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Úvodník 

Školní rok je už v plném proudu. Podzim pomalu končí a venku se začíná hlásit zimní počasí.  A vám se dostává 

do ruky další číslo školního časopisu.  V něm se poohlédneme za školními akcemi posledních měsíců. Začneme 

koncem školního roku, kdy je většina studentů na praxích, samozřejmě nebude chybět ani kulturní okénko. 

A  protože všichni víme, jak jsou důležité cizí jazyky, novinkou tohoto čísla je i článek psaný v angličtině. Pevně 

doufám, že si všichni pěkně počteme a třeba se i trošku zdokonalíme.                       

Ing. Iveta Havlíková 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA KROMĚŘÍŽ 2014 

V sobotu 14. června 2014  se konal již 10. ročník Zemědělské výstavy, které se účastnila 

vedle spousty dalších firem i naše škola.  

Akce probíhala v areálu akciové 

společnosti NAVOS v Kroměříži  -

Kotojedech.   

   

 

  

 



Festival tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska  

a národní sýrařská soutěž malých výrobců sýra  

20. – 21. září se konal na náměstí v Mikulově již druhý ročník Festivalu sýrů. Malé náměstí bylo 

zaplněno spoustou stánků drobných výrobců mléčných výrobků z kravského, kozího i ovčího mléka. 

Kromě mléčných výrobků bylo možné ochutnat i zakoupit klobásky a špek, pivo z minipivovaru a víno. 

Vedle programu na náměstí probíhalo hodnocení mléčných výrobků v kategoriích druhu mléka jako 

suroviny. Hodnocení bylo završeno sobotním odpoledním vyhlášením výsledků a předáním cen. 

 

 

 

 

Autor: Ing. I. Havlíková  

 Foto: Ing. Mgr. M. Pospíšil, Ing. J. Mrázek 



 

1.AT’s Trip to Brno 
We went with Mrs. Tovaryšová to Brno for an excursion on 11th of November, 2014. We travelled by 

Czech railways to Kojetín where we changed train for Brno. Our first stop was at Brno's Dragon. I think 

we all know it's a crocodile in reality. Every student had some information about the places that we 

visited. Then we went to Petrov to see Cathedral of St. Peter and Paul. Here we met a popular Czech 

actor Martin Kraus (you might know him from movies or series like Kouzla králů, Svatby v Benátkách, 

Cesty domů) and we even took a photo with him. We visited Špilberk because there was an exhibition 

about the First World War. It was really interesting, we could see guns, uniforms and a chemical lab. 

We also went to the shopping centre Vaňkovka. We had lunch there and we also bought some clothes 

or gifts for Christmas. Big thanks to Mrs. Tovaryšová for organizing this excursion. It was an amazing day.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                      

By Anna Navrátilová 



Recepty 

Pečené kaštany 

Jedlé kaštany patří mezi další nepřekonatelné plody podzimu. Jejich neopakovatelnou chuť a vůni 

se zamilujete. Když si pochutnáte na kaštanech, pomůžete svému tělu v boji s únavou a stresem. 

Působí příznivě na vlasy, kůži a jako prevence proti respiračním, kardiovaskulárním a jaterním 

chorobám a také proti poruchám krvetvorby. Obsahují vitamíny A, C a vitamíny skupiny B. 

Pomáhají zlepšit náladu a ulevit od podrážděnosti. 

Kaštany pečené v troubě – pečeme v troubě předehřáté na 200 °C. Kaštany naskládáme na plech, 
řeznou stranou nahoru a pečeme asi 15 až 20 minut. Slupka začne tmavnout, řez se rozevře 
a odkryté maso kaštanu se začne tmavě zbarvovat. Tento způsob přípravy kaštanů mám nejraději. 
Jen si dávejte pozor, aby slupka byla pouze tmavě hnědá, ne černá a připálená. 

Kaštany vařené – vaříme ve vroucí vodě, asi 8–10 minut. Vodu slijeme, kaštany zabalíme do utěrky 
a pomačkáme, aby se slupky rozdrtily. 

Kaštany pečené na pánvi – připravte si kaštany na otevřeném ohni, třeba na grilu. Potřebujete 
k tomu speciální děrovanou pánev, kam naříznuté kaštany vsypete. Pánví musíte často třást, aby se 
kaštany nespálily. Jejich příprava trvá asi deset minut a hotové kaštany poznáte podle hnědé, 
opečené slupky. Dávejte pozor, abyste kaštany nespálili. 

 

Upečené nebo uvařené kaštany loupeme co nejteplejší, jejich slupka je měkčí a jde lépe odloupnout. 
Spolu se slupkou se sloupnou i nahořklá vlákna a zůstane jen krásný, hladký a lesklý vnitřek 
kaštanu, se kterým můžete vykouzlit sladká i slaná jídla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://zena-in.cz/clanek/jak-na-pecene-kastany 

                                                                           Radka Nesázelová 

http://zena-in.cz/clanek/jak-na-pecene-kastany


1. OH CECILIA (BREAKING MY HEART) 

The Vamps feat. Shawn Mendes 

 

2. DÉMONI 

ATMO Music & Lipo & Jakub Děkan  

 

3. FIREBALL  

Pitbull feat. John Ryan 

 

4. NEBE 

F R O M 

 

5. ZÁZRAK 

Paulie Garand & Kenny Rough feat. Supa 

 

6. BLACK WIDOW 

Iggy Azaela feat. Ritga Ora 

 

7. KEĎ JAZDÍME MY 

Kontrafakt 

 

8. THIS FREAKING SONG 

The Janoskians 

 

9. SHOWER 

 Becky G 

 

10.   LOVE IS NONSENSE 

 Support Lesbiens 

 

11.   BLAME 

 Calvin Harris feat. John Newman 

 

12.   BREAK THE RULES 

 Charlie XCX 

 

13.   BOOTY 

 Jennifer Lopez feat. Iggy Azalea  

 

                                                                             Zdroj: http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html 

                                                                                                                                      Radka Nesázelová 

http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html


BRING ME THE              

HORIZON 
Původ Sheffield, Anglie 

Žánry Metalcore, deathcore (dříve)  

Aktivní roky 2004-dosud 

Vydavatel RCA, Epitaph, Shock, Visible 

Noise,Earache, Thirty Days of 

Night 

Website www.bringmethehorizon.co.uk  

ČLENOVÉ 

Oliver Sykes zpěv 

Matt Kean baskytara 

Lee Malia kytara 

Matt Nicholls  bicí 

Jordan Fish  klávesy a kytara 

BÝVALÍ ČLENOVÉ 

Curtis Ward kytara (2009) 

Jona Weinhofen kytara (2013)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sheffield
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalcore
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deathcore
http://cs.wikipedia.org/wiki/RCA_Records
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epitaph_Records
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shock_Records&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Visible_Noise&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Visible_Noise&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Earache_Records&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Thirty_Days_of_Night_Records&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Thirty_Days_of_Night_Records&action=edit&redlink=1
http://www.bringmethehorizon.co.uk/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Sykes&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Kean&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_Malia&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Nicholls&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordan_Fish&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Curtis_Ward&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jona_Weinhofen&action=edit&redlink=1


 

ALBA 

Sempiternal (2013) 

There Is A Hell, Believe Me I've Seen It. There Is A Heaven, Let's Keep It A Secret (2010) 

Suicide Season (2008) 

Count your Blessings (2006) 

 

Zajímavosti 
Bring Me The Horizon také BMTH je britská metalcoreová skupina pocházející z Sheffieldu v Yorkshiru. 

Původně začánala tato skupina s deathcorem, avšak později začala do své hudby zapojovat elektroniceké 

prvky (o tuto práci se postaral Skrillex) a tvorba skupiny se přiklonila k metalcoru. Od roku 2006 do roku 2013 

vydali 4 studiová alba. 

Oliver Sykes se narodil 20. listopadu 1986 v Austrálii, kde žil do svých pěti let. Pak se jeho rodina 

přestěhovala poblíž Sheffieldu do Stockbridge v Anglii. V 16. letech s kamarádem Alexem Turnerem (nyní 

člen indie rockové skupiny Arctic Monkeys) založil projekt Olisaurus, na jehož myspace nahráli pár 

půlminutových songů. Spojovali v nich prvky deathcore a elektra. V té době Oliver Sykes kromě zpěvu 

zkoušel i hrát na kytaru a bubnovat. V roce 2004 založil novou skupinu, Bring Me the Horizon. Bubeníka 

Matta Nichollse znal již z dětství. 

Název skupiny je odvozen z filmu Piráti z Karibiku, kde Jack Sparrow řekl: „Now, Bring me that Horizon“ 

(česky Přineste mi kompas). 

Hned po založení nahráli EP This Is What the Edge of Your Seat Was Made For. O rok později založil Oliver 

vlastní módní značku Drop Dead (za vzory při navrhování oblečení má Sheffieldské ulic, graffiti 

a abstraktivismus, tedy tendence zdůraznit abstraktní a formální prvky a vypustit konkrétní smyslové objekty), 

v roce 2006 vyšlo první album Count your Blessings. O další dva roky vyšlo album Suicide season, které je 

proslavilo. V té době začal mít Oliver Sykes problémy s hlasem, které má dosud. V roce 2009 odešel ze 

skupiny kytarista Curtis Ward. Nahradil ho Jona Weinhofen ze skupin Bleeding Through a I Killed the Prom 

Queen. 

 

Čerpáno: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bring_Me_the_Horizon                                 Miiroslav Šilhánek 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sempiternal&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=There_Is_A_Hell,_Believe_Me_I%27ve_Seen_It._There_Is_A_Heaven,_Let%27s_Keep_It_A_Secret&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Suicide_Season&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Count_your_Blessings&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1ti_z_Karibiku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Sparrow
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Killed_the_Prom_Queen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Killed_the_Prom_Queen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bring_Me_the_Horizon


                                                                                                                                                                                                                  

 

Novinky v kinech: 

Dead Snow: Rudý vs. 

Mrtvý (Norsko 2014) 
Děj:V roce 2009 přinesl Wirkola 

na stříbrná plátna kin hororovou komedii 

Mrtvý sníh, ve které nechal ožít 

nacistické zombie na zamrzlých pláních 

severního Norska. Jejich mise však 

neskončila a ve snímku Dead Snow: 

Rudý vs. Mrtvý se chystají na totální 

genocidu, aby tak dostáli svému poslání – 

nastolit vládu jednoho vůdce. Pokud si 

myslíte, že váš nejhorší den je ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, vám uříznou motorovou pilou ruku 

a s hrůzou v očích sledujete, jak armáda nacistických zombie požírá vaše kamarády, tak to se šeredně 

mýlíte. To je teprve začátek. 

Promitání v kině Nadsklepí v dnech: pá, 31.10. 20.00 so, 1.11 17.30 st, 5.11 20.00; Hodonín 16.12. 

17:30; Jihlava 21.12. 17:00 
 

 

Hunger Games: Síla vzdoru 1. část 
Děj:Katniss Everdeenová prožívá 

nejtěžší období svého života. Ačkoli 

z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se 

zdravou kůží a máma se sestrou jsou 

v bezpečí, její starosti ještě neskončily. 

Capitol srovnal se zemí Dvanáctý obvod, 

zahynuly tisíce lidí a Katniss 

pronásleduje pocit viny. Navíc Peeta 

Mellark, její partner z Her, zůstal 

v rukou nepřátel. Na čelo odboje se 

postavil Třináctý obvod, i když jen donedávna se o jeho existenci téměř nic nevědělo. Válka přináší oběti 

na obou stranách, rozdíly mezi dobrem a zlem se stále více stírají. Vítězství se sice přiklání na stranu 

rebelů, ale konec je stále v nedohlednu. Krveprolití může zastavit pouze Katniss. Pokud chce zachránit 

Peetu, zabránit dalšímu maření životů, porazit Sídlo a nenáviděného prezidenta Snowa, musí se znovu 

chopit symbolu Reprodrozda. Opět zjišťuje, že o svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté míry se stává 

nástrojem v mocenském souboji. A stále nevyřešila dilema, kterému ze dvou nejbližších přátel patří její 

city. 

Promítání v kině Nadsklepí ve dnech: ST 19/11 23.59, ČT 20/11 20.00, PÁ 21/11 17.30, SO 22/11 

17.30, NE 23/11 20.00, PO 24/11 17.30, ST 26/11 20.00;   Zlín: 8-17/12;   Brno 8-17/12 
 

 

  

  

                                                                                         Tomáš Kuma 



 

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 

V pokračování kultovního snímku Sin City se v několika propojených 

povídkách vracíme do města hříchu, plného kriminálníků, 

zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. Film se skládá 

ze 4 povídek a každá z nich odhaluje temnou podstatu starého města. 

Povídky vás na první pohled vtáhnou do svého světa díky temné 

atmosféře a grafickému zpracování, kde jednotlivé záběry připomínají 

oživlá políčka komiksové předlohy. Druhý díl se bohužel nepoučil 

a spoléhá se jen na audiovizuální stránku, která je jen o chlup lepší než u 

prvního dílu a výrazně ztrácí na příběhu. Film je podle komiksové 

předlohy, která pochází z pera Franka Millera a dvou speciálně napsaných povídek přímo pro film.  

 

Povídky: 
 

Vleklá, zkažená noc 
Je o tom jak sebevědomý gambler Johnny (Joseph Gordon-Levitt) chce ve hře porazit největšího 

padoucha ve městě, senátora Roarka (Powers Boothe), jehož vyzve na souboj. Porazí ho, což se mu krutě 

vymstí.  

 

Poslední povídka 
Nejslabší povídka je zároveň i ta poslední a pojednává o striptérce Nancy (Jessica Alba), která se jen 

těžce vyrovnává se smrtí Johna Hartigana (Bruce Willis) a je odhodlaná jeho smrt pomstít za každou 

cenu. Tato povídka je naprosto zbytečná a bez hlubšího smyslu. Možná má figurovat jako most mezi 

jedničkou a dvojkou, ale tím pádem nechápu, proč ji dali až na úplný konec. 

 

Prostě takovej normální sobotní večer 

 Dozvíme se, co dělal Marv (Mickey Rourke) během událostí z jedničky. Je to spíše mini povídka, u které 

se hlavní hrdina dává do sporu s drzými studenty, kteří ho vyprovokovali. Tato povídka není špatná, ale 

není úplně dobře scénáristicky zpracována. 

Ženská, pro kterou bych vraždil 
Je nejlepší a zároveň nejdelší povídkou celého filmu. Vyniká zde postava Avy Lord v podání Evy Green, 

která je nádherně zpracována. Příběh povídky je o Dwightovi (Josh Brolin), který hloubá o tom, na kolik 

způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít znova s čistým štítem. Vtom mu 

zavolá jeho osudová žena Ava (Eva Green) a požádá ho, aby ji ochránil před násilnickým manželem. 

Dwight však netuší, že Ava má úplně jiné úmysly. 

režie:Robert Rodriguez, Frank Miller 

Scénář: Frank Miller 

Hodnocení: 

Tento film není úplně špatný, proto mu dávám 6-7 z 10 bodů. 
  

  

                                                                   Tomáš Kuma 

 



Counter Strike Global Offensive 

Ano, není tomu tak dávno, co vyšla nová verze celosvětové a proslulé, 

oblíbené střílečky Counter Strike. Valve nám přináší další verzi, která opět 

nastavuje vysokou laťku a zase posouvá hranice této hry o velký kus výš, 

stručně řečeno je tu nový Counter Strike Global Offensive (ve zkratce CS:GO), 

který si získal velkou oblibu. 

Princip hry 

Jedná se o multiplayer (online hru), tudíž hrajete s dalšími skutečnými hráči na libovolném serveru. 
Princip hry je velice jednoduchý až strohý, máte možnost si vybrat ze dvou stran (frakcí) - Terrorists, 
teroristé mají za jediný úkol položit bombu a následně ji bránit před výbuchem a Counter Terrorists , 
jednoduše řečeno policisté, kteří brání před položením bomby nebo se ji snaží vzápětí zneškodnit. 
Za každé kolo či zabití dostáváte peníze a ty můžete zužitkovat nákupem dalších zbraní v následujících 
kolech. Tedy stručně řečeno, jednoduchý princip, který si získal miliony příznivců a hráčů na svou stranu. 

CS:GO 

Ale co nám nové CS:GO přináší a čím nás ohromilo? Nová verze přišla jako velký „BOOM“ a také ji tak 
mnozí přijali. Nejen že došlo o opravdu velký posun v grafice vpřed (hru stále podporuje HL2 engine jako 
předchozí verzi CS: Source), ale vývojáři nejspíš byli nuceni jít s dnešní dobou a grafiku pozvednout, a to 
se jim opravdu povedlo. Zachovány byly staré mapy, které prošly skvělou proměnou a samozřejmě přišly 
i nové. Hratelnost se posunula taktéž směrem nahoru, zbraně se chovají každým patchem více realisticky 
a už to není jen pouhé střílení do prázdna. 

Ale asi největší ocenění si zaslouží nové zpracování vyhledávání zápasů přímo v nabídce (menu) hry, kdy 

můžete pozvat i své kamarády a bez problémů si zvolit mapu/mód hry a jít jednoduše hrát. Tato funkce 

s názvem Competitive umí ale víc. Podle vašich schopností jste vy jako hráč vyhodnocen dle vašich 

statistik zkušenostmi, které z vás dělají určitou třídu (rank) a posléze máte možnost hrát s hráči 

podobných dovedností, jaké máte právě vy, a to je opravdu zajímavá funkce. 

Dále jsou tu nové módy jako Arms race a Demolition, které zpřístupňují specifické mapy pro tyto módy 

a aby toho nebylo málo, je tu nová možnost úprav skinů (vzhledu) zbraní přímo ve hře, což ocení určitě 

každý hráč. Tyto modifikace zbraní lze získat prostým hraním, kdy je tu určitá šance, že právě vy obdržíte 

nový skin na vaši zbraň. 

• Když to shrneme, nové CS:GO nám nabízí skvělou grafickou proměnu vpřed, přesnou hratelnost, nové 

mody a funkce a možnosti vizuální úpravy zbraní (žádná z předchozích verzí hry tyto možnosti neměla…) 

• ..tudíž myslím a dovedu si říci, že nové CS:GO příjemně překvapilo a ještě překvapí!            Ondřej Patloka 



  NOVINKA : World of Warcraft Warlords of Dreanor 

Společnost Blizzard vydává další datadisk ke hře World of Warcraft. Jde o datadisk, ve kterém došlo k 

mnoha změnám, jež hodně hráčů uvítalo. Asi největším je vrácení se zpět k "normálu", tím se myslí 

snížení statů (HP, mana atd....). Také přibyly další staty a některé byly odebrány. V datadisku je 

maximální level zvýšený z 90 na 100 a vyexpit ho můžete v novém kontinentu Dreanor, jedná se o 

alternativní minulost, kde se Garrosh vrací do minulosti, aby zastavil svého otce Grommashe, aby se 

napil krve z démona a tím změnil budoucnost, aby mohl zničit Azeroth. Tenhle datadisk je určitě příslib 

do budoucna. Datadisk vyjde 13.11.2014. 

Kdo bude finální boss se neví, ale co se ví určitě, že zde končí Garrosh, který udělal hodně problémů už 

v předešlém datadisku.  

I když je brzo hodnotit, pro mě je určitě jasná volba a určitě doporučení vyzkoušet "nový" World of 

Warcraft.                                                                                                               Vladimír Frýza 
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