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Úvodem...
Ahoj,

moji milí spolužáci a učitelé!

Nu, máme tady opět školní rok..

Doufám, že jste se do školy těšili stejně jako já!

Přestože mě a mojí skvělou třídu čekají zkoušky na střední školy a budeme se muset rozloučit, po 

tolika letech spolu... A naše milá, hodná paní učitelka dostane nové žáky, kteří ovšem nebudou tak 

hodní jako...no, jako my!

S novou devátou třídou, novými prvňáčky a s novým školním rokem nás tu čeká také nové vedení 

Klády. Ale něco zůstalo staré, náš bývalý spolužák Marek Schulz (Shake) nám bude psát komentáře 

k událostem měsíce.

A když už jsme u vzpomínek, naše milá šefgrafička se rozhodla pro vás zvolit titulní stránku s letní 

tématikou. Takže stejně jako ona, i já pevně doufám, že se bude líbit, stejně jako Kláda celá. Pevně 

doufám, že změna, která se časopisem prohnala jako vír, prospěje jen k lepšímu. Pevně doufám, že i 

nadále nám budete přispívat svými články. Pevně doufám...

Tak radši skončím toto první (a věřím, že ne poslední) úvodní slovo a přeji vám příjemnou četbu. :-)

Za celou redakci

Michaela Sojková
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News

Francouz našel v odpadkovém koši 100 tisíc eur
Francouz našel  v kovové krabici,  kterou vytáhl z odpadkového koše 
poblíž supermarketu s potřebami pro stavebníky ve městě Lille, sto tisíc 
eur  (2,57  miliónu  korun).  Deník  La  Voix  Du  Nord  uvedl  ve  svém 
internetovém vydání, že krabice patřila dvojici penzistů. 

Michael Jackson THIS IS IT

Do kin 29.10.2009 vstupuje film „This is it“ o plánovaném koncertu krále Populární hudby.....
Vyprodané projekce již hlásí americká města Los Angeles, San Francisco, Houston a New York. Po 
Jacksonovi truchlí celý svět a vstupenky tak mizí i v pokladnách japonských kin, kde za ně diváci 
zaplatili více než milion dolarů. V Londýně si lístek za jediný den zakoupilo přes 30 tisíc 
Jacksonových fanoušků, což překonalo výsledky divácky populárních fantasy sérií Pán prstenů a 
Harry Potter. 

 Rivalita pražských „S“ je ve světovém měřítku ve čtvrté desítce

                                                                     VS.  

Rivalita mezi ,,S“ je auktuálním tématem již několik let...
Fanoušci Sparti a Slávie si pevně stojí za svým klubem.
Občas někdo přijde i ke zranění, tak když se na tím zamyslím je to vůbec nutné????
Fandit se dá i bezpečně a přesto aktivně!!! No nemyslíte??? :-)

Sojková Michaela 9.A 
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K aktuálním událostem aktuální komentáře
    Vážení žáci, vážení učitelé, vážení čtenáři časopisu Kláda. Ano, je to tak, legendární Komentáře, 
které slaví zhruba rok od svého vzniku s ještě legendárnějším černobílým dalekohledem se opět 
vrací  do  vašeho  časopisu.  Je  mi  ohromnou  ctí  a  potěšením,  že  mohu  opět  přispívat  články o 
aktuálním dění na domácí i světové scéně. Myslím, že poprvé v historii Klády je redaktorem bývalý 
žák Kladské. Doufám, že Komentáře budou slavit po celý rok úspěch, jako v roce minulém, a že 
Kládu budou děvčata z deváté třídy  vést a spravovat ještě lépe, něž to bylo za devátě třídy vedené 
paní učitelkou Klimentovou. Tímto jí chci za celou bývalou třidu pozdravit a popřát mnoho úspěchů 
nejen Vám, ale i vám žákům a celému učitelskému sboru. 
    Tak ale dost povídání, to nejdůležitější už jsem řekl, pojďme nejdřívě shrnout události, které 
zahýbali světem a domovem v minulých měsících od posledního červnového čísla. Hned na začátku 
prázdnin,   proběhla  světem dost  šokující  informace.  Popová hvězda  Michael  Jakson zemřel  na 
předávkování prášky. Celý svět se uchýlil ke smutku a skoro každý vzpomenul na jeho výkon, který 
v celkem krátkém životě vykonal. Zemřel v necelých 51 letech, což na dnešní poměry a stárnutí 
obyvatelstva není moc. Pojďmě se podívat dál, 29. června zemědělci zablokovali některé dálniční a 
silníční tahy z Prahy kvůli malým cenám mléka a ještě někteých dalších produktů. Věřím, že ten, 
kdo jel  již tento den na prázdniny a potkal tuto „podivuhudnou“ zábranu složenou z traktorů a 
kombajnů, nebyl potěšen. Den na to nám skončilo naše první předsednictví EU, což se mi ulevilo. 
Štafetu převzalo Švédsko, doufejme,  že bude lepší  předseda,  než my.  V červenci vyšlo najevo, 
každý Čech včetně batolat vypije 1,36 rumu za rok. Posuďte sami, zda je to hodně, či málo, ale dle 
mého mínění, je to až přiliš. Dále jsem četl, že učitelé dějepisu si pomáhají majorem Zemanem k 
přiblížení situace. Doufám, že paní učitelky Klečková a Dašková nebudou používat tyto praktiky, 
neboť si myslím, že je to úplně zbytečné a dokonce nežádoucí. Také z minulého roku má učitelský 
sbor a zejména p.uč. Klimentová majora Zemana až dost. Ale od banálníh záležitostí, kterým se 
můžeme  jen  zasmát  přišla  v  krátké  době  očekávaná  kanadská  víza.  Řekl  bych,  že  je  to  věc 
nepříjemná pro všechny, ať pro ty, kteří chtěli jet z pracovních či skouromých důvodů a nebo pro ty, 
kteří uprchli z jiných, sociálních, či rasových důvodů.  Také se hodně mluví o návštěvě papeže, prý 
se kvůli tomu uzavře D1 a stane se z toho jedno velké parkovistě. Ale to je stejně pres celý rok, 
takže proběhne jen malá úprava. D1 je také velké pohřebiště, tak doufejme, že ho papež alespoň 
posvětí.  No a samozřejmě nesmíme zapomenout na dlouho očekáváný koncert Madonny, na který 
přišel celkem slušný počet návštevíků. Co jsem slyšel a četl,  že Madonna se zhroutila v jiných 
zemích a dokonce jí „vypískali“   z rasových důvodů, proto musela koncert  předčasně ukončit. 
Přátelé,  já  se  s  vámi  loučím,  úvodní  oslavenecké  Komenáře  jsou  u  konce  a  už  teď  pro  vás 
shromažďuji zajímavé a pikatní informace,  které stojí za to probrat,  či zmínit.  Já děkuji hlavně 
šéfredaktorům, kteří mi umožnili psát do Klády jako bývalý žák, pak panu učiteli Tlapákovi a paní 
ředitelce.  Ještě bych chtěl zmínit, že s radostí bych šel do 10. třídy, pokud bych stále chodil do vaší 
školy. Je mi velice líto, že už musím psát vaší, raději bych psal naší. Nejde to, bohužel. Jestli letošní 
sedmáci dovolí malou poznámečku: Pokud se chystají na odchod na gymnázia, dobře si rozmyslete 
co děláte, rozvažte, zda není lepší zůstat v Kladské. Samozřejmě, jestli máte k tomu pádný důvod, 
tak není co řešit. Mluvím k těm, kteří váhají, zda zůstat či odejít. Možná to bude znít jako rada již 
odsloužilého, či staršího. V sedmé třídě jsem neodešel  a udělal jsem tu nejlepší věc, co jsem udělat 
mohl. Vaše škola vám přináší známé spolužáky nejdéle od 3. třídy a známé učitele. Proto si važte 
domácího prostředí, ve kterém budete ještě nějaký ten rok vyrůstat. Ne, nejsem pověřen, abych tu 
dělal propagandu, či nějak vytvářel reklamní prostředí. Je to pouze můj názor, za kterým si stojím a 
který vám mohu pouze doporučit. Prožil jsem zde krásné období, na které nikdy nezapomenu a přeji 
tento krásný pocit každému, kdo je zde. 
 Děkuji za prostor věnovaný tomuto odstavci, a příští číslo bude nabité perličkami jak ze světa, tak i 
z domova. Ahoj.

Marek Schulz, bývalý žák.
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Vtípky

Děti ve škole dostaly za úkol napsat slohovou práci na téma Chudá rodina. Dcera 
miliardáře nejprve dlouze přemýšlí a potom začne psát: „Byla jednou jedna chudá rodina. 
Otec byl chudý, matka byla chudá. Chudá byla i jejich služka, šofér a zahradník. 
Dokonce i jejich kuchař byl chudý...“

Angličan na pokoji 222 si chce objednat 2 rumy.A tak tedy volá pokojovou službu: 
„Ano pane ,co si přejete?,“ ozve se v telefonu.A pán odpoví : „Tu rums tu rum tu tu 
tu.“ Po chvíli ticha se na druhém konci ozve: „trámtadadá ty magore.“

Jede blondýna autem a zastaví jí policajt. „Řidičský průkaz, slečno.“ Blondýna hledá v kabelce, 
ale nechápe co po ní policajt vlastně chce. „To je takové to, kde máte svoji fotku,“ dodává 
policajt. Blondýna si oddechne a s úlevou vytahuje z kabelky zrcátko. Podává ho policajtovi, který 
jen zasalutuje: „Promiňte, já nevěděl, že jste taky příslušník.“

„Dobrý den, to je rádio? Já jsem dneska našla peněženku. A bylo v ní sto 
tisíc korun, dvě stě euro, sto osm dolarů a taky lísteček s adresou Miloš 
Novák, Koněvova 8, Praha10. Zahrajte mu prosím písničku...“

Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, řekni nám dvě jakákoliv zájmena.“ „Kdo, já?“ ptá se 
nechápavě Pepíček. „Výborně Pepíčku, mám z tebe radost.“

Řidič  přijede  s  rodinkou  na  hranice.  Přijde  k  nim  celník, 
vyžádá si,  aby řidič otevřel  okénko, a ptá se: „Cigarety, 
víno, lihoviny?“ Řidič odmítavě zavrtí hlavou: „Ne ne, děkuji, 
mám toho plný kufr!“
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The sims 3
Pro všechny fanoušky virtuálního života se skýtá snad nejlepší hra v této kategorii-The Sims 3. Tato 
hra nabízí stejné herní principy jako předchozí Sims, ty jsou ale osvědčené a hra s nimi sklidila 
obrovský úspěch. V Sims 3 se vývojáři soustředí na totální vylepšení a dotažení existujících věcí do 

dokonalosti.  Neplýtvají  tedy  silami  na  něco 
nového  a  nevyzkoušeného,  ale  naopak,  svoje 
zkušenosti naplno rozvinou v Sims 3. To je jeden 
z  důvodů  proč  má  poslední  díl  The  Sims 
obrovský  potenciál  k  navázání  na  předchozí 
úspěchy.  V Sims 3 budete  moci  prozkoumávat 
živoucí prostředí a vaše nejbližší okolí.  Budete 
moci  dokonce  navštěvovat  sousedy  v  jejich 
obydlí,  vyrazit  s  nimi  za  zábavou  a  volně 
potkávat další  přátele či  kolegy ze zaměstnání. 
Nový  nástroj  na  tvorbu  simíků  -  v  Sims  3 si 
budete  moci  vytvořit  skutečně  unikátního 
simíka,  pomocí  nového  editoru.  Kromě 

zevnějšku,  postavy,  oblečení  atd.  si  budete  moci  editovat  jeho  povahové  vlastnosti.  Možnosti 
úpravy čehokoli  - upravovat lze prakticky cokoli,  od stavby domu až po výběr tapet,  dekorací, 
podlah  a  všeho,  co  vás  jen  napadne.  Můžete  osydlovat  celé  čtvrti  a  vybavovat  je  dle  libosti 
infrastrukturou. K dispozici bude vše od studentských privátů po luxusní obrovské vily. Domovy 
simíků nejn vybavíte  nábytkem, ale zvolíte si i libovolný design nebo jeho kombinace. 
Cena není překvapivá- jako u předchozího dílu se The Sims 3 cenově pohybují kolem 1 200 
Kč. 

Street Fighter IV

Hrát Street Fighter IV je jako návrat do dětských let, do říše fantazie a přání, kde Ježíšek opravdu nosí dárky, kde 
dobro vždy vítězí nad zlem. Příběhová linie Street Fighter IV se snaží alespoň trošku dodat soubojům nějaký 
hlubší smysl. Tvůrci tak vytvořili na padesát slušivých  animací, v nichž každá postava nejprve představí svůj cíl a 
na konci bojů jej dosáhne. Vytyčené cíle postav jsou různé, Blanka hledá matku, Ind Dhaslim se snaží zachránit 
hladovějící vesnici,...V konečném důsledku nemá děj na hraní takřka žádný vliv, jde pouze o pozlátko, ale 
nemyslím si, že někdo z fanoušků čekal něco více. Samotný singleplayer nabízí pro každou postavu krátkou 
kampaň, vedle toho nalezneme ještě šedesát výzev. Ty obsahují souboje na čas, kdy musí hráč v časovém limitu 

složit požadovaný počet nepřátel, nebo třeba se s vidinou 
odměny v podobě bonusového obsahu postavit některému 
z tuhých bossů. Velmi velkou pochvalu si zaslouží umělá 
inteligence soupeřů, variabilita jejich pohybů a komb se 
řadí k absolutní špičce a mnohdy si nic nezadají s živými 
protivníky. 

Hrát Street Fighter IV je jako číst oblíbenou knížku, v níž 
každé další přečtení odhaluje nové, doposud přehlížené 
detaily. Singleplayer je krásná věc, ovšem nic nemá na 
udolání vlastního kamaráda. Street Fighter IV přichází s 
multiplayerem se samozřejmostí sobě vlastní, vyzvat lze 
jak kamaráda na jednom PC, tak se připojit k internetu a 

zúčastnit se některého ze stovek, ba tisíců probíhajících klání. Systém vyhledávání protivníků se snaží najít 
soupeře na výkonnostně obdobné úrovni, nemusíte se tedy bát, že dostanete okamžitě nestoudný výprask.
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Několik psích rekordů

Nejmenší pes světa
Nejmeším psem světa byla čivava Danka.Byla vysoká 13 cm.(průměrná čivava má 13-24 cm)

Největší pes světa 
Byla Německá doga  Gibson z USA.V kohoutku měla 107 

cm(průměrná doga má v kohoutku 72-80 cm.

Nejdelší psí uši
Měl baset jménem Jack Foster z německa.Měl uši dlouhé 33,2 cm.

Nejpočetnější vrh

Čítal 24 štěňátek.Narodila se Neapolské mastifce Tie 
ve Velké Británii.

Nejrychleji otevřené okno v autě
Tento rekord drží Border kolie z Maďarska.Za pomoci čumáku a 

tlapky to dokázal za 13 vteřin dokázal pes jménem Striker.

Nejvíc tenisáků v tlamě - Zlatý retrívr Augie z USA dokázal do tlamy 
nasoukat a udržet tam 5 míčků. 

Skok do výšky 
 rekord drží fenka chrta greyhounda Cinderella May (Cindy), je to 

167,6 cm. 

Miriam Benešová,7.A  
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Kola, kola, kolečka

V dnešní době jsou na scéně všelijaké extrémní sporty. Všichni znají skateboard, snowboard,
motorky atd...
Ale málokdo ví, že i na obyčejném kole se dá zažít skvělý adrenalin!!

Dirt jump
- Cílem této disciplíny je co nejstylověji a s nejlepšími triky projet řadu skoků z hlíny,  které jsou 
postaveny nejčasteji s mezerou mezi odrazem a dopadem

Downhill
-tato soutěž se odehrává v lese či na kopci, kde soutěžící jezdí přes spousty kořenů a různých jiných 
přírodních překážek. Jezdec se snaží zajet co nejrychlejší čas.

Four cross 
-trať je přírodní, jízda z kopce, dlouhé skoky a klopené zatáčky, na startovním poli stojí čtyři 
závodníci. Znovu jde o nejrychlejší čas jednoho z jezdců

Freestyle 
- jediná z disciplín, která se jezdí ve skate parku. Jezdec jede sólovou jízdu a musí předvést nejlepší 
triky a kombinaci ze všech

Flatland 
-je  takzvaný “balet“ na kole :-) jezdí se pouze na bmx.

Bikros
- je obdoba fourcrossu, jen místo kopců máme rovinku, což znamená větší námahu při šlapání. Na 
startovním poli je více jezdců.

Pump track
-na pump tracku jde také o nejrychlejší čas. Jezdec jede sám a musí překonávat různé boule a 
klopené zatáčky .

Freeride
- freeridem se nazývají velké skoky na odpružených kolech. Jezdí se spíš jen pro zábavu, ale když 
už se pořádají závody, jde o zdolání největších skoků a nejnebezpečnějších tras.

Street
- jak již název napovídá, s tímto style se setkáváme na ulici. Jezdci vyhlížejí všelijaké seskoky, 
zábradlí nebo i nakloněný beton, který poslouží jako odraz.
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Kniha měsíce: Harry Potter a princ dvojí krve

Harry Potter a Princ dvojí krve (anglicky Harry Potter and the Half-Blood Prince) je v 

pořadí šestá ze série knih J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Originál vyšel o půlnoci (britského 

letního času) na 16. července 2005 a během prvních 24 hodin se ho jen v  prodalo 6,9 milionu 

výtisků, čímž se stal nejrychleji prodávanou knihou v dějinách.

Film měsíce:  Růžový panter 2

Film Růžový panter 2 je pokračováním úspěšného hitu z roku 2006 ,  v němž se Steve 

Martin poprvé ujal role neohroženého a neohrabaného francouzského detektiva, inspektora 

Jacuese Clouseaua. Když začnou po celém světě mizet vzácné šperky včetně legendárního 

diamantu Růžový panter, je šéfinspektor Dreyfus (John Cleese) nucen zapojit Clouseaua do 

vyšetřování jakožto člena mezinárodního týmu detektivů a odborníků, pověřeného dopadením 

zloděje a navrácením odcizených šperků. Po boku Stevea Martina se objevují Jean Reno (v roli 

jeho pomocníka Pontona) a Emily Mortimer (coby Nicole, objekt jeho svérázně se projevujících 

vášní). Celý film je velice vtipný jakož to jeho první díl.:-) hodně zábavy.

Učitel měsíce: Marie Kroftová

Tak se mějte pěkně a hezký listopad!!!                    
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Jedenáct šokujících informací o I+I

                 New York City má 11 písmen.
Afghanistan má 11 písmen.
Ramsin Yuseb (terorista, který už roku 1993 hrozil zničením "dvojčat" WTC) má 11 
písmen
George W. Bush má rovněž 11 písmen.

1. New York je jedenáctý stát USA
2. první letadlo, které vlétlo do dvojčat, mělo číslo letu 11
3. v tomto letu bylo 92 pasažérů. 9+2=11
4. Let číslo 77, druhé letadlo, které vlétlo do dvojčat, měl 65 
pasažérů 6+5=11
5. tragédie se stala 11 září. Neboli jak se nyní označuje 9/11 
9+1+1=11
6. toto datum odpovídá telefonnímu číslu amerických záchranných jednotek

911. opět 9+1+1=11 to nebude náhoda.?!

7.v letadlech bylo dohromady 254 obětí. 2+5+4=11
8. 11. září je 254 den v kalendáři. opět 2+5+4=11
9. bombový atentát v Madridu se stal 3.11.2004. 3+1+1+2+4=11
10. tato tragédie se stala přesně 911 dní po atentátu na dvojčata WTC a zase
911, zase 9/11, zase 9+1+1= ....

Teď to ale začne být pořádně strašidelný: otevři si Word a udělej následující:
-napiš velkými písmeny Q33 NY (což je číslo letadla, které jako první vzlétlo do 
dvojčat) 
-označ tyto písmena, změň velikost písma na 48 a typ písma na

 

(Pozn. red.: vážně jsou ti lidé tak paranoidní a hledají informace tam, kde nejsou, nebo 
to vážně není náhoda?)
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Skládej a vyhrávej
Dovolujeme si Vám oznámit novou celoškolní soutěž, které se může zůčastnit opravdu každý!!!
Stačí když vymyslíte  svou vlastní báseň, napíšete ji na papír, který později odevzdáte do třídy 9.A 
(311). Ty nejlepší kousky zveřejníme a řádně odměníme. Padělky se nevyplatí, víme vše.
   A pro inspiraci tu máme jednu báseň o Naší milé škole.....

ŠKOLNÍ ROZVRH
Vlastivěda to je věda,

každý při ní v mapě hledá.

Kde psát měkké, tvrdé y,

to čeština napoví.

Tělocvik je zábava,

cvičit, skákat- to je hra.

Při hudebce notičky,

skládají se v písničky.

Matika je jednička,

učí malá číslíčka.

Na výtvarce kreslíme

vše, co kolem vidíme.

Čtení, to je pro šikuly,

co se chtějí zbavit nudy.

Přírodověda je supr,

prozkoumáme každý šutr.

Tak odzvonil nám zvonec

a básničky je konec.

Za celou redakci Michaela Sojková, 9.A
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