíček sice tvrdil, že nic neudělal, ale zvířátka ho neposlouchala a okamžitě ho zavrhla. Lišce 

to ale přišlo divné, že by takové mírumilovné stvoření, jako je právě zajíček, něco kradl. Vlka 

už moc dobře znala, a věděla, jaké on dovede dělat vylomeniny, a proto ho po schůzi sledovala 

k jeho obydlí.  

Když vlk přišel domů, rychle začal vybalovat zavařeniny z velkého pytle a skládat je do 

své spíže. Liška k němu přišla, a zeptala se ho, odkud má všechny ty zavařeniny, když ho v létě 

neviděla ani hnout prstem. Vlk zrudl a začal koktat. V tu chvíli liška poznala, že právě on ukradl 

všechny ty zavařeniny a že na schůzi lhal, a házel vinu na nevinného zajíčka. Na další schůzi 

se vše ujasnilo a zajíček byl zase miláčkem všech, kteří v lese žili. Zato nenávist k vlkovi se 

zase zvýšila. 

 

 

 



9 
 

 

KDO CHCE VÍC, NEMÍVÁ NIC 

Žili byli jednou dva kocouři 

- Mourek a Willy. Mourek byl 

toulavý, skromný a vděčný za 

každou potravu, kterou dostal. 

Willy byl ovšem úplně jiný. Byl to 

domácí kocour a byl šíleně mlsný. 

Měl rád pouze granule a libové 

masíčko. Ale i přes své úplně 

rozdílné povahy se spolu 

kamarádili. 

Jednou Mourek Willyho přesvědčil, aby s ním šel na procházku. Willy souhlasil, ale 

netušil, jakou procházku má Mourek přesně na mysli. Vyrazili na pole, kde Mourek obvykle 

chytá myši a chtěl se s Willym o svou kořist podělit. Willy ale odmítl, protože jí pouze svá 

oblíbená jídla. Mourek jej sice přemlouval, ať si dá myš s ním, avšak marně. Tak myš snědl 

Mourek sám... 

Willy měl obrovský hlad, ale díky své mlsnosti nechtěl myš, na které si vedle 

pochutnával Mourek. Vrátil se proto domů pro své granule. Jenže jeho panička nebyla zrovna 

doma a granule ležely v chodbě za dveřmi. Willy měl tak smůlu, zatímco Mourek se skvěle 

nasytil. 
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HOROSKOPY 

Pro všechny, kdo chtějí vědět, co jim hvězdy v tomto ročním období přichystaly, si naši 

mladí redaktoři (K. Tutková, N. Čtvrtníčková, A. Pecková, K. Luzarová, F. Marischler, Z. 

Orálková, B. Hrozová, M. Slunská a M. Sekanina 8.A/B) připravili horoskopy. 

 

BERAN 

(21. 3. – 20. 4.) 

 

Milí berani, milostné vztahy si momentálně velmi užíváte a máte 

radost ze zájmu opačného pohlaví. Nakonec zaujmete jiný postoj 

a pravděpodobně se dočkáte nejenom pochvaly, ale taky 

potěšení. Těší vás, že je s vámi šéf nakonec nadmíru spokojen. 

Co se týká financí, dávejte si pozor na velké vyhazování peněz. 

Vaše plány jsou nyní velmi různorodé a přeskakujete od jednoho 

k druhému. Zdá se však, že máte někdy problém dotáhnout věci 

do konce a ihned se nadchnete pro něco jiného. Umíte všechno krásně sladit a nebojíte se ani 

odvážnějších trendů. Těšíte se, až pozvete své přátele, kteří jsou z vašich nápadů naprosto 

unešení. 

BÝK 

(21. 4. – 21. 5.) 

 

Milí býci, pro vás platí pravidlo v lásce nikam nespěchat. 

Koncem srpna ale můžete své postoje přehodnotit a možná se 

zamilujete. V zaměstnání se vám daří. Podaří se vám uskutečnit 

projekty, na které už dlouho myslíte. Také finance si k vám 

najdou cestu, ale pozor, abyste s nimi dobře hospodařili. Budete-

li utrácet bez rozmyslu, rozkutálí se. Vyhledáváte společnost, jste 

zvaní na různé akce, kde poznáváte nové lidi. V přátelích máte 

oporu, podržíte se navzájem, když je to třeba. Můžete si v různých záležitostech navzájem 

vypomoci. V rodině to bude horší. Nepohodnete se a vaše vztahy ochladnou. Měli byste si 

upravit jídelníček. Také více pohybu by vám neuškodilo. Pokud se vám nechce zrovna cvičit, 

zkuste chůzi nebo jízdu na kole. 



11 
 

 

BLÍŽENCI 

(22. 5. – 21. 6.)  

 

Milý blíženci, v létě se splní vaše sny. Aby se to však povedlo 

musíte se dobře rozhodovat. Jako blíženci míváte občas problém 

vydržet u nějaké činnosti delší dobu, teď se to ovšem změní k 

lepšímu a nehrozí, že by za vámi zůstávaly nedokončené věci. 

Můžete v létě čekat také dlouhodobý vztah, který vám dlouho 

vydrží. Šťastný měsíc pro vás bude hlavně červenec. Zažijete 

jedny z nejlepších chvílí vašeho života. Co se týče peněz, měli 

byste si dávat pozor na jejich rychlý úbytek. V létě si také uvědomíte, jak důležitá je pro vás 

vaše rodina a přátelé. V tomhle období se vaše komunikace s rodinou o hodně zlepší. Díky 

tomu, že se letos v létě trochu zklidníte a nebudete vše řešit s horkou hlavou, předejdete ztrátám 

vašich přátel. V tomhle období očekávejte pozitivní změny ve vašem zdraví. 

 

RAK 

(22. 6. – 22. 7.)  

Milí raci, tohle roční období si užijete spoustu příjemných 

překvapení, které vás potěší. Pokud nikoho nemáte a naskytne se 

vám příležitost, radši si to pořádně rozmyslete, abyste potom 

nelitovali. Na léto si zjistěte, kdy má zbytek rodiny čas a využijte 

toho, abyste rodinu nezanedbávali. A také byste si měli trochu 

udělat pořádek ve skříni, abyste našli oblečení vhodné do tohohle 

teplého letního počasí. Vztahy byste měli mít pozitivní ve všech 

směrech. Dávejte si pozor na stravu, abyste rychle nenabrali na váze. Zkuste si jít občas 

zaplavat, ať jste připraveni na celodenní letní pobyty u bazénu.    
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LEV 

(23. 7. – 22. 8.)   

 

Milí lvi, hvězdy vám věští, že místo honění se za úspěchem a 

velkými ambicemi, bude mnohem lepší věnovat se tento rok 

seberozvoji a odpočinku. To si se svou sebevědomou povahou 

občas jen neradi přiznáváte. Vaše poselství zní: posunout se dál 

a dát šanci aktivitám, o kterých byste si nemysleli, že se jim 

někdy budete věnovat. Cítíte ovšem, že v směru, kterým jste se 

ubírali v životě doposud, už nechcete beze změny pokračovat, že 

vás to příliš nebaví. Nyní přichází čas objevovat nové možnosti a odhalit, co ve vás vzbuzuje 

to pravé nadšení a vášeň. Najděte si to, co vás bude skutečně naplňovat. Znamená to ovšem 

nechat na chvíli soutěživost stranou a místo toho se zaměřit na spolupráci a váš vnitřní pocit 

štěstí a spokojenosti.  

 

PANNA 

(23. 8. – 22. 9.) 

 

Milé panny, můžete se opravdu těšit na léto. Měli byste více dbát 

na prevenci a dostatek času věnovat také svému tělu. Neuškodí 

vám pohyb, protože vaše znamení nejraději čte, počítá a 

analyzuje a tyto činnosti se vykonávají většinou v sedě. V letních 

měsících můžete konzumovat dostatek sezonního ovoce i 

zeleniny, vyhřívat své tělo na sluníčku a užívat si dovolené. Máte 

plno energie, o kterou jen tak nepřijdete. Pokud možno, 

naplánujte si dovolenou spíše na červenec, abyste pak mohli plně využít pozitivních aspektů 

pro úkoly a školu. Ti, kteří se chtějí seznámit, mají velkou šanci dát do pořádku tuto důležitou 

životní oblast, obnovit a oživit stávající vztahy nebo najít novou lásku.  
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VÁHY 

(23. 9. – 23. 10.) 

 

Milé váhy, pokud to bude jen trochu možné, odejděte ze 

zaměstnání dřív a stravte zbytek dne ve společnosti svého 

partnera. Zajisté to ocení. Hvězdy stojí při vás. Posilujte svou 

imunitu. Dejte si místo čokolády pomeranč a nebojte se ani 

otužování. Jste intelektuálně založeni a toužíte po zážitcích. Jako 

znamení harmonie touží váhy po krásném prostředí. Budou 

spokojené všude tam, kde je pěkná krajina, ale i krásné starobylé 

památky a tam, kde je čekají umělecké zážitky. Váhy, které často řeší partnerské problémy, 

jistě zaujme i seznamovací dovolená nebo různé kurzy partnerské komunikace a zdokonalování 

sebe sama, ať již jde o oblast těla, nebo duše. Na našem území se jim určitě bude líbit na jižní 

Moravě nebo v jižních Čechách, například v Českém Krumlově, Slavonicích a také v 

Luhačovicích a okolní krajině. 

 

ŠTÍR 

(24. 10. – 22. 11.) 

Milí štíři, v tomto období se bohužel nemůžete moc pozastavit 

abyste nebyli pozadu, čeká vás mnoho zkoušek. Nedělejte věci 

bez přemýšlení, jinak vás to bude bolet. Hlídejte si vztahy, 

nejvíce ty kamarádské, které budete jako oporu hodně 

potřebovat. Dejte si pozor na partnera, který vás bude nejspíš taky 

jako podporu potřebovat, abyste spolu neřešili jenom svoje 

problémy, zkuste si někam vyjít za zábavou, pokud na to zbude 

čas, kterého moc nemáte. Trochu si zkuste promyslet jakou chcete mít na léto postavu, abyste 

později nelitovali. Až vás opustí tohle období plného stresu začnou ty pravé prázdniny, a to 

znamená spoustu času, který byste měli využít na věci, které jste nestihli. Na své koníčky, 

rodinu, partnera a kamarády si vyhraďte spoustu času. 
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STŘELEC 

(23. 11. – 21. 12.) 

 

Milí střelci, v létě se vám velmi zadaří v oblasti kariéry. Přijdete s 

novými nápady, kterými ohromíte své nadřízené i kolegy. Díky 

vaší píli a vytrvalosti se můžete dostat až k povýšení. Proto si 

běžte za svým a nenechte se nikým odradit, právě teď máte 

největší šanci dosáhnout velkého úspěchu. Obecně se vám zvýší 

sebevědomí, což pocítí i vaše okolí, tak se hlídejte, ať nepůsobíte 

arogantně, to by se mohlo negativně odrazit i na vašem vztahu s 

partnerem nebo rodinou. Můžou mít pocit, že se jim vměšujete do života až příliš a tím pádem 

by na vás mohli snadno zanevřít. V pracovním i osobním životě budete velice systematičtí. 

Díky tomu můžete zjistit, že úspěch není tak daleko, jak se mohlo na první pohled zdát a vaše 

úsilí se znásobí.  

 

KOZOROH 

(22. 12. – 20. 1.) 

 

Milí kozorozi, v práci si dovedete poradit se všemi úkoly, jde vám 

to od ruky, ale pozor na jednání s kolegy, ať váš přístup neberou 

jako nafoukanost. Určitě by vás mrzelo, kdyby se vám vyhýbali. 

Ve vztazích zažijete zklamání a budete muset udělat rozhodnutí, 

kterému byste se raději vyhnuli, ale bohužel nebudete mít jinou 

možnost. Naštěstí se z toho brzy dostanete a zase získáte energii 

a radost do života. V lásce zažijete krizi, protože zjistíte, že váš 

protějšek se jenom přetvařoval a není tím, za koho jste ho měli. Z této krize vyjdete silnější a 

dokážete se poučit z chyb. Pomohou vám i vaši přátelé. S rodinou teď mnoho času trávit 

nebudete a samozřejmě vám to bude vyčteno. Vy ale cítíte, že si potřebujete odpočinout a být 

chvíli jen sami. Zaměřte se nejen na odpočinek, ale i na další sebevzdělávání.  
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VODNÁŘ 

(21. 1. – 20. 2.) 

 

Milí vodnáři, v těchto měsících se je pro vás nachystáno mnoho 

výzev, ve kterých budou stoupenci tohoto znamení moci využít 

svou nezkrotnou energii. Sport se stane vaší silou, což se velmi 

kladně odrazí na vaší náladě i fyzické kondici. Pokusíte se využít 

každou volnou chvilku na nějaký sportovní výlet či aktivitu s 

přáteli a rodinou. Avšak budete působit velmi rozlítaně a 

nestabilně, což se nebude líbit vašemu partnerovi a můžete se tak 

setkat s odmítnutím vašich návrhů. V létě budete v nejlepší fyzické kondici za celý rok, i když 

se vám to může zdát nepravděpodobné. Mars vám propůjčí svou energii a nebude nic, co byste 

nezvládli, takže se určitě nepodceňujte. Vaše nezkrotnost povede k mnohým rozporům s 

okolím. Lidem, kteří vás nepochopí se začnete zásadně vyhýbat, i přesto, že jste v minulosti 

možná byli přátelé na život a na smrt.  

 

RYBY 

(21. 2. – 20. 3.) 

 

Milé rybky, je čas plnit si své sny a proměňovat je ve skutečnost, 

aby vám přinesly štěstí, ale na druhé straně hrozí, že si budete až 

příliš stavět vzdušné zámky. Do vašeho života se přihrne hodně 

zajímavých příležitostí, ale taky výzev a nástrah. Celé to bude o 

tom, jak proměnit své sny na reálně hmatatelnou skutečnost, 

zachovat si u toho všeho krásného snění smysl pro realitu a zůstat 

nohama na pevné zemi. A to chce samozřejmě hodně tvrdé práce, 

ať se vám to líbí nebo nikoliv. Pozor abyste se nezalekli příliš mnoho práce, kterou vám může 

toto období přinést. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoct, obraťte se na partnera, který 

vám bude toto období přinášet hodně podpory. Vaše rodina na vás bude čekat s překvapením, 

které nebudete čekat. Vše ostatní by mělo být v pořádku.   
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KVÍZ: JAKÁ POSTAVA ZE STRANGER THINGS 

JSI TY? 

Pro zpestření letních dnů si pro vás naši redaktoři přichystali pár kvízů, které váš rozhodně 

zaujmou a pobaví. Tak neváhejte a vyzkoušejte si je! 

 

 

1. Jakou máte barvu vlasů? 

a) Blond, zrzavou 

b) Hnědou, černou 

 

2. Co je vaše oblíbená barva? 

a) Zelená 

b) Žlutá  

 

3. Co je pro vás důležitější? 

a) Rodina 

b) Přátelé 

 

4. Kdybyste si mohli vybrat schopnost, tak kterou? 

a) Super rychlost 

b) Telekineze 

     

5. Jakého zlouna máte radši? 

a) Stínové monstrum 

b) Vecna  

 

6. Které jídlo byste si vybrali? 

a) Pizza 

b) Wafle 
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7. S kým byste raději strávili den? 

a) Nejlepší kamarád/ka 

b) Přítel/přítelkyně 

 

8. Co byste si vybrali? 

a) Skateboard 

b) Dračí doupě 

 

9. Co máte raději? 

a) Nakupování 

b) Dobrodružství 

 

10. Co byste raději byli/měli? 

a) Být chytrý 

b) Mít vysněný vzhled 
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VYHODNOCENÍ KVÍZU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více A než B – Max Mayfield 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více B než A – Jane Hopper (Elleven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně A i B – Dustin Henderson 
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KVÍZ O JÍDLE 

 

1. Velké kulaté koláče, které se pečou na Valašsku, se 

nazývají: 

a) Krpály 

b) Frgály 

c) Pedály 

 

2. Bramborák se v různých krajích Česka nazývá:  

a) Bac, cmunda, toč, vošouch 

b) Pac, bžunda, skoč, vopruz 

c) Tác, brambůrka, placka, smažík 

 

3. Olomoucké syrečky se vyznačují tím, že jsou: 

a) Růžové 

b) Křupavé 

c) Smradlavé 

 

4. Kyselica je: 

a) Polévka s kyselím zelím 

b) Kyselá okurka 

c) Kyselý bonbon 

5. Květák určitě znáte. Víte, jak se mu také dá říkat?  

a) Kytkáč 

b) Karfiol 

c) Bělohlávek 

 

6. Zemáky, erteple, bandory nebo kobzole jsou krajové názvy pro: 

a) Sýry 

b) Brambory 

c) Rýži 

 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2A, 3C, 4A, 5B, 6B  
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KVÍZ O ZAJÍMAVOSTECH ZEMÍ 

 

1.  V kterém městě najdeme ostrov Manhattan? 

a) New York 

b) Bangkok 

c) Chicago 

 

2. Jak se jmenují peníze, kterými se platí v Chorvatsku? 

a) Tolary 

b) Kuny 

c) Hřivny  

 

3. Jaká slavná stavba stojí v Paříži?  

a) Šikmá věž 

b) Taj Mahal 

c) Eifelova věž 

 

4. Ve kterém městě najdete Fontánu de Trevi?  

a) Miláno 

b) Barcelona 

c) Řím 

 

5. Čím je proslulé Holandsko?  

a) Sochami dinosaurů 

b) Větrnými mlýny 

c) Palmami a leguány 

 

6. Která část evropské země na mapě připomíná botu? 

a) Sicílie 

b) Kréta 

c) Korsika 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6A  
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TOP DESTINACE PRO DOVOLENOU 

 

Dubaj, Spojené arabské emiráty 

Vévodí arabská Dubaj. Dubaj je ultramoderní město, které 

má vše, co si jen přát: zlatavé pláže, restaurace světové třídy a 

přenádherné hotely. Dubaj byla vždy populárním místem. A pro rok 

2022 si konečně nasazuje korunu jako nejlepší a nejpopulárnější 

turistická destinace světa. Dubaj v posledních letech turistům nabízí stále více a více atrakcí 

zapsaných do Guinessovy knihy rekordů. V loňském roce byl například ve městě otevřen 

nejhlubší bazén světa či největší ruské kolo světa. 

Londýn, Velká Británie 

Z Evropy nejvíce zazářila metropole Londýn. Turisté podle 

portálu na městě nejvíce oceňují právě rozmanitost. Ta se 

projevuje například v gastronomii, kdy lze v londýnském centru 

najít nejen restaurace s michelinskými hvězdami, ale i skvělé malé 

podniky nabízející národní kuchyně různých zemí. 

Cancún, Mexiko 

Lázeňské město Cancún na jihovýchodě Mexika je městem 

s největším počtem hotelových pokojů v zemi. Slunečná destinace 

toho nabízí mnohem více, než slibuje její reputace jako party města. 

Nedaleko se také nachází významné ruiny mayských staveb. 

Bali, Indonésie 

Mnozí lidé na toto místo míří, aby našli klid, ponořeni do 

cvičení jógy a wellness. Za Asií kraluje ostrov Bali. Na Bali nasajete 

Slunce při protahování se na pláži z nejčistšího bílého písku nebo se 

seznámíte s tropickými tvory, kteří vás budou provázet při potápění 

se k vraku válečné lodě z druhé světové války. Mezi top zážitky na Bali patří rovněž návštěva 

místních chrámů či setkání s trochu zlomyslnými opicemi. 
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Kréta, Řecko 

Psiloritis nebo též Idi. Tak se nazývá hora, ve které se podle 

řecké mytologie zrodil nejvyšší bůh Zeus. Turisté ji najdou na 

největším řeckém ostrově Kréta. Top hodnocení ostrovu zajistily 

zejména jeho kulturní a historické památky. 

Řím, Itálie 

I v případě Říma městu pozici v žebříčku top míst na 

dovolenou vysloužilo především kulturní a historické bohatství, které 

se snoubí s vynikající gastronomií. Hoďte minci do fontány Trevi, 

porovnejte Koloseum a Pantheon a vychutnejte si perfektní espresso 

nebo zmrzlinu předtím, než se vydáte po památkách. V Římě si užijete ta nejlepší jídla, jaká za 

svůj život ochutnáte, od čerstvých těstovin až po šťavnaté smažené artyčoky nebo křehké 

dušené hovězí.  

Cabo San Lucas, Mexiko 

  Místo si v posledních letech oblíbily také hollywoodské celebrity. 

Pro slavné osobnosti se město plné hotelových resortů stalo 

oblíbeným místem pro pořádání rozluček se svobodou, mimo to je 

zde krásná příroda. Zdejší pláže jsou velmi rozmanité. Na Playa del 

Amor lze najít průzračné moře, na Zippers zase bouřlivé vlny, díky čemuž je místo surfařským 

rájem. 

Istanbul, Turecko 

Některé město okouzlilo díky záběrům z kdysi populární 

telenovely Tisíc a jedna noc, Ve městě se mísí evropské prvky 

s islámskými a v jeho ulicích tak lze najít skvělé kavárny, 

okouzlující mešity nebo také uličky, kde místní žijí fotbalem. 

Paříž, Francie 

Tato metropole si zaslouží místo v žebříčku top destinací 

zejména díky svým kavárnám a galeriím. A samozřejmě také 

nákupním možnostem. Ten nejlepší zážitek, jaký si lze z Paříže 

odnést, v sobě kombinuje odpočinek i živelnost. Ideální je najít si 

čas na úžasné jídlo i návštěvu galerie Louvre. A vše zakončit odvážnou show v Moulin Rouge. 
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MÓDA 

Abyste věděli, co si v létě obléct, tak si pro vás naše reportérky (Karin Tutková, Zuzana 

Orálková 8.B a Milada Slunská 8.A) připravily pár užitečných módních rad. 

 

MÓDA PRO NI 

V létě budou v kurzu minisukně a minikraťasy. Žádné bermudy! Místo klasického 

denimu zkuste jiné barevnější látky.  V módě jsou samozřejmě i flitry, takže pokud chcete na 

party zazářit, víte, jak na to. Stejně jako v roce 2021, i v dalším roce se setkáte s topy 

s vykrojením. Je jen na vás, kolik kůže ukážete. K dostání budou i decentní modely s jemným 

vykrojením na zádech. Dalším hitem budou čelenky, které se budou vracet do módy. Oblíbené 

byly už v době starověkého Egyptu a v Řecku. A v neposlední řadě trend, který zazářil na 

přehlídkách jsou podkolenky. Můžete si je obléct ke každým botám.  

Léto je plné barev, takže se nenechte držet zpátky. Pokud patříte mezi fanoušky žluté, 

v roce 2022 bude v kurzu, stejně jako fialová. Pokud preferujete tlumenější barvy, sáhněte po 

těch neutrálních a nenápadných tmavších odstínech zelené a hnědé. Nosit se však bude i bílá 

a její odstíny. V letních vedrech tyto kombinace oceníte, stejně jako oversized kalhoty 

z přírodních materiálů. Noste k nim oversized blůzy a košile. A samozřejmě kostýmky, ty 

pofrčí celý rok a pokud je pořídíte ze vzdušného materiálu, unosíte je i v létě. 
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MÓDA PRO NĚJ 

Pánové pro vás máme dobrou zprávu. Obtažené šortky sice úplně z módy nevyšly, ale 

za to oversized kraťasy se dostaly na všechna světoznámá módní mola. Délka nad kolena 

zůstává v kurzu a barevnost je různorodá. Můžete nosit tón v tónu nebo vytvořit atraktivní 

barevné kontrasty s tričkem a blejzrem.  

Pokud ji ještě nemáte, tak si pro oversized pánskou košili udělejte v šatníku místo. 

Lehká, svěží a vzdušná. Nemáte-li zábrany vyzkoušet něco trendy, pánská tunika nebo 

oversized košile jsou k tomu jako stvořené. Elegantní dojem v trendy oversized košili vzbudíte 

v klasické bílé nebo v příjemné světle modré barvě. V létě roku 2022 budete trendy v pletené 

vestě, ve stylovém blejzru bez rukávů, v pohodlných tílkách nebo i v netradiční biker bundě 

bez rukávů. Muži řiďte se heslem: ukažte bicepsy! 

Pokud se vám nový trend – pletené vesty, zamlouvá, můžete vybírat mezi květinovými, 

jednobarevnými, oblíbenými džínovými nebo i z asymetrických střihů. Atraktivní módní 

trend je jistě pohodlná kombinace vesty s kalhotami s nízkým sedem, ale také s džíny nebo 

tepláky. 
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ADRENALINOVÉ DOVOLENÉ 

Někomu na dovolené nestačí ležet na pláži nebo navštěvovat památky. Potřebuje něco 

trochu dobrodružnějšího. Něco, co mu rozproudí krev. Pokud milujete adrenalinové zážitky, 

tyhle dovolené pro vás budou tou správnou volbou. 

Rafting v peřejích v Nepálu 

Jízda na raftech je v dnešní době běžným dobrodružstvím. Ale tohle je vrchol raftingu 

na divoké vodě. Když v Nepálu roztaje sníh, nemilosrdně se z nejvyššího pohoří světa společně 

s vydatnými dešti valí dolů. Raftnepal.com organizuje dobrodružství různých náročností 

a délek. Navíc můžete zkusit zdolat Sun Kósí – „zlatou řeku“, kde se jedné z jejích částí 

přezdívá „mlýnek na maso“.  

 

 

 

 

 

 

Sopečné bobování, Nikaragua 

S touto aktivitou přišel jeden australský milovník extrémní zábavy. Vyzkoušet si ji 

můžete na sopce Sierra Nevada poblíž města León v Nikaragui. Dostanete dřevěné prkno 

a zbytek už je na vás. Vylezete tak vysoko na sopku, jak jen se odvážíte (sopka je stále aktivní) 

a pak sjedete dolů na prkně. K zatáčení a brzdění použijte nohy. Rekord v rychlosti sjezdu je tu 

90 km/h. Bigfoot Hostel v Leónu pořádá každodenní výlety k sopce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Zipline, Jihoafrická republika 

Sun City leží zhruba dvě hodiny od Johannesburgu, kde najdete původní a nejlepší 

zipline – po hlavě se vrhnete do dvoukilometrové cesty, při níž přes travnatou hnědou zem 

přeletíte rychlostí 160 km/h. Až vás na konci chytí a pomohou vám slézt, buďte si jistí, že se 

vám budou klepat nohy.  

 

 

 

 

 

 

Jízda v motorovém taxi tuk-tuk v Thajsku 

Jízda v dopravní zácpě v Bangkoku na motorové tříkolce tuk tuk patří opravdu mezi 

adrenalinové zážitky. Každou hodinu na nich zemřou tři lidé. Řidiči tuk tuků vytváří nekonečné 

kolony, které se řítí alarmující rychlostí, občas si cestu zkrátí i po chodníku. Cestující si musí 

dávat pozor hlavně na nohy, v případě, kdyby narazili do projíždějícího auta. Doporučuje se 

raději využít taxikářů s licencí, kteří nosí oranžové vesty a ze zákona mají povinnost nosit 

helmy.  

 

 

 

 

 

 

Běh s býky, Španělsko 

Koná se každoročně v červenci. Pravidla: účastníci starší 18 let, neprovokovat býky a 

nesmí být pod vlivem alkoholu. Každý rok se zraní 50 až 100 lidí. Nejnebezpečnější část je na 

konci při vstupu do arény. Cesta je zúžená a lidé jsou na sobě hodně namačkaní. V této tlačenici 

zahynulo už 10 lidí.   
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Kutálení sýru, Spojené království 

Kutálení sýru se pořádá pouze jednou ročně na konci května v anglickém 

Gloucestershire. Závod probíhá tak, že se dolů z kopce Cooper’s Hill pustí kolo sýru a soutěžící 

se ho snaží chytit. Vtip je v tom, že je to velmi příkrý a hrbolatý kopec. Rada hrabství 

Gloucestershire už léta varuje lidi, aby se této „neorganizované“ soutěže neúčastnili. Kopec je 

prý pár dní před soutěží zbaven všech nebezpečných objektů a velkých děr. To však nezabrání 

tomu, aby se spousta ze závodníků, kteří se řítí z kopce dolů, zranila. Zlomené končetiny nejsou 

ničím neobvyklým a místní záchranná služba mívá vždy plné ruce práce. Tradice je několik set 

let stará. 

 

 

 

 

 

Potápění se žraloky, Austrálie 

V jižní Austrálii fungují firmy, které vám umožní čelit tváří v tvář žralokům bílým. 

Zážitek trvá čtyřicet pět minut a po celou dobu vašeho podvodního pobytu v kleci zaměstnanci 

hází do vody návnadu, aby přivábili žraloky. Už se však objevily případy, kdy žralok prorazil 

klec, naštěstí se obešly bez úmrtí. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

DOPORUČENÉ KNIHY PRO LÉTO 

Naše redaktorka Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila recenze na knihy jejího 

výběru. Pokud rádi čtete a už nevíte po jaké knize sáhnout, pak je tento článek přímo pro vás! 

ODEPSANÝ 

Autor: Osamu Dazai   

Počet stran: 160 

Vydání: 2022 

Žánr: Romány 

Obsah: Józó, hlavní hrdina románu Odepsaný, vypráví o svém 

běžném a víceméně normálním životě. Sám se cítí neschopen 

porozumět lidským bytostem. Pokusy o smíření se s okolním světem začínají v raném dětství, 

pokračují na střední škole, kde se pro své okolí stává klaunem, aby zamaskoval odcizení, až 

nakonec vedou v dospělosti k pokusu o sebevraždu. Jeden z nejprodávanějších japonských 

románů je důkazem toho, že významné literární dílo nemusí během let ztratit nic ze své 

nadčasové aktuálnosti. 

 

DOBRODRUŽKY 

Autor: Ivana Peroutková 

Počet stran: 160 

Vydání: 2022 

Žánr: Pro děti a mládež, dívčí romány 

Obsah: Maruška se musela přestěhovat do Prahy z jižních Čech, 

protože se její rodiče rozvedli a máma chce ve městě začít nový 

život. Maruška ale nechtěla nic měnit, v novém domově jí chybí nejen táta, ale i les, hájovna a 

kamarádi. Naštěstí ale náhodou potká Johanku, kterou neustále kontroluje její máma, a zjistí, 

že není jediná, kdo to má s rodiči těžké. Společně se rozhodnou aspoň na chvíli všemu uniknout, 

utečou z domova a vydají se za dobrodružstvím.  
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SRDCERVÁČI 

Autor: Alice Osemanová  

Počet stran: 288 

Vydání: 2019 

Žánr: Komiksy, pro děti a mládež 

Obsah: Charlie je nervák, homosexuál a přemýšlivý kluk. Nick 

je zase veselý a emotivní hráč ragby. Tihle dva se potkají na stejné 

škole a okamžitě se stanou přáteli, ale mohlo by z toho být i něco 

víc? Minulý rok nebyl pro Charlieho dvakrát dobrý, jelikož odhalil svoji orientaci, ale aspoň ho 

už nikdo nešikanuje a má tak trochu přítele, i když je to občas protiva a chce se scházet jen 

tajně. Nick o Charliem něco slyšel – o jeho coming outu minulý rok a o pár měsících šikany. 

Rychle se z nich stanou přátelé a Charlie se do Nicka brzo zakouká, i když ani nepomyslí na to, 

že by u něj snad mohl mít šanci. Ale láska dovede překvapit.. 

 

PŮLNOČNÍ KNIHOVNA 

Autor: Matt Haig 

Počet stran: 308 

Vydání: 2022 

Žánr: Romány, fantasy 

Obsah: Mezi životem a smrtí stojí knihovna. Když se Nora 

Seedová ocitne v půlnoční knihovně, má možnost všechno 

napravit. Dosud byl její život jen přehlídkou zoufalství a výčitek. 

Připadá jí, že všechny včetně sebe zklamala. To se ale může změnit. Knihy v půlnoční knihovně 

umožní Noře zažít to, co by se stalo, kdyby změnila svá dřívější rozhodnutí. S pomocí staré 

známé může Nora odčinit vše, čeho lituje, a zjistit přitom, který život je pro ni ten pravý. Ale 

vše není tak, jak si to představovala. Brzy ji její rozhodnutí uvrhnou i s celou knihovnou do 

velkého nebezpečí.  
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VAN GOGHOVA HVĚZDNÁ NOC 

Autor: Michael Bird 

Počet stran: 336 

Vydání: 2017 

Žánr: Umění, encyklopedie 

Obsah: Tak trochu jiná encyklopedie dějin umění. Kdo ti 

nejlépe představí umělecké dílo? Muzeum? Tam je to samé 

nesahej, nesmíš a pozorně čti popisky. Když se ale do vylíčení vzniku těch nejlepších kousků z 

historie umění pustí samotní tvůrci, modelové, obrazy a sochy vše může výt najednou 

zajímavější a nápaditější. Vyprav se na vzrušující cestu po stopách umění! Projdi se po pravěké 

jeskyni. Seznam se s půvabnou královnou Nefertiti nebo si pohlaď hranostaje z obrazu 

Leonarda da Vinciho.. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

LETNÍ BÁSEŇ 

Náš redaktor Jakub Hrubec (5.A) si pro naše čtenáře připravil krásnou letní básničku. 

 

PRÁZDNINY 

 

Venku slunce svítí, 

šplouchá voda v rybníce, 

okolo kvete kvítí, 

vstávat se nám nechce. 

Začaly nám prázdniny, 

budou super letní dny. 

Sešity a učebnice uklidíme, 

později se s nimi uvidíme. 

Prázdniny jsou prostě nej! 

A tak si je pořádně užívej! 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE SERIÁLU PRO ZIMU 

Naše redaktorka Barbora Hrozová (8.A) pro vás připravila recenzi a hodnocení 

k aktuálnímu seriálovému hitu. Třeba vás tento článek namotivuje k jeho zhlédnutí. 

ALL OF US DEAD 

Dramatický seriál z dílny Netflix, který je plný šokujících a 

nepředvídaných scén, spousta masové akce, dobře postavený příběh 

a k tomu naprosto vynikající herecké výkony. To vše občas 

proloženo vhodným humorem. Seriál má své mínusy, ale plusy 

převládají, a tak se dá říci, že se jedná o skvělý moderní seriál. 

Korejská televize díky této show zaznamenala obrovský 

nárůst popularity. Je třeba podotknout, že jihokorejský filmový průmysl má za sebou působivou 

historii produkce zombie filmů. Oživil se ochabující žánr a získal široké uznání kritiky a vydělal 

98 milionů dolarů po celém světě. Netflix měl celosvětovou premiéru seriálu 28. ledna 2022. 

V seriálu je v hlavní roli korejská střední škola, která se stane bodem virové epidemie, 

která ze studentů udělá šílené masožravé zombie. Děti, které uniknou počáteční epidemii, se 

musí najednou stát dospělými a naučit se spolupracovat, pokud chtějí přežít nadcházející 

apokalypsa. Takový High School Musical se zombie!  

V seriálu se objevuje řada mladých korejských talentovaných herců a je třeba 

podotknout, že obsazení se povedlo a hlavní aktéři udržují drama plynoucí. Všichni jsme mrtví 

i vypadá fantasticky a s přesvědčivými speciálními efekty. Velké plus jsou rychleji se 

pohybující zombie jako jsou ti ve Světové válce Z, než ti ve Walking Dead. Takže pokud hledáte 

opravdově vypadající zombie, podívejte se na Všichni jsme mrtví – All of Us Are Dead. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

Strange se stal mistrem metafyzických umění 

a nyní je schopen měnit realitu v 

multivesmíru. Zkříží cestu s mocnou Wandou 

Maximoffovou, známou také jako Scarlet Witch, 

jeho blízkou společnicí Sorcerer Supreme Wong a 

dalšími. Pak tu máte hlavní postavy: Doctora Strange 

a Wonga, jejichž poslední vystoupení se odehrálo ve filmu Spider-Man: No Way Home, kde je 

Peter Parker požádá o pomoc poté, co je odhalena identita Spider-Mana. Zatímco pomáhal 

Parkerovi, tak se Strangeovo kouzlo pokazilo a způsobilo, že neúmyslně přivolal bytosti z 

jiných realit do své vlastní. Je nezbytné vidět „Spider-Man: No Way Home“, protože Doktor 

Strange na něj navazuje a je tedy v podstatě jeho pokračováním. 

Doctor Strange bezpochyby patří k největším podivínům ve světě marvelovských 

komiksů. Neustále prožívá příběhy jako z psychedelic kého snu. Jedním takovým přímo začíná 

snímek Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Strange se nachází v zajetí podivného 

démona obdařeného mnoha smrtícími chapadly. Stojí před rozhodnutím, zda pomoci dívce v 

nesnázích, či ji obětovat pro vyšší dobro. Brzy se probouzí, aby zjistil, že podobná bitva 

pokračuje v ulicích za okny jeho domu. A že to, z čeho se právě probudil, nebyl sen. Jen jiná 

verze reality. V novém dobrodružství Doctora Strange už paralelní světy umožňují především 

to, že se nemusí nic vyprávět. Hrdinové proskakují z prostředí do prostředí jako ve videohře.  

Přímo v rámci tohoto konkrétního příběhu pomohlo cestování napříč světy nastavit 

ústředním postavám zrcadlo. Ukázat jim, čeho by mohli dosáhnout, či co jim naopak hrozí, kam 

lze také klesnout, pokud si nedáte pozor. Jinak je práce s mnohovesmírem vlastně minimální a 

rozhodně se nedá říct, že by byl středobodem příběhu. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

MANGY, KTERÉ MAJÍ VYJÍT 

 

TOKIJSKÝ GHÚL:RE 14                                               ZABIJÁK DÉMONŮ 7                            

                                                 

Autor: Sui Išida                                                            Autor: Kojoharu Gotóge 

Plánované datum vydání: 21.6. 2022                             Plánované datum vydání: 21.6. 2022       

 

       JUJUTSU KAISEN 3                                                        AKIRA 3 

                                       

Autor: Gege Akutami                                                  Autor: Katsuhiro Otomo 

Plánované datum vydání: červen 2022                       Plánované datum vydání: srpen 2022 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila historické okénko, ve kterém vám vždy budou 

představena zajímavá a záhadná místa, věci, události z naší historie a přiblíží vám pověsti a 

fakta, s tímto tématem spjaté.  

ZÁHADNÉ OBRAZY LEONARDA DA VINCI 

MONA LISA  

Tajemný úsměv  

Mona Lisa patří mezi nejzáhadnější malbu vůbec. Hlavní rozruch budí 

především její úsměv. Podle malíře Giorgia Vasariho vyvolala úsměv 

Mony Lisy hudba, kterou ji hráli při portrétování. Velice častou teorií 

je, že žena na obraze si zakrývá rukama břicho kvůli těhotenství, což má 

dosvědčit mladistvý vzhled a oblé tvary. Dalším vysvětlením 

nesouměrného tvaru úst může vysvětlovat ochrnutí tváře zvané Bello va 

Paralýza. 

Jane Jonesová, oční specialistka z Washingtonské kliniky Bellevue, vysvětluje rozdílné 

vnímání světla dopadající na různé zóny oční sítnice. Prchavost úsměvu spočívá v použití 

nízkofrekvenčních barev, takže je nejlépe zřetelný periferním viděním. Úsměv se objeví pouze 

tehdy, díváme se Moně Lise do očí nebo na kterékoliv místo na tváři. Jakmile ale pozorujete 

jen její ústa, úsměv povadá. 

Šifry v očích 

Záhadou není pouze její úsměv, ale také oči. V levém oku se skrývají symboly, které se zatím 

nepodařilo identifikovat. Pravděpodobně se ale jedná o písmena „C“ a „E“ nebo „B“. Tyto kódy 

by mohly znamenat iniciály modelky. V pravé zornici našli badatelé písmena „L“ a „V“ 

identifikující zřejmě samotného Leonarda. Kromě písmen vědci objevili pod klenutým mostem 

i číslici „72“, která má dle prezidenta Národního institutu pro kulturní dědictví, Silvana 

Vincetiho, mystický význam. Sedmička například symbolizuje 

stvoření světa. Mohlo by to potvrzovat i zmíněné těhotenství. 

Dvojka zase značí dualitu muže a ženy. V místě, kde má Lisa 

překřížené ruce můžeme najít číslici 5. Pětka má podobný 

význam jako pentagram a klade důraz na život sám. 
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Skrytá zvířata 

Grafik a umělec Ron Piccirillo přišel s dalším odvážným 

tvrzením. Na plátně totiž objevil skrytě namalovaná 

zvířata. Nalevo od Mony Lisy, kde jsou zobrazeny hory, 

si všiml tváře opice a hlavy lva, kteří se dívají směrem 

doprava. Dalšího tvor se ukrývá přímo za Monou Lisou. 

Jedná se o hlavu krokodýla. Oko je za její postavou 

vpravo, otevřené čelisti vlevo. Proč je tam malíř nakreslil? To zatím nevíme. 

Totožnost 

O tom, kdo je na malbě vyobrazen, se vedou stále četné debaty. Hovoří se o prostitutce nebo 

těžce nemocné ženě. Podle četných teorií se jedná o autoportrét samotného Leonarda, 

namalovaný podle odrazu v zrcadle. Často se také uvádí, že obraz je podobiznou manželky 

florentského obchodníka Franceska del Giocondo. 

Technika malby 

Další hádankou nadále zůstává, jakou technikou byl obraz namalován. Nevykazuje totiž žádné 

stopy štětce. Tato skutečnost se nedávno potvrdila při rentgenové a infračervené analýze 

obrazu. Rozbor potvrdil možný technický postup, který se zakládal na nanášení prchavých 

emulzí z rostlinných barev. Podle historiků Leonardo použil techniku zvanou „sfumato“, kdy 

se nám zobrazený motiv jeví jako by byl zahalený temným oparem. 

POSLEDNÍ VEČEŘE 

Zrada 

Realistická malba zachycuje Ježíše a dvanáct apoštolů při Poslední večeři. Leonardo obrazem 

vytvořil iluzi skutečnosti, kde je zachycena celá 

škála emocí. V díle apoštolové diskutují o zprávě, 

kdy Kristus vypráví o budoucí zradě. Některé 

postavy ho přesvědčují o své nevině, jiné čekají na 

vysvětlení. Jediný Jidáš je v záklonu a na rozdíl od 

ostatních negestikuluje, pouze pozoruje ostatní. 
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Mapa Jeruzaléma 

Vědci zjistili, že pokud se na obraze protnou úhlopříčky a zakreslí osy, sedící postava Ježíše se 

nachází přímo v samotném středu malby. Při zkoumání úhlů na obraze také objevili, že pokud 

se bere obraz jako zeměpisná mapa, udává přesně zeměpisnou šířku Jeruzaléma. Byl to snad 

Leonardův záměr? 

Postavy 

Podle některých konspiračních teorií sedí po pravici Ježíše Máří 

Magdaléna. Kontroverznímu tvrzení přispívá i fakt, že na 

postavě, kterou má být svatý Jan, je vidět náznak ňader a 

ženských rysů ve tváři. Navíc, pokud by tato postava seděla po 

Ježíšově levici, bude ležet na Ježíšově levém rameni. Zrcadlové 

postavy mají symbolizovat princip jing a jang. Profesorka 

Veronica Fieldová, prezidentka Společnosti Leonarda da 

Vinciho ale ve své studii dokazuje, že postava žena není.  

Proroctví 

Místo mezi postavami vytváří písmeno V, což v 

symbolice může znamenat tvar kalichu, ale i symbol 

ženy. Obě osoby také tvoří písmeno M, který prý 

symbolizuje jméno Máří Magdalény. Podle italské 

badatelky Sabriny Galiztiové je přímo za Kristem 

vyobrazeno proroctví o konci světa. Badatelka tvrdí, že 

zánik přijde 21. března 4006 v podobě ničivé potopy. Celý svět pak bude zničen za 8 měsíců 

od katastrofy. 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

MARY CELESTE 

        Jedna z největších záhad námořní historie stále nemá uspokojivé vysvětlení. 

Nepoškozenou plachetnici Mary Celeste její posádka na volném moři opustila a zmizela 

neznámo kam.  

Britská briga Dei Gratia se nacházela 5. prosince 

1872 asi 400 námořních mil východně od Azorských 

ostrovů, když její posádka spatřila loď samovolně unášenou 

vlnami na neklidném moři. Kapitán Morehause s údivem 

zjistil, že je neřízenou lodí americká brigantina Mary 

Celeste, která vyplula z New Yorku osm dní před ním a 

měla tou dobou už dávno být v Janově. K Mary Celeste byl 

vyslán člun, jehož posádka vstoupila na palubu. Muži objevili v podpalubí poházené lodní mapy 

a v kajutách byly osobní věci členů posádky. Jediný záchranný člun, který Mary Celeste měla, 

byl pryč a jedna ze dvou vodních pump byla rozebraná. Na dně lodi šplouchal metr vody, náklad 

1701 sudů denaturovaného alkoholu byl netknutý.  

Na palubě byly zásoby jídla a vody na šest 

měsíců. Takto se zrodila jedna z nejpodivnějších záhad 

v historii mořeplavby. Sir Arthur Conan Doyle 

například ve své povídce Výpověď J. Habakuka 

Jephsona z roku 1884 inspirované záhadou Mary 

Celeste vsadil na pomstychtivého bývalého otroka, 

zatímco Béla Lugosi ve filmu Záhada Mary Celeste z 

roku 1935 využil roli vraždícího námořníka. Bez ohledu na domněnky a ničím nepodložené 

teorie se dokumentaristka Anne MacGregorová pokusila v roce 2007 s pomocí dnešních 

námořních technologií a nově objevených dokumentů sestavit nejpravděpodobnější scénář 

toho, co se na palubě opuštěné lodi vlastně stalo. 
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POSLEDNÍ PLAVBA MARY CELESTE 

Loď vyplula na svou osudovou plavbu 7. listopadu 1872 

s posádkou sedmi námořníků v čele s kapitánem 

Benjaminem Spoonerem Briggsem, kterého doprovázela 

jeho manželka Sarah a jejich dvouletá dcera Sophia. Loď 

o se dva týdny probíjela bouřlivým počasím až k 

Azorským ostrovům, kde byl také 25. listopadu v 5 hodin 

ráno učiněn poslední zápis do lodního deníku. O deset dnů později Mary Celeste zahlédla a 

prozkoumala posádka Dei Gratia. Sešel se soud britské admirality, aby posoudil okolnosti 

nálezu Mary Celeste a rozhodl, zda mají její zachránci nárok na výplatu odměny.  

Generální prokurátor Frederick nicméně kvůli podezření z podvodu zahájil vyšetřování, 

které po třech měsících dospělo k rozhodnutí, že se posádka Dei Gratia ničeho špatného 

nedopustila. Úřady však stále nebyly stoprocentně přesvědčeny o čestných úmyslech posádky. 

ZATRACENÝ ALKOHOL 

Snadno vyloučit se daly spekulace o útoku 

mořských příšer. Stav lodi, která byla nalezena 

netknutá a s kompletním nákladem v podpalubí, také 

vylučuje piráty. Podle další teorie, která vznikla už 

v 19. století, se posádka opila alkoholem z podpalubí 

a vzbouřila se. Potomci zmizelých členů posádky, s 

nimiž McGregorová mluvila, ale takovou možnost vyloučili. Další rozšířená teorie 

předpokládala, že alkoholové výpary v horkém podnebí u Azorských ostrovů expandovaly a 

tlak vyrazil hlavní poklop do podpalubí. Posádka pak z obavy z následné exploze loď ve spěchu 

opustila. Jenže posádka Dei Gratia našla hlavní poklop netknutý a na palubě nebyly cítit žádné 

alkoholové výpary. Faktem je, že devět sudů s alkoholem z celkových 1701 bylo prázdných. 

Jak ale dokumentaristka zjistila, oněch devět sudů bylo vyrobeno z červeného dubu, který je na 

rozdíl od bílého dubu, z něhož byl zbytek sudů, je náchylnější na protékání. Postava vraždícího 

námořníka, kterého si v roce 1935 zahrál Béla Lugosi, vycházela ze skutečných členů posádky 

Mary Celeste, německých bratrů Volkerta a Boye Lorenzenových, jejichž osobní věci se jako 

jediné na palubě nenašly. Jak ale zjistila McGregorová, oba námořníci přišli o svůj majetek při 

ztroskotání, k němuž došlo už dříve v roce 1872. 
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OPUSTIT LOĎ! 

Opuštění lodi na volném moři je tou poslední věcí, kterou 

může kapitán nařídit. Opravdu ale kapitán Briggs takový rozkaz 

vydal? Jeho loď byla přeci způsobilá k plavbě po moři.  

McGregorová se zaměřila na to, co se stalo mezi posledním 

záznamem v deníku, tedy 25. listopadu asi šest mil a na dohled 

od azorského ostrova Santa Maria, a nalezením lodi. S použitím 

dalších technik dospěla McGregorová k tvrzení, že se loď 

skutečně pohybovala deset dnů bez posádky a vzdálila se asi o 

400 mil. Kapitán nařídil opustit Mary Celeste v okamžiku, kdy 

byla na obzoru pevná země. Došlo k tomu nejspíš hned ráno 25. 

listopadu. 

Zajímavé skutečnosti se ale objevily při zkoumání 

záznamů v deníku. Samotný deník se ztratil už někdy v roce 

1885 a McGregorová tak vycházela z poznámek vyšetřovatele 

Fredericka Solly-Flooda. Podle nich se zdá, že se Mary Celeste 

ve skutečnosti nacházela 120 mil západněji, než se kapitán 

Briggs domníval. Den před dosažením Azor navíc Briggs 

změnil kurs na sever, možná ve snaze najít útočiště. Přesto by tyto okolnosti nepřiměly 

zkušeného kapitána opustit loď.  

ZÁHADA POKRAČUJE 

McGregorová zjistila, že Mary Celeste při své předchozí plavbě vezla náklad uhlí. 

Uhelný prach mohl vyřadit z provozu lodní pumpy, což by vysvětlovalo, proč byla jedna z nich 

rozebraná. S nefunkčními pumpami neměl Briggs přehled o tom, kolik vody je v podpalubí. V 

situaci, kdy loď zápasila s velkými vlnami a nebylo jisté, zda se loď udrží na hladině, mohl 

kapitán Briggs vydat rozkaz k opuštění lodi. Ať už se díky bouři a mořským proudům příliš 

vzdálil nebo se potopil, nikdy se na azorském pobřeží 

nenašla jediná známka o osudu posádky Mary Celeste, 

kdybychom tedy souhlasili se závěry dokumentaristky 

Anne MacGregorové, do úplného objasnění záhady přece 

jen cosi podstatného zbývá… 
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