
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKETKA 
 

 

 

 

 

 

 



Redaktoři 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Jakub Chlasták 
Kubík 
15 let  
Gymnázium Sedlčany, pak archeologie  
Detektor kovu a historie ČR 
Kung Pao  
Panna  
Ujde 10-20 km denně s detektorem 
kovu 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Matyáš Fiala 
Matýsek 
14 let 
Gymnázium Sedlčany 
Kanoistika, lyžování a Fortnite  na počítači 
Kebab a halušky 
Střelec  
Udělal salto na lyžích 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Radek Čanda  
Čandát 
15 let 
Střední škola umělecká a řemeslná  
Fotbal a Fortnite na počítači, tenis 
Kebab, chickenburger a sushi 
Panna 
Hraje fotbal za TJ Tatran Sedlčany 
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Jan Kopecký 
Honza 
15 let 
Zemědělská škola Sedlčany 
Hraní počítačových her 
Kebab 
Lev  
Jezdí na babetě. 
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Tereza Hurtíková  
Kobyla 
14 let 
Gymnázium Sedlčany 
Ježdění na koni 
Čínské nudle a sushi 
Štír/ střelec 
Vášnivá čtenářka 
 



Redaktoři 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
  
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  
         Zájmy:  
       Oblíbené jídlo:  

Horoskop:  
Zajímavost:  

 

Kateřina Danielová 
Káča 
14 let  
Zdravotní škola Příbram nebo pedagogická škola  
Háčkování, šití a kreslení 
Čínské nudle 
Střelec 
Směje se jak lachtan  
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  

         
 Zájmy:  

       Oblíbené jídlo:  
Horoskop:  

Zajímavost:  
 

Martin Peterka 
Mafínek 
14 let  
Zemědělská škola Sedlčany- 
opravář zemědělských strojů 
ježdění na kole  
Halušky a palačinky 
Ryby 
Rád chodí různé pochody 
 

Jméno a příjmení: 
Přezdívka:  

             Věk:  
Kde chce studovat:  

         
 Zájmy:  

       Oblíbené jídlo:  
Horoskop:  

Zajímavost:  
 

Tomáš Komárek   
Tomáš 
15 let 
Zemědělská škola Sedlčany - 
instalatér 
Poslouchání muziky  
Různé druhy ryb  
Blíženci 
Umí hodně na počítači 
 

Text Martin Peterka, foto redakce 



Sport 

Foto redakce 

Dne 19. září se konal pětadvacátý ročník vytrvalostního běhu na Tavernách v Sedlčanech. Letos se 

účastnilo 11 škol ze Sedlčan a okolí. Běh byl určen pro děti od první do deváté třídy, včetně dětí ze 

Sedlčanského gymnázia. První třída běžela 300 metrů, druháci a třeťáci běželi 700 metrů, čtvrtá a 

pátá třída 1000 metrů. Děti z šestého a sedmého ročníku závodily na trati 1 500 metrů, to samé 

běželi i osmáci a deváťáci. 

Matyáš Fiala      5. místo 1 500 m 

Radek Čanda 11. místo 1 500 m 

Michal Kříž 15. místo  700 m 

Kamil Sosnovec 9. místo 1 000 m  

Matyáš Linhart 18. místo 1 000 m 

Jakub Jirout 19. místo 1 000 m 

Elena Kopecká 11. místo 1 000 m 

Marcel Kostan 5. místo 700 m 

Rami Boutara 13. místo 700 m 

David Macháček 18. místo 1 500 m 

Adéla Tatková 15. místo 1 500 m 

 

Jak dlouho lyžuješ? Ve 4 letech jsem začal lyžovat 
a kolem 6 let jsem začal pravidelně trénovat ve 
Špindlerově Mlýně. 

Kolikrát si vyhrál závody v lyžování? Do mých 10 
let bylo snazší se umístit na bedně, taky jsem párkrát 
zvítězil, ale s nástupem do žáků to začalo být těžké.  

Měl si někdy nějaké zranění? Kupodivu ne, ale 
jednou těsně před prázdninami mně můj bratr srazil 
k zemi a narazil jsem si rameno. 

Jak se připravuješ na lyžařský závod? 
Rozhýbáváním a protažením a několika jízdami na 
vedlejších tratích. 

Které další sporty máš rád? Hodně rád hraju 
fotbal, basketbal, vybíjenou, nohejbal a T-ball. 

Co nejhoršího se ti zatím na závodech stalo? 
Někdo mi ukradl lyže, co jsem měl zaparkované před hospodou. Naštěstí se zjistilo, že si je půjčil 
kámoš. 

Máš nějakého sponzora? Samozřejmě, jedním z mnoha je můj táta, ale hlavním sponzorem je 
oddíl, za který jezdím 

Jak se udržuješ přes léto ve formě? Dneska ve formě nejsem, ale různě sportuju, nebo chodím do 
posilovny. 

Co bys chtěl mít s sebou, kdyby ses zasekl ve výtahu? Chtěl bych tam mít herní set up, dosah 
Wi-Fi, pěkný výhled a únikovou cestu ven.

Matyáš Fiala 

Radek Čanda 



Kultura 

Novinky v kinech – Venom  

Čtvrtého října vstoupil do kin jeden z nejočekávanějších filmů od 
společnosti Sony,  Venom, který je natočen podle komiksové předlohy od 
společnosti Marvel. Hlavní postavu jménem Edie Brock ve filmu ztvárňuje 
Tom Hardy.  Edie se živý jako reportér a snaží se zjistit, co je pravdy na 
tom, že společnost Live Foundation, kterou řídí muž jménem Carlton Drak, 
dělá nelegální testy na lidech. Při tomto pátrání Edie vstřebá jeden 
z Drakových pokusů (symbionta - mimozemšťana jménem Venom) a snaží 

se s tím nějakým způsobem vypořádat.  

 

Letní knižní novinka - Ready player one 

Kniha Ready player one se dočkala filmového zpracování a 

tudíž dostala i nový kabátek. V roce 2045 je svět ve zkáze – lidé 

nemají skoro kde žít, mají málo jídla a práce také skoro nikde není. 

Jedinou záchranou pro ně je hra Oasis, kterou má v té době každý. 

Mohou se stát, kým chtějí, žít kde chtějí a dělat co chtějí. Tvůrce hry, 

Halidey, zemřel, a před smrtí vytvořil hru – Hon za Halideyovým 

vejcem. Kdo vejce získá, získá vládu nad Oasis a celý jeho majetek, 

který čítá několik milionů a několik krásných vil.  

Kniha je velmi čtivá. Dokázala jsem se vžít do role hlavního 

hrdiny, Wada, a představit si situaci, ve které se lidé nacházejí. 

Myslím si, že je to výborná kniha pro čtenáře, co mají rádi sci-fi a 

pořádnou dávku akce.  

Humbookfest  

 Dne 6. října se v Kongresovém centru v Praze pořádal 

Humbookfest. Je to skvělá akce pro milovníky knih. Můžete se 

tam setkat s nejen českými, ale i světovými autory nejlepších 

knih. Letos přijela Sara Raasch (Popel a Prach), Sebastien De 

Castell (Divotvůrce), Claudia Gray (Tisíc kousků tebe), Estelle 

Maskame (Víš, že tě miluju?) nebo Kovy (Kovy Ovšem). 

 Program celého dne byl nadupaný. Co jsme 

s kamarádkami přijely, ihned jsme si šly do stánku pro podepsané knihy. Na knihu Divotrvůrce jsme 

čekaly hodinu! Zamířily jsme také na přednášku Tvůrčí psaní od A do Z, rozhovor se Sarou Rassch a 

podle mého, nejlepší přednášku dne, rozhovor se Sebastianem De Castell. U jeho rozhovoru jsme se 

rozhodně nenudily.  

 Příští rok zavítám na Humbook znovu, byla to naprosto skvělá akce! Letos jsem bohužel 

neměla VIP, které mělo možnost pokecat s autory, ale příští rok to určitě napravím. 

Pokud máte rádi knihy, určitě tam také zavítejte!  

Tereza Hurtíková 

51https://images-na.ssl-images-amazon.com 

2https://m.media-amazon.com 

3https://encrypted-tbn0.gstatic.com 



Kultura 

Ekologické okénko 

Cosplay 

 Na Humbookfestu se objevilo 

spoustu lidí v kostýmech postav 

z filmů a knih. Cosplay je zkratka pro 

costume play, neboli hra s kostýmy.   

 Mezi nejlepšími kostýmy byl 

například Harry Potter, Deanerys 

Targeryen (Píseň ledu a ohně), 

Cealena Sardothien (Skleněný trůn), 

Loki a Thor (Avengers), Wonder 

Woman (Liga spravedlivých) nebo 

Emma (Sirotčinec slečny Peregrinové). 

 

 

 

Záchrana Hambašského lesa 

v Německu 

 Česká ekologická organizace se přidává 

ke kampani na záchranu Hambašského lesa v Německu.  

Greenpeace odstartoval petici, kterou nyní podepsalo 

více než 9500 lidí. 

 Tento les je starý asi 12 tisíc let a německá firma 

RWE ho chce vykácet pouze kvůli uhlí. Z dříve čtyř 

tisícového  lesa zbylo necelých 10%. Až nedávno si 

někteří němečtí občané uvědomili, že to není správné, a 

tudíž založili petici. Ta se později stala mezinárodní a má 

již přes 800 tisíc podpisů. 

V Německu se objevovalo několik demonstrací, 

kterých se zúčastnilo desetitisíce lidí. Pod tímto vlivem 

RWE pozastavilo kácení lesa, pouze do té doby, než 

padne finální verdikt. RWE se nechce lesa vzdát, má ho 

ve vlastnictví a plánuje z něj udělat uhelný důl. Tyto demonstrace si vyžádaly také nějaké oběti. 

Novinář, který vytvořil plakát, který zde vidíte, spadnul z několikametrového stromu a zemřel. 

Už můžeme jenom čekat na rozhodnutí, zda se les vykácí úplně, či se tato činnost zastaví.

4www.humbookfest.cz 

5http://www.lesmedium.sk/ 

 



Kultura 

Jan Kopecký 

TOP 5 nejoblíbenějších skladeb v naší škole:  

1. Slza – Chmýří pampelišek 
2. Slza – Atrakce 
3. Sabaton – To Hell and Back 
4. Slza – Lhůta záruční 
5. Imagine Dragons – Natural 

 
Oblíbené skladby našich redaktorů: 
Tomáš: XS Project: Расколбаzz (Raskolbazz), Bochka Bass Kolbaser, Suida Kalatuzsek, Aqua vs. XS 
Project – Barbie Girl 
Kačka: Shawn Mendes –  Mercy 
Terka: Alan Walker – Diamond Heart 
Matyáš: Ice Cube – It Was a Good Day 
Radek: Xxxtentacion – Moonlight 
Martin: Imagine Dragons – Thunder 
Honza: Daniel Landa – Bílá Hora 
Jakub: Sabaton – The Last Stand 

 
 

Reportáž 
 

Festival Vědy 2018 

Ve středu 5. září 2018 se konal festival vědy v Praze. Tato akce se konala již šestým rokem. Letos se 

zaměřila na technologie, které se používají v různých laboratořích. 

Studenti a učitelé ukazovali chemické pokusy a technologie, které používají a které sestrojili na 

různých školách. Viděli jsme tam stánky, ve kterých nám říkali, o různých přístrojích a chemikáliích se 

kterými dělali pokusy. Pracovali tam s robotickými přístroji. Mě osobně zajímal robotický člověk a 

robotická ruka, která se dá programovat. Doufají, že se v budoucnosti budou používat k operacím 

různých částí lidského těla. Z naší školy se akce účastnil osmý a devátý ročník. Dopravovali jsme se tam 

autobusem a metrem. Cesta probíhala celkem dobře, ale bylo tam i pár přestupů a cesta byla celkem 

zdlouhavá. Za mě to bylo celkem nepříjemné se tam mačkat v tlačenici, ale ta akce za to stála a je 

celkem fajn, že nám to škola umožnila. 

Tomáš Komárek 



Zábava 

Jakub Chlasták ☻Vtipy/Fórky/Zábava☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavost/Kuriozita: 

Kuriozit je dnes v médiích opravdu mnoho, ale toto by asi nikdo z vás 

nečekal. Svět našel nového Picassa, ale v prasečí podobě. Pigcasso je 

nadané prase, jehož obrazy se prodávají za tisíce. 

http://extrastory.cz 

 

 

Chytrý pejsek si do obchodu chodí kupovat sušenky, ale platí listy ze 

stromu naproti obchůdku. Pejsek Negro okoukal od místních žáků, že si 

za peníze kupují sušenky. Negro nedostatek peněz vyřešil po svém. 

    http://extrastory.cz 

,,Hele, to víš, že se od Fandy 
odstěhovala manželka?“ 
,,Fakt? A jak to Fanda snáší?“ 
,,Teď už dobře, ale ze začátku se bál, 
že se vrátí.“ 

,,Doctor! You’ve got to help me. 
Nobody ever listens to me. No one 
ever pays any attention to what I 
have to say“.              
Doctor: ,,Next please!“ 



Senzace 

Kateřina Danielová, Tereza Hurtíková 

Skřítek Kuchtík 

Každý ví, že v naší školní kuchyni vaří velmi dobrá jídla. Všimněte si, že když projdete kolem 

kanceláře jídelny, slyšíte divné rachocení. Po vyzpovídání paní kuchařek jsme se toho moc 

nedozvěděli, tento rachot je údajně slyšet pouze večer. Obrovskou záhadou paním kuchařkám je, že 

vždy, když přijdou do kuchyně, na stole jsou oškrabané všechny brambory nebo uvařené těstoviny. 

Otázkou zůstává jak? 

Naše reportérka Kateřina si řekla, že přijde této záhadě na kloub. Objevil se tu snad Harry Potter, 

který loupe za trest brambory? Děda Mráz snad změnil řemeslo a dává vařit těstoviny? Nebo Maxipsu 

Fíkovi začaly chutnat slupky od brambor? 

Kateřina si sbalila spacák, plyšového jednorožce a kulomet na obranu proti upírům a vyrazila do 

školy. Podle její výpovědi si lehla pod stůl, v jedné ruce tiskla jednorožce a v druhé kulomet a 

vyhlížela. 

Po třech hodinách, pěti minutách a dvaceti dvou vteřinách uslyšela šustění. Byla v šoku, vyskočila 

ze svého místa a zamířila kulometem kamsi do místnosti. Rozeběhla se za zvukem a cestou zbořila 

stůl a připravené brambory.  Ta nějaká věc běžela chodbou ven, ale protože byla Kateřina velmi 

pomalá, nedohnala ho. Ovšem díky skleněným dveřím prosvítal měsíc a osvítil nám tuto záhadu. 

Trpaslík! 

Byl vidět velmi málo, ale přesto naše reportérka cosi zjistila. Z toho jsme pak vyvodili následující 

domněnky. 

 Soudíme, že podle stylu oblékání proběhl dimenzionálním portálem ze vzdáleného Islandu. 

Domníváme se, že se živí čočkou, knedlíky, ale i zbytky z kuchyně. Spí v kotelně společně se svým 

domácím mazlíčkem, kulhavým potkanem, na kterém ráno jezdí do školní kuchyně.  

Přesně nevíme kolik mu je let, ale myslíme si, že je starší než naše škola a i místní kostel. 

Vzrůstově je malé a silnější postavy a velkýma ušima. Dlouhé šedivé vlasy nosí povětšinou stažené 

v copánku. Jeho ústa jsou zarostlá prošedivělým plnovousem. Slyšeli jsme jednou, jak potkanovi 

nadává křiklavým cizím jazykem. 

Budeme vám přivádět nejnovější informace o této podivné události. Doufáme, že do budoucna 

s tímto trpaslíkem uděláme rozhovor. Pokud ne, chytíme alespoň jeho potkana a vyzpovídáme jej. 



Komiks 

 

  



Komiks 

 


