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DOUFÁM, ŽE JSTE SI UŽ ILI PRÁZDNINY

A ZDRAVÍ JSTE SE VRÁTILI ZPĚT DO

ŠKOLY. A ZPÁTKY JSME SE VRÁTILI I

MY, ABYCHOM VÁM PŘ INESLI DALŠ Í

KLÁDU PŘ ÍMO DO TŘ ÍD. CHTĚLA BYCH

PODĚKOVAT VŠEM REDAKTORŮM, KTEŘ Í

STÁLE PÍŠOU DO KLÁDY, PROTOŽE

JINAK BYCHOM NEMĚLI Z ČEHO

ČASOPIS POSKLÁDAT. NO A

SAMOZŘEJMĚ TAKÉ CELÉ REDAKČNÍ

RADĚ, BEZ KTERÝCH BY KLÁDA VŮBEC

NEVZNIKLA. TAK, A TEĎ SE POHODLNĚ

USAĎTE, NEJLÉPE NA GAUČE NEBO DO

KŘESEL, A NAJEDENÍ A NAPITÍ SI

UŽ ÍVEJTE DALŠ Í ČÍSLO NAŠEHO

ŠKOLNÍHO ČASOPISU KLÁDA!

PAMELA

SOUKUPOVÁ

7. B



Na první pohled kniha
opravdu vypadá jako naivní
dívčí románek prakticky o
ničem, ale mě kupodivu kniha
zaujala. Při prvním pohledu
na obálku se nesmíte nechat
zmást, protože název ani
design obálky se k příběhu
vůbec nehodí.

Hlavní postavou je
sedmnáctiletá Ellie, která se z
rušného Kolína přestěhuje do
malé vesničky s necelými
400 obyvateli. Zprvu to zde
Ellie nesnáší, ale pak potká
tajemného Colina s
nadpřirozenými
schopnostmi, do kterého se
postupně zamiluje.

Pořád asi kniha nezní jako
nic výjimečného, ale líbí se
mi autorčina originalita:

Colin totiž není upír ani
vlkodlak, je úplně něco
jiného.

Autorka má mimo jiné
tendenci se rozepisovat,
kniha má téměř 500 stran a
její dvě (zatím) nepřeložená
pokračování mají kolem 600
stran.

Knihu bych doporučila jen
jako letní oddychovku, nad
kterou nemusíte vůbec
přemýšlet.

H O D N O C E N Í

knize
dávám:

68%

3ANNA KOLENATÁ | 7.A

Rozdělená srdce
BETTINA BELITZ
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20 let výročí sms

SMS vznikla z anglického
Short Message Service. A už
za dvacet let se stala
důležitou a nepostradatelnou
součástí mobilních telefonů.

Textovky změnily v Česku, ale
i jinde na světě, způsob
vyjadřování. Slova se musela
začít zkracovat kvůli
omezené velikosti zprávy.
Délka jedné SMS má totiž
většinou délku 160 znaků.
Stačí ale použít diakritiku
(háčky a čárky) a hle! Délka
má náhle pouhých 70 znaků.

Textovka je nejvíce
využívanou službou v
mobilech na celém světě.
Podle společnosti Nokia si
lidé v roce 2010 poslali 6,1

bilionu SMS, tzn.
neuvěřitelných 192 tisíc
zpráv každou sekundu.
No, já myslím, že její výročí
oslavím posláním dalších
zpráv, neboť jich posílám
docela hodně :-)

3. PROSINCE 2012 SMS, KRÁTKÁ TEXTOVÁ ZPRÁVA, SLAVÍ UŽ

20. NAROZENINY. VŮBEC PRVNÍ NA SVĚTĚ JI ODESLAL 3.

PROSINCE 1992 NEIL PAPWORTH A POPŘÁL V NÍ VESELÉ

VÁNOCE.

ČESKÉ ZKRATKY
JJ – Jo Jo
MTMR – Mám Tě Moc Rád
NJN – No Jo No
PP – Pa Pa
RSS – Rádo Se Stalo
NZ – Není Zač

ANGLICKÉ ZKRATKY
AFAIK - As Far As I Know
(podle mých znalostí)
ASAP – As Soon As Possible
(tak rychle, jak jen to jde)
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ATM - At The Moment (teď)
BBL - Be Back Later (vrátím
se později)
BRB - Be Right Back (jsem
hned zpátky)
DNS – Do Not Stand of me
(nestojí o mě)
DR – Didn’t Read (nečetl
jsem)
FYI – For Your Information
(pro tvoji informaci)
HMU - Hit Me Up (zavolej mi)
IDK – I Don’t Know (já nevím)
IIRC - If I Remember
Correctly (pokud si dobře
vzpomínám)
IMHO - In My „Humble“
Opinion (dle mého
„skromného“ názoru)-
skromného můžete vypustit,
častější je pouze IMO, neboli
dle mého názoru.
JJ – Just Joking (pouze
žertuji)
KR – Kind Regards (se
srdečným pozdravem)
LOL - Laughing Out Loud
(směju se na celé kolo)
NP - No Problem (bez
problému)

OMG – Oh My God (O můj
Bože)
OOMF - One Of My Friends
(jeden z mých přátel)
OOTD - Offer Of The Day,
Outfit Of The Day (nabídka
dne, oblečení dne)
OTOH - On The Other Hand
(na druhou stranu)
POV – Point Of View (úhel
pohledu)
ROFL - Rolling On the Floor
Laughing (válím se smíchy
po podlaze)
SD – Sweet Dream (sladké
sny)
SMH - Shaking My Head
(kroutím hlavou)
TBH - To Be Honest
(upřímně)
THX – Thanks – (děkuji)
YOLO - You Only Live Once
(žiješ jenom jednou)

ANNA MARTÍNKOVÁ | 9. A
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Josef Beránek
OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ Z NAGANA

OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ Z NAGANA 1998, DVOJNÁSOBNÝ

MEDAILISTA Z MISTROVSTVÍ SVĚTA, PĚTINÁSOBNÝ

DRŽITEL TITULU PRO MISTRA ČESKÉ LIGY A DŮRAZNÝ

STŘEDNÍ ÚTOČNÍK S VYNIKAJÍCÍ STŘELOU ŠVIHEM.

VŠECHNY TYTO PŘÍVLASTKY PATŘÍ JEDNOMU

JMÉNU, BÝVALÉMU KAPITÁNOVI HOKEJOVÉ SLAVIE A

NAŠEMU BÝVALÉMU DLOUHOLETÉMU

REPREZENTANTOVI JOSEFU BERÁNKOVI. rozhovor

V nejvyšší soutěži debutoval
již v 17-ti letech. V roce 1989
byl draftován Edmontonem
Oilers a o dva roky později
vstoupil do NHL. V zámoří
strávil devět sezón. Kromě
dresu “Olejářů“ oblékal i
barvy Philadelphie,
Pittsburghu a Vancouveru. V
NHL odehrál celkem 588
utkání s bilancí 123 gólů a
152 asistencí. Jeho příchod
do Slavie těsně před
začátkem sezóny 2001/02

způsobil velkou přestupovou
“bombu“. Josef Beránek se
velmi rychle stal přirozeným
vůdce týmu Slavie a brzy
přibylo i kapitánské céčko. V
nejvyšší české soutěži
odehrál 780 utkání s bilancí
263 gólů a 390 asistencí. Po
ukončení aktivní hráčské
kariéry 14. dubna 2010 se
stal trenérem juniorů a
asistentem trenéra Vladimíra
Růžičky v mužstvu HC Slavia
Praha.
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KAM JSI CHODIL DO ŠKOLY?
Do školy jsem chodil v Lit-
vínově, kde jsem vyrůstal.
Výhodou bylo, že tam byla
sportovní škola se zamě-
řením na hokej. Tato škola
měla velmi dobře skloubené
učení s hokejem. A tím pá-
dem jsem se mohl věnovat
hokeji již od dětství.

JAKÝ PŘEDMĚT TĚ NEJVÍCE
BAVIL?
Mimo sportu jsem měl rád
matematiku, protože jsme
měli dobrou paní učitelku.
Ale i pro to, že mi matematika
docela šla.

ČÍM BYS CHTĚL BÝT, KDYBYS
NEBYL HOKEJISTA?
Jsem z Litvínova a tam chtěl
být každý malý kluk hokejis-
tou. Ani já jsem o žádném ji-
ném zaměstnání ani sportu
nikdy nepřemýšlel.

BAVIL TĚ HOKEJ JIŽ OD DĚT-
STVÍ?
Já jsem s hokejem začínal v
pěti letech a bavil mě od
malička. Dříve bych vztah k
hokeji asi neměl. Dnes ale
začínají děti s hokejem i dří-
ve.

NABÁDAL TĚ NĚKDO HRÁT
HOKEJ?
Vyrůstal jsem v hokejové ro-
dině a k hokeji mě přivedl
táta. Hrával hokej za Litvínov,
a později byl ředitelem
zimního stadionu a trenérem.
Takže jsem pokračovatelem
hokejového rodu.

V JAKÉM TÝMU SE TI HRÁLO
NEJLÉPE?
Rád vzpomínám na období
juniorů v Litvínově, kde jsme
měli velmi dobrou partu,
která mi pomohla k



BLÍŽÍ SE VÁNOCE, MÁŠ JE
RÁD?
Vánoce považuji za
nejkrásnější období v roce.
Vždycky jsem si moc vážil
toho, pokud může být celá
rodina pohromadě.

JAKÉ MÁŠ PLÁNY NA
LETOŠNÍ VÁNOCE?
Vánoce určitě strávím v
kruhu rodinném. A už dnes
se na ně moc těším. Těším
se na podvečerní procházku
po staré Praze, na pohodu u
vánočního stromu, na štěd-
rovečerní rybu, ale i na radost
mých dcer z dárků pod stro-
mečkem.
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úspěšnému přechodu mezi
dospělé. Rád také vzpomí-
nám na první roky mezi muži
v Litvínově a velmi rád vzpo-
mínám na Edmonton v
Kanadě. Výborná parta hráčů
se sešla i ve Slavii a nakonec
z toho bylo několik medailí
včetně dvou titulů hokejové
mistra ČR.

JAKÉHO NEJVĚTŠÍHO
ÚSPĚCHU JSI V HOKEJI
DOSÁHL?
Zlatá medaile z Olympiády v
Naganu je vrchol, ale pova-
žuji ji spíše za reklamní věc.
Mým osobním největším ví-
tězstvím je to, že jsem vydr-
žel tak dlouho hrát a že jsem
v hokeji stále nacházel ra-
dost. MATYÁŠ BOHÁČEK | 3. B

Sněhurka a lovec
HRAJÍ
Kristen Stewart
Charlize Theron
Chris Hemsworth
Sam Claflin

DĚJ: Sněhurce je teprve deset let, když se do
jejich rodiny lstí dostane zlá čarodějnice
Ravenna a zmocní se trůnu. Sněhurku pak
zavře ve věži a nepustí ji ven. Sněhurka ale
zvládne utéct, když je jí pouhých sedmnáct



Sněhurka běží opravdu záv-
ratnou rychlostí... Kristen
navíc dostane pořádný vý-
prask od královny, hlavně v
posledních minutách filmu.
Chris Hemsworth se poprvé
proslavil ve filmu Star Trek,
kde si zahrál malou roli otce
Jamese T. Kirka. V roce 2011
se proslavil rolí v Thorovi, kde
ztvárnil samotného mocného
boha Thora.
A dále se proslavil i ve filmu
Avengers, kde ztvárnil tu
samou roli. Ve filmu
Sněhurka a lovec si zahrál
roli hospodského povaleče.
Je to ale velice dobrý lovec a
navíc se vyzná v temném
lese, kam Sněhurka utekla.
Sam Clafin ve filmu si zahrál
roli dávného kamaráda
Sněhurky, který ji velice často
škádlil a vytahoval se, že umí
lézt lépe po stromech než
ona. Ve filmu se už začalo
pomalu vybarvovat něco víc
než přátelství, když královna
Sněhurku zavřela.

Vypadá to že se bude natáčet
i Sněhurka dvě s názvem
Lovec bez Sněhurky...Tak si
počkáme jak to bude dál :-)

9ADÉLA SOUKUPOVÁ | 7. B

let. A uteče do Temného lesa.
Královna pošle do lesa lovce,
aby jí Sněhurku přinesl.
Jenže z Temného lesa se
ještě nikdo nikdy nevrátil...

MŮJ NÁZOR NA FILM: Film se mi
opravdu líbil, hlavně úžasné
efekty a obdivuji režiséra za
jeho odvahu udělat z po-
hádky akční film, ve kterém je
často vidět i krev.

Nejvíce asi překvapí role
královny, kterou bravurně
zvládla Charlize Theron.
Nikdy jsem ji jako královnu v
žádném filmu neviděla, ale
tahle role jí vyloženě „sedla“.
Potřebovali někoho, kdo by
mohl mít stejnou grácii jako
královna a navíc krása měla
také veliký význam, vždyť
královna musela krále
doslova okouzlit. A na to se
Charlize hodí naprosto přes-
ně.
Kristen Stewart si v tomto
filmu určitě užila. Akčních
scén je tu víc než dost a
Sněhurka navíc má být asi
pět minut filmu mrtvá, takže
na Kristen nemělo být vidět,
že dýchá. V několika scénách



1 0

Slender
HOROROVÁ RECENZE

V TOMTO DÍLE JSME VYBRALI SPÍŠE HOROROVÉ TÉMA.

PŘEDSTAVÍME VÁM HRU SLENDER. JAK JISTĚ VÍTE, TAK

VÝVOJÁŘI SE STRAŠIDELNÝMI ZVUKY A EFEKTY ROZHODNĚ

NEŠETŘILI.

Myslíte si, že jste nebojácní? Tak si zahrajte Slendera! Slender
je hororová hra, kde je váš jediný cíl najít 8 papírků o
Slendermanovi. Slenderman je paranormální bytost, která vás
pronásleduje. Vy se na něj však nesmíte dívat, pokud se vám to
nepodaří, tak skončíte se zrnitou obrazovkou a musíte začít
znovu. Každý level se odehrává v jiném strašidelném prostředí
s jinak strašidelnými zvuky, které dokonale zapadají s děním
na obrazovce.
Pokud už se do téhle hry pustíte, tak ji zkuste dohrát. Nám se
to bohužel nepovedlo. Po každém sebrání papírku se vám
zvýší riziko, že vás Slender chytí a uniknout je opravdu
„Hardcore“ (nám taky nedal šanci)! Ve hře jsme se ztratili po
pár minutách a mezi stromy, které se moc neliší, jsme bloudili,
dokud nás nenašel Slender. Doporučujeme se snažit si, co
nejlépe zapamatovat cestu. Jakmile jsme sebrali první papírek
a ozval se hlasitý tlukot „našeho“ srdce, tak jsme měli největší
chuť to vypnout a o moc déle se nám nepodařilo unikat...
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H O D N O C E N Í

Není to příliš složité
na pochopení ani na
hraní. Zvuky reagují
na dění na obrazovce.

Pro někoho až MOC
děsivé. (trochu i pro
nás), pro někoho i
nedostatečná grafika.

naše
hodnocení
je:

70%

VLADIMÍR HOŘKÝ | 6.A

MARKO MALIVOJEVIČ | 6. A
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Adax núbijský
Adaxové jsou poměrně velké
antilopy, samci jsou o málo větší než
samice.Letní srst má světle
pískovou barvu a může být až bílá, v
zimě adaxové tmavnou až do
šedohněda. Prsa, krk a hlava jsou
spíše hnědé, končetiny a břicho jsou
bělavé, jako uši. Také napříč hřbetem
o nosu se táhne bílý pruh. U
dospělých zvířat narůstá „hříva“.
Tyto zvířata mají krátké kroužkované
rohy průměrně 72centimetrů dlouhé,
u samců mohou dorůstat až
120centimetrů. Adaxové jsou velmi
přizpůsobeni svému okolí-poušti.
Mají široké paznehty, takže se neboří
do písku. Původně žili adaxové v
pouštích a polopouštích. Od Západní
Sahary až po Egypt. Dnes jsou ve
volné přírodě téměř vyhubeni. Žijí v
malých stádech o 5-20 jedincích.
Samice jsou březí 257-264dní. V
zajetí se tato zvířata dožívají až 25
let. Staří Egypťané je chovali jako
domácí zvířata. Adaxové se vyskytují
ve většině z našich ZOO.

ONDŘEJ VAVERKA | 5.A
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Rozhovor s 1. A
CO BYSTE SI PŘÁLI K
VÁNOCŮM?
Berta: Kukyho
Ema: Malý poník
Míša: auto na dálkové
ovládání
Karolínka: Littlest Pet Shop
Verunka: plyšového méďu
Markéta: Přívěsek na krk
Anička: Mýdlová laboratoř
Sára: Kukyho

OBLÍBENÉ ZVÍŘE?
Berta: veverka
Ema: kočka
Míša: rybičky
Karolínka: veverka
Verunka: pes
Markéta: morče
Anička: pes
Sára: vlk

OBLÍBENÁ PÍSNIČKA?
Ema: Námořník
Míša: Skákal pes
Karolínka: Pec nám spadla

Verunka: Skákal pes
Anička: Vánoce, Vánoce
přicházejí
Sára: Koleda, koleda, Šťěpáne

OBLÍBENÝ PŘEDMĚT?
Berta: Český jazyk
Ema: Německý jazyk
Míša: Matematika
Karolínka: Tělocvik
Verunka: Matematika
Anička: Matematika
Sára: Matematika

OBLÍBENÝ HUD. NÁSTROJ?
Ema: flétna
Míša: flétna
Karolínka: piano
Verunka: klavír
Markéta: klavír
Anička: piano
Sára: piano

Toto jsou oblíbené věci a
předměty letošních
prvňáčků.

LUKÁŠ TROUSIL & ELIŠKA MIROVSKÁ
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Gangnam style
S K L A D A T E L
korejský rapper PSY

K D Y O B L E T Ě L A S V Ě T
15. Července 2012

S L E D O V A N O S T N A Y O U T U B E
dnes asi 800 000 000 návštěvníků

J A K J E Z P Í V Á N A
PSY zpívá korejsky, ale v Gangam
style používá i pár anglických vět- je
vidět, jak je angličtina důležitá. :D

N Ě C O O P S Y
Rodným jménem se jmenuje Park
Jae-sang, zpívá v žánrech K-pop,
Hip hop, Dance-pop a House.
Povoláním je to rapper a tanečník.
Jeho nejslavnější pohyb je, když
imituje jízdu na koni.

V Ý S L O V N O S T
PSY [Psáj]

LARA COLLARDOVÁ | 7. B
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Básničky
Ach, ty naše Vánoce,

jsou sladké jak ovoce.

Dostala jsem super dárek,

není kapr, bude párek.

Teta peče bábovku,

kouká na vtip za stovku.

Táta dal nám počítač,

nikdo neví, co je zač.

Bratr na něm paří,

mamka kapra vaří.

Sestra kreslí obrázky,

táta váže provázky.

Babička cukroví peče,

dědeček zase stromeček

vleče.

H.MARŠÁLOVÁ | 4. A

M.HŮLKOVÁ | 4. A
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Jiřina Jirásková
JEN MÁLOKDO BY NEZNAL TUTO SKVĚLOU ŽENU, HLAVNÍ

PŘEDSTAVITELKU ČESKÉ DIVADELNÍ A FILMOVÉ SCÉNY,

KTERÁ, DÁ SE ŘÍCT, VLÁDLA NA PRKNECH, KTERÁ

ZNAMENAJÍ SVĚT.

Jiřina Jirásková se narodila
dne 17. 2. 1931 v Praze do
rodiny poštovního úředníka a
divadelního dobrovolníka. Po
tatínkovi jí údajně v žilách
kolovala modrá krev, která
byla znát i v její eleganci a
noblesním chování. Jiřina
vystudovala DAMU, na které
přešla z gymnázia v Kutné
Hoře. Po absolvování této
školy hrála rok v Hradci Krá-
lové a r. 1951 se stala
členkou pražského Divadla
na Vinohradech, kde působila
a také od 30.5. 1990 do
června 2000 zastávala funkci
ředitelky. Ještě při studiích
na DAMU vystupovala na
scéně pražského Národního
divadla (Jabloňové sady) a v
60.letech i v Činoherním klu-

bu. Za komunistických času
neměla, stejně jako mnozí li-
dé, snadný život.. Její jméno
bylo spojováno s Jiřinou
Štěpničkovou, která byla za-
držena, když se snažila přejít
hranice státu. V televizi se
poprvé objevila ve filmu
Smyk (1960) a později hrála v
mnoha méně či více zná-
mých filmech. V 60. letech
minulého století objevil její
výjimečný komediální talent
pan režisér Zdeněk Podskal-
ský. V 70. letech pro ni ale
bohužel nastal nucený od-
chod a vrátila se až r. 1983 v
roli zdravotní sestry ve zná-
mém filmu Sestřičky.

Přestože měla krásný hlas,
nikdy se dabingu téměř ne-
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věnovala. Dabovala ale
hvězdu, stejnou jako byla ona
sama- Elizabeth Taylorovou.
Začátkem hraní Jiřinu
provázely chlapecké role,
později se její prioritou staly
role žen s temperamentní a
plnokrevnou povahou. Citově
založené ženy, které se na
povrchu zdají být chudinky,
ale v nitru to byly ženy ne-
změrné síly, odvahy, elegance
a inteligence. A taková byla i
Jiřina- na povrchu vypadala
jinak než pod ním, ale pokud
jste s ní měli možnost mluvit,
dala vám najevo, jaký cha-
rakter se uvnitř ní skrývá...
Největším poznávacím zna-
mením hereckého projevu byl
její hluboký a známý hořko-
sladký ironický hlas s bo-

hatou mimikou a souhrou
očí.

Z osobního života: Jejím
prvním manželem byl herec
Jiří Pleskot, ale manželství
trvalo jen dva roky. Jejím
životním partnerem se stal již
výše zmíněný pan režisér
Zdeněk Podskalský, se kte-
rým prožila úžasných a neu-
věřitelných 70 let
(1923-1993)! Neměla nikdy
žádné děti a její rodiče byli
rozvedení.. Zajímavé bylo, že
až na jejím pohřbu vyšlo
najevo, že měla nevlastní
sestru z otcova druhého
manželství, se kterou se ale
nestýkala. Zemřela 7.1. ve
věku 81 let a pochována byla
19.ledna 2013 v Malenicích.

Byl to člověk, kterého jen tak
nenajdete, byl to člověk se
zlatým srdcem.. Byla to
trojka Bohdalová, Jirásková a
Janžurová. Teď už zbyly jen
dvě..

Takhle se s touto kama-
rádkou rozloučila Jiřina
Bohdalová na jejím pohřbu:
„Loučím se s kolegyní, se
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OCENĚNÍ:

\ 1966 Vyznamenání
Za vynikající práci
\ 1988 jmenována
zasloužilou umělkyní
\ 1999 Cena Thalie
\ 2000 Zlatá evropská
plaketa
\ 2006 Medaile Za
zásluhy o stát v
oblasti kultury a
umění
\ 2006 Cena za přínos
české komedii
\ 2008 uvedena do
Dvorany slávy v
televizní anketě TýTý
2008

kterou jsme prožila pod-
statnou část svého života.
Jiřina Jirásková byla po více
než 50 let nejen kolegyní, ale
také kamarádkou. Nic náš
celoživotní vztah nezničilo.
Spojovala nás podobná

dávka energie a podobný
úhel pohledu na svět. Byla to
ženská s mužským přehle-
dem a rozhledem, vražedným
vtipem a ironií, která mě od-
zbrojovala, Jířo, díky za
všechno. Byla jsi jednou z
nejlepších ženských mého
života," a tento proslov nebyl
jediný. U její rakve se jako
čestná stráž vystřídalo
mnoho hereckých osobností,
mj. i Dagmar Havlová, Tomáš
Topfer, Taťána Medvecká či
Hana Maciuchová.

Vzpomínejme na tuto ženu v
dobrém, neboť stejně jako
platí, že nikdo není dokonalý,
tak platí i to, že o mrtvých jen
to dobré.. A o téhle osobnosti
se nedá mluvit jinak než jen v
tom nejlepším světle..

Paní Jiřino Jirásková, nikdy
na vás nezapomeneme a
vždy tu s námi budete ve
svých filmech, dabingu a di-
vadelních rolí.



1 9

Krteček
ZDEŇKEK MILLER

Krteček je známá kreslená
postava, která vznikla v roce
1954 poté, co Zdeněk Miller
zakopl o krtinu. Tento
animovaný seriál je často
pouštěn jako Večerníček.
První díl z roku 1957 je „Jak
Krtek ke kalhotkám přišel“, ve
kterém se objeví i jiné
postavy (např.: žába, čáp a
ježek) a jako jeden z mála
zde Krtek více mluví než v
jiných dílech. Díly jsou
většinou dlouhé pouze 5
minut a jen 4 díly mají délku i
28 minut (např.: „Krtek ve
městě“). Celkem je 49 dílů,
mezi které patří například
„Krtek a autíčko“, „Krtek
zahradníkem“, „Krtek a
zápalky“, „Krtek a žvýkačka“,
„Krtek a uhlí“, „Krtek a
lízátko“,...a mnoho dalších,
neméně zajímavých, dílů. Pro
velký úspěch tohoto seriálu
vznikly i knihy a videokazety.
Tato známá postavička bývá

i námětem pro adventní
kalendáře, povlečení,
oblečení a různých školních
potřeb. Plyšový krtek se
dostal dokonce i do vesmíru,
konkrétně dne 16. 5. 2011,
kdy si ho jako maskota při
posledním letu raketoplánu
Endeavour s sebou vzal
astronaut Andrew Feustel.
Krtečka jsem si vybrala,
protože já i můj starší bratr
jsme ho měli jako malé děti
moc rádi. Já sama mám
doma malou plyšovou
postavičku tohoto
populárního krtka.

ZDENĚK MILER:
Narodil se 21.2. 1921 v
Kladně a zemřel 30.11. 2011
v Nové Vsi pod Pleší.
Byl českým režisérem a
hlavně uznávaným
výtvarníkem animovaných
seriálů pro děti.

KRISTÝNA LUTRÝNOVÁ | 7.B



Internet Explorer
NENÍ ŠPATNÝ PROHLÍŽEČ
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LIDÉ MÍVAJÍ NA TENTO PROHLÍŽEČ VELMI ROZDÍLNÉ NÁZORY.

INTERNET EXPLORER MÁ TOTIŽ VELKOU ZÁKLADNU, NEJEN

VŠAK UŽIVATELSKOU, ALE I ODPŮRCOVKSOU. MICROSOFT

TOHO VYUŽÍVÁ V REKLAMÁCH.

Bývaly doby, kdy byl Internet
Explorer (dále jen IE) vážně
nepoužitelný. Pomalý, ne-
stabilní, ošklivý atd. Zatímco
jiné prohlížeče inovovaly svůj
výkon i design, IE stagnoval
ve verzi 8. A tak pokračoval
přeliv uživatelů IE na konku-
renční prohlížeče, tj. hlavně
Chrome.

Ale dnes je rok 2013 a před-
sudky nejsou na místě. Ze
špatně použitelného balastu
se vyvinul moderní, svižný a
stabilní IE ve verzi 10.
Osobně jsem v období
jednoho roku vyzkoušel snad
všechny aktuální prohlížeče a
žádný mi nikdy dokonale ne-
vyhovoval. Chrome, Firefox,

Opera, Safari, Maxthon a jiné
exotické browsery, o kterých
jste nejspíš ani nikdy nesly-
šeli… Na začátku cyklu jsem
znechuceně opustil IE 8 a
nakonec jsem se opět zne-
chuceně vrátil k IE 10. Zne-
chuceně zaprvé proto, že
jsem byl otráven neustálými
přechody mezi prohlížeči, a
zadruhé jsem u IE čekal to
samé jako ve kdysi u verze 8.

Jenže IE 10 mě příjemně
překvapil. Spouští se úžasně
rychle, stejně tak načítá
stránky, zobrazuje je správně,
nepadá, nezasekává se, ne-
zabírá tolik paměti jako
Chrome. Pro sice IE není ta-
ková nabídka doplňků, jako u
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konkurence, ale je to dobře.
Uživatel se tak nemůže ne-
chat zlákat doplňky, které by
jinak zbytečně zpomalovaly
prohlížeč. Ale ani IE mi ne-
vyhovuje dokonale, například
nabídka nastavení je značně
nepřehledná, nebo mi chybí
možnost připnutí záložky.
Přesto je skvělý.

Vtipy o špatnosti IE jsou však
stále populární. Microsoft,
který IE vyvíjí, si tohoto
předsudku nemohl ne-
všimnout a využil ho v nové
reklamní kampani. Možná
jste někde už četli: „IE je
dobrý akorát k instalaci ji-
ného prohlížeče.“ apod. Pří-
mo od Microsoftu dokonce
vznikla stránka Browse-
rYouLovedToHate.com (Pro-
hlížeč, který jste rádi
nenáviděli). Microsoft tvrdí,
že „IE is really good now.“. V
této vtipné kampani si MS
dělá legraci s „haterů", tj.

odpůrců Internet Exploreru.
Dne 21. 12. 2012 Microsoft
reklamy dokonce vtipně
spojil s přepovídanou
apokalypsou.

IE 10 najdete jako výchozí
prohlížeč ve Windows 8 ve
dvou verzích, jedna deskto-
pová, druhá dotyková. IE 10
pro Windows 7 je možné
stáhnout na stránce
windows.com (resp.
windows.cz). Pro uživatele
muzejního Win XP nejspíš IE
10 dostupný nebude.

Dodávám, že dalším skvělým
prohlížečem je Opera, která
však často má problémy se
zobrazováním některých
stránek, proto jsem ji opustil.
Nedávno však bylo ozná-
meno, že Opera přechází na
jiné jádro, což by moho zna-
menat řešení problémů a
zároveň můj návrat k Opeře.
Do té doby mi bude sloužit IE.

Ukázka z reklamní kampaně IE 10.



Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám
můžeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak
začne škola, odletí do teplých
krajin."

\
Pan učitel píše na tabuli vzorec
H2SO4 a ptá se podřimujícího
Petra, co je to za vzorec. Petr
koktá: "Pane učiteli, mám to na
jazyku."
"Tak to honem vyplivni, protože to
je kyselina sírová."

\
"Paní učitelko," hlásí se malý
Pepíček, "můj tatínek říkal, že
pocházíme z opice."
"Pepíčku, dnes chci přednášet
novou látku, takže opravdu
nemám čas řešit vaše rodinné
problémy!"

\
Slepice kárá neposlušná kuřata:
„Kdyby vás viděl váš otec, tak by
se na grilu obracel!“

\
Ptá se malý velbloudek maminky:
„Mamí, proč máme tak dlouhé

Pár vtipů pro zasmátí
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husté řasy?“ „Aby nám nenapadal
písek do očí, když jdeme
savanou.“ „A proč máme máme ty
hrby?“ „Aby nám vystačila voda,
když jdeme s karavanou pouští?“
„Maminko, když jsme tak
přizpůsobení životu v savaně, není
nám to tady v Zoo trochu na nic?“

\
Zazvoní telefon a zvedne ho pes:
„Haf?“ „Haló?“ „Haf!“
„Nerozumím Vám, hláskujte,
prosím!“ „H- jako Hanka, A- jako
Adam, F- jako Filip, Haf!“

\
To se sejde Čech, Žid, Rakušan,
Japonec a potetovaný... Vtip? Ne,
prezidentské volby ČR 2013.

\
Když porušíš zákon, zaplatíš
pokutu. Když neporušíš zákon,
zaplatíš daně!

\
Nefunguje Facebook. Už to trvá 3.
den. Zoufalí lidé s pláčem vybíhají
do ulic, v rukou drží své fotografie
a křičí na ostatní: "líbí se ti to, líbí
se ti to?!"
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\
Varování: Kouření zkracuje vaši
cigaretu.

\
Pitva prokázala, že pacient
zemřel až při pitvě

\

Volá uživatel na technickou
podporu, že mu nejde vložit do
mechaniky třetí instalační
disketa. Technik po delším
přemýšlení: „Poslyšte, a vyndal
jste vůbec tu druhou?”
„Ne, a to mi připomíná, že ta už
tam šla taky nějak špatně!”
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TAK CO? LÍBILO? DOUFEJME, ŽE ANO… ALE PŘECI JEN, KDYBY

SE VÁM NĚCO NELÍBILO A MĚLI JSTE NĚJAKÉ PŘ IPOMÍNKY,

PŘ IJĎTE ZA NÁMI O VELKÉ PŘESTÁVCE V PONDĚLÍ A ČTVRTEK

DO POČÍTAČOVKY. SNAD JSTE USOUDILI , ŽE ČTENÍ NAŠ Í

KLÁDY NEBYLO PROMARNĚNÍ PŘESTÁVKY A POBAVILO VÁS TO

ALESPOŇ DO KONCE VYUČOVÁNÍ. A POKUD ZROVNA ZVONÍ,

TAK SI UŽ IJTE DALŠ Í HODINU.

PĚKNÉ ZNÁMKY A KRÁSNÝ DEN PŘEJE REDAKCE KLÁDY!

Závěr
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