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Pár slov na úvod
Milí čtenáři, rád bych vás tímto okamžikem přivítal u prvního vydání
časopisu Zetko v novém školním roce 2021 / 2022. Jsem moc rád, že se vám časopis
líbí a náš tým na něm bude s chutí pracovat i letos. Máme pro vás připravena
různorodá témata školního i světového zaměření a rozhodně nebude chybět také
pořádná porce zábavy. Zajímavá změna dnes nastane u článku o námi nedávno
navštívené destinaci – Budyšínu, kde se na psaní podíleli všichni členové redakce
Zetka. Další obměna nastane u dnešního pobavení, to je psáno v anglickém jazyce,
na další straně se pak nachází jeho překlad. Takových změn plánujeme během roku
více, chceme se stále vyvíjet, posouvat časopis dál a neusnout na vavřínech. Pevně
věříme, že se vám tato „osvěžení“ budou líbit a třeba vás i přimějí přečíst si další díl
našeho školního časopisu.
Dnes se tedy můžete těšit na tradiční „Horké téma“, kde se dozvíte něco
o současných trendech před i za hranicemi naší země. Dále se dozvíte, co se děje ve
škole a procvičíte své anglické znalosti v článku „Listopadové pobavení“. Ke konci
časopisu namasírujte své chuťové pohárky u výborných receptů článku „Rychlá
kuchařka“ a ohlédnete se s námi za Budyšínskou expedicí.
Mně v tuto chvíli zbývá už jen popřát vám pěkné počtení!
Zdraví vás Jiří Vítek, šéfredaktor školního časopisu Zetko.
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Na co se můžete těšit?
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Horké téma
Zemřel Miroslav “Meky“ Žbirka
Ve středu 10. listopadu zemřel v 69 letech zpěvák, kytarista a skladatel
Miroslav Žbirka. Na jeho oficiálním facebookovém a instagramovém profilu
se objevilo „Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ, to by řekl Meky, kdyby žil…“ Byl
jedním z nejvýraznějších tvůrců v oblasti populární hudby a autorem písní jako
Atlantida, Biely kvet, Čo bolí to prebolí, Čistý svet nebo Leň s ňou. V roce 1982 se stal
prvním slovenským Zlatým slavíkem. Když před měsícem skončil v nemocnici
na infuzích, zveřejnil na svém Facebooku „Přátelé, dostihl mě nějaký záludný bacil,“
Podle deníku Sme netrpěl Žbirka nemocí covid-19. „Byl hospitalizován se zápalem
plic, který se zkomplikoval,“ uvedl zpěvákův manažer Rado Mešša.

https://1gr.cz/fotky/idnes/16/121/r7/ZAR67aceb_Mirobirkafot oDavidNeff.jpg
ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3398600-zemrel-popularni-slovensky-zpevak-miro-zbirka-bylo-mu-69-let
www.seznamzpravy.cz/clanek/zemrel-zpevak-miro-zbirka-pisi-slovenska-media-180166
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Mise na Měsíc se zpozdí
Šéf národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Bill Nelson oznámil, že další
let na Měsíc se neuskuteční dříve než v roce 2025. Nejméně o rok tak posunul termín
lunární mise s lidskou posádkou oproti cíli, který stanovila administrativa
exprezidenta Trumpa. Jako hlavní důvod zdržení uvedla NASA soudní spor trvající
sedm měsíců s firmou Space X Elona Muska ohledně práce na lunárním modulu.

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3398248-nasa-kroti-trumpovy-kosmicke-plany-mise-na-mesic-sezpozdi-oznamila

Mise Artemis bude mít tři fáze. První fáze Artemis I počítá s nepilotovaným
robotickým letem k Měsíci. Artemis II má zahrnovat dosažení oběžné dráhy Měsíce
s posádkou na palubě. Poslední třetí fáze Artemis III počítá se stanutím astronautů
na lunárním povrchu.

Autor článku: Karel Pavliš
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Co se děje ve škole?
Studentské volby
Předposlední týden v září se uskutečnily studentské volby pod vedením třídy
septimy. Zúčastnit se mohli žáci starší patnácti let, tedy především studenti vyššího
gymnázia a bezpečnostně právního oboru, kdy měli šanci si „nanečisto“ zkusit vzít
zodpovědnost do vlastních rukou a hlasovat pro stranu do Českého parlamentu.
Celková účast žáků byla 48.5 % a výsledky následující. Zvítězili Piráti
a Starostové, hned za nimi koalice SPOLU a ANO 2011. Celková účast
žáků BP byla 48,8%, kde bylo pořadí prvních třech stran totožné. Na gymnáziu byla
účast značně vyšší, zapojilo se přes polovinu žáků a to přesně 68 % s taktéž stejným
umístěním prvních třech stran.
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Reprezentace školy
Dne 26. října proběhlo přátelské futsalové utkání v Hlinsku a naši chlapci
a dívky se tam jistě neztratili. Dívky vybojovaly krásné třetí místo a chlapci se umístili
na první příčce, za což všem našim reprezentantům patří gratulace a velké díky
za tak úspěšnou reprezentaci školy.

Sběr baterií a elektra
Na naší škole právě probíhá sběr použitých baterií, kde máte možnost
vyhazovat použité tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky a dobíjecí baterie
(akumulátory). Tyto sortimenty můžete vyhodit do ZELENÉ KRABICE, umístěné
ve třetím patře budovy školy.
Spolu se sběrem baterií probíhá i sběr drobného elektra, týkající se mobilních
telefonů, notebooků a dalších elektrických spotřebičů. Na ty je vyhrazena červená
popelnice umístěná u vedlejšího vchodu.

Co nás čeká?
Pro všechny filmové milovníky se připravuje „Oscarová noc“. Budou připraveny
dvě místnosti – oceňované filmy a filmová adaptace maturitní četby. Akce je určena
nejen pro žáky vyššího gymnázia a bezpečnostně právního obru, ale i pro učitele.
Plánované datum uskutečnění je 15. prosince, tak si to nezapomeňte zapsat do diářů!
Spolu s přicházející zimním obdobím a Vánoci přichází i naše tradiční Vánoční
akademie, která se uskuteční v úterý 21. prosince v prostorách Kulturního klubu
ve Skutči. Studenti druhých ročníků, kteří nás celou akcí budou provázet, se na Vás
a Vaše nápady budou moc těšit, tak nezbývá než doufat, aby se tato nádherná akce
mohla uskutečnit i přes tuto ne moc slibnou dobu.

Autorka článku: Adéla Cejpová
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“Peklo Čertovina” – One hell of a place
Introduction
This report aims to introduce a lesser-known sight in the heart of Czechia called
“Čertovina Hell” to inquisitive tourists who are looking for a unique experience. It is
located near the town of Hlinsko, which is in the west of the Pardubice region.

The eye-catching exterior
Although it may sound pretty wild, this sight is a real-life resemblance of hell often
seen in traditional Czech movies. The whole complex consists of a main building and
lots of other smaller houses serving the purpose of little hotels. Made out of wood,
all of these houses have unseen, really impressive architecture.

What’s in the hell?
There are many mind-blowing creations on the inside of the main hall, however, the
main attraction is the exhibit of hell with actors dressed as devils showing you all o f
the underground wonders of the monumental place. There’s a voluminous pot of gold
in the middle of hell and a truly spooky-looking throne for Lucifer himself. The whole
exhibit takes about an hour and with the entertaining actors showing you all the
secrets of their underground nest, you definitely won’t get bored.

Personal recommendations
In conclusion, Čertovina is a gorgeous place and with one commented exhibition
costing about 13 pounds, there’s not much to complain about. The only thing I’d
recommend would be for them to make a better reservation system, maybe even
online just so people can book it anytime without the urge to wait or go with another
family or group.
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Úvod
Tento článek se zaměřuje na představení méně známé památky v srdci Česka
nesoucí název „Peklo Čertovina“ pro zvídavé turisty, kteří hledají jedinečný zážitek.
Peklo se nachází nedaleko města Hlinsko, to je na západě Pardubického kraje.

Poutavý zevnějšek
Přestože to může znít neuvěřitelně, toto místo je skutečnou podobou pekla, často
vídaného v tradičních českých filmech. Celý komplex se skládá z hlavní budovy
a spousty dalších menších domků, sloužících pro ubytování. Všechny tyto domy,
vyrobené ze dřeva, mají nevídanou a opravdu působivou architekturu.

Co je vlastně v pekle?
Uvnitř hlavního sálu se nachází mnoho ohromujících výtvorů, hlavní atrakcí je však
expozice pekla s herci převlečenými za čerty, kteří vám ukážou všechny podzemní
zázraky tohoto monumentálního místa. Uprostřed pekla je objemný hrnec zlata
a opravdu strašidelně vypadající trůn pro samotného Lucifera. Celá expozice zabere
přibližně hodinu a díky zábavným hercům, kteří vám ukážou všechna tajemství jejich
podzemního hnízda, se rozhodně nudit nebudete.

Osobní doporučení
Závěrem zmíním, že Čertovina je nádherné místo a při jedné komentované prohlídce
za cenu 450Kč nemám co vytknout. Jediná věc, kterou bych personálu doporučil, by
bylo vytvoření lepšího rezervačního systému, možná dokonce online, jen aby si lidé
mohli prohlídky zarezervovat kdykoliv, aniž by museli čekat nebo jít s jinou rodinou
či skupinou.

Autor článku: Jiří Vítek
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Rychlá kuchařka
Krémová dýňová polévka
Srdečně vás vítám u další kuchařky! Dnes si společně připravíme jednoduché,
chutné a zdravé recepty, které vás dozajista nasytí a zbaví vás zeleniny. Pojďme na
to!

Suroviny:
2 ks
1 ks
150 ml
2 lžíce

cibule
dýně
smetana ke šlehání
oleje

Dochucení:
Pepř
Sůl

Postup:
Olej rozehřejeme v hrnci a zlehka na něm osmažíme
nakrájenou cibuli. Smažíme asi 5 minut, až cibule zkřehne. Nakrájíme si dýni
na kostičky. Vsypeme nakrájenou dýni a za občasného promíchání smažíme ještě asi
10 minut, až začne měknout. Pak tyčovým mixérem rozmixujeme. Vznikne nám krém.
Přidáme smetanu a dochutíme. Poté se polévka může servírovat.
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Cuketový perník
Suroviny:
3 hrnky
1 hrnek
1
1
2 lžíce
1 hrnek

polohrubé mouky
krupicového cukru
prášek do perníku
vanilkový cukr
kakaa
mléka

½ hrnku
2 ks
1 ks

oleje
vejce
cukety

Postup:
Nejdříve si smícháme všechny suché suroviny. Postupně přidáme tekuté
mléko, olej a vajíčka. Promícháme a do takto připraveného základu přidáme nahrubo
nastrouhanou cuketu. Připravíme si plech, vymažeme ho máslem. Pečeme v předem
vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů asi půl hodiny. Na závěr vrch polijeme
rozpuštěnou čokoládou.

Autorka článku: Kateřina Pavlišová
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Expedice Budyšín
Něco málo o městě
Budyšín je zajímavý v propojení německé tradice s lužicko-srbskou kulturou
(např. Německo-srbské lidové divadlo). Městu se pro jeho typickou architekturu,
kterou tvoří velké množství věží, přezdívá „saský Norimberk“. Na skalnaté plošině nad
řekou Sprévou se nachází hrad, který je dnes renesančně přestavěn. Už ve 3. století
pobývaly na Budyšínském území východogermánské kmeny, později se zde usadil
západoslovanský kmen Milčanů. V dlouhé historii se Budyšín také podřizoval českým
králům, zachoval si ale povahu samostatného města. Původ názvu města není zcela
jistý. Jedna pověst praví, že v místě, kde dnes leží Budyšín, se při cestě zastavila
těhotná česká kněžna a přivedla tu na svět dítě. Přispěchal k ní její manžel a zeptal
se: „Bude syn?“
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[1. Článek]: Karel Pavliš
www.bautzen.de
poznavani.luzice.cz/home/kulturni/budysin.dot

Budyšínské divadlo
Německo-srbské lidové divadlo Budyšín je jedinečným profesionálním
bikulturním divadlem v Německu, v němž sídlí činoherní a loutkový divadelní soubor.
Divadlo je jedinečné svým uměleckým charakterem a pojetím v Německu, které
nemá ani v Evropě konkurenci a lze jej považovat za evropskou kulturní hodnotu:
Jedno divadlo-dvě pobočky-tři jazyky: němčina, hornolužická a dolnolužická
srbština.
Okolo 1 000 akcí, včetně přibližně 25 premiér, to vše si každoročně nenechá
ujít více než 150 000 diváků. Vedle své role jako budyšínské městské divadlo funguje
Německo-srbské lidové divadlo také jako divadlo kulturního prostoru celé Lužice
s pravidelnými představeními v divadlech Görlitz, Žitava a Kamenz, v „Lausitzhalle
Hoaerswerda“ a dalšími místy v celé Lužici až po Spreewald.

Parádní podívaná!
Hlavním cílem naší návštěvy bylo shlédnout Divadelní hru s názvem Nájemníci
pana Swana. Jednalo se o opravdu geniálně napsané dílo s humornou zápletkou
a řadou promyšlených, vtipných scén, které se dozajista zapsaly do paměti
nejednoho diváka. Herci, kteří se na pódiu nebojí tance ani zpěvu, předvedli (ostatně
jako každý rok) bezkonkurenční herecké výkony, které byly náležitě oceněny jak
častými a nezastavitelnými záchvaty smíchu, tak i nekonečným závěrečným
potleskem. Přestože byla hra napsána i hrána v německém jazyce, nebyl problém jí
porozumět, k dispozici byly také titulky promítané na malou tabuli nad pódiem.
Laťka, jež byla letos nastavena opravdu vysoko, se bude s každou další návštěvou
posouvat ještě více. Divadlo bylo pro většinu z nás tím nejlepším zážitkem z celé
expedice, pevně doufáme, že se do Budyšína podíváme i příště!

Nakonec bychom rádi poděkovali Goethe – Zentru Pardubice, jelikož právě
díky nim jsme se mohli tohoto jedinečného zážitku zúčastnit. Děkujeme!
[2. Článek]: Adéla Cejpová
www.theater-bautzen.de/ueberuns/deutsch-sorbisches-volkstheater
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[3. Článek]: Jiří Vítek

Pár slov na závěr
Milí čtenáři, to nám to zase uteklo, viďte? Pevně doufám, že se vám dnešní
exkurze do rozličných světových i místních témat líbila, že vás zaujala nebo jste si
z ní něco odnesli. Tak či onak, moc nám záleží na vašem názoru a budeme rádi za
každou vaši připomínku. Důležitý je pro nás i váš pohled na samotný obsah témat,
grafiku časopisu, jeho styl psaní či rozložení. Zkrátka bychom vám byli moc vděční
za jakoukoliv zpětnou vazbu. Dovolím si tedy přiložit internetový odkaz
a naskenovatelný QR kód, které vás přesměrují na stránku tellonym, kam nám
můžete anonymně zasílat názory, připomínky či výtky k časopisu. Nepožadujeme
formální projev, nebudeme vás kritizovat za překlepy, jde nám čistě o čtenářův
pohled na práci, které je obrovskou součástí i přesto, že si to nemusí uvědomovat.

Prostor pro vaše názory: https://tellonym.me/CasopisZetko
Děkujeme!

Patří vám veliké díky od celého týmu za přečtení prvního dílu časopisu Zetko
letošního školního roku. Mějte se krásně! Pozdravy posílá septima.
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