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ZASTÁVKA KRAUSOVA
(vstup do areálu školy od Lidlu)

158 – od metra Vysočanská, Prosek, Letňany
186 – od metra Černý most, Střížkov, Letňany

ZASTÁVKA TRUTNOVSKÁ
(vstup do areálu školy od Lidlu)

110 – od metra Hloubětín
195 – od metra Vysočanská

HLEDÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU?
Baví Vás vytvářet nové věci?
Baví Vás práce na PC?
Chcete mít šanci na dobře placené místo?
Chcete si založit výnosnou živnost 
nebo fi rmu?

MATURITNÍ OBORY
operátor tiskových technologií
zpracování textu a obrazu
reklama a propagace
produkce tiskovin

UČEBNÍ OBORY
knihař
operátor tiskových 
strojů
reprodukční grafi k

Sport
Lyžařský kurz – březen
Cyklistický kurz – červen
Šachový turnaj
Středoškolská fl orbalová liga – celý rok (4x)
Firemní běh po Praze (4 běžci) 
Jarní futsálový turnaj

Soutěže
Fotografi cká a výtvarná soutěž studentů 
Fotografi cká a výtvarná soutěž pro žáky 
9. tříd ZŠ

Exkurze do fi rem
MafraPrint, Astron Group, Eclipse, 
Obchodní tiskárny Kolín

Výstavy
World Press Photo, Red Bull, Designblok,
Reklama–Polygraf, Print Forum

Návštěva dalších kulturních akcí 
a zajímavých besed v průběhu roku.

Akce školy

 STŘEDNÍ ŠKOLA 
 POLYGRAFICKÁ PRAHA, s. r. o. 

 Beranových 140 – areál AVIA, a. s. 
 199 00 Praha 9-Letňany

tel.:  274 868 770, 724 248 455
e-mail:  sspp@sspp.cz

tento arch je vytišten na papíru:
250g matná křída 3

Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři,
uteklo to jako voda a už jsou tady zase maturity. Už 
podruhé budou státní a už po nevímkolikáté to bude 
údajně zkouška z dospělosti. V některém z minulých 
čísel Gutenberga jsem se rozepisoval o tom, že ne-
souhlasím s tím označovat maturitu jako zkoušku 
z dospělosti. Copak ten, kdo úspěšně prokáže, že 
se něco za čtyři nebo pět let naučil, musí být nutně 
dospělý? Cožpak ten, kdo se vyučí je méně dospělý 
než ten, kdo udělá maturitu? Znám spoustu lidí, kteří 
jsou dospělí již ve svých sedmnácti, a znám i spoustu 
třicátníků, kteří rozhodně dospělí nejsou. Dáte mi za 
pravdu, a bude to možná za deset, možná za více 
let, že maturita byla legrace. Bude to po té, co budete 
muset splácet hypotéku, živit rodinu, udržet své děti 
na škole a další „radosti“ náročné na finance, které 
nám život postupně předhazuje. A kdo si s nimi pora-
dí? Jen dospělý člověk, kterému k tomu ale rozhodně 
nepomohla maturita. Co mu k tomu pomohlo? Nevím. 
Každý svou cestu hledá sám. Mně se líbila definice 
dospělosti režiséra Jiřího Menzela. On někde napsal: 
„Dospělý je ten, kdo dokáže dělat nepříjemné věci.“ 
Vstávat ráno do práce (nebo do školy), občas udě-
lat něco, co je nad rámec svých povinností, udržovat 
 pořádek, i když mi připadá, že mě to zdržuje, dokončit 
práci, i když se mi zdá, že jsem toho už udělal dost 
atd. Kdo toto dokáže, bude dospělý. Kdo to nedoká-
že, kdo si bude neustále odůvodňovat, že to či ono 
není důležité, kdo bude věci neustále odkládat, kdo 
bude hledat řešení v alkoholu nebo v drogách, nikdy 
dospělý nebude. Bude obelhávat své okolí, a co je 
horší, bude obelhávat sám sebe.
  Maturantům bych chtěl vzkázat – chcete 
zkusit být dospělí? Využijte k tomu maturitu, přinuťte 
se do učení, vstávejte o „svaťáku“ o hodinu dříve, 

ať máte na učení více času, a především, zapomeň-
te na taková slůvka, jako jsou „nevím“, „neumím, 
 „neslyšel jsem“ a další, která začínají na „NE“. Vy 
přeci všechno umíte, jen si zrovna nemůžete vzpo-
menout, případně sice si zrovna nemůžete vzpome-
nout, ale zato jste připraveni zcela dokonale mluvit  
o něčem jiném. Uvidíte, že se vám tato taktika vypla-
tí. Přeji vám hodně štěstí u maturity a ještě více štěstí 
po maturitě.

Váš J. Cikán

Redakční rada:
Jana Švajnerová
Kateřina Jandová

tento arch je vytišten na papíru:
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Tutoriály
Vymaskování vlasů ve Photoshopu
V Photoshopu se dá k jednomu výsledku vždycky dojít několika způsoby. Vlasy můžete např. ořezávat pomocí 
lasa, ale nad jedním obrázkem strávíte spoustu času, navíc výsledek bude nic moc. Existuje mnohem lepší 
způsob, a to je maskování přes barevné kanály obrázku. Tento návod se vám hodí především, pokud používáte 
Photoshop CS4 a starší verze. CS5 má nový nástroj, díky kterému je už i takhle složitý výběr otázkou pár minut.

Já použila tenhle stock z deviantartu (http://grotesque-stock.deviantart.com). Tato fotka má výhodu, že už v ori-
ginále jsou vlasy vůči pozadí dost kontrastní, ale jinak se tenhle způsob dá použít úplně u všech fotek, i u těch 
s členitým a různobarevným pozadím.

Jako první se musíte přepnout do Kanálů (Okna → Kanály). Postupně si 
jednotlivě prohlédnete všechny kanály a najděte ten, ve kterém jsou vlasy 
vůči pozadí nejvíce kontrastní. (V případě mojí fotky je to červený kanál). 
Nejkontrastnější kanál si musíme zduplikovat.

Nezapomeňte, že všechny další úpravy musíte provádět ve zdupli-
kovaném kanálu! Vyberete si zduplikovaný kanál a pomocí Úrovní 
(Ctrl + L) nebo Křivek (Ctrl + M) se snažte udělat vlasy vůči pozadí 
ještě kontrastnější, ušetříte si tak další práci s domalováním. Teď 
použijeme křivky. Výsledná křivka musí mít tvar písmena „S“.

Teď by mělo být pozadí bílé a vlasy černé. Pokud je někde pozadí 
šedé, musíte ho štětcem (B) přemalovat na bílo. Bílá = to co zmizí. 
A černě musíte namalovat vše, co má na obrázku zůstat = obličej 
a část těla. Poté vytvoříme inverzní obraz pomocí Ctrl + I. 

původní obrázek

jednotlivé kanály

zduplikování kanálu

křivky

bílá = to co zmizí inverzní obraz

tento arch je vytišten na papíru:
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Musíte vytvořit výběr z kanálu. 
 Držte Ctrl a klikněte na miniaturu 
zduplikovaného kanálu. Nyní za-
pněte všechny kanály (kliknutím 
na RGB). Teď si otevřete záložku 
Vrstvy (F7) a výběr zkopírujte do 
nové vrstvy (Ctrl + J) nebo kliknu-
tím pravého tlačítka a „Vrstva kopí-
rováním“.

Teď stačí skrýt původní obrázek  
a uvidíte výřez vašeho obrázku na 
transparentním pozadí. Poté už  
s obrázkem můžete dělat co potře-
bujete. Např. pod něj vložit vlastní 
pozadí.

Zpřesnění okrajů výběru ve Photoshopu CS5

vrstva kopírováním výsledný obrázek

Nová verze Photoshopu nabízí nové funkce. Jednou z nich je „refine edge“. Díky ní máme i složitý výběr vlasů 
nebo chlupů zvířat z členitého pozadí hotový za pár minut, a to úplně bez námahy. 

Otevřete si obrázek. Já použila další stock z deviantartu. 

původní obrázek Vytvoříte si přibližný výběr pomocí libovolného nástroje  (např. lasem). 
Zmáčkneme tlačítko Zpřesnit okraje a nebo najedeme do nabídky Výběr 
→ Zpřesnit okraje. Malováním přes měkké oblasti, např. vlasy nebo kůži, 
přidáte k výběru jemné detaily.

Popis jednotlivých nastavení najdete na:
http://help.adobe.com/cs_CZ/photoshop/cs/using/WS9C5407FF-2787-400b-9930-FF44266E9168a.html
Video tutoriál pak na:
www.adobe.com/go/lrvid5002_ps_cz

přibližný výběr zpřesnit okraje

Monika Blažková, M3A

tento arch je vytišten na papíru:
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 Prvním hlavním krokem je foto, které bude 
 plnit funkci předlohy pro vytvoření náčrtu. Má za úkol 
určit postoj dané postavy. Je důležité využít trochu 
představivosti, pokud tedy máme například v úmyslu 
do kresby zakomponovat v tomto případě „pomyslné“ 
Thorovo kladivo a nasimulovat držení před fotoapa-
rátem.
 Dále je nutné překreslit vyfotografovanou po-
stavu na papír a tím si vytvořit takzvaný „hrubý  náčrt“. 
Ten se po té musí naskenovat, aby se dal  použít ve 
vektorovém grafickém editoru jako předloha (pod-
klad).
 V programu překreslíme tahy postavy jem- 
nými černými čárami pomocí Beziérových křivek a 
tím vytvoříme perokresbu jako celek do jedné  vrstvy. 
Je nutné dbát na přesnost a vyvarovat se nežá-
doucích chyb při práci s křivkami (např. kontrolovat  
dobře propojené body), to se může projevit špičkovi-
tými přesahy barvy přes vyznačený barevný objekt.

 Poté ve CMYKové škále nakalibrujeme vhod-
né, nejlépe kontrastní barvy pro vybarvení postavy 
(např. správný pleťový odstín a dobře viditelné rozli-
šení mezi jednotlivým oblečením včetně obuvi).
 
 Finální podobu, stejně jako předešlým postu-
pem, vykreslí stíny, které na pohled vytvarují postavu 
i obličej a dodají kresebný prostorový vzhled. Je důle-
žité zvolit správné barvy, aby stín vypadal věrohodně 
a využít jej jen na stínově výrazných místech. Příliš 
mnoho stínovaných ploch by totiž nemuselo vypadat 
kresebně a na pleti působí spíše vrásčitým dojmem.

Martin Štrunc, P2

Vektorové postavy

tento arch je vytišten na papíru:
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Komiks

Ladane Német, 1A
tento arch je vytišten na papíru:

90g lesklá křída
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Maturitní ples
V pátek 24. 2. se konal tradiční maturitní a imatrikulační ples v Kulturním domě na Smíchově.

tento arch je vytišten na papíru:
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Minigalerie – Martina Jakimeczková, M3B
Jak jsi se k focení dostala?
K focení jsem se dostala už jako malá, když mi bylo 
asi tak pět let. Pokaždé, když jsem pozorovala taťku, 
jak fotí, nemohla jsem z něho a i z fotoaparátu odtrh-
nout oči. V duchu jsem si říkala, že to musí být úžasný 
pocit, vidět všechny ty krásné věci, které nás dokola 
obklopují v hledáčku foťáku. Jednou jsem sebrala od-
vahu a zeptala jsem se táty, jestli mi ho na chvilinku 
půjčí, že bych si to chtěla taky vyzkoušet, jaký to je 
pocit.  A jakmile jsem uviděla všechny ty úžasné krásy 
a detaily světa, natolik se mi to zalíbilo, že jsem ho už 
nikdy nechtěla dát z ruky. A od té doby mě to stále baví 
a snažím se pořád zdokonalovat. 

Kde a co nejraději fotíš?
Nedá se přímo říci, kde a nebo co nejraději fotím.  Prostě 
to, co se mi zalíbí, to si vyfotím. Ale kdybych měla nějak 
specifikovat co opravdu nejraději fotím, tak je to pře-
devším krajina, zvířata a detaily.  Příroda se mi zalíbila 
kvůli své pestrosti, rozmanitosti a nepředvídatelnosti.  
U zvířat nejraději fotím koně. Ptáte se proč nejraději 
koně. Protože kůň, je tak úžasné stvoření, plné síly, 
charakteru, nespoutanosti a krásy, že pokaždé, když 
fotím třeba na závodech, při tréninku  anebo ve výbě-
zích, tak mě vždy koně dokážou ohromit.

Jaký máš fotoaparát?
Mám zrcadlovku Canon EOS 350D a dva objektivy 
Canon EF-S 18-55mm + Canon  EF 70-200mm. 

Proč jsi nešla na fotografickou školu?
Stále jsem přemýšlela kam jít, zda mám jít na grafic-
kou a nebo raději na fotografickou školu. Nakonec 
jsem se rozhodla pro grafickou školu, protože se 
ráda zabývám grafickými  návrhy a celkově o grafiku 
i obecně. Po střední škole bych se chtěla dostat na 
vysokou školu fotografickou a nebo alespoň na ná-
stavbu.

Přemýšlela jsi nad kariérou fotografky?
Už několikrát jsem přemýšlela o kariéře fotografky.  
Mým snem by bylo podívat se do mnoha zemí. Fotit 
tam přírodu a zajímavá místa. A pak zveřejnit tyto fo-
tografie v magazínech, časopisech a na vernisážích.

Kde zveřejňuješ své fotografie?
Zatím své fotografie nezveřejňuji, spíše se zúčastňuji 
fotografických soutěží. Ale jestli by se chtěl někdo na 
mé fotografie podívat, tak je může najít na webové 
stránce Rajče (Paparaco).

tento arch je vytišten na papíru:
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Ukázky prací
 V minulém díle jsme vám slíbili, že se vrátí jeden  
z hrdinů, kterého jste mohli vidět v první části našeho 
seriálu. Avšak zmínka byla, že bude značně vylepšený.  
To jsme dodrželi, a proto pro vás máme tuto ukázku. Tato 
práce nám trvala ze všech nejdéle, protože je zatím nej-
lepší, co jsme kdy vytvořili. Zde je ukázka, jak hrdina 
vypadal v prvním díle a jak vypadá ve finální po-
době. Porovnejte sami.

Milan Rosenheim a Martin Riener, M3A

tento arch je vytišten na papíru:
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3D předměty

Foto: Tomáš Buřil, M2A
tento arch je vytišten na papíru:

150g lesklá křída
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Recenze

Mary vždy toužila po 
 oceánu. Už jako malá po-
slouchala vyprávění své 
matky o nekonečné ploše 
vody. Zatím ale nezná nic ji- 
ného než nekonečnou ze-
leň lesů, která se rozpro-
stírá za ploty vesnice. Ale 
i tak je Mary skálopevně 
přesvědčená, že tam ně-
kde oceán je. A s ním i lidé. 

Jednoduše odmítá, že za ploty vesnice již nikdo neži-
je. Jenže mezi ní a jejím snem je neuvěřitelná masa 
nečistých, kteří jsou celí mrtví do toho, ukousnout jí 
ruku.
 Ale je možné, aby za ploty skutečně neče-
kala pouze smrt? Co když má Sesterstvo pravdu a 
celá vesnice je poslední kolonií odolávající nákaze?  
Jenže jak by se Mary mohla vzdát svého snu, když ví, 
že to, po čem touží, má téměř na dosah ruky? Stačí 
pouze zatnout pěst. Ale pozor, aby na ní neutkvěly  
zombíkovy zuby.
 Se zdánlivými utopiemi se poslední dobou 
roztrhl pytel. Neříkám, že je to špatně, já osobně 
mám atmosféru daných knih ráda. Problém je však 
v tom, že většina z nich má vcelku jasně daný řád. 
Takže zde máme naši hrdinku, Mary, které se bez-
pečí vesnice nelíbí a má jistým způsobem potřebu 
prudit. A to i za hrozbu předhození zombíkům. K ve-
likému překvapení má však zatím štěstí a ani tetička 
Náhoda nedovolí, aby ji někdo načapal. Teď už zbývá 
jenom záminka k tomu, aby si zabalila sukni a vyfof-
rovala za ploty se skupinkou svých nejbližších přátel, 
vstříc dobrodružství tam venku. Aby to nevypadalo 
tak blbě, máme tu i dva dospěláky, to však nemění 
nic na faktu, že ó paní velitelkou je dítě, dospívající 
žena.
 S tou sukní nekecám. Nechápu, co je tak za-
jímavého na tom, že se lidé v uzavřené společnosti 
musí nutně vrátit do středověku. Ale když nad tím 
tak přemýšlím, dává to smysl – v džínech z jedna-
dvacátého století se člověk určitě nemůže cítit po-
hodlně. Ale takový korzet a sukně… V tom se pole 
obdělává jedna báseň a před zombíkama utíká, až 
se za patami práší.
 Pokud jsem však něco neskousla, tak to byl 
náboženský fanatismus provázející celou knihou. 

U Kingových knih mi to tolik nevadí, ale zde to půso-
bilo nastrčeně a vůbec z toho mám dojem, že je to 
autorčina záplata na plno situací, které by jinak mu-
sela řešit složitější cestou. Nejvíce se ve jménu Boha 
činí hlavně na začátku knihy, jakmile naši hrdinové 
páchnou do lesa, vyskytuje se pánbíčkaření jen velice 
málo a to i přes fakt, že v něm byli všichni vychováva-
ni. Mám z toho celkový dojem, že nám autorka musela 
nutně ukázat, kdo je tu ten špatný, abychom si měli na 
koho ukazovat prstem.
 První polovina knihy je však i přes tento fakt 
velice dobrá. Mary se musí vyrovnávat hned s něko-
lika drtivými fakty najednou a přítomnost Sesterstva 
obestřeného taji, jí moc na psychice nepovzbuzuje. 
Číst to byla radost a pořád mi bylo nabízeno něco 
nového.  A i když na samotných charakterech nebylo 
nic zajímavého, nenudily mě. 
 Jenže jakmile se přehoupla dvoustá strana, 
ztratilo to šťávu. Už žádné filozofování, akce, tajem-
ství, zoufalství… Ne, jenom Mary, její princ Travis a 
kanonáda argumentů, proč si spolu nemůžou vrz-
nout, navzdory tomu, že oba hoří touhou po tom dru-
hém.
 Když jsem se konečně prokousala tímto sku-
tečně vypjatým nicneděláním, šlo to zase dobře. Sice 
to nebyla taková horská dráha, alespoň se ale něco 
dělo a než všechno skončilo ve velkém BOOM, do-
staly trochu prostoru i celou dobu opomínané cha-
raktery, což je trochu smutné, když vezmu v úvahu, 
že se děj točí okolo šesti postav.
 Spíše než akčně, je děj založený na myšlen-
kách a snění. Ale když už se Mary pustila do dialogu, 
který byl delší než na půl stránky, stálo to většinou 
za to.
 Z velice osobních důvodů jsem si jak Mary, 
tak i způsob vyprávění zamilovala. Líbilo se mi, jak 
byla celou dobu mimo a na všechno nahlížela až moc 
nezaujatě. Když se nacházela ve velkém stresu, po-
chopitelně hysterčila a chovala se jako husa, ale v je-
jím případě mi to vůbec nevadilo. O ničem reálném 
nemůže být řeč, ale jako hrdinka knihy je perfektní.
 
 Pokud si myslíte, že v Lese rukou a zubů jde 
především o masakr a postapokalyptický svět, vyvedu 
vás z omylu. Příběh pojednává o tom, jak slepý člo-
věk může být a jak jeho sobecké hnaní se za nedo-
sažitelným snem může ublížit především nejbližším 
přátelům a rodině. Ale když člověk nemá co ztratit a 
zbývají mu pouze sny, je těžké se jich vzdát. A to i za 
tu nejvyšší cenu.

Les rukou a zubů
Carrie Ryanová

Irena Hynková, M4B
www.teckazavetou.cz

tento arch je vytišten na papíru:
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Babu Benton
Je pololetí, v úterý se rozdává vysvědčení, takže jsou všichni žáci asi netrpěliví, co dostanou.  
Já jsem na tom celkem dobře, co vy?
  V sobotu 28. 1. proběhl v naší škole den otevřených dvěří. Účastnili se prvácí, druháci a 
někteří třeťáci. Rozdávali se časopisy a kalendáře, které vyrobila škola. Z čítárny udělali fotogra-
fický ateliér s počítačovou učebnou. Rodičům s dětmi se to velice líbilo, vydrželi sedět klidně přes 

hodinu. Proběhlo to hladce. My, studenti, jsme dostali zaslouženou bagetu (někteří dvě) a den volna.
 Blíží se maturitní a imatrikulační ples. Jsou už poslední lístky, tak si je nezapomeňte jít koupit, pokud je 
ještě stále nemáte. Prváčci si už asi po tom půl roce zvykli, jak to na naší škole chodí a určitě se na ples těší.  
Co se maturantů týče, musí s tím mít hodně práce – obstarávat šerpy, přípitek a další, ale taky se určitě moc 
těší. Jde přece jen už o poslední společnou věc, kterou spolu jako kolektiv můžou udělat. Pak už bude každý 
kopat sám za sebe.
 Pololetí uběhlo jako blázen. Škoda, že nejsou školní zájezdy do zahraničí jako minulé roky Německo, 
Francie a nebo ještě předtím Holandsko. V tomto roce se ale můžeme ještě těšit na lyžařský kurz v Rakousku, 
na který se jede 12. března a cyklistický kurz, který proběhne před velkými prázdninami.
 V příštím čísle školního časopisu se můžete těšit na nové drby.

S pozdravem a úsměvem Vaše Babu Benton, M2A

Eclipse
Čtvrté a páté ročníky se zúčastnily exkurze ve firmě Eclipse.

tento arch je vytišten na papíru:
250g matná křída
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