Heroldovky
No. 8

čtvrtek, 8. března 2018

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Z TVORBY NAŠICH SPOLUŽÁKŮ…

blíží se 24. mezinárodní veletrh fiktivních firem, který proběhne ve
dnech 21. – 23. března 2018. Akce bude probíhat na Výstavišti
v Holešovicích v pavilonu B pod vedením fiktivní firmy Antre, s. r. o.

Jedna z našich studentek vytvořila slohovou práci
o svém otci. Přinášíme vám tento poutavý příběh,
který vypráví o situaci v rodině při volbách. Jistě
zaujme a pobaví každého čtenáře.

V tomto čísle se dočtete o zimních OH, které se uskutečnily
v Pchjongčchangu, o výsledcích našich studentů na turnaji ve florbalu a těšit se můžete i na vyhodnocení rozeslaného dotazníku, ve
kterém jsme se dotazovali na spokojenost s afterparty a plesem
a na křížovku, kterou jsme pro vás vymysleli. Za úspěšné vyplnění
křížovky vás čeká sladká odměna. Odpovědi po úspěšném vyplnění
vhoďte do schránky HeroldTimes, s. r. o., ve 3. patře.
Nikola Svinková 4CL

MŮJ OTEC MĚ PŘEKVAPIL
(FEJETON)

Naši mě vychovávali dost benevolentně. Neshodovali se
v názorech na výchovu, ale to je normální. Asi hrálo i velkou
roli, že mamka je zdravotní sestra a kouká na svět se srdcem
na dlani. Za to tátu si můžete představit jako letitého ekonoma, který měl na škole vždy jen jednu dvojku – a to z tělocviku.
Zvládne za 10 minut bez problému vyřešit rovnici o 5 neznámých, ale pokud po něm budete chtít vyměnit žárovku, nejspíš
vám řekne, že večeří rád po tmě. A vidličkou bude marně pátrat po ústní dutině.

VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
Vážení čtenáři, milí studenti,
prostřednictvím tohoto článku si
vás dovoluji pozvat na 24. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Ptáte
se, co že veletrh je a kdy a kde se
koná? To všechno se vám vzápětí
chystám sdělit.

Každé volební období se u nás dost prožívá. Sledují se debaty,
diskutuje se a výjimkou nebyl ani letošní rok. Táta se jako hrdý
občan snažil dovolat do kanceláře Jiřího Drahoše s nabídkou
pomoci při jeho kampani. Těžko říct, jestli bohužel nebo bohudík, že se nikdy nedovolal. S oblibou říkám, že se jedná o tzv.
„rektální skialpinismus“ (profesionální vlezdoprdelkování).

Veletrh fiktivních firem je událost
pořádaná každoročně studentskou firmou Antre, s. r. o., na Výstavišti v Holešovicích. Letos konkrétně v Křižíkově pavilonu B ve dnech
21. – 23. března. Akce je pro návštěvníky zcela zdarma včetně
opravdu zajímavého a rozmanitého programu.

Nastal den D, druhé kolo prezidentských voleb. Táta zářil jako
to naivní malé dítě, které slepě věří změně. Ale… Asi všichni
už víme, jak to dopadlo. Umíte si ale představit, co to s ním
udělalo?! Chvíli jsem měla pocit, že toho člověka s nervovým
zhroucením ani neznám. Vykřikoval v metru, v tramvaji, dokonce i na ulici: „Jsme národ nevzdělaných zabedněnců.“ A já
se balila do šály.

Hlavním cílem veletrhu je rozvoj ekonomického vzdělání mezi mladými lidmi. Účastníky veletrhu jsou fiktivní firmy z ekonomických
škol nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Španělska a Itálie. Každá fiktivní firma si zde vyzkouší všechny
teoretické znalosti naučené ve škole a vy, jakožto návštěvníci, si
můžete zkusit s nimi obchodovat, obdivovat jejich vyzdobené stánky nebo se nechat zlákat na nejrůznější marketingové nabídky. A za
to nedáte ani korunu, protože stejně jako účastnící se firmy tak
i peníze jsou fiktivní a můžete si je vyzvednout hned u vchodu
u jedné z našich dvou bank.

Tři dny s námi nekomunikoval. Jeho pracovna byla horší
než oblast 51. Občas jsme zaslechly tóny Beethovenovy symfonie, ale domnívám se, že to byla jen zástěrka pro hořké bědování.

A kdyby vás obchodování s firmami omrzelo, bude pro vás připravena kulturní vložka v podobě rozmanitých přednášek a dalšího
kulturního programu. Protože letošním tématem veletrhu je „Cesta
kolem světa“, můžete se těšit na nejrůznější přednášky od cestovatelů, ale vystoupí i několik známých osobností jako například Jakub
Kohák, filmový a reklamní režisér a herec, Lukáš Pavlásek, jeden
z nejznámějších českých stand-up komiků, Ing. Taťána le Moigne,
ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google. Nejrůznější
programy mají také připraveny naši sponzoři jako například Microsoft, u kterého si návštěvníci můžou zkrátit dlouhou chvíli na konzolích X-box.

Tak jsem přemýšlela, kdy se minové pole opět promění
v útulný domov a přitom listovala pondělním tiskem.
Nejvíc mě baví rubrika čtenářských dopisů. Hned první mě zaujal. Nenávistné výkřiky do tmy. Pro mě spíš úsměvné čtení
o současné politické situaci se závěrem: „Já se za svůj názor
nestydím, to vy byste měli!“ Pomalu mi tuhnul úsměv na tváři.
Prosím, ať se mi to zdá! Nezdálo! Tučně vytištěné, černé na
bílém tam stálo: Petr Horký, ekonom, 55 let, Praha 5. Tady mi
už ani ta šála nepomůže.

Nezapomeňte si proto na nás v březnu udělat čas a s kamarády
nebo i s celou třídou se na chvilku stavit. Budeme se těšit!
za tým Antre, s. r. o., Michael Slovák 4AL

Ach jo tati, kdybys věděl, že máma volila Zemana!
Petra Horká 4AL
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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2018

Jak můžete vidět, většině studentů se nejvíce líbilo půlnoční překvapení tříd 4CL a 4BL. Hodnotili na základě originality a zajímavosti
vystoupení.

Ve dne 9. února 2018 se uskutečnil zahajovací ceremoniál 23. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, které trvaly
až do 25. února. Letos se jich účastnilo celkově 2922 sportovců
z 92 zemí. Nejvíce se dařilo sportovcům z Norska, Německa
a Kanady. Zajímavostí byla účast ruských závodníků, kteří nesoutěžili pod vlajkou své země, ale tvořili speciální výpravu Olympijských
sportovců z Ruska (OAR).
Českou republiku vyrazilo reprezentovat 94 sportovců
a 7 z nich získalo olympijskou medaili. Největším a pro nás velice
milým překvapením byly výkony mladé Ester Ledecké, která triumfovala dokonce ve dvou sportech. Jako jediná žena v historii dokázala získat zlatou olympijskou medaili jak v paralelním slalomu na
snowboardu, kde patřila k jasným favoritkám, tak druhé zlato zázračným výkonem na lyžích, když zvítězila o jednu setinu. V divácky
sledovaném Super G Ester na sebe upozornila o to víc, že startovala
až mezi posledními závodnicemi, a nikdo už nepočítal s tím, že by
mohla skončit do desátého místa, natož vyhrát.
Stříbrné medaile získal biatlonista Michal Krčmář v závodě
na 10 km sprint a naše veleúspěšná rychlobruslařka Martina Sáblíková na 5 km trati. Obzvláště pro Michala bylo stříbro velkou satisfakcí a zároveň vrcholem jeho dosavadní kariéry. Martina se také
zúčastnila závodu na 3 km, kde brala nepopulární 4. místo. Návrat
po zranění tak ozdobila stříbrnou medailí.
Pro bronzové medaile si došly tři naše sportovkyně. Veronika
Vítková stejně jako Krčmář získala bronz ve sprintu, ale v kratší trati
(7,5 km). Ve snowboardcrossu obhájkyně zlata ze Soči, Eva Samková, vybojovala třetí místo. Velkým překvapením pak bylo bronzové
umístění rychlobruslařky Karolíny Erbanové na 500 m
Velké očekávání bylo vkládáno našemu národnímu týmu hokejistů,
jenž se probojoval do semifinále, ale nedokázal vyhrát ani jeden
z posledních dvou zápasů a bral tedy „bramborové medaile“.
Redakce odborníků z HeroldTimes sledovala pravidelně olympijské
hry, aby vám mohla poskytnout fundované informace. Nejvíce se
zaměřila na, v poslední době velice sledovaný, biatlon a především
na české reprezentanty.
Štěpán Kuriš, Marek Zouzal, Marek Melíšek 4CL

Které půlnoční překvapení se studentům
líbilo nejvíce?
15,10%

20,80%

4AL
4BL

49,10%

39,60%
4CL
4DO

Zjistili jsme, že se studentům program maturitního plesu spíše líbil.
Někteří by ale rádi změnili celkovou organizaci plesu, druh hudby
a přidali by více akcí.

Veronika Peltrámová, Nikola Křepelková 4DO

KŘÍŽOVKA
V tajence této křížovky se skrývá hláška maturantů. Přijdete na to jaká? Své odpovědi si uchovejte do dalšího čísla, kde bude zveřejněna tajenka. Křížovku pro vás připravili Jakub Novosvětský ze 4CL a Vojta Salák z 4BL.
1.
Jaké je první písmeno řecké abecedy?
2.
Dílo Milana Kundery, zároveň jméno našeho ředitele?
1.
L
3.
Oblíbený moravský nápoj?
2.
T
4.
Profesorka zeměpisu a ZSV?
5.
Křestní jméno profesora, který má rád historii
3.
Í
O
a divadlo?
6.
Pomůcka kováře na rozdmýchání ohně?
4. K
Č
7.
Profesorka češtiny?
5. V
A
8.
Profesor, který sídlí v knihovně?
6.
CH
9.
Je to představa ideální lidské společnosti, obce nebo
7.
Á
L
Á
státu, značně nereálná.
8.
J
D
10.
Pomyslíme-li na jednu z hlavních postaviček ze Sim9.
T
psonových a prohodíme dvě písmenka, dostaneme
jméno jednoho z profesorů.
10.
R
11.
Okultní společenství, kterým se inspirovala nacistická
ideologie.
11. T H
12.
Španělsky účetnictví?
12. C O N
L
D
13.
Křestní jméno nejslavnějšího kubistického českého
13.
M
malíře Filly.
14.
Oblíbený nápoj Čechů?
14.
15.
Je to obor medicíny, zabývající se nemocemi
15. O F T
L O G
a chirurgií očí.
16.
I
16.
Profesor IKT a zástupce ředitele.
17.
17.
Disk pro odevzdání našich prací?
18. D
S
18.
Spolkové hlavní město Saska.
19.
L
A
19.
Nejnovější album Ektora?
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