
 
 

 

 

Milí čtenáři KáGéčka, 
 
 
hlásíme se Vám zpět, tentokrát v den všemi očekávané školní 

akademie – ale také v době pedagogické rady… Doufáme, že 

se na Vašich známkách nepodepsalo nacvičování na akademii 

a nebudete se tedy obávat třídních schůzek .  

     Co se týče designu KáGéčka… Pilně pracujeme na jeho vylepšení, ale 

z technických důvodů musíme změnu grafické stránky časopisu ještě odložit. 

Doufáme, že se nám to do vydání příštího čísla podaří a že se Vám KáGéčko 

v novém bude líbit.  

     V tomto čísle se opět dozvíte spoustu zajímavého i zábavného, mimo jiné tu 

na Vás čeká rozhovor s Jakubem Spoustou z kvinty a pozvánka na maturitní ples. 

Znovu Vás také upozorňujeme na to, že velmi rádi uvítáme jakékoli příspěvky!  

     Teď už nám jen zbývá popřát hodně zdaru při nadcházejících písemkách 

a krásné prožití posledních slunečných dní. 

                                                                                           Za celou redakci  

Markéta Pokorná 
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

2.+3. číslo, 3. ročník, prosinec 2009
Doporučená min. cena: 10 Kč



 

Pozvánka na maturitní ples 

 
Dovolujeme si Vás pozvat 

na maturitní ples našeho gymnázia, 
který se koná v pátek 15. 1. 2010 
v Národním domě na Vinohradech. 

Lístky k sezení i stání Vám rádi prodáme ve třídě oktávě! 
 

 

Výměnné pobyty 
 
     V hodinách konverzací v cizím jazyce vyučují většinou rodilí mluvčí nebo vyučující, kteří 

dlouhodobě pobývali v cizině. Atraktivní variantou osvojování cizího jazyka, poznávání reálií 

cizích zemí i našich budoucích spoluobčanů v Evropě je pořádání studijních cest do 

zahraničí. 

Letošní školní rok nabídne výměnu s následujícími zeměmi: 
 
Francie  
– více informací u p. Mgr. Josefa Očenáška (j.ocenasek@krestanskegymnazium.cz_ 1) 
 
Německo 
– více informací u pí Mgr. Markéty Kvičerové (m.kvicerova@krestanskegymnazium.cz_) 

a pí Mgr. Markéty Přádné (m.pradna@krestanskegymnazium.cz_) 
 
Švýcarsko 
– více informací u pí Mgr. Markéty Kvičerové (m.kvicerova@krestanskegymnazium.cz_) 

a pí Mgr. Markéty Přádné (m.pradna@krestanskegymnazium.cz_) 
 
Anglie 
– více informací u pí Mgr. Anny Černé (a.cerna@krestanskegymnazium.cz_)  
 
     Při těchto výměnách studenti mohou poznat danou zemi, její reálie, jiné prostředí 
a především posílit znalosti německého, ale též i anglického či francouzského jazyka.  

 
                                                 
1   V emailové adrese, prosím, vymažte podtržítko na konci adresy, které je zde z bezpečnostních 

důvodů. 

 2
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Udělali jsme rozhovor s Jakubem Spoustou… 
 
 
     Ahoj Kubo, můžeme Ti položit několik otázek?  
Jo, klidně.  
 

     Všichni Tě známe a víme, že jsi student kvinty, jak Tě naše úžasná škola baví? Dost 
trapná otázka, co? 
Trošku baví, vlastně mě baví moc… 
 

     To zní celkem divně?  
Hm. 
 

     Rozhovor jsme udělali s Tebou, protože nás moc zajímá Tvůj velký koníček… Prozradíš, 
o co jde? 
Hraju tenis a válím se hodně u televize. 
 

     Hm… A jak dlouho?  
 7 let hraju tenis a válím se už hodně dlouho. 
 

     Jak často trénuješ? Dá se to vůbec zvládat se školou?  
Jednou týdně celkem v pohodě. 
 

     Nevadí Ti, že tenis je strašně moc individuální? Pořád jsi tam sám, my bychom z toho 
byli smutní… 
Ne, v pohodě nevadí… Jsem zvyklej. 
 

     Zbývá Ti čas ještě na něco jiného než na sport? Máš nějaké jiné koníčky?  
Poslouchám hodně hudbu a válím se u televize… 
 

     A u televize Tě to baví? Učíš se vůbec?  
Baví strašně moc... No nemůžu říct, že se neučím, to ne, ale že bych se učil každý den, to  
ne, spíš tak třikrát za týden. 
 

     Tak jo… To je fajn. Děkujeme Ti za rozhovor. 
Není zač, zdarec.  
 
Jakubovo top 10:  

Jídlo:   McDonald a od maminky 
Předmět: Tělocvik jednoznačně 
Pití:   Kofola 
Sport:   Fotbal  
Hudba:  RHCP 
Film:   Pulp Fiction  
Kniha:  Harry Potter 
Místo:  Postel  

            Země:  Česko 
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17. listopad 1989 
 

Nedávno jsme oslavili výročí 17. listopadu 1989. Proč a co jsme slavili? Přestože nejsem 

pamětníkem, ostatně jako my všichni studenti KG, v tomto článku se Vám to pokusím 

alespoň trochu přiblížit. 

     Druhá polovina osmdesátých let. V Československu už přibližně 40 let vládne totalitní 

režim, vláda jedné strany – komunistické. Ovšem, časy se mění, lidé začínají čím dál více 

toužit po svobodě, i proto se politická situace stále více a více uvolňuje. 

1988: 25. prosinec, známá Svíčková demonstrace v Bratislavě – jedno z nejdůležitějších 

vystoupení občanů a věřících proti komunistickému režimu v Československu. 10. prosince 

se na Škroupově náměstí na Žižkově při příležitosti 40. vyhlášení Všeobecné deklarace 

lidských práv konala režimem povolená demonstrace, a to se zas tak často nestávalo! Celý 

rok 1989 začíná "Palachovým týdnem" mezi dny 15. – 20. ledna. Tyto demonstrace jsou 

vesměs brutálně potlačovány režimem. Krátce poté je vytvořena další protirežimní petice, 

"Několik vět". Podepsalo ji více než 40 000 signatářů. V Praze další velké demonstrace 

21. srpna v den výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968 

a 28. října - den vzniku samostatné ČSR. To bylo jen tak na úvod, aby Vám bylo jasné že 

se 17. listopad neodehrál jen tak z ničeho nic.  

     Už v říjnu 1989 začala organizace Nezávislé studentské sdružení plánovat na 

17. listopad pietní akci 50. výročí uzavření českých vysokých škol také jedním zrůdným 

režimem v našich dějinách – nacistickým a uctění památky Jana Opletala. K organizaci 

akce se přidal i Socialistický svaz mládeže. Právě protože akci organizoval komunistický 

SSM se akce zúčastnilo tak málo disidentů.  

     Je to tu, pátek 17. listopadu, je velká zima. V 15:40 se na Albertově schází obrovský 

dav studentů. Po hodině se dav vydává na Vyšehrad, ke hrobu K. H. Máchy. Před 

vyšehradským kostelem je v 18:15 manifestace oficiálně ukončena. Dav čítající 5 až 10 tisíc 

hlav se spontánně vydává do centra města. Míří na Karlovo náměstí, ve Vyšehradské ulici 

jim je však poprvé zablokován postup. Proto zatáčejí na nábřeží a pokračují dále. Kordon 

policejních sil blokuje Most Legií vedoucí k Pražskému Hradu, demonstranti zamíří 

k Václavskému náměstí Národní třidou. ta je však v 19:25 uzavřena policejním kordonem 

v místech Pernštýna. Když bylo čelo demonstrace zastaveno, účastníci si sedli na zem před 

pořádkové jednotky. Příslušníci policie uzavírají všechny únikové cesty z Národní, ulice 

Mikulandská i Voršilská a také Národní třídu u Národního divadla. Přibližně 10 000 

demonstrantů tak bylo uzavřeno mezi dva policejní kordony. Přibližně ve čtvrt na devět 

začíná kordon od Národního divadla postupovat směrem k davu, policie začíná brutálně 



mlátit všechny zúčastněné svými obušky. Jediné únikové cesty jsou skrz policejní "uličky", 

ve kterých na vás čeká několik ran. Do 21:20 je demonstrace rozehnána. Mnoho účastníků 

je zatčeno. A ještě mnohem více jich je zmláceno. Tímto večerem však začíná Sametová 

revoluce, která naši zemi dovede až k svobodě, k první vládě, ve které nemá hlavní slovo 

KSČ (10. 12. 89) od února 48, k zničení železné opony svírající naši zemi, k návratu mnoha 

našich občanů vyhnaných za hranice naší země, ke zvolení prvního nekomunistického 

prezidenta po 41 letech – Václava Havla a také až ke dnešku… 

Michael Šubrt, kvinta 

 

Představujeme Vám KAKURO… 
 

Kakuro je logická hra podobná sudoku nebo klasické křížovce, která spočívá v doplňování 
čísel do prázdných políček. Do dané části řádku či sloupce je třeba doplnit různá 
(tj. neopakující se) čísla tak, aby jejich součet vždy odpovídal číslu zadanému vlevo od této 
části řádku (resp. nad touto částí sloupce). 
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How I Met Your Mother
 
How I Met Your Mother je americký sitcom televize CBS. Premiéra prvního dílu byla 
19. září 2005. Kompletně natočeny jsou zatím 4 série po 20 až 24 dílech. Od září letošního 
roku se vysílá 5. série. 

Děj 

Děj vytváří pět hlavních postav ve věku okolo třiceti let. Děj začíná, když se v tu dobu 
pouze student práv, později i právní zástupce ve velké firmě, Marshall Eriksen zasnoubí se 
svou dlouholetou přítelkyní vychovatelkou v mateřské školce Lily; a jeho spolubydlící 
a nejlepší přítel Ted se rozhodne, že je čas najít přítelkyni na celý život. Tu v prvních 
řadách vidí v televizní reportérce Robin, později i v dalších ženách. Jako protipól romantiky 
funguje promiskuitní Barney, směsice sexuálního dravce, loudila a bohatého playboye. 

Nebo!!!! 

Seznamte se s Tedem – mužem, který svým dvěma dětem vypráví, jak potkal jejich matku. 
Každý díl je jeden příběh a pomalými krůčky se přibližujeme k té pravé ženě, matce 
Tedových dětí. Ale než se tak stane, prožije Ted spolu se svými kamarády, sukničkářem 
Barneym, snoubenci Marshallem a Lily a s reportérkou Robin spoustu vtipných, trapných 
a hlavně LEGENDÁRNÍCH okamžiků, se kterými se musí podělit s dětmi. 

Hlavní role 

Ted Mosby    Josh Radnor 
Marshall Eriksen  Jason Segel 
Robin Scherbatsky Cobie Smulders 
Barney Stinson  Neil Patrick Harris 
Lily Aldrin  Alyson Hannigan 

Vracející se vtipy: 

 Slovo "úžasný" (v originálním znění awesome) se objevuje téměř v každé epizodě. 
Není pouze v epizodě s názvem Purple Giraffe (Fialová žirafa). 

 Barneyho hlášky: "Legendární" (v originálním znění Legendary), "Do obleku" 
(v orig. znění Suit up), "Tlesknutí" (v orig. znění High five), "Jak je?" (v orig. znění 
What up?). 
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 Pro zvýraznění okamžiku Barney používá frází "počkejte" (v orig. znění wait for it 
uprostřed slova, např. legen .. počkejte .. dární. Tímto způsobem byla napojena 
druhá a třetí série. 

 Barney se označuje za Tedova nejlepšího přítele nebo Marshallova svědka, 
všechny také opravuje. 

 Barney použil jako první v seriálu hlášku "Znáš už …?" (v orig. znění Have you 
met ...?) k představení Teda náhodně vybrané ženě u baru. Řekl pouze "Znáš už 
Teda?" a odešel pryč. V jedné epizodě použije i hlášku "Znáš už mě?". Hláška byla 
později použita k představení všech hrdinů kromě Lily. 

 Barney používá frázi "Daddy's home" ("Táta je doma") vejde-li do nějakého 
objektu plného žen. 

 Fackovaná: V epizodě z druhé sezóny Slap Bet je Fackovaná sázka mezi Barneym 
a Marshallem. Kdo zvítězí, dá druhému facku. Lily (Fackovací komisař) dá na 
konci Barneymu (poraženému) na výběr mezi deseti fackami hned anebo pěti 
vlepenými kdykoliv. Ty jsou rozdávány: 

 Na konci epizody Slap Bet, pár minut po konci hry. 
 Na konci epizody Stuff, při divadelní hře, která má naštvat Lily. 
 V epizodě Slapsgiving, při večeři v den díkuvzdání (Thanskgiving). 

 "Telepatické rozhovory:" Pokud postavy potřebují něco soukromého sdělit jen 
jedné osobě, a jsou přítomni i další lidé, tak použijí telepatické rozhovory. 
Marshall je schopen komunikovat s Lily a Tedem, Robin nedokáže komunikovat 
s Lily. 

 Při jakémkoliv dotazu na Barneyho zaměstnání se zasměje a řekne "Prosím vás." 
a nikdy neodpoví. 

 Barney miluje laserové bitvy a speciální síť obchodů Sharper Image. 
 Robin často koketuje s tím, že je Kanaďanka. Někdy naráží na americké 

zdravotnictví nebo chudou znalost světa. 
 

Kdybyste se chtěli dozvědět něco více o seriálu HIMYM, 
můžete se podívat na český web http://himym.cz/ nebo se můžete podívat na jednotlivé 

epizody na webu http://iserialy.sk/serialy/how-i-met-your-mother/. 
  
 

Vtip 
 
Farář a řidič autobusu se sejdou před nebeskou branou. Svatý Petr nejprve pouští řidiče. 
Duchovní se ptá: „Proč já musím čekat?“ Petr mu se smíchem odpoví: „Když ty jsi kázal, 
všichni v kostele spali, zato když on řídil, všichni se modlili…“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Telepatie
http://himym.cz/
http://iserialy.sk/serialy/how-i-met-your-mother/
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Anketa – 17. listopad 1989 
 

Jak vidí profesoři události před dvaceti lety? 

Zeptali jsme se některých na následující dvě otázky: 

 

1. Jak a kde jste prožíval/la listopad 1989? 

 

2. Když vzpomenete na tehdejší pocity a naděje: vidíte v nich nějaké iluze, které 

jste tehdy měli a postupně o ně přišli? Jaké nejsilnější? (rád bych, abyste se 

omezili jen na porovnání tehdejšího a dnešního pohledu, nikoli na popis 

a reflexi vývoje) 

 

--- 

 

 paní ředitelka Božena Böhmová 

 

1, 17.11. 1989 jsem čekala svou nejmladší dceru Lídu a měla dvě malé děti. Můj muž 

chodil na různá shromáždění, já byla pouze jednou na Václavském náměstí, jinak jsem 

spíše sledovala televizi. Prožívali jsme obrovskou euforii. Lidé rychle zapomínají, ale 

mně i dnes připadá hodně věcí úžasných. 

 

2, Mohu učit a dokonce na Křesťanském gymnáziu, mé děti chodí na Arcibiskupské 

gymnázium a vyrůstají v demokracii. Dodnes mě naplňuje úžasem, když autem 

přejíždíme rakouskou hranici a nikdo nás ani nezastaví, natož aby chtěl vidět průkaz 

totožnosti, do naší země jezdí na návštěvu papež a americký prezident... Některé věci 

jsem si samozřejmě představovala idealisticky, nejvíce mě mrzí, že se stát nedokázal 

vyrovnat finančně s církví a taky že církev ztratila takový ten polistopadový kredit. 

I celá naše země ztratila takový ten kredit nastartovaný Václavem Havlem, kterého 

dodnes velice obdivuji. Ale to už je naše věc. Troufám si říci, že je to hodně v rukách 

vaší generace. 
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--- 

 
 profesor dějepisu, ZSV, dějin umění Zbyněk M. Duda 

 

 1. Dne 16. a 17. 11. 1989 jsem byl od ranních hodin mimo Prahu - připravoval a instaloval 

jsem výstavu v Okresním muzeu Praha-východ (Čelákovice - Brandýs), kterou jsem též 

v sobotu 18. 11. zahajoval. 

 

2. Ony události vnímám jako návrat českých zemí na civilizační a duchovní mapu Evropy. 

Po 20 letech mám radost, že v ní nadále, byť s potížemi, zůstáváme. 

 

--- 

 

 profesorka angličtiny a konverzace z angličtiny Zuzana Procházková 

 

1. + 2. Listopad 1989 nemohu zapomenout, čekala jsem svého druhého syna a možná 

i proto jsem se rozhodla připojit ke studentům na Albertově. Už od léta jsem sledovala 

dění v sousedních zemích a taky běhala s fotoaparátem po Praze. Bylo tu nezvykle 

rušno. Samozřejmě jsem si všímala skupinek příslušníků VB a trochu se možná i bála. 

Všichni jsme po sobě tak trochu rozpačitě pokukovali a nikdo pořádně nevěděl, co se 

bude dít. Prostě jen tak přišli – jako já. Zvědavě jsem se rozhlížela a zjistila, že jsou dvě 

ulice zataraseny příslušníky VB. Za jejich zády jsem uviděl hasičská vozidla. Byla celkem 

zima a při představě mokra mi běhal mráz po zádech. Zvědavost však byla silnější než 

strach. Cítil jsem souznění davu, takovou zvláštní příjemnou energii. Byl to nádherný 

pocit, začínala jsem si uvědomovat, že svoboda je především o odvaze. Až o mnoho let 

později mi došlo, že člověku nikdo svobodu vzít nemůže, že si ji každý omezuje sám, 

protože lpí na pohodlí a na životě. 

 

 

Šimon Trlifaj, septima 

 

 

 
 

 



 

Vzdělání 
  
 Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání. (Herbert Spencer) 
 

 Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve 
škole. (Karel Čapek) 

 

 Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně. 
(Julian Tuwim) 

 

 Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm. 
(Marie Curie – Sklodowska) 

 

 Návalům cizinstva neodoláme, národnosti a samostatnosti své neobhájíme, 
nebudeme-li se svými sousedy statně a vytrvale závoditi v průmyslu a vzdělanosti. 
(František Ladislav Rieger) 

 

 Neučíme se pro školu, ale pro život. (latinské úsloví) 
 
 

Paranormal activity
 
Režie:  Oren PELI (na rok 2010 připravuje film Area 51) 
Stopáž: 99minut 
Žánr:  Horor 
Rok:  2007, USA 
Herci:  Randy McDowell, Tim Piper, Ashley Palmer 
 
Film je o mladém páru, který se nastěhuje do nového, ne zrovna malého předměstského 
domu. Dívku už od osmi let doprovázejí noční můry, nevysvětlitelné zvuky, pohyby 
nábytku. Koupí si kameru a v noci kameru umístí do ložnice a nahrává, když spí. Druhý den 
jsou na obraze nevysvětlitelné pohyby věcí… Jelikož tyto jevy nabírají na síle, na návštěvu 
si pozve kněze a doufá, že jí to nějak osvětlí. Ale kněz jí řekne, že nejde o duše mrtvých, 
ale o démony. A s tím, že on opravdu nemůže pomoci. Že nepomůže, kdyby se 
přestěhovali, démon totiž není v domě, ale v ní. Postupem času se tyto jevy, které 
potvrzovaly přítomnost nějaké nadpřirozené síly, stupňovaly.   
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http://cs.wikiquote.org/wiki/Herbert_Spencer
http://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%A0kola
http://cs.wikiquote.org/wiki/Karel_%C4%8Capek
http://cs.wikiquote.org/wiki/Julian_Tuwim
http://cs.wikiquote.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_Rieger
http://cs.wikiquote.org/wiki/Latinsk%C3%A1_%C3%BAslov%C3%AD


     Film má dva konce. Jeden se objevil na internetu a druhý v kinech. Myslím, že o kvalitě 
filmu svědčí i to, že náklady na film byly pouhých 11 000 dolarů a na kontě mají již pře 48 
miliónů dolarů. Pro srovnání – náklady na 6. díl Harryho Pottera byly něco přes 
$250,000,000 a celosvětově vydělal $928,638,500. 
     Do České republiky se film zatím nedostal. Nejsou k němu ani titulky, ani dabing. Je 
zatím pouze v angličtině. Je to první film, o který si Češi mohou zažádat. Stránky 
Paranormal activity jsou: www.paranormalactivity.cz , zde i Vy můžete zažádat o tento film 
a přidat hlas, aby se tento film dostal do českých kin. Oficiální trailler najdete na stránkách 
www.youtube.com.   
     Film jsem viděla, líbilo se mi zpracování a nápad. Já osobně jsem se nebála, ale spíše 
jsem cítila vnitřní napětí… Jak to bude? Co se stane? Když jsem nad filmem poté 
přemýšlela, znovu mi došlo, že určitě existují nějaké nadpřirozené jevy, ať už jsou dobré 
nebo špatné. Já osobně dávám filmu 85%. Velmi dobrá atmosféra je večer doma, sám. 

Co o filmu napsali? 

     Přesvědčivě zahrané, výtečně gradované a bál jsem se jako hrom (sám doma, večer). 
Pracuje to sice s některými předpoklady, které je potřeba překousnout (záminky, proč dům 
neopustit, jsou někdy trošku na hraně), ale to každý z filmů tohoto pseudodokumentárního 
stylu (ať už Blair Witch, Rec či Cloverfield). Upřímně řečeno – nemůžu se dočkat kina, 
protože, jestli tento závěr není skvělý (výtečně pracující s představivostí), tak už nevím. 
90% 

     V některých chvílích fakt až nechutně děsivý a mrazivý, zejména ke konci to nabere 
správný grády a ve spolupráci s dokumentárním stylem a tématem paranormálních jevů, 
na který sice nevěřím, ale někde v hloubi přece jenom vrtá určitá pochybnost při pohledu 
na různá videa na netu, to vytvoří skvělou duchařinu, jen je škoda, že začátek je trošku 
zbytečně protahovaný, ale to vyváži prvotřídní herecké výkony. 

     Paranormal Activity svůj účel splní – vyděsí, ale stejně tak rychle i vyšumí. 
Nejstrašidelnějším filmem roku už zůstane, ale že by na Vás měl nechat nějaké psychické 
následky nebo přivodit noční můry? To asi ne. 

     Nejlepší film svého druhu (Blair Witch, Rec, Cloverfield, District 9). Perfektní gradace, 
práce se zvukem a obrazem. Z nočních scén jde největší strach, a přesto se na ně budete 
nejvíc těšit. Výborní 2 (3?) herci, ta holka by si měla jít pro Oscara. 
 
 
 
 
 
  

(zdroj:  www.csfd.cz, kde film má 78%) 
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http://www.paranormalactivity.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.csfd.cz/
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Hlášky učitelů 
 
 
„Trestem bylo zazdění … do zdi.” (pí Kvičerová) 
 
„Začneme začátkem eneolitu…ééé…eneolitu…ééé…eneolitu…takže začneme začátkem 

eneolitu.” (p. Očenášek) 
 
- pí Sýkorová: „Takže čím si můžeme poranit hlavu?“  
- Ondřej Skoupý: „Tak třeba hřebíkem?“ 
- pí Sýkorová: „Ano máš pravdu, taky to tak jde, máš plus. “  
 
 

Akce na prosinec 
 
 8. 12.                Třídní schůzky (od 18:00) 
                              Setkání vedení školy se zástupci rodičů (od 17:30) 
 11. – 12. 12.     Basketbalový maratón (kvinta –  oktáva, I. – IV. ročník)  
 15. 12.                The Bear Educational Theatre – A Christmas Carol  (septima, 

oktáva, III. a IV. ročník) 
 16. 12.             Koncert FOK  
 v noci 17. – 18. 12.    Filmový maratón (na starosti Š. Trlifaj, septima) 
 18. 12.             Možnost vánočních besídek  
 21. – 22. 12.    Ředitelské volno 
 23. 12. – 3. 1.  Vánoční prázdniny  
 4. 1.                   Mše svatá v 9:00 ve Strašnicích, nástup do školy 

 Další akce:   

- Jednodenní adventní Vídeň, výstava impresionistů  

- Olympiáda z německého jazyka 
- Školní kolo Matematické olympiády (kat. A) 
- Matematická soutěž MaSo  
- Matematická soutěž Deskové hry  

            - Koláčový den (organizuje kvarta)  


	Režie:  Oren PELI (na rok 2010 připravuje film Area 51)

