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CO NÁS ČEKÁ 

Studenti uvedou 

hudební besedu 
s Janem Krylem 

 

  Hudební beseda s 

Janem Krylem se 

uskuteční ve čtvrtek 

14. 11. od 17 hodin, 

hostí ji sál kulturního 

střediska Lovoš a 

celým pořadem budou 

přítomné hosty 

provázet studenti 

našeho gymnázia – 

maturantka Lucka 

Švábová a sekundán 

Honza Šťastný. 

Uslyšíte také školní 

sbor Tutti Pazzi, který 

představí několik písní 

Karla Kryla. Hudebník 

Jan Kryl je mladším 

bratrem ikony 

českého 

protirežimního a 

exilového písničkáře 

Karla Kryla. Diváci uslyší nejen jeho nejznámější písně, na pořadu bude také zajímavé 

mluvené slovo. Lístky jsou v prodeji v Informačním centru města Lovosice.  

 

 



Týden otevřených dveří 

 

 



Gymlovo 4U 

 
 



Noční výstup na Lovoš 

 

 

 

Přehled všech akcí naleznete na naší 
facebookové stránce Gymnázium 
Lovosice!   



UDÁLOSTI VE ŠKOLE  
Hostili jsme mezinárodní konferenci 

 

  Středoškoláci i učitelé z pěti 

evropských zemí (CZE, SWE, ITA, FRA a 

PTG) byli účastníky nedávné 

mezinárodní konference, kterou 

připravovalo naše gymnázium v rámci 

realizované mobility programu 

ERASMUS+ v Lovosicích. V sále zdejší 

staré radnice přivítal přítomné starosta 

města i ředitel školy, poté přítomní 

diskutovali (jednacím jazykem byla 

angličtina) s pozvanými osobnostmi z 

oblasti české vědy, výzkumu, 

podnikání, politiky či umění 

(mezi nimi i cizinci, kteří 

zamířili do Česka a a ve svém 

profesním oboru se výrazně 

prosadili). Všem hostům 

(Petra Procházková - 

novinářka, humanitární 

pracovnice, Mgr. Pavla 

Eliášová, Ph.D. - vědecká 

pracovnice, MUDr. Hasan 

Mezian - lékař a politik, Vladimír Gončarov - sólista baletu, Ing. Vladimír Lažanský - podnikatel, majitel 

zámku Chyše a MUDr. Samir Al Saadoon – lékař) 

velmi děkujeme, že přijali naše pozvání, bylo to 

velmi užitečné i zajímavé dopoledne. 

 

 

 



Fyziku vnímají naši studenti všemi smysly  

  Také k nám zavítali zástupci pražského 

"matfyzu", aby v rámci projektu pro střední 

školy s názvem Fyzika všem smysly v praktické 

formě prezentovali našim gymnazistům 

pětadvacítku zajímavých fyzikálních 

experimentů. Předvádění zajišťovaly dvě mladé 

studentky Katedry didaktiky fyziky MFF UK v 

Praze, svoji nemalou roli ve vystoupení sehrálo i 

publikum. Použity byly nejen běžně dostupné 

pomůcky, které mohou inspirovat i stávající 

kantor, ale také vybavení, které se ve výuce 

obvykle neobjevuje. Akce se líbila, děkujeme! 

Prevence pro nejmladší 

"Všeho s Mírou" - tak zní název preventivního 

programu, který si pro naše nejmladší ročníky 

(Prima + Sekunda) připravili (a připravují) 

lektoři z organizace White light. Program se 

skládá vždy celkem ze tří tříhodinových bloků 

(úvodní jsou již minulostí). Jednotlivé části jsou 

pak zaměřeny na různá témata z oblasti 

primární prevence (například návykové látky, 

hazardní hry a sázení nebo užívání internetu) a 

formou interaktivních aktivit studenty seznamují s 

možnými riziky i důsledky. Na uvedenou aktivitu škola 

čerpá finance v rámci jednoho z dotačních titulů 

našeho zřizovatele (Ústecký kraj). 

 



Studenti gymnázia pomáhají 
 

Příjemnými dozvuky charitativního bazárku 

oblečení se mohou pochlubit studenti lovosického 

gymnázia. V rámci tradičního Dne divadla, který se 

konal již 13. května, totiž uspořádali second hand, kde 

za symbolické částky nabízeli veřejnosti oblečení, 

které sami už nepotřebují a je v takovém stavu, že 

přinese užitek i někomu dalšímu. Výtěžek z prodeje 

věnovali dennímu stacionáři Šance v Lovosicích, který 

si přál nový zahradní nábytek pro své klienty. Jelikož 

se podařilo vybrat více než čtyři tisíce korun, nový 

nábytek pro klienty denního stacionáře je na světě. V 

těchto dnech se ještě podařilo předat charitnímu 

šatníku v Litoměřicích "zbytek" oblečení, které se 

neprodalo a může posloužit zejména v následujících 

chladných měsících lidem, kteří to potřebují. 

 

 

Za pomoc studentům děkuje organizátorka 

charitativního bazárku Jozefína Štěpánová. 

 

 



HOROSKOPY ANEB CO VÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

Vodnář (21.1-20.2) 

Tento měsíc bude více než zajímavý. I přes to, že začátek měsíce vám bude 
připadat více než poklidný a bez zajímavých událostí, ke konci stane něco 
nečekaného, co vás nemile překvapí. Budete se trápit a ve škole budete mimo. Co 
se týče známek, rozhodně vás nepotěší. 

Se zdravím to nebude nejlepší. Dávejte si pozor, podzimní virózy číhají na každém kroku. 
Rodinné vztahy radši zmiňovat nebudeme, jinak byste asi museli navštívit psychiatra dřív, než se 

to stane. 

 

Ryby (21.2-20.3.) 

Být vámi tento horoskop ani nečtu, protože tento měsíc bude pro živé bytosti 
narozené ve znamení ryb více než katastrofický. 

Po fyzické stránce to bude dobré, avšak po té psychické bohužel ne. Úzkostem 
a depresím se nevyhne ani největší optimista. Na rodinu a přátele nebudete mít 
čas. Škola a práce vás natolik zaměstnají, že nebudete pomalu ani schopni fungovat. 
 

Beran (21.3-20.4)  

Na rozdíl od ryb budete mít optimismu a dobré nálady na rozdávání. Ve škole 
se vám bude dařit, v milostném životě však pohoříte. To vám ale náladu nezkazí. 

Rodina bude naprosto bez hádek, celý měsíc bude převládat poklidná 
atmosféra a vy budete šťastní. 
  

Býk (21.4.-21.5) 

Pro býky si osud přichystal výbornou zprávu. Ať budete jíst, jak chcete, stejně 
nepřiberete. Známky sice budou hrozné, ale náladu vám spraví rodina a 
přítel/kyně. Neváhejte a vyjeďte třeba na výlet, s penězi na tom totiž budete 

dobře.  
 

Blíženci (22.5-22.6)  

Lidé ve znamení blíženců zažijí velice zajímavý měsíc. Hádky v rodině je 
nezlomí, v práci a ve škole to ale budou mít jen tak tak. Kamarádi jim vše 

vynahradí velkým překvapením.  
Pozor na podzimní nachlazení! 
 

 



Rak (22.6-22.7) 

Bude se vám většinou výjimečně dařit, obzvlášť po finanční stránce. Proto si 

udělejte dovolenou a odpočiňte si. Originální nápady a kreativita vás nemine. Ke 

konci měsíce si dejte pozor na komunikaci ve vztahu, kterou vám moc neusnadní 
rodina. U kamarádů pro tentokrát pomoc nehledejte, mohlo by to dopadnout 
hodně špatně. 
 

Lev (23.7-22.8) 

Hoďte namyšlenost stranou a snižte trochu své vysoké ego. Nikdo na vaše nové 
oblečení či povedený make-up zvědavý rozhodně nebude. Zažijete hlubokou 
ignoraci a nepříjemné chvíle ve škole. Ani rodina se vám nebude moc věnovat.  
 

Panna (23.8.-23.9.) 

Panny tento měsíc nebudou moc aktivní, jak praví hvězdy. Budete se chtít 
vmísit do společnosti, ale pořád budete něčím jiní. Netrapte se tím a buďte 
uvolněnější. Kamarádi se vám budou hodit v těžkých sporech s rodinou. Budete 

chtít zůstat doma, což není zrovna ideální. 
 

Váhy (23.9.-23.10.) 

Budete na tom velice podobně jako ryby, budete unavení, neaktivní a v práci či 
ve škole budete polomrtví. Nedělejte si s tím teď starosti. Své problémy řešte 
s rodinou, která se vám bude věnovat jen proto, že nemá nic jiného na práci. 
 

Štír (24.10.-22.11.) 

Na štíry by si měl každý dávat veliký pozor. Budou tentokrát otevření natolik, že 
se s nimi nikdo krom melancholického střelce nebude chtít bavit. Budou se chtít 
pomstít za nějakou starou křivdu která byla zapomenuta. A to jen díky nudě. Běžte 
radši ven hrabat listí! 
 

Střelec (23.11.-21.12.) 

Tento měsíc bude jeden z vašich nejlepších. Bude se vám až moc dařit, což 
bude pravděpodobně důvod proč na vás někteří žárlí. Vy si toho ale všímat 
nebudete a budete překypovat optimismem. Budete hodně pozorní a nic vám 
neunikne. Ve škole ani v práci neuděláte jedinou chybičku. Tohle všechno má ale 
jednu mouchu. Vztahy v rodině. Ty budou opravdu špatné. 

 

 

 



Kozoroh (22.12.-20.1.) 

Práce a škola se stanou jediným problémem, který vás bude zajímat. Budete 
pracovat, dokud se z toho nezhroutíte. V tom vám ale pomůže rekreační 
dovolená, kterou si rozhodně budete moct dovolit. Díky tomu ale nebudete mít 
čas jak na rodinu, tak na kamarády. Oni vás ale budou chápat a v horších chvílích 
vás podrží. 
 



ZLATÝ HLAS Z PRAHY 

Miloval řeckou restauraci v Praze na Žižkově. Zbožňoval jejich jehněčí a býval schopen si objednat i 

dvacet chodů, které si pak zabalené odnesl domů. 

Miloval dobré sýry, 
čím smradlavější, 
tím lepší. 

Miloval Oldřicha 
Nového a kdyby 
měl syna, jmenoval 
by se Kristián.  

Nikdy nenosil 

tepláky a bačkory. I 
když byl sám doma, 
chtěl vypadat 
dobře. 

Měl rád vysoké 
ženy s výrazným 
nosem.  

 

(Michaela Remešová, autorka devíti knih o K. Gottovi) 

 

„Myslím, že Karel Gott byl velmi pokorný a ctižádostivý člověk. Jeho písně jsou oblíbené napříč 

generacemi pro svou dobře zapamatovatelnou melodii a často prostý text. Měl velké štěstí na autory. 

Jsem si jistá, že prožil krásný a bohatý život.“  

Doporučuji si přečíst knihu Rostislava Sarvaše Jak to vidí Gott, v téhle knize neexistují žádná tabu. 

Gott vypráví o Bohu, o myšlenkách na sebevraždu, o tom, že jako jeden z prvních v Československu 

vyzkoušel drogu LSD, o tom, jak v Mnichově svedl vdanou ženu, aniž by tušil, že za závěsem vše 

sleduje ukrytý manžel. Zasvěceně mluví o Mao Ce-tungovi, Leninovi, válce v Perském zálivu, Hitlerovi, 

pozadí VŘSR, komunismu a o dalších velmi zajímavých věcech. 

 

(Jozefína Štěpánová, učitelka hudební výchovy) 

 

 



ČÁST KANTORKA

MOTORU (slang.)

PLATIDLO SPORTOVNÍ
LAOSU KRÁTKÉ KLUB (zk.)

KABÁTY

PÁS

SPOLEČEN.
ŘÁD (zk.)

KREVNÍ BUDOVY

TLAK (zk.) PRO  KONĚ
DRUHÁ ČÁST SLOVENSKÁ
TAJENKY OTÁZKA

PŘÍTOK
LABE NÁZEV

PÍSMENE "L"
KÓD KDY

MPZ ERITREY (sloven.)

RUMUNSKA JAKO BÍLÝ
(sloven.) PTÁK

ŠKŮDCE POLNÍ
STROMŮ MÍRY

SLOVEN.

ČESKÝ ZÁJMENO
ZPĚVÁK

JMÉNO KO-
MENSKÉHO

PŘÍTEL
(franc.)

MALÝ
OTA

DÝKA
(lat.)

© Martin Kratochvíl, http://www.krizovky.4fan.cz

PES

ŽELVY
ZNAČKA 

DEKANEW- 

TONU

VSTUPENKA
TŘETÍ ČÁST 
TAJENKY

PRVNÍ ČÁST 
TAJENKY

ŠKROBENÍÚŘAD QQ

SVALOVINA

PYSKY

PŘECEDIT

KORÝŠ

KOČOVNÍCI

Q

KOUZLO

ŘEMEN

ONA

VĚZENÍ

Q

TENATA

HÁDKA

SKLIZEŇQ

A SICE

TRAŤ

PŘEDLOŽKA



PRO CHYTRÉ HLAVY 

 

 



RECEPTY DO VAŠÍ KUCHYNĚ  
 
Oblíbené jídlo našich učitelů 

V článcích tohoto typu zjistíte, co mají kantoři na našem gymnáziu nejraději k jídlu a čím 

byste je zajisté neurazili. Jako první jsme se zeptali paní učitelky Quaiserové. Její oblíbený 

recept je pečené vepřové maso s bramborovým knedlíkem a špenátem. Tak jdeme na to! 

 

Na knedlíky si připravíme:  
• 70 dkg brambor 

• 1 špetku soli 
• 20 dkg hrubé mouky 

• 1 vejce 

 

Začneme bramborami, které si uvaříme ve slupce den předem. Brambory oloupeme a 

nastrouháme na hrubém struhadle. Přidáme mouku, špetku soli a vejce. Těsto pořádně 

propracujeme. Když je hotové, vytvarujeme z něho válečky. Knedlíky vaříme cca 10 minut v 

osolené vodě a po vyjmutí je propíchneme špejlí, abychom předešli sražení. 

Dále si musíme připravit špenát. Zmražený špenát nedáme rozmrazit, ale necháme ho 

pomalu rozehřát na jemném ohni. Přidáme dva stroužky česneku, utřené se solí. Do 1 dl 

mléka zamícháme 1 lžičku mouky a vmícháme do špenátu. 

 

Na přípravu masa budeme potřebovat: 
• sůl podle chuti 
• mletý pepř podle chuti 
• 1-2 lžíce instantní jíšky 

• 6 stroužků česneku 

• vodu 

• 1 kostku masového bujonu 

• 800 g vepřové kotlety (v celku) 

• 1 dl oleje 

• 3 lžičky rozmarýnu 

• 2 lžičky sladké papriky 

 

Česnek oloupeme a prolisujeme a smícháme s rozmarýnem, sladkou paprikou a trochou 

pepře a soli. Hotovou směsí obalíme umyté maso a vložíme do olejem vymazaného pekáče. 
Přidáme kostku bujonu a podlijeme vodou.  Maso pečeme asi hodinu při 170 stupních. V 
průběhu maso podléváme.  Vzniklou omáčku za stálého varu zahustíme jíškou. 



Jídlo podle období 
 

Protože se nám blíží halloween, připravili jsme si pro vás malou svačinku na párty. 

Halloweenské prsty. 

 

Připravíme si: 
• 1/2 hrnku polohrubé mouky 

• 45 g másla 

• 2 lžičky hnědého cukru, ale můžete použít i bílý 

• 2 lžíce mléka 

• 1 lžička vanilkového aroma 

• 1 lžička kakaa 

• 12 ks půlek oloupaných mandlí 

• červená marmeláda, například rybízová 

 

Postup: 

Do mísy nasypeme mouku, cukr a kakao. 

Přidáme povolené máslo s vanilkovou esencí, a 

všechno smícháme do tvaru velké hrudky. 

Na pomoučněném vále vypracujeme vláčné těsto, které necháme v lednici 30 minut 

odpočinout. 

Následně vyválíme 12 malých válečků, z kterých vytvarujeme prsty (na výstupcích 

uděláme párátkem rýhy jako na kloubech prstů) a nakonec přilepíme na konce prstů půlky 

mandlí. V troubě vyhřáté na 175 °C pečeme asi 15 minut. 

Po upečení konce prstů namočíme do červené, například rybízové marmelády. Dobrou 

chuť! 



ROZHOVOR S UČITELEM 

Pro náš první rozhovor jsme si vybrali výchovnou poradkyni Mgr. Radmilou Vorasickou. 

1. Co vás vedlo k tomu stát se učitelkou? 

„Neměla jsem touhu stát se učitelkou už v dětství, na tuto cestu mě přivedla má láska ke 
knížkám, malování a lidem.“ 

 

2. Učila jste i na jiných školách než u nás na gymnáziu?  
„Před studiem na vysoké škole jsem měla možnost vyzkoušet učit na základní škole. 

Zjistila jsem, že mě tato práce opravu baví a ráda bych se jí věnovala i nadále. Po ukončení 
studia se naskytla možnost učit na Gymnáziu v Lovosicích. A já ji přijala.“  

 

3. Který předmět učíte nejraději? 

„Nedá se to jednoznačně říci, podle mě záleží na řadě okolností. Třeba na tom, jaký se 
sejde kolektiv třídy. Český jazyk je těžší v tom, že z něj všichni maturují, ať chtějí nebo 
nechtějí. A příprava nemusí být jednoduchá. Mám ráda oba předměty.“ 

 

4. Je nějaký předmět, který byste chtěla učit, ale neučíte?? 

„Mám blízko k psychologii, kterou jsem studovala v rámci své přípravy na výchovné 
poradentství. Líbí se mi zeměpis a letos učím i občanskou výchovu. Těším se na to.“ 

 

5.  Jaké jsou vaše záliby mimo školu? 

„Ráda sportuji a v poslední době jsem si oblíbila kolo. Ráda plavu a jako zimní sporty miluji 
běžky. Bohužel má operace kolene mě poslední rok dost přibrzdila. Ve volném čase 
navštěvuji divadla, výtvarné výstavy, poznávám nová místa, chodím do přírody a chovám 
včely. Miluji cestování. Mým snem je podívat se do Tibetu. Je důležité mít sny, i když se tře 
ba nemusejí naplnit.“ 



ROZHOVOR S ABSOLVENTEM  

 

Anna Vopletalová 

Studentka našeho gymnázia Anna Vopletalová, se 

hned po maturitě ocitla v muzikálu Voda (a krev) 

nad vodou, kde se okamžitě stala miláčkem 

publika. A tak jsme se jí rozhodli vyzpovídat! 

Jak ses dostala k herectví? „K herectví jsem se 

dostala díky umělecké agentuře Ambrozia, která 

dělá herecké, muzikálové a filmové kurzy. Tam jsem si řekla, že mě herectví baví a chtěla bych se mu 

i věnovat.“ V kolika letech jsi začala zpívat? „Zpívat jsem začala v 11 letech. Začala jsem v ZUŠ 

Lovosice, kterou jsem po 4 letech opustila a vzdělávala se výhradně sama nebo na uměleckých 

kurzech Ambrozia. Poslední rok jsem docházela k paní učitelce Štěpánové, se kterou jsem byla moc 

spokojená.“  Jak ses dostala ke své roli? „Šla jsem na konkurz, který se mi moc nepovedl, ale naštěstí 

jsem se do role hodila a pan režisér si mě vybral.“ Jaký muzikál nebo divadelní hru máš nejraději? 

„Mým nejoblíbenějším muzikálem jsou Bídníci, ale za největší zážitek z pohledu diváka považuji 

Fantoma opery v Londýně. Na činohry sice chodím častěji než na muzikál, ale žádnou oblíbenou 

nemám.“  Plánuješ se herectvím živit? „Moc ráda bych si herectvím vydělávala. Doufám, že budu 

mít víc možností si zahrát v divadle.“ Kdo je tvojí největší inspirací? Od doby, kdy jsem se o muzikál 

začala zajímat, je pro mě inspirací Míša Tomešová, 

se kterou právě hraji v Kalichu. Musím ale říct, že 

inspirací mám spoustu. Jsou to vlastně všichni 

kolegové z divadla, od každého se můžu něco 

naučit.“ 

 



STALO SE  

Erasmus+ a náš pobyt ve Švédsku  

Studentka oktávy Lucie Švábová navštívila 

v loňském školním roce Švédsko, a to v rámci 

projektu s názvem „Untold Europian Stories“. Na 

tomto výjezdu se měla možnost společně 

s dalšími dvěma studentkami našeho gymnázia 

setkat se zahraničními delegacemi škol, které 

s námi na tomto projektu spolupracují. Ve 

Švédsku proběhlo zahájení této dlouhodobé 

akce a další meeting by se měl v nejbližší době odehrát právě na naší škole. 

Jak dlouho jste byla ve Švédsku?  

 Švédsko jsme navštívili v únoru 2019 a strávili jsme tam jeden týden. 

Co jste ve Švédsku dělala? 

 Účastnila jsem se různých akcí, 

které pro nás švédští studenti naplánovali, 

prohlédla jsem si jejich školu a město 

Östersund, odkud tito studenti pocházejí. 

Mimo jiné jsem představila prezentaci o 

Petře Procházkové, což je osobnost, kterou 

jsem si pro tento projekt vybrala ke 

zpracování. 

 

Proč jste se rozhodla právě pro paní Procházkovou a jak by měla vypadat výsledná práce? 

 Petra Procházková je pro mě 

velkou inspirací, spousta jejích životních 

rozhodnutí mi imponuje a vykonala věci 

vyžadující velkou odvahu. Za to jí patří můj 

obdiv. Zároveň jsem potřebovala zvolit 

osobnost, která by za sebou měla 



dostatek zážitků, aby byl její příběh dobře zpracovatelný. Poslední velkou výhodou je, že paní 

Procházková je moje příbuzná a bylo tedy relativně jednoduché se s ní spojit a poprosit ji o 

spolupráci. To se také podařilo – 16. října se osobně zúčastní konference tady v Lovosicích, 

kde bych měla její osobu znovu představovat. 

Co se týče výsledné práce, náplní našeho projektu je sepsat ve spolupráci se studenty 

z Francie, Švédska, Itálie a Portugalska elektronickou knihu. Její obsah by měly tvořit sepsané 

příběhy osobností, které se ve svém životě či oboru musely potýkat s nějakými obtížemi. 

Co na vás ve Švédsku nejvíce zapůsobilo? 

 Když jsme měli jeden volný den, 

který jsme v závěru pobytu mohli strávit 

s naší hostitelskou rodinou, vzali mě na 

svou chatu. Ta se nacházela v lese, na 

břehu jezera. Chata byla autem úplně 

nepřístupná, a navíc byl únor, takže lesní 

cesta, ke které jsme se pokusili alespoň 

přiblížit byla v těch -25 °C napůl zavátá 

sněhem. Když jsme vystoupili uprostřed 

tichého lesa z auta, začínala jsem se vážně obávat, že už Česko nespatřím. Najednou se 

k nám z lesa vyřítil sněžný skútr, jehož řidič vypadal trošku jako malá verze bájného Yettiho. 

Byl podsaditý, nízkého vzrůstu a z obličeje nebylo pod ochrannými brýlemi vidět vůbec nic 

kromě ježatých rampouchů trčících na všechny strany. Naložil nás všechny na sáňky, které 

měl připevněné za skútrem a vyrazil zpět k lesu. Najednou jsme projeli mezi stromy a octli se 

na obrovské bílé ploše. Hustě sněžilo a vůbec nešlo určit, co kterým směrem je. Bylo to 

zmrzlé a zasněžené jezero. Po nějaké době bylo možné opět spatřit břeh a na něm malou 

dřevěnou chatku. Tam už nás uvítala nadšená babička švédské rodiny a zvala nás do tepla. 

Vyšlo najevo, že domnělý Yetti byl její osmdesátiletý manžel, tedy dědeček. Oba byli 

neuvěřitelně milí, a dokonce mluvili lámanou angličtinou. K obědu jsme měli tradiční švédské 

placky připravované dědečkem na ohni venku, neboť dům neměl elektřinu ani přívod vody.  

Přišlo mi až nemožné, že tam dědeček s babičkou žili sami v takové roční době. Musela jsem 

však uznat, že to opravdu mělo své kouzlo.  



Kdy přijedou Švédi k nám? 

Měli by přijet 13. října 2019 a dle 

předběžných informací se mi poštěstí 

ubytovat Alvu, dívku, u níž jsem ve 

Švédsku bydlela já. Moc se na ni těším. 

Máte v plánu ještě nějakou akci před 

ukončením studia na gymnáziu Lovosice? 

 No… Maturitu? (smích) (nervózní 

smích) (ticho) (smrt) 

 



Hladiny moří rychle stoupají, varují vědci z panelu OSN 

 

Mezivládní panel OSN ve středu vyzval politiky a vědce k činům, díky nim mají být odvráceny 

důsledky stále rychlejšího tání ledovců. Experti uvedli, že hladiny nyní stoupají dvakrát rychleji, než 

během 20. století, a to o 3,6 mm ročně. 

 

 

V Číně otevřeli největší letiště na světě 

 

V Čínském hlavním městě Peking bylo otevřeno nové mezinárodní letiště Ta-sing. Prý do roku 

2025 jím projde 72 milionů občanů z různých zemí, pozornost letiště určitě neláká jen jeho rozloha, 

ale i tvar mořské hvězdice ve kterém je postaven. 

 

 

 

 



KAM NA VÝLET?  
Zřícenina bývalého větrného mlýna Windsor 

• Mlýn byl postaven v 19. století  

• Později byl přestaven na výletní letohrádek 

• Majitel ale brzy zbankrotoval a dochovaly se 

převážně jen zdi 

• Nachází se v Siřejovicích naproti Mc Donaldu, 

nad dálnicí D8                    

• Můžete přijet po dálnici, nebo po silnici autem i autobusem      

• Zřícenina je volně přístupná po celý rok 

• Z vrcholu je vidět Lovoš i Milešovka 

 

• Zdroje toulkypocechach.com, 

autovylet.cz, mistopis.eu 

                                                                                                                      



ZE SVĚTA  
 

Ve Fukušimě dochází místo na 

radioaktivní vodu 

 Společnost TEPCO, která 

provozuje jadernou elektrárnu 

Fukušima zničenou tsunami, oznámila, 

že jí dochází prostory, kam by ukládala 

kontaminovanou vodu. Místo by jí 

mohlo dojít do tří let, což znamená pro japonskou vládu komplikace. 

 Tři reaktory ve fukušimské jaderné elektrárně se poničily v roce 2011 po úderu 

tsunami. Mohutné exploze a unikající radioaktivní látky zamořily vzduch, půdu i mořskou a 

podzemní vodu. Z měst a vesnic v okruhu dvaceti kilometrů se muselo vystěhovat 150 tisíc 

lidí. 

 Radioaktivní voda unikla z poškozených reaktorů a smísila se s podzemní a dešťovou 

vodou v okolí elektrárny. Japonci se sice problém snaží řešit, ale voda stále zůstává mírně 

radioaktivní a musí být uložená ve velkých nádržích. 

Co s odpadem 

Na začátku srpna pak vládní panel přišel s 

novou možností: dlouhodobé uložení vody. 

Několik členů panelu doporučilo společnosti 

TEPCO, aby si zajistila další území, kam by v 

budoucnosti umístila nádrže. 

Provozovatel a vláda plánují začít s likvidací 

paliva z elektrárny v roce 2021. Místa dnes 

zabraná nádržemi na vodu by se měla začít využívat právě pro roztavené kontaminované 

zbytky jaderného zařízení.   



VTIPY 
 

Do mého bytu se vloupal zloděj a hledal peníze. Tak jsem vstal z postele a hledal 

s ním. 

 

“Tati, proč ses oženil s maminkou?” 

-“Vidíš?” obrací se muž k ženě, “ani to dítě to nedokáže pochopit!” 

 

Přijde blondýna do obchodu s hudebními nástroji.  

Prodavač se na ni podívá a říká: “Co to bude?” 

-“Vezmu si támhle tu červenou trumpetu a tu bílou harmoniku.” 

Prodavač se zašklebí: Jak chcete madam, ten hasící přístroj Vám klidně prodám, ale to 

topení odmontovávat nebudu!” 

 

Jeník přijde domů celý promáčený.  

Matka se vyděsí: “Co jste to proboha prováděli?!” 

-“Hráli jsme s kámošema na psy, já byl strom.”  

 

Učitelka se otočí a začne křičet: “Kdo se to pořád otáčí?” 

Pepíček odpoví: “Země.” 

Učitelka se naštve: “Kdo to řekl?” 

Pepíček se zasměje a řekne: “Galileo Galilei!” 

 



ZNÁŠ? 

Kde domov můj? – Česká hymna 

Česká hymna, jak ji známe teď, je pouze první slokou z písně ze hry Josefa Kajetána Tyla 

Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka. Hudbu složil František Škroup. 

 

Kde domov můj, 
kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 

————————– 

Kde domov můj, 
kde domov můj? 

V kraji znáš-li Bohu milém, 
duše útlé v těle čilém, 
mysl jasnou, vznik a zdar, 

a tu sílu vzdoru zmar? 

To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavost:  

Česká hymna se objevila i v jiných jazycích (vy si můžete zkusit zazpívat ve vietnamštině) a uchytila se 

například jako lidová píseň s obměněným textem v Chorvatsku. 
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