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 Rubrika ,,O lidech, kteří...'' se v tomto čísle 
rozroste o jednoho z nejobávanějších sériových vrahů 
Ameriky sedmdesátých let. Jeho jméno je Theodor 
Robert Cowell, ale celý svět ho zná jako Teda Bundyho. 
Narodil se 24. 11. 1946 na Floridě ženě jménem Louise 
Cowell, a protože ji přítel krátce poté opustil, není 
o Tedově otci nic známo. V USA bylo v té době 
společensky nepřijatelné být svobodnou matkou, a tak 
Louise odjela spolu s miminkem na Floridu za svými 
rodiči a ti se o Teda začali starat jako o svého. Matka 
Louise stála po jeho boku jako starší sestra. 
� Když byly Tedovi čtyři roky, jeho biologická 
matka se s ním odstěhovala do Washingtonu (pořád brána 
jako jeho sestra) a zde se znovu zamilovala, tentokrát do 
Johnni Bundyho. Po nějaké době soužití se vzali 
a Johnnie se rozhodl Teda přijmout za svého. Tak se 
z Cowella stal Bundym. Jeho nevlastní otec se snažil 
s malým hochem sblížit, podnikal s ním různé aktivity, ale 
Ted k němu nikdy vřelý vztah neměl a v pozdějším věku 
ho Johnnie tak otravoval, že radši většinu času trávil 
úplně sám.
� V průběhu dospívání byl Ted úplně normálním 
hochem. Měl kamarády, dobré známky ve škole. 
Dokonce se i velmi intenzivně zajímal o politiku. Po 
středoškolských studiích se dostal na univerzitu ve 
Washingtonu a jeho zájem o vzdělání pořád narůstal. Ale 
jak už to tak bývá, jeho priority se změnily v okamžiku, 
kdy poznal svou první lásku. Jeho dívka byla velice 
chytrá, bohatá a splňovala veškeré Tedovy představy 
o skvělé ženě. Ted tento vztah bral dost vážně a snažil se jí 
za každou cenu dokázat, že právě on je jí hoden. Jenže pro 
ni to nebyla taková láska, kterou by chtěla, a tak se 
s Tedem po ukončení studia rozešla. Pro Teda to byla 
velmi zdrcující zpráva. V tom okamžiku se mu všechno 
zhroutilo, dokonce ho vyhodili z univerzity.

�

 

�  

 Nedlouho po rozchodu se Ted dozvěděl pravdu 
o své matce, to ho samozřejmě ještě dorazilo. K ní se jeho 
chování nezměnilo, zato nenávist k nevlastnímu otci 
vzrostla. Nicméně, po nějaké době se tenhle mladík 
rozhodl vzchopit a znovu se zapsal na univerzitu, kde 
vystudoval psychologii. V té době se také seznámil 
s Elizabeth Kendallovou, s kterou poté chodil dalších pět 
let. Ale Elizabeth cítila jakýsi odstup z Tedovy strany, 
věděla, že ji nemiluje, tak jako ona jeho. Nicméně 
vypadalo to, že se Tedův život obrací k lepšímu. Dokonce 
se znovu začal zajímat o politiku a pracoval na několika 
kampaních. 
 

 

 Jednoho dne se ve studentském domě blízko 
Washington University ztratila dívka jménem Lynda. Její 
spolubydlící tvrdila, že byli večer s pár přáteli na pivo, ale 
Lynda odešla domů dřív, protože každé ráno vstávala 
v 5.30. Její kamarádce bylo divné, že budík nepřestával 
zvonit, proto se šla podívat do Lyndina pokoje, ale jediné, 
co tam našla, bylo zakrvácené povlečení. Rozběhlo se 
pátrání po Lyndě, ale nikde žádné stopy. Během tří měsíců 
začaly mizet další ženy z okolí a nikdo nevěděl, co se děje. 
Ani policie si nevěděla rady. 
� Až později, v srpnu roku 1974 se našla mrtvá těla. 
Byla to těla některých ze zmizelých dívek a jejich stav byl 
hrůzostrašný. Jedna měla znetvořený obličej, byla zbita 
páčidlem, druhá byla uškrcena. Když jeden ze svědků 
pomohl policii vypracovat pravděpodobný portrét vraha, 
Tedova přítelkyně Elizabeth byla skoro přesvědčena, že se 
jedná o něho. Ale protože po doložení jeho fotografie 
svědci vraha nepoznali, byl tento nápad odložen. Dívek 
mizelo čím dál tím víc, v čím dál větším okruhu. Ale 
jednou to Ted „nevychytal“ a jeho oběť ho omráčila 
a utekla. Sice nevěděla, kdo to byl, ale zapamatovala si 
jeho auto a na sobě měla i trochu jeho krve, takže se zjistila 
vrahova krevní skupina. Nicméně, zatím to pořád nevedlo 
k Tedovi. Oběti začaly přibývat, ale ne jen ve 
Washingtonu, ale také v Coloradu. 

�

O LIDECH, KTEŘÍ...

Ted Bundy
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O LIDECH, KTEŘÍ...

 Poté, co ho jednou zastavila policie, v jeho autě se 
našly podivné věci. Byla tam například i pouta, kterými se 
snažil zneškodnit dívku, jež mu později unikla. Protože 
policistům začaly docházet souvislosti, vzali Teda na 
policejní stanici a tam svědci určili, že je to ON. Byl 
usvědčen z několika vražd, ale to ještě zdaleka nebylo 
všechno. Když se začaly nalézat další oběti, Ted byl 
odsouzen na doživotí. On sám si dělal chvíli obhájce, 
aprotože byl vystudovaným psychologem, věděl, co má 
říkat. Avšak ani to mu nepomohlo.
 Až později, v srpnu roku 1974 se našla mrtvá těla. 
Byla to těla některých ze zmizelých dívek a jejich stav byl 
hrůzostrašný. Jedna měla znetvořený obličej, byla zbita 
páčidlem, druhá byla uškrcena. Když jeden ze svědků 
pomohl policii vypracovat pravděpodobný portrét vraha, 
Tedova přítelkyně Elizabeth byla skoro přesvědčena, že 
se jedná o něho. Ale protože po doložení jeho fotografie 
svědci vraha nepoznali, byl tento nápad odložen. Dívek 
mizelo čím dál tím víc, v čím dál větším okruhu. Ale 
jednou to Ted „nevychytal“ a jeho oběť ho omráčila 
a utekla. Sice nevěděla, kdo to byl, ale zapamatovala si 
jeho auto a na sobě měla i trochu jeho krve, takže se 
zjistila vrahova krevní skupina. Nicméně, zatím to pořád 
nevedlo k Tedovi. Oběti začaly přibývat, ale ne jen ve 
Washingtonu, ale také v Coloradu. 
� Poté, co ho jednou zastavila policie, v jeho autě se 
našly podivné věci. Byla tam například i pouta, kterými se 
snažil zneškodnit dívku, jež mu později unikla. Protože 
policistům začaly docházet souvislosti, vzali Teda na 
policejní stanici a tam svědci určili, že je to ON. Byl 
usvědčen z několika vražd, ale to ještě zdaleka nebylo 
všechno. Když se začaly nalézat další oběti, Ted byl 
odsouzen na doživotí. On sám si dělal chvíli obhájce, 
a protože byl vystudovaným psychologem, věděl, co má 
říkat. Avšak ani to mu nepomohlo.
 

�  

 Měl dovoleno chodit z věznice do knihovny, aby 
si mohl studovat na svou obhajobu. Jednoho dne Ted 
viděl, že jeho stráž moc nedává pozor, a vyskočil z okna. 
Byla to celkem výška, ale Ted to zvládl. Avšak po 
několika dnech ho policie našla a znovu zadržela. 
Bohužel to nebyl Tedův poslední únik. 30. 12. 1977 se 
mu povedlo ve své cele vyřezat díru do stěny a tak se 
zase dostal na svobodu. Tentokrát však uprchl až na 
Floridu, kde si nechal změnit jméno a začal nový život. 
 Jeho vražedná nátura se ale zanedlouho vrátila a 
na Floridě začaly mizet ženy. Spousta žen. Ted si 
myslel, že na něj tentokrát nemůžou přijít, ovšem pletl 
se. Poté, co ho zastavila policie, protože měl auto, jež 
bylo nahlášeno jako kradené, policista se ho snažil 
zatknout. Ted se s ním začal prát, jednu chvíli už unikal, 
ale policista ho střelil, a tak byl dopaden. Poté, co na 
stanici udělali průzkum o zajištěném muži, zjistilo se, že 
je to uprchlý vrah Ted Bundy. Tehdy byl odsouzen 
k smrti.
� V roce 1986 se Ted přiznal k osmi hrdelním 
zločinům, avšak na kontě jich má více než třicet. 
24. ledna 1989 byl v sedm ráno popraven na elektrickém 
křesle.

� Poznámka: Jestli vás tento článek o masovém 
vrahovi Tedovi Bundym zaujal, mohu doporučit novou 
sérii Conversation with the killer: Ted Bundy tapes, 
zveřejněnou Netflixem. Je zde celý příběh Teda, navíc 
prokládáný nahrávkami rozhovorů, jež Ted poskytl 
reportérovi, který za ním docházel d několik měsíců 
o věznice. Popisuje například některé vraždy či jeho 
pocity ohledně celé kauzy. 

  

      
    

  M i c h a e l a  S c h w a r z o v á
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Vzpomínáte si na kreslené seriály svého dětství? 
Jak příjemné bylo sledovat dobrodružství knižních 
hrdinů nejen ve slovech textu, ale i na obrázcích? Proč by 
ale komiks měl být četbou jen pro malé čtenáře – může 
přece docela dobře pobavit i dospělé.

Habibi neboli téměř sedmisetstránková alegorie 
ve stylu arabských pohádek a islámských příběhů se 
odehrává ve fiktivním, antiutopickém světě. Thompson 
vypráví příběh Zama a o několik let starší Dodoly, dvou 
uprchlých dětských sirotků žijících na lodi v poušti. 
Jejich vztah i oni samotní prochází v této knize 
bezpočtem změn a překonají početné překážky, jež se 
staví do cesty jejich shledání a lásce, které je nejprve 
mateřská, pak sourozenecká a nakonec partnerská.

Kreslený kamarád

 Thompson pojal příběh jako krutější a 
soudobější verzi tisíce a jedné noci.

 Habibi, arabsky kamarád, je milostný příběh 
s početnými přesahy do podobenství, příběh o roli 
člověka v přírodě, příběh o rozdílech mezi vyspělým 
a rozvojovým světem, příběh o kulturním dědictví 
křesťanství i islámu a jejich nepopiratelné podobnosti.

 Craig Thompson je barvitým vypravěčem a jeho 
výtvarný styl je nejenom osobitý, košatý, ale v této jeho 
knize i velice krásně orientálně zdobný. Je příjemným 
odklonem od minimalismu, jejž volí většina výtvarníků 
v oblasti komiksů pro dospělé.

    Viktorie Pavlíčková 

  

        

KNÍŽKA NA VEČER
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RECENZE

6

Tento film je naprosto strhující, neskutečný 
a zcela jedinečný. Stoupající napětí, kdy hlavní hrdinka 
i divák definitivně ztrácejí kontakt s realitou a bdělé stavy 
přestávají být rozlišitelné od přeludů, je zcela 
nesrovnatelné s čímkoliv, co jsem kdy viděla. Hrdinka se 
v průběhu filmu mění k nepoznání, koncept dvojrole, jež 
se zde vyskytuje, má rozhodně něco do sebe. Snímek je 
jedna velká, těžko rozeznatelná hra emocí plná nenávisti 
a kontrastní závislosti, intimity, temnoty a morbidity.

 Filmu dominuje naprosto neskutečná Natalie 
Portman, která za svůj výkon byla právem oceněna 
Oscarem. Myslím, že tento film rozhodně není nic pro 
slabší povahy, ale jestli myslíte, že na to máte, nesmí vám 
uniknout. A věřte mi, budete o něm přemýšlet ještě hodně 
dlouho.

    Tatiana Burdová 

Černá labuť

V minulém čísle školního časopisu jsem 
publikovala recenzi filmu „Na sv. Valentýna“, od 
kterého jsem příliš neočekávala, jelikož nemám ráda 
romantické filmy. Proto jsem se dnes, také na doporučení 
paní učitelky, rozhodla vám něco napsat o svém 
oblíbeném filmu. Jeho název zní „Černá labuť“. Tento 
psychologický snímek, jehož autorem je velmi 
oceňovaný vizionářský režisér Darren Aronofsky, se 
zpočátku jeví jako realistické drama, poté přechází do 
paranoidního thri l leru a nakonec se stává 
schizofrenickým hororem. Snímek je fascinující 
a mrazivou cestou do duše mladé baleríny newyorského 
baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této 
profesi, plně pohlcen tancem.

Nina (Natalie Portman) je technicky mimořádně 
precizní baletka obsedantně toužící po dokonalosti, ale 
chybí jí živočišnost, čehož si všímá i umělecký šéf baletu 
Thomas (Vincent Cassel), který se rozhodne zahájit 
divadelní sezonu Čajkovského Labutím jezerem. 
V tomto momentu se začíná rozvíjet mimořádně poutavá 
zápletka – Labutí jezero totiž vyžaduje baletku, která 
dokáže ztvárnit jak nevinnou a noblesní Bílou labuť, tak 
Černou labuť, která představuje lstivost a smyslnost. 
Nina je dokonalým ztělesněním plaché a křehké Bílé 
labutě, ale Černá labuť je její povaze a projevu vzdálená, 
což ovšem neplatí pro novou posilu souboru, Lily (Mila 
Kunis)…

 



HUDBA

BRIT Awards 2019

BRIT Awards (neboli BRITs) je každoroční udělování 
cen britským, ale i zahraničním umělcům v hudebním 
odvětví. Poprvé byly tyto ceny udělovány už v roce 1977 
a od té doby popularita show v průběhu let jen rostla. 
Současně je sledována z celého světa a je velmi praktická 
pro Evropany, jelikož časový posun je ve většině států 
minimální (jde o pouhou hodinu). Tudíž nemusíme 
nastavovat budíky na půlnoc, abychom mohli sledovat 
živé vysílání, jak tomu bývá například u udělování 
amerických cen.

 Letošní ročník se odehrál 20. února 2019 
v 8 hodin večer britského času (u nás tudíž v 21 hodin). 
Livestream byl volně přístupný celosvětově na známé 
platformě YouTube. Celá akce se odehrávala v londýnské 
O2 aréně a udělovaly se ceny ve 13 kategoriích. Nebyli to 
ale jen Britové, kdo se dostavili. Na červeném koberci se 
objevilo i mnoho zástupců z jiných států, například Pink, 
Hugh Jackman nebo Shawn Mendes. Mezi ty britské 
hvězdy patřili pak například Dua Lipa, Calvin Harris, 
George Ezra, ale i skupiny jako Little Mix či The 1975. To 
ale nejsou zdaleka všichni, bylo možné zahlédnout 
mnohem více známých a talentovaných tváří. Celou akci 
moderoval oblíbený Jack Whitehall, který svým 
humorem a velmi upřímnými vtípky dokázal rozesmát 
přítomné publikum.

 Když se podíváme na stránku hudebních 
vystoupení, s klidem na duši můžeme prohlásit, že šlo 
o opravdu povedený ročník. Každý umělec dokázal 
zaujmout a rozproudit publikum osobitým stylem. Mezi 
vystupující patřil Hugh Jackman, který celou show zahájil 
– jak jinak – hitem z muzikálu Největší showman. Píseň se 
mimochodem jmenuje The Greatest Show, takže vše 
odstartovalo více než ideálně – jako správná a ta největší 
show. Následoval George Ezra, který je unikátní svým 
hlasem. Dále se třeba předvedl DJ Calvin Harris ve 
spolupráci s dalšími umělci, The 1975, Jess Glynne, Little 
Mix nebo Jorja Smith. Celou show zakončila Pink se 
svými největšími hity. A že všechna vystoupení sklidila 
obrovský úspěch, o tom nemůže být pochyb.

 Nejvíce nominací se dostalo zpěvačkám Anne-
Marie, Jess Glynne a Dua Lipa. Ale nejvíce ocenění si 
domů donesli The 1975 (album roku a nejlepší skupina) 
a Calvin Harris (single roku, producent roku). Dále mezi 
šťastlivce patřila dívčí kapela Little Mix, která se pyšní 
cenou za nejlepší videoklip. Nejlepším mužským 
umělcem se stal George Ezra, oproti tomu jako nejlepší 
ženská umělkyně byla oceněna Jorja Smith. Mimo to byli 
odměněni i zahraniční hudebníci, konkrétně Ariana 
Grande a Drake. Tohle ale nebylo zdaleka celé, všechny 
nominace a výherci jsou momentálně dohledatelní na 
oficiálních stránkách BRIT Awards nebo na wikipedii.

 Když to shrnu, letošní ročník byl velmi vyvedený, 
významný pro umělce a zábavný pro diváky. Nezbývá tedy 
nic jiného, než vyčkat, zda příští rok budou BRITs opět 
stejným úspěchem.

    Michaela Thomasová 
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PSYCHOLOGIE
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 Březen je vyhlášen měsícem knihy, proto bych se 
dneska ráda zaměřila na to, kolik knih průměrně 
přečteme. Na střední škole má většina z nás spoustu 
aktivit, ale uděláme si někdy čas, zklidníme se a přečteme 
si něco, co nás zajímá? Nebo maximálně pár dní před 
odevzdáním přelouskáme povinnou četbu?

 V celé České republice převažují mezi čtenáři 
ženy. Pouze 15 % žen mezi 18 a 69 lety nečte vůbec. 
U mužů například v roce 2016 nepřečetlo žádnou knihu 
36 %. Aktivních čtenářů, mezi něž můžeme započítat lidi, 
kteří přečtou více jak 10 knih za rok, je však mezi těmito 
muži i ženami stejně, a to kolem 22 %.

 

 V poslední době se začaly více číst knihy 
v elektronické podobě. U těch je velká výhoda v tom, že si 
je můžeme stáhnout v pohodlí domova, a nemusíme tudíž 
do svého programu zařazovat návštěvu knihovny, ale ten 
čas již můžeme strávit čtením. Knížky v této podobě 
nejčastěji čtou studenti, spousta starších lidí dá ale stejně 
radši přednost klasické papírové knize.

 

 S kamarádkami jsem u nás na škole udělala menší 
anketu o tom, jaký žánr literatury nejraději čteme. Zjistila 
jsem, že nejčtenější je u nás fantasy. Velice oblíbené 
hlavně mezi dívkami jsou romantické knihy. K nejméně 
vyhledávaným naopak patří historická literatura.

     

     Karolína Daníčková 

Kniha, přítel člověka?



SOMEWHERE IN LONDON

The clock hits midnight, 
James leaves his den 
sneaks out of his tiny window 
he didn’t use the pen. 
Not this time, not another letter sent 
full of hopes, passion and flames. 
He picks up his peak cap, 
will people be calling him names?

Sweaty hand clutching a piece of paper 
with letters and numbers on it. 
Anxious yet refuses the feeling, 
says to himself: ‘It’s too late to quit.’

Morning hours,
 streets of London, 
the year of 1940.

He watches the army men, 
wishing he could be one. 
for a while his troubled mind
switches to his father’s gun. 
Dusty, old and out of shape 
just like his own father’s world. 
Changed after the sight of blood, 
unmerciful and blurred.

Feeling sharp pain in his chest, 
he walks by those uniforms. 
Disappointment in their clan, 
as the damage from the storms.

After hours of wandering, 
in the rain from the summer sky, 
he fulfils his task, 
given by heart, willing to die. 
Knocking on door, hoping for heaven. 
But woman opens, 
Where’s his Evan?

‘Business partners,’ he lies. 
Woman said to be his wife 
offers him a cup of tea. 
He would rather take a knife. 
‘Won’t be home for couple hours,’ 
She scans him from head to toe. 
thinking he’s not wealthy, 
maybe James should go.

Find the closest pub, 
drown his sorrow in a drink or two,
hasn’t got money for more. 
Silence. What to say? Not a clue.

As he’s about to leave 
he hears rattling near the door. 
Pale man, standing still, staring 
suddenly nothing’s sore. 
Cigarette nearly falls out of his mouth,
his wife sees. 
They’re eager. ‘Go Dorothy!’ 
Finally. The wife leaves.

‘I can’t believe it.’ 
They catch one another, 
no more falling, 
or hiding from each other. 
Their hands can’t let go 
hugging with so much care 
yet kissing with pure desire. 
Their hearts full and chests bare.

Star-crossed lovers reunited. 
Two souls finally at their best. 
Love, passion and safety. 
Souls open like a war chest.

But safety and war aren’t close. 
How can you be at peace with love 
when the country’s at war? 
They just didn’t know the void of 
sacrificing safety for a ‘better good’.

Bombing strikes, 
everything’s a mess. 
Is his love dead? 
He didn’t confess.

They won’t be buried together, 
wishing they could get married 
and live a different life. 
Will they even be buried?  

Michaela Thomasová

     
 

CHVILKA POEZIE



Londýn, hlavní město Velké Británie, není jistě pro 
nikoho neznámým místem – ba naopak, tohle město 
doslova vyniká svými červenými budkami, čaji všeho 
druhu, dvoupatrovými autobusy a mnohými památkami 
známými celosvětově.

 Osobně jsem Londýn navštívila už potřetí 
a musím opravdu říci, že ani jednou jsem se v tomto 
dechberoucím městě nenudila. Avšak tentokrát to bylo 
prvně, co jsem nejela s organizovaným zájezdem, kde 
bych byla kárána, že zdržuji doslova celý autobus. 
Mohla jsem si tedy v klidu sama, jen se svou zcestovanou 
rodinou vše zajímavé projít, a že toho bylo! Nohy nás 
bolely každý večer, ale následující ráno jsme byli vždy 
připraveni na další dobrodružství.

 Jaké památky jsou na tzv. „Must see“ listu?

 Na začátek bych chtěla podotknout, že Londýn je 
velmi fotogenické město. Ať už jde o známé památky, 
nebo turisticky bezvýznamné uličky, Londýn je pro 
fotografa i pro turistu splněným snem, protože má vždy 
co nabídnout. A teď už přímo k památkám!

 Když někdo navštíví Londýn, samozřejmostí je 
Big Ben. Je součástí Westminster Palace přímo v centru 
města. Ale jelikož leden není zrovna turistickou 
sezónou, známá hodinová věž momentálně prochází 
rekonstrukcí. Byla tudíž téměř kompletně pokryta 
lešením a opravy byly v plném proudu.

 Druhou známou památkou je London Eye, které 
v zimních měsících bohužel také není v provozu, ale 
procházka podél Temže s blízkým pohledem na „oko“ je 
i tak uspokojující.

 Další zastávkou jsou muzea – a že jich v tom 
Londýně najdeme spoustu. Nejznámější je Natural 
History Museum, které zobrazuje různé živočichy, ale 
i minerály všeho druhu. Nejpopulárnější je obsáhlá 
exhibice dinosaurů, která dokáže zaujmout snad úplně 
každého, i když není zrovna Ross Geller z Přátel. Nutno 
zmínit, že vstupy do všech muzeí jsou zdarma, takže tento 
druh aktivity vám nezasáhne ani do rozpočtu.

 Zajímavými místy jsou také náměstí, která jsou 
plná života v podobě pouličních umělců. Ať už jde 
o mistry přes hru na všemožné hudební nástroje (i ty 
domácky vyrobené, jež nejde jednoduše pojmenovat), či 
jedince schopné kreslicími potřebami nebo spreji 
vykouzlit podobu čehokoli. Ale občas se dá najít 
i takzvaná jobovka. V našem případě to byl pán, který měl 
historický kostým a hrál na lesní roh, z kterého šlehal 
oheň. V Londýně najdete zkrátka všechno, a to nejen na 
náměstích, jako je Leicester nebo Trafalgar Square. 
Pouliční umělce neboli takzvané „buskers“ naleznete i na 
stanicích metra, přímo v metru nebo na rozích více 
frekventovaných ulic.

Multikulturní Londýn

BEDEKR
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BEDEKR

 Dalším zajímavým místem, které stojí za to 
navštívit, je například Camden Town, což je oblast 
Londýna, kde najdete pouliční obchůdky doslova se 
vším. Celá oblast se navíc pyšní velmi originálním 
a uměleckým vzhledem, takže z budov běžně uvidíte 
čouhat třeba obří tenisku. Potom také Notting Hill, kde 
se natáčel stejnojmenný romantický film z roku 1999. 
Krásným místem je také Tower of London, kde se nám 
nabízí mimo jiné také nádherný výhled na nedaleký 
Tower Bridge. Samozřejmě nesmíme zapomenout na 
muzeum voskových figurín Madame Tussauds. To se 
k těm muzeím, kde za vstup neplatíte, naneštěstí neřadí, 
ale za tu cenu zážitek stoprocentně stojí. Spatříte tam 
snad úplně všechny hvězdy jak z oblasti sportovní, tak 
i hudební, filmové, umělecké i historické. A také se tam 
samozřejmě nachází podoby lidí, kteří jsou miláčky 
Velké Británie i mimo ni, královská rodina v plném 
počtu.

¨
 Myslím, že to je tedy jasné – v Londýně se nudit 
rozhodně nebudete! Toto je totiž jen jakýsi výcuc ze 
spousty aktivit a míst, která zde lze navštívit. Na druhou 
stranu ne všechny aktivity jsou zrovna tou nejlevnější 
záležitostí, proto je důležité počítat s větší částkou na 
útratu. A to jak na vstupy, tak i jídlo a hlavně transport. 
Nejlevnější variantou jsou jistě metro a autobusy, 
takzvané „doubledeckery“.

Malá doporučení do velkého města

1) Vyřiďte si Oyster Card, s ní totiž můžete cestovat 
metrem i autobusy, a to o mnoho levněji, než kdybyste si 
kupovali jednotlivé jízdy. Nejde však použít na cesty 
z a na letiště.

2) Deštník si zabalit můžete, ale nejspíš ho nebude 
potřeba, jak se domníváte. Často slýcháváme, že na 
Britských ostrovech neustále leje jako z konve. 
Domnívám se, že toto tvrzení je z velké části pouhým 
mýtem. Z mé osobní zkušenosti Londýn vyniká právě 
ideálním počasím. Například v zimních měsících 
málokdy mrzne a teplota se pohybuje v lednu kolem 
10 stupňů Celsia. Malým mínus může ale být častější 
absence slunečních paprsků, na které jsme zvyklí.

3) Nebojte se mluvit. Většina lidí i v běžných obchodech, 
jako je Tesco, se s vámi dokáže pobavit o všem možném. 
Jde jen o to, na jaké lidi narazíte. Ale jelikož je Londýn 
velmi multikulturní město, většina z nich je opravdu plná 
respektu a pochopení, i když angličtina není váš první 
jazyk.

4) Vezměte si k srdci jejich dobré způsoby a nejlépe je 
sbalte i do kufru na cestu domů. Osobně se mi ohromně 
líbí způsob jejich komunikace. Skoro vždy se zeptají, jak 
se zákazník má nebo jaký má den a často konverzace 
nekončí jen tam. To je něco, co bych ocenila ve všech 
koutech světa.

5) Nebojte se Londýňanů. Hodně lidí říká, že obyvatelé 
Londýna jsou velmi povrchní a vždy se chovají, jako by 
byli něco více. Samozřejmě nejde všechny hodit do 
stejného pytle. Lidé jsou opravdu různí. Moje zkušenost 
mi ale určitě pomohla přesvědčit se, že tato tvrzení 
pravdivá nejsou. Navíc poznat se s novými lidmi je vždy 
obrovské plus – dokážou vás obohatit o nové informace, 
kulturu a zvyky. A to tvrdí jak různé studie, tak i osobní 
zkušenosti. Navíc tak můžete procvičovat tu pravou 
hovorovou angličtinu. Vyrazte tedy například na bowling, 
do kina, do centra, zkrátka kamkoliv. Hlavně se bavte!

 Závěrem bych chtěla snad už jen znovu 
podotknout následující: Londýn může být chaotický, 
přeplněný lidmi, komplikovaný, ale osobně se 
domnívám, že Londýn je místem, které vás obohatí 
o mnoho fantastických zážitků. Je to město s obrovskou 
kulturou, velkou historií, plné umění a jedinečné 
atmosféry. Rozhodně stojí za návštěvu, a to v jakémkoliv 
ročním období. 

    Michaela Thomasová 
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Snový víkend Martiny Sáblíkové

 Všechna čest právem patří Martině 
Sáblíkové. Na světovém šampionátu ve víceboji 
v kanadském Calgary totiž nezískala „jen“ zlato, 
ale překonala i 2 světové rekordy. Pojďme se na to 
ale podívat hezky od začátku.

 Mistrovství světa v rychlobruslení ve 
víceboji 2019 – tak zní přesný název letošního 
šampionátu, se konalo v Calgary, kde se mj. konaly 
v roce 1988 i Zimní olympijské hry. Termín konání 
padl na první březnový víkend, tedy 2. a 3. 3. 2019. 
V sobotu byly na programu závody na 500 a 3000 
metrů. O den později se jelo na trati dlouhé 1500 a 
5000 metrů. Naši zemi jely reprezentovat Martina 
Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Pro všechny české 
obdivovatele tohoto sportu tak začal víkend, který 
nemá obdoby.

 První disciplínu na 500 metrů zajela nejlépe 
Japonka Miho Takagiová, která zde obhajovala 
zlatou medaili, a tímto výsledkem se dostala do čela 
průběžného pořadí. Zdráhalová měla 8. a Sáblíková 
až 13. čas. V závodě na 3000 metrů však Martina 
opět ohromila. Časem 3:53,31 zajela nový světový 
rekord a překonala tak jeho dosavadní držitelku 
Kanaďanku Cindy Klassenovou, která rekordní čas 
zajela před třinácti lety. Tímto výsledkem se 
Sáblíková katapultovala na průběžné 2. místo 
šampionátu.

 V neděli na trati dlouhé 1500 metrů Martina 
zajela parádní 4. místo a nejrychlejší byla opět 
Japonka. Rozhodnout se mělo na poslední trati. Na 
trati, kde je Sáblíková neporazitelná. Po sobotním 
světovém rekordu o vítězství na 5000 metrů dlouhé 
trati nikdo nepochyboval, pouze se čekalo, jak moc za 
sebou Martina soupeřky nechá. I na této trati Martina 
pokořila dosavadní rekord, tentokráte svůj, a to časem 
6:42,01. Japonku Takagiovou v závodě porazila o 20 
vteřin a v celkovém součtu se stala popáté mistryní 
světa ve víceboji. Nikola Zdráhalová na 5000m trati 
nestartovala.  Martina Sáblíková je jedna 
z nejúspěšnějších českých sportovkyň a můžeme být 
na ni právem hrdí. . 

            

       Matyáš Mička

SPORT
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ZAJÍMAVOST

 Když se řekne upír, většině z nás vyvstane na 
mysli krvežíznivá bytost, která se dnes stala 
dominantním prvkem hororového žánru ve filmech, 
seriálech a knihách. Zatímco tyhle bájné postavy dost 
možná neexistují, v říši živočichů bychom takového 
upíra našli. Konkrétně ve třídě savců, řádu letounů, čeledi 
listonosovitých a podčeledi upírů. Jak už jste zjistili 
z nadpisu – jedná se o upíra obecného.

· někdy je také nazývaný upír rudý nebo velký, 
patří mezi tropické netopýry a obývá Střední 
a Jižní Ameriku

· co se týče jeho rozměrů, délka těla je asi 8 cm 
a váha kolem 50 g, rozpětí křídel může mít až 
20 cm

· tohle zrovna není úplně šokující fakt, ale upíří se 
živí pouze krví teplokrevných živočichů (ptáci, 
domácí zvířata, ale i lidé)

· loví výhradně za soumraku, kdy se ke své kořisti 
přiblíží po zemi, následně odhrne srst, nařízne 
pokožku oběti a olizuje vytékající krev

· ve slinách má tzv. hirudin, což je látka, která 
zabraňuje srážení krve, tudíž může krev olizovat 
až půl hodiny

· během 30 minut je schopen zkonzumovat až 
25 mililitrů, dokáže se krví přecpat tak, že nemůže 
ani létat a musí se zpět „domů“ dopravit pěšky

Upír obecný

      ·  kolem nozder má tepločivný orgán, pomocí    
            kterého dokáže zaznamenat pulzující tepnu a ví,   
            kam kousnout

· má redukované stoličky, ale zato velmi ostré 
špičáky

· na lidi útočí jen zřídka
· je přenašečem vztekliny
· upíři  mezi sebou komunikují  pomocí 

ultrazvukových signálů

A jak tráví upír obecný den? V tuto dobu se ukrývá 
na tmavých místech – nejčastěji v jeskyních nebo 
dutinách stromů. Žije v koloniích, které čítají od 20 do 
50 jedinců. Je tedy poměrně hodně společenský. Na 
lov se vydává v noci, a napadá hlavně stáda divokých 
prasat nebo krav. Nemusí se ale každému jedinci vždy 
poštěstit a ten se potom vrací domů hladový. V tomto 
případě některý šťastlivec, který se nasytil, vyvrhne 
trochu krve, aby jeho druh nehladověl. 
� Jak bylo již zmíněno, na lidi upíři moc často 
neútočí. Přesto ale došlo k několika málo případům, 
kdy po upířím kousnutí zemřelo několik indiánů 
v oblastech Venezuely. Příčinou smrti však nebyla 
ztráta krve, ale to, že je upíři nakazili vzteklinou. 
� Co se týče délky života, ve volné přírodě byl 
nejstarší devítiletý samec, v zajetí se však mohou 
dožívat až 20 let. 

Klára Adamopulosová
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DOBRÁ RADA NA ZÁVĚR
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Jarní detox

 I když to tak možná úplně nevypadá, pomalu, ale 
jistě přichází jaro. Po zimě, kdy se naše tělo zaneslo 
různými nezdravými toxiny, je potřeba do tohoto nového 
období vykročit správnou nohou. Pokud se cítíte neustále 
unavení, slabí, nemocní, vaše nehty, vlasy i pleť s vámi 
odmítají spolupracovat a vaše nálada je každým dnem 
horší, detox je přesně to, co potřebujete. I přesto, že tato 
očistná kúra je skvělý způsob, jak se naladit na jaro, nic se 
nesmí přehánět – a jak se taky říká – všeho moc škodí. 
Proto jsme pro vás připravili pár jednoduchých kroků, jak 
detox provést, aniž byste si spíš ublížili, než pomohli. 

Na začátek si řekneme, co byste určitě měli zařadit do 
vašeho jídelníčku:

· smoothie (rozmixované šťávy z čerstvého ovoce 
či zeleniny) – obsahují vitamíny a antioxidanty 
a taky odstraňují toxiny 

· čistá voda – ideálně neperlivá např. s citronem – 
denně byste měli vypít 2–2,5 l vody

· celozrnné pečivo
· zakysané mléčné výrobky
· citrusové plody – vysoký obsah vitamínu C
· bylinky: máta (zbavuje stresu), bazalka, 

rozmarýn, fenykl (pomáhá trávení) nebo šalvěj
· mrkev, brokolice, jablka, brusinky nebo borůvky

Teď naopak pár věcí, kterých se během detoxikace musíte 
vyvarovat:

· neměli byste požívat alkohol
· vynechte cukry, nepoužívejte sůl a ochucovadla
· nekonzumujte maso
· nepijte kávu a nekuřte
· nepijte sycené nápoje

 A teď se můžeme přesunout k samotnému plánu. 
Ten je rozdělen na tři fáze – první fáze trvá 7 dní, druhá 
5 dní a poslední zase 7 dní.

�

� Během první fáze byste z jídelníčku měli vyřadit 
maso, smažené pokrmy, cukr, umělá sladidla, sůl, bílou 
mouku a pečivo. Naopak byste do ní měli zařadit hodně 
zeleniny a ovoce, luštěnin, rýži nebo kysané mléčné 
výrobky a ryby. Během první fáze je důležité, abyste 
dodržovali pitný režim. Ideální způsob, jak správně začít 
den, je pomocí smoothie. Taky cvičení není na škodu – 
cvičte alespoň 3x týdně po dobu jedné hodiny. Pocením 
se zbavíte toxinů a zároveň vám sport může pomoci 
zrelaxovat.

� Po úspěšném zvládnutí první fáze se můžete 
přesunout na fázi druhou. V té byste se měli stále vyhýbat 
masu, ale nově už i všem mléčným výrobkům (sýry atd.). 
Měli byste jíst hodně listové zeleniny (rukola, špenát, 
hlávkový salát) a ryb. Vhodná jsou také semínka všeho 
druhu. V této fázi byste měli pít už 3 litry vody denně – 
ideálně s citronem, který nastartuje metabolismus 
a zažívání. Co se týče pohybu, doporučuje se například 
chůze, běh či jóga.
� No a konečně můžete postoupit na třetí, poslední 
fázi. Zde byste měli do svého jídelníčku pomalu zařadit 
maso a mléčně výrobky. Snažte se využít toho, že jste 
trochu pozměnili svůj jídelníček, a nevracet se 
k nezdravým variantám (sladká, slaná a tučná strava). 
� Je čistě na vás, jak si váš detox ohlídáte – dny 
v jednotlivých fázích si můžete přibírat či ubírat, jak 
chcete. Hlavní je, abyste se cítili dobře a byli ready na 
jaro! 

   Klára Adamopulosová
  



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Eva Plačková, 
Tatiana Burdová, Karolína Daníčková, Kateřina Mališková, 

Matyáš Mička, Michaela Schwarzová, 
Tereza Víchová  a Viktorie Pavlíčková.

„Proč mají na každé slovo 10 významů?'“
„To se ti jenom zdá! Na každé jich mají patnáct.“

„Asi není příjemné když ... ten býk přes tebe přeběhne, že?“

„No a to už známe, že velká písmena znázorňují různé veličiny – protože K jako intenzita prostě ... 
nejde zapomenout.“

„A je to velmi, velmi, veelmi důležité místo, a tudíž velmi nudné.“

„Ať už vás bude trápit matematika nebo vaše dušička bolavá, tak mi napište na adresu ...“

ODPOSLECHNUTO
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