
1

STUDENTSKÉ VOLBY
Jak by dopadly volby, kdyby o osudech českých
politických stran rozhodovali studenti SPŠCH?
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v rukou držíte 1. číslo školního ča-
sopisu Vyzvědač ve školním roce 
2021/2022. V průběhu „doby co-
vidové“ se vám možná minulá čís-
la do rukou nedostávala, ale školní 
časopis má u nás ve škole dlouhou 
tradici. V porovnání s minulými 
ročníky jsme ale udělali v obsa-
hu časopisu řadu změn. Připra-
vili jsme několik nových rubrik, 
které se v budoucích číslech ča-
sopisu budeme snažit dodržovat. 

Proto nyní můžete v tomto čísle 
najít rubriky jako aktuality z naší 
školy. Dále také aktulity nejen ze 
školy,  které  budou směřovat rovněž 
k   dění a k aktivitám v naší škole, 
aktuálním událostem, ale i odbor-
ným tématům. Co je ale na pros-
tou novinkou, to jsou rozhovory, 
a to převážně s členy učitelského 
sboru, panem ředitelem či ji-
nými zajímavými osobnostmi. 
Taktéž zde najdete cestovatel-
ské okénko a rubriku pod ná-
zvem Erasmus+ zmiňující re-
alizované i budoucí mobility.

Nakonec bych rád zmínil rubri-
ku, do které může kdokoliv z vás 
přispět, a to ať literárním dílem, 
osobním komentářem, grafic-
kým příspěvkem či jinak, jak to 
jenom bude možné. Touto ru-
brikou jsou míněny umělecké 
příspěvky žáků a budeme rádi, 
pokud se tato rubrika bude čís-
lo od čísla zaplňovat víc a víc. 
Taktéž jsme otevřeni jakýmkoliv 
slušným a korektním vyjádřením 
k dění ve škole či ve světě a pří-
padným reakcím čtenářů odliš-
ného názoru tak, aby se případně 
na stránkách časopisu objevila 
kultivovaná diskuse na různá té-
mata třeba zdůraznit, že veške-
ré zaslané příspěvky musí projít

přes schválení redakční radou, 
která tuto rubriku bude mode-
rovat.  Veškerý další obsah bu-
deme do časopisu vkládat vždy 
pod speciálním názvem tak, aby 
bylo jasné, že se jedná o speci-
ální příspěvek. Také na našich 
stránkách najdete různá grafic-
ká doplnění v podobě fotografií 
či ilustrací, které má ,,pod pal-
cem” grafický tým redakční rady.

Hlavním tématem tohoto čísla 
jsou parlamentní volby, a to jak 
ty studentské, tak i státní. Ve spe-
ciální reportáži na str. 6 se o nich 
dočtete víc. Připojili jsme i dva 
krátké rozhovory s pořadateli stu-
dentských voleb na naší škole. 

Věříme, že se vám časopis v nové 
podobě bude líbit a budeme rádi 
za jakoukoliv zpětnou vazbu,  
kterou můžete psát na náš e-mail 
vyzve dac2021@gmai l .com 

Přejeme příjemné čtení,
šéfredaktor Marek Kalvoda, 3B
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Jak byste zhodnotil zahájení 
školního roku, proběhlo vše 
v pořádku, nebo se někde obje-
vily problémy?
Problémy se objeví vždycky, jsme 
velká škola a občas se stane, že 
někdo zabloudí a tím nemyslím 
pouze žáky, ale i některé z no-
vých kolegů, takže vznikají určité 
komplikace. Dá se říci, že zahájení 
proběhlo standardně.

Vyskytla se nějaká Covid poziti-
vita u testovaných žáků?
Pozitivita se nevyskytla, ale není 
to tím, že by byly testy špatné, 
ale pokud se nám objeví sporný 
výsledek, škola běžně testuje stej-
nými testy. My díky spolupráci 
s královéhradeckou pobočkou 
Zdravotního ústavu Ústí nad La-
bem používáme k ověření daleko 
spolehlivější testy a proto se zatím 
žádná pozitivita neobjevila.

V pedagogickém sboru se uká-
zaly nové tváře, jací učitelé při-
byli? Kolik má škola nových 
kantorů?
V tuto chvíli je v pedagogickém 
sboru o sedm lidí víc. Z těch no-
vých tváří to jsou externisté, kteří 
nám pomáhají s výukou chemie, 
včetně laboratoří. Z dlouhodo-
bých vyučujících tu máme nového 
fyzikáře, dále vyučujícího pro čes-
ký jazyk a základy společenských 
věd. Dále máme novou paní ang-
ličtinářku.

V průběhu prázdnin v naší ško-
le proběhl nácvik případného 
útoku teroristy, řekl byste nám 
k tomu něco víc?
Nejspíš jste část viděli v te-
levizní reportáži. Co k  tomu 
říci? Před deseti lety jsme sle-
dovali v televizi střelbu v ame-

rických školách a přišlo nám to 
strašně daleko. Naštěstí nic tako-
vého ještě v České republice nevy-
puklo, ale někdy by nás to mohlo 
čekat, tak proč nebýt připravení. 
Celá akce byla o tom, abychom 
věděli, jak reagovat. V takové situ-
aci se přesto může stát, že všichni 
ztuhneme, ale proč nebýt trochu 
připravenější, abychom pak doká-
zali zorganizovat vás (žáky). Jako 
žáky vás takové cvičení zatím ne-
čeká, ale čeká vás tento rok požár-
ní evakuace, ještě uvidíme, jakou 
formou.

Je škola v případě přechodu na 
distanční výuku připravena?
To v tuto chvíli asi nikdo neví, ale 
pokud bude zavedena distanční 
výuka, tak doufejme, že ne ploš-
ně po celé republice. Vzhledem 
k tomu, že dojíždíte z  celé re-
publiky, budeme v případě náka-
zy jednotlivců postupně zavírat 
třídy a popřípadně celou školu. 
Zatím se nepočítá s uzavíráním 
okresů. Doufejme tedy, že vy-
držíme co nejdéle, abychom vše 
odučili. Distanční výuka není 
stoprocentní a laboratoře se 
takhle učit nedají. Mám trochu 
strach z toho, že na letos kon-
čících žácích oborů Kadeřník

a Chemik bylo vidět, že jim praxe 
chybí. Pokud by to tak mělo po-
kračovat, výuku nedoženeme ani 
přes prázdniny. Doufejme tedy 
v to, že nic takového nenastane.

Příspěvek připravili
Marek Kalvoda, Ivo Mühlbach

Chemická škola úspěšně čelí 
produkci tzv. covidových absol-
ventů
Studenti v učebních oborech Ka-
deřník a Chemik měli možnost 
doplnit si přes léto praktické zna-
losti. Tuto možnost dala naše ško-
la jako jediná v kraji. Praktickou 
část závěrečné zkoušky úspěšně 
složilo vedle 46 žáků oboru vzdě-
lání Kadeřník také 21 žáků v obo-
ru Chemik. 

Při přípravě na náročné povolá-
ní hasiče zdolávají žáci ferraty
Díky učitelům naší školy si za-
čátkem léta 2021 mohli žáci třídy 
2PO vyzkoušet ferraty (zajištěná 
lezecká stezka) u Riegerovy chaty 
poblíž Semil. Také žáci třídy 3PO 
si vyzkoušeli ferratu u Hlubo-
ké nad Vltavou. Terénní aktivity 
žáky připraví fyzicky i psychicky

pro výkon složitých a náročných 
povolání, např. právě u požárních 
sborů.

Policie prověřuje fyzickou při-
pravenost našich žáků
24. 9. 2021 proběhly v areálu ško-
ly fyziotesty pořádané Krajským 
ředitelstvím Pardubického kraje 
Policie ČR. Žáci si tak mohli vy-
zkoušet svoji fyzickou kondici 
a podívat se na práci Policie ČR.

Chemický kroužek pro žáky zá-
kladních škol
Od ledna 2022 bude probíhat 
v  laboratořích naší školy již tra-
diční chemický kroužek, kde 
si žáci základních škol budou 
moci vyzkoušet laboratorní prá-
ce a experimenty a osvojit si tak 
základní laboratorní návyky.
Přihlašovat se lze na e-mailu 
kosarova@spsch.cz.

Pro více informací navštivte škol-
ní web SPŠCH.cz

Příspěvek připravili
Ivan Hudeček, Marek Kalvoda

Naše škola již po několik let 
úspěšně posílá své studenty do 
zahraničí na mezinárodní projek-
ty. Ani letošní rok není výjimkou.
Naši studenti již stihli vycestovat 
do Německa, Portugalska, Se-
verní Makedonie a Nizozemska, 
kde se setkali se studenty ze za-
hraničí. Cílem těchto setkání je 
společné řešení problémů, obo-
hacení o zkušenosti jak praktic-
ké tak i teoretické a v neposlední 
řadě také navazování budoucí 
spolupráce. Mezi přínosy účasti 
určitě patří i zlepšení angličti-
ny, poznání jiné země, kultury, 

vzdělávání a třeba i nových přátel.

Pokud máte o účast na stáži nebo 
projektu zájem, využijte výzvy 
k podání žádosti nebo se zeptejte 
u Ing. Jany Šedové. Další informa-
ce také můžete nalézt na strán-
kách školy.

Příspěvek připravil
Ivo Mühlbach

Uteč – Skryj se – Bojuj. Tři zása-
dy, které je třeba respektovat při 
útoku ozbrojeného teroristy na 
bezbranné cíle. Hlubšímu pozná-
ní těchto zásad a praktickému 
chování napadených obětí při ta-
kovéto mimořádné události byla 
v naší škole věnována jednoden

ní instruktáž vedená zkušenými 
lektory ze společnosti VIASTEP.  
V Pardubickém kraji šlo o první 
akci svého druhu, na řadu by měly 
přijít další střední školy v regionu.

Pedagogové z chemické průmys-
lovky se podle instruktorů vyrov-
nali s mimořádnou událostí dob-
ře. Své reakce si nakonec mohli 
vyzkoušet i při závěrečném hod-
nocení, kdy se museli nečekaně 
vypořádat s náhlým útokem ze 
strany útočníka. Na stresovou si-
tuaci zareagovali vesměs správně, 
co je však podle odborných lek-
torů nejpodstatnější, o získaných 
poznatcích a praktických zkuše-
nostech budou nadále přemýš-
let. A to určitě jinak, než jak jsou 
zvyklí třeba po přečtení zprávy 
popisující hrůzný teroristický čin.

Přispěvek připravili
Ivan Hudeček, Deal Ras

Aktuality ze školy
Na minutku s panem 
ředitelem

Aktuality ze školy

Zahraniční stáže 
a projekty Erasmus+

Zaměstnanci naší školy 
se učili bránit teroris-
tickému útoku
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Studentské volby 2021
V rámci celorepublikově pořáda-
ných Studentských voleb k pří-
ležitosti státních voleb do PS a 
Parlamentu České republiky 
2021 se zúčastnila i naše škola, a 
to zcela poprvé. Ve studentských 
volbách si mají studenti středních 
škol a  učilišť možnost vyzkoušet 
jak reálné volby vlastně probíha-
jí a také je to jednoduše možnost 
zjistit, jaké mají mladí lidé politic-
ké preference a názory. Redakci 
našeho časopisu se podařilo získat 
rozhovor s hlavním pořadatelem 
Studentských voleb v naší škole 
Pavlem Hiclem a členkou voleb-
ní komise Veronikou Adámko-
vou, které si můžete přečíst níže.

V rámci celorepublikového vy-
hodnocení Studentských voleb, 
které jsou v plném rozsahu do-
stupné na webu www.jsns.cz, se 
na prvních pozicích umístila ko-
alice Pirátů a STANu a koalice 
SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-
-ČSL). Na třetím místě se umís-
tilo ANO 2011. Níže si můžete 
prohlédnout jeden z grafů celko-
vých výsledků na státní úrovni. 
V rámci naší školy jsou výsledky 
voleb velmi podobné, níže může-
te zhlédnout graf přepočítaný na 
procenta.

Studentských voleb v naší škole se 
dle statistik zúčastnilo 315 žáků 
z 888 oprávněných voličů. Volební 
účast tak dosáhla 35,47 %. V po-
rovnání s mnohými průzkumy ke 
státním volbám do PS Parlamen-
tu ČR se výsledky liší v umístění 
ANO 2011, které bylo v těchto 
průzkumech na první pozici. Na 
druhé a třetí pozici se velmi často 
objevovaly koalice Pirátů a STA-
NU a koalice SPOLU.

Po sečtení veškerých výsledků na-
konec o 0,67 % zvítězila koalice 
SPOLU (27,79 %) nad hnutím 

ANO 2011, které mělo 27,12 % 
hlasů oprávněných voličů. Na tře-
tím místě se umístila koalice Pirá-
tů a STANU s 15,62 % a na místě 
čtvrtém SPD s 9,56 hlasy. Hnutí 
ANO tak zaznamenalo oproti mi-
nulým volbám pokles počtu hla-
sů. Volební účast 65,43  % byla 
tak vysoká, jako nikdy předtím. 
Podle vyjádření koalice SPOLU 
a koalice Pirátů a STAN z 9. říj-
na podepsali předsedové stran 
memorandum o spolupráci na 
složení budoucí vlády. Uvidíme, 
jak se k výsledku voleb posta-
ví prezident Miloš Zeman, který

Jak těžká byla organizace?
Bylo to hodně na poslední chvíli, 
takže bylo vůbec těžké se domlu-
vit, sehnat komisi a stihnout to 
v podstatě v šibeničních podmín-
kách, s tím, že pořadatel dával do-
cela nejasné odpovědi, co přesně 
máme dělat. Byly v tom tak trošku 
zmatky, v tom to bylo složitější.

Jak k organizaci Studentských 
voleb přistoupilo vedení školy?
S vysokou podporou. Pan ředi-
tel byl nadšený, takže jsme měli 
v  podstatě plnou podporu. Se-
hnali jsme originální urny, kte-
ré jsou zapůjčené z úřadu, takže 
jsme se to snažili udělat v rámci 
možností co nejvíc reálné.

Jak bude vyhodnocování probí-
hat po ukončení voleb?
Budeme muset výsledky spočí-
tat, rozdělit podle maturitních 
oborů a učebních oborů a do 
čtrnácti hodin 21. září 2021 
odeslat výsledky pořadateli. 
Potom uvidíme, jestli vedení 
bude chtít zveřejnit výsledky 
nebo ne.

Nakonec, jakou osobně predi-
kujete účast?
Radši žádnou, je to první ročník 
a nemáme představu. Doufám, že 
co nejvyšší.

Děkuji za rozhovor.

Jak Studentské volby vidíš ty, z 
pohledu studenta a jako členka 
komise?
Podle mě to byl fajn nápad udělat 
Studentské volby, i když ne všich-
ni jsou s tím úplně v pohodě. Na-
příklad když jsme obcházeli třídy, 
tak na nás koukali, jako kdyby-
chom spadli z Marsu. Hlavně tedy 
ti mladší žáci, čtvrťáci byli víc 
vstřícní a s akcí srovnanější. Je to 
fajn vyzkoušet si to nanečisto, než 
k volbám půjdeme doopravdy.

Sama plánuješ ve Studentských 
volbách volit?
Jo, to určitě budu, ale až bude vol-
něji, třeba někdy odpoledne.

A jaká bude podle tebe volební 
účast?
V některých třídách to vypadá, 
že velká, ale tady u mě například 
ještě nikdo nebyl. (Ukazuje na své 
dokumenty se jmény žáků z růz-
ných tříd.) Většinou to jsou zatím 
ty vyšší třídy, které chodí volit.

Děkuji za odpovědi.

Článek připravili
Marek Kalvoda, Vojtěch Kudr
Foto: Vojtěch Kudr

Zdroj: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb [29. 9. 2021]

Zdroj: https://www.spsch.cz/2021/09/studentske-volby-2021/# [29. 9. 2021]

má v této době výraznější zdra-
votní problémy.

V porovnání s výsledky student-
ských voleb a predikcí jsou vý-
sledky docela odlišné. Je vidět, že 
mladší generace se více přiklání 
k  liberálnímu stylu vlády, i když 
patrně velký nárůst příznivců 
konzervativní koalice SPOLU 
může být naopak závislý na vý-
raznější volební účasti mladší 
generace. Uvidíme, jak nakonec 
dopadnou povolební vyjednávání 
a domluvy .

Jaký je původ studentských vo-
leb, kde vznikl tento nápad?
Původ je vcelku jednoduchý - na 
konci minulého školního roku jsem 
našel informaci o tom, že budou 
probíhat studentské volby, a tak 
jsem se v září na schůzce humanit-
ního předmětového týmu zeptal, 
jestli se dělají nebo nedělají také v 
naší škole. Potom jsem je uspořádal.

Krátké rozhovory 
s pořadateli voleb

S hlavním organizátorem 
Pavlem Hiclem

S členkou komise Veronikou 
Adámkovou

Zdroje: Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konané ve 
dnech 8.10. – 9.10.2021. Volby.cz [onli-
ne]. neznámé: neznámé, 2021 [cit. 2021-
10-11]. Dostupné z: https://www.volby.
cz/pls/ps2021/ps2?xjazyk=CZVýsledky studentských voleb
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Aktuality nejen ze školy
Praha centrem Evropského kosmického programu?

Kosmický program? A v České 
republice? Pokud se vám to zdá 
jako sci-fi, pak jste na omylu. Na 
začátku září zahájila v Praze svoji 
činnost Agentura pro Kosmický 
program EU (zkráceně EUSPA).

Zatímco v zahraničí se soustředí 
centra výzkumná, to v České re-
publice bude mít na starost funk-
ci řídicí. Podstatná činnost Kos-
mického programu Evropské unie 
se bude koordinovat odsud, přes 
nové programy a projekty, spolu-
práce ale také za pomoci evrop-
ských družic a  navigačních sys-
témů. Díky tomu se ČR otevírají 
také ještě širší a snadnější mož-
nosti spolupráce než doposud.

Na první pohled by se mohlo zdát, 
že Česká republika nemá na poli 
kosmonautiky velkou roli. Akti-
vita v tomto sektoru ale rozhodně 
neklesá. V ČR vznikají další a dal-
ší soukromé firmy s ambiciózními 
projekty, které lákají i zahranič-
ní investory. Kosmický program 
EU má také v plánu podporovat 
menší i střední firmy v budování 
kosmické infrastruktury. Dá se 
tedy očekávat, že se v budoucnu

spolupráce s českými firmami ješ-
tě rozšíří, včetně spolupráce s Ev-
ropskou kosmickou agenturou 
(ESA). Ačkoliv je na EU nezávislá, 
spolupráce v tomto sektoru fun-
guje napříč organizacemi, samot-
ná agentura ESA je toho důkazem. 
Agentura EUSPA by snad mohla 
přinést podobné příležitosti. Pozi-
tivní je také přínos pro český trh v 
oblasti technologií a služeb.

Počátky spolupráce ČR a Evrop-
ské kosmické agentury sahají do 
90. let 20. století. Důležitý byl 
pak rok 2008, kdy Česká repub-
lika podepsala Úmluvu o založe-
ní Evropské kosmické agentury 
a  oficiálně se stala jejím členem. 
Od té doby se aktivně zapojuje 
do výzkumu mezinárodních misí. 
V  ČR s ESA přímo spolupracují 
desítky firem a přes 20 vědeckých 
ústavů a vysokých škol, v průbě-
hu let jsme se podíleli na cca 350 
projektech.

Budoucnost České republiky 
leží ve vesmíru?
Umístění tak významného řídicí-

ho orgánu v ČR, kterým agentura
EUSPA bezpochyby je, přinese
v budoucnu mnoho výhod. Dů-
ležitá jednání, nové pracovní po-
zice, obchodní příležitosti. Zvýší 
se i zájem zahraničních technolo-
gických firem a investorů. Sateli-
ty a navigační systémy, sledování 
životního prostředí, vše nyní pod 
jednou střechou. Pokud tedy plá-
nujete start-up v oblasti technolo-
gií, tak je vhodnější doba než kdy-
koliv předtím. Mnoho úspěšných 
firem, pokročilé výzkumy, kterým 
se nyní otevírají dveře, to je pří-
ležitost ukázat Evropě, že ČR má 
potenciál stát se technologickou 
velmocí.

Příspěvek připravil
Ivo Mühlbach

European Union Agency for the Space Programme [online]. [cit. 21.10.2021]. Dostupný na WWW: https://www.euspa.europa.eu/image-gallery/views-around-
-gsa-headquarters-prague

Zdroje: Czech Space Portal [online]. Mi-
nisterstvo dopravy, 2011 [cit. 2021-10-
17]. Dostupné z: https://www.czechspa-
ceportal.cz
European Space Agency [online]. [cit. 
2021-10-17]. Dostupné z: https://www.
esa.int
European Union Agency for Space Pro-
gramme: EUSPA [online]. [cit. 2021-
10-17]. Dostupné z: https://www.euspa.
europa.eu  

Rozvrhy, aneb proč tak a ne jinak? 
Snad všichni dennodenně slýchá-
me stížnosti na rozvrh i s otázkou: 
“Proč to takhle je? Vždyť takhle 
by to přece bylo lepší.” Bylo, teda 
jen do chvíle, kdy se člověk dozví, 
kolik práce to stojí.

V naší škole je 1067 studentů ve 
44 třídách a přes sto kantorů, kte-
ří vytváří dohromady ohromný 
komplex, ve kterém musí na sebe 
navazovat všechno a prostor pro 
chyby po prvním září již neexis-
tuje. A jak na to tedy? Kde začít?

Začíná se jednoduše od největší-
ho problému. Tím jsou tělocvi-
ky, protože škola má v součas-
nosti málo prostor a hodin. To 
už naštěstí vedení řeší, ale zatím 
si s tím musíme poradit. Velkou 
komplikací u tělocviků je pla-
vecký výcvik ve třetím ročníku. 
Do bazénu se musí jít od osmi a 
vzhledem k  tomu, že tělocvik je 
vždy dvouhodinovka, přicházíte 
o nultou a poslední hodinu, kam 
byste mohli někoho umístit.

Když jsou nasazené tělocviky 
a  STEVKA (speciální tělocvik) 
pokračuje se laborkami, kaž-
dý ročník a třídy v něm musí jít 
v  laboratořích po sobě, aby labo-
rantky nemusely připravovat věci 
na stále jiné práce. Ony totiž i 
kdyby chtěly, fyzicky to není mož-
né. A do  toho všeho vnáší neklid 
i speciální laboratoře čtvrťáků. 
Spolu s laborkama se do rozvrhu 
přidávají i ICT.

Pokud se na tělocviky nalepí i ICT 
a laborky, vznikne kostra, s kte-
rou nejde hnout a na ni se poté 
lepí zbylé předměty. Ty jsou za-
tíženy množstvím požadavků, 
kdo kdy chce učit, kolik smíme 
mít maximálně hodin, pauzy na

oběd… Učebny se řeší až na-
konec a obecně konec je pěkné 
peklo. Pokud něco nepasuje, tře-
ba máte moc angličtiny, na které 
se třídy dělí v jednu hodinu, ne-
zbudou třídy a celý rozvrh se musí 
posunout, čímž rozhodíte zase 
něco jiného a už se to nese. Řetě-
zová reakce likviduje týdny práce. 
Pokud jedné třídě nezbude čas, je 
potřeba posunout hodinu a tím 
„rozbijete“ učitele, který každý učí 
několik tříd a ty je poté taky po-
třeba znovu poskládat.

Nejsme jenom velká škola, ale 
oborově má každá třída ohromné 
nároky na rozvrh. Všechny třídy 
se půlí a většina z nich se i obo-
ruje na jiné poloviny. V pololetí se 
některým přidávají hodiny atd.

Udělat rozvrh pro naši školu je 
jako udělat fotku chrlící sopky 
a doufat, že ještě pár sekund bude 
vypadat stejně, což se samozřej-
mně nestane a je potřeba rozvrh 
sestavit znovu. Někdo třeba podá 
výpověd, otěhotní někdo odjíždí 
na výlety, adapťáky atd.

Jsme ohromný komplex, stroj,

který musí fungovat a každé ko-
lečko musí zapadat v přesně da-
nou chvíli na přesně dané místo.

Vytvořit samotný prvotní rozvrh 
bez křišťálové koule, která by vám 
umožnila zjistit co bude v září je 
hazard, který člověka stojí přibliž-
ně měsíc a půl práce a většina toho 
času stejně přijde vniveč, protože 
rozvrh stejně musíte dělat znovu.

V rozvrzích ale nic není neměnné 
a zástupce ředitele Cyril Havel 
sám říká, že pokud chcete něco 
změnit a má to hlavu a patu, vše 
se dá domluvit. Ideálně pokud si 
před tím, než mu půjdete zaklepat 
na dveře, zjistíte, jak by to šlo udě-
lat.

A na závěr dobrá zpráva pro stal-
kery naší školy. Rozpisy všech 
rozvrhů se budou znovu vystavo-
vat na stránkách.

Teď už jen prosím buďte ohledu-
plní, jsme jenom lidi a věřím, že 
sami byste ty rozvrhy neposkláda-
li lépe.

Přispěvek připravil
Deal Ras

NEUVEDENO, Bakaláři. Bakaláři [online]. [cit. 21.10.2021]. Dostupný na WWW: https://www.bakalari.
cz/Timetable

Spolupráce českých firem s ESA
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Didaktické inovační laboratoře, 
v kterých by si mohli učitelé vy-
zkoušet výuku s využitím mo-
derních technologií fungujících 
na principu rozšířené reality, 
vzniknou na podzim příštího roku 
v  rámci projektu Erasmus+. 
Aktivním účastníkem projektu 
je také Střední průmyslová ško-
la chemická Pardubice, která již 
dnes disponuje jedním párem 
brýlí pro rozšířenou realitu, tzv. 
hollowlens. „Rozšířenou realitu 
si nelze plést s virtuální realitou. 
Virtuální svět zůstává virtuálním 
světem. Zde ale máme skutečný 
svět obohacený o specifické infor-
mace. S nadsázkou lze říct, že roz-
šířenou realitu můžete opravdu 
žít,“ vysvětluje manažer projektu 
Jakub Návesník.

V projektu DIOS je pro využi-
tí brýlí připravován scénář k vý-
uce žáků v chemické laboratoři, 
další zařízení slouží realizátorům 
podobného projektu s názvem 
FightARs – Ukázky pro výcvik 
hasičů v simulačním prostředí. 
„I v tomto případě je cílem projektu 
vybavit školy, tentokrát se zaměře-
ním na požární ochranu, inovativ-
ními výukovými metodami s pou-
žitím rozšířené reality,“ potvrzuje 
projektový manažer Jan Meloun.

Autoři uvažují o scénáři vzdále-
ného přístupu pro strojní službu, 
zásahu u autonehody, při úniku 
chemické látky či v zakouřeném 
prostoru při požáru. „Brýle jsou 
průhledné, realitu v nich vidíme 
perfektně. Prostředí kolem nás je 
však rozšířené o přidané infor-
mace týkající se jednotlivých pa-
rametrů pozorované skutečnosti. 
To umožňují senzory a kamerový 
systém, kterým jsou brýle vyba-
veny,“ popisuje Jakub Navesník

Existují aplikace, kdy se brýlí 
mohu například zeptat, jak dale-
ko je budova, kterou vidím, jak 
dlouho mi bude trvat cesta k ní, 
mohu požádat o spuštění naviga-
ce, která mě dovede k určitému 
bodu, mohu zjistit rozměry pozo-

rovaného objektu, zkontrolovat 
barevný odstín apod. Něco po-
dobného ostatně existuje již dnes 
– vyfotografujete určitý objekt  
a internet vám určí jeho identitu. 
Dobře to funguje pro vzdálenou 
asistenci. Někdo z dálky vidí, kde 
právě jste, co sledujete a může vás 
na dálku přes počítač nebo přes 
podobné brýle v reálném čase na-
vigovat,“ dodává.

V rámci projektu vznikne didak-
tická laboratoř, jakýsi výukový 
prostor pro využití moderních
technologií ve škole. Učitelé si 
budou moci vyzkoušet, jakým 
způsobem by se tyto technologie 
daly implementovat do výuky, kte-
rá se tak stane efektivnější. „Jedná 
se pak o zcela jiný styl vyučování. 
Po stažení se aplikace spustí jako 
na počítači, je vytvořena smíšená 
realita. Vidíte třeba digitální dvoj-
če (hologram) srdečního svalu 
v řezu či v jeho jednotlivých vrs-
tvách. Hologramy ale nemusí být 
jen statické. Dynamický hologram 
vám umožní sledovat komplet-
ně do detailů jak orgán pracuje, 
činnost svalu, pohyb jednotlivých 
chlopní apod. a prohlížet si jej ze 
všech úhlů. Technologie vám po-
skytuje možnosti, které při běžné

vizualizaci nemáte,“ doplňuje pe-
dagog, který projekt spolu s Jus-
tinou Pluktaite a Janem Melou-
nem představil zájemcům z řad 
učitelů v rámci druhého pokračo-
vání tzv. Tematické kavárny.

Následné využití uvedených tech-
nologií v jednotlivých vzděláva-
cích programech jistě zprvu nara-
zí na finanční náročnost. Vybavit 
třídu těmito technologiemi a vy-
robit software na míru je stále vel-
mi nákladné. Specifické požadav-
ky vyžadují specifický software. 

Ten musí někdo dle specifického 
zadání (hologramy, výukové ma-
teriály) naprogramovat. Zatím se 
s těmito technologiemi, jakými 
jsou AR brýle či 360-stupňová 
kamera, učitelé pouze seznámí. 
Jedním z výstupů bude také prů-
vodce osvědčených postupů či 
pracovní listy pro učitele a žáky,  

kterým v budoucnu pomůžou 
při tvorbě výukových materiálů 
nebo při pilotním testování. Oba 
projekty jsou realizovány v rám-
ci programu Erasmus+ KA202 
Strategická partnerství pro od-
borné vzdělávání (rozvoj inova-
cí). V řešitelském týmu jsou kro-
mě programátorů ze soukromé IT 
školy na Kypru a pracovníků vý-
ukového střediska SBG Drážďany 
také škola a výukové centrum pro 
moderní technologie z okolí nizo-
zemského Arnhemu, střední škola 
zabývající se programováním a 3D 

tiskem ze Slovinska (u  projektu 
DIOS), střední škola ze slovenské 
Žiliny, výcvikové středisko hasičů 
z Litvy a vysoká škola bezpečnost-
ních složek z Estonska (u projektu 
FightARs).

Přispěvek připravil
Ivan Hudeček

Naše škola se účastní velkého 
množství soutěží. Jedním z pro-
jektů je i prestižní Enersol. 

Soutěž zaměřená na ekologii žá-
kům dovolí představit své projek-
ty ve třech kategoriích. 

Praxe: Zde soutěžící zpracovávají 
projekty o zajímavých, již v praxi 
zavedených fenoménech. Ino-
vace:  Tato část je zaměřena na 
teoretické nápady studentů. Do-
plňkovou částí je Popularizace: 
kategorie, kterou má pouze naše 
republika a vyhodnocuje nejlepší 
projekty, které vnesly jistou pro-
blematiku do povědomí lidí. 

Na prezentování projektů mají 
žáci sedm minut a samozřejmos-
tí je společenské oblečení - sako je 
považováno za nejnižší standard. 
Prezentovat můžete jakkoliv a vaši 
kreativitu ocení pečlivě složená 
porota. 

Naši studenti se zúčastnili ka-
tegorií Enersol a Populariza-
ce. V krajském kole zvítězili a ve 
státním kole obsadili páté mís-
to. Státní kolo se uskutečnilo ve 
Střední škole podnikání a gastro-
nomie v Praze, kde byli také naši 
studenti po dva dny ubytováni. 
Náplní státního kola ale neby-
ly jen prezentace projektů, ale 
i neobyčejně poutavé prohlídky 
města a samozřejmě i volný čas.
 
Odborná porota ještě vybrala za 
každý kraj jeden projekt, který 
bude reprezentovat naši republiku 
v mezinárodním měřítku. 

Přispěvek připravil
Deal Ras

Chemická škola se podílí na mezinárodních projektech rozšířené reality 
ve vyučování 

Soutěž Enersol

AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. VR Education [online]. [cit. 21.10.2021]. 
Dostupný na WWW: https://vreducation.cz/rozsirena-realita/ar-chytre-bryle/

„S nadsázkou lze říct, že rozšířenou realitu 
můžete opravdu žít,“ říká Jakub Návesník
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Cestovatelské okénko
V březnu tohoto roku se mi po-
dařilo vymanit z okovů vleklé 
covidové situace a odcestovat do 
teplých končin severovýchodní 
Afriky. Pravdou ale je, že Egypt je 
muslimskou zemí, která se rozklá-
dá na dvou kontinentech! Z velké 
části již na zmíněném africkém 
kontinentu, ale Sinajský poloost-
rov se nachází na kontinentu asij-
ském.

Doposud jsem v Egyptě pobýval 
vždy a pouze u Rudého moře, ale 
letos, letos to bylo jiné! Po něko-
lika slunečných dnech strávených 
povětšinou v mořských vlnách, 
které jsou jedním z největších lá-
kadel Egypta, jsem se s potápěním 
u útesů rozloučil a zamířil autem 
do vnitrozemí. Egypt je znám 
především jedním z divů svě-
ta, a tím jsou Pyramidy v Gíze, 
obrovská nekropole pro vládce 
zejména 4. dynastie. Vystavěny 
byly tedy zhruba v polovině 3. ti-
síciletí před Kristem. My ale za-
mířili do Luxoru, ve starověkém

Egyptě známém jako Veset, či 
Théby (nezaměňovat se staro-
věkým řeckým městem). Po asi 
šestihodinové utrmácené ces-
tě vyprahlou prázdnou pouští 
s  několika oázami, které obývali 
především beduíni nabízející za 
drobný peníz k vyfotografování 
rádoby komická kůzlátka stojící 
na kozách, jsme dorazili k břehům 
Nilu.

To byla razantní změna! Oproti 
monotónní žluti pouště a drsným 
kamenům jsem spatřil pro oči li-
bou zeleň a bujení života v neví-
dané míře. Život na březích Nilu 
bravurně vyjádřím jedním slo-
vem: chaos. Po čase si zvyknete, 
že například pětičlenná rodina se 
standardně dopravuje na dvou-
místném skútru a za sebou táhne 
ještě osla, tedy tím chci říct, že 
životní úroveň, kultura a sociál-
ní standardy tam jsou naprosto 
odlišné, a to za a) od jižní a sub-
saharské Afriky, tedy neislám-
ské a za b) samozřejmě oproti 
Evropě. Též to byl ale obrovský

rozdíl v porovnání s uhlazenými 
a poevropštěnými resorty u břehů 
Rudého moře.

Proč se ale trmácet takovou štre-
ku od komfortně vyhlížejících 
lehátek na zlatavých plážích? 
Protože Luxor, tedy vlastně Ve-
set, byl významným střediskem 
starověkého Egypta, a to ze-
jména v období Nové říše, tj. cca 
1500 – 1000 př. n. l. Veset se v té 
době nacházel v  Horním Egyptě 
a zastával pozici hlavního měs-
ta sjednoceného Egypta. Je třeba 
poznamenat, že Egyptu se říkalo 
„Kemet“, tedy Černá zem. V Lu-
xoru najdete význačné památky 
z tohoto období se zvučnými jmé-
ny, jako chrám v Karnaku, Údolí 
králů, Hatšepsutin zádušní chrám 
- a zde výčet rozhodně nekončí. 
Bylo úžasné vidět tyto památky 
skoro prázdné! Jak je vidno, Co-
vid se podepsal opravdu všude…

Po důkladných prohlídkách Kar-
natského chrámu jsme se přesu-
nuli na západní břeh za pomoci 
lodiček, které slouží jako majorit-
ní forma dopravy přes řeku (most 
je v Luxoru pouze jeden). Za 
dob Nové říše sloužil západní 
břeh především jako místo pro 
pohřbívání mrtvých. Právě zde 
se tedy nachází pohřebiště, jako 
Údolí králů a královen, vesnice 
stavitelů hrobek El Medína, ale 
i  například Memnonovy kolosy, 
tedy dvě obrovské sochy faraona
Amenothepa III. Opravdu ne-

vídanou stavbou pro mě byl ale 
Hatšepsutin zádušní chrám, kte-
rý vypadal skoro jako moderní 
stavba! Též se zde nachází méně 
známý chrám v Habu, úžasně za-
chovalý a úplně prázdný. Večer jsem 
vyrazil do víru arabského města. 

Tradičních egyptských pokr-
mů v podobě grilovaných kuřat, 
různých bylinkových omáček, 
egyptského chleba, cizrnových 
a  sezamových kaší a mnohého 
dalšího jsem se při večeři na-
sytil až až a  poté následovala

projížďka v  luxorském MHD. 
Rozpadají se Toyota Hiace H18 
bez dveří sloužila jako hlavní ve-
řejná doprava v centru města. Jíz-
da byla jako zbytek dění ve městě 
velmi chaotická. Mezi auty a ne-
spočtem skútrů a motorek chodi-
li a též i běhali dospělí, děti, osli, 
toulaví psi, kočky…, no prostě div, 
že se tam nestala žádná nehoda. 
V Luxoru jsme poté strávili noc.

Ještě jsem nezmínil luxorské mu-
zeum, které se nachází, jako vět-
šina města, na východním břehu. 
Právě zde naleznete nejzajíma-
vější archeologické nálezy, včetně 
mnohých soch a drobného umění, 
či rovněž některé mumie. Nako-
nec snad zbývá ještě uvést velmi 
zajímavý Luxorský chrám, do 
jehož stavby se postupně promít-
ly tři různé kultury a náboženství. 
Původní chrám je staroegyptský 
a s chrámem v Karnaku ho spo-
juje cesta beraních sfing (beran 
byl znakem nejvyššího boha Nové 
říše, Amona). Po příchodu Ří-
manů se zde objevuje křesťanský 
kostel a nakonec byla na vršku 
zasypaného komplexu vystavěna 
islámská mešita.

Luxor jsem opouštěl nerad, pro-
tože nádech historie ve spojení 
s  chaosem, který se mi nakonec 
zdál milý, byl jedinečným zážit-
kem. Uvidíme, dostanu-li se do 
těchto končin někdy více, ale pev-
ně věřím, že v Egyptě jsem nebyl 
naposledy.

Příspěvek připravil a cestoval
Marek Kalvoda

Faraonův Egypt

Typické egyptské písmo: hieroglyfy 

Faraón s nemes, hrobka v Údolí králů. 

Zdroje: BRZÓSKA, Martin. Nový země-
pis II. v kostce pro SŠ. Praha: Fragment, 
2020. V kostce (Fragment). ISBN 978-
802-5348-109.
BRZÓSKA, Martin. Starověký Egypt: 
Ottova encyklopedie. Praha: Ottovo na-
kladatelství, 2016. V kostce (Fragment). 
ISBN 978-807-3607-456.

Feluka brázdící Nil, v pozadí západní břeh.
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Umělecké příspěvky žáků

Nebe tiše pláče a šedou ulicí ozývá se zvuk. Vítr leh-
ce fouká a je vidět lidský žal. Lampa jasně září a je 
slyšet láhve pád. Pak jen na kolena spád a hlasitý 
pláč. To on se zmítá sem a tam. Pod okem mu teče 
slza, avšak je to déšť, či útrapa? Obličej bílý jako stě-
na, je to ale pudr, nebo děsící se tvář. Hlavu skrý-
vá pod korunou zlatou, má to být kostým, či snad 
klam? Nos má rudý, ale od zimy však. Boty dlouhé 
padesát čísel, rudé, žluté nebo modré barvy zmáčel 
v kaluži. Je to však voda, nebo jeho nahlas bolestný 
pláč? Motavé ruce, snažící se najít další láhev plnou 
vína, pomalu ztrácí cit. Pak vstal, bolestí řval, když 
z kolene tahal skleněný trn. Neví kudy kam, ale i tak 
musí jít dál. Jde pomalu a prohlíží svůj pestrý oděv. 
Neví, zda je to rudá látka, či jeho vlastní krev. Na 
kamenných cestách je slyšet jeho klopýtavá chůze. 
Doprava, doleva, rovně? Nemůže se rozhodnout, 
tak mlčky zůstal stát. Pak v mysli, když se motal, pře-
mýšlel, zda spadnout, nebo zkusit stát. Moc dlouho 
nad tím nedumal, a tak ulicí ozval se opět těžký pád.

Už nebavila ho klauna tvář. Hele klaun, tak pojďme 
se mu smát. Každý viděl usměvavou tvář a barevný 
kostým, však nikdo neviděl ten skrytý pláč a na svět 
vztek. Nikoho nenapadlo, jak se má, vždyť klaun 
se jenom směje. Má v ruce trik, vždyť je samý vtip. 
Škoda, že nikdo neslyší jeho půlnoční křik. Rozhlí-
ží se do oken, nikde žádná osoba. Vždyť to nikdo 
nechce vidět, pak ale stejně půjdou se smát. Ne-
mohou to vidět, nechtějí to slyšet, nesnaží se cítit.

Jeho rty už prahnou po vodě, ale teď má jenom holé 
ruce a v kolenou střepy. Teď už jenom dýchá, pře-
mýšlí a se slzami sní. Co jiného mu zbývá, když není 
on, je jenom maska. On nikoho nezajímá, proč by 
měl, vždyť otáčí se zády, pokud rozbrečí se klaun. 
Oči obrací se vzhůru, už neví, kdo je. Dech už zvedá 
hrudník pomaleji, už neví, kde je. Ruce padly na zem, 
nechápe, proč žije. Už slábne a začíná se smát, zou-
falstvím, či snad ze smrti radostí? Teď se směje on, 
děkuje smrti, že si vzala jeho, nikoli pudr a rudý nos.

Klaun
Pavel Puš

Už je to pár dní, co jsem stál v Rychnově na nádraží 
a čekal na vlak. Toho dne ke mně přistoupil muž. 
Pozdravil a slušně se mě zeptal: „Dobrý den, pro-
sím Vás, nevíte, v kolik přijíždí vlak z  Pardubic?” 
Nemohl jsem mu pomoci. Jel jsem přesně na dru-
hou stranu a data jsem neměl. Poprosil mě, jestli 
mu nepůjčím telefon, že kamarádovi zavolá, v kolik 
přijede. Položil si vedle mě věci a já mu svůj telefon 
podal. V hlavě jsem přitom slyšel stovky hlasů, kte-
ré mi nadávaly za to, co jsem udělal, křičely, že mi 
teď tento člověk uteče s telefonem. Každý hlas patřil 
osobě, o které jsem věděl, že by tomu chudákovi ne-
pomohla. Bylo jich hodně.

Muž si ho ode mě telefon vzal, poděkoval, za-
volal si, vrátil ho a opět poděkoval. Nic se ne-
stalo. Tedy skoro nic. Z toho, co jsem z  je-
jich rozhovoru slyšel, se mi spousta vryla 
do paměti. Zároveň také vyplynulo mno-
ho otázek na zbytek příběhu. Muž viděl
v mojí tváři, že se stěží přemáhám nezeptat a tak 
sám dobrovolně spustil: „Měl jsem firmu v Ně-
mecku, docela úspěšnou, ženu a tak dále. Byl 
jsem šťastný. Poté mi spadl svět na hlavu. Fir-
ma zkrachovala. Vzali mi všechno. Teď mám 
dluh 65 miliónů. Žena se se mnou před pár dny

chtěl, bylo mít s ní miminko. Víš, ona měla 
ucpaný vaječníky, takže bychom museli na 
umělé oplodnění do Kostelce.” Řekl mi. “Teď 
nesmím do vlastního domu, protože na mě 
dala uvalit soudní příkaz. V Lídlu na mě její 
matka poslala ochranku. Teď bydlím u ká-
moše…” Podíval se na mě a zjistil, že váhám. 
Na důkaz opět spustil. Zprvu německy, a pak 
pokračoval. Měnil jazyky, jak se mu chtělo. 

Od angličtiny až po francouzštinu (jediné tři ja-
zyky, které jsem poznal). Potom mi řekl, že mluví 
osmi jazyky. Všemi plynně a přitom má pouze zá-
kladní vzdělání. Už jsem musel jít, protože mi jel 
vlak. Tak mi nezbývalo nic, než mu popřát hodně 
štěstí s ženou a vlastně se vším.

Všichni jste si teď o tomto muži udělali něja-
ký obrázek. I přes jeho osud, který na něj oprav-
du nebyl hodný. Byl bych rád, kdybyste si ho za-
chovali stejný i potom, co vám řeknu, že ten 
muž byl cikán, který měl v puse cigaretu, v jedné 
ruce pivo a v druhé pytlík s houskami. Já to zvlá-
dl, toho muže neodsoudil, přestože jsem nej-
dřív viděl povlak předsudků, který lidé na ciká-
ny házejí. Proto doufám, že to zvládnete i vy…

Chci tím poukázat na to, jak umí být osud nespra-
vedlivý, že i lidé jiného vzhledu mohou mít život 
jako každý jiný. Chtěl bych tím poukázat na to, 
že člověk by se neměl nikdy vzdávat, protože ten-
to muž se nevzdal ani po tom, co mu během pár 
dní na hlavu spadl celý svět. Chci tím říct, že ni-
kdo z nás neví o nikom všechno. Nevíme, co mají 
za sebou, ani čím si museli projít, co zkusili, nebo 
kolikrát se o to svoje málo, co v životě mají, museli 
poprat. Právě proto je ta největší ohavnost někoho 
odsoudit. Natož když o něm nic nevíme a i kdyby-
chom si mysleli, že víme, tak by se měl člověk zeptat 
sám sebe: „Vím toho o něm dost?“ Ale i tak si dese-
tkrát rozmyslet, než někoho odsoudí.

Tento příběh je podle skutečné události. Je posklá-
dán z emocí, které ve mně zanechalo setkání s tím-
to mužem a které ve mně dennodenně zanechávají 
lidé kolem.

Grogu
Adéla Míková

Nejen chvíle před příjezdem vlaku
Deal Ras
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Na světě je okolo nás spousta lidí, kteří se navzá-
jem od sebe liší, málo či více. Každý má jiné zájmy, 
vlastnosti, zvyky a každý z nás očekává od života 
něco jiného. Co očekáváte od života vy? Někdo po-
třebuje k životu peníze a někdo zase něco úplně od-
lišného a bez peněz se obejde.

Co potřebujete vy k životu a co považujete za vaše 
bohatství? Je to jen majetek a peníze nebo něco ji-
ného? Každý bohatství bere jinak. A proč? Proč si 
všichni pod pojmem bohatství představíme něco 
odlišného než druhý člověk či nám blízká osoba? 
Jak už jsem říkala na začátku, každý jsme originální, 
každý žijeme v jiné rodině a máme jinou minulost. 
Lidé v Africe vlastně ani neznají nebo se nesetkávají 
s penězi tak často jako my v naší zemi. V naší zemi 
i v okolních zemích světem hýbou peníze. Čím máš 
více peněz na účtě nebo pod kobercem v obývacím 
pokoji, tím jsi pro společnost důležitější, alespoň 
v této době.

Zavítejme na chvíli právě do Afriky či do minulosti, 
závisí na vás, co pro vás bude příjemnější. V Afri-
ce, chcete-li vy v minulosti, lidé nemají tolik peněz 
nebo peníze jednoduše nepotřebují. V Africe jsou 
lidé rádi za vodu, jídlo a rodinu a to je pro ně bo-
hatství. Když darujete peníze do Afriky, lidé to při-
jmou jako dar a je jedno jak je veliký nebo jakou má 
cenu. Pro ně je to pomoc, nikoliv bohatství.

Vraťme se k nám, do vyspělejších zemí. V  těch-
to státech se vyskytují lidé bez rodin, bez pe-
něz a na druhou stranu se zde vyskytu-
jí lidé s rodinami či velkým obnosem na účtě.
Jsou tu ale i rodiny, které sice nemají měsíční plat 
ministrů, ale vystačí si s tím, co mají. V dnešní době 
jsou mezi lidmi velké rozdíly. Co ty rozdíly způso-
buje? Vždyť všichni jsme lidé a všichni máme stejný 
původ. Tak proč? Jestli chcete důvod, stačí jedno je-
diné slovo. Víte, které to je? Já myslím, že většina ví. 
A pokud ne, koukněte se kolem sebe. Už to vidíte? 
Porovnejte váš šatník se šatníkem známé celebrity. 
Jsou odlišné? A proč jsou odlišné? Někdo nemá po-
třebu utrácet za oblečení světových značek jako právě 
celebrity, aby byl populárnější a tím i bohatší. Něko-
mu stačí pouhá koza na pastvě a to bere za bohatství.

Zavřete oči a položte si otázku, co pro vás znamená bohatství...
Tereza Jílková

Co berete vy za životní bohatství? Zamysleli jste 
se nad tím někdy? A umíte odpovědět hned nebo 
potřebujete čas na rozmyšlenou? Věřte mi, že kaž-
dá odpověď bude méně či více odlišná. Kdybych se 
měla já zamyslet nad touto otázkou, odpověď mám 
jasnou. Životním bohatstvím pro mě nejsou peníze 
a majetek, ale moje rodina, svoboda a já sama. Když 
si přečtete poslední slovo mé odpovědi. Většina si 
mě představí jako namyšlenou holku, když mezi 
bohatství zařadí právě sama sebe. A je to tak, jsem 
podle mé odpovědi namyšlená? Zamyslete se nad 
tím pořádně a do hloubky. A zjistíte, co tím myslím.

Na závěr vás požádám, abyste si položili právě otáz-
ku, co je pro vás bohatství. Důkladně si svoji odpo-
věď promyslete. Ty dvě, tři minuty si určitě najdete 
i v tomto uspěchaném životním stylu. Zavřete oči a 
položte si otázku, co pro vás znamená bohatství...

Thinking
Vojtěch Kudr

Star trails
Vojtěch Kudr

Ze života azorských rybářů
Marek Kalvoda

Star trails je typ fotografie, při které se využívá dlouhý expoziční čas a snímá se pohyb noční oblohy. Fotka se tvoří více způso-
by :1) Dlouhá expozice jednoho snímku 2) Sériové snímání a následné složení v počítači za pomoci specifických softwarů
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Zlatohlávek
Vojtěch Kudr

Příroda v pohybu
Pavla Kratochvílová

 Světlo skrze prsty
Pavla Kratochvílová

CAS 25 Škoda 706 RTHP
Nikola Kopecká
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PŘIDEJ SE K NÁM
Baví tě psát, tvořit literární díla,

fotografovat, kreslit?
Přidej se k nám do redakční rady
a podílej se na tvorbě časopisu 

VYZVĚDAČ!

Napiš nám na e-mail:
vyzvedac2021@gmail.com

nebo se zastav osobně ve 3B


