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Milí a vážení čtenáři 

Rádi bychom vás přivítali u tohoto prvního 

vydání časopisu amaZoooUn, které doufáme, 

že se vám bude líbit. Přejeme příjemné čtení a 

nové poznatky. 

Články v Angličtině pro vás vytvořila Simča 

Bubníková a Nini Meskhi. O kulturní přehled se 

postarala Karolina Salátová. Zprávy z domova 

obstarala Anna Portnyagina.Zprávy ze 

zahraničí zajistila Mai Ma Thi Tuyet. Valeriya 

Khrapyechuk a Daria Khalzová pro vás sehnali 

Rozhovor. Ysha a Ronald Eller připravili další 

rubriky podle předmětů. Módu a styl 

vypracovala Simona Bubníková a Mai Ma Thi 

Tuyet.Sportovní rubriku sestavili Lila Olivnyk a 

Míša Mizerová. A o část Hudby se postaral 

Ronald Eller. 
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Simona Bubníková 

Directed by: Daniel Barnz 

Starring: Vannesa Hudgens, Alex Pettyfer, Neil Patrick 

Harris, Dakota Johnson, Mary-Kate Olsen 

Genres: Drama, Romance and Adaptation 

This movie is about a boy, Kyle Kingson who has 

everything-look, intelligence, opportunities in life and 

a bad, cruel glimpse. 

He invited his classmate Kendra to the school's 

extravagant bash (party). Kendra accepts, and, true is, 

Kyle blows her off in very savage fashion.  

 

Her revenge is casting a spell that physically 

transforms him into everything he despises 

and hates. And as he founds out the only 

solution to the curse is to find someone that 

will love him as he is. A task he considers -

impossible.. 

He´s got only one year, he is desperate and 

doesn´t know what to do, he tries to 

overcome the curse, but than there is 

someone, Lindy, who he will be very close to… 

Coming in March 18. 2011. 

NEW UPCOMING MOVIE BEASTLYNEW UPCOMING MOVIE BEASTLYNEW UPCOMING MOVIE BEASTLYNEW UPCOMING MOVIE BEASTLY    

Terra incognita 
Nini Meskhi 

Not enough ink to list cities on which is justly proud the humanity. Sleek beauty and luster of Paris; 

strict sinking into the mists of London ; filled with lanterns , stuck in the sky huge American 

skyscrapers ; the classic beauty of Rome; St.Petersburg ,Vienna – cities that have receives world-

wide status of open- air museums. 
But there is a wonderful city of East. Tbilisi .Country , like the color if the thread ,woven from 

poems , bohemian legends ,theatrical effects .City  filled  with warmth  and light, it’s kind eyes. 

Here, shed tears of joy. 
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How can’t you love the city ,with its characteristic streets ,which streams running down the main highways. 

With streets that have  become immortal soul of  city . 

How can’t you love this amazing and unique phenomenon of Tbilisi architecture. This  houses , decorated 

with lace balconies , forming country yards  and  patios , uniting people of various nationalities , characters 

,professions  in unique society. 
Who is Georgian ? This is a noble man ,who does not pass when you steal something .He is old –fashioned 

,he has his own traditions .A medieval , proud  , with an open mind .Georgian such an interesting guy , half-

educated , half –civilized , romantic ,says good toasts .Ordinary quit man ,not a bandit , not a bribe. 
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THE SOCIAL NETWORK 
Karolina Salátová 

Ve filmu The Social Network divákům režisér 

David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují 

nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook. 

Nejrevolučnější sociální fenomén nového století, 

prostřednictvím odlišných pohledů 

hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně 

tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook 

vznikl. 

Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, 

drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné 

interpretaci, ale místo toho poukazuje na 

rozpory v subjektivních výkladech událostí, 

aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální 

vztahy, které jsou pro naši současnost 

charakteristické. 

The Social Network, USA, 2010, 120 min., 

české titulky, režie: David Fincher, hrají: Herci: 

Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Bryan Barter, 

Dustin Fitzsimons, Joseph Mazzello 

HARRY POTTER 
Karolina Salátová 

Dne 18.Listopadu přišla jedna z 

nejočekávanějších premiér roku. 

Do kin vstoupila první část 

posledního dílu z příběhů J. K. 

Rowlingové, Harry Potter a 

Relikvie smrti.Sedmé a poslední 

pokračování dobrodružství 

Harryho Pottera natočené podle 

bestsellerů J. K. Rowlingové bylo 

rozděleno do dvou celovečerních 

filmů. 

První část začíná, když se Harry, 

Ron a Hermiona se vydávají na 

nebezpečnou misi, jejímž cílem je 

najít a zničit tajemství 

Voldemortovy nesmrtelnosti, 

viteály 

Spoléhat musí jen sami na 

sebe a to víc než kdy dříve, 

protože se ocitli bez známého 

zázemí. Navíc jsou mezi nimi 

temné síly, které se je snaží 

rozdělit. Mezitím se svět 

kouzelníků stane 

nebezpečným místem pro 

všechny nepřátele Pána zla. 

Dlouho obávaná válka se zlem 

začala. 

Harry Potter and the Deathly 

Hallows: Part 1, Velká 

Británie/USA 2010, 146 min., 

režie: David Yates, hrají: 

Emma Watsonová, Daniel 

Radcliffe, Helena Bonham 

Carterová, Ralph Fiennes, 

Michael Gambon... 
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Zprávy z DOMOVA

ÚDAJE O CENÁCH NEMOVITOSTÍ 
Anna Portnyagina 

Podle údajů, shromážděných v České národní bance, 

ceny nemovitostí v České republice za posledních 

několik let vzrostly rychleji, než v sousedních 

evropských zemích. Dnes je výhodnější si nemovitost 

pronajmout, než koupit. 

Klesání cen se očekává především v Praze, Brně, 

Liberci a v dalších velkých českých městech. 

Klesání cen v příštích letech může dosáhnout 10-15%. 

V současné době jsou u nás nemovitosti dvakrát vyšší 

než v roce 2006. Nájemné se zvýšilo pouze o 13-16%, 

z toho, že když si někdo koupil byt před deseti lety a 

pronajmul jej, získává ve vztahu k ceně dvakrát více 

než ten, kdo si koupil byt před pár lety. 

NÁRŮST DROGOVĚ 

ZÁVISLÍCH 
Anna Portnyagina 

V České republice se postupně 

zvyšuje počet trestných činů, 

související s drogami. V roce 

2007 v ČR jich bylo cca 2023 a za 

posledních 5 let se průměr zvýšil 

na 2200-2300 činů za rok. 

Podle odborníků je v ČR cca 3000 

lidí, užívající návykové látky. 

Nejčastěji aplikované pomocí 

injekční stříkačky. Třetina z nich 

užívá opiátů a dvě třetiny pervitin. 

Každý rok zde umírá přibližně 

kolem 40 osob, kvůli předávkování 

drogami. 



zprávy ze ZAHRANIČÍ
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BABIČKA PRODALA SVOU VNUČKU 
Mai 

Američanka byla zatčena při pokusu prodat vlastní vnouče za $30 tisíc dolarů. 

Policie zatkla 5. 11. Patty Bigbee /45/, s jejím komplicem Lawrence Works /42/,  

ve městě zvaném Daytona Beach - Florida, když měli schůzku s kupcem dětí. Ovšem kupující byla policie 

v utajení. 

 Wayne Ivey - policista nám dal vědět, že úřad nařídil sledovat Patty Bigbee v minulých měsících po 

správě, že tato žena chtěla prodat své vnouče, protože matka dítěte je současně ve vězení. Původně ho 

chtěla prodat za $75 tisíc dolarů, ale později snížila cenu na $30 tisíc dolarů.  

 

Vánoce v Bílém domě 
Mai Ma Thi Tuyet 

He invited his classmate Kendra to the school's 

extravagant bash (party). Kendra accepts, and, 

true is, Kyle blows her off in very savage fashion. Her 

revenge is casting a spell that physically 

transforms him into everything he despises and 

hates. And as he founds out the only solution to the 

curse is to find someone that will love him as he is. A 

task he considers -impossible.. 

He´s got only one year, he is desperate and doesn´t 

know what to do, he tries to overcome 

the curse, but than there is someone, Lindy, who he 

will be very close to… 

Coming in March 18. 2011. 

 

Directed by: Daniel Barnz 

Starring: Vannesa Hudgens, Alex Pettyfer, Neil Patrick Harris, Dakota Johnson, Mary-Kate Olsen 

Genres: Drama, Romance and Adaptation 

This movie is about a boy, Kyle Kingson who has everything-look, intelligence, opportunities 

in life and a bad, cruel glimpse. 

 



 

8

ROZHOVOR

Univerzita Karlova výběr dnešních studentů. 
khrapyechuk Valeriya a Daša  

Budoucí absolventku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovi, Kateřinu Hrdou jsme zeptaly na 

několik otázek ohledně studia na univerzitě. 

Dobrý den Kateřina, myslite si,že studium na UK je pro Vás kvalitní startovní meta na Vaši budoucí kariéře? 

Myslím se,že získat diplom na UK je nutný a prestižní start pro mé budoucí povolaní.Ale,-co se tyče mě – 

nejvíce mi dává samotná praxe. 

Kdy Vás poprvé napadla myšlenka o tom,že chcete být učitelkou? 

Asi v 5. Třidě .Povolaní učitele je v naší rodině skoro tradiční.Vždy jsem si přála mít možnost naučit něco 

nového mladší generaci,a proto se snažím si svůj sen 

splnit. 

Proč jste se rozhodla jít na UK? 

UK byla a pravděpodobně je jedna z nejkvalitnějších škol u nás v ČR.Tak proč nestudovat zrovna tuto školu? 

Když jste nastoupila na Univerzitu asi jste měla nějaké plány do budoucna, shodují se s vaší současnosti? 

Ne.Při nástupu na UK jsem předpokládala,že budu studovat 5 let a povolaní se budu věnovat až po ukončení 

studia.Ovšem osud to chtěl jinak,a tak už 5 let 

učím a studuji zároveň. 

Jak probíhají vaše vysokoškolské roky?Co jste děláte když mate volný čas? 

Moje vysokoškolské roky: učení,učení,učení,přátele,málo spánku ale i zábava,na kterou nikdy nezapomenu. 

V současné době ve volném čase lyžuji,jezdím na kole,sjíždím s přáteli vodu a čtu knížky,na které jsem neměla 

při studiu čas. 

Kdyby jste měla možnost vrátit se zpět do minulosti,změnilo by se vaše rozhodnuti o volbě univerzity?Proč? 

Ne,nezměnilo.Protože bych neměla zkušeností,které jsem získala při studiu,práci,kterou mám ráda,bezvadné 

kamarády a hlavně partnera,kterého miluji a můžu se o něj opřít. 

Co byste popřela budoucím studentům vysokých škol? 

Aby šli vždy za svým cílem,byli slušní,ale měli ostré lokty.Hlavně studium na VŠ není jen o učení, ale i o hledaní 

kamarádu a získávaní vzpomínek, které vám nikdo nevezme. 

 

Děkuji Vám za krásné odpoledne. 

 

Já taky děkuji. A tobě Valeriye,přeji mnoho úspěchů při studiu a časopisu amaZooUn mnoho čtenářů. 
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Největší anamorfní kresba na chodníku
Ysha 

Zdánlivě nejvetší trojrozměrný obraz na chodníku byl pojmenován Vodopád a pokrývá přes 270m

Vytvořil ho v roce 2008, v letním období výtvarník Edgar Müller(Němec). Přeměnil ulici River Street, města 

Moose Jaw v kanadské provincii Saskatchewan ve zpěněný virtuáln

Prairie Arts.  

Svým dílem oslavuje Müller optický jev a techniku 

zdeformovaný obraz, který se při pohledu z určitého bodu jeví být trojrozměrný

 

Největší zátková mozaika

Strati sestavil v hotelu 

v albánské Tiraně mozaiku z

na téma Středozemí, širokou 12,94m a 

vysokou 7,1m. Pracoval 

2008 a k pokrytí plochy velké 91,87m

potřeboval zátky z 229

ZAJÍMAVOSTI

ejvětší anamorfní kresba na chodníku  

nejvetší trojrozměrný obraz na chodníku byl pojmenován Vodopád a pokrývá přes 270m

Vytvořil ho v roce 2008, v letním období výtvarník Edgar Müller(Němec). Přeměnil ulici River Street, města 

Moose Jaw v kanadské provincii Saskatchewan ve zpěněný virtuální proud řeky v rámci zdejšího festival 

Müller optický jev a techniku „perspektivní anamorfozy”, jejíž podstatou je zvláštně 

zdeformovaný obraz, který se při pohledu z určitého bodu jeví být trojrozměrný

vá mozaika Albánec Saimir  

hotelu Sheraton Tirana 

albánské Tiraně mozaiku z korkových zátek 

na téma Středozemí, širokou 12,94m a 

vysokou 7,1m. Pracoval od 8. srpna do 4. září 

pokrytí plochy velké 91,87m2 

229 675 lahví. 

 

nejvetší trojrozměrný obraz na chodníku byl pojmenován Vodopád a pokrývá přes 270m². 

Vytvořil ho v roce 2008, v letním období výtvarník Edgar Müller(Němec). Přeměnil ulici River Street, města 

řeky v rámci zdejšího festival 

„perspektivní anamorfozy”, jejíž podstatou je zvláštně 

zdeformovaný obraz, který se při pohledu z určitého bodu jeví být trojrozměrný 
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ZAJÍMAVOSTI

Oblast 51 byla založena v roce 1957 a plnila funkci jaderné základny. Dodnes se zde testují nejnovější 

americké zbraně. Mezi jinými tu probíhaly zkoušky s bombardérem Stealth. Americké letecké síly 

potvrdily její existenci teprve v roce 1994. Oblast 51 je území, které je téměř pro všechny piloty světa 

tabu. Tomuto území se říká Dreamland. Letci ho znají také jako The Box (Bednu). Všichni piloti kteří létají 

kolem zmíněné oblasti dobře znají pravidla. Při porušení zmíněného zákazu může snadno skončit 

sestřelením a smrtí. Dreamland neboli "Země snů" je skryta za vysokými horskými pásmy. 

Tato oblast představuje území o rozloze zhruba 40 x 40 km. A právě v tomto pohoří se podle všeho 

nachází jedno z největších tajemství naší planety. Přísně střeženou oblast v Nevadě. Údajně jsou zde 

ukrývány i mimozemské technologie. Zřejmě se zde nachází i nejdelší rozjezdová dráha na světě. Na 

základnu není odnikud vidět. Místní obyvatelé často na obloze pozorují neidentifikovatelné létající 

objekty - UFO (pozor neplést s mimozemšťany jak i zaznělo v jednom pořadu na ČT2 o oblasti 51. S 

největší pravděpodobností jsou prostory Oblasti 51 zamořeny toxickým odpadem. Někteří bývalí 

zaměstnanci základny podali na své bývalé zaměstnavatele žalobu pro poškození zdraví, neboť museli 

tento toxický odpad bez náležitých ochranných pomůcek pálit. To může být také může být jedna 

z variant, jak to tam vypadá. Ale nechci tvrdit, že na základně Oblasti 51 byly nebo jsou umístěny zbytky 

mimozemské lodě nebo dokonce živí mimozemšťané  

Area 51 

Oblast 51 se nachází v okolí 

vyschlého jezera Groom Lake v 

poušti Nevada. Byla vystavěna v 

padesátých letech jako základna 

armády. Existenci tohoto přes 

3.500.000 akrů velkého území 

připustila americká vláda pod 

tíhou důkazů až poté co se 

objevili svědci, kteří tvrdili, že 

viděli mimozemské plavidlo 

zkoumané pracovníky americké 

armády.(A z tohoto vzejdou vždy 

nové otázky. Při každé 

zodpovězené otázce se objeví 

nové otázky. Vždy je jich více a 

více.) 
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S pojmem "černá díra" přišel v roce 1969 

americký teoretický fyzik John Wheeler. Wheeler 

se jednou vyjádřil že "černá díra nemá vlasy", 

tedy že z černé díry nemůže, za žádných 

okolností nic vylétnout. 

V téže době dokázali Roger Penrose a Stephen 

Hawking z univerzity v Oxfordu, že černá díra 

obsahuje relativistickou singularitu, "bod nula", 

kde vznikají nekonečné hustoty. 

Černá díra není vidět. Skrývá se uvnitř tzv. 

"horizontu událostí", sféry, která ji obklopuje a 

kde je prostor tak zakřiven, že ani světlo nemůže 

uniknout. Hodiny, které by padaly do černé díry, 

by pro vnějšího pozorovatele šli stále pomaleji, 

postupně by byly stále červenější a hůř viditelné, 

až by zcela zmizelyHvězdy větší než 

desetinásobek hmotnosti Slunce čeká osud černé 

díry. Samotná černá díra je syce neviditelná, ale 

může nastat případ, kdy se ocitne v blízkosti jiné 

hvězdy a rotuje s ní v tzv. "spirále smrti".. Černé 

díry jsou možná i v centru většiny galaxií a 

vytvářejí společný hrob pro mnoho hvězd 

starších generací. Ale doposud nevíme, zda tomu 

tak doopravdy je. 

Záhady vesmíru 

Pokud raketa překročí "únikovou rychlost" 11 

kilometů za vteřinu, vymaní se ze zemské 

gravitace a odletí do volného vesmíru. Úniková 

rychlost závisí na gravitační hmotonosti. K úniku 

ze Slunce je třeba rychlosti 620 km/s, 

neutronová hvězda by vyžadovala 200 000 

km/s. 

V roce 1783 si anglický astronom John Michell 

uvědomil, že pokud by hvězda byla dostatečně 

těžká, byla by odpovídající úniková rychlost 

vyžší než 300 000 km/s, tedy než rychlost světla. 

Světlo by nemohlo uniknout a hvězda by tudíž 

byla neviditelná. 

John Michell považoval světlo podle Newtonovy 

teorie za proud částic a představoval si, že 

gravitace bude stahovat světlo hvězdy zpátky. 

Napsal o tom že: "všechno světlo vyzářené 

takovým tělesem přinutí jeho vlastní gravitační 

síla k návratu". 

Michellovy představy však nebyly v pořádku, 

protože rychlost světla se vlivem gravitace 

nemění, ale jeho základní závěr byl správný.  
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MÓDA a STYL

Simona Bubníková 

Každý má někdy pocit, že známé 

osobnosti jsou dokonalé a nemají 

chyby, ale i oni občas uklouznou a 

to doslova. I velké módní ikony 

zažijí jednou za čas nějaký ten 

módní trapas, jako třeba odkryté 

spodní prádlo, mastný flek na 

oblečení nebo i třeba jen rtěnka na 

zubech…Tak například mladá 

americká herečka, hvězdička filmu 

High school musical, se 

promenádovala po hollywoodském 

bulváru v nových šatech, ale 

zapomněla z nich sejmout cenovku!  

 

Nejdražší diamantový náramek světa 
Mai Ma Thi Tuyet 

Náramek ve tvaru leoparda posázený diamanty byl 

prodán za rekordních 7 milionů dolarů! 

Tento náramek původně patřil Wallis Simpson. Aukční 

síň Sotheby’s ho prodala 2. 12. 2010 a je považován za 

nejdražší náramek na světě. 

Totožnost vlastníka náramku je skrytá. 

 

Módním trapasy 

A může se to stát i takovým, jako celosvětově známé 

herečce Sharon Stone, která se předklonila a odhalila více, 

než měla v úmyslu. 
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Fotbalový klub Sparta 

Druhé kolo Evropské ligy se losuje 17. prosince. 

Pražané vědí, že budou nenasazení, takže narazí 

na některý z šestnácti nasazených týmů. To bude 

dvanáct vítězů skupin EL a čtyři kluby ze třetích 

míst skupin LM s nejvyšším koeficientem. 

Obě soutěže ještě mají na programu poslední 

kolo základní části. Výběr soupeřů tedy není 

definitivní, ale rýsuje se. Sparta má tři jistoty. 

Šestnáctifinále se bude hrát 17. a 24. února 

(česká liga začne na jaře 25. února). První zápas 

uvidí Letná, protože výhodu odvety v domácím 

prostředí budou mít nasazené týmy. Soupeřem 

českého mistra pak nemůže být CSKA Moskva, 

týmy postupující ze stejné skupiny na sebe zatím 

narazit nemohou.  

 

Míša Myzerová 

4. 12. 2010 – 11. 12. 2010 

Žádný jiný sport nepřitahuje lidi s takovou intenzitou jako právě florbal. Tisíce fanoušků se každé 

dva roky schází, aby podpořily své národní týmy na asi největší florbalové akci - na mistrovství světa. 

Letos žezlo pořadatelství převzalo od České republiky Finsko. Tak jako před osmi lety tak i letos 

bude hlavním dějištěm Hartwall arena v Helsinkách. 

Soupeři Čechů v základní skupině budou Itálie, Japonsko a Norsko. Favority šampionátu ale zůstávají 

Švédové, Švýcaři a právě domácí Finsko, které titul mistrů světa bude obhajovat. S ambicemi odlétá 

do Finska i český tým.„Jiný cíl než medaile nemůže být. Patříme mezi nejlepší čtyři týmy,“ říká český 

kouč Tomáš Trnavský. 

 

Lili Olivnyk 

Po sedmi letech se zase mohou těšit na 

pohárové jaro. Fotbalisté Sparty si vychutnávají 

radost z postupu ze základní skupiny Evropské 

ligy a mohou si vybírat, jakou laskominu jim los 

naservíruje pro 2. kolo soutěže. Největším 

lákadlem by asi byl Liverpool. „Ale takových 

bonbónků bude v osudí víc. Každý z nasazených 

soupeřů pro nás bude atraktivní,“ těší se kouč 

Jozef Chovanec. 

Teď už mohou být v klidu, ani závěrečný 

domácí zápas 15. prosince s dosud suverénním 

CSKA Moskva je nerozhodí. Fotbalisté Sparty si 

remízou 2:2 v Palermu zajistili postup do jarní 

fáze Evropské ligy. Mohou si tedy „objednat“ 

buď co možná nejatraktivnějšího soupeře typu 

Liverpoolu, nebo raději alespoň trochu 

„hratelného“ protivníka.  

 

Mistrovství světa ve florbale 2010 

Na soupisce české florbalové reprezentace nechybí 

jména jako Tomáš Kafka, Milan Fridrich(C), Aleš 

Zálesný nebo Martin Richter. Jediným, pro mnohé 

asi velmi nepříjemným překvapením je fakt, že do 

sestavy 20 mužů zastupujících naší zemi se nedostal 

legendární Radim Cepek. Ten se letos stal pátým 

nejlepším hráčem světa. 
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HUDEBNÍ rubrika

Ronald Eller 

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání 

určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit 

pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho 

vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě. 

Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též 

hudební věda. 

 

Co je to hudba? 

Ronald Eller 

Ludwig van Beethoven (pravděpodobně 16. prosince 1770, Bonn – 26. března 1827, Vídeň) byl 

významný německý hudební skladatel, dovršitel vídeňského klasicismu. V průběhu svého života 

rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu a otevřel 

tak dveře nové hudební epoše – romantismu. 

K jeho nejslavnějším dílům patří 3., 5., 6. a 9. symfonie, řada klavírních skladeb (Císařský koncert, 

sonáty Měsíční svit, Apassionata, Patetická), monumentální mše Missa solemnis, opera Fidelio a 

řada dalších. 

 

Něco z historie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


