


SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Vážení čtenáři,

současná doba je pro každého z nás opravdu těžká. Poslední 

dobou všichni žijeme ve stresu a strachu o zdraví naše i 

našich blízkých. Proto se Vás nyní pokusíme rozptýlit. Z 

tohoto důvodu se Vám do rukou dostává první číslo časopisu 

ISOánek, třídy ISO3. ISOánek Vás blíže seznámí se 

studijními obory Informační služby a Obchodník na SPgŠ a 

ISŠ v Mladé Boleslavi. 

Dozvíte se zde mnoho zajímavých informací o těchto 

oborech. Časopis obsahuje jak části vzdělávací, informační, 

poučné, tak i zábavné. Budeme se zde podrobně zabývat 

zaměřením jednotlivých oborů jak teoretické, tak praktické 

části.

Po přečtení časopisu si vytvoříte reálnou představu o tom, jak 

se dá studium těchto oborů využít při výběru VŠ nebo při 

volbě budoucího povolání.

Šéfredaktorka

Denisa Palovčíková
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SEZNÁMENÍ S 

OBOREM OBCHODNÍK

Co je obor obchodník a jaké má
možnosti?

Obchodník je čtyřletý studijní obor
s maturitou. Studenti tohoto oboru mohou 3.
ročník zakončit závěrečnou zkouškou a získat
výuční list. Po dokončení studia bude mít
absolvent výuční list i maturitu. Absolventi
jsou připraveni vykonávat organizační,
obchodní a provozní funkce zvláště na vyšších
pozicích v obchodech.

Praxe

Naše praxe probíhají jeden den v týdnu. Celá
třída je rozdělena do různých prodejen
(Penny, Jysk, Rossmann, školní obchod
Karmelka). Za práci na prodejnách studenti
dostávají finanční odměny.

Mimoškolní vzdělávání

Studenti naší školy se mohou zúčastnit
zahraničních pobytů ve Španělsku, Anglii,
Francii, Německu, které zdokonalují jejich
znalosti a dovednosti. Naše škola také nabízí,

že studenti mohou absolvovat jazykové kurzy
a ukončit je státní jazykovou zkouškou. Dále
se studenti účastní různých zajímavých
projektů (Hrdá škola, Business point).

Jaká nás čeká budoucnost?

Díky tomuto oboru se nám otevírá velká škála
ekonomických, obchodních,
administrativních a organizačních činností.
Vše je spojené s provozem a řízením obchodní
firmy či maloobchodní jednotky.

Kde se uplatníme?
Uplatníme se v organizacích a podnicích v
oddělení nákupu a prodeje zboží. Může z nás
být obchodní zástupce, zásobovač, zbožíznalec

Na jaké vysoké školy můžeme
pokračovat po maturitě?
Ve studiu můžeme po SŠ dále postupovat na
vysokou školu v ekonomickém i
gastronomickém oboru, pedagogice, ale i
oboru sociální péče
Pokud bychom šli:
Na vysokou školu pedagogickou, můžeme
využít znalosti ze SŠ a stát se učiteli ekonomiky,
účetnictví, obchodního provozu nebo také
zbožíznalství
Na vysokou školu ekonomickou, mohli by se z
nás stát již zmínění obchodní zástupci, účetní,
obchodní referenti,..
Na vysokou školu studovat právo, jde to také,
protože máme v našem oboru zahrnuty i
základy práva
Ve výsledku, pokud uděláme maturitu, můžeme
jít na jakékoliv zaměření chceme, nebo jít
pracovat, kde se nám tento obor nejvíce hodí
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Autor článku: Tereza Černá

Jaké máme předměty?
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český jazyk a literatura Český jazyk a 

literatura

Český jazyk a 

literatura

Český jazyk a 

literatura

Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk

Němčina/francouzština/

ruština nebo španělština

Němčina/

francouzština/ ruština 

nebo španělština

Němčina/

francouzština/ ruština 

nebo španělština

Němčina/

francouzština/ ruština 

nebo španělština

Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Anglická konverzace

Dějepis Biologie + ekologie Anglická konverzace Společenskovědní 

seminář

Fyzika Matematika Společenskovědní 

seminář

Matematika

Chemie Tělesná výchova Matematika Tělesná výchova

Matematika Informační 

technologie

Tělesná výchova Informační 

technologie

Ekonomika Ekonomika Informační 

technologie

Ekonomika

Tělesná výchova Účetnictví Ekonomika Účetnictví

Informační technologie Obchodní provoz Účetnictví Management

Obchodní provoz Zbožíznalství Obchodní provoz Obchodní provoz

Zbožíznalství Písemná a 

elektronická 

komunikace

Právo Marketing

Písemná a elektronická 

komunikace

Psychologie Zbožíznalství Právo

Psychologie Odborný výcvik Písemná a 

elektronická 

komunikace

Zbožíznalství

Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik



OBOR OBCHODNÍK

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i

praktické

Ovládá obchodně administrativní, ekonomické,
podnikatelské a marketingové činnosti. Jedná se zejména o

činnosti vedení účetnictví, financování podniku, personální

činnost.

Absolvent studijního oboru obchodník je středoškolsky

vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Má předpoklady pro to, aby po zpracování a získání
potřebných zkušeností vykonával organizační funkce včetně

samostatného řízení obchodních činnosti.

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení

nákupu a prodeje zboží, například: jako obchodní referent,

vedoucí obchodu, zásobovač zbožíznalec, nebo obchodní

zástupce. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na
vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Autor článku: Olla Adashynska
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PRAXE V 
ROSSMANNU
Výhody

V obchodě jménem Rossmann se můžete

těšit na tu nejlepší praxi.

Panuje zde skvělý kolektiv a práce, která by

bavila každého.

Získáváme zde nové zkušenosti a rozvíjíme

teoretické znalosti.

Vyzkoušíme si práci dle svého oboru na
vlastní kůži a rozhodně si nestěžujeme!

Vybalujeme zajímavé a nové produkty, které
poté skládáme do regálů.

Během nejen této praxe si můžeme
zjistit, do jaké oblasti zaměření našeho

oboru nás to táhne nejvíce.

Můžeme si vyzkoušet, zda se na danou
práci hodíme, zda by nás tento typ
zaměstnání bavil či nikoliv.

Autor článku: Adéla Kaleníková
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BRIGÁDA (PRO OBCHODNÍKY)
Připravila jsem si pro vás článek

o vhodné brigádě, když studujete

obor obchodník. Nejčastější

brigády jsou hlavně v obchodě.

Může to být obchod s
potravinami, oblečením,

domácími potřebami,

sportovními věcmi, v trafice,

atd.…. . Já bych řekla, že

nejvhodnější brigádou je
pracovat v obchodě s

potravinami, jako je například

Billa, Kaufland, Albert, Penny,

Tesco, a tak dále. Je to vhodné z

prostého důvodu, naučíme se,
jak zacházet se zbožím,

komunikovat se zákazníky, jak to

na prodejnách chodí a naučíme

se s penězi a dalších hodně

způsobů ohledně prodejny. Jako
brigádníci si určujeme směny

tak, abychom to měli až po škole

a abychom u toho mohli doma

studovat.

Autor článku: Kateřina Koutová
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9

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český Jazyk a 
literatura

Anglický jazyk
Němčina/ruština/

španělština nebo 

francouzština
Matematika

Občanská nauka
Dějepis

Fyzika

Chemie
Ekonomika

Tělesná výchova
Informační 

technologie

Knihovnictví
Knihovní a veřejné 

služby
Dějiny kultury

Písemná a 

elektronická 
komunikace

Psychologie
Praxe

Český Jazyk a 
literatura

Anglický jazyk
Němčina/ruština/

španělština nebo 

francouzština
Matematika

Občanská nauka
Dějepis

Biologie + 

ekologie
Zeměpis

Ekonomika
Tělesná výchova

Informační 

technologie
Knihovnictví

Knihovní a veřejné 
služby

Dějiny kultury

Písemná a 
elektronická 

komunikace
Psychologie

Praxe

Český Jazyk a 
literatura

Anglický jazyk
Anglická 

konverzace

Němčina/ruština/
španělština nebo 

francouzština
Matematika

Občanská nauka

Dějepis
Společenskovědní 

seminář
Právo

Ekonomika

Tělesná výchova
Informační 

technologie
Knihovnictví

Knihovní a veřejné 

služby
Informační služby

Dějiny kultury
Písemná a 

elektronická 

komunikace
Praxe

Český jazyk a 
literatura

Anglický jazyk
Anglická 

konverzace

Němčina/ruština/
španělština nebo 

francouzština
Matematika

Občanská nauka

Společenskovědní 
seminář

Právo
Marketing

Management

Ekonomika
Tělesná výchova

Informační 
technologie

Knihovnictví

Knihovní a veřejné 
služby

Nauka o knize
Praxe

Předmětyzaměřené převážně na dějiny.

Dále máme předměty, díky kterým máme průpravu i na jiné vysoké školy mimo
náš obor.

Předměty informačních 

služeb- zaměření knihovník

Autor článku: Aneta Běhounková



10Autor článku: Tereza Mosiurczaková

Odvádíme jednodenní

souvislou praxi jeden den v

týdnu.

Máme učební praxi, tudíž

neplacenou. (Placeni jsme
zkušenostmi, ne penězi.)

Týdenní souvislá praxe je též

neplacená.

Praxe oboru 

informační služby

Vykonáváme je v Informačních

centrech, městských úřadech,

na magistrátu, v muzeích a

podobně…

Učíme se pracovat s

informacemi, které

zpracováváme do různých

podob.

Na naší škole probíhají i

zahraniční pobyty a exkurze do

muzeí, archivů, zajímavých

knihoven a na Svět knihy.



11Autor článku: Jana Kolářová

Pro zaměstnavatele je student

oboru informačních služeb

výhrou, neboť skoro v každé

pracovní pozici je zapotřebí

znát informace. Proto si takoví

studenti mohou vybírat, avšak

nejlepšími možnostmi by byla

výpomocná práce právě v

informačních centrech, v

muzeích, ale samozřejmě také

v knihovnách.

Studenti IS a brigády

Pokud by si student chtěl najít

práci v malém městě, jistě by se

pro něj hodila i brigáda v

místním knihkupectví.

Nejvýhodnějším obdobím pro
studenty je léto, neboť mohou

provádět po památkách, jež lidé

přes prázdniny rádi navštěvují.

Studenti tak mohou předvést

své znalosti a využít je, avšak
kdo jsem já, abych určovala, co

má kdo dělat. Každý by si měl

najít hlavně práci či brigádu,
která ho baví.



OCHRÁNCE - ÚRYVEK
Ve třídě máme spoustu výjimečných jedinců, jedním z nich je naše nadějná
budoucí spisovatelka Tereza Mosiurczakova, která do časopisu přispívá právě
úryvkem z jednoho z jejích mnohapříběhů:

Ochránce

Všichni si už po jistou dobu vyprávějí o Fantomovi, temném stínu, který se objeví

vždy, když se v ulicích města Qalaz děje nějaké bezpráví. Nikdo ho nikdy neviděl,

ale vyprávějí se o něm legendy, které zná každý, dokonce i ten, kdo město navštíví

jen na jeden den. Každý, kdo slyšel pověsti, ve kterých Fantom figuroval, se toužil

dozvědět, kdo je onen tajemný hrdina, který zjevně ve dne v noci střeží město.

A proč bylo tohoto strážce potřeba?

Důvod byl prostý.

Z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu se ve městě vždy jednou za měsíc

objevovala garda deseti bravurně vycvičených vojáků, kteří byli po zuby ozbrojení a

brali obyvatelům Qalaz majetek, jídlo a dokonce i děti. Nikdo nevěděl, kdo to nařídil,

a proč s tím starosta Jeremy Cortez nic nedělá, když jim při svém zvolení přísahal,

že bude nad městem vždy držet ochrannou ruku. Jakmile vojáci sebrali všechno co

mohli, zmizeli a nikdo je neviděl, až do doby, než se znovu objevili, aby mohli opět

sebrat dobrým a pracovitým lidem vše, na čem jim nejvíce záleželo. Každý, kdo se

jim v tom pokusil zabránit, dostal nakládačku, která ho od dalších pokusů okamžitě

odradila.

Takhle to šlo několik let, dokud se neobjevil Ochránce.

Zrovna přicházela zima, prosinec byl v začátcích a venku nebylo vidět ani živáčka,

když se znovu objevili vojáci. Jako temný přízrak vstoupili na území Qalaz a bez

čekání začali rabovat. Vyhazovali lidi z jejich domovů a brali jejich domy útokem.

Vzduchem se nesl nářek dětí, klení mužů a křik žen.

Tu náhle nad hlavami všech přihlížejících prosvištěl černý kovový šíp, který se

zabodl do dřevěných dveří domu, kde bydlel starosta Cortez. Byl to vysoký, dobře

stavěný muž s plešatou hlavou, hustým krátkým bělostným knírem a zelenýma

očima.

Po podivném zvuku se starosta zvedl od právě rozjedené snídaně, šel se podívat co

se to venku děje, a našel ve středu svých dveří zabodnutý šíp se vzkazem:

,,Buď něco uděláš s těmi vojáky, nebo se do toho vložím já. Nechtěj, abych zakročil,

protože následky si poneseš sám.

-Fantom“

Cortez nejprve zlostným pohledem přejel všechny čumily, kteří si šli v mžiku po

svých, a teprve pak obrátil zrak k šípu, který silou vyrval. Ovšem vojáci, kteří se na

tolik vyděsili, se najednou rozprchli jak pára nad hrncem. Přece jen, každého by

pravděpodobně vyděsil šíp letící odnikud.

A od toho památného zimního dne měli najednou obyvatelé Qalaz zastání v někom,

koho ani neznali.

Autor článku: Tereza Mosiurczaková 12



VYSVĚDČENÍ
Během historie procházelo vysvědčení různými změnami. A ne

vždy vypadalo tak, jak jej známe dnes. Vysvědčení zavedla Marie
Terezie v roce 1774 s povinnou školní docházkou. Do té doby byl
jen posudek, který předával učitel dalšímu učiteli. Kromě prospěchu

a chování se hodnotila i píle. Vysvědčení se také nedávalo ani
v pololetí, ani na konci školního roku, ale až po ukončení povinné

školní docházky. V průběhu 19. století a začátkem 20. století byly tři
typy vysvědčení: Propouštěcí vysvědčení, které se dostávalo,
pokud žák dovršil 14 let věku a prospěl v daných vědomostech.

Vysvědčení na odchodnou dostal žák, když měl 14 let, ale nedosáhl
patřičných vědomostí. Frekventační vysvědčení dostali ti, kteří

pokračovali ve studiu na střední škole. Od roku 1870 žáci dostávali
vysvědčení čtyřikrát ročně. Pokaždé museli rodiče potvrdit, že
vysvědčení viděli. A od roku 1903 vydávali na měšťanských

školách vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. V letech
1866 – 1886 měli na gymnáziích klasifikaci sedmistupňovou.

Zvláštní ale bylo, že vyznamenání mohl dostat jen jeden žák ze třídy
a jedničku z každého předmětu mohli dostat maximálně dva žáci.
V době nacistické okupace byla zavedena šestistupňová klasifikace.

Po skončení druhé světové války se naše školství vrátilo k tradiční
pětistupňové klasifikaci, která vydržela dodnes.

Autor článku: Barbora Rožnovská
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ROZHOVORY S UČITELI
Paní učitelka Alena Bělková

Souhlasíte se zrušením povinné
maturitní zkoušky z
matematiky?

,,Ano. I já měla v mládí možnost volby.
Každý preferuje jiný obor, každý má
talent na něco jiného. Při povinné
zkoušce (z čehokoliv) riskujeme, že
přijdeme o talenty, kterým povinně
testovaný předmět nesedí a v jiném
naopak výrazně převyšují své okolí.”

Myslíte, že matematika se dá

naučit, nebo je důležité pro to mít
vrozenépředpoklady?

,,Matematika je spíše o chápání, než o

učení, každý však máme svůj strop.

Myslím, že obsah učiva SŠ se dá naučit,

lidem s vlohami na matematiku to jde samo,

jiní musí zabrat. Nejdůležitější je ale vnímat

výklad a nehrát si při vyučování s mobilem,

neutíkat myšlenkami do sobotního

odpoledne... Žádný učený z nebe nespadl.”

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha?

,,Vlaštovky a Amazonky (Arthur Ransome)

– to byla má nejoblíbenější kniha z mládí.

Žádnou jinou knihu jsem tolikrát opakovaně

nepřečetla. Podle ní jsme prožívali i

prázdniny. Se sestrami jsme měly každá

svou loď (kanoe). Vyrážely jsme společně i

na přehrady, jihočeské rybníky a na

Máchovo jezero s plachetnicemi

vyrobenými od našeho tatínka.

Teď času na čtení moc nezbývá a také

slábne zrak …"

Jaký je Váš nejoblíbenější

film?

,,Svatební cesta do Jiljí.”

14



Paní učitelka Jana Pešková

Co považujete za průlomové

literární českédílo?

„Většina Čechů by asi odpověděla, že Máj

od Karla Hynka Máchy, nebo spíš Babička

od Boženy Němcové. Já mám ráda humor, a

tím pádem mám sklony k tomu, abych „lovila

v těchto vodách.“ Vybrala bych tedy dílo

Jaroslava Haška – Osudy dobrého vojáka

Švejka za světové války, zejména první a

druhý díl, pak už bych řekla, že Haškovi

docházely nápady, v dalších dílech už není

tak humorný, přechází spíš k vulgaritě.

Konec díla dopisovaný Vaňkem už je

napsaný v jiném duchu, ale tyto dva díly jsou

výbornou četbou.“

Které období světové literatury máte

nejraději?

„Nejraději mám literaturu mezi světovými

válkami… nejen světovou, ale i českou. Líbí

se mi díla autorů ztracené generace, u nás

mě fascinují Čapkova dramata. Přitom vztah

k tomuto literárnímu období jsem si hledala

poměrně dlouho. Není tedy vyloučené, že

pokud vás (studenty) dnes neoslovují,

nepropadnete jim stejně jako já třeba za

dvacet let. Úplně mimo hodnocení stojí dílo

Shakespearovo, které sice do tohoto období

nepatří, ale jeho knihy se mi čtou tak dobře,

jako by se jednalo o současného autora.“

Jaká je Vaše nejoblíbenějšíkniha?

„Studentky oboru Informační služby vědí,

že čtu neustále dokola jednu jedinou knihu

– také se jedná o dílo meziválečné

literatury, a také je humoristické. Knihu

napsal A. Jenne a má název Kačka

Vomáčená. Četla jsem ji kdysi v dětství na

půdě u kamarádky. Pak se mi po ní snad

30 let stýskalo. Jednou mě napadlo zadat

toto jméno do internetového vyhledávače

(víc jsem o knize nevěděla), k mému

překvapení mi vyjel odkaz na antikvariát,

který knihu nabízel… Dokonce i její

pokračování… Od té doby jsem si koupila

snad pět výtisků, abych v každém místě,

kde bydlím, měla jeden 😊. Naposledy

jsem po „Kačce“ pátrala přede dvěma

dny… Zjistila jsem, že existuje ještě další

(čtvrtý) díl! Už je na cestě do Zásilkovny….

😊”

Jaký je Váš nejoblíbenější film?

„Filmovou tvorbu také vyhledávám

humoristickou, při sledování filmu si chci

odpočinout a pobavit se, dramat máme všichni

v běžném životě dost a dost. Kromě sérií o

Růžovém panterovi, rodině Homolků či

Hanákových bych se asi přiklonila ke skvělé

komedii století režiséra Zdeňka Podskalského –

Světáci, na které obdivuji slovní humor i

herecké výkony hlavních představitelů.“

Autor článku: Filip Karlík
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ROZHOVOR S PANEM 

ŘEDITELEM ŠTEFANEM KLÍMOU
Co považujete za svůj největší
úspěch naší školy?

,,Jednoduchá otázka, ale moc těžká odpověď,
hlavně bych řekl, že nemůže být jedna, naše
škola těch velikých úspěchů má několik. Za
prvé je o naši školu velký zájem a máme plno
po střechu. V naší škole je příjemně (myslím
tím, pokud probíhá normální výuka). Máme
super skladbu oborů – od pedagogiky, přes
informační služby, po designery, pekaře a
cukráře.“

Co nejdůležitějšího by se měli 

Vaši studenti naučit?

,,Měli by se naučit to, co budou 

potřebovat v dalším životě. A měli by se 

naučit i to, že sobectví v jakékoli podobě 

není správné, že daleko důležitější je 

lidskost, pokora, umět pomoci druhému 

a držet při sobě. Samozřejmě i 

vědomosti a dovednosti jsou důležité. Z 

toho všeho vyplývá, že nad pohodlností 

musí alespoň občas, nejlépe častěji, 

zvítězit chuť se naučit něco nového.“

Pokud byste měl charakterizovat

skvělého ředitele školy třemi slovy,
která byste vybral?

,,Spravedlivý, lidský, přísný.“

Kvůli čemu jste na školu nejvíce

hrdý?

,,Hrdý jsem na příjemnou atmosféru ve škole,

na to, že máme usměvavé žáky i zaměstnance.

Hrdý jsem i na to, že se k nám naši bývalí žáci

hlásí a dělají nám dobré jméno. Hrdý jsem na

to, jak máme krásnou školu, že je plná žáků, a

že u nás chtějí pracovat výborní učitelé.“
Jak si Vy osobně myslíte, že bude 

probíhat následující rok?

,,Myslím si, že i nadále budeme žít v tomto 

podivném světě. Ale věřím, že se ze všeho 

poučíme a že uděláme my všichni, celá 

společnost, takové kroky ve svých životech, že 

se vše postupně zlepší. Moc bych si přál, 

abychom se poučili co nejrychleji a návrat k 

lepšímu životu tak přišel co nejdříve.“

Máte nejoblíbenější knihu? Mohl 

byste nám ji doporučit?

,,Oblíbených knih mám hodně. Ale 

nejoblíbenější…? Jedna otázka těžší 

než druhá. Asi Robin od Zdeny Frýbové. 

To je tak nádherně pohodová a úsměvná 

kniha… Je o malém foxteriérovi. Mám 

jednoho takového doma. Báječného.“
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Co byl za dob vašeho studia Váš 

nejméně oblíbený předmět? 
Proč?

,,Nejméně oblíbeným předmětem určitě 

byla němčina. Tu jsem doslova nesnášel, 

neboť pocházím ze Sudet. A jak víte, v té 

oblasti lidé moc rádi Německo nemají. A 

oprávněně.“

A který byl naopak Váš 

nejoblíbenější? Proč?

,,Český jazyk, psychologie, tělocvik, zeměpis. 

Miluju ty předměty. Mají své neskutečné kouzlo. 

Ale je pravda, že v poslední době už se 

specializuji jen na psychologii, která je mi 

zároveň i koníčkem. Stejně jako je jím i naše 

škola. 😊“

Autor článku: Jana Kolářová
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HUDBA
Drivers License

Olivia Rodrigo je 17ti letá americká

herečka a zpěvačka, která je známá

svou rolí na Disney Channel v seriálu

High School Musical: The Musical a v

Bizaardvark. Její velkou inspirací při

psaní textů je Taylor Swift. Spolu s Dan

Nigro napsali písničku s názvem Drivers

License, kterou vydali na začátku tohoto

roku.

Tato písnička obletěla celý svět a hned

se stala celosvětovým hitem. Dokázala

dosáhnout 200 milionů streamů na

Spotify pouze za 17 dní. Také dosáhla

na vrchol žebříčku v Billboard Hot 100.

Můžeme říct, že překonává rekordy

téměř každý den. Tento hit dostal

uznání i od některých hudebních

kritiků. Na sociálních sítí se během 2

týdnů objevilo spousta coverů a reakcí.

Olivie tuto písničku začala psát, potom

co dostala svůj řidičský průkaz, více

než před půl rokem. Kousky textu

dávala v roce 2020 na sociální sítě,

ale její vydání oznámila až 4. ledna

2021. Říká se, že píseň je o jejím

bývalém příteli, proto texty odkazují na

její neschopnost zapomenout a jít dál.

Texty zachycují emoce zlomeného

srdce – veškerou úzkost, smutek a

nejistotu, která je spojena s

rozchodem.Olivia oznámila, že na tento rok

připravuje hudební projekt, takže o

této skvělé zpěvačce určitě v

budoucnu ještě uslyšíme a určitě jí

uvidíme ještě v dalších filmech a

seriálech.

Autor článku: Tereza Výmolová
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KNIŽNÍ DOPORUČENÍ
Fantasy/sci-fi

Stín krkavce 1 /Píseň Krve - Anthony

Ryan

Strhující příběh plný akce, politického

pletichaření, ale také přátelství a oddanosti.

Sledujeme příběh Vélina Al Sorny, bratra

nelítostného šestého řádu a lorda maršála

třicátého pátého pěšího regimentu, který musí

dělat co se mu řekne ve jménu Víry a

království.

Akta illuminae 1/ Illuminae – Amie

Kaufman a Jay Kristoff

Můžou dva milenci a uprchlíci z Karenzi IV

zachránit tisíce životů před smrtící UI a virem,

který řádí na vesmírné lodi Koperník?

Příběh je psán ve formě rozhovorů, přepisů z

kamer a chatu.

Naslouchač 1/ Naslouchač – Petra

Stehlíková

Dovedete si představit svět po jaderné válce,

díky které je půlka planety neobyvatelná?

Ilan je 13letá dívka, která se musí skrývat a

říkat o sobě, že je chlapec, aby přežila.

Naslouchá totiž sklenitu. Rudě, která je v

Duvalském pohoří vše.
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Autor článku: Aneta Běhounková

Romantické knihy

Doufat znovu – Mona Kasten

Everly se vzdala lásky po traumatu z dětství,

kdy musela přihlížet otcovu násilnickému

chování.

Dokáže to vše překonat když potká Nolana?

Dej mi své jméno – André Aciman

Poeticky napsaný příběh o první lásce a

objevování sebe sama.

Oliver je na studijním pobytu u Elliova otce, co

se stane, když se ti dva potkají?

LGBT román, který má i své filmové
zpracování.
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TOP 10 FILMŮ PODLE MĚ

21

1. Vlk z Wall street

Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci
prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl - na

drogách a sexu. Fascinující životní příběh

finančníka Jordana Belforta - brilantní, zábavná
autobiografie o chamtivosti, moci a

výstřednostech, které si nikdo neumí představit.

2. Velký Gatsby

Děj začíná několik let po první světové válce, kdy
mladý Nick Carraway z amerického

středozápadu, který je vypravěčem příběhu,
přijíždí do New Yorku, aby zde na burze vydělal

nějaké peníze. Zabydlí se na ostrově Long Island

na West Eggu blízko výstavné rezidence
tajemného mladého milionáře Jaye Gatsbyho.

3. Rychle a zběsile

Brianovi (Paul Walker) se konečně podaří stát se

členem party Dominika (Vin Diesel), který je
doslova blázen do nelegálních závodů,

pořádaných většinou v noci na periférii Los
Angeles. Je to obrovské divadlo pro obecenstvo

zběsilých jízd, ale především posedlost pro piloty

speciálně upravených superauťáků.

4. Joker
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin

Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici

mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve
svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham

City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději.
Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující

hrozivých rozměrů.

5. Venom

Novinář Eddie Brock (Tom Hardy) se stává
hostitelem mimozemského symbionta Venoma.

Brock se v rámci své práce novináře pokouší již

po celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář
známého vědce společnosti Life Foundation

Carltona Drakea) (Riz Ahmed – jeho odhodlání
se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala

kariéru a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne

(Michelle Williams). Když do svého těla Eddie
vstřebá jeden z Drakeových experimentů –

mimozemšťana Venoma – zničehonic zjišťuje, že
disponuje novými super schopnostmi a má

možnost dělat, cokoliv se mu zachce.



Autor článku: Natálie Čákorová
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6. Aquaman

Film začíná rokem 1985, kdy strážce majáku Thomas

Curry zachrání z rozbouřeného moře zraněnou Atlannu,

princeznu podmořské říše Atlantidy. Dvojice se do sebe

zamiluje a z jejich lásky se narodí syn Arthur. Atlanna je

ovšem brzy donucena se vrátit do Atlantidy.

7. V zajetí démonů

Sedmičlenná rodina Perronových se roku 1971

přestěhuje do nového domu na venkově. Nevinně

vyhlížející dům však v sobě skrývá temné síly, které

začnou celou rodinu záhy terorizovat. Když se útoky

začnou stupňovat, Perronovi se pokusí vyhledat pomoc

specialistů na paranormální jevy, Eda a Lorraine

Warrenových.

8. Deadpool

Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční a

skromní superhrdinové… a taky Deadpool, což je

poněkud zvláštní a netradiční komiksový bourák ze

stáje vydavatelství Marvel. Deadpool ze stáda

slušňáckých týpků vybavených superschopnostmi

poněkud vybočuje, jelikož je neodolatelně oprsklý,

vulgární, brutální a… hlavně nechutně vtipný. Než se

stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem (Ryan

Reynolds) bývalým členem speciálních jednotek. Když

mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny,

podrobil se experimentální léčbě v rámci programu

Weapon X, známého a populárního především mezi x-

menovskými mutanty. Díky tomu se Wade zbavil

rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale také jako bonus

získal schopnost rychlého samouzdravování.

9. Podfukáři

Když spojí své síly Čtyři jezdci, tedy tři šikovní

kouzelníci a jedna kouzelnice, a když před vyprodaným

sálem v Las Vegas předvedou v přímém přenosu

transkontinentální vyloupení pařížské banky, nemůže

takový čin nechat FBI bez povšimnutí.

10. Avengers

Tento šestý celovečerní snímek z filmové

série Marvel Cinematic Universe (MCU) vychází z

námětu komiksu Avengers

vydavatelství Marvel Comics. Film je zaměřen na tým

superhrdinů, kteří byli představeni v předchozích

snímcích MCU, jak bojují proti společnému nepříteli,

Asgarďanovi Lokimu, který chce ovládnout Zemi.



CELOSVĚTOVÉ NEJVÝDĚLEČNĚJŠÍ 

FILMY

1) Avengers: Endgame ( 2 797 800 564

USD )

Film od studia Marvel, který zlomil rekord

v největším zahajovacím víkendu všech dob, a to jak

na domácím, tak celosvětovém trhu. Premiéra byla

uvedena v USA 26. dubna 2019. Film režíroval

Anthony a Joe Russoovi, scénář napsali Christopher

Markus a Stephen McFeely. Hráli v něm např.:

Robert Downey, Jr., Chris Evans, Josh Brolin a další.

2) Avatar ( 2 789 968 301 USD )

Americké sci-fi fantasy Jamese Camerona, které

mělo premiéru 10. prosince 2009 v Londýně. Film

byl natočen kombinací živých herců a počítačových

animací. Získal řadu ocenění jako např.: Zlatý

glóbus za nejlepší film – drama, Cenu Saturn pro

nejlepšího režiséra … Hráli v něm např.: Sam

Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang a další.

3) Titanic ( 2 187 463 944 USD )

Americké drama režiséra Jamese Camerona. Film

získal řadu ocenění, včetně rekordních 11 Oscarů.

Patří mezi nejnákladnější filmy v historii světové

kinematografie. Premiéra se promítala 19. prosince

1997. Ve filmu hráli např.: Leonardo DiCaprio, Kate

Winslet, Billy Zane a další.

Autor článku: Petra Kyloušková
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RECENZE FILMU
Brexit: The Uncivil War (2019)

Životopisné a historické drama, které režíroval
Toby Haynes. Ten má na svém kontě známé
seriály, jako například Black Mirror nebo
Sherlock. Benedict Cumberbatch, známý také
za svou roli Doctora Strange či Sherlocka,
ztvárňuje hlavní roli v tomto poměrně
aktuálním dramatu ze zákulisí kampaně
referenda o brexitu. Film sleduje tuto kampaň
z pohledu nepříliš známých stratégů z obou
táborů – jak příznivců, tak i odpůrců unijního
odcházení. Do popředí se díky
zpravodajského zájmu dostává odhalení o
zneužívání osobních dat i škodlivém vlivu a
cílených reklam. Snímek "Brexit" ukazuje, jak
techniky kampaní řízených daty přispěly k
jednomu z nejméně očekávaných a také
nejkontroverznějších rozhodnutí v moderní
politické historii.

Jedná se o odměřenou záležitost, která

přidanou hodnotou i způsobem natočení

hraničí až s hraným dokumentem. Zastánci

brexitu sice pokrývají většinu stopáže, ale ani

jedna strana zde není zobrazena jako ta

správná. Je to hodnotný snímek nejenom pro

Brity, protože naprosto totožné postupy v

ovlivňování voličů a obcházení volebních

zákonů se dějí po celém světě. Tvůrcům se

podařilo vytvořit velmi zneklidňující obraz

toho, jak snadno se dá ovlivnit osud desítek

milionů lidí. Film se sice zaměřuje na důležité

zástupce obou hlavních stran, ale zejména na

jednoho a to na Dominica Cummingse, jenž je

klíčový mužem hnutí pro vystoupení z

Evropské unie. Jeho netradiční metody,

použití moderních technologií a vysoká

inteligence převyšující ostatní, nakonec vedly

k vítězství v referendu a tedy k brexitu. Do

této role tvůrci nemohli vybrat lepšího herce

než je právě Benedict Cumberbatch, kterému

podobné role sedí, což nám dokázal již v

mnoha případech a v Brexitu to jen potvrzuje.

Film je poutavý a rozhodně umí

zaujmout. Problém je, že to je trochu

nestravitelné pro člověka, který příliš

nesleduje politickou situaci ve Velké

Británii. Spoustu jmen, motivací a

lehká nepřehlednost. Film je docela

krátký a stane se toho tady opravdu

hodně. Přesto se na něj kouká dobře,

divák se dozví i něco nového a místy

bude dost překvapený.

Autor článku: Veronika Kormošová
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TRENDY MÓDA V ROCE 

2020
Poohlédněme se za rokem 2020 ve směru módy – co se nosilo a

co bylo in?

Kontrasty – základem tohoto trendu jsou
kombinace neočekávaných barev a
porušování pravidel

Návrat 60. a 70. Let – styl tehdejší hippie a
disco éry zažil v roce 2020 comeback

Nadýchané rukávy – nadýchané rukávy
vypadají velmi stylově nejen na topech a
košilích, ale také na šatech

Kůže na kůži – kůže byla pravděpodobně
nejžhavějším trendem loňského roku!
Od kožených kalhot, přes kožené šaty, až
po kožené topy

Neon – jasné neonové barvy, jako
je žlutá, zelená, růžová a oranžová
byly v roce 2020 nutností každého
milovníka módy

Puntíky – puntíky se staly
nejoblíbenějším hravým a ženským
stylem

Mokasíny – praktické a pohodlné,
můžeme je kombinovat opravdu se
vším, od šatů, přes džíny, až po
tepláky

Kruhové náušnice – náušnice
okoření každý vzhled a přidají na
správném množství detailů

Retro – květinové vzory a
háčkované šaty byly velkým
trendem

Autor článku: Nikola Mrázová
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RECEPT

Tyrolské brambory

Čas přípravy: 15 min  Čas vaření: 35 min

Suroviny

1 kg brambory

200g anglická slanina

2ks velké cibule

Svazek jarní cibulka

podle chuti česnek

dle chuti sůl, pepř

1 lžíce mletá paprika

dle potřeby olej

dle chuti pažitka

4ks vejce

Postup přípravy

1. Brambory uvaříme ve slupce, vychladlé oloupeme a nakrájíme na plátky.

2. Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme brambory, osolíme, opepříme a restujeme.

Přidáme nakrájenou jarní cibulku, mletou papriku a prolisovaný česnek.

3. Na druhé pánvi rozpustíme nakrájenou slaninu, přidáme nakrájené cibule a restujeme,

hotové vmícháme do brambor, promícháme a ještě společně chvilku opékáme.

4. Na talíři posypeme nasekanou pažitkou a přidáme volské oko s tekutým žloutkem.

Autor článku: Daniela Neumannová
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UDÁLOSTI ZE SVĚTA

V Poslanecké sněmovně se ve

čtvrtek 21.1. 2021 strhla potyčka

mezi poslanci. Vše začalo

strkanicí mezi nezařazeným

poslancem Lubomírem Volným
(bývalý předseda) a

místopředsedou sněmovny

Tomášem Hanzelem (ČSSD),

kterého pak přišli bránit jeho

straničtí kolegové Jan Chvojka a
Ondřej Veselý. Volný nejprve

nadával na adresu Hanzela a

ten mu vypnul mikrofon. Volný

se zvedl a začal se drát k

místopředsednickému pultíku.
Následně se strhla rvačka,

kterou musela ukončit až

přivolaná ochranka.
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McDonald 's si fotí 

zákazníky

Fastfoodový řetězec McDonald's si pomocí kamery

fotí své zákazníky v drive-thru i s jejich autem.

Praktika však není v rozporu s nařízením o ochraně

osobních údajů (GDPR). Firma tak činí jen kvůli tomu,

aby nemohla poplést objednávku. Fotografie se navíc
smaže ihned po vydání kompletní objednávky.
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Firmy už začínají propouštět 

zaměstnance

Obavy lidí ze ztráty zaměstnání kvůli koronavirové
krizi se začínají naplňovat. Jen za prvních 15 dní
v lednu přišlo o práci asi 30 tisíc Čechů. Ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
uvedla, že nezaměstnanost nyní dosahuje úrovně
4,4 procenta. Ještě před necelým měsícem to přitom
byla „jen“ 4 procenta. Oproti prosincovým necelým
292 tisícům nezaměstnaných je tak nyní bez práce
320 tisíc lidí.

Autor článku: Jonáš Kulhavý, Natálie Černá
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BITCOIN
Bitcoin je internetová platební síť a také v této

síti používaná kryptoměna.

Hlavní unikátností Bitcoinu je jeho plná

decentralizace, je navržen tak, aby nikdo a ani

autor nebo jiní jednotlivci skupiny či vlády

nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat

účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat

inflaci.

Síť funguje od roku 2009. Roku 2008 ji popsal a

vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako

Satoshi Nakamoto.

Bitcoiny mohou být uloženy v osobním počítači

ve formě souboru s peněženkou nebo

uchovávány pomocí služby třetí strany. Je však

možné mít peněženku i zcela offline a lze zcela

offline adresu vygenerovat. Chybějící centrální

autorita zabraňuje komukoliv manipulovat se

zásobou této měny. Konečné množství Bitcoinů

v oběhu je předem dané, a proto není možné

vyvolat umělou inflaci vytvořením množství

většího.

Bitcoin se v mnohem větší míře než pro placení

používá díky rychlému růstu jako investice pro

zhodnocení.

Bitcoiny lze získat třemi hlavními způsoby -

použití specializovaných směnáren na bázi

burzy, Bitcoinové směnárny, E-shop s

kryptoměnami a přímá směna s některým

uživatelem, který je ochotný Bitcoiny prodat.

Využití měny je zatím poměrně malé, patrně

kvůli příliš proměnlivému kurzu a nejistým

legislativním otázkám obchodníků.

V květnu 2017 začal Bitcoin přijímat

internetový obchod Alza.cz, který do

budoucna plánuje i podporu jiných

kryptoměn. Prvním z podporovaných

altcoinů se stal v únoru 2018 Litecoin.

V listopadu 2017 proběhl i první známý

prodej bytu za Bitcoin na světě, a to v

Praze skrz českou společnost HOME

Hunters Praha. Jednalo se o světově

druhou nemovitost, po tom, co v září 2017

první rodinný dům prodali v americkém

Texasu.

Momentální cena za jeden Bitcoin je 31

000 amerických dolarů. Přitom jeho

nejvyšší cena v historii byla 41 000 dolarů

(899 000Kč).

Autor článku: Leoš Milčinský
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APPLE SE I PŘES COVID-19 
DOSTAL ZNOVU NA VRCHOL

Americká společnost Apple se po

pětileté pauze dostala znovu na
žebříčku jako nejhodnotnější
světová značka. Na prvním místě

vystřídala internetový obchod
Amazon. Organizace Brand

Finance, která žebříček vydává a
aktualizuje, ohodnotila společnost
Apple na 263,4 miliardy dolarů.

Autor článku: Ondřej Hofreiter

Lehce za Amazonem se na 3.

místě umístila také americká
společnost Google a první
neamerickou společností v

žebříčku je společnost Samsung,
která se umístila až na 5. místě s

hodnotou 105,623 miliard USD.

Pandemie Covidu-19 značně

pohoršila značkám, které se
pohybují v oblasti ubytování a
pohostinství, jako jsou např. firmy

McDonald’s, KFC, Starbucks
atd…

Naopak pandemie pomohla

internetovým obchodům, jako je
čínský internetový prodejce
Alibaba, jehož hodnota se

zdvojnásobila.
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PLASTY

Autor článku: Kateřina Havlová

Plasty jsou polymery. To jsou dlouhé řetězce navzájem spojených molekul

vyrobených z ropy nebo zemního plynu. Výhodami jsou pevnost, lehkost,
tvarovatelnost, odolnost proti vodě a samozřejmě jejich levná výroba.
Ráda bych se zaměřila na plasty jako obalový materiál potravin a zboží v

obchodu. Obalový materiál tvoří v závislosti na regionu 35 až 45 procent veškeré
výroby syntetických polymerů. Velká část plastových obalů se dá nahradit jinými

obaly jako je především papír, ale i sklo a kov.
Výhody se rychle změní v nevýhody, když tyto plasty vyhodíme do směsného
odpadu. Plasty se z části vytřídí a recyklují. Bohužel ne všechny plasty se

dostanou do žlutého kontejneru a proto se poté spálí, nebo odvezou na skládku
či do oceánů a moří. V dnešní době už každý ví, jaké dopady mají plasty na

životní prostředí, a proto bysme se měli především snažit o nižší spotřebu plastů,
zejména těch jednorázových.

Výhodně a pro lepší planetu

I Když se z počátku může zdát, že se více vyplatí levnější plastová varianta
výrobku, nemusí tomu tak vždy být. Z dlouhodobého hlediska je naprostá většina
znovupoužitelných výrobků výhodnější. Tipů a rad je opravdu nespočet a je jen

na nás, jak se postavíme k enormně vysoké produkci plastů.

Tipy
• Místo kupování plastové či papírové tašky při každém nákupu si pořiďte

látkovou, nebo použijte ty, co už máte doma. Stejně tak udělejte se sáčky na

pečivo.
• Místo plastové láhve si kupte skleněnou či kovovou.

• Nahraďte plastová brčka za slámová, či kovová.
• Kupte si bavlněné kosmetické ubrousky, místo těch jednorázových.
• Nahraďte klasický tekutý šamponza ten v tuhé formě.

• Zkuste nakoupit v second handu, objevíte tam jedinečné kousky.

Zajímavosti
• 37,8 kg plastu vytřídí průměrná česká domácnost za rok
• Podle výzkumu z roku 2016 už v roce 2050 objem plastového odpadu v

oceánech převýší objem ryb, které tam žijí
• Každý rok putuje do světových moří 8 milionů tun, což je jeden náklaďák plný

plastového odpadukaždou minutu.
• 69% plastových obalů je ročně v ČR recyklovánoa využito

32



TEST VŠEOBECNÝCH 

ZNALOSTÍ
1. Kdy skončila druhá světová válka?

a. 1939
b. 1945
c. 1918

2. Delfíni jsou:
a. Savci
b. Ryby
c. Bezobratlí

3. Kdo byl prvním člověkem ve vesmíru? 
a. Lance Armstrong
b. Neil Armstrong
c. Louis Armstrong

4. V jakém roce se poprvé v televizi objevila populární rodinka 
Simpsonových?

a. 1999
b. 2001
c. 1989

5. Kolik Oscarů má známý herec Leonardo DiCaprio?
a. 2
b. 1
c. 0

6. Co odstartovalo Velkou francouzskou revoluci?
a. Krádež královy bagety
b. Poprava Napoleona Bonaparte
c. Dobytí Bastily

7. Kdo napsal Máj?
a. K. H. Mácha
b. K. J. Erben

c. J. K. Tyl

8. Jaké jsou čtyři koleje z knih o Harry Potterovi?
a. Železné, měděné, cínové, hliníkové
b. Nebelvír, Mrzimor, Havraspár, Zmijozel
c. Nebermír, Brzymor, Havranspal, Zmizdoděr
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9. Jaký je oblíbený nápoj Britů?
a. Cuba libre
b. Bubble tea
c. Černý čaj s mlékem

10.Jaká populární hra je charakteristická svým kostičkovým vzhledem?
a. Minecraft
b. Mein Kampf
c. Fortnite

11.Ve kterém filmu zazní hláška “Luke, I’m your father! “
a. Hobbit: Šmakova dračí poušť
b. Titanik
c. Star Wars

12.Sheldon Cooper je postava z jakého seriálu?
a. Jak jsem poznal vaši matku
b. Teorie velkého třesku
c. Hra o trůny

13.Endemit je:
a. Organismus vyskytující se pouze na určitém území
b. Odborný název pro houbičku na nádobí
c. Špatné zakončení příběhu

14.Kdo je autorem obrazu Primavera?
a. Leonardo Da Vinci
b. Sandro Botticelli
c. Michelangelo Buonarroti

15.Kdo je autorem postavy Krtečka?
a. Jiří Žáček
b. Zdeněk Svěrák
c. Zdeněk Miler

Odpovědi:

1b; 2a; 3b; 4c; 5b; 6c; 7a; 8b; 9c; 10a; 11c; 12b; 13a; 14b; 15c

Autor článku: Jana Kolářová
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OSMISMĚRKA

Čeština
Kultura
Lihoviny
Maturita
Mácha
Obchod
Poplatky
Realismus
Společnost
Výrobky
Zelenina

Kolem ___________ prolétne človíček bez padáku. „Kde máš
padák?!“ diví se profesionál. „Na co?“ volá zdola frajer. „Chci si
skočit jen na pivo!“

Autor článku: Adam Bušek
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SUDOKU
Lehká Střední

Těžká

Lehká - řešení Střední - řešení

Těžká - řešení

Autor článku: Adam Bušek
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Almanach

členů redakce
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Šéfredaktor:

■ Jméno: Denisa 
Palovčíková

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Blíženec

■ Záliby: Cestování, sport, 

hudba

■ Motto: „I live, so I love.”

Zástupce 
Šéfredaktora:

■ Jméno: Kristýna 
Piotuchová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Váhy

■ Záliba: Sport, cestování

■ Motto: „Žijeme jenom 
jednou, taky by to měla 
být zábava.”
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Korektoři:

■ Jméno: Kateřina Kočová

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Lev

■ Záliby: Její pes, hudba, 
horory

■ Motto: „Užívej si každého 
dne, protože nikdy nevíš, 
co se stane.”

■ Jméno: Lenka 
Andrejková

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Beran

■ Záliby: Cestování, 

skauting, vaření, cvičení

■ Motto: „Kamarádi jsou 
jako donuty, když je sníš, 
nejsou.”
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■ Jméno: Lucie 

Střihavková

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Vodnář

■ Záliby: Hra na saxofon, 

čtení knih

■ Motto: „Každá růže rány 

přináší.” – Láska



Grafici:

■ Jméno: Markéta 
Prskavcová

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Štír

■ Záliby: Sledování filmů a 

seriálů, čtení

■ Motto: Žádné.

■ Jméno: Zuzana 
Blechová

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Beran

■ Záliby: Tanec, hra na 

elektronické klávesy

■ Motto: „Nemá cenu před 
ničím utíkat, stejně Tě 
všechno jednou dožene.”
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Redaktoři:

■ Jméno: Adam Bušek

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Ryby

■ Záliby: Box, crossfit

■ Motto: „I can't be bought, 
but I can be stolen with a 
glance. I'm wothless to 
one, but priceless to two. 
What am I?”

■ Jméno: Adéla 
Kaleníková

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Panna

■ Záliby: Cvičení, make-

up, móda

■ Motto: „Všechno se ti
jednou vrátí.”
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■ Jméno: Aneta 

Běhounková

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Štír

■ Záliby: Čtení

■ Motto: „Chovej se tak, 

jak bys chtěl/a, aby se 

k tobě lidé chovali.”



■ Jméno: Barbora Rožnovská

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Vodnář

■ Záliba: Cestování

■ Motto: „Každá chyba je 

příležitostí se něčemu naučit.”

■ Jméno: Filip Karlík

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Býk

■ Záliby: Pc hry, serály

■ Motto: „May the father of

understanding guide

us.”
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■ Jméno:Daniela

Neumannová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Štír

■ Záliby: Běh, cestování

■ Motto: „Užívej si každého 

dne, protože nikdy nevíš, 

co se stane.”



■ Jméno: Jana Kolářová

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Blíženec

■ Záliby: Umění, 
cestování, měření rakví

■ Motto: „Abys měla hezké 
rty, říkej hezká slova a 
pro krásné oči hledej 
v ostatních lidech to 
krásné.”
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■ Jméno: Kateřina 

Havlová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Beran

■ Záliby: Cestování, 

cvičení, procházky se 

psem

■ Motto: „Žij život podle 

sebe, ne podle 

ostatních.”

■ Jméno: Jonáš Kulhavý

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Rak

■ Záliby: Horory a 

muzika

■ Motto: Žádné.



■ Jméno: Leoš Milčinský

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Panna

■ Záliby: Fotbal

■ Motto: Žádné.

■ Jméno: Kateřina Koutová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Rak

■ Záliby: Sport, výlety a brigáda

■ Motto: „Život měříme příliš 
jednostranně; podle jeho délky a 
ne podle jeho velikosti. Myslíme 
víc na to, jak život prodloužit, než 
na to, jak ho opravdu naplnit. 
Mnoho lidí se bojí smrti, ale 

nedělají si nic z toho, že sami a 
mnoho jiných žijí jen položivotem, 
bez obsahu, bez lásky, bez 
radosti.” – Tomáš Garrigue 
Masaryk
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■ Jméno: Natálie 

Čákorová

■ Oboro: Obchodník

■ Znamení: Štír

■ Záliby: Párty, tetování

■ Motto: „To love someone 

is suicide nowadays.”



■ Jméno: Natálie Černá

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Beran

■ Záliby: Tanec

■ Motto: „Život je boj, tak 
bojuj.”

■ Jméno: Nikola Mrázová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Beran

■ Záliby: Cestování, 

vaření, poslech hudby, 

kosmetika, móda

■ Motto: Žádné.
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■ Jméno: Olla 

Adashynská

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Lev

■ Záliby: Běh, cestování, 

jízda na kole

■ Motto: „Než cokoliv 

vzdáš, uvědom si 

nejprve, proč jsi s tím 

začal!”



■ Jméno: Petra 
Kyloušková

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Střelec

■ Záliby: Zvířata, jezdectví, 

manga, seriály

■ Motto: „Sbírej zážitky, ne 
věci.”

■ Jméno: Ondřej Hofreiter

■ Obor: Obchodnik

■ Znamení: Býk

■ Záliby: Mrhání časem

■ Motto: „Život je boj.”
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■ Jméno: Tereza Černá

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Rak

■ Záliby: Hudba, hasiči

■ Motto: „Každý den je 

nový začátek.”



■ Jméno: Tereza 
Mosiurczaková

■ Obor: Informační služby

■ Znamení: Štír

■ Záliby: Krasobruslení, 

psaní příběhů, čtení knih

■ Motto: „Ten, kdo čte, žije 
s každou další knihou 
život navíc. Kdo nečte, 
má jen ten svůj.” – Oscar 

Wilde

■ Jméno: Tereza Výmolová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Blíženec

■ Záliby: Seriály, manga, 
plavání

■ Motto: Žádné.
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■ Jméno: Veronika 

Kormošová

■ Obor: Obchodník

■ Znamení: Kozoroh

■ Záliby: Kopukání na 

filmy a seriály, 

poslouchání hudby, 

procházky v přírodě

■ Motto: Žádné.


