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                                    Marihuana aneb lehkáMarihuana aneb lehkáMarihuana aneb lehkáMarihuana aneb lehká    droga       droga       droga       droga           
    
KKKKaždý z nás jí nejspíš zná je to po právu odsuzovaná droga ničí naše 

zdraví  ale to asi každý zlozvyk 
(např.:Kouření(nezdravé ☺), alkohol a 
jiné tvrdší drogy) ničí naše mozkové 
buňky a plíce a odděluje nás od 
pravých kamarádů. Je velmi oblíbená 
mezi Hip Hoperyě ,  
Kteří se chtějí předvést přede všemi 
svými jakoby kamarády. 
Matkou Marihuany je Jamaika  
A podle mého nemají být na co hrdí. 
Indiáni marihuanu kouřili  
dříve než přišli Evropané do Ameriky a 

říkali jí ,,Dýmka Míru ,, 
Marihuana má léčivé účinky ale jen v malém množství a v mastech, 
koupelích a obkladech.Je vědecky dokázáno když jí kouříte že si vůbec 
nepomůžete a spíš si zdraví zničíte!!!!!!  
I přes to že je to tak odsuzovaná droga je 
tu stále mnoho horších drog ( jako např.: 
Heroin, Pervitin známý jako perník či peři ) a 
mnoho dalších tvrdých 
drog.  
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Airsoft 
 

Co je airsoft?Co je airsoft?Co je airsoft?Co je airsoft?    
Airsoft je hra při které se sejde několik lidí které baví simulace války  
 Je to militantně zaměřený sport, na první pohled podobný paintballu. 
Na rozdíl od něj však bojovníci v airsoftu po sobě nestřílejí municí s barvou, ale kuličkami a nosí s 
sebou věrné napodobeniny skutečných zbraní. Taková zábava vyžaduje velké nasazení a nezbytnou 
výbavu. 
 

Nebojte to není žádné komando, ale jenom pár 
bláznů do airsoftu. 
Asi nějak takhle vypadají i naše jednotky. Ve 
Zruči jsou  týmy které napodobují   
 RANGERS a Special Force. 
Tito blázni jsou ochotní utratit i mnoho desítek 
tisíc korun.  
I ta nejzákladnější výbava může stát okolo pár 
tisícovek korun.  

 

 

 

A jaké má zásady???A jaké má zásady???A jaké má zásady???A jaké má zásady???    
Hry mívají svá stálá pravidla. V airsoftu to tak úplně neplatí, protože pro každou akci jsou 
pravidla jiná. Existují ale nepsané zásady, kterými se hráči musí řídit stále. Nejdůležitější je dbát 
na bezpečnost svou i ostatních. To mimo jiné znamená, že každá jednotka, která chce využívat 
určité území, o tom musí dát předem vědět majiteli pozemku a příslušným úřadům, aby předešla 
případným nepříjemnostem. Naprosto nezbytná je samozřejmě ochrana zdraví. Ochranné brýle se 
při boji v žádném případě nesnímají, aby nehrozilo poškození zraku, a opatrně se musí zacházet 
také s petardami napodobujícími granáty, jinak hrozí neméně závažné poškození sluchu. Co se 
herních zásad týče, všichni musí hrát fair play (čestně), protože na rozdíl od paintballu kuličky 
nezanechávají na hráčích žádné stopy. To je taky jeden z důvodů, proč se airsoft nehraje závodně. 
Rozhodčí by totiž někomu těžko dokazovali, že byl zasažen. 
 

                                                                        Tomáš Pajer a Tomáš Veselý            
 

 



Vítejte u nového seriálu našeho časopisu rozhovory 

se slavnými hráči airsoftu S Tomášem Veselým a 

Tomášem Korelem : 
 

Kdy jste začali s airsoftem? 
Tomáš Korel: Já hraji už asi rok a půl 

Tomáš Veselý: A já asi už jeden rok  

   Já sem s tím začal  když mi bylo třináct 

let.  Chodili jsme hrát na ,,skokánky do 

parku“ s pistolemi od Vietnamců za pár 

kaček. 
 

Kolik jste už za výbavu dali korun? 
Tomáš Veselý: cca 14 000 Kč  

Tomáš Korel: a já asi kolem  9000 Kč 

 
Jaká byla vaše největší airsoftová 
výprava? 
Tomáš Veselý: Vlastějovice ( ,,směje se“ )    

Tomáš Korel:::: Jo taky Vlastějovice 

 
A vůbec kde hrajete? 
Za hospodou U Ostrova v táboře u Bobrů  

 
 Za jaký tým  hrajete? 
Tomáš Korel: Hrál jsem za Bundeswehr. K tomu vybavení jsem přidal pár 

německých věcí z druhé světové a už sem hrál za Wehrmacht. Těď ale plánuji 

přestup k RANGERS.  

Tomáš Veselý: Dříve jsem hrál taky za Bundeswehr, jelikož to stálo jen pár 

korun.  

Když jsem byl starší, měl jsem víc peněz a  mohl jsem si tedy dovolit dražší 

vybavení. 

Momentálně hraji za US ARMY RANGERS. V týmu máme 5 lidí. 

 

 

 
Airsoftu zdar!Váš Matěj Nikodím, Tomáš Veselý a Tomáš Korel 

           



 

 

 

 

 

 

Cascada je pro někoho určitě novodobou  hudební  

skupinou. Je z Ameriky a boduje v tamějších 

hitparádách 
Cascada (CAS-CAH-DA) je ostrou nezadržitelností v 

amerických hitparádách s jejím singlem "Everytime We 

Touch" ze stejnojmeného debitového alba. S tímto 
agresivním a energickým tanečním-pop beatem. 

Cascádin dramatický a vášnívý hlas přidal skvělí lesk 

celku vedle Djejů a producerů (Dj Manian a Yanou, kteří 
poskytují hudební pozadí). "Everytime We Touch" 

zapůsobil celostátně na CHR/popové rádiové stanici, to 

znamenalo vzestup nahoru v jejich playlistu (obvykle 

však taneční písně vysílané na tomto rádiu 
zaznaménávají velký pád dolů).  

Přineslo to velký dopad i na všechna rapová a R´n´B 

rádia, včetně všech hudební posluchačů. "Myslím si že je 
úžasné, jak jsou tyhle písně populární hlavně v Americe" 

říká Němka s anglickým původem Cascada. "Je 

velkolepé jak to lidi spojuje. Zdá se, že se ztotožnili se 
slovy písní a cítí tyto písně stejně jako já. Představuji si 

anglickou mluvu jako výhodu pro opravdu srozumitelná 

slova, je to podle mě i snadnější zpívat! Ale nemůžu opravdu vysvětlit jak moc tyto songy přináší 
američanům potěšení. Jen vím, že toho miluju každou minutu!" 
Producenti Yanou a Manian si první všimli píseně, originální od skotské zpěvačky Maggie Reilly 

a rozhodli se, že ji předělají. Vzali refrén ale změnili verzi a Cascada opravdu zosobnostnila tuto 

skladbu její hlasovou interpretací. Cacada, vlastním jménem Natalie Horler, narozená 23. srpna 
1981 v Bonnu (Německo) s Anglickým původem.  

Takže pro vysvětlenou "Jak se moji rodiče byli přestěhování z Anglie do Německa rok dříve, 

vyrostla jsem sťastně s nimi a svými dvěma sestrami a měla velmi anglické dětství. Moje matka 

Christine je učitelkou cizích jazyků. Můj otec David je Jazzový hudebník s WDR Big Band v 
Cologni. Ano samozřejmě jsem po něm zdědila svoji vášeň pro hudbu.... 

 

Takže kdo tuhle americkou skupinu nezná určitě 
jí poznal. ☺☺☺☺ 

Příští měsíc další méně známá skupina 

Westlife . 

Anča Navrátilová 

 

    

    



Urban music 
Když se řekne slovo rap, tak se asi každému vybaví grafity, volné oblečení a masivní zlaté 

řetězy. Je to svoboda slova kde se může asi každý kdo na to má vyjádřit. Je to životní styl 

který k nám přišel z Ameriky koncem 80 let. 

Ze začátku to bylo vykřikování vtipných nebo urážlivých slov do hudby. Takto pomalu 

vznikali rap-fight kluby kde se rap vyvinul až do dnešní podoby. 

 V ČR se dá jako zakladatele českého rapu považovat PSH a Chaozz. 

Až od roku 2004 přichází supercrooo a jejich Toxic funk, později jejich ,,učeň,, Marpo. 

V americe to byl 2pac Dr.dre. 

 

 Rap se dělí na dvě základní kategorie.  

Rap-rýmování do nějakého beatu bez jakého-koli 

rytmusu 

Hip-Hip- rýmování do nějaké melodie, (má rytmus). 

Rap je agresivnější, a podle mého názoru méňe 

komerční než Hip-Hop který je dnes spíše tak trochu 

popová záležitost. 

 Dnes je rap na úrovni popu, rocku, a jiných 

oblíbených žánrů. Jeto styl který zaplavil nejeden 

kontinent. 

 ,,Roku 2005 jsem to vše začal, a roku 2008 jsem 

vás slušně načal,,. To je úryvek z písně intro od 

zručského rapera Petra Matouška známého pod 

přezdívkou passett. I přes urážky a nadávky se passett 

snaží prorazit a podle mého se mu to pomalu daří. Jeho 

texty jsou pro své okolí nekompromisní a jsou často zavrhováni. Je ale nutné nad nimi 

zamyslet, pochopit význam, a pak teprve soudit. 

 

 Čestí MC se moc neliší od amerických králů rapu  50 

Centa a Eminema.Snad jen 
provedením textu a vzhledem. 

Víc se můžete dozvědět 

v měsíčníku STREET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Rap ať žije s pozdravem Matoušek Petr a Matěj Nikodím 



 

 
 1.Kdy jste začala učit? 

 Asi v roce 1987.Po vysoké škole jsem učila jeden rok před mateřskou dovolenou.Od roku 

1993 pak už stále a to ve Zruči. 
 
2. Jaký je váš nejoblíbenější žák? A váš názor na něj.. 

Nemám nejoblíbenějšího žáka.Mám radost ze všech žáků, kteří se nebrání příjmu nových 

informací, jsou slušní a spolupracují. 
 
3.Jaký jste měla největší konflikt za vaší kantorskou kariéru? 

Pokud se snažím vzpomenout si na konflikty, vybaví se mi jen několik tváří, tzv. „kvítka“ . 

konflikty s nimi byly zbytečné.snad z toho vyrostou. 
 
4. Dostala jste někdy ve škole poznámku? 

Nevzpomínám si. 
 
5. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Pečené kuře na mrkvi s bramborem. 
 
6. Měla jste někdy domácí vězení? 

Nemohla jsem jít vždy, kam jsem chtěla, ale domácí vězení jsem neměla nikdy. 
 
7. Jakou jste měla v dětství nejoblíbenější hračku? 

Měla jsem panenky i s pokojíčkem, kuchyňkou, ložnicí a oblečením.Měla jsem také 

oblíbenou stavebnici ze které se daly stavět domečky. Později jsem si už s hračkami moc 

nehrála. Buď jsem si četla, malovala, nebo hrála s kamarádkami vybíjenou.Na základce jsem 

ráda chodila na házenou a na gymplu jsme měli prima partu na volejbal.  
 
 
 
 
 
       Matěj Nikodém a Anča Navrátilová 



PLOTICE OBECNÁ 
 

 

Plotice se často liší svým 

tvarem a zabarvením 
v závislosti na 

prostředí.Jedním 

extrémem je téměř zlaté 

zabarvení šupin, tyto 
případy jsou ale poměrně 

vzácné, druhým extrémem je třpytivě stříbřité zabarvení ryby.Obecně přechází 

zbarvení těla od modrozelené na hřbetě až po matně stříbřité boky a bílé 

břicho.Dolní ploutve mohou být zbarvené od žluté až po jasně oranžovou, přičemž  
v případě oranžových ploutví 
dochází k časté záměně mezi 

skutečnou ploticí a křížencem 

pravé plotice s perlínem.Hřbetní a 
ocasní ploutve bývají rudohnědé. 

    Plotici lze od perlína rozpoznat 

dost obtížně.Ústa kříženců jsou 

však vybavena vyrovnanými rty, 

zatímco na ústech plotice 
přečnívá horní a na ústech perlína 

ret spodní.Nejjistějším určujícím 

prostředkem je však vzájemná 

poloha hřbetní a pánevní 
ploutve.Plotice má okraje těchto 

ploutví v jedné vertikální rovině, 

zatímco v případě perlína anebo křížence obou těchto ryb je hřbetní ploutev 

výrazně vzadu za ploutví břišní. 
    Plotice je velmi rozšířena ve všech vodách a daří se jí v průzračných rychlých 

říčkách a štěrkopískových jamách, přepravních kanálech,v přírodních nádržích i 

v malých bahnitých zemědělských rybníčcích. 

   Plotice o hmotnosti nad 0,91kg je obecně považována za ukázkový exemplář a 
v mnoha vodách se ryby o této hmotnosti dokonce nevyskytují.Plotice, které se 

blíží k hmotnosti 1,13,jsou již vzácností a jen zcela vyjímečně se může rybář 

pochlubit úlovkem o váze nad 1,36. 

   Nejčastější potravou plotice obecné jsou různé larvy hmyzu, plankton, blešivci, 
ale především rostlinná potrava.V prvních letech života se nejčastěji živí 

planktonem.Kusy nad 25cm však také aktivně loví menší rybky.V rybníkářství je 

významnou složkou potravy dravých ryb, jako je štika, candát nebo sumec.Plotice 

se často užívá jako nástražní rybka na dravé ryby 

 

 
                                                                        Lovu Zdar! Tomáš Pajer  


