
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Heavy Metal 
Stolování s Panem Krčmářem 
Bruslení v Ledči n/S 
Rozhovor s Radkou Smutnou 
PC Recenze 
Něco o rybách-candát 
Hledáme členy ! 

 
 
 



 
Milí přátelé,čtenáři 
a fanoušci 
Všeználka.Konečně 
je tu zas po 
dlouhé době náš 

časopis,který se stal oblíbeným, nejen mezi žáky naší 
školy.Událo se toho hodně,napadnul první sníh,psali se první 
čtvrtletky a byly(bohužel) i  první třídní schůzky což 
některé z nás vážně nepotěšilo.Ale abych nepředbíhala,naše 
redakční rada se už bude skládat jenom z žáků,nikoli 
z učitelů.Redakce se rozrostla o nové členy z 6.tříd kteří 
budou časopis doplňovat o další zajímavé články a rubriky 
z naší školy.Doufáme že i vám se bude náš nově pojatý 
časopis líbit.Krásné Vánoční prázdniny a mnoho dárků pod 
stromeček přeje 

Johana Růžičková 
 

     

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Určitěji všichni vzpomínáte, jak jsem vám do 

minulého čísla Všeználka psala hudební styl naší generaci 
velmi blízký- rap a hip hop. Pro tento měsíc to je ale něco 
tvrdšího. 
 
V 80. letech vzrůstala obliba heavy metalu, který má kořeny 
v hudbě skupiny Black Sabbath. Chmurná, těžká hudba, 
trudnomyslné texty a démonický zjev Ozzyho Osbourna  se 
staly symbolem tohoto hudebního stylu. Bohužel mnoho 
metalových skupin přicházejících po Black Sabbath  tuto 
skupinu víceméně napodobovalo. Proto se také v heavy 
metalu dlouho nic nového nedělo. I do metalu však začaly 
počátkem 80. let pronikat syntezátory. Metal se tak  stal 
vylehčenější  a zpěvnější- mluvíme tak o zamerikanizovaném 

heavy metalu. Ve světě samozřejmě existují skupiny a 
zpěváci, kteří produkují heavy metal ,,starého“ typu 
například anglický Iron Maizen nebo americká Metallica, 
zpěvák Alice Cooper atd. Díky syntezátorům však nově 
vzniklý heavy metal už metalem vlastně není. Svědčí o tom 
tvorba skupin jako Europe, Van Halen, John Bon Jovi a 
mnoho dalších.  
 Určitě spousty zpěváků a skupin, kteří tuto muziku 
provádějí znáte nebo jste o nich alespoň slyšeli. 
S láskou Anna Navrátilová



 

Stolování sStolování sStolování sStolování s    panem Krčmářempanem Krčmářempanem Krčmářempanem Krčmářem    
 

Jak všichni dobře víte, deváté ročníky se v rámci pracovních 
činností zúčastnily názorných ukázek gastronomie, pod vedením 
p. Jiřího Krčmáře. Tento laskavý člověk si udělal čas, aby se 
s námi podělil o své dosavadní zkušenosti, které posbíral za celý 
svůj život. Své umění předvedl a ukázal budoucím zájemcům (viz. 
Matěj Nikodím).  

 
P. uč. Filipová domluvila hodinu gastronomie na 18.10. a 
všichni se na „velice užitečnou“ ukázku těšili. Když jsme o 
půl dvanácté vstoupili do školní kuchyně, okamžitě nás 
upoutal myslivecký stůl mnoha kreací. Pan Krčmář nám 
připravil i další stoly, jako například svatební nebo 
velikonoční . V první části jsme byli seznámeni převážně 
s teorií. Pan Krčmář připravil svatební tabuli a vysvětlil, jak 
má správně vypadat svatební tabule. Ve druhé části jsme 
zasedli, k radosti některých žáků, k pečlivě připraveným 
tabulím.  Správná instruktáž, se nemohla obejít bez ukázek 
praktických. Vyzkoušeli jsme si pocukrování hrdla 
skleničky, sezení u jednotlivých, dokonale prostřených 
stolů a p. uč. Filipová občas přidala i nějakou tu zajímavou 
informaci – děkujeme. Jelikož  se kvapem blížil konec 
hodiny, ve třídě jsme měli z části nepořádek, museli jsme se 
s naším přednášejícím rozloučit a popřát mu hodně zdaru a 
úspěchu v jeho profesi. Martin ani nemusel, protože věděl, 
že k němu v průběhu roku půjde na brigádu. Po této ukázce 
jsme byli zase o něco  moudřejší, a obohaceni o další 
užitečné informaci z oblasti stolování neboli gastronomie a 
šťastně se odebrali do neuklizené třídy –> do šatny -> na 
oběd. 
Tímto chceme poděkovat p. uč Filipové za její obětavost. 
Dále také panu Krčmářovi za jeho ochotu poskytnout nám 
důležité rady a ukázky. Věříme, že tato ukázka nebude 
v tomto roce poslední. 
 
                                                Martin Kovařík a Jiří Viktora



  

 
Byl 8. listopadový den a 8. a 9. ročníky vyjely na spol. 

bruslení do Ledče nad Sázavou. Škola rezervovala vagon, ale i 
ten praskal ve švech. Jelikož nás bylo 63, nebylo opravdu místa 
nazbyt. Poté,co jsme 
přijeli k ledečskému 
nádraží,přivítalo nás 
husté sněžení a nervózní 
pan učitel Starý. Byl nervózní proto, protože jsme se chovali 
jako vždy ,tedy jako zvěř.Po příchodu ke stadionu šlí jako vždy 

první dámy a až po nich mladí pánové posedali jsme si do 
prostorných kabin a nazuli si „šlajfky“ a hurá na plac.Led jsme 
měli 3 hodiny a proto jsme se vyblbli dosytosti. Každý jsme si 
našli svoji parketu a podle toho to tak na ledě vypadalo. 
Bitelnější kluci se vrhli na hokej a ostatní se učili a 

zdokonalovali své bruslařské umění.Nasazení všech bylo 
strhující a zároveň poučné pro ty, kteří zůstali ve 
školních lavicích.Během celého dopoledne byl otevřen 

bufet, kde jsme mohli 
dosytosti naplnit svůj 
trávící trakt.Když se 
bruslení chýlilo ke kobci 

,všichni jsme se odebrali do kabin, kde jsme brusle 
sundaly a daly do zavazadel, která jsme si odnesla zpět 

na nádraží. Při cestě domů jsme si prohlíželi 
fotodokumentaci, ze která vám ukážeme pár fotek. Nám 
nezbývá nic jiného než poděkovat panům učitelům a paní 
učitelce za dozor, rodičům za peníze a sobě za odvahu. 
Další bruslení ba se mělo uskutečnit ještě tento rok, a to 
je hodně dobrá zpráva 

   Martin Kovařík



 
 
Jak se vám líbí ve škole? 
Úžasný, úžasný….. 
Máte přítele v téhle době? 
Jo jako chlapa? ☺ 
Plánujete děti? 
Ano ☺ 
Budete se touhle dobou vdávat?  
Ne � 
Čím jste chtěla být v dětství a jestli se vám to splnilo? 
Zvěrolékařskou, ale nesplnilo, když mi strejda pohrozil, že 
mi usekne ruce.  
Kdybyste vyhrála v tombole bernardýna, vzala byste si 
ho? 
Ano, to je jasný. 
Čím byste chtěla být více, traktoristou nebo řidič 
kamionu? 
Traktoristou  
Měla jste někdy na vysvědčení trojku?  
Na gymplu 
Když jste byla malá měla jste ráda tělocvik, 
Samozřejmě 
 
Aneta Sahulová 
Adéla Vrzáčková 
Štěpán Filip  
 



PC RECENZE – PRO KAŽDÉHO 

NĚCO 
 

<< TÉMA: ONLINE HRY >> 
V poslední době usedají na trůn typově velice podobné 
internetové hry neboli online. Mají jeden  úkol. Přitáhnout co 
nejvíce lidí a na co nejdelší dobu na jejich stránky. Jako 
příklad  uveďme hru Travian, která je nekompromisně 
nehranější Čechách. Jak postupovat, když jste „na travianu“ 
poprvé? Člověk „přijde“ k oficiální stránce lokalizované pro 
jeho jazyk (pokud je možnost), zaregistruje se, přihlásí a 
nejdříve začne stavět. Staví, staví… čím větší úroveň budovy, 
tím déle čeká na postavení další. Následně čeká na suroviny, 
pomocí nichž může vůbec něco vybudovat. Už jen tohle 
čekání vás donutí přihlásit se několikrát denně  na danou 
stránku nebo dokonce na ní být skoro celý den. Velkou roli 
hrají samozřejmě peníze. I zde platí: „Čím více peněz, tím 
lepší umístění“. Prostřednictvím SMS zpráv si lze koupit tzv. 
zlaté, jenž utratíte třeba za  rychlejší stavbu budov. Kvůli 
tomu lidé z donucení kupují tzv. „plus účet“, díky němuž se na 
stránku nemusí tolikrát připojit a firma poskytující hru z toho 
postupně bohatne. Jeden z důvodů proč nás hráče nutí k tak 
pravidelnému připojování, je také vydělat na reklamě 
zobrazující se na webu. Čím déle tam jste, tím je větší šance, 
že na nějakou tu reklamu kliknete. Kouzlo hry ale spočívá 
v něčem jiném.. Je jím  hra, kterou může hrát úplně každý – 
bez znalosti jakéhokoli instalování, programovaní a všeho 
dalšího, stačí se registrovat, přihlásit a hrát… To vše jen 
s pomocí funkčního internetu bez ohledu na kvalitu vašeho 
počítače. To bylo trochu té omáčky na začátek a teď již 
pojďme k samotnému shrnutí nejznámějších her. 
Začněme tedy hrou, se kterou jste byli seznámeni výše:  
 
Travian 

Hrajete jako vůdce malé vesnice, kterou musíte dostat do 
popředí tabulky populace, útoku nebo obrany. Na konci 
(zhruba po roce a půl) se můžete utkat s Natari (domorodými 
kmeny) a postavit Div světa. Můžete si vybrat jeden ze 3 
starověkých národů: Galové (asi nejlepší národ), Germáni 
(volte pouze pokud budete hodně útočit) a Římané (neutrální, 
hodí se hlavně pro rozvoj populace). Na výběr má každý 
národ stejné budovy a je pouze na vás, co nejdříve postavíte. 
Hlavní součástí jsou také surovinová pole. Ty zvyšují 
produkci dřeva, hlíny, železa a obilí.   
Můj názor: Zabaví, ale stojí hodně času. 

Hodnocení: 8/10 
Adresa: travian.cz 
Nebo zkuste: divokekmeny.cz 
 
TheCrims 
Velkým lákadlem této hry je možnost výhry až 400 dolarů. Ze 
začátku si vyberete za jakou chcete hrát postavu. Například 
obchodník nebo pasák. Postupem času si budujete respekt 
třeba za přepadení nebo okradení. Za dobře odvedenou práci 

dostáváte peníze, za které nakoupíme například drogy a ty 
prodáváte dále, podle různě pohybujícího se ceníku. Možností 
hry je nespočet. Jde jen o to, jaké si vyberete. POZOR: hra je 
přístupná od věku 18ti let nebo se svolením rodičů! 
Můj názor: Místy nepřehledný shon nesmyslných událostí. 
Hodnocení: 7/10 
Adresa: thecrims.com 
Nebo zkuste: secondlife.com 
 
Ogame 
Ogame je hlavně o dobývání. Svoje stávající impérium musíte 
stále rozšiřovat a stát se nejmocnějším ve vesmíru. 
Seskupujete se do určitých aliancí, které drží při sobě. Máte 
také možnost vyjednávat s jinými hráči a strategicky 
promýšlet každý váš tah. Důležitá je hlavně vojenská 
infrastruktura. Hra je zpracována velice přehledně. 
Můj názor: Najde si ji jen bláznivý fanda Star Treku. 
Hodnocení: 7/10 

Adresa: ogame.cz 

 
Bitefight 
Dostanete možnost vybrat si jednu ze dvou ras. Těmi jsou 
upíři a vlkodlaci. Každý ale kope sám za sebe. Tvoříte opět 
aliance, ve kterých se sdružujete. Jako úplný nováček vyzíváte 
na souboj slabší hráče a postupně lepší a lepší. Čím lepší 
zbraně, tím lépe se vám daří v boji. 
Můj názor: Zakousne a nepustí. Pokud se bojíte ani 
nezapínejte prohlížeč. 
Hodnocení: 7/10 
Adresa: bitefight.cz 
      

Jiří Viktora 



Rybářské příhody - 
Candát 

 
Candát 

patří 
k dravcům tak jako štika anebo okoun. 
Má hydrodynamický tvar štiky, s okounem sdílí další 
charakteristické rysy, jako například jsou hrubé nesliznaté 
šupiny a dvojitá hřbetní ploutev, z nichž přední je vybavena 
ostny. Podobnějako okoun je i candát dobře vybaven k lovu 
v nedostatečně prosvětlných vodách velkýma očima. Někteří 
rybáři říkají, že upřený pohled do jeho nemrkajících očí je 
téměř hypnotický. Velká ústa jsou vybavena malými dozadu 
směřujícími zuby. Nejvýraznějším rysem jsou ale dva dlouhé 
zuby vpředu, určené k zachycení a udržení kořisti, které 
candátovi propůjčují vzhled upíra vodní říše. 
Žije u nás na celém území, v řekách a především 
v přehradních nádržích. Tento dravec vyhledává místa 
s písčitým nebo kamenitým podkladem. Spolehlivě se vytírá 
hlavně v údolních nádržích (např. Slapy, Orlík, Lipno). 
Candát loví převážně malé ryby zhruba do 175g, ačkoli větší 
jedinci byli uloveni i na větší návnady, určené pro štiku. Loví 
ve skupinách, které rychle útočí n hejna rybek, přičemž  
v každé skupině candátů jsou jedinci o přibližně stejné 

velikosti. Podobně jako i jiné ryby se větší candáti stávají 
časem samotářští a jestliže rybolov začne ulovením 
několikamenších kusů, je to znamením, že větší jedinci se 
zdržují v jiných lokalitách. 
Candát si jako okoun nepotrpí na mořské návnady, a ačkoli už 
byli velcí candáti uloveny i na korušky určené štikám, 
nejlepšími návnadami jsou živí nebo mrtvé sladkovodní ryby. 
Svělým prostředím pro candátyjsou zátopové vody, v nichž 
spokojeně loví celé dny. Podzimní záplavy, kdy už jsou 
candáti zotaveni po vytírání a teplota vody je stále ještě po létě 
dost vysoká, jsou pro tyto dravce nejlepším obdobím. Skupiny 
candátů lze nalézt v místech výskytu jejich kořisti, to znamená 
například v blízkosti mostních pilířů, ve stojatých vodách u 
břehů a napadenými stromy a v blízkosti rákosí. 

 
LOVU ZDAR!!! 

 
Tomáš Pajer 

 



 

          „Výběrové řízení“       
 
Jménem celé redakce našeho oblíbeného časopisu Všeználek vyhlašujeme výběrové řízení na redaktora našeho 
časopisu. Zájemci se mohou hlásit u redaktorů , které dobře znáte nebo na emailové adrese 
novyvseznalek@centrum.cz.      

 
 Požadujeme:Být chytrý,ale né o moc  
                    :Zodpovědnost a spolehlivost  
                    :Mít smysl pro humor  
                    :Mít IQ nad 30  
                    :Mít spisovatelského ducha(alespoň trochu)  
                    :Navazovat kontakty s lidmi  
                    : Nenechat se nikým rozhodit……..  
 
Nabízíme: Značnou popularitu  
              : Kamarádské prostředí 
       :ATD…………………..             
 
 

 
 

Já dělám 
pro 
Všeználka.
Nechceš se 
přidat? 

Tak OK! 
Jsme the 
BEST 


