
  



Stránka zaměstnanců školy 

Milí čtenáři Tornáda, 

byla jsem požádána, abych napsala pár řádků o sobě a svém životě, což 

jsem ráda přijala. 

Sice jsem se narodila v Praze, 

ale vyrostla jsem v Liberci ve 

stínu Jizerských hor. V tomto 

krásném severočeském městě 

jsem navštěvovala základní 

školu a potom i gymnázium. 

Dodnes se do Liberce ráda 

vracím a využívám ho jako 

základnu pro výlety do okolí, 

hlavně pro ty zimní na běžkách. 

Po maturitě jsem odešla studovat Obecnou matematiku na Matematicko-

fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v Praze jsem už zůstala. Po čtyřech 

letech a získání titulu Bc. jsem už věděla, že v budoucnu chci učit, a tak 

jsem změnila školu na Pedagogickou fakultu, kterou snad letos 

dokončím.  

Protože jsem tak trochu věčný student a ráda se dozvídám nové věci, 

tak druhým rokem trávím některé víkendy se skupinou zapálených 

učitelů fyziky, se kterými si vzájemně ukazujeme nápady, jak fyziku učit 

zábavně a lépe vysvětlovat. Na gymnáziu jsem sice fyziku nemohla 

vystát, ale tahle parta lidí mi ukázala, že fyzika umí být krásná a 

kouzelná. 

Chvílemi to sice vypadá, že veškerý volný čas trávím matematikou, 

fyzikou a počítači, ale ve 

skutečnosti mám i další zájmy. 

Patřím do spolku, který se stará 

o zříceninu hradu Helfenburk 

u Úštěku. Což znamená, že 

jeden týden v létě postavíme 

lešení a opravujeme zdi tak, 

aby se „naše“ zřícenina nezřítila 

někomu z turistů na hlavu. Na 

podzim na víkendové brigádě 



připravíme zásobu dřeva na celý rok, a potom 

každý víkend někdo z nás na Helfenburku vítá 

turisty, odemyká věž, prodává pohledy, případně 

seká trávu nebo dělá další potřebné práce. 

Pro mě je toto místo uprostřed lesů srdeční 

záležitostí, protože kromě party skvělých 

kamarádů jsem zde potkala i svého životního 

partnera, kterého jsem si před rokem a půl vzala. 

Když zrovna nejsem o víkendu někde v přírodě, 

tak nejlépe relaxuji hudbou, nejenom pasivně, 

ale i aktivně. Asi 10 let jsem zpívala v pěveckém 

sboru, hraji na klavír, kytaru někdy trápím 

sousedy o hrou na flétnu. Na vysoké škole jsem propadla tanci a 

s manželem rekreačně tančíme standartní a latinsko-americké tance, ale 

chvíli jsem zkoušela i historické tance. 

Další moje oblíbená relaxace jsou jakékoliv ruční práce od kreslení a 

malování, přes šití a vyšívání, vyrábění šperků, vyřezávání až po 

ORIGAMI, kterému jsem loni v létě podlehla a jsem u něho schopná 

strávit klidně několik hodin v kuse. Na fotce je 

můj oblíbený model pravidelného 

dvacetistěnu. 

Večery a cesty po Praze trávím začtená do 

knížek, čtu všechno, co se mi dostane do ruky. 

Zatím jsem narazila jen na dvě knihy, co jsem 

nezvládla dočíst – Muž bez vlastností (Robert Musil) a Povětroň (Karel 

Čapek). 

Když mě začnou bolet záda od věčného sezení, tak se nechám relativně 

snadno vytáhnout na kolo, případně plavat, pokud je víc času, tak i 

někam na vodu nebo na pořádně dlouhý výlet nebo puťák (to budou 

pozůstatky skautské výchovy z dětství). Ale na kolektivní sporty byste 

mě asi nepřesvědčili, protože tvrdím, že u nich jsem sobě i druhým 

nebezpečná. 

Přemýšlím, jaké tajemství na sebe na konci ještě prozradit, snad jen, že 

proti stárnutí a pocitu, že už bych se měla chovat dospěle, intenzivně 

bojuji za pomoci LEGA, zrovna teď mi na pracovním stole bydlí skupinka 

dinosaurů . 

Klára Matějková 



Stránka redaktora 

Takže já jsem Adéla Répalová a byla 

jsem pověřena napsat o sobě pár 

řádků. Takže zrychleně jen něco o 

škole a o narození. Můj oblíbený 

předmět ve škole je přírodopis a fyzika. 

Nejtěžší je pro mě ruština, ale už jsem 

se ji začala učit, takže to je celkem 

v pohodě. Na střední školu mám 

v plánu podat přihlášku na střední 

zdravotní školu v Dolnom Kubíně a nebo na školu ochrany osob a 

majetku v Bratislavě. Ještě sem můžu vsunout, že se učím v kostele a 

připravuji se na biřmování. O mém narození 

bych napsala, že jsem se narodila 19. února 

2003, takže mi je čerstvě čtrnáct (jej). Podle 

mamky jsem byla pěkně hnusný dítě (děkuji 

mami :D), ale alespoň je to upřímný od srdce. 

Teď nějaký ty zajímavý věci o mně. Tak třeba 

začnu o tom, že mám velmi velkou rodinu. Jo 

asi se najde 

někdo, kdo ji má 

početnější, ale i tak to stojí za zmínku. 

Skládá se z čtrnácti bratranců, šestnácti 

sestřenic, sedmi tet a strýců. Ještě mám tři 

bratry a tři sestry. Tedy bratry Benjamina 

(16), Radka (15), Sebastiana (12) a sestry 

Klaudii (18), Nikolu (17) a Leonu (7). To bylo 

seznámení s mou rodinou. Teď něco málo o 

mně. I když žiju v Praze, tak si nejsem 

schopná zvyknout si na město a proto se co 

nejčastěji snažím být na vesnici na 

Slovensku. Už od šesté třídy jsem doufala, 

že se na Slovensko přestěhujeme, ale 

stěhování furt nikde, takže už snad tu osmou 

a devátou třídu nějak přežiju a pak se 

s Prahou rozloučím. Na Slovensku se mi 

nejvíc líbí ten jazyk, možná protože jsem na 

něj už odmala zvyklá a Slovensky na sebe 



mluvíme doma. Mou oblíbenou barvou je černá a zelená. Poslouchám 

především české a slovenské písničky, nightcore a electro. Mám ráda 

horory a můj nejoblíbenější seriál je American Horror Story. Ve volném 

čase hraju fotbal a hraju na harmoniku. Také jsem milovník adrenalinu, a 

proto občas jezdím na motorkách. Také ráda kreslím a sportuju. Už od tří 

let jsem chtěla hrát fotbal, ale máma je zastánce toho, že holky fotbal 

hrát nesmí a proto jsem na toto musela zapomenout. Fotbal jsem hrála 

hodně často, ale pravidelně jsem začala trénovat od března 2016. 

Největším vzorem pro mě byl a stále je Messi. Na harmoniku hraju od 

léta, ale to jen tak dvakrát do týdne. Jsem strašně moc snaživá, ale moje 

špatná vlastnost je, že se strašně rychle naštvu kdykoliv mi někdo chce 

poradit. Myslím si o sobě, že jsem poměrně velký optimista nebo se 

alespoň snažím. Tady bych už končila a řekla bych těm, co mě nemají 

rádi, že už se mě brzy zbaví :D.  

Aďka 

 

Moje jméno je Barbora Škorpilová. Narodila jsem se 8. 

9. 2002 a z toho vyplívá, že je mi 14 let. Na tuto školu 

jsem přestoupila ve 3. třídě a momentálně chodím do 8. 

B. Popsala bych se jako člověka, který nemá rád lidi a 

je hodně odtažitý a tichý, ale zároveň když jsem 

v dobrém prostředí tak jsem i hlučná a troufám si říct, že 

vtipná (ach to vysoké ego). Jsem člověk, který je 

opravdu nerozhodný a o věcech až moc přemýšlí. 

Často používám v hovorech sarkasmus a ironii, což lidi, 

s kterými právě vedu konverzaci, většinou nepoberou. 

Zájmů upřímně moc nemám, ale ráda kreslím, dělám 

články do Tornáda a soukromě si doma 

zpívám a tancuji. Když je řeč o zpěvu, tak 

poslouchám různé žánry písniček. Moji 

oblíbení interpreti jsou: Pavel Callta, Justin 

Bieber, One Direction, Sima a Ben Cristovao. 

Ráda sleduji seriál Gossip girl (v překladu 

Super drbna) a také mě baví sledování 

televizních show jako je Výměna manželek, 

Křižovatky života a Rodinné případy. Také 

pořady o vaření, abych se přiučila něčemu novému, jelikož doma si 

vařím sama pro sebe a občas i pro své rodiče. Také ráda chodím ven se 



svými kamarády, které naprosto zbožňuji a neskutečně si jich vážím. 

Kamarádi jsou pro mě jako druhá rodina, kterou si sama vybírám. 

Myslím, že už bylo dost o mých zálibách a mohla bych napsat, co ráda 

nemám. Nemám ráda šikanu a odsuzování. Lidé, kteří tohle dělají, by se 

nad sebou měli zamyslet a uvědomit si, že tím člověku ubližují. A pokud 

někdo kdo je šikanovaný tohle čte, tak mu vzkazuji: Jsi na začátku tvého 

života. Tak se přestaň starat o to, co si o tobě 

myslí ostatní a začni žít tak, jak chceš ty. 

Oblíkej se, jak chceš, poslouchej, jakou hudbu 

chceš, pusť si ji nahlas a zatancuj si na ni, když 

ti to dělá radost. Na nic nečekej a udělej to teď. 

Tenhle život je tvůj!  

Bruník 

  



Sportovní události 

Česká výprava zaznamenala v Rakousku navlas stejnou medailovou 

bilanci jako na dosud 

nejzdařilejším mistrovství světa 

v Kontiolahti 2015, konečná 

bilance v Hochfilzenu je však 

tentokrát ještě lepší z pohledu 

počtu i kvality umístění na 4. 

až 6. místě. 

„Loni v Oslu jsme nabrali jen 

samá čtvrtá a pátá místa a 

mluvilo se potom o částečném zklamání, i když my jsme úplně zklamaní 

nebyli,“ vzpomíná šéftrenér Ondřej Rybář. „Tentokrát jsme k takovým 

umístěním navíc přidali medaile, dokonce čtyři, což je naprosto úžasné a 

pro mnohé až nečekané.“ 

Gabriela Koukalová získala jedno zlato, stříbro i bronz. Za což je velmi 

ráda a cení si tohoto šampionátu. Proto bych chtěl Gabriele pogratulovat 

a těším se na její další účasti. 

Štroby  

Nový update hry Counter-Strike 

Vyšel nový update, který této hře 

změnil grafiku a poupravil mapy. Zatím 

je tento mód ke stažení zdarma, ale 

očekává se, že bude brzy placený. 

Proto jej doporučuji vyzkoušet, než 

bude zpoplatněn. Tady máte menší 

obrázek, jak by to mělo vypadat na 

Dust 2 na longu: Samozřejmě Counter-Strike Global Offensive nezůstal 

pozadu a začal vylepšovat mapu Dust 2, proto se z ní stala mapa, ve 

které nelze hrát competivní zápas. To vyvolalo vzbouření hráčů, jelikož 

Dust 2 je nejhranější mapou v Counter-Striku. 

Tonda 

 



Recitační soutěž 

Milí čtenáři, dnes jsem si pro vás připravila článek o poetickém setkání, 

které jak předpokládám, jistě všichni znáte.  Jelikož jeho prvním 

(třídním) kolem jsme si všichni 

prošli. Z každé třídy se poté 

vyberou ti nejlepší, kteří postoupí do 

školního kola. Porotci jsou velmi 

pečliví, takže dostat se do mezi-

školního kola je trochu oříšek. Mezi-

školní kolo se bude konat 26. dubna 

– 27. dubna 2017 v Sokolovně TJ 

Sokola ve Strašnicích. Tam se žáci řadí do kategorií a sice:  

Nultá kategorie MŠ a 1. třídy 

První kategorie 2. – 3. třídy 

Druhá kategorie 4. – 5. třídy 

Třetí kategorie 6. – 7. třídy 

Čtvrtá kategorie 8. – 9. třídy 

 

Z každé kategorie postupuje vždy jen 

jeden soutěžící. Ti se poté mohou těšit 

na Dětský galavečer, který se bude 

konat v divadle YPSILON.  

Všem účastníkům soutěže držím palce 

a přeji hodně štěstí. 

 

 

Místo konání  

Štika 

 



Velký bratr tě sleduje 

Dne 15. 2. se žáci naší školy účastnili divadelního představení „Velký 

bratr tě sleduje“. Je to divadelní představení na předlohu knihy jménem 

„1984“, která vyšla 8. června 1949 v Londýně. Autor knihy je George 

Orwell a vydalo ji nakladatelství Secker and Warburg. Je jedním z 

nejzásadnějších literárních děl 20. století.  

Hlavním hrdinou románu je 

úředník, soudruh Winston 

Smith, který žije roku 1984 v 

Londýně ve fiktivní zemi 

Oceánii. Vládne velmi tvrdá 

diktatura v čele s tzv. 

Velkým bratrem. Oficiální 

ideologie se nazývá Angsoc 

(původně anglický 

socialismus) a její ústřední 

hesla zní:Válka je mír, 

Svoboda je otroctví, Nevědomost je síla. Příběh je o Smithovi a jeho 

milence Julii, kteří jsou proti Straně, kniha vypráví jejich příběh a spíše 

pojednává o tom, jak se v této době žije. Strana ovládá vzpomínky tím, 

že jakoukoli osobu může tzv. vaporizovat (tj. vymazat ze všech 

dokumentů, dokládajících, že daná osoba žila, až na ni všichni 

zapomenou). Každá myšlenka proti Straně je brána jako ideozločin a 

trestá se. Vše jednání kontroluje ideopolicie a vše, co se jí nezdá, 

nahlásí. Strana má tedy plnou moc a postupně každého jakýmikoli 

prostředky, třeba i velice nelidskými, zlomí.  

Tímto duchem se odehrává celý příběh. Žákům i učitelům se představení 

moc líbilo. Žáci říkali, že na ně celá atmosféra působila velmi depresivně 

a uvědomili si, jak se asi žilo za doby totality. Všichni byli naprosto 

unešení, a i přesto, že prý pár scénám moc nerozuměli, tleskali, co jim 

ruce stačily. Na konci představení byli všichni plní emocí, nabytých 

z divadelní hry a i herci vypadali, že jsou spokojení s publikem. Během 

celého představení bylo v hledišti naprosté ticho. Herci se při potlesku 

třikrát vraceli, myslím že představení mělo velký úspěch. 

Lucka, te 



Jarní prázdniny 

Jak jste si jistě všichni všimli, jarní prázdniny nám už uletěly rychlostí 

blesku a jsme opět ve škole. Spousta lidí tyto volné dny tráví někde na 

horách, ať už v Čechách či v zahraničí, jiní jen odpočívají doma. 

Každopádně si je jistě užil každý a psychicky se připravil na druhé 

pololetí. Obešli jsme žáky naší školy, abychom zjistili, zda nezažili něco 

legračního o prázdninách. Jako poznatek tedy musíme říci, že je těchto 

zážitků čím dál tím méně než v předešlých letech. Takže jsme vybrali 

jeden, který stál za to, aby ho někdo sepsal. Tímto bychom vás chtěli 

vyzvat k jednomu, za monitory počítačů nic nečekaného nezažijete, tak 

hurá ven! 

Skvělá motivace 

O letošních prázdninách jsme byli na horách s rodinou. Jezdili jsme 

lyžovat, jako vždycky, když asi třetí 

den přiběhla maminka s tím, že její 

kamarádka je i s rodinou ubytovaná 

kousek od nás a že spolu rozhodně 

musíme jít na sjezdovku. Tak jsme se 

druhý den sbalili a šli jezdit. Jediný 

problém byl, že Lenka (maminčina 

kamarádka) má tři malé děti a jedno 

z nich na lyžích neumí. Lenka začala 

její malou holčičku jako vždycky učit, 

když v tom přijel Adam, její syn a začal se malé holčičce smát, že jí to 

nejde. Můj táta ovšem okamžitě zasáhl a začal předvádět, jak jezdí 

pozadu a řekl Adamovi, že dokud nebude umět takhle jezdit, ať se 

nikomu nesměje. Adamovi sklaplo a odjel. Vypadalo to, že se urazil, ale 

po chvíli jsme všichni koukali s vykulenýma očima. Adam se učil jezdit 

pozadu! Malý pětiletý chlapeček se urputně snažil celou dobu, co jsme 

byli na svahu. Druhý den nám přišla SMS, že Adam se stále učí a že 

konečně přišel na něco, v čem se může posouvat dál. Že i přesto, že mu 

to nejde, to stále zkouší a má radost.  

 

Lucka, te 

 



Bohumil Hrabal 

Byly časy, kdy byl Bůh. 

Je to už 20 let, co odešel na věčnost. 

Hrabalovy knížky šly z ruky do ruky a jejich majitelé je střežili jako oko 

v hlavě. Často se opisovaly – v době, kdy nesměly vycházet. Probouzely 

v lidech radost, touhu a optimismus. Čtenáři se na něj chodili dívat do 

hospody U Zlatého tygra nebo do Hájenky v Kersku jako na svatý 

obrázek.  

Něco z jeho života:  

B.H. se narodil jako nemanželské dítě c.k. důstojníka Bohumila Blechy a 

Marie Kiliánové. Když mu bylo 5 let, vdává se jeho matka za Františka 

Hrabala, který si malého Bohumila osvojil. 

Nymburský pivovar se stal skutečným domovem Bohouška, kterého 

„v Zálabí kluci nepřijali“, a tak se zamiloval do pivovaru, maštalí a řeky za 

pivovarem….. 

V páté třídě obecné školy rodiče rozhodli, že půjde na střední školu. 

„Ředitel Polanský se mne zeptal: „Ty chceš jít opravdu študovat?“ Přikývl 

jsem a tu mi pan ředitel zničehonic dal strašlivou facku, až se mi zatmělo 

v očích. Myslím, že pan ředitel Polanský viděl celá ta moje léta studia 

dopředu jako jasnovidec.“ 

Po ukončení gymnázia (přes četné reparáty) 

nastoupil na Právnickou fakultu UK. 

V roce 1936 na bicyklu dojel na olympiádu do 

Berlína a vycházejí mu první básně: „Miluji 

vzpomínky z růžové konvičky dětství, které 

stékají v životem osmahlou tvář.“ 

 1941 – kvůli válce nemůže studovat a 

nastupuje své první místo u „ajznbónu“. 

Přestože propadl skoro u všech testů, je ve 30 

letech jmenován „elévem protektorátních drah“.  

Píše, že několikrát vyšel v parádní uniformě 



v Hradci Králové, ale bez bot, bos. „Nebyla to recese, já měl pocit, že 

jsem černošský král, že mně to, že kráčím náměstím bos, trvale 

zapíše….Kam???“  

Na zaškolení nastupuje v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Má zde spolužáka 

Maška. Spojením 

příjmení Hrabal – Mašek 

vzniká příjmení Hrma, 

které nese hlavní hrdina 

novely a filmu Ostře 

sledované vlaky. 

(Většinu událostí 

z tohoto díla zažil na 

vlastní kůži i to, kdy jel 

s Němci jako rukojmí a 

myslel, že ho zastřelí). 

1948 – na konci války pod vlivem zkušeností s nacismem vstupuje do 

KSČ. O rok později – 16. 6.1946 z ní opět vystupuje. Členství ukončil 

korespondenčním lístkem se slovy: „Tytéž důvody, které mě do strany 

vedly, mě nyní nutí ze strany vystoupit.“ 

1949 – dobrovolně nastupuje na brigádu v Poldině huti na Kladně. Zůstal 

zde 6 let a našel tu mnoho inspirace. Ale také měl dvě nehody, kdy mu 

utržený jeřáb způsobil vážná zranění. Poté v roce 1954 ho mistr vyhodil 

z práce se slovy: Hele, Hrabal, seber si to a jdi vocaď, nebo nás tady 

doflákáš všechny!“ 

1950 – BH se stěhuje do svého slavného bytu v Libni, Na Hrázi 24- 

bývalé kovárny bez vody a se 

suchým záchodem. 

Dále je pracovníkem Sběrných 

surovin a kulisákem v divadle 

S.K Neumanna. V roce 1963 

se stává spisovatelem na 

volné noze, vychází Perlička 

na dně. Roku 1964 vycházejí 

Pábitelé (toto slovo již dříve 

použil J. Vrchlický) a začínají 

se podle jeho knih točit filmy. 

V roce 1965 J. Menzel točí Ostře sledované vlaky. Film byl natočen se 

dvěma konci, ale ten, kde Miloš Hrma neumírá, nebyl použit. Za tento 



film dostali s Menzlem Oscara.  Roku 1969 byl dokončen film Skřivánci 

na niti, ale putoval do trezoru. Roku 1970 se likvidují už vytištěné 

Hrabalovy knihy. 1971 napsal text Obsluhoval jsem anglického krále, ale 

ten též nemohl vyjít. 1975 bylo povoleno vydání některých knih – ale po 

zcenzurování. 1977 mu bylo telefonicky sděleno, že byl připodepsán pod 

takzvanou Antichartu. Originály jeho knih vycházejí v zahraničí a 

samizdatu. 1981 měly premiéru Postřižiny – 

pamětníci vzpomínají: “Během promítání se 

soudruzi smáli, jakmile se v sále rozsvítilo, 

nasadili ustarané výrazy.“ 

Až 90. léta minulého století byla pro Hrabala 

časem sklizně celoživotního díla, ale bohužel 

nebyl fyzicky ani psychicky při síle. 

 3. 2.1997 umírá po pádu z okna pátého patra 

nemocnice na Bulovce. Snad šlo o nehodu při 

krmení holubů, nebo si snad chtěl spisovatel 

„mlasknout 

na koně 

smrti“, 

dokud k tomu měl ještě dost sil? 

Na Hrabala se nezapomíná – 

v rodném Brně - Židenicích mu 

zřídili park, každý rok se koná 

Hrabalovo Kersko, má voskovou 

figuru v Musée Grévin v Praze, je 

oblíbený po celé Evropě. A my 

můžeme číst jeho knihy. 

 

Mgr. Marie Zíková 

 Čerpáno z týdeníku Květy č.5/2017 

 

 



 

Svátek sv. Valentýna 

Den sv. Valentýna se každoročně slaví 14. února jako svátek lásky. 

Přestože valentýnský svátek sahá do dávné historie, v současnosti je 

mezi lidmi, obzvlášť mladými, velice oblíbený. V tento den očekává 

většina žen od svých partnerů dárek v podobě 

květiny, bonboniéry či jiné milé pozornosti, 

kterou mají muži vyjádřit svou lásku ke svým 

drahým polovičkám. Leckterá žena však 

v tento den bývá zklamaná, jelikož očekávaný 

dárek od své lásky nedostane. A pak jsou i 

takové ženy, které mají naprosto jasno a 

vyhlašují tzv. Anti Valentýna. Tyto ženy 

vnímají den sv. Valentýna jako komerční svátek, který s českou kulturou 

nemá nic společného – a mají pravdu. Tyto ženy zároveň nestojí od 

svých partnerů o dary, které mají dokázat jejich lásku.  

Pokud jste dočetli až sem, tak jste měli možnost přečíst si názor na sv. 

Valentýna od Niki. Jak Niki uvedla, ženy rády dostávají květiny. My, 

muži, tím chceme dát najevo, že holku máme rádi. Proto si myslím, že 

květinou se ještě nikdy nic nezkazilo a nezkazí. Kupujeme drobné 

dárečky pro radost. Víte, co bychom chtěli my, kluci? Často dá dívka 

nějakou maličkost klukovi, ale nám pouze stačí, že s vámi můžeme být. 

To je to nejdůležitější!   

Valentýn je oproti českému svátku lásky neformální svátek, na který 

nepřipadá žádné pracovní volno. Rozdíl mezi těmito dvěma svátky lásky 

je jen jeden – svátek sv. Valentýna slaví celý svět, ale 1. Máj patří jen 

nám Čechům.  

K tomu, abyste dali najevo, že někoho milujete, nepotřebujete pugéty 

růží, drahé dárky nebo honosné večeře, a už vůbec ne svátek 

zamilovaných. Pokud někoho milujete, řekněte mu to. Je důležité 

vyznávat lásku své drahé polovičce pravidelně, ale k tomu žádný svátek 

lásky není potřeba.  

 

Nicole Niki, Štroby 



 

Internet 

Internet je celosvětová počítačová síť složená z mnoha milionů počítačů, 

které jsou rozmístěny po celém světě a rozumí si díky pravidlům, která 

jsou stanovena. 

Zatímco historie globálního internetu a jeho předchůdce ARPANET sahá 

hluboko do 60. let minulého století, ta československá se začala psát ve 

čtvrtek 13. února 1992.  

První pokusy o 

připojení do Internetu 

proběhly v 

listopadových dnech 

roku 1991. Linka 

vedla z Prahy 

(ČVUT) do 

internetového uzlu v 

Linci. 

České ministerstvo 

školství schválilo 

CESNET = Czech 

Educational and 

Scientific NETwork.  

CESNET byl původně vybudován jako páteřní síť, která měla sloužit 

akademickým účelům. Propojeny tedy měly byt hlavně vysoké školy. 

Postupem času Ministerstvo školství ho rozšířilo i na komerční scénu. 

Před rokem 1995 měl o Internetu v naších zeměpisných šířkách ponětí 

jenom málokdo. 

Postupem času se připojovali další a další členové. 

Internet je bezpochyby jedním z největších výdobytků lidstva. 



Opravdovou revolucí, která způsobila pozdější masové rozšíření 

Internetu, byl vznik služby WWW (World Wide Web). 

Neexistuje snad člověk, který by se v dnešní době obešel bez internetu.  

Nabídka služeb internetu je opravdu bohatá a pro mnoho lidí je zcela 

zásadní. 

 

M. Buriánková 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Nové filmy 

Balerína 

Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, 

jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého 

nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze 

sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 

kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a 

zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o 

přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. 

 

 

 

Kráska a zvíře 

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a 

zvíře společnosti Disney, jež je ohromující 

filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších 

příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají 

příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. 

Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh 

Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, 

kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. 

Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 

zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 

obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná 

duše skutečného prince. 

Život 

Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky 

Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na 

samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších 

objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci 

mimozemského života na Marsu. Jak členové 

posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi 

uplatňované metody nezamýšlené následky, a 

forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být 

mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával. 



Kong – ostrov lebek 

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin 

neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, 

ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší 

tušení, že vstupují na území mytického Konga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion 

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, 

který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a 

rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí 

naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let 

později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných 

vzpomínek, neochvějným odhodláním a revoluční 

technologií Google Earth, se vydává na dlouhou 

cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii. 

 

 

 

 

Logan 

Po porážce X-menů se Wolverine a Profesor X 

ukrývají před Nathanielem Essexem a jeho 

společností, která se snaží zabít mutanty a vytvořit 

z nich zbraně. Wolverine ale začíná ztrácet svoji 

schopnost regenerace Jednoho dne je však najde 

mladá dívka Laura Kinney, která utekla ze zajetí, 

kde se z ní snažili vytvořit super vojáka. Wolverine 

se jí ujme, protože jak Profesor X řekl, mají k sobě 

mnohem blíž, než si myslí. 

Niki 

  



Nové knihy 

 

Pupíky – Nejseš nějaká namyšlená? 

Jeden z nejprodávanějších francouzských komiksů 

posledních let líčí s nadsázkou příhody tří 

kamarádek. Jedna z nich je bezmála jako princezna 

z pohádky s dobrým srdcem a nezištnou, 

nezáludnou povahou, zatímco druhé dvě se chovají 

někdy jako ty nejpodlejší čarodějnice. Komiks je 

nakreslen se značnou dávkou ironie a výtečně 

přeložen jazykem současných náctiletých. 

 

 

 

Minecraft – středověká pevnost 

Naučte se pomocí této příručky navrhnout, 

postavit a upravit každou část vaší pevnosti a 

jejího okolí. Projektujte vše do nejmenších 

podrobností, od pevných zdí a smrtících pastí 

přes zatuchlé a temné žaláře až po rozsáhlé 

vesnice v podhradí. Kniha poskytuje detailní 

pohled na každou budovu, díky němuž víte, 

který blok a jak využít.  

 

 

 

 

Bob a Tom – Expedice Afrika 

Přidejte se ke zkušeným dobrodruhům Bobovi a 

Tomovi a vydejte se s nimi do kolébky lidstva, do 

Afriky! Navštívíte sluncem spalované pouště, 

rozlehlé savany i stále zelené deštné pralesy. 

Poznáte místa a lidi, kteří zde žijí. Stanete se 

svědky zvláštních soubojů, podivných soutěží a 

vzrušujících závodů, které jsou součástí 

každodenního života afrických zvířat. Čeká vás 

expedice plná dobrodružství a humorných příhod.   



 

Nejhorší rok mýho života 

Čtrnáctiletá Kiki prožívá nejhorší rok svého 

života: odstěhovala se její nejlepší 

kamarádka, začala mít starosti s láskou, do 

její rodiny zasáhla zákeřná nemoc a kdoví, 

jak přežije celé prázdniny, když jí krachly 

všechny plány? Ze smutku si začne psát 

blog, který se brzy stane víc než jen 

veřejným deníčkem, protože její zápisky si 

čtou kromě jejích vrstevníků i zkušení 

odborníci a formou 

diskusních příspěvků podporují Kiki v 

situacích, se kterými se sama nedokáže 

vyrovnat. Kiki na svém blogu nashromáždila 

ty úplně nejdůležitější rady pro pohodový vstup do dospělosti – od lékařů 

pro tělo i duši i od módních a kosmetických poradkyní. A snad už jsou to 

vážně rady poslední! 

 

Obrázkové čtení – Karel IV. 

Život Karla IV. rozhodně nebyl nudný, ba 

právě naopak. Co všechno o něm ale 

víme? Komiksově zpracované vyprávění 

nás seznámí s těmi nejzajímavějšími 

okamžiky panovníkova života. Zjistíme, jak 

se z malého chlapce stal mocný král a 

císař. Dozvíme se, proč si vybral Prahu za 

své sídlo. Díky rodokmenu a galerii portrétů 

poznáme ostatní členy jeho rozvětvené 

královské rodiny, a mnoho dalšího. 

 

 

 

 

 

Tento měsíc jsou zde knihy spíš pro první stupeň, ale v březnovém čísle 

Tornáda se to pokusím napravit!  

 

Niki 

  



Vtipy 

V ZOO: Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně kouká? 

Psst, děti! Jsme teprve u pokladny. 

 

Sedí takhle tři chlapi v hospodě a jeden povídá: 

„Pánové, moje žena četla Tři mušketýry a narodili se nám tři kluci.“ 

„No, moje žena četla Tři sestry a narodily se nám tři holky.“ 

A ten třetí říká: „Chlapi, já musím rychle domů. Moje žena si čte Alibabu 

a čtyřicet loupežníků!“ 

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: 

„Mamí, mamí, stromeček hoří!“ „Říká se, že svítí, a ne hoří“, poučí ho 

matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také 

svítí!“ 

 

Ptá se máma Jeníčka: „Proč krmíš slepice čokoládou?“ 

On odpoví: „Aby mi snesly kindervajíčka.“ 

 

Anička přiběhne k mamince: „Maminko, prosím tě neměla bys 10 korun 

pro jednoho starého pána?“ 

„To je od tebe moc hezké, Aničko, že myslíš na staré lidi! 

Kde ten pán je?“ „Támhle stojí a prodává zmrzlinu.“ 

 

Pán prosí hocha postávajícího u vchodu do paneláku: „Prosím tě, 

chlapečku, ukážeš mi, kde bydlí pan Novák?“ 

Chlapeček ho vyvede po schodech do desátého patra a ukáže na jedny 

dveře: „Tady bydlí, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí před domem na 

lavičce.“ 

 

Jeníček dostane krásné autíčko, maminka mu připomíná: „Co se říká?“ 

„Nevím!“ „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ 

„Aha. Neříkej, že to je všechno.“ 

 

M. Buriánková        



 


