
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 

 

 
 
V tomto čísle najdete… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

To, co si teď budete číst, jsou autentické emaily, které jsem posílala svým známým 
v průběhu let 2000 a 2001. Můj manžel získal na 6 let pracovní povolení, a tak jsme jeli 
i za cenu, že já jsem nesměla pracovat. Zato jsem měla čas číst, psát, překládat a 
dobrovolničit nejdříve v Kaliforniii, půl roku v Illinois a dalších 5 let zase v Kalifornii. 
Z technických důvodů jsou emaily bez diakritických znamének.  

Nas prvni vylet do SF:  6. číslo, květen 2008
Na americke pomery jsme vyrazili brzy rano , tak v 7.45 a za hodinku pomerne rychle 
jizdy {na muj vkus : 85 mph = 150 km/h} jsme byli i se zaparkovanim temer na molu 
hned naproti ostrova Alcatraz. Pocasi bylo skvele, slunecno a pritom neustale svezi vitr 
od more. Nalevo se nabizel pohled na cerveny monstr most Golden Gate Bridge, ktery 
jsem videla uz pri priletu z letadla.  

Doporučená min. cena: 10 Kč

Sli jsme okolo more az k mostu a potom asi do jeho pulky. Byl to skvely zazitek 
a myslim, ze hlavne diky tomu se mi S.F. libi. Pozdeji jsme jeste jeli na vyhlidkovou vez 
Coit Tower, kde podle pruvodce neni mozne najit misto k parkovani, ale nam se to 
podarilo a ani nas nikdo neodtahl.  

No a potom zacala zajimava cesta mestem pres Cinskou ctvrt po kopcovatych ulickach 
a musim rict, ze jsem Petra obdivovala, ze to zvlada. Dokonce jsme v necem 
podobnem predtim i parkovali. Je mi jasne, ze v S.F. bych ridicak neudelala ani 
nahodou.  

Odpoledne jsme se odplazili /byla nejak zacpa na dalnici a zda se nam, ze je to mistni 
oblibeny zpusob traveni volneho casu/ na pobrezni trasu na jih, s cilem dorazit do 
Santa Cruz. Ale nakonec jsme dojeli do Half Moon Bay a potom pres kopce smerem na 
San Mateo do Cupertina na navstevu k jednem Petrovym znamym z firmy. Tam jsme 
se zdrzeli skoro az do tmy, coz se ukazalo byt problem pri strefovani se na dalnici 
vedouci do Fremontu. Ale nakonec se to povedlo.  

Do S.F. se jeste urcite podivame, ale mozna tam radeji pojedeme BARTem, tedy 
mistnim metrem, ktere tam dorazi asi za 45 minut a zpatecni listek stoji asi $8, 
a clovek se nemusi starat o auto. V S.F. je situace s parkovanim asi jeste horsi nez 
v Praze a jsou na ni neustale stiznosti v mistnich novinovych platcich.  

Uzitecne odkazy: www.bart.gov vse o podzemni a nadzemni draze v oblasti Bay Area 

http://goldengatebridge.org/ vse o mostu Golden Gate... i historicke fotky ze 
stavby, soucasne informace, FAQ, school projects..  

    Jana Kodetová 
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 1.5. Státní svátek 
 6.5. Pedagogická rada IV. ročníku a oktávy od 15,25 hod.  
 7.5. Poslední zvonění a Majáles 
 8.5. Státní svátek 
 9.5. Ředitelské volno 
 12.5.-16.5. Volný týden pro maturanty 
 12.5.-16.5. Mistrovství školy v badmintonu (prima – III. ročník)  
 19.5.-23.5. Maturitní zkoušky  
 26.5. Slavnostní předání vysvědčení maturantům (16 -18 hod.) 

v Břevnovském klášteře 
 Návštěva kaple Svatého Kříže na Karlštejně (sekunda)  
 Návštěva rodného bytu Františka Palackého (tercie)  
 Exkurze do Botanické záhrady (kvinta a I. ročník) 

 
  

 
 

Tentokrát jsme se Vás zeptali, jaké jídlo máte nejradši ve školní jídelně... 
A zde jdou jídla, která měla nejvíce hlasů: 

 
Kuřecí maso po čínsku  27% 
Ovocné knedlíky   18% 
Pečené kuře   13% 
Kuřecí řízek   13% 
Rybí file    10% 

                                 Zapečené brambory/těstoviny          8% 
Ostatní    11% 
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     Anežko, Ty máš zajímavého koníčka. Můžeš nám ho nějak přiblížit? 
No, je to spíš kůň než koníček. Váží 800 kg, v kohoutku měří 183 cm, je to německý 
teplokrevník, hnědák a jmenuje se Dancer 87. 
 
     Víme o Tobě, že ses s Dancerem loni stala juniorskou mistryní České republiky 
v drezuře. Co je to vlastně drezura? 
Drezura je olympijský sport. Ale není to moc hezké slovo. Třeba v Anglii se často 
používá výraz tanec nebo tančící kůň. Drezuru si můžete představit jako krasobruslení, 
jenže nejedete na bruslích, ale na koni. 
 
     Co je na drezuře nejtěžší? 
To, co je na ní i nejhezčí. Musíte se vcítit do koně. Musíte ho brát jako rovnocenného 
partnera. Jezdectví je specifický sport právě proto, že v něm záleží nejen na člověku, 
ale stejnou měrou i na koni. Oba musejí být zdraví, oba musejí mít natrénováno, oba 
se musejí koncentrovat. A navíc mezi nimi musí být souhra. 
 
     Jak často trénuješ, vlastně trénujete, když jste dva? 
Až na výjimky každý den. Ještě donedávna jsem to dělala tak, že jsem rovnou ze školy 
jela hodinu a půl na jízdárnu, vykydala jsem jeden, dva nebo i víc koňských boxů, 
vyhřebelcovala jsem Dancera, pak jsme trénovali, potom jsem mu připravila krmení a 
zase jsem hodinu a půl jela z jízdárny domů. Vracela jsem se až v noci, a když jsem se 
v autobusu snažila učit třeba slovíčka, většinou jsem nad nimi z únavy usnula. Teď 
jsme naštěstí změnili jízdárnu, takže to už nemám k Dancerovi tak daleko. 
 
     Jaké byly vaše největší úspěchy? 
Určitě vítězství na mistrovství republiky. Ale povedl se nám i start na otevřeném 
mistrovství Polska, kde jsme byli třetí, a těší mě i první, druhé a třetí místo na 
mezinárodních závodech juniorského World  Cupu. Také jsem s Dancerem mistryní 
Prahy. A propracovala jsem se jako nejmladší jezdkyně mezi nejlepší desítku českých 
drezurních jezdců v tzv. Novic Cupu, kde jsem ve finálové tříkolové soutěži skončila 
jako šestá. 
 
     A jaké máš plány do budoucna? 
Hlavně bych si přála, abychom byli já i Dancer zdraví. Chtěla bych obhájit mistrovský 
titul a pošilhávám po mistrovství Evropy. 
 
     Tak hodně štěstí! 
Dík. 
 
                                                                           Děkujeme Anežce za rozhovor! 
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     Dobrý den pí Ulrychová, můžeme Vás poprosit o rozhovor? 
Samozřejmě. 

     Jak dlouho učíte na naší krásné škole? 
Je to už sedmým rokem. 

     Jste tady spokojená? 
Ano, velmi. 

    Když ráno přijdete do školy, co Vás napadne jako první? 
Nezapomenout třídnici. (smích) 

     Kdo je Váš oblíbený kolega? Za KáGéčko tipujeme p. Polgára =) 
Oblíbených mám spoustu kolegů… 

     A ještě jedna otázka mířící do sborovny… Kdo je největší vtipálek? Tipujeme 
p. Hoppa =)) 
Pan Fiala. (jednoznačně) 

     A teď trošku do soukromí… Máte domácí zvířátko? 
Mám rybičky… 

     Zajímalo by nás, z kterých předmětů jste maturovala? 
Z matiky, češtiny, němčiny a angličtiny. 

     Jak se těšíte na Majáles? Máte už vymyšlenou nějakou ,,kabaretovou,, masku? 
Zatím nemám, těším se a jsem zvědavá, jak to zorganizujete… (úsměv) 

     Poslední otázka… Už plánujete nějaké akce na blížící se prázdniny? 
Hm… (dlouho přemýšlí) - Pravděpodobně navštívíme bratra a také vyrazíme se 
známými na dovolenou do okolí Prachovských skal.  
 

       TOP 10  pí prof. Ulrychové… 

Jídlo a nápoj:    Hradčanská a cola 
Hudba:     Hlavně ta česká a slovenská 
Předmět (jiný než matika):     Prostě matika!!! (velmi důrazně) 
Film:    Sněženky a  machři 
Sport:    Lyžování 
Číslo:    14 
Závislost:   Čokoláda 
Země:    Česká Republika 
Květina:    Růže, sněženky, narcisy, orchideje 
Volný čas:   Přátelé 

                                                                 Děkujeme pí Ulrychové za rozhovor! 
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     Tak tu máme květen a s ním i očekávaný školní Majáles! Jak jste si již jistě všimli, 
letošním tématem je KABARET. Všichni už jsme zvědaví, která třída bude mít nejhezčí 
stánek, kdo uspořádá nejlepší kampaň a hlavně - kdo se stanem králem a královnou 

ským ročníkům je tu pár menších změ y se nebude Majálesu! Oproti loň n, volba královn
konat až večer, ale již odpoledne spolu s volbou krále! Také večerní program bude 
trošku jiný, nebude se konat na Barče, ale v sokolovně v Hostivaři. Těšit se můžete 
na super kapely, bar, který je součástí sokolovny a hlavně na spoustu legrace;). Jelikož 
možná málo kdo z vás ví, kde se sokolovna nachází, přikládáme menší plánek, abyste 
věděli, jak se tam dostat (adresa: U branek 674/7, Praha 10 - Hostivař). Cesta domů 
v pozdních hodinách není problém, protože z tramvajové zastávky Nádraží Hostivař 
jezdí hned čtyři tramvaje: 22 ,26, 57 a 59.   
     Ceny pro letošní vítěze majálesového klání jsou opravdu lákavé - třída královny 
získá jeden den volna, může jet na nějaký výlet, po dohodě s třídním učitelem i na více 
dní! Takže již neváhejte, rozjeďte kampaně a podpořte své kandidáty na krále a 
královnu letošního Majálesu! 
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… KABARET 

ABARET představit, tu máme 
t. 

     Kabaret (francouzsky cabaret spoda) je malá scéna se zábavným, 
humoristickým, hudebním nebo tanečním programem. Obsahuje šansony, skeče. 

 
     Pro Vás, kteří třeba přesně nevíte, co si pod pojmem K
článek, který by Vám měl kabaret alespoň trochu přiblíži

 = ho

Program se skládá z jednotlivých hudebných, pěveckých, tanečních nebo scénických 
výstupů. Programem provází konferenciér. Kabaretní písně (původně psané pro 
kabaret) bývají také označovány termínem kabaretní kuplety. Lehčí kabaret 
s převažujícím hudebním programem pak také bývá označován slovem šantán. 
     První kabaret vznikl v 80. letech 19. století v Paříži (Chat Noir - Černý kocour) 
v r. 1881). Začátkem 20. století byl velmi rozšířený v německy mluvících zemích. 
Nicméně je třeba poznamenat, že opravdu kvalitní český kabaret, jako byla např. ona 
známá Červená sedma, byl vlastně jakýmsi předchůdcem či uměleckým předobrazem 
pozdějších divadel malých forem, jakož i příbuzným jiných pozdějších kulturních 
zařízení, která někdy označujeme pojmem poetická kavárna či literární kavárna či 
společenský klub. V dnešní době se v českých zemích pojem kabaret téměř nepoužívá, 
nahradila ho jiná módnější slova. Po 2. světové válce funkci jakýchsi mobilních 
kabaretů převzaly zábavní podniky zahrnované pod souhrnný pojem estráda. 
Kvalitnější hudební produkce z oblasti populární hudby provozovaly music-hally, větším 
zábavním podnikem příbuzným kabaretu, jenž kombinuje prvky kabaretu a cirkusu, 
zůstalo pak zařízení označované jakožto varieté. Slovo kabaret pak přežívalo na konci 
20. století i v některých československých televizních pořadech - např. Kabaret u dobré 
pohody či Kabaret u zvonečku, což ale byly de facto víceméně televizně vylepšené 
estrádní či varietní programy. 
 
 
 
 
 
 

p. Hopp: Já jsem Hopp, já si můžu přeskakovat, koho chci... 

p. Očenášek: Co to znamená zvěrozvěst? 

pí Sklenářová: Neříkejte, že jste nevychovaní, vy se jenom neumíte chovat. 

p. Hopp: Kdo lže, ten krade a může i zabít! 

p. Polgár: Jaké jsou teploty v Praze? ….. Jak kdy. 

pí Ulrychová: Vidíte, že neslyším, ne? 
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 Blíží se finále velké celoroční soutěže! 
A tak sbírejte dále kupóny – máte velkou šanci na výhru! 

 
 

 

 
Pozor, pozor!

 

1. HÁDANKA 

Byl jednou jeden král a ten měl tři dcery. Jednou takhle po obědě si je dal zavolat a 
povídá: "Chci, abyste každá řekla, a." Nejstarší se zamyslela a řekla: 
"Mám tě ráda jako Rolls Roys." Prostřední se také zamyslela a povídá: "Mám tě ráda 

r  
za si 

jak mě máte rád

jako Michaela Jacksona." "Dobrá," řekl král, "a co ty, moje nejmladší a nejsladší 
Maruško?" Maruška vyhrkla: "Mám tě ráda jako matematiku." I tu se král převelice 

ozhněval, Marušku dal ze zámku vyhnat a matematiku a čísla v celém širém království
kázat. Lidé tak kupříkladu při nákupu nesměli žádného čísla použít, říkali pouze "a

tolik látky" a ukazovali přitom rukama. Když platili, dali peníze na ruku a prodavač si 
sám vzal, kolik chtěl. Pokud jste se zeptali, kolik dětí někdo má, nejspíš vám na prstech 

ukázal. Lidé se na krále proto hněvali a z království houfně prchali. Král včas poznal 
svou chybu a dal Marušku zavolat zpět. Ta však vzkázala: "Součet dvou čísel je tisíc, 
rozdíl mezi oběma čísly je 666. Až mi, tatíčku, řeknete, která jsou to čísla, vrátím se." 

Král na to přišel i bez svých rádců. Přijdete na to i vy??? 
 

Správné odpovědi nám jako obvykle noste do sexty. 
Na vylosovaného výherce čekají lákavé ceny;) 

 

2. TAJENKA 

Zvířata přeložte do angličtiny a napište do tajenky. Příjemné luštění;) 

 
 
 

                                                                                                    

tačí, když nám donesete jen jedno z řešení… ☺, buď hádanku nebo tajenku.  

srnec
páv
kuna
vrána
štěně
vever
žralok

 
  

ka 
 
 
S
 
KUPÓN 

do Velké celoroční 
soutěže 
KVĚTEN 
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