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Ahoj čtenářky a čtenáři Průmkařin! 

 Zdravíme vás poprvé v roce 2012  

a přejeme všem do nového roku hodně 

zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, 

maturantům pak šťastnou ruku a hodně 

úspěchů při státní i profilové maturitní 

zkoušce a bezproblémové přijetí na vysoké 

školy. V tomto čísle Průmkařin vás budeme 

informovat o dění ve škole i mimo ni  

a nabídneme vám několik zajímavostí. 

Pokud si přečtete naše noviny, vše se 

dozvíte.  

 Mezi studenty čtvrtého ročníku patří 

šéfredaktor školního časopisu Roman 

Svoboda a redakční rada mu tímto 

způsobem chce upřímně poděkovat za 

vynaložené úsilí, se kterým ke své práci vždy 

přistupoval a zatím ještě stále přistupuje. 

Roman Svoboda je vynikající student, který 

dokonale reprezentuje naši školu v mnoha 

oborech. Pro nás všechny je velmi přínosné, 

že k tomu všemu si ještě vždycky najde čas 

na vydávání našich novin. Je absolutní duší 

školního časopisu a vedle prvotřídních 

technických dovedností má i spoustu 

výborných nápadů, které pak při své práci 

realizuje. Alespoň malým rozhovorem 

bychom mu rádi vzdali hold a pochválili ho 

za obrovské množství energie a času, které 

našim novinám věnuje. 

1) Romane, proč jsi začal pracovat  

v redakční radě?  

Chtěl jsem získat nové zkušenosti v oblasti, 

která mi byla zcela neznámá. 

2) Jak ses dostal do redakční rady? 

Oslovila mě paní učitelka Klavíková. 

3) Jaký byl tvůj nejhezčí a nejděsivější 

zážitek při vytváření Průmkařin? 

Nejhezčí ze všeho je moment, když je číslo 

úspěšně vytištěné a ještě se najde někdo, 

kdo naši intenzivní práci ocení a pochválí.  

4) Myslíš, že ti ta práce něco přinesla?  

Samozřejmě že ano, protože každá zkušenost 

se v životě hodí. 

5) Nelituješ času, který při realizaci novin 

strávíš? 

Někdy ano, protože času se tomu musí 

věnovat opravdu hodně, ale výsledek za to 

stojí. 

6) Komu bys chtěl předat pomyslnou 

šéfredaktorskou tužku? 

Asi tomu nejzodpovědnějšímu a tomu, kdo 

na to přistoupí. Doufám, že to bude můj 

brácha . 

Romane, děkujeme za rozhovor i za tvoji 

práci pro SPŠ a VOŠ Písek. 
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 Od vydání posledního čísla Průmkařin uběhl sice jen měsíc, avšak akcí se událo 

opravdu mnoho. Třída D4.S ukončila plesovou sezónu naší školy, první ročníky vyrazily na 

lyže... A zde je stručný přehled všech akcí: 

 6. 1. 2012 – Maturitní ples třídy D4.S, Společenské centrum Družba 

 9. 1. až 16. 1. 2012 – Lyžařský kurz třídy B1.I, Krkonoše – Velká Úpa, chata Portášky 

 10. 1. 2012 – Novoroční robotická soutěž s roboty NXT 

 10. 1. 2012 – Školní kolo olympiády z českého jazyka 

 11. 1. 2012 – Školní kolo olympiády z německého jazyka 

 16. 1. až 23. 1. 2012 – Lyžařský kurz třídy C1.E, Krkonoše – Velká Úpa, chata Portášky 

 19. 1. 2012 – Školní kolo olympiády z anglického jazyka 

 19. 1. 2012 – Jednodenní stáž redakční rady Průmkařin v Českém rozhlase a v krajské 

redakci deníku Mladá fronta Dnes – České Budějovice 

 19. 1. 2012 – Klasifikační pedagogická porada 

 23. 1. až 30. 1. 2012 – Lyžařský kurz třídy A1.E, Krkonoše – Velká Úpa, Portášky 

 24. 1. 2012 – Přednáška ČOI ČB – Ochrana spotřebitele, třídy D2.S a C2.S 

 26. 1. 2012 – Školní kolo matematické olympiády, kategorie B a C 

 31. 1. 2012 – Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2011/2012 

 

FOTOREPORTÁŽ Z NÁVŠTĚVY MF DNES  

A ČESKÉHO ROZHLASU 

Redakční rada na stáži v Českém rozhlase 

České Budějovice 
Filip Svoboda se šéfredaktorem MF Dnes 

CO SE DĚLO?           
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TI NEJLEPŠÍ V SOUTĚŽÍCH 
 

Olympiáda z německého jazyka    Olympiáda z anglického jazyka 

 
 

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Stanislav Froula 

2. místo Robert Machatý 

2. místo Miroslav Vilím 

3. místo Lukáš Hach 
 

 

Olympiáda z českého jazyka          Olympiáda z matematiky kat. A 

 

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Lucie Veisheiplová 

2. místo Lukáš Kafka 

3. místo Ondřej Hlavín 
 

 

Robotická soutěž s roboty NXT           Vzdělání a řemeslo 2011  

 

 

           

   

 

 

 

        

 

 

 

Písek a Deggendorf očima dětí 

 

 

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Lukáš Jílek 

1. místo Jan Novotný 

2. místo Kryštof Hilar 

3. místo Daniel Hojka 

3. místo Tomáš Kaločai 

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Vlastimil Labský 

2. místo Jan Novotný   

3. místo Radka Novotná  

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Albert Štefankovič  

1. místo Stanislav Papán  

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Vlastimil Labský 

2. místo Jiří Kinkor 

Celkové umístění Jméno a příjmení 

1. místo Tomáš Čapek  

3. místo David Černý  

Albert Štefankovič a Stanislav Papán, B3.I 
Jiří Kinkor, A3.S 

CO SE DĚLO?           
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MATURITNÍ PLES TŘÍDY A4.S 

 

 

  

Třídní učitelka: Mgr. Olga Procházková 

Počet maturantů: 27 

 

1) Datum konání: 9. 12. 2011 

2) Místo konání: Discokomplex Jih 

Družba 

3) Ve stylu: bez stylu 

4) Počet prodaných lístků: 550 ks 

5) Moderátor: Lucie Váchová 

6) Půlnoční překvapení: zpěv koled, 

scéna narození Ježíška, „šmoulí 

tanec“ 

7) Hlavní ceny v tombole: chiptuning 

auta v hodnotě 9 000 Kč, dražba 

prasete 

CO SE DĚLO?           
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MATURITNÍ PLES TŘÍDY B4.I  

 

 

Třídní učitelka: Ing. Lenka Hellová 

Počet maturantů: 33 

 

1) Datum konání: 25. 11. 2011 

2) Místo konání: Discokomplex Jih 

Družba 

3) Styl: Filmové Oscary 

4) Počet prodaných lístků: cca 600 ks 

5) Moderátor: Karel „Borec“ Hynek 

6) Půlnoční překvapení: tanec ve stylu 

Policejní akademie 

7) Hlavní ceny v tombole: 3×3 tuny 

štěrku, poukaz na 50 piv,… 

 

CO SE DĚLO?           
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MATURITNÍ PLES TŘÍDY C4.S 

 

 

 

  

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Čížková 

Počet maturantů: 24 

 

1) Datum konání: 28. 10. 2011 

2) Místo konání: Discokomplex Jih 

Družba 

3) Styl: Útěk z vězení 

4) Počet prodaných lístků: ca 1 000 ks 

5) Moderátor: Kazma 

6) Půlnoční překvapení: světélkující 

oblečení 

7) Hlavní cena v tombole: internet od 

Simelonu v hodnotě 10 000 Kč 

CO SE DĚLO?           
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MATURITNÍ PLES TŘÍDY D4.S 

 

 

  

Třídní učitel: Ing. Vlastimír Dubovský 

Počet maturantů: 23 

 

1) Datum konání: 6. 1. 2012 

2) Místo konání: Discokomplex Jih 

Družba 

3) Ve stylu: vesmír, přistání na Měsíci 

4) Počet prodaných lístků: 500 ks 

5) Moderátor: Coco Jambo, Jarda 

Košatka 

6) Půlnoční překvapení: taneční   

(parodie) na hity našich rodičů 

7) Hlavní cena v tombole: prase 

 

CO SE DĚLO?           
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NAŠE DOJMY Z MATURÁKŮ 

 

 

  

 Když jsem byl v nižších ročnících, už jsem se nemohl dočkat, až zažiju svůj 

maturitní ples. Ten čas přišel přibližně před měsícem a s odstupem doby můžu říct, 

že naprosto splnil moje očekávání. Přípravy už ale tak růžově nehodnotím. Byly plné 

emocí, hádek a neshod. A čím víc se ples blížil, tím víc se vše jen zhoršovalo. 

Nakonec jsme se však na většině věcí shodli, i když někteří z nás to nesli těžce. Po 

maturáku však byly všechny hádky zapomenuty a společně jsme konstatovali: „Bylo 

to legendární!“ 

Milan Pichlík, C4.S 

 Maturitní ples mi přinesl spoustu nových poznatků a zkušeností. Například: 

Věděli jste, co je to OSA? Věděli jste, že se platí daň z každého lístku z tomboly?  

Já třeba ne! Ale po těchto zkušenostech už bych to čekal. Přípravou maturáku se 

zabývalo jen pár lidí. Na mě vyšlo jednání s Družbou a podepisování smlouvy. Byla 

to docela sranda mít na hlavě všechno, co se v Družbě stane či rozbije! Naštěstí 

všechno dopadlo dobře a maturák jsme si všichni užili. 

nepodepsaný student z C4.S 

 Maturitní ples pro mě znamená životní zážitek, za kterým se budu celý život 

obracet. Byla to obrovská emoční záležitost, která měla svou cenu a byla vydařená  

a nezapomenutelná. Celý večer jsem měl trému, zejména při šerpování, ale stálo to za 

to. Znám pár lidí, kteří na ples se svou třídou nejdou, a upřímně je mi jich líto. 

Jednou toho budou zcela určitě litovat.  

Pavel Štumbauer, C4.S 

 Je ráno, první den, kdy rtuť teploměru klesla pod nulu, a já se probouzím  

s nervózním pocitem. Proč? Protože mám maturák! Dnes je ten den, kvůli kterému 

se už dva měsíce večer co večer rozčiluju při společné konverzaci na sociální síti. 

Ono zorganizovat ples by byla sranda, kdybychom nebyli třída plná kluků a aspoň 

někdo by odvedl svoji práci pořádně a sám. Po obědě už mě svolávají spolužáci, 

kteří ke mně přijíždí přespat, protože řídit pod vlivem se prý nesmí. Přijelo jich 

osm, spali u mě dva. Dodnes nevím, kde ten večer (ráno) skončili – a oni také ne. 

Ples začíná v sedm, ovšem pro nás už ve tři. Výzdoba, tombola a podobné blbiny, 

kterých si stejně nikdo nevšimne. A pak samotný ples. Jeho průběh vyprávět 

nebudu, protože ho sám znám jen z vyprávění. Celkově tedy ples hodnotím kladně, 

protože dopadl tak, jak měl. 

nepodepsaný student čtvrtého ročníku 

CO SE DĚLO?           
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 Třetího února přichází pololetní prázdniny. Na  

ty už všichni netrpělivě čekáme, protože si budeme 

moci prodloužit víkend. Záhy si budeme užívat 

delších prázdnin, protože jarní prázdniny na letošní 

rok vychází v termínu od 27. 2. 2012 až do  

4. 3. 2012. A kdyby někomu náhodou připadalo, že 

prázdnin je přece jenom málo, tak do třetice budeme 

doma o velikonočních prázdninách. Ty letos připadly 

na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012. 

 

 Další akcí, kterou připomínáme, jsou odborné praxe 

(OP). Všechny studenty teprve čekají, a proto opět 

zveřejňujeme kalendář, ve kterém jsou přehledně 

zobrazeny všechny termíny praxí. Více se o OP 

dozvíte, pokud navštívíte: wiki.sps-pi.com/OP 

 

 V posledním bodě přidáváme důležitou informaci 

pro studenty čtvrtých ročníků. Ti budou brzy totiž 

maturovat a zde přinášíme harmonogram maturit: 

 

Třídy A4.S a C4.S: 
 

Název zkoušky Termín zkoušky 

Český jazyk – did. test 2. 5. 2012 

Anglický jazyk – did. test 3. 5. 2012 

Matematika – did. test 4. 5. 2012 

Německý jazyk – did. test 7. 5. 2012 

„Svaťák“ 14. až 18. 5. 2012 

Ústní zkoušky 21. až 25. 5. 2012 

 

Třídy B4.I a D4.S: 
 

Název zkoušky Termín zkoušky 

Český jazyk – did. test 2. 5. 2012 

Anglický jazyk – did. test 3. 5. 2012 

Matematika – did. test 4. 5. 2012 

Německý jazyk – did. test 7. 5. 2012 

„Svaťák“ 21. až 25. 5. 2012 

Ústní zkoušky 28. 5. až 1. 6. 2012 

 

* did. test = didaktický test (státní část) 

  

  

 

CO SE BUDE DÍT?          

http://www.wiki.sps-pi.com/OP
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AMERICKÝ FOTBAL 

 

  

V tomto čísle vám přiblížíme sport, který 

není v Evropě příliš rozšířen a je tu znám 

především díky americkým filmům. Tomuto 

sportu se říká americký fotbal. Jak tento 

sport vlastně vznikl? Jaká jsou jeho 

pravidla? Jaký je hrací čas? To vše a další 

zajímavé věci se dozvíte, pokud si přečtete 

tento článek. 

Autor: Filip Svoboda, B3.I 

 Historie sportu sahá do 19. století, kdy se 

v Anglii jeden hráč při fotbalu nudil  

a vadilo mu, že se s míčem manipuluje jen 

nohama. A tak se jednou při hře fotbalu 

rozhodl, že míč jednoduše zdvihne do rukou 

a poběží s ním. Ostatní lidé jeho jednání 

překvapivě přijali, i když bylo v rozporu  

s pravidly klasického fotbalu, a dokonce této 

hře dali téměř všem známý název „rugby“. 

 Nový druh fotbalu se rychle stal 

oblíbeným po celém světě a rozšířil se i do 

Ameriky, a to v polovině 19. století. Tam se 

začal šířit především mezi univerzitami. 

 První zápas proběhl mezi studenty 

Harvardovy univerzity a studenty Yale 

University. Zde se dohodla pravidla rugby, 

která byla podobná těm v Anglii, ale byly 

zde jisté rozdíly. Místo kulatého míče 

vytvořili a použili míč vejcovitého tvaru  

a změnili název tohoto sportu na „americký 

fotbal“. Nakonec vznikla i organizace IFAF, 

která dodnes předsedá pravidlům tohoto 

sportu. V průběhu času se pravidla ještě 

několikrát nepatrně upravila, a to díky hráči 

Yaleské univerzity Walteru Campovi, který 

přesvědčil IFAF, aby pravidla ještě drobně 

změnila.  

 Samotný Walter Camp je tak díky tomu 

považován za otce dnešního amerického 

fotbalu. Americký fotbal hraje na každé 

straně celkem 11 hráčů, kteří se mohou 

libovolně po přerušení střídat. Každé 

družstvo má minimálně dva jedenáctičlenné 

týmy. Jeden tým je určený pro útok a druhý 

pro obranu.  Na útok vždy nastupuje útočný 

tým proti obrannému týmu. Hra se odehrává 

na obdélníkovém hřišti a hraje se s míčem 

vejcovitého tvaru. Každý tým získává během 

hry body za skórování podle pravidel. Pokud 

je hra nevzdána, tak je vítězem ten tým, 

který má na konci hry i s prodloužením 

nejvíce bodů. 

SPORTOVNÍ RUBRIKA          
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FOTOREPORTÁŽ Z LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU 

 TŘÍDY B1.I

 

 

  

Při příjezdu nás uvítala nádherně zasněžená krajina. 

Shromáždili jsme se a šli jsme se podívat, jaká cesta nás čeká a nemine.  

Při pobytu jsme důkladně udržovali svůj „pořádek“. 

LYŽAŘSKÝ KURZ JSME SI NÁLEŽITĚ UŽILI! 

SPORTOVNÍ RUBRIKA          
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Americký animovaný seriál vytvořili autoři úspěšného 

seriálu Simpsonovi. Futurama se v Americe začala 

vysílat již v roce 1993 na televizní stanici Fox Network 

a postupně se začala stávat velmi populární nejen 

v Americe, ale i po celém světě. Natočeny jsou  

i celovečerní filmy, a tudíž si můžete filmový zážitek 

zintenzivnit čtyřmi povedenými filmy. Tento seriál 

můžete v českém podání sledovat na kanálu Prima Cool, 

a to od středy do pátku vždy od 10.10 hodin. 

FUTURAMA 

 

  

 Hlavní postavou celého 

seriálu je smolař Philip J. Fry, 

který na Silvestra v roce 1999 

nešťastnou náhodou spadne 

do mrazáku v cizí laboratoři. 

 Avšak rozmražen je až  

o 1 000 let později, a to 31. 12. 

2999. Zanedlouho zjistí, že se 

nachází v Novém New Yorku 

a shodou náhod potká svého 

praprapra … prasynovce, 

profesora Huberta Farswortha, 

který je majitelem vesmírné 

přepravovací firmy Planet 

Express, kde nakonec dostane 

práci.  

 Tato skutečnost se stane 

hlavním bodem pro celý děj 

seriálu, který tedy pojednává  

o dobrodružstvích Frye, jeho 

kolegů a robota Bendera při 

dodávání zásilek v této 

intergalaktické firmě. 

Víte, že: 

 Futurama byl název 

slavné exhibice 

General Motors na 

New York World's 

Fair roku 1939, která 

tehdy vyobrazovala 

futuristickou krajinu 
 

Hermes se měl 

původně jmenovat 

Dexter a nebyl 

Jamajčan, dokud 

nebyly nahrány jeho 

první rozhovory. 
 

 Pracovní názvy 

seriálu byly „Aloha 

Mars!“  

a „Doomsville“ 

 

Během úvodní 

znělky můžeme na 

několika místech 

spatřit různé nápisy  

v mimozemském 

jazyce. Podle Matta 

Groeninga něco 

znamenají a je na 

divácích, aby je 

rozluštili. 

Autor: Roman Svoboda, B4.I 

FILMOVÁ RUBRIKA          
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UNDERWORLD – PROBUZENÍ 

Žánr: akční, fantasy, horor 

Délka: 89 minut 

Rok vydání, země původu: 2012, USA 

Hrají: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Charles Dance, India Eisley,… 

Od chvíle, kdy Selene se svým lidsko-lykanským milencem 

Michaelem zničili prastarého upíra Marcuse, uběhlo již patnáct let.  

V jejich průběhu lidstvo odhalilo existenci upírů i lykanů  

a rozpoutalo válku s cílem obě rasy vyhladit. Selene, která byla  

v průběhu genocidy zajata, se po více než deseti letech probouzí jako 

vězeň v neprodyšně uzavřené laboratoři společnosti Antigen, mocné 

korporace, která se snaží vyvinout vakcínu proti virům…  

SHERLOCK HOLMES – HRA STÍNŮ 

Žánr: akční, krimi, dobrodružný 

Délka: 129 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, USA 

Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace,… 

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu… až dosud. Na 

scéně je ovšem nový kriminalistický mozek – profesor Moriarty, který 

se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost 

spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může 

pomoci slavného detektiva předstihnout. Když najdou rakouského 

korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje inspektor 

Lestrade, to vypadá na sebevraždu. Avšak… 

LÁSKA JE LÁSKA 

Žánr: komedie, drama 

Délka: 108 minut 

Rok vydání, země původu: 2012, Česká republika 

Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová, Aneta Krejčíková, Václav Jílek,… 

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží 

potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen 

z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije 

krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první 

zklamání. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin 

dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. 

Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni…  

70 % 

 

78 % 

 

REDAKCE VÁS ZVE DO KINA 

FILMOVÁ RUBRIKA          
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JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 

Žánr: akční, komedie, dobrodružný 

Délka: 101 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, USA a VB 

Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson,… 

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent  

007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, 

že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je 

vydal nepříteli. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana 

Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem 

grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Na oficiální 

návštěvu Velké Británie se chystá čínský premiér, pro kterého… 

PARANORMAL ACTIVITY 3 

Žánr: horor 

Délka: 84 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, USA 

Hrají: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bittner,… 

I kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh úzkostlivě 

střežen. Prozradit lze snad jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky 

předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami pronásledované 

sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla, do časů 

jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si na vyvolávání 

duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet. Připravte se na 

intenzivní filmový zážitek, který nenechá nikoho chladným! 

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

Žánr: animovaný, dobrodružný 

Délka: 107 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, USA a Nový Zéland 

Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary Elwes,… 

Příběh filmu je inspirován oblíbenými příhodami knižního  

a komiksového hrdiny Tintina od belgického autora publikujícího 

pod pseudonymem Hergé. Snímek zobrazuje osudy výjimečně 

zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího 

společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě 

ukrývá nebezpečné tajemství. Režie se ujal proslulý Steven Spielberg, 

který ve filmu vytvořil jedinečnou atmosféru. 

80 % 
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FILMOVÉ TIPY REDAKCE 
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ZACHRÁNILI MĚ OD SEBEVRAŽDY 

 

  

 Arkáda je organizace zajišťující pomoc 

jakéhokoliv druhu, počínaje řešením 

problémů ve škole a konče řešením drogové 

závislosti. Její činnost je rozdělena na dvě 

části. První se zabývá řešením problémů 

jakéhokoliv typu, a to díky lidem 

s magisterským titulem, kteří složili řádnou 

zkoušku z výcviku psychologických terapií. 

Druhá část, nazývaná komunikační, pomáhá 

lidem užívajícím drogy či jiné návykové 

látky a poskytuje jim sterilní pomůcky pro 

aplikaci. Komunikační část má ovšem  

jednu podmínku. Pokud chce pacient 

využívat možnosti odběru pomůcek pro 

podání návykových látek, musí každý  

měsíc absolvovat sezení s psychologickým 

pracovníkem. Ten s ním probírá rizika 

spojená s užíváním drog a pokouší se ho 

přesvědčit, aby s návykem přestal. Pokud 

pacient na tato sezení nechodí, a neobdrží 

tudíž každý měsíc zápis do kartičky 

pacienta, nemůže využívat služby odběru 

pomůcek pro aplikaci drog. 

 

 Do Arkády jsem si došel osobně domluvit 

schůzku. Bylo mi vstřícně vyhověno  

a sjednal jsem si sezení s psychologickou 

pracovnicí Mgr. Uhlíkovou. Když jsem se 

s ní setkal poprvé, tak jsem tvrdil, že mám 

sebevražedné sklony. Pracovnice si se mnou 

sedla do relaxační místnosti a tázala se na 

různé věci spojené se zjištěním, proč 

sebevražedné sklony mám. Po celou dobu 

terapie působila mile a pozitivně. Při 

vyprávění se vždy snažila se mnou soucítit  

a vžít se do zrovna vyprávěné situace. Při 

sezení mi zadávala různé úkoly, ze kterých 

se snažila zjistit, z jakého důvodu 

sebevražedné sklony mám. Pokoušel jsem se 

různě obelhávat odpovědi na otázky, úkoly 

jsem vypracovával zmateně, zkoušel jsem na 

otázky odpovídat jako depresivně vypjatý 

člověk, ale ať jsem se snažil sebevíc, vyšlo 

najevo, že žádné sebevražedné sklony 

nemám. Po tomto zjištění jsem tedy musel 

prozradit, že jsem si na údajného sebevraha 

jen hrál, a to ze studijních důvodů.  Poté 

už jsme pokračovali jen v konverzaci 

ohledně Arkády.  

Autor: Matěj Zeman, D3.S 

LITERÁRNÍ RUBRIKA          
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JAK BYCH ZHODNOTIL STUDIUM NA SPŠ 

 

  

 Pokládám-li si tuto otázku, na mysl se mi 

vkrádají různé myšlenky. Vzpomínám, jaké 

očekávání jsem jako patnáctiletý žák 

základní školy měl. Myslím, že SPŠ a její 

učivo je pro žáky základní školy něco, co si 

pouze představují, avšak mají pramálo 

podkladů k tomu, aby jejich představa byla 

alespoň trochu reálná. Jistě znají spoustu 

slov, která v kontextu s budoucím vzděláním 

používají, ale málokterý žák si umí reálně 

představit jejich význam. Když se podívám 

sám na sebe, pamatuji si, že jedním takovým 

slovem bylo slovo programování. Pro většinu 

lidí to zní kouzelně. Představují si to ale 

špatně. Řekněte patnáctiletému klukovi, že 

bude psát spoustu divných slov a vzorců do 

bílého monitoru. To zní opravdu jinak než 

pouhé sousloví: programovat hru. Co se týče 

ostatních slov, ty mi byly úplně cizí. 

 Proto jsem se o jejich představu ani 

nesnažil. Když jsem byl na Dnu otevřených 

dveří, působily na mě všechny ty předváděné 

mašinky a robůtci úžasně. Bohužel to také 

bylo dost matoucí. Pravdou je, že dnes 

potkávám všechny tyto hračky jen v den, 

když se žáci základních škol prochází po 

chodbách školy. Jediné, co působí i po letech 

stejně jako při mé první návštěvě školy, je 

nadšení některých učitelů. Ti si také za dobu 

studia získali můj obdiv a rád o nich 

mluvím jako o nejlepších učitelích. Ale 

bohužel pouze toto nestačí. To, že jsem  

v některých oborech získal zalíbení, nemění 

nic na tom, že má očekávání byla obrovsky 

odlišná. Ale myslíte si snad, že patnáctiletý 

chlapec má o životě reálné představy? 

Myslíte, že se většina jeho očekávání 

naplní? Já tedy ne. 

Autor: Adam Ploc, A4.S 

 Někomu může připadat, že v dnešní 

hektické době plné lží, reklam a spěchu už 

nic krásného není. To se ale jeví jako velice 

omezený pohled. Co si vůbec představujeme 

pod pojmem krásné věci? A představujeme si 

pod tím všichni stále to samé? Jistě ne. 

 Někteří si jednoduše představí věci, které 

se mu líbí. Praktičtější pohled ukazuje věci, 

které jsou nějak prospěšné. Já ale vidím věci, 

které vedou ke štěstí a radosti, nebo alespoň 

povzbudí a potěší. Co si pod tím máte 

představit? Pro příklad nemusíme chodit 

nikterak daleko – lidský úsměv je ta 

nejjednodušší a přitom nejkrásnější věc na 

celém světě. 

 Kolem nás je spousta hezkých věcí a na 

mnohé z nich bych si určitě nevzpomněl. 

Protože ona tak trochu každá věc je svým 

způsobem hezká. I sám život!  Ale kde se 

tady všechny ty pěkné věci objevily, z čeho 

vznikly, kdo je vyrobil a jak vlastně vznikl 

svět? Když už nám někdo život s krásnými 

věcmi dal, tak proč zase za několik desítek 

let nebudou? Vše prý začalo někde  

v oceánech ve vodě. Ale kde se vzala ta 

voda?  Ani vědci přesně nemůžou vědět, jak 

to všechno vzniklo. Vědecky se to nazývalo 

evoluce. Někteří lidé věří tomu, že svět 

stvořil Bůh a možnost evoluce naprosto 

vylučují. Pokud byl Bůh, kde by se tu vzal? 

Na tyto otázky už nám asi nikdo nikdy 

neodpoví, ale kdo ví, třeba ano. 

Autor: Vojtěch Kinkor, B4.I 

KRÁSNÉ VĚCI KOLEM NÁS 

Autor: Radek Sláma, B4.I 

LITERÁRNÍ RUBRIKA          
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Na kterou stranu 

jede autobus? 

Jede doleva, protože 

nejsou vidět dveře. 

Cihla váží kilo a půl 

cihly! Kolik váží dvě 

cihly? 4 kg 

Jedna z devíti stejně 

vypadajících kuliček je 

těžší než ostatní. 

Pomoci obyčejných 

dvoumiskových vah 

bez cejchováni  

a závaží určete, která 

z nich je ta nejtěžší. 

Vážit kuličky však 

můžete pouze 2x! 

Při vážení kuliček 

porovnat 3 a 3 kuličky, 

tím se určí, ve které  

z trojic je ta těžší. Z této 

trojice pak stačí porovnat 

1 a 1 kuličku. 

K POBAVENÍ          
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UČITELÉ OČIMA JAKUBA ALTAYE 

 Na naší škole máme spoustu zajímavých a výjimečných lidí, nejen technicky a sportovně 

zdatných, ale i výtvarně nadaných. Svého talentu využil i Jakub Altay, který nakreslil 

trefné karikatury několika učitelů.  Nicméně posuďte sami, popřípadě posílejte i své 

příspěvky (nejen tohoto typu) na: prumkariny@seznam.cz  

1) Ing. Josef Kubeš 

K POBAVENÍ          
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2) Ing. Michal Burger 

K POBAVENÍ          
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3) Ing. Lenka Hellová 

K POBAVENÍ          
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4) PhDr. Josef Havlan 

K POBAVENÍ          
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5) Mgr. Luboš Vejvoda 

K POBAVENÍ          
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NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE Z ROKU 2011 

Následující fotografie byly vyhlášeny celosvětovými organizacemi za nejlepší fotografie 

roku 2011… Připomeňme si ještě jednou loňský rok.  

 

  

Norské slzy, Norsko po masakru 

vraha Breivika dne 22. 7. 2011 

Autor: DAVID NEFF, MF Dnes. 

Hrůzný víkend nejen pro celé Norsko, 

ale i celý svět odstartovala mohutná 

páteční exploze ve vládní čtvrti  

v Oslu. Výbuch zabil 7 lidí. Celá 

exploze byla však jen zástěrkou 

k odlákání pozornosti od toho, co se 

událo jen o pár desítek minut na  

38 km vzdálením ostrově. Breivik zde 

začal bezhlavě střílet do mnohdy ani 

ne 15 letých lidí. Během hodiny a půl 

stačil zastřelit okolo 90 lidí. 

 

Václav Havel nakukuje při 

premiéře svého filmu Odcházení. 

Autor: VOJTĚCH HEROUT. 

Václav Havel (5. října 1936, Praha – 

18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček) 

byl český dramatik, esejista, kritik 

komunistického režimu a později 

politik. Byl devátým a posledním 

prezidentem Československa (1989–

1992) a prvním prezidentem České 

republiky (1993–2003). 

Steve Jobs 

Steven Paul Jobs (24. února 1955 

San Francisco, USA – 5. října 2011 

Palo Alto, USA) byl zakladatelem, 

výkonným ředitelem (CEO)  

a předsedou představenstva  

firmy Apple a zároveň jednou  

z nejvýraznějších osobností 

počítačového průmyslu posledních 

dvaceti let. V roce 1976 spolu se 

Stevem Wozniakem založil firmu 

Apple, která vyvinula jedny  

z prvních úspěšných osobních 

počítačů. 

K POBAVENÍ          
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  Vzpomínka na 11. září 2001 

Autor: BBC media 

Dne 11. 9. 2011 si svět připomněl 

výročí deseti let od teroristických 

útoků na Světové obchodní centrum, 

při kterých zemřelo 2 996 lidí. Muž 

(pozůstalý) na obrázku klečí  

u památníku, který byl odhalen právě 

při příležitosti vzpomínky v roce 2011. 

Poslední chvíle Usáma Bin 

Ládina 

Autor: BBC media 

Nejvyšší představitelé americké vlády 

(včetně prezidenta Baracka Obamy) 

sledují a koordinují v přímém přenose 

přísně utajenou akci, při které byl 

zabit terorista Usáma Bin Ládin. 

 

Voda život dává, ale i bere! 

Autor: BBC media 

Pátek 11. března 2011 se zapíše do 

dějin Japonska jako den největší 

přírodní katastrofy, která zemi 

postihla. Nedaleko pobřeží udeřilo 

zemětřesení dosahující síly 8,9 stupně 

Richterovy škály. Otřesy uvedly do 

pohybu obrovskou masu vody, která 

ve formě třiadvacetimetrové tsunami 

smetla pobřeží Japonska. 

 

K POBAVENÍ          
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Srnka v nebezpečí 

Autor: MARTIN DIVÍŠEK, Deník 

Srnka přebíhá trať závodu Grand Prix 

Brno. 

Nafta 

Autor: BBC Media 

Bojovníci v Pákistánu spustili palbu 

na konvoje kamiónů a cisteren  

s naftou 

 

Královská svatba 

Autor: BBC Media 

Dne 29. 4. 2011 se konala svatba 

Williama a Kate, kterou sledovala 

téměř čtvrtina obyvatelstva Země. Jen 

před Buckinghamským palácem bylo 

450 tisíc lidí, kteří chtěli vidět na 

vlastní oči polibek novomanželů. 

K POBAVENÍ          
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Egyptská revoluce 

Autor: BBC Media 

Egyptská revoluce začala 25. ledna.  

V den vzpoury obsadily desítky tisíc 

demonstrantů v Káhiře náměstí 

Tahrir na protest proti prezidentovi 

Husnínu Mubarakovi a jeho vládě. 

 

Žabka a krokodýl 

Autor: National geographic 

Teď něco na odlehčenou. Následující 

fotografie jsou dle instituce National 

geographic jedny z nejhezčích, které 

byly v roce 2011 pořízeny.  

 

Vulkán v Tanzánii 

Autor: National geographic 

Jen tak pro zajímavost: láva vytékající 

z této sopky má prý konzistenci 

stejnou jako olivový olej . 

 

K POBAVENÍ          
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 V této lekci se naučíme používat základní číslovky a vyjadřovat datum, roční období, 

hodiny a dny v týdnu.      

1) Číslovky    

1 – un, une 9 – neuf  17 – dix-sept  

2 – deux  10 – dix  18 – dix-huit 

3 – trois  11 – onze  19 – dix-neuf 

4 – quatre  12 – douze  20 – vingt  

5 – cinq  13 – treize  21 – vingt et un 

6 – six  14 – quatorze  22 – vingt-deux 

7 – sept  15 – quinze  23 – vingt-trois 

8 – huit  16 – seize  24 – vingt-quatre 

 

Příklady:  

 

 

 

 

 

2) Hodiny – Quelle heure est-il? (Kolik je hodin?) 

 

 Hodiny č. 1: Il est neuf heures. – Je 9 hodin. 

 Hodiny č. 2: Il est neuf heures et quart. – Je čtvrt na deset. 

 Hodiny č. 3: Il est neuf heures et demie. – Je půl desáté. 

 Hodiny č. 4: Il est huit heures cinq. – Je 8 hodin a 5 minut. 

 Hodiny č. 5: Il est huit heures vingt. – Je 8 hodin a 20 minut. 

 Hodiny č. 6: Il est neuf heures moins vingt-cinq. – Je 8 hodin a 35 minut. 

 Hodiny č. 7: Il est sept heures dix. – Je 7 hodin  

   a 10 minut. 

 Hodiny č. 8: Il est sept heures vingt-cinq. – Je 7 hodin 

   a 25 minut.  
 

Deux voitures Cinq maisons Un chien 
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Dále:  

01.00 – Il est une heure.    10.45 – Il est dix heures moins le quart.  

12.00 – Il est midi.     24.00 – Il est minuit.      

10.57 – Il est dix heures cinquante-sept.  12.30 – Il est midi et demie.  

 

De quelle heure à quelle heure? – Od kolika (hodin) do kolika (hodin)?  

 De sept heures du matin à huit heures du soir. – Od sedmi hodin ráno do osmi 

hodin večer. 

 De deux heures de l´après midi à neuf heures du soir. – Od dvou hodin odpoledne 

do devíti hodin večer.  

 Les courses commencent à huit heures et  finisent entre trois et quatre heures de 

l´après midi, parfois plus tard. – Hodiny, kurzy (např. ve škole) začínají v 8 hodin  

a končí mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne. Někdy později.  

À quelle heure? – V kolik hodin? 

 17.00 – À cinq heures de l´après midi. – V pět hodin odpoledne.  

 Tu te réveilles  à quelle heure? – V kolik se probouzíš? 

 Je me réveille à sept heures et demie, puis je me lève et ensuite je m´habille.  

Probouzím se v půl osmé, pak se jdu umýt a pak se obleču.  

3) Řadové číslovky:  

Tvoření: ČÍSLO + KONCOVKA: ième, např.: deux – deuxième (druhý) 

                              trois – troisième (třetí) 

Vyjadřování data: 

 Qulle est la date d´aujourd´hui? – Jaké je dnešní 

datum? 

 Nous sommes le premier janvier. – Je prvního ledna.  

 Nous sommes le deux  janvier. – Je druhého ledna. 

 Nous sommes le premier mai. – Je prvního května. 

 Nous sommes le trente et un octobre. – Je 31. října. 

 Pokud se jedná o první den v měsíci, používáme 

řadovou číslovku, ale následující dny uvádíme číslovkou 

v základním tvaru (dva, tři, čtyři,…). 
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a) Měsíce:  

Leden – Janvier Červenec – Juillet 

Únor – Fevrier Srpen – Aout 

Březen – Mars Září – Septembre 

Duben – Avril Říjen – Octobre 

Květen – Mai Listopad – Novembre 

Červen - Juin Prosinec – Decembre 

 

b) Dny v týdnu: 

lundi – pondělí,  mardi – úterý,  mercredi – středa,  jeudi – čtvrtek,  

vendredi – pátek,         samedi – sobota,  dimanche – neděle. 

 

 Le lundi 15 octobre. – Pondělí 15. října. 

 C´est quel jour de la semain? – Co je dnes za den?  

 C´est mardi aujourd´hui. – Dnes je úterý. 

 C´est jeudi aujourd´hui. – Dnes je čtvrtek.  

 

c) Roční období (les saisons de l´année): 

 

 
  

 Nous sommes en hiver. – Je zima.   

 Nous sommes en automne. – Je podzim.  

 

Přeložte: 

 Je půl deváté: …………………………………………………………………………………………………………. 

 Je devět hodin a dvacet minut: ……………………………………………………………………………. 

 Je čtvrt na deset: ……………………………………………………………………………………………………. 

 Jsou dvě hodiny: ……………………………………………………………………………………………………. 

 Jedenáct aut a dvanáct domů: …………………………………………………………………………...... (a = et) 

 Je třičtvrtě na pět: …………………………………………………………………………………………………………. 

 Je za pět minut jedna hodina: ………………………………………………………………………………………. 

Odpovídejte: 

 Jaká jsou roční období? ……………………………………………………………………………………………………. 

 Jaké je nyní roční období? …………………………………………………………………………………………………. 

 Které roční období máte rádi? ……………………………………………………………………………………………. 

 Jaký den v týdnu máte rádi? ………………………………………………………………………………………………. 

 Kolik je hodin? …………………………………………………………………………………………………………. 

 Jaké jsou dny v týdnu? ……………………………………………………………………………………………………. 

Zima – l´hiver Jaro – les printemps 

Léto – l´été Podzim – l´automne 

JAZYKOVÁ RUBRIKA          
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PROGRAM KINA PORTYČ 

 

  

od: 1. 2. 2012  

do: 2. 2. 2012 

středa: od 20.00 hod.  

čtvrtek: 17.30 a 20.00 

RUMOVÝ DENÍK 
dobrodružný, drama, titulky, (USA) 

Příběh o novináři, který se snaží zlepšit si svoji 

kariéru, ale nakonec se stává obětí alkoholu. 

 

kino Portyč, Písek 
 

Do 12 let nevhodný! 

 

od: 3. 2. 2012 

do: 5. 2. 2012 

pátek až neděle 

od 17.30 a 20.00 

KONTRABAND 
thriller, titulky, (USA, VB) 
 

Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může 

všechno ztratit. 

kino Portyč, Písek 
 

Do 15 let nevhodný! 

 

dne: 7. 2. 2012 

 

úterý od  

20.00 hodin 

LOVE 
drama, romantický, české znění, (SR) 

Doteď jsi se vezl, dál musíš jít už sám! 

kino Portyč, Písek 
 

Do 12 let nevhodný! 

 

od: 8. 2. 2012 

 do: 9. 2. 2012 
 

středa: 20.00 hodin  

čtvrtek: 17.30 a 20.00 

 

DĚTI MOJE 
drama, komedie, titulky, (USA) 
 

Život Matta Kinga se začne sypat ve chvíli, kdy 

jeho žena po nehodě skončí v kómatu. 

kino Portyč, Písek 
 

Do 12 let nevhodný! 

 

od: 10. 2. 2012 

do: 11. 2. 2012 

pátek a sobota od 

17.30 hodin 

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 
dobrodružný, drama, české znění, (USA) 
 

První 3D film natočený podle bestselleru Briana 

Selznicka – Velký objev Huga Cabreta. 

kino Portyč, Písek 
 

Film je přístupný. 

 

dne: 14. 2. 2012 

 

úterý od  

20.00 hodin 

 

BŮH MASAKRU 
drama, komedie, titulky, (FR, PL, N) 
 

Na motivy slavné hry Yasminy Rezy. 

kino Portyč, Písek 
 

Do 15 let nevhodný! 

 

od: 15. 2. 2012 

do: 16. 2. 2012 

středa: 20.00 hodin  

čtvrtek: 17.00 a 20.00 

ČERNOBÍLÝ SVĚT 
drama, české znění, (USA, IND) 
 

Snímek mapuje vztah tří zcela rozdílných  

a výjimečných žen. 

kino Portyč, Písek 
 

Film je přístupný. 

 

od: 17. 2. 2012 

do: 19. 2. 2012 

pátek až neděle od  

17.00 a 20.00 hodin 

STAR WARS: EPIZODA I – 3D 
akční, sci-fi, český dabing (USA) 
 

Největší sága všech dob se vrací na plátna kin ve 

velkolepém 3D! 

kino Portyč, Písek 
 

Do 10 let nevhodný! 
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PROGRAM DIVADLA F. ŠRÁMKA 

 

  

dne: 1. 2. 2012  

středa 

od: 19.30 hodin 

 

 

MEFISTO 
divadelní hra 
 

Román Klause Manna je nepochybně jedním  

z největších děl světové literatury dvacátého 

století. Příběh vypráví o tom, že cesta do pekel je 

vždy dlážděna dobrými úmysly, ale…  

Divadlo Fráni Šrámka, 

Písek 
 

Hrají: J. Langmajer, K. 

Issová, O. Kavan, E. 

Kodešová, R. Jelínek, M. 

Kopečný, S. Nováková… 

 

dne: 9. 2. 2012  

čtvrtek 

od: 19.30 hodin 

 

 

SVĚTÁCI 
hudební komedie 
 

Filmová hudební komedie Vratislava Blažka  

a Zdeňka Podskalského a Vlastimila Hály z roku 

1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků 

nejoblíbenějších českých filmů…  

Divadlo Fráni Šrámka, 

Písek 
 

Hrají: M. Bočanová,  

A. Gondíková, M. Absolo-

nová, I. Andrlová, M. 

Zounar, A. Háma… 

 

dne: 13. 2. 2012  

pondělí 

od: 19.30 hodin 

 

 

TŘI HOLKY JAKO KVĚT 
divadelní hra 
 

Tři ženy. Vnučka, matka a babička. Potřeštěná 

rebelující maturantka, psychicky se hroutící 

prodavačka z dámského oddělení a penzistka, 

pečující o svého nemocného manžela…  

Divadlo Fráni Šrámka, 

Písek 
 

Hrají: E. Balzerová,  

I. Pazderková,  

M. Doležalová. 

 

dne: 15. 2. 2012  

středa 

od: 19.00 hodin 

 

 

ONE MAN SHOW RICHARDA 
NEDVĚDA 
show 
 

Zábavný pořad, ve kterém se Richard Nedvěd 

divákům představí jako kouzelník, humorista, 

trapnomág, iluzionista a klavírista. 

Divadlo Fráni Šrámka, 

Písek 
 

Hraje: Richard Nedvěd 

 

dne: 23. 2. 2012  

čtvrtek 

od: 19.30 hodin 

 

 

KUMŠT 
divadelní hra 
 

Hra je pojata jako komedie vykreslující 

dlouholeté přátelství. Byla přeložena do několika 

desítek jazyků a získala několik prestižních 

ocenění…  

Divadlo Fráni Šrámka, 

Písek 
 

Hrají: J. Tříska,  

J. Hrušínský,  

J. Kačer. 
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PROGRAM KINA OKO 

 

  

od: 2. 2. 2012  

do: 5. 2. 2012 

čtvrtek až neděle 

od 20.00 hodin 

KAZATEL KALAŠNIKOV 
akční, drama, titulky, (USA) 

Skutečný příběh o drogovém dealerovi… 

 

kino Oko, Strakonice 
 

Do 15 let nevhodný! 

 

od: 4. 2. 2012 

do: 5. 2. 2012 

sobota a neděle 

od 20.00 hodin 

KRONIKA 
drama, horror, sci-fi, thriller, titulky, (USA, VB) 
 

Tři lidé s neobyčejnými schopnostmi…  

 

kino Oko, Strakonice 
 

Do 12 let nevhodný! 

 

od: 6. 2. 2012 

do: 7. 2. 2012 

pondělí a úterý od  

17.30 a 20.00 hodin 

PERFECT SENSE 
drama, titulky, (VB, N) 

Moderní lovestory. 

kino Oko, Strakonice 
 

Do 12 let nevhodný! 

 

od: 8. 2. 2012 

 do: 9. 2. 2012 
 

středa: 17.30 a 20.00  

čtvrtek: 20.00 hodin 

 

BŮH MASAKRU 
drama, komedie, titulky, (FR, PL, N) 
 

Přátelské žertíky civilizovaných lidí se mění 

v masakr… 

kino Oko, Strakonice 
 

Do 15 let nevhodný! 

 

od: 9. 2. 2012 

do: 12. 2. 2012 

čtvrtek až neděle 

od 17.30 hodin 

STAR WARS: EPIZODA I – 3D 
akční, sci-fi, titulky, (USA) 
 

3D verze původní série. 

kino Oko, Strakonice 
 

Film je přístupný. 

 

od: 10. 2. 2012 

do: 12. 2. 2012 

pátek až neděle 

od 17.30 hodin 

MUPETI 
komedie, muzikál, rodinný, české znění, (USA) 
 

Největší Hollywoodské hvězdy jsou zpět! 

kino Oko, Strakonice 
 

Film je přístupný. 

 

od: 13. 2. 2012 

do: 14. 2. 2012 

pondělí a úterý od 

17.30 a 20.00 hodin 

JACK A JILL 
romantická komedie, titulky, (USA) 
 

O dvojčatech, která se nemají moc v lásce. 

kino Oko, Strakonice 
 

Film je přístupný. 

 

od: 15. 2. 2012 

do: 16. 2. 2012 

středa a čtvrtek od  

17.30 a 20.00 hodin 

DEN ZRADY 

thriller, titulky, (USA) 
 

Příběh o sexu, ambicích, loajalitě, zradě  

a pomstě. 

kino Oko, Strakonice 
 

Do 12 let nevhodný! 
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RUPERT MURDOCH 

Keith Rupert Murdoch je mediální magnát a miliardář. Stal se jednou z hlavních postav 

globální komunikační revoluce na konci 20. století a je považován za jednoho  

z nejvlivnějších lidí na světě. 

 

  

 Rupert Murdoch se narodil 11. března 

1931 v australském Melbourne. Jeho otcem 

byl šlechtic Sir Keith Murdoch. Ten zemřel 

již v roce 1952 a mladý Rupert tak po svých 

studiích na Oxfordu nastoupil do čela novin 

The News, vydávaných v Adelaide. Postupně 

si vybudoval pozici největšího mediálního 

magnáta Austrálie a bylo na čase podívat se 

na severní polokouli.  

 Murdoch přesunul pozornost směrem  

k Velké Británii, kde zakoupil bulvární 

News of the World a především The Sun. 

Murdochova strategie však byla vždy 

založena na přidávání dalších a dalších 

střípků do jeho široké mozaiky. Británie tak 

Murdochovi nestačila, a tak začal budovat 

svoji pozici ve Spojených státech. Zde se 

pokusil prorazit především s bulvárním The 

Star a zakoupením New York Post. 

 Co se týče tisku, vlastní v anglosaském 

světě News Corporation více než  

175 různých novin. K tomu je nutno 

připočíst také několik vydavatelských domů, 

z nichž nejvýznamnější je HarperCollins. 

 Murdoch se též činí ve světě sportu, kde 

vlastní baseballový klub Los Angeles 

Dodgers či basketbalový New York Knicks. 

Když se však pokoušel v roce 1999 koupit 

slavný Manchester United, opozice fanoušků 

mu v tom nakonec zabránila. 

 

 

Víte, že: 

Rupert Murdoch vlastní společnost 

News Corporation, která ovládá: 

 9 satelitních televizních sítí 

 40 televizních stanic 

 100 televizních kabelových kanálů 

 40 knižních vydavatelství 

 175 novinových periodik 

 1 filmové studio 

Jeho aktiva tedy tvoří největší mediální 

síť (vlastněnou jedním člověkem) na 

světě. 

 Jeho televizní síť (pouze ve 

Spojených státech) osloví 280 

milionů Američanů. 

 Jeho satelitní síť, kterou buduje  

v Asii, dosáhne k 300 milionům 

lidí. 

 Časopisy vydávané jeho 

nakladatelstvími se dostanou do 

rukou 28 milionů čtenářů. 

OSOBNOST SOUČASNOSTI        

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Medi%C3%A1ln%C3%AD_magn%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Miliard%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
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K 31. 1. 2012 byl ukončen tříletý projekt OP VK – Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek 

s podporou polytechnického vzdělávání mládeže. Na jeho realizaci se podílela většina 

zaměstnanců naší školy a aktivně se zapojili i žáci. Přestože se informace o průběžném 

naplňování jednotlivých cílů projektu pravidelně objevovaly v regionálním tisku, na 

školním webu i v Průmkařinách, předkládáme vám následné shrnutí jednotlivých aktivit.   

UKONČENÍ PROJEKTU         
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