
 

  



Úvodník 

Ahoj spolužáci 

Za tento měsíc se událo hodně věcí a my jsme se snažili vybrat ty 
nejdůležitější. Doufám,že si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem 
zmínil kometu,která bude vidět na noční obloze ještě měsíc a dá se 
rozeznat od okolních hvězd.Minulý týden jsem se jen tak ze zvědavosti 
podíval na oblohu a doopravdy byla tam.Je to druhé nejsvítivější těleso 
na obloze hned po Měsíci.Pozor nesplést s Polárkou!Přeji všem pěknou 
podívanou.Znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili např. jaký 
byl Týden vědy a techniky a nebo jak bude pokračovat výtvarná 
soutěž.Chtěl bych vás tímto upozornit na novinku,která se týká 
Tornáda.Od začátku prosince budete moci zhlédnout vydání Tornáda na 
webových stránkách ZŠ Gutova. 
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Rozhovor s panem ředitelem 
Dobrý den, pane řediteli, můžeme se vás zeptat na pár otázek? 

Dobrý den, vítám vás v ředitelně. 

Začneme trochu z minulosti … chtěli jsme se zeptat, jak dlouho jste 
ředitelem na naší škole? 

Děkuji za otázku, tento rok jsem ředitelem již sedmnáctým rokem, od 
roku 1997. 

Jaké změny proběhly za dobu vašeho ředitelování? 

Tak to je otázka na dlouhé povídání, ale celkově se přestavovaly vnitřní 
prostory školy, vybavovala se škola novým nábytkem, byly zřizovány 
nové učebny, hlavně počítače, které v  roce 97 na škole téměř nebyly, 
velké změny byly kolem školního bazénu, úpravy ve školní kuchyni, 
obrovské množství všeho možného nábytku, vybavení počítačů, 
interaktivních tabulí, přestavovaly se toalety, fasáda, střecha, okna, asi 
bych musel mluvit pět minut a ještě s papírem v ruce. Je to za těch 
sedmnáct let opravdu hodně. 

Jaké máte plány s venkovní učebnou?  

 My jí říkáme amfiteátr – školní zahrada a chtěli bychom, aby opravdu 
fungovala jako školní zahrada, kam by se chodilo nejen sednout a číst, 
ale také aby tam děti mohly pěstovat rostliny, učit se něco o květinách a 
stromech.  Pan učitel Chocenský s paní učitelkou Petráňkovou už 
připravují projekt teď na jaro letošního školního roku, který  se této 
zahrady bude týkat. Můžeme tam už chodit, protože všechny 
nebezpečné stromy byly pokáceny. 

Jak jste spokojen s pedagogickým sborem? 

Ano! ☺ Své učitele si vybírám nebo spíš vybíráme, jsme rádi, že jsou 
tady učitelé velmi mladí, jako třeba teď nejnovější paní učitelka 
Houšková nebo pan učitel Stejskal, ale také učitelé, kteří už mají 
zkušenosti, a ba i učitelé, jako třeba paní učitelka Zíková nebo pani 
učitelka Válková, které sice už mají svůj věk, ale mají obrovské 
zkušenosti, říká se tomu, že sbor je věkově vyvážený, a to je dobře. 

Jakou účast očekáváte na jarmarku? 

Doufám, že velikou. Jednak vy žáci jste se snažili a věřím, že jste vyrobili 
spoustu věcí. Ale není to jenom jarmark, ale i burza knih, ale hlavně Den 



otevřených dveří. Myslíme si, že přijde několik set hostů nejen 
dopoledne, ale i odpoledne, protože chceme odpoledne pozvat naše 
bývalé zaměstnance a bývalé paní učitelky na kávu a na posezení. 

Mnohým žákům si zalíbily akce typu „Cesta kolem světa“, chystáte ještě 
nějaké podobné? 

Rádi bychom, jednáme i s Gutovskou radou, jestli tu akci, kterou bychom 
rádi uspořádali, udělá Gutovská rada, nebo my, nebo dohromady. Zatím 
nemáme žádný konkrétní název, teprve čekáme, jak se domluvíme. 
Jedna akce by určitě mohla být. 

V minulých dvou letech se naše škola zúčastnila talentové soutěže 
Praha 10 má talent, chystáte účast na podobné soutěži i letos? 

Nevím, jestli soutěž bude, takže až podle toho, jestli bude vyhlášena, 
budeme zjišťovat zájem. Rád bych - pokud ano, abychom zase vystoupili 
s nějakým jiným vystoupením, než bylo dosud.  

Co vás nejvíce trápí na škole?  

Teď jsme měli veliké problémy s rekonstrukcí střechy do školy, celkem 
asi čtyřikrát zateklo a dosud vlastně není zprovozněna velká tělocvična. 
To jsou věci, které nás trápí. Na druhou stranu jsme schopni problémy 
řešit. Důležité je, že máme dost dětí, máme dobré učitele a škola má 
dobré jméno. 

Co byste chtěl změnit nebo doplnit na škole? 

Přes těch 17 let je tu pořád plno věcí, které bychom rádi vylepšili- 
podlahy na chodbách, které jsou stále původní, obložení stěn, vybavení 
tříd, budeme vybavovat i další učebny. Není to změna, ale říká se tomu 
kvantitativní vylepšení, rozšíření. V tomto smyslu je to také změna. 
Udržovat počet žáků, bez kterých škola nemusí existovat. 

 Chcete něco sdělit čtenářům Tornáda? 

Čtenáře Tornáda pozdravuji. Když se mi to podaří, tak se pokusím tam 
také občas něco napsat, možná i nakreslit, takže děkuji, že Tornádo 
vychází a děkuji paní učitelce Zíkové.  

 Děkujeme za rozhovor a na shledanou. 

Na shledanou. 

Míša,Ondra 

  



Gutovská rada 
Dáma 
Gutovská rada vyhlašuje pro vás další soutěž v dámě. Pro všechny,kteří 
se chtějí  účastnit, platí, že musíte nejdřív vyhrát třídní kolo.  Pak se 29. 
ledna v roce 2014 zúčastníte školního kola. Dáma bude probíhat jako 
minulý rok. Bude se hrát na klasické šachovnici a nejspíše s víčky. Opět 
na vás budou čekat pěkné odměny. 

Webové stránky 
Gutovská rada nejenomže bude mít místo v Tornádu, ale také se bude 
zakládat ikona s názvem Gutovská rada.Tyto stránky by měly být hotovy 
do konce roku. Najdete na nich zápisy z Gutovských rad a spousty 
dalších zajímavostí. 

 

Zebras7 

  



Výsledky sběru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky sběru za říjen. 

Na 1. místě se umístila 3.C s 839kg 

Na 2. místě se umístila 1.C s 769kg 

Na 3. místě se umístila 5.A s 639kg 

A nezapomeňte sbírat další papír na příští soutěž ve sbírání papíru. 

Mgr. Martina Petráňková a VojVed 

  
21.10.2013 

 
22.10.2013 

 

 
23.10.2013 

 
24.10.2013 

součet 

1.A 87,7 132,1 205,5 24 449,3 
1.B 80,5 49 38 45 212,5 
1.C 111 356 59 243 769 
2.A 8 126 10 55 199 
2.B 171 29,6 7 35 242,6 
2.C 134 64 275 124,5 597,5 
3.A 132 215 37 85,5 469,5 
3.B 290,5 163,5 44 14,5 512,5 
3.C 195 188 432 24 839 
4.A 8,5 24 48 8 88,5 
4.B 62 98 61,5 84,5 306 
4.C 16 273 0 44 333 
5.A 237 209,5 103 89,5 639 
5.B 108,2 258,3 99 137 602,5 
5.C 0 0 0 12,5 12,5 
6.A 67 222 143 157 589 
6.B 82 65 25 11 183 
6.C 48,5 4 3,5 40 96 
7.A 0 3 12 0 15 
7.B 87 30 23 0 140 
7.C 10 67 10 19 106 
8.A 0 78 82 6 166 
8.B 44 0 0 0 44 
9.A 0 0 14,5 8 22,5 
9.B 0 102 0 0 102 



Výrobky na jarmark 
Výroba mandaly 
Ve čtvrtek dne 21.11.2013 každý, kdo byl ve 
škole,něco vyráběl a já vám dnes něco povím o 
výrobě mandaly. Možná, že si to rozmyslíte, kam 
půjdete příští rok, až si přečtete tyto články. 

Nejdříve jsme si poslechli výklad paní učitelky 
Zíkové o účincích mandal. Pak nám rozložila na 
lavice papíry, na kterých bylo napsáno, jaká 
barva co vyjadřuje a jaké věty budeme psát 
zezadu na mandaly. Každý kreslil podle své 
fantazie a též vybarvoval. Kolem 3.vyučovací 
hodiny se přišel  na nás podívat pan ředitel s 
panem zástupcem, jak vypadají naše dočasné 
výtvory. Na začátku 5.vyučovací hodiny jsme 
všichni šli s paní učitelkou do sborovny odevzdat 
naše výtvory do rukou pana zástupce, který je 
následovně zavařoval do plastových obalů. 

Na výrobu potřebujete:Pastelky nebo křídy, 
kružítko, pravítko, gumu, tužku a dobrou náladu. 

Co je to mandala? 
Mandala je stará jako lidstvo samo. Pro lidi byla od pradávna velice 
důležitá. Jejich přesný a jasný původ je neurčený, ale vzhledem k tomu, 
že jich bylo vytvořeno a dochováno nepřeberné množství, měla zřejmě 
důležitý význam. Slovo mandala v sanskrtu znamená kruh. Tudíž 
nekonečno, nemá konec ani začátek. Nekonečný proud energie. 
Věčnost.  

Mandaly mohou být obrazem duše, momentální nálady, zdravotního 
problému, emoce, mohou v sobě nést  vzpomínky na minulé životy. 
Mandaly léčí a pomáhají uklidnit, dodat energii, zharmonizovat, mohou 
ukrývat kód - prosbu či modlitbu. 

Mandaly jsou všude kolem nás. Stačí mít oči otevřené a rozhlížet se 
kolem sebe. Inspirace je kdekoliv.   

VojVed 



Vtipné příhody z podzimních 
prázdnin 

Byly podzimní prázdniny a my jsme pro vás sepsaly několik vtipných 
příhod ☺.  

Eskymák 
Byla jsem s rodiči na horách. Chodili jsme tam na túry vysoko do hor. 
Moje první túra nedopadla nejlépe. Když jsme vycházeli, ani mne 
nenapadlo, že by nahoře mohla být větší zima než tady dole u hotelu. 
Vyjeli jsme lanovkou až na vrchol a náhle mi byla obrovská zima. Půjčila 
jsem si od rodičů co nejvíce oblečení a zahalila se do něj, že mi byly 
vidět jen oči. Když jsme přišli do tamějšího městečka, všichni lidé, co tam 
byli, se na mě začali otáčet a ukazovat. Dívali se na mne takovým 
pohledem, který říkal:“Je to turista nebo eskymák?“. Tak jsem radši 
půjčené věci vrátila opět rodičům.   Mery 

Klíče 
Byla jsem zrovna u babičky na chatě. Mají tam okna, která se zamykají 
stejnými klíči jako dveře.  Děda tyto klíče nosil vždy u sebe. Jednou, 
když jel do práce, zavřela babička klíči okna, protože byla zima. Děda 
odjel do práce i s klíči. Jenže dveře se zabouchly a nešly bez klíčů 
otevřít. Takže okna zamčená, dveře zamčené a klíče u dědy. Musely 
jsme s babičkou počkat tři hodiny, než děda přijel.   Terka 

Mlýnek na maso 
Byl krásný den a maminka s babičkou se rozhodly, že k obědu udělají 
karbanátky. Vzaly tedy mlýnek na maso, který se ovšem musel složit. 
Podložku, kterou měly dát zvenku, daly zevnitř. Potom se ovšem divily, 
že jim to nemele. Rozhodly se tedy, že celý mlýnek rozšroubují. Nejdříve 
to zkusily rukou. Nešlo jim to, tak si zkusily vzít na ruku hadr, aby jim to 
neklouzalo. Ani poté to nepovolilo. Mamince došla trpělivost a vzala na 
mlýnek paličku na maso. Křičí: „Ty povolíš, jinak udělám karbanátek 
z tebe!“. Mlátila do mlýnku paličkou na maso a ono stále nic. Záhy 
zjistila, že do mlýnku mlátí obráceně. Poté jsme se tomu společně 
zasmály. Ale karbanátky byly až o dvě hodiny později.   Lucie 

Lucka, Kiki, Týna 



Šmoulové 
Šmoulové (v originále Les Schtroumpfs) jsou stejnojmenný animovaný 
televizní seriál, původně komiks, belgického kreslíře Peya (Pierre 
Culliford). Poprvé se objevili v roce 1958, je jim tedy 55 let!!! 

Šmoulové jsou modří skřítci, vysocí dva palce, jejich příběh je zasazen 
do středověké Evropy, nejspíše do Irska, žijí blízko pobřeží a nedaleko 
od hor. 

V roce 1958  přimaloval kreslíř Peyo do jednoho belgického komiksu 
Johan & Pirlouit malé modré trpaslíky. Tam se objevili po zahrání na 
kouzelnou flétnu. Skřítkové si získali vysokou popularitu, a tak v roce 
1959 dostali vlastní příběh v časopisu Le Journal de Spirou. Od té doby 
se vyráběly modely, hračky a celé kluby sběratelů se věnovaly Šmoulům. 

První černobílý film vznikl v roce 1965 a trval 90 minut. V roce 1976 
vznikl další příběh, animovaný film Šmoulové a kouzelná flétna, o délce 
74 minut, který se v roce 1983 dostal i do USA. Poté vzniklo ještě několik 
filmů. 

V roce 2011 byl natočen hraný 3D film Šmoulové (The Smurfs), který 
kombinuje animovaný film (Šmoulové jsou animovaní nebo jsou použity 
klasické loutky) s hraným filmem. Na něj pak v roce 2013 navázalo jeho 
pokračování Šmoulové 2. 

A jak takový šmoula vlastně vypadá? 

Šmoulové jsou si velmi podobní. Všichni jsou modří, malí, mužského 
pohlaví (až na Šmoulinku, Sašetku a Babču). Nosí bílé kalhoty (jen 
Taťka Šmoula nosí červené, Děda Šmoula žluté s kšandami, Šmoulíček 
dupačky, Farmář nosí zahradnické oblečení, Šmoulata mají různá trička 
a Divoušek je oděn do listů), vzadu s dírou na malý ocásek. Na hlavě 
mají bílou čapku (Taťka Šmoula červenou).  

Jejich příběhy jsou velmi jednoduché a vždy hrdinské.  

Mají i speciální jazyk. Často říkají cokoli se slovem „šmoula“, aniž by 
bylo přesně jasné, co tím myslí, například: „Jdeme šmoulovat ke Šmoulí 
řece.“ Přesto si navzájem velmi dobře rozumějí.  

Některé postavičky se objevují pravidelně, jiné jsou vytvořeny pro určitý 
díl a dál se už neobjevují (například Šmoula Slaboch). 



Celkový počet „dospělých“ šmoulů (bez šmoulat) je 100, při velkém 
šmoulím tancování se stavějí do formace 9×11 s dirigujícím Taťkou 
Šmoulou. 

Šmoulové si staví domky v houbě nebo z kamene a žijí ve šmoulí vesnici 
– Šmoulici. 

Obyčejný smrtelník ji ale nemůže najít, podaří se mu to pouze, pokud ho 
tam sám nedovede nějaký Šmoula... 

 

 
Filip Vrbský 

  



Hokej –  Tomáš  Hertl 
Tomáš Hertl se narodil 12. listopadu 1993 v Praze. Je to český 
profesionální hokejista, hrající za klub San Jose Sharks v NHL. Hrál od 
dorostu za Slavii, v roce 2013 přestoupil do San Jose Sharks, kde 
zaznamenal nejlepší vstup Čecha do NHL v historii. Od začátku 
nastupoval v prvním útoku, během šesti zápasů získal devět bodů. Oslnil 
čtyřmi góly v jednom utkání. 

Začal fantasticky, pak přišlo v jeho raketovém nástupu do NHL 
zpomalení. Teď se ale zdá, že Tomáš Hertl zase nabírá fazonu - 
naposledy zařídil San Jose vyrovnání, za posledních pět duelů má 
bilanci 3+3. To, že by se mohl stát nováčkem sezony, vypadá čím dál 
reálněji. Mezi nimi válí v bodech, gólech i ve statistice plus/minus. 

Kvůli stylu hry i brzkým úspěchům se mu říká "mladý Jágr". V Sharks 
nosí na dresu číslo 48.  

Marry ☺ 

  



Automat 
Tornádo pro vás vyzpovídalo lidi z naší školy 

Anna Ševčíková žákyně VIII.A 

Martina Petráňková učitelka 

Filip Malčánek VIII.B 

Jak často nakupujete v automatu? 

A. Ševčíková: tak jednou za 3 měsíce. 

M. Petráňková: minimálně, jen občas. 

F. Malčánek: často 

Co vám v automatu nejvíce chutná? 

A. Ševčíková: pitíčka . 

M. Pteráňková: bagety. 

F. Malčánek: bagety. 

Co byste chtěli přidat do automatu? 

A. Ševčíková: čokoládu, nejlépe Milku. 

M. Petráňková: ovoce např. jablka. 

F. Malčánek: nic. 

Co byste dali z automatu pryč? 

A. Ševčíková: nic,vyhovuje mi to. 

M. Petráňková: mohli by tam dávat méně sladkého. 

F. Malčánek: všechno 

Nepřipadá vám, že ceny v automatu jsou vysoké? 

A. Ševčíková: ano, jsou vysoké. 

M. Petráňková: jsou vyšší. 

F. Malčánek: ano. 

   Anna Vedralová, Eva Šmejkalová a  

Nikola Répalová  



Vaše chutné nápoje 
Máte něco rádi z tohoto seznamu nápojů? 

Jestli ano, tak si dobře rozmyslete, zda tento nápoj dále pít, protože tyto 
nápoje jsou ve Spojených státech amerických zakázané kvůli složení. 
(cyklamáty)-E952 

Cyklamát (též označovaný jako cyklamát sodný ) je umělé náhradní 
sladidlo, asi 30–50× sladší než cukr. Někteří lidé shledávají, že má 
nepříjemný chuťový účinek, méně však než sacharin. Ve členských 
státech EU se cyklamát označuje na výrobcích kódem E952. Vyrábí se 
synteticky přidáním hydroxidu sodného nebo vápenatého do 
cyklohexylaminu.  
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Slunce se obrátí 
Slunce se obrátí „vzhůru nohama“, magnetické póly 
se vymění. 
Americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA) 
oznámila, že Slunce v nejbližších dnech obrátí své magnetické pole. 
Severní a jižní magnetický pól naší mateřské hvězdy si vymění místa a z 
tohoto pohledu bude Slunce „vzhůru nohama“. 

K tomuto jevu dochází každých 11 let, když sluneční cyklus dosáhne 
vrcholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreticky jej bude možné pozorovat v celé heliosféře, tedy v rozsáhlém 
prostoru, který je pod vlivem magnetického pole Slunce a sahá daleko za 
Pluto. Naproti tomu magnetické póly Země se naposledy přemístily před 
800 tisíci lety. 

Výměna magnetických pólů by podle odborníků mohla způsobit 
mimořádné jevy v kosmickém počasí, včetně geomagnetických bouří, jež 
by mohly zapříčinit výpadky rádiových vln a satelitních systémů. 

Magnetická rošáda se odehrává v době zvýšené sluneční aktivity, což 
podle NASA zajistí nadšencům lepší podmínky k pozorování polární 
záře. 

VojVed 



K Marsu odstartovala sonda 
MAVEN 

Má za úkol zjistit, kam zmizela atmosféra Marsu 
Sonda Maven odstartovala v 
pondělí 18.11.2013 večer SEČ 
z amerického Mysu Canaveral 
na Floridě na svou misi k 
planetě Mars. Nová družice 
má vyjasnit historii rudé 
planety. Podle amerického 
Ústavu pro letectví a vesmír 
(NASA) je hlavním úkolem 
sondy přinést informace o 

vývoji podnebí planety a napovědět, proč 
přišla o téměř veškerou svou atmosféru. 

Sonda Maven bude létat po oběžné dráze 
Marsu nejméně rok a zkoumat její horní 
atmosférické vrstvy a ionosféru, také 
vzájemné působení planety se Sluncem a 
slunečním větrem. 

Kam zmizelo ovzduší a voda?  
Mars měl kdysi podle názoru vědců mnohem 
hustší atmosféru a díky ní se na jeho povrchu nacházela i voda.Podle 
vedoucího projektu Bruce Jakoského z Coloradské univerzity chtějí vědci 
zjistit, co se vlastně s atmosférou stalo a kam se poděla voda. Naznačit 
to má rozbor horních vrstev atmosféry a zkoumání jejich dynamiky. 

Družici o váze 2,45 tuny do vesmíru vynesla raketa Atlas V. Sondě 
potrvá cesta k Marsu deset měsíců, měla by tam tedy dorazit koncem 
září 2014. Cena projektu je podle NASA 671 miliónů dolarů (13,5 
miliardy korun) 

VojVed 

  



Týden vědy a techniky 
Dne 8.11.2013 jsme se já a Jirka vydali do 
Národní akademie věd u zastávky Národní 
divadlo, jak tam probíhá Týden vědy a 
techniky. 

Pokud někdo z vás čtenářů byl někdy v  IQ 
parku, tak si může myslet, že viděl vše, ale 
pokud chcete vidět něco, co jste ještě 
neviděli z vyspělých technologií a 
chemických pokusů, tak byste se měli 
příští rok vydat do Národní akademie věd. 

Mohli jste tam spatřit, jak se přetváří lidská energie na elektrickou, 
plazma kouli,fúze bude energie budoucnosti,jak se používá chemie v 

kriminalistice, jak vypadají lidi po pěti 
dnech, co brali omamnou látku, jak 
pomocí důkazů vystopovat zločince, jak 
umí počítače z kostí vymodelovat 
člověka, různé chemické a biologické 
pochoutky,hra přehřívaní fúzního 
reaktoru,výstava jedovatého hmyzu z 
celé Evropy,přednášky o energii 
budoucnosti,chemické pokusy,nebo jak 
se zjišťuje DNA.Miniaturní typy úložišť 
radioaktivních odpadů a atomových 
elektráren. 

Doufám, že jsem vás tímto zaujal a že se 
příští rok pojedete podívat a nezapomeňte 
s sebou vzít rodiče, ať se také dále 
vzdělávají. 

www.tydenvedy.cz A další Týden vědy 
a techniky se koná  

od 1.listopadu 2014 do 15.listopadu 2014 



Chemické vybavení a přednáška 
o rozpuštěném banánu v lihu. 

 

 

Přeměna lidské energie na elektrickou a model fúzního reaktoru. 

VojVed 



Výstava 60 let televizního 
vysílání 

Národní technické muzeum a Česká televize společně připravily výstavu 
k 60. výročí vysílání Československé, později České televize a 
televizního vysílání na našem území vůbec.  Výstava mapuje historii 
televizního vysílání od jejího počátku, vývoj záznamové a vysílací 
techniky a televizních přijímačů až po současnost. Součástí výstavy 
budou dobové fotografie, audiovize i průřez pořadů z České televize. 
Výstava bude doplněna doprovodnými akcemi a potrvá do konce roku 
2013. 

Adresa: 

Národní technické muzeum 
Kostelní 42 
170 78 Praha 7 
Česká republika 
Datum výstavy: 

1. 5. 2013 – 31. 12. 2013 

Otevírací doba: 

Pondělí:                         zavřeno 
Úterý – pátek:                9-17,30 hod 
První čtvrtek v měsíci:  9-20 hod 
Sobota a neděle:         10-18 h 
Vánoční svátky a Nový rok budou 
upřesněny samostatně. 

Vstupné: 

• Plné: 170 Kč 
• Snížené: 90 Kč (pro seniory nad 70 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, 

ITIC, Staff Card, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení 
studijního průkazu) 

• Rodinné: 370 Kč pro rodiče s dětmi do 15 let (2 dospělí 
podmínkou, celkem maximálně 6 osob) 

Sebíí 



Letošní závod Grand Prix 
silničních motocyklů prodělal 

téměř 42 miliónů korun 
Letošní závod Grand Prix silničních motocyklů na Masarykově okruhu 
prodělal 41,7 miliónu korun. Oznámilo to vedení brněnského 
automotodromu. Meziročně se ztráta prestižního podniku, který je 
součástí světového šampionátu, zvýšila o necelý milión korun. 

 

Pořadatelům přitom vzrostly tržby ze vstupného. „Velkou cenu navštívilo 
koncem srpna 222 710 diváků, což je o deset tisíc víc než v roce 2012. 
Kromě toho jsme lístky mírně zdražili. Díky tomu jsme letos na vstupném 
vydělali 53,6 miliónu, což je o sedmnáct procent víc než v předchozím 
roce. Jenže jsme tím jen částečně kompenzovali snížené dotace od 
ministerstva školství a města Brna i narůstající zalistovací poplatek, který 
tvoří zhruba polovinu veškerých nákladů. Na tom je vidět, jak nekonečný 
boj vedeme," sdělila předsedkyně představenstva Automotodromu Brno 
Ivana Ulmanová. 

 

Jiří Krameš 



Podle KTM jezdec Caselli zahynul 
po srážce se zvířetem 

Americký motocyklový jezdec Kurt Caselli zemřel s největší 
pravděpodobností v důsledku srážky se zvířetem. Oznámil to tovární tým 
KTM po prozkoumání havarovaného stroje. 

Caselli nepřežil vážná zranění hlavy po havárii na vytrvalostní Rallye 
Baja 1000 v Mexiku. Zemřel po převozu do nemocnice v Ensenadě. 
Zámořská média spekulovala, že příčinou nehody byla překážka 
nastražená diváky. 

Caselli patřil k předním endurovým jezdcům, startoval na motocyklové 
Šestidenní i v mistrovství světa a zejména v zámoří byl hvězdou 
offroadových závodů. V tomto roce při premiérové účasti na Rallye 
Dakar vyhrál dvě etapy a celkově obsadil 31. místo. Rallye Baja v době 
osudné nehody vedl, přihodila se 65 kilometrů před cílem etapy. 

„Jsme po této tragédii v šoku. KTM přišla za těch nejhorších okolností o 
jednoho ze svých hrdinů," uvedl německý šéf sportovní sekce v KTM a 
bývalý motokrosový jezdec Pit Beirer, který je od roku 2003 připoután na 
invalidní vozík po zranění páteře rovněž v důsledku nehody v závodě. 
„Kurt byl víc než jen talentovaný jezdec. Přišli jsme o výjimečného 
představitele offroadového sportu," dodal. 

 

Jiří Krameš 



Dětská planeta –  veletr hraček, 
her a dětských potřeb 

3. listopadu na výstavišti  
Praha -Holešovice od 9,00 - 
16,00 hodin  se konala akce 
Hray! Expo : Veletrh konzolí a 
PC her. 

 V tento den se hrál turnaj na 
PC BenQ Grunex Challenge 
2013, ve kterém se hrály Dota 
2, Counter Strike: Global 
Offensive, Call of Duty 4 a 
FIFA 13! Hlavními (i ostatními) cenami byly součásti pro počítače a 
konzole v hodnotě čtvrt milionu korun. 

 Na výstavě jste si mohli vyzkoušet nové konzole Wii U a Nintendo 2DS, 
či nejnovější počítače od HALL 3000, na kterých se hrají letošní rok 
soutěže v PC hrách. Na konzolích jste si mohli zkusit Pokemon X a Y a 

na PC starý dobrý 
kostičkovaný Minecraft. 

A pokud jste už byli unaveni z 
klikání myší a dívání se na 
monitor, mohli jste si 
odpočinout  koupením nějaké 
hračky od Pompo a Hasbro 
nebo hledat dinosaury 
schované v celé budově, 
takže tam nuda určitě nebyla. 

A jaké bylo vstupné? Podle mne bylo drahé, ale udělejte si názor sami:  

Dítě 3-15 let 50 Kč                                        

Dospělý 150 Kč 

Celá akce se mi líbila, takže se moc těším (a ostatní určitě také), co si 
připraví pro nás příště a jaké nové věci nám výrobci ukáží. 

Eva Kramešová 



Hudba a film 
Velký závod – ( v kině od 28.11) 
 

Stejně jako miliony lidí po celém světě je i 40letý François Nouel 
fanouškem Tour de France. Většinu svého volného času tráví na kole, 
aby unikl zklamání z každodenní existence. V práci ani doma však jeho 
nadšení nefandí. Syn si myslí, že je ztracený případ, a žena ho považuje 
za zbabělce. Když pak den před jejich dovolenou zjistí, že se François 
dobrovolně přihlásil na práci na Tour, rozvod je na spadnutí. Cyklistický 
nadšenec se však nevzdává, a když potká Rémi Pletinckxe, bývalého 
sportovního manažera, rozhodne se splnit si svůj dětský sen: jet Tour de 
France. Závod začíná již druhý den. Když vyrazí nyní, jeden den před 
profesionály, mohl by se dostat do Paříže ještě před nimi. François 
odstartuje. Překážek je mnoho, ale jak je postupně překonává, získává si 
čím dál tím větší oblibu médií i diváků. Jen Žlutý trikot zuří. François 
musí být zastaven... 

 

Top 10 nej písniček: 
MILEY CYRUS - Wrecking Ball 

BRITNEY SPEARS - Work Work 

AVICII - You Make Me 

KRYSTOF & TOMAS KLUS – Cesta 

JASON DeRULO - Talk Dirty 

REAGO – Milionari 

ONE DIRECTION - Best Song Ever 

ONE REPUBLIC - Counting Stars 

ELLIE GOULDING – Burn 

AVRIL LAVIGNE - Rock N Roll 

Nicclek ☺ 


