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Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku, 
přípravy na akademii vrcholí a přichází i předposlední 
číslo Klády. Všichni určitě pilně připravujete akademii, 
stejně však doufám, že si tohle číslo přečtete a že se 
vám bude líbit. 

V tomto čísle najdete spoustu vtipů. Dozvíte se 
překvapivé věci o potkanech a také se seznámíte s další 
světovou záhadou. Také se podíváte do různých koutů 
světa, kde se nachází pláže s barevným pískem.

Tohle a spoustu dalších věcí se v tomto čísle 
dočtete a já doufám, že se vám bude líbit.

Julča Kořínková, 9.A

Úvod
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Myslím, že každý v 
zimě sní o pláži, 
slunci a teplu. Ale 
když už se 
rozhodnete někam 
vyrazit, nevíte kam? 
Narazila jsem na 
zajímavost: pláže s 
barevným pískem. 
Bylo by krásné jet 
na pláž, kde by 
písek měl vaši 

oblíbenou barvu. Na výběr je růžová pláž na Bahamách, která je 
způsobena usazováním korálů. Dále červená pláž na Hawaii, ke které 
vede dlouhá cesta, ale podle mého stojí za to. Červená barva písku 
je způsobená erozí červeného pískovce. Bílá pláž v Austrálii, která 
se zapsala do Guinessovi knihy rekordů jako pláž s nejbělejším 
pískem na světě, se z 99% skládá z čistého křemene. Černý písek 
najdete opět na Hawai na Punaluu beach. Barva je z čedičové lávy. 
Další barevná pláž je opět na Hawai, je zelená a jmenuje se 
Papakolea beach a je tvořena olivínem. Purpurový písek najdete v 
Kalifornii na Pfeiffer beach. Tato pláž je pro ty, kdo by se nemohli 
rozhodnout. Písek je krásně duhový. Podívejte se na obrázky a třeba 
se tam někdy potkáme :D  

                                                             Sylva 
Schwarzová, 9.A

Pláže s barevným pískem

2



3



Hatérie novozélandská je jeden ze dvou posledních žijících 
druhů hatérií, prastarého řádu plazů, který byl nejvíce rozšířen v 
druhohorách. Patří tedy mezi živoucí zkameněliny. Tuatara je slovo z 
maorštiny, které v překladu znamená „nesoucí šípy“, a značí řád 
špičatých šupin, které má hatérie na hřbetě. 

Hatérie žije pouze na několika ostrovech Nového Zélandu, kde 
je přísně chráněna. Počet žijících hatérií se odhaduje asi na 
50 000 jedinců. 

Velikost hatérie je 50 až 80 cm, hmotnost: samec až 1 kg, 
samice okolo 0,5 kg.

Vzhled hatérií se od druhohor nezměnil. Stále mají zachovanou 
strunu hřbetní. Živí se především hmyzem, někdy i malými 
ještěrkami. Hatérie novozélandská je noční živočich, někdy se ale 
potřebuje ohřát na slunci.   

Samice hatérií můžou naklást až 15 vajíček s bílou skořápkou. 
Hatérie má celkem 3 oči, 2 na obvyklém místě a 1 na temeni hlavy. V 
mládí je toto oko vidět, později je překrývají šupiny.  

                                                                          
                                   Kristýna Lutrýnová 6.B

Hatérie novozélandská
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Vědci v laboratoři, jejiž jméno si nedokážu vybavit, se konečně 
dovtípili pravdy. Jejich pokusní potkani jsou schopni empatie. Pokus 
při kterém zavřeli potkana do průhledné klece, která jde otevřít jen 
z venku, se povedl. Potkan, kterého postavili vedle klece, se začal 
okamžitě zajímat, jak by svému kamarádovi pomohl. Nevšímal si ani 
čokolády, kterou mu nabízeli. Teprve,  když kamaráda osvobodil, 
zase se zklidnil a dokonce se s ním podělil o svůj podíl čokolády. 
Vědci jsou nadšení. Jakmile se mezi šťastné potkany přiblíží potkan 
s depresemi, okamžitě si s ním začnou „povídat“ a uklidňovat ho. 
Možná proto poslední dobou přibývá lidí, kteří mají potkana jako 
domácího mazlíčka. Je to nejlepší kamarád pod sluncem.

Adéla Soukupová 6.B.

Potkani jsou schopni empatie
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Příběh Johna Cartera se může zdát povědomý, zvláště pokud jste 
viděli Avatar - pozemšťan na cizí planetě bojuje za jednu z místních 
frakcí a samozřejmě (to nesmí chybět) se zamiluje do jedné z 
místních dívek. Ve skutečnosti je to naopak. Původní komiks byl 
vydáván od roku 1912. To znamená, že  každá část Johna Cartera, 
která vám připadá povědomá, nebo vypadá, jako by byla inspirována 
Star Wars, Avatarem, nebo jakýmkoli jiným sci-fi, byla ve 
skutečnosti první a je docela možné, že žádný z těchto filmů by bez 
Carterova dobrodružství na Marsu neexistoval, nebo by nebyl 
takový, jaký ho známe. Je tedy jasné, že bylo načase, aby John 
Carter dostal svoji vlastní šanci na plátnech kin…
Taylor Kitsch hraje titulního hrdinu, amerického vojáka, který po 
ztrátě své ženy dá sbohem válce a začne s hledáním zlata. Během 
honu na tento vzácný nerost se jakýmsi nedopatřením octne na rudé 
planetě. Shodou okolností během občanské války mezi dvěmi 
lidskými (ano, na Marsu) frakcemi (jedni nosí modrou a druzí 
červenou). Pak v příběhu hrají velkou roli ještě Tharkové - jistý 
domorodý kmen. Vlastně celý film jakoby odkazoval na válku Jihu 
proti Severu a potírání původních obyvatel Ameriky.
No...co říci závěrem? Dál už o příběhu nebudu nic  vykládat, jelikož 
to už by byl moc velký spoiler. Pokud vás baví sci-fi, máte rádi 
speciální efekty ve filmech a čtete komiksy, pak na film jděte. 
Pokud ne, tak vás tento film moc neobohatí.  

Matěj Kotrba, 9.B

Příběh Johna Cartera 
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Tomáš Berdych (* 17.9.1985, Valašské Meziříčí) je český tenista. 
Tenis začal hrát v pěti letech, profesionálně působí od roku 2002. 
První výrazný úspěch se dostavil v roce 2004, kdy na Letních 
olympijských hrách porazil tehdejší světovou jedničku Švýcara 
Rodgera Federera. Do profesionálního tenisu se dostal v 17-ti 
letech. Na ATP Tour(Asociace profesinálních tenistů) získal sedm 
titulů ve dvouhře, včetně vítezství na pařížském turnaji série 
Masters 2005 a jeden titul ve čtyřhře. V sezoně 2010 si zahrál 
finále na turnaji Sony Ericsson Open v Miami a semifinále French 
Open. Na žebříčku ATP pro dvouhru byl nejvýše klasifikován v říjnu 
2010 na 6.místě a pro čtyřhru pak v dubnu 2006 na 54.místě. Osm 
let jej trénoval Jaroslav Navrátil, se kterým ukončil spolupráci na 
konci roku 2008. Od roku 2009 jej trénuje bývalý kouč Radka 
Štěpánka Tomáš Krupa.

 Kryštof Miksa,4.B

Tomáš Berdych
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Udílení jakýchkoliv cen je většinou nuda a nikdo s tím nic 
nenadělá. Ať se snaží, kdo se snaží, většinou nedosáhne ničeho 
jiného než trochy nuceného smíchu a velké porce trapnosti. Letošní 
ročník nebyl vyjímkou. Tragédie začala už hudbou. Proti klasice 
nejsem (právě naopak), ale dělat remix na Vltavu...to je jako 
znesvěcovat národní symbol. Udílení cen předcházela docela drsná 
mediální masáž. Reklamní spoty běžely jak v kinech tak v televizi. A 
znovu stejná situace-naprosto šílená muzika a Lucie Bíla vrhající 
firebally jak mág z World of Warcraft. Samotný přímý přenos byl 
takový, jaký jsem ho popsal o pár řádků výš. Podle mého názoru, už 
nominace byly jak nepovedený žert. Aby snímek „Odcházení“ získal 
dvanáct nominací (mimochodem je třináct kategorií na nominace). To 
myslím není moc dobře. 

Ne že bych útočil na Václava Havla, to ne! Natočením snímku 
„Odcházení“ si Václav Havel splnil svůj sen a stal se režiserém. Na 
tom není nic špatného, jenomže dopadlo to, jak to dopadlo. Kritiky 
dost vlažné, návštěvnost malá, atd... Pro vyjádření pocty mohla 
Česká filmová akademie najít jinou alternativu.

Samotné udělené ceny ale myslím šly do dobrých rukou. 
Například  debutu Zdeňka Jiráského „Poupata“.  Patří mu čtyři Čeští 
lvi. Po třech lvech má Alois Nebel, po dvou „Nevinnost“ a 
„Odcházení“, které do závěrečného vyhlašování vstupovalo s 
nominacemi ve všech dvanácti kategoriích, a jedno ocenění si 
vysloužilo drama „Dům“.

Když už píšu o Českých lvech, tak bych si dovolil napsat i o 
Českém Slavíkovi. Ten zase vypadá, jako by se zadrhl. Každoročně 
ho vyhrává stejná sestava. A to Karel Gott, Lucie Bílá a skupina 
Kabát.  Co říci... zažitý Český Slavík, zažitá slavice a tancovačková 
kapela. Ale tento stav se drží už od roku 2007!!! To opravdu není v 
česku nic zajímavějšího? A to nemluvím o tom, že se jako bumerang 
vrací Michal David! Komunistická hvězdička z osmdesátých let! 
Vždytˇ máme  mnohem víc dobrých interpretů a skupin!!! 

Matěj Kotrba, 9.B.

Český lev
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(Frank P. Jones,upraveno)
Přízrak z masa a kostí

Roku 1945 se na pařížském hřbitově odehrál veliký pohřeb. 
Přítomno bylo 160 civilních lidí a 15 vojáků. Samozřejmě zde byl 
ještě kněz. 

Spisovatelka Flemingová pohřbívala svého jediného syna. Před 
jedenácti lety ovdověla a nyní i její třiadvacetiletý syn zemřel na 
tuberkulózu.

Paní Flemingová byla naprosto zoufalá. Nehodlala se se synem 
rozloučit a nedovolovala, aby byla rakev zasypána. Několik vojáků se 
jí pokusilo přesvědčit, leč marně.

„Nedovolím, abyste ho pohřbili. Je to můj syn,“ vzlykala 
nešťastná žena. Slunce již klesalo za obzor, ale se spisovatelkou 
nebyla žádná rozumná řeč.

V tom se ozval zvuk kroků. K pohřebnímu seskupení kráčel 
svižně člověk. Člověk zářící klidem a optimismem, díky čemuž si ho 
hosté dobře zapamatovali. Prodíral se davem k paní Flemingové. Lidé 
mu zděšeně ustupovali, protože v něm s hrůzou poznávali důstojníka 
Henryho – Luise Fleminga, muže, který před čtyřmi dny zemřel ve 
vojenské nemocnici, muže, který měl nyní ležet v rakvi.

Nadporučík Fleming se usmál na nic netušícího kněze, který ho 
nikdy předtím neviděl a přistoupil k matce. Něco jí šeptal do ucha a 
ona hleděla, jako ve snách. Zdálo se, že syna nepoznává a v klidu 
vyslechla jeho slova. Poté se utišila, poodstoupila a dovolila, aby byla 
rakev zasypána. 

Největší záhady světa
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Mladý Fleming se znovu usmál a zamířil pryč. Lidé od něho 
odstupovali, jen jeho dávný přítel mu položil ruku na rameno a zeptal 
se, jestli je to skutečně on. Nedostalo se mu však odpovědi. Mladík 
kráčel dál a nic ho nemohlo zastavit.
Ještě před zasypáním bylo zvednuto víko rakve, i přes chabé 
námitky přítomného kněze. Snímání víka zabralo dobrou 
čtvrthodinku a všichni přítomní hosté čekali se zatajeným dechem. 
Když byl vytažen poslední šroub, všichni žasli. Mrtvý byl na svém 
místě.

Kněz byl naprosto vyvedený z míry, protože už i on pochopil 
totožnost v rakvi ležícího a mladíka, který je před chvíli navštívil.

Hosté se rozcházeli mlčky a paní Flemingová odmítla jakýkoli 
doprovod.

Když se jí později vyptávali na onu událost a na slova, která jí 
dotyčný pošeptal, odpovídala záhadně: „Já nevím. Nepamatuji si to.“

Julie Kořínková  9.A
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Za poslední dekádu čím dál častěji slyšíme o globálním 
oteplování, ale pravda je nejspíš trochu jiná. Ze slunce totiž mizí 
sluneční skvrny. Blížíme se k dalšímu Maunderovu minimu. V roce 
2020 nás čeká malá doba ledová. Takže v době, kdy všechny světové 
mocnosti utrácejí miliardy za opatření proti globálnímu oteplování, 
vy radši kupujte teplé oblečení.

Naproti tomu se ale zase objevují jiné zprávy. Ve dnech 13., 14. 
a 15. února zaznamenala družice SDO (Solar Dynamics Observatory) 
masivní sluneční erupce.Většinu povrchu bouře nezasáhly, nicméně v 
Číně byly hlášeny problémy se spojením. Poslední takto silná erupce 
proběhla v roce 1859 a vyřadila tehdy nejmodernější elektrické 
zařízení...telegraf.

Nebezpečí velkých slunečních erupcí (mrak elektricky nabitých 
částic vržený ze Slunce), je pro Zemi a její obyvatele s narůstající 
elektrifikací přístrojů o to větší.  Nová technika napěchovaná 
elektronikou je více citlivá na elektromagnetické záření.

Byl vypočítán přibližný sled událostí: jako první by to prý 
odnesly telekomunikační družice. Pro posádku vesmírné stanice ISS 
prý moc nebezpečí nehrozí, nicméně hůř na tom už budou 
meteorologické družice.Ty jsou plné citlivých elektrických přístrojů. 
Hlavní erupce, která by měla  vybít veškerou elektrickou energii, je 
stanovena na rok 2015. Měla by na Zemi vyřadit veškerou 
elektrickou energii na čtrnáct dní...

Matěj Kotrba, 9.B

Velké ochlazování
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Možná, že už jtse o tmolhe nděky sylešli, mně to ale senjtě 
ndeá a mísum to ueřivenjt i v Kdálě.

Jitsý vuzýkm ziisjtl, že čvolěk dákože bez požítí pčesířt 
tokvýato čálenk. Svolo titož vmámíne jkao celek, a porto sčatí, kydž 
je pvrní a pesnlodí písnemo na sévm mítsě a čnáteř se nad tím vůebc 
nepazostaví. 

Dufoám, že vchišni, kdo si thole čette, ždáné pbléromy nmáete, 
ptoržoe janik bsyte se melusi nad sývm, čnítem orvapdu zaslmyet.
(pro ty, křetí nic nozrpozeovali, tak tnhele čálenk je pasný s 
přemenázýhi pemísny ve svolech)

Jučla Kříonková 9.A

7470 zpr4v4 V4M Uk4z3, j4k n453 my5l d0k4z3 n3uv3r173ln3 
v3c1! Pu50b1v3 v3c1! N4 z4c47ku 70 byl0 73zk3 4l3 73d, n4 70m70 
r4dku 7v0j3 my5l Muz3 c157 4u70m471cky B3z pr3my5l3n1. Bud 
N4 53B3 hrdy! P0uz3 n3k73r1 l1d3 70HL3 m0h0u Pr3c157. 

Článek
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Android je open source platforma, která vznikla hlavně na 
chytré telefony, tablety a navigace. Je založený na jádru Linuxu. 
Google Play (do února 2012 Android Market ), což je služba určená 
pro stahování aplikací a her, kterou provozuje přímo Google, na 
kterou existuje i aplikace na počítač přez kterou si můžete zvolit 
aplikace, které se vám automaticky stáhnout do mobilu.
Ve třetím čtvrtletí roku 2009 měl Android na trhu 3,5% chytrých 
telefonů.

V květnu 2010 Android 
předběhl v USA iPhone v počtu 
prodaných telefonů svým 
podílem 28% na trhu v USA.
V červenci 2011 Google oznámil, 
že je aktivováno každý den 550 
000 nových „Androidích“ 
zařízení.

V druhém čtvrtletí roku 2011 
je android na 48% prodaných 
telefonů.

Michal Gregor 6.B

Android
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Aura je energetické pole kolem živých organismů. 
Nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé, kteří se zabývají 
zkoumáním aury, ji popisují jako barvy, tvary a defekty. 

Aura se zkládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, 
astrální tělo a vyšší tělo. Vrstvy se liší frekvencí energie, 
která je tvoří. Aura není vidět.

Ovšem energetické pole existuje i kolem věcí. Je pravda, 
že aura obklopuje tělo, ale zároveň je součástí každé buňky. 
Je tedy součástí těla. Aura je obrazem naší osobnosti, 
způsobu života, myšlenek a emocí. Aura je u každého člověka 
jiná.  

Kristýna Lutrýnová 6.B

Aura
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Zkuste se upřeně podívat na tento obrázek. Co vidíte? 

                                                                          
                                            Kristýna Lutrýnová 6.B

Optický klam
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Znáte tyhle oční hříčky? Ne? Zadívejte se na tyto zdánlivě 
obyčejné obrázky. Rozostřete oči. Nic nevidíte? Dejte si obrázek 
těsně k očím a pomalu oddalujte. V žádném případě nezaostřujte 
oči! Pokud se vám to podaří, uvidíte úplně jiný 3D obrázek! Další dvě 
ukázky magických obrazů!

Magické obrazy

17Julča Kořínková, 9.A



Pro nejmenší
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Pro naše nejmladší spoluškoláčky zde máme dvě bludiště: žabičku a 
kytičku. Zvládnete se dostat až do cíle?

19



Básničky

20

Podivnost
i

Potkal jsem na Můstku,

na Můstku v metru, 

podivnou bytůstku

v podivném svetru.

Seděla na áčku 

v podivném roláčku

v podivných gatích a podivné 

čepičce
s velice podivnou bambulí na špičce.

Podivná bytůstka v podivném oděvu

podivným hlasem se pustila do 

zpěvu.
Zpívala velice podivné noty.

Ale co je skutečně podivné?

Že měla úplně normální boty.

Dvě bedny v tanci

Jedna bedna číslo jedna,
jedna bedna číslo dvě,
potkali se koncem ledna
na taneční zábavě.
Chovaly se neposedně,
nezbedně a zvědavě.
Jedna bedna druhé bedně
tancovala po hlavě.
Vytřásly si prkna ze dna
a tak jsou teď v opravě.
I ta bedna číslo jedna
i ta bedna číslo dvě.

Ukolébavka
Jednou přišli do školypan Nic a pan Cokoli.Cokoli jde k tabuli.Spustí jako hrom a blesky,láry fáry, třesky plesky,Žvaní, žvaní silou zvyku, co má zrovna na jazyku.A co ještě? Že se ptáte!Mele páté přes deváté, mele už dvě hodiny,mele, mele, nepřestává,všechny už z něj bolí hlava,kuře, moře stavení,vždyť už je to k zbláznění.Žena, růže, píseň, kost,všichni zakřičeli dost!Chytili ho za košili, chytili a posadili,zpátky do lavic.A k tabuli šlo Nic.Ach, to byla krásná chvíle.Ach, to od něj bylo milé.Nic si stoupl k tabulia jen mlčel. A tak hezky.Žádné třesky, žádné blesky,Všichni rázem usnuli.



Má to 80 nohou a tři zuby co je to?
Domov důchodců.

Co udělá blondýna když chce marmeládu?
Oloupe koblihy.

Co je největší ironie? 
Když polykač mečů hodí šavli.

V Newyorském parku trhá malou holčičku pitbull. Nějaký muž to 
vidí, rozeběhne se, holýma rukama psa zabije a holčičce zachrání 
život. Svědkem toho je jeden novinář. Přijde k tomu muži a povídá: 
„Pane, vy jste teď hrdina. Napíšu o vás článek do novin! Bude mít 
titulek: Newyorský hrdina zachránil holčičku!“
„Ale já nejsem z New Yorku!“
„Aha, to nevadí, tak tam bude: Americký hrdina zachránil holčičku!“
„Ale já nejsem ani Američan!“
„No, a odkud tedy jste?!“
„Já jsem Pákistánec.“
Druhý den vyjde článek s titulkem:
„ISLÁMSKÝ EXTREMISTA ZABIL AMERICKÉHO PSA“

Vtipy
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Podivnost
i

Potkal jsem na Můstku,

na Můstku v metru, 

podivnou bytůstku

v podivném svetru.

Seděla na áčku 

v podivném roláčku

v podivných gatích a podivné 

čepičce
s velice podivnou bambulí na špičce.

Podivná bytůstka v podivném oděvu

podivným hlasem se pustila do 

zpěvu.
Zpívala velice podivné noty.

Ale co je skutečně podivné?

Že měla úplně normální boty.



Hádají se Američan, Němec a Čechoslovák, kdo má lacinejší výrobu 
zbraní. Američan: „My umíme vyrobit tank za 2000 dolarů.“ Němec: 
„Náš tank stojí jen 2000 marek.“ Čechoslovák: „A nám stačí říct 
2000 slov a máme tanků plnou republiku.“ 

Přijde muž do trafiky pro cigarety, trafikant mu je prodá a on čte 
varování: „Kouření způsobuje impotenci.“
Chvilku přemýšlí a pak říká: „Prosím Vás, nemáte radši ty s tou 
rakovinou?“

Lenin měl pravdu, socialismus se ukázal jako éra elektřiny: do práce 
se chodí s odporem, na plat se čeká s napětím a vedení se dotknout 
nemůžeš.

Dohadují se Čech, Rus a Američan, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze 
skla. Rus říká: ,, My umíme vyrobit tak dlouhou trubičku ze skla, že s 
ní vidíme do nejhlubšího oceánu.“ ,,A jak tomu říkáte?“ Rus: 
,,Oceánohled“. Američan povídá: ,,To nic není, to my umíme vyrobit 
tak velkou čočku, že vidíme do nejvzdálenějšího vesmíru. Říkáme 
tomu Vesmírohled.“ Čech si odfrkne a říká: ,, To mi umíme udělat 
věc, s kterou vidíme skrz stěnu“. Rus a Američan se diví a  ptají se. 
,,Jak tomu říkáte?“ Čech: ,,Okno“

22




