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Milí čtenáři,
zajímá Vás, co je v naší škole
nového? Chcete vědět, kdo
jsou Vaši spolužáci, co umí,
čím se baví a co je
zajímá???? Pak čtěte nové
číslo školního časopisu!!
Stále platí, že se k nám
můžete připojit a podělit se
o své názory, zážitky atd.
Vaše příspěvky rádi na
stránkách Rýpala
zveřejníme….

Vědecká knihovna
v Olomouci
11. 4. navštívila skupina studentů z naší školy
Vědeckou knihovnu v Olomouci a protože knihy ke
studiu odjakživa patřily, uvádíme pro ty, kteří v
olomoucké vědárně nikdy nebyli, pár zajímavých
informací.
•Knihovna byla založena jezuity v roce 1566.
•Jde o třetí největší a druhou nejstarší knihovnu v ČR.
•Ve svém fondu má téměř 1, 5 mil. knih.
• Je to knihovna s právem povinného výtisku
(každá publikace vydaná na území ČR se povinně stává
součástí fondu této knihovny).
•Čtenářem se můžete stát, pokud jste starší 15 let, stačí
platný občanský průkaz.
•Pokud vám není víc než 18, máte registraci zdarma, od 18
let platíte 150 Kč ročně (takže pakatel, pokud si
uvědomíte, kolik dáte za knížku v knihkupectví).
• Většinu knih si můžete zapůjčit domů, některé můžete
číst pouze ve studovně, popř. je můžete prohlížet v
digitalizované podobě.
•Další informace najdete
na www.vkol.cz.

Zvídavý mikrofon

1).Co tě přivedlo ke kouzlení a jak
dlouho se této zálibě věnuješ?
K tomuhle řemeslu jsem se dostal už před
relativně dlouhou dobou. Je tomu teď 5
let. Bylo mi tehdy 12, když mi moje
kmotra věnovala knížku ,,Úplná příručka
triků a kouzel pro začátečníky“, a v ten
okamžik jsem nedělal nic jiného, než si
předčítal a kouzlil z příručky. Učil jsem se
dále nové triky z knížek a začal
vystupovat.
2). Jak dlouho trvá nacvičit nový trik a
kde bereš nápady?
Vystoupení se skládá z triku a jednotlivý
trik může trvat týden až měsíce , než je
dobře nacvičený. A jak říkají moji učitelé
kouzelníci, dobrý kouzelník nemá stovky
vystoupení, která umí napůl, má jich pár,
která piluje celý život do dokonalosti.
Inspiraci beru všude kolem sebe, vlastně si
mě najde sama. A jsem hodně vděčný
mým učitelům, od kterých se hodně učím.
https://wiki.rvp.cz

Fotografie z Mistrovství ČR v moderní magii

3). Jak často veřejně vystupuješ?
Když je plesová sezona, tak mám klidně
3 vystoupení za měsíc, a jinak to záleží…
Dvakrát do roka je v ČR kouzelnická
soutěž a jednou za 3 roky je mistrovství,
na kterém jsem se v září umístil
na 1. místě v oboru manipulace.
4). Stává se někdy, že se trik při
vystoupení nepovede? A co potom?
Divák neví, co je správně a co ne. Když se
něco nepovede, je potřeba to zahrát tak,
že to tak mělo být, a přejít to. Je to hodně i
o improvizaci a v podstatě kouzelník je
herec, a kvůli tomu chodím do hereckého
kroužku, aby se mi lépe vystupovalo.

Jiří Faltýnek : Stín
povídka

Nebe mělo barvu televizní obrazovky naladěné na mrtvý kanál a jemně mrholilo. Shad
stál na okraji střechy hotelu Imperial v Tokiu. Sledoval, jak pod ním proudí davy
v duze neonových světel. Nad hotelem proletěla eskadra dronů a pokračovaly
do jungle oceli a skla. Neměl povolení zde být, kdyby na sobě neměl kabát pohlcující
IR záření, musel by se starat o bezpečáky.
Otočil se a odešel k tašce s výstrojí a začal s vybalováním. Nejdříve vytáhl široko
pásmovou anténu s digitálním vysílačem pro rychlost 5G/s, trochu moc pro tento typ
práce, jenže volil zákazník. Další, co vyndal, byla dokovací stanice s micro drony,
novinka na trhu se neměla objevit ještě tak půl roku, možná i déle. Celé vybalování
završil zdroj společně s klubkem drátů.
Otevřel kryt rozvaděče, samozřejmě se senzory si starost dělat nemusel, nebyly tam.
Protože kdo by čekal, že se někdo připojí do elektrické sítě přes střechu? Nikdo. Začal
se zapojováním své sítě, nejdříve zdroj, pak dok a následně anténa tak, aby tvořily
trojúhelník, co se týče přenosu dat. Poté, co s tím skončil, se usadil vedle, z pod pláště
vyndal cyberdeck a přes implantát se s ním spojil, nasadil si vizor, na decku nahmatal
spínač. Stiskl.
Shadovo tělo ochablo a téměř ve stejném okamžiku se zhmotnil uvnitř Matrixu.
Rozhlédl se po černé ploše, osvětlené pouze modrou září
oblohy světa tvořeného daty a servery, svět bez omezujících
pravidel reality tvořený uživateli,
to byla idea stojící za Matrixem.
Ikonu své antény nalezl snadno, byla mu nejblíže.
Natáhnul svou ruku a dotknul se. Ikona se zvětšila,
přeměnila na dveře, vstoupil. Ocitl se v místnosti prázdné,
až na stůl s židlí a stařičkým terminálem. Posadil se a
na terminálu napsal pár příkazů.
Uložil dráhu do paměti a vyslal data
do satelitu. Nakonec navolil Dron 1. Enter.
Svět se opět změnil. Nyní se díval sám na sebe očima dronu.
Zamával rukama a jeho nynější forma se vznesla, rozběhl se
a dron proletěl kolem jeho hlavy. Skočil a stroj začal klesat
do hlubiny ulice. Podobalo se to plavání, ovšem se strachem
spíš z pádu než z utopení. Klesání zastavil na 193. z 210
pater. Vzdálen od oken byl tak , aby si nikdo dronu
nevšiml.

Přepnul se nazpět do antény a nechal automatiku, aby optimalizovala letovou trasu
pro další let. Zatímco on sám navrhl časový harmonogram letů, 5 minut letu, 15 sledování,
5 návrat. To vše ve smyčce, aby oko bylo pod neustálým dozorem. Nyní zbývalo, aby
zabezpečil přenos a odesílal video přes Sat-com svému zaměstnavateli paní Tanaka.
Odpojil se z Matrixu, Shadova část právě skončila, nezbývalo než čekat a procházet
vzpomínky na dnešní den.
Probudilo ho bzučení Com-lincu, zvednul hovor: „Mám pro tebe job, Omae,“ vykřikla
na něj fixerka Yuna, „ schůze je domluvena na 12 v mém baru. Ti dva, co jsem jim volala,
odmítli, bereš ?“
„Nejdřív na kolik mě ta tvoje služba vyjde?“ zabručel, zatímco si urovnával myšlenky.
„Ani yen! Tentokrát jsem dostala dost od zákazníka za zprostředkování nabídky, ale jestli
chceš platit, dovolím ti, abys mě vytáhnul na skleničku, dneska po práci.“
„Dobře platí, beru tu prácičku?“
„To mi vyhovuje, hlavně to dneska nepodělej, jasný? Pa.“Ukončila spojení, ještě než stačil
cokoliv říci, prostě bezstarostná Yuna.
Na místo setkání dorazil včas. Rickův americký bar bylo to místo, kde se zákazníci setkávali
s běžci, spojení s podsvětím. Interiér vypadal jak z noir filmu, majitelka měla pro ty
padesátkové filmy stoly a židle srovnány do přesných vzorců, přednastavených v dronech
provádějících většinu prací. Jediní zaměstnanci byli pianista, vrchní kuchař s barmanem, jen
proto, že stroj nemá tu správnou osobitost. Vstoupil dovnitř, u dveří ho přivítala Yuna.
„ Ahoj, tahle Tanaka se mi nelíbí, je skoro tak chladná jak kostka ledu, navíc je celotělní.
Máš ji na patnáctce. Tak do toho.“
„Také tě rád vidím, ale mohla bys někdy nemluvit tak rychle? Důvod proč s tebou nikdo
nevydrží.“
„Já vím, ale taková jsem, mám O, toť vše.“ (O je krevní skupina, v Anime to ovlivňuje
chování.) „Tak zatím,“ řekl, zavrtěl hlavou a odešel.

Jestli se za dva roky naučil něco o Yuně, pak to, že nikdy nevyhraje, musela mít vždy na
vrch. Dron maskovaný do čísnice ho zavedla ke stolu. Tanaka tam již čekala, měla na sobě
červené šaty s hlubokým výstřihem. V ruce držela cigaretu, vložila si ji do úst a malý
laserový emiter uprostrěd stolu ji zapálil.
Shad: „Dobrý den. Posílá mě Yuna.“
„Dobrý den pane?“
Shad: „Co pro vás mohu udělat?“
„Vidím, že jdete rovnou k věci, a to se mi líbí. Vaše odměna bude 50 bitcoinů. Jestli se
rozhodnete přijmout.“ Položila chip na stůl.
„Ano, už jsem se rozhodl.“
„Ovšem. Dnes večer dojde v jistém hotelu k důležitému rozhovoru, chci abyste ho vysílal
online,“ do malého panelu zasunula paměťový chip. Ze stolu vyjel průhledný monitor a
zobrazil plán budovy. „Pokoj 713 v Tokijském Imperiálu. Je na jednom z totálně
zabezpečených pater, vibrující okna proti laseru, pokoje se ruší až na pár frekvencí
pro Wi-fi. Vybavení je v bílé dodávce.“ Položila na stůl obálku, „pravá ID zaměstnance
s povolením jít kamkoliv v rámci údržby, společně s klíči ke všem potřebným dveřím , i oné
dodávky. Je zaparkovaná před hotelem na Hibiya-dori Ave. Jak to provedete, je na vás.“
Shad si vzal to, co leželo na stole, chip s penězi vložil do čtečky, jen 5 coinů.
„Jak dostanu zbytek?“
„Po práci připojit k síti, software pak odblokuje zbytek. A prozradí vaši IP.“ To mu ale
došlo samo. Nebylo by to poprvé. Tanakové, Johnsonové i ti další jsou stejní, berou si
anonymní jména, aby je nenašli tak snadno.
„Jo, dík za info, těším se na naši další spolupráci.“
„Já také, pane Shade.“
Podání ruky, falešné úsměvy na obou stranách,
poklona, otočit se a odejít. S Yunou si prošel,
o co jde, zatímco bude pracovat, ona připraví
vše potřebné, aby policie neměla důkazy
o událostech dnešního večera.
.

Z proudu vzpomínek ho vytrhlo bzučení, vrátil se do Matrixu zkontrolovat dron.
Viděl rozbité okno, odpojil se, čas vypadnout. Od spuštění alarmu uběhla minuta,
opravdu ho nenapadlo, že dojde k vraždě. Rozbalil wingsuit, oblékl si ho, pět minut.
Dveře vedoucí dolů se rozletěly na třísky, dva strážní vyrazili na střechu.
Shad stál na okraji.
Automatický systém ve zbrojích strážných provedl identifikaci cíle, zbylo jen
stisknout spoušť. Ani se nezdráhali s ústním varováním, palbu zahájili okamžitě.
Jenže hlava narušitele se nenacházela tam, co předtím. Roj munice 5.56x45 NATO
jen neškodně proletěl vzduchem.
Shad se nacházel ve volném pádu, poprvé v životě. Vizor mu do očí posílal jak
realitu, tak data, aby snad přistál do řeky Sumida vzdálené zhruba 1200 metrů. Pod
ním se nacházela trať. Oblek nabral vítr a začal plnit svou funkci. Prudká zatáčka
doprava, asi sto metrů rovně. Do leva po ulici Gomon dori, snížit výšku letu, pak
lehce v pravo po Kaigan dori.
Chvíli plachtil nad ulicí, sláva zahrady Hamarikyu, doleva snížil výšku, aby podletěl
most. Dostal se tak nízko, že nohama čeřil hladinu. Asi v polovině kanálu zpomalil
tak, že už nevydržel ve vzduchu a ponořil se do vody. Rozhodně nic pohodlného,
voda byla studená a mokré oblečení ho stahovalo dolů, hlavně wingsuit. Zatím co se
snažil zůstat na hladině, na chodnících se začal sbírat dav zvědavců. Uklidnil se
z počátečního šoku z přistání, držel se nad vodou.
V dálce byly slyšet policejní sirény, buď jeli na místo činu, nebo pro něj. Zapnul
implantovaný telefon a zavolal Yuně, aby přijela do zahrad s člunem štěstí, že je
napadla tahle úniková cesta, a čekala na něj na řece. Podle toho, jak rychle dorazila,
aby ho vylovila, už asi byla na cestě.
Policie dorazila zhruba ve stejnou chvíli co Yuna, ale nemohli už nic dělat než
přihlížet ze břehu. Oba dva odjeli co nejrychleji do Ichihari strávit spolu zbytek noci
v bezpečném bytě.
Ve zprávách se následující den objevily dvě podstatné informace. Atentát na člena
kabinetu, který měl soukromou schůzi s dodavateli vojenské výbavy, Tanaka byla
nejpravděpodobněji od konkurence. Další zpráva byla o výbuchu výrobny drog,
nalezlo se tam tělo majitele. Shad si dobře pamatoval, jak čerstvou mrtvolu toho
bezdomovce stěhovali s Yunou k němu do bytu, a pak večer načetli Bitcoinový chip.
Peníze tam byly, ale past sklapla naprázdno. Stín nemůžeš zabít.

Studentská stávka
Studentská stávka se bude opakovat.
15. března se v Olomouci konala studentská
stávka za lepší klimatické podmínky, které se
účastnili i studenti ze Střední řezbářské školy
v Tovačově. Stávka měla za úkol vyvolat zájem
politiků, médií i obyčejných lidí a dostat
do jejich povědomí problémy týkající se
klimatických změn. Celou tuhle akci
organizovala skupina jménem Fridays For
Future (pátky pro budoucnost). Stávka se
nekonala jen v Olomouci, ale po celém světě.
Zapojila se většina velkých měst v ČR.
Ve světě se pak této akce zúčastnilo 125 zemí.
Stávky začaly na popud tehdy 15ti leté dívky
jménem Greta Thunberg, která se v srpnu
minulého roku rozhodla každý školní den
po dobu tří týdnů stávkovat před budovou
švédského parlamentu, aby upozornila na
klimatické změny. Po švédských všeobecných
volbách pokračovala ve stávkách každý pátek.
Studenti požadují po vládě aktivní řešení
klimatické krize a snížení emisí. Česká
republika je 4. největší znečišťovatel v rámci
Evropské unie. Více než stovka českých vědců
a akademiků podporuje stávky studentů a sami
varují před klimatickými změnami. Podle nich
je potřeba snížit celosvětově emise oxidu
uhličitého téměř o 60 procent, jinak hrozí
riziko, že se planeta oteplí o 1,5 stupně, což by
zvýšilo riziko nevratných změn. 15. března dali
studenti politikům dvoutýdenní ultimátum.
V poslanecké sněmovně při debatě na téma
ochrana klimatu byl bod přerušen kvůli dalšímu
programu jednaní a dále se bude řešit až
v dubnu na příští schůzi sněmovny. Požadavky
studentů tak zůstaly bez reakce, a politici proto
můžou čekat další studentské stávky, které
proběhnou 3. a 24. května.
Zdroje: https://www.fridaysforfuture.cz/
Filip Konečný, Veronika Axmanová
Fotografie – Ladislav Petrecký

• A co nám stávka dala???
•
•

Začal jsem o některých věcech víc přemýšlet a dívat se na ně
jinak….
Každý můžeme začít od sebe, třeba třídit odpad, neplýtvat
vodou a energií, nekupovat zbytečné věci, neplýtvat
potravinami a jinými věcmi, třeba i kupovat oblečení z druhé
ruky, nebo jíst míň masa, protože živočišná výroba taky
zatěžuje životní prostředí, dívat se na složení výrobků a
nepoužívat ty, co prostředí poškozují….

https://cz.clipartlogo.com/istock/environmental-protection-ecology-concept-illustration-in-flat-style1503219.html, https://cz.depositphotos.com/3314709/stock-photo-environment-protection.html

Vila Tugendhat
Vila Tugendhat v Brně je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého architekta
Ludwiga Miese van der Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku
manželů Grety Tugendhatové (1903–1970) a Fritze Tugendhata (1895-1958). V roce 2001
byla vila Tugendhat zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Výjimečné
postavení vily je dáno řadou okolností. Architekt van der Rohe dostal v roce 1928
od investorů volnou ruku včetně finančního rámce. Stavba přišla na pět milionů
prvorepublikových Kč. Za tu cenu se dalo postavit 30 běžných rodinných domů. Díky
dostatku peněz se tu však mohly použít unikátní technologie a moderní materiály. Dodnes
architekti napodobují zejména propojení zahrady a interiéru. Výjimečnost vily spočívá i
ve smutném faktu, že většina staveb, které vytvořil van der Rohe v Evropě, byla zničena.
Právě vila Tugendhat a jeho německý pavilon v Barceloně (1929) jsou přitom pokládány
za jeho nejlepší předválečná díla.
Známý je především prosklený hlavní obytný prostor vily Tugendhat se zimní zahradou.
Dům byl ve své době převratný z několika důvodů:
- obyvatelný nepřerušovaný prostor,
- okna hlavního obytného prostoru bylo možné zcela spustit do podlahy a splynutí
interiéru s přírodou v zahradě bylo velmi působivé,
- nosný systém budovy tvoří ocelový skelet, stropy tudíž nenesou zdi, ale 29 ocelových
nýtovaných sloupů profilu kříže, v obytných místnostech obaleny chromovaným plechem
(toto řešení bylo v rodinném domě použito poprvé).
Interiér budovy byl taktéž vybaven elegantním a citlivě navrženým nábytkem
od samotného architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Ten zde použil část nábytku, který
navrhl pro německý pavilon na výstavě EXPO v Barceloně.

Manželé Tugendhatovi však obývali vilu pouze do roku 1938, kdy jakožto Židé v obavě o svůj
další osud opustili před hrozbou německé expanze Československou republiku . Jelikož odjeli
relativně brzy, ještě před Mnichovskou dohodou, stačili si s sebou odvézt velkou část vnitřního
vybavení svého domu.
Samotná budova se nevyhnula obsazení německými okupačními úřady . Na podzim roku 1939
ji zabavilo gestapo a o tři roky později byla dokonce zapsána jako majetek Velkoněmecké říše .
V letech 1942–1945 měl vilu pronajatou Willy Messerschmitt , ředitel Klöcknerwerke v Brně,
který ji využíval jako byt a kancelář. Inicioval první zásadní stavební úpravy (zvýšení komína,
zazdění mléčného skla ve vstupní hale a průchodu na horní terasu).
Během války byla také odstraněna zaoblená stěna z makassarského ebenu, vytvářející jídelní
kout vily.
V roce 1945 zabrala vilu Rudá armáda a použila ji k ubytování sovětských vojáků, a to včetně
jejich koní. V této době byla zničena převážná část zbylého vybavení a mobiliáře, například
police knihovny z exotického dřeva posloužily za otop. Největší ztráta však nastala několik
měsíců předtím, kdy byla při náletu na Brno výbuchem pumy zničena všechna okna hlavního
obytného prostoru kromě jednoho, které bylo v té době zřejmě zasunuté do podlahy. Tato
koncepčně důležitá část vily byla nahrazena provizorním zasklením z malých skleněných
tabulek do nově vložených dřevěných rámů.
převzato z www.wikipedia.org

HUMOR

http://www.casopismisa.cz/vtipy.htm

https://www.mirekvostry.cz

Perličky z našich školních lavic
Z literatury:
• Shakespeare psal tragédie a taky komedie,

třeba Kupec bez hnáty.
• K Balzacovým dílům patří Lidská komedie
a taky Otec gorily.
• Realismus začíná po Třicetileté válce, takže
v roce 1948.
• Básník František Hrubín psal poezii
pro děti a lyrickou poezii, z jeho sbírek
znám Mamutí hřídel.
• Nezval ve svých dílech potlačoval interupci.

https://leporelo.info/shakespeare

Po zhlédnutí filmu Noc na Karlštejně:
Moc se mi to nelíbilo – doba byla ve filmu moc stará a
název je moc dlouhej.

Uveď příklad slovesa v trpném rodě.

Pracuju – protože, když pracuju, tak
trpím!
https://cz.depositphotos.com

A jeden pěkný přebrept:
Breathtaking znamená něco jako bechderoucí.

