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Slovo ředitele

Jiří Cikán
ředitel školy

Vážení a milí čtenáři,
prázdniny skončily a ze školního roku
jsme ukousli dva měsíce. Nevím, jak
vám, ale mně to připadalo jako velmi
rychlé období. Žijeme totiž v rychlé
době. To, co kdysi trvalo desítky let, je
v současnosti vykonáno v řádu let nebo
dokonce jen měsíců. Ptám se, zda je
to dobře, nebo špatně? Co je dobrého
na rychlém drinku, rychlé schůzce,
rychlém obědě, rychlém nákupu, rychlé
jízdě autem…? A co je naopak špatného
na rychlém internetu, rychlém výzkumu
rakoviny, rychlém výzkumu vesmíru…?
Všechno je relativní a rychle něco
odsoudit není dobré. Asi bychom si měli
vybírat to, co je pro nás dobré. Ale co
je vlastně pro nás dobré? Rychlý oběd?
Nebo rychlý výzkum rakoviny? Chce
se mi odpovědět: „No, samozřejmě ta
rakovina!“ Ale co když si dám rychlý
oběd proto, abych stihnul něco velmi
důležitého, co bude dobré nejen pro
mě, ale i pro ostatní? Odpověď opravdu
není jednoduchá. Neměli bychom o tom
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příliš spekulovat. Pokud si dám rychlý
oběd, abych posléze mohl trávit delší
čas se svou dívkou, pak ten oběd do sebe
s radostí nacpu kosmickou rychlostí.
Pravda, asi bychom to neměli praktiko
vat příliš často, protože si můžeme uh
nat vředy. Ale co to je proti chemickým
reakcím, které v nás vyvolává náklon
nost k druhému pohlaví?!
Rychlost nás provází a bude provázet,
a my se musíme naučit tu rychlost
využívat ve svůj prospěch, nebýt jejími
otroky. Spěchejme, abychom měli dost
času říci (podtrhuji ŘÍCI, nemyslím tím
napsat SMS) svým blízkým: „Mám tě
rád!“ Protože až si nedokážeme udělat
čas na tato tři prostá slůvka, pak teprve
bude fenomén rychlosti naším pánem a
my se dobrovolně staneme jeho otroky.
A to přece nechceme!
Spěchejte, abyste měli dost času na sebe
a na vaše blízké.
Váš Jiří Cikán
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Slovo šéfredaktorky

MATURITNÍ PLES 2013
Žužu, M4B

Babu, M3A

Zdravím,
tak jak se vám líbí v novém školním roce
2012? Vítám hlavně prváčky, vy ostatní
už to tu znáte jak to to tu ve škole chodí,
ať se jim u nás ve škole líbí a ať vám jde
všechno bez problémů.
Bude to zase 10 měsíců učení a nervů,
teď už vlastně jenom 7 :), ale my to určitě
všichni zase zvládneme dotáhnout o krok
dál, hlavně maturantům držím palce ať to
zvládnou jak fyzicky tak hlavně psychicky
s učením na maturitu která je čeká příští
rok.
Letos se můžeme těšit na školu Pragenzis,
různé výstavy jako svět tisku a svět knihy,
zájezd do Rakouska, další akce ještě
nejsou určeny, ale určitě nezůstaneme
jenom u těchto.
Byli bychom moc rádi, kdyby se žáci naší
školy účastnili v přispívání do školního
časopisu, stačí fotky a nějakých pár vět o
akci na které jste se zůčastnili se třídou
nebo dobrovolně nebo vaše vlastní výt
vory v Abobe programech.
Kdyby měl někdo z vás zájem, obracejte
se buď na Irenu z M4B nebo na mě Babu
z M3A, děkujeme. Přejeme hodně štěstí
ve školním roce 2012/ 2013.
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a tak podobně. Jenže od toho máme
které jsou o 40 000 Kč dražší než všední
přece Plesový výbor, kde jsou zástupci
dny, jsme zavrhli ihned. Pak se domluvila
všech tříd (kterých se to týká), kteří mají
středa 13. února 2013, ale po pár dnech
za úkol to se spolužáky ve svých třídách
jsme zjistili, že na toto datum připadá
probrat. Opravdu nejde obíhat každého
Den otevřených dveří naší školy. Tak co
zvlášť a každému vysvětlovat, co, jak,
třeba neděle 10. února? Ne, je to neprak
proč…
tické, a hlavně den předtím se vracejí stu
Když už máte sál, objeví se další sta
denti z lyžařského výcviku.
rosti… Kde sehnat za slušné peníze
Tak co teď… A co tedy úterý 12. 2.? Tento
moderátora, kapelu, taneční skupinu,
termín byl na Smíchově volný, s akcemi
vyrobit lístky, plakáty, stanovit cenu
naší školy se to taky nekřížilo, a tak jsme
lístků, aby to vydělalo na sál a na os
se pro něj rozhodli.
tatní náklady, sehnat klub na after party,
Člověk je v tu chvíli v takové té eufo
zjistit, kolik lidí přibližně dorazí, zajis
rii jako „Hurá, máme sál,
tit květiny, navrhnout šerpy
peníze se taky snad vyber
a objednat atd. Je toho ještě
ou, všechno už je na dobré
spousta. Nejdůležitější ale je,
cestě. Ale tenhle stav ne
uvědomovat si neustále, kolik
trvá příliš dlouho, protože
to nebo ono stojí, a průběžně
pak se objeví lidi, kteří pro
vše propočítávat. Vše souvisí
Letos bylo největším pro
ples nehnou ani prstem, a
s penězi a bohužel jen málok
blémem místo… Najít sál
začnou vás slovně napa
Afterparty
Maturitní
do si to vlastně uvědomuje.
s dostatečnou kapacitou, za
dat a obtěžovat s tím, že
Jsem optimista. A tak doufám,
ples 2013 všechno děláte špatně a že
co nejméně peněz, ale takový,
že i přes všechny komplikace
aby byl dostatečně reprezenta
jim se to nelíbí atd. A i když se jim
se nám ples a after vydaří. Tímto bych
tivní. Sál se musí zaplatit z peněz, které
to snažíte slušně vysvětlit, tak si stejně
taky chtěla poděkovat všem (plesovému
se vyberou za vstupné, ale z nich se musí
nedají říct. Nejlepší na tom je, že jsou to
výboru, učitelům, přátelům) za každou
zaplatit taky program (kapela, účinkující,
většinou lidi, kteří ani nemají s plesem nic
pomoc a věnovaný čas. A můj vzkaz těm
moderátor atd.). Nakonec jsme se ro
společného, s ničím nikdy nepomůžou a
druhým: Jsem zvědavá na vás, až budete
zhodli pro Národní dům na Smíchově,
jen mají potřebu kolem sebe kopat. No,
sami něco organizovat.
kde se ples naší školy koná už tradičně
a pak se najdou tací, kteří se rozčilují, že
každý rok. Jenže vybrat termín… Pátky,
o ničem nevědí, proč jsem jim to neřekla,
Ples! Ples! Ples!... Poslední dobou
neřeším nic jiného. Ale dělám to ráda,
protože chci, aby ples byl, aby byl co
nejlepší a abychom si ho všichni užili.
Jenže i když to vypadá jako veliká
legrace, vůbec to tak není. Nejdřív musíte
najít lidi, co vám s tím pomůžou. Takže
jdete svolat plesový výbor, do kterého
lidi málem přemlouváte, aby se zapojili
a něco pro věc udělali. Většina studentů
má na všechno dost času, nic nespěchá…
Proč vůbec otravuji v září s plesem?
Když už seženete zástupce jednotlivých
tříd, musíte stanovit termíny
schůzek, aby to co nejméně
všem narušovalo program a
vyučování. A když už i to se
povede, tak domluvte se…
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Z historie tisku
Národní technické muzeum
Jiří Trubač, P2

N

árodní technické muzeum bylo
po čtyřleté pauze znovu otevřeno
pro veřejnost 16. února 2011, letos bylo
taktéž v tentýž den volně přístupné
pro návštěvníky. Expozice jsou
velmi rozsáhlé a zahrnují více různých
technických odvětví od architektury,
astronomie, fotografie, dopravy a
tiskařství, až po příležitostné výstavy
historických a významných psacích
per značky Parker. Využil jsem této
příležitosti a za použití zapůjčeného
digitálního fotoaparátu z naší školy
a vše zdokumentoval. Pojďme se
tedy podívat alespoň na jednu z částí
expozice z historie tiskařství a udělat si
obrázek o tomto odvětví.
Než vstoupíme do samotného sálu
s tiskovými stroji, musíme projít mezi
regály knih a historických tiskovin.
Ukázkové pohyblivé modely nám
dávají přehled o jednotlivých tiskových
technikách a návštěvníci, ale zejména
děti, si můžou na těchto modelech po
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stisknutí tlačítka demonstrovat ukázku
přenesení barvy z tiskové formy na
papír. Některé ze skutečných tiskových
strojů, které ve větší místnosti můžeme
vidět, jsou muzeem používány dodnes,
k tisku vzácných bibliofilií. Můžeme
zde vidět jak starý knihtiskový ry
chlolis, který byl poháněn parním
strojem, tak rotačku MAN z roku 1876,
která byla jedna z prvních v Čechách.
Papír byl u této rotačky před tiskem
zvlhčován parním zvlhčovačem. Pohon
zajišťovala transmise od parního stroje.
Tiskový výkon tohoto stroje byl až 8000
osmistránkových novin za hodinu.
Dále zde můžeme vidět roztříděné
olověné litery v jednotlivých kasách pro
ruční sazbu, první sázecí stroje, až po
fotosázecí stroje. Litografické tiskové
kameny s originální původní malova
nou předlohou. Jednotlivé druhy rytých
štočků které si můžete prohlédnout pod
lupou. Množství historických tiskovin,
včetně Gutenbergovi první tištěné

bible. V jednom z menších sálů taktéž
můžeme vidět videoprezentace z his
torických i současných záběrů z výroby
a používání některých tiskových
technik. V horní části sálu expozice
jsou k vyzkoušení dvě novodobější
DTP pracoviště, jedno z období 90. let
a druhé ze současnosti, s programovým
prostředím, které je vám asi známé ze
školních počítačů.
Loučíme se s touto jednou částí
expozice Národního technického
muzea. A při průchodu dveřmi míjíme
obrovský pohyblivý model imitující tis
kový stroj. Pokud bychom chtěli psát
i o ostatních expozicích NTM, museli
bychom strávit v muzeu i několik
dní, abychom si podrobněji mohli
prohlédnout a dozvědět se o jednot
livých exponátech něco více. O tom
snad v některém z příštích čláků
časopisu.
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MEZINÁRODNÍ PROGRAM

PANFLEX

GLOBE
GLOBAL LEARNING AND
OBSERVATIONS
TO BENEFIT THE
ENVIROMENT

Eliška Šťastná
M4B

Ing. Dagmar Vávrová
vedoucí skupiny GLOBE

Tento mezinárodní program podpo
ruje u žáků zájem o přírodu a přírodní
vědy.
Rovněž rozvíjí metody badatelsky
orientovaného vyučování, protože se
žáci zabývají pozorováním a zkou
máním životního prostředí pomocí
praktických postupů. Výsledky svého
bádání využívají k identifikaci a řešení
enviromentálních problémův okolí
své školy.
Data naměřená žáky slouží vědcům
k ověřování hypoték a modelů. Pro
střednictvím mezinárodní databáze
jsou k dispozici i široké veřejnosti.
Rok 2012 představuje
– 17. rok mezinárodního programu
GLOBE
– 111 zapojených zemí světa
– 142 českých škol zapojených do
programu GLOBE
PROGRAM GLOBE využívá komp
letně zpracované metodické materiály
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pro střední školy zaměřené na vě
decký způsob práce.
Práce žáků je možné reprezentovat
na závěrečné konferenci nebo na
tzv. GLOBE GAMES, které se v příš
tím roce uskuteční v Litvínově.
Na naší škole se provádí meteorolo
gické měření od jara letošního roku a
výsledky tohoto měření se zadávají do
mezinárodní databáze, která je v ang
lickém jazyce. Při sledování
těchto webových stránek se žáci rov
něž seznamují s odbornou terminolo
gií v cizím jazyce.
Ve školním roce 2011/2012 se závě
rečné pražské studentské konference
zúčastnily čtyř naše studentky, které
zde prezentovaly svojí badatelsky
orientovanou práci a získaly odbornou
pomůcku pro další měření dle vlast
ního výběru včetně individuálního
ocenění.

Tradice firmy sahá do roku 1991. Dnes
je Panflex v čele mezi inovativními
dodavateli obalového průmyslu, ať už
jako kompetentní dodavatel či speciali
zovaný distributor těch nejmodernějších
technologií.
Firma se nachází ve 4 zemích a 5 majet
kově spřízněných společnostech.
Společnost PANFLEX je inovativním
výrobcem flexotiskových forem, posky
tovatelem předtiskových služeb a distri
butorem materiálů a zařízení s mezi
národní působností. Tato společnost
pracuje nejen pro významné obalářské
firmy, ale i pro jejich konečné zákazníky.
Je zde nabízena: pomoc při tvorbě
grafických návrhů, opravu dat pro
požadovanou tiskovou techniku
(flexotisk, hlubotisk, ofset) optimali
zaci a standardizaci tisku, kontraktační
nátisky, štočky a jejich přesnou montáž
na fólie, poradenství a školení tiskařů,
technologů a dalších specialistů. Já jsem
v této společnosti strávila celých 10

měsíců, které byly pro mě inovativními.
Naučila jsem se mnoho nového, co se
týče flexotisku. Prošla jsem školením,
které mě seznámilo s veškerými pravidly
v prepressu pro flexotisk, vyzkoušela
jsem si příjem zakázek, práci v DTP stu
diu, výrobu štočků, přihlédla k montáži,
ale také jsem si vyzkoušela expedici.
Mé konečné místo bylo na příjmu, a to
za MACkem jako grafik hodinových
zakázek, tzn. že zakázka není těžká na
zpracování, ale neprodleně musí do
hodiny v softwaru Helios přeskočit na
post kontrolora v DTP studiu.
Firmu navštěvuje přibližně 100 lidí
a atmosféra, která mezi nimi panuje je
vynikající. Občas se stalo, že to někde
nefungovalo jak má (například zpoždění
zakázky), a hned bylo pozdvižení, musel
se obvolat zákazník, že se zakázka zpoz
dila (v tom lepším případě zákazník řekl,
že se nic neděje, v tom horším, že firma
musela platit zákazníkovi za zpoždění).
Firma, co se týče softwarového vybavení.

je vybavena programy Helios, AQrtPro,
Nexus manager, Shuttle, Adobe Photo
shop, Illustrator, Acrobat Reader (na
jdete ve firmě obě platformy jak MAC,
tak PC, nicméně operátoři využívají
Macintoshe). Firma má také svůj archiv
na webu, kde jsou všechny doposud dě
lané zakázky, ale také má svůj kontrolní
web, na kterém si samostatní zákazníci
mohou zkontrolovat data, popřípadě
k nim napsat komentář, připomínku.
Tato 10 měsíční praxe mi mnoho dala,
naučila mě spoustu nových věcí, ukázala
mi, jak to běžně funguje, že jsou příjem
né, ale bohužel i nepříjemné chvíle. Ale
každá situace se dá nějak řešit. Myslím,
že firma je skvělá, zaměstnanci jsou hod
ní, vstřícní a ochotní vždy poradit. Ni
kdy se mi nestalo, že by mě někdo odbyl,
nechtěl mi něco mi vysvětlit, nebo
ukázat, když jsem o to požádala. Jsem
opravdu ráda za tuto šanci strávit praxi
ve firmě a doporučuji si to vyzkoušet.
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Za krásou skla

Reportáž ze
seznamovacího kurzu

Irena Beranová
M4B

Olina Suchanová

M1A

Na čtvrtek 11. října byl pro druhé
ročníky připravený výlet do skláren
v Harrachově a k Mumlavským
vodopádům. Neboť zbylo pár volných
míst, mohlo se výletu zúčastnit i pár
čtvrťáků a P2.
Odjížděli jsme kolem osmé ráno
z Florence objednaným autobusem.
Cesta rychle utekla… Někdo spal,
někdo poslouchal muziku, nebo jsme
si povídali.
Za dvě a půl hodinky jsme byli na
místě. Ve sklárně nás přivítala paní
průvodkyně, která nás seznámila
s chodem sklárny, a pak nás pustila do
výrobní haly.
Stáli jsme na balkoně nad halou, odkud
jsme měli celý výrobní proces jako
na dlani. Pozorovali jsme skláře, jak
pracují. Bylo to úžasné vidět, jak sklo
dávají do pece a vzápětí ho žhavé vyta
hují a vyfukují z něj sklenice, vázy atp.
Vlastně jsme je i obdivovali, jak dokáží
být celé dny u pece a koukat do ohně.
A protože pracují ve značné teplotě,
musejí hlavně doplňovat tekutiny, a to
nás docela pobavilo, že žízeň zapíjejí
v práci pivem, i když nízkostupňovým.
Když jsme se dostatečně pokochali
pohledem z balkonu, vydali jsme se
přímo do provozu. Postupně jsme
celou halu prošli a u každé fáze výroby
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se zastavili a důkladně si ji prohlédli.
Poté jsme si mohli zakoupit v malém
obchůdku moc pěkné sklenice z jejich
výroby. Jen málokdo odolal a neodvezl
si aspoň jednu zajímavou skleničku.
Také jsme měli ještě možnost navštívit
muzeum skláren, kde byly vystavené
všemožné skleněné servisy, vázy.
Dokončili jsme exkurzi – a bylo
poledne a čas oběda. Proto jsme se
zcela vyhládlí odebrali do zdejší restau
race, kde jsme nejen doplnili kalorie,
ale také si odpočinuli a nabrali sil.
Autobus nás pak převezl blíže k Mum
lavským vodopádům.
Udělali jsme si asi 1 km dlouhou
příjemnou procházku. Ten výšlap
stál opravdu za to! Krásná příroda,
sluníčko, příjemná společnost.
Cesta zpátky do Prahy nám rychle
utekla, mj. i proto, že nám pan řidič
pustil filmovou komedii Rafťáci, takže
o zábavu nebyla nouze.
Výlet se opravdu povedl a myslím, že
kdo jel, tak udělal dobře.
Děkujeme paní profesorce Vávrové
za zorganizování výletu a doufáme,
že takových akcí bude více. Je škoda
nevyužít každé příležitosti, kdy
můžeme společně prožít příjemné
chvíle i mimo učebny, a ještě navíc
poznat něco užitečného.

Dne 18. září jsme z Opatova v 9.00
hodin vyjížděli na seznamovací kurz
do Březové blízko Třebíče.
První den jsme se ubytovávali,
seznamovali s okolím a s instruk
tory. Po našem prvním obědě nás náš
instruktor zavedl na louku, kde jsme
se začali poznávat seznamovacími
hrami. Nejprve nás změnil na brutální
zvířátka, poté na netopýry a do třetice
na mravenečky. Náš následný pro
gram se nazýval Rambo dráha. Sice to
nebylo nic náročného, ale zapotili jsme
se dost. Různé přelézání, podlézání,
přeskakování a pomocí provazu
i přelétávání překážek s vodou. Hned
po vydatné svačině, která opravdu
sedla, jsme se vydali na paintball. Hned
co zazněl signál, kuličky začaly létat
po celém hřišti tak, že barevné mikiny
měla alespoň polovina z nás. Po večeři
nám dali volno. Volného času jsme
využili a šli si zahrát beach volejbal.
Kolem osmé začala diskotéka. Druhý
den pršelo tak nás shromáždili do
jídelny, kde nám pustili film Rrrr. Asi
v polovině nás Slein, třídní instruk
tor, vzal na protidrogovou akci. Slečna

povídala o návykových látkách, a my
s jakými drogami máme zkušenosti
nebo o škodlivosti látek. Odpoledne se
nám vydařilo. Střílení z pušek a luků
se líbilo hlavně klukům, ale holkám
to šlo také skvěle. Další na programu
byl airsoft. Běhání mezi stromy a opět
střílení po sobě. Po večeři jsme si
zahráli zase nějaké míčové hry. Třetí
den se stal dost adrenalinovým.
Nejdříve skok do prázdna. Ten se tvářil
jako dost nebezpečný, ale v podstatě
jsme se konečně naučili létat. Na další
akci nás poslali do šestnácti metrové
výšky, kde nás jistil jen provaz a my
přelézali lanové překážky. Odpoledne
nás Slein přivázal k provázkům a jeden
po druhém podlézal a přelézal okolo
druhých do té doby než vznikla pom
lázka. Poté se konala akce rafty. Vedle
srubů se nacházel rybníček, kde se v té
ohromné zimě proháněly nafukovací
loďky s našimi žáky. Večer opět kolem
osmé hodiny se uskutečnila druhá dis
kotéka. Místo ní jsme balili a už se těšili
do Prahy na teplo a na své prostředí.
Myslím si, že i přes menší chybičky se
nám tam moc líbilo.
GUTENBERG | 11

SEZNAMOVÁK 2012
ˇ
ocima
M1B

Veronika Iltyová a Kateřina Gregorová
M1B

Překvapivě i letos, jsme se jako nový
žáci školy, zúčastnili čtyřdenního
adaptačního kurzu. Odjezd byl v 9.00
ze stanice Opatov směrem do zná
mého Rekreačního střediska Březová
nad Rokytnou. Jely jsme všechny
tři třídy jedním autobusem. Spou
sta z nás nechápala, jak jsme se tam
vůbec dokázali naskládat. Cesta byla
nečekaně dlouhá, ale alespoň jsme se
mohli cestou ještě více poznávat.
Když jsme dorazili na místo, byly
nám přiděleny krásné a útulné chatky.
Potom, co jsme dostali i vlastní pokoje,
jsme zamířili ven, kde na nás čekali
vedoucí jednotlivých tříd.
Naší třídu dostal na starost Honza,
přezdívaný jako Vranior. Byl na nás
moc hodný. Provedl nás celým areálem
střediska, ukázal jednotlivé disciplíny
a pak jsme šli na oběd. Po obědě už na
nás čekala první disciplína – trampolí
ny. Jelikož jsme v uvozovkách velice
sportovní třída, zúčastnilo se jenom
pár z nás. Tak to pokračovalo i zbylé 3
dny. Na programu byla spoustu disci
plín, jako například paintball i airsoft,
kde se vyřádili hlavně příznivci zbraní,
vysoká lana, horolezecká stěna, Rambo
12 | GUTENBERG

dráha, rafty a také skok do prázdna,
kterého se kupodivu zůčastnila skoro
celá třída. Také jsme měli hodně
cvičení na posílení důvěry. Jedním z
nejzajímavějších úkolů byl ten, když
jsme sestavovali létající stroj pro syrové
vejce a nesměli jsme použít jiné věci,
než jaké nám byli přiděleny. Náš pan
vejce se jmenoval Niga z Vysajbongu.
Mário, jeden z vedoucích, pouštěl
jednotlivé, někdy dost podivné výtvory
ze šestnáctimetrové horolezecké stěny
a účelem bylo, aby pan vejce pád přežil.
Náš přežil a dokonce i sám vystoupil.
V neposlední řadě nám uspořádali dvě
discotéky, které jsme si opravdu užili.
Ty 4 dny utekly neskutečně rychle.
Spousta z nás by nejradši zůstala ještě
minimálně týden, ale bohužel to nešlo.
U snídaně jsme předali Vraniorovi
pamětní list, na který jsme se mu
všichni podepsali.
Než jsme odjeli, rozloučili jsme
se s vedoucími. Cesta nazpět byla
pohodovější, protože jsme se ještě více
zblížili i s ostatními třídami. Všem
se nám to moc líbilo. Jen škoda, že
takových akcí není více.
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INTERVIEW
ˇ ˇ
S Miroslavem Jirickou
o tiskovém stroji
KONICA MINOLTA BIZHUB
PRESS C6000

Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský socialní fond

ˇˇ
“kocicka”
D: Kolik stojí takový tiskový stroj?
MJ: Cca. 1 000 000 Kč.
D: Dá se koupit v ČR, nebo se dováží
ze zahraničí?
MJ: Normálně se prodává v ČR.
D: Jakou rychlostí tiskne?
MJ: Cca. 2 000 TA/h.
D: Na jaké tiskové materiály tiskne?
MJ: Pouze na papír od 60 do 300 g/m2.
D: Jaké má výhody tento digitální
tiskový stroj?
MJ: Po vytištění na „kočičce” se dá
dokument laminovat, což je
u digitálu problém, má certifikát
o soutisku s ofsetem (barevný
soutisk), plní ISO normu 126472,
což je jedna ze skvělých výhod.
Další zařízení co, tu máme, je
zvlhčovač papíru, který dokáže
vyrovnat prohnutý papír vyjetý
z válců, dále dělá vazby V1 (také
čelní ořez) a V3.
D: Má i nějaké nevýhody?
MJ: Pasování přední a zadní strany,
stroj je vybíravý na papír
16 | GUTENBERG

(potřebuje speciální papír pro
digitál, který nemáme v takovém
množství druhů).
D: Kolik lidí je zapotřebí k obsluze
tohoto tiskového stroje?
MJ: K obsluze stačí pouze jeden
člověk.
D: Na jaké formáty dokáže tisknout?
MJ: Nejčastěji se používá formát SRA3
(450x320 mm) a maximální for
mát zvládne (480x330 mm).
D: Technické parametry?
MJ: Obsahuje velkokapacitní zásob
níky na papír, samostatná tisková.
jednotka + scanner s kopírkou,
zařízení RU (automatická ko
rekce barevnosti během tisku),
zvlhčovač, skládání z A4 na for
mát DL, V1 s čelním ořezem, V3
s velkokapacitním vykladačem,
kalibrační sonda, software (Fiery
color profiler suite) pro tvorbu
ICC profilů.

KONICA MINOLTA
BIZHUB PRESS C6000

D: Děkuji za rozhovor.
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Foto-grafická soutež
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ˇ
1. místo - Jakub Konecný

Foto-grafická soutež

2. místo - Vendula Vojácková
ˇ
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Foto-grafická soutež
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ˇ
3. místo - Katerina
Šuková

Tunel

Adam Šišák
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ARTIS PICTUS
ˇ mladých
Výtvarná soutež
ˇ
umelcu˚

Oleg Koshelyev
M4 (A, B)

24. září v půl desáté ráno jsme se já, Oleg
Koshelyev, Karolína Pabelová, Šimon
Gregar a Ekaterina Bunina sešli s paní
profesorkou Heringovou na náměstí
Republiky. Zaregistrovali se a vyzvedli
pomůcky, což byly potřebné štětce, čtyři
barvy a plátno. Vybrali si stojany a začali
pracovat. Letošní téma bylo jednodu
ché  Souznění barev. Bylo jen na naší
fantazii a možnostech, co dokážeme
“vymáčknout” ze čtyř barev a plátna.
Můj první nápad byl rastr, bohužel na
práci jsme měli jen dvě hodiny, takže
jsem si nemohl nic narýsovat a pořádně
rozdělit. A tak jsem udělal různobarevné
pixely po celém plátně. Šimonova práce
byly abstraktní mraky. Ekatrina dělala
barevné medůzy, které se jí velmi poved
ly. Karolína namalovala chaos. Pod dvou
hodinách malování jsme se přesunuli na
stanoviště, kde jsme se vyfotili se svými
malbami a odevzdali je do stojanu.
Po ukončení akce v šest hodin večer
byla naše díla dopravena do Obecního
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domu v Praze, kde byla vystavena od
26. září do 31. října. Tato akce však měla
ješttě hlubší sociální nádech. Obrazy se
po výstavě dražily a výtěžek z dražby
šel na pomoc nevidomým. Obrazy byly
hodnoceny na webových stránách. Hla
sování probíhalo ve třech kategoriích:
veřejnost, pedagogové (za každou
zúčastněnou školu jeden porotce) a od
borná veřejnost (odborníci na umění).
9. října bylo slavnostní ukončení výstavy
a společně s tímto ukončením bylo
i vyhlášení vítězů.
Tato akce pomáhá mladým umělcům
v Praze rozvíjet se a realizovat. Díky
Artis Pictus si mohou vyzkoušet, jaké
to je vystavovat své dílo a jak se na
toto dílo kouká veřejnost, i ta odborná.
Jak už bylo ale řečeno výše, tato akce
nepomáhá jen mladým umělcům, ale ve
spolupráci s Kontem BARIÉRY i nevi
domým občanům.
GUTENBERG | 23

24 | GUTENBERG

GUTENBERG | 25

Riena O nás dvou

Pocítila jsem lásku, ze svého srdce sundám pásku.
Díky Tobě se na svět směju, Tebe jako milence beru.
Dlouho jsem se takto necítila, štěstí v srdci pocítila.
Jsem ráda, že Tě znám, Tvoje srdce dobře znám.
Myslela jsem, že jsi jako ostatní, jako ti kluci státní.
Tvé srdce hřejivé jest, přebrodil jsi dlouhou jez.
Cesta byla dlouhá, teď již je u konce,
několikrát jsi zakopl, ouha! Splňuji tvé proporce?
Zústává ve mě ten pocit, že nejsme jen kamarádi.
Ten žár už nemohu déle hasit, my se asi máme
hodně rádi.
Přemýšleli jsme o nás dvou, říkáme vzorečky nadru
hou.
Řekl jsi, že chceš čas, svolila jsem ti a šla vzad, zas!
Řekl jsi, že už se nesmím stavit bokem. Postavím se
čelem!
Život ti říká BOJUJ, svou cestou jsi plul.

ˇ
Pro prítele,
který tu už
˚
nemuže
být

Doufám, že toto je jen krutý žert.
Chci, aby to byl jen špatnej sen.
Probíhám dalším dnem, tak vem to čert!
Chci říct jen to slovíčko jen.
Chci, aby byl konec trápení.
Chci slyšet Tvé hudební nadání.
Chybíš nám pořád víc.
Budeš jen vzpomínkou, víš?
Už neslyšíme Tvůj hlas.
Nebudeme mít sraz.
Život Tvůj ukončila vteřina.
Už nepřikryje Tě Tvá peřina.
Zní to strašně, já vím,
pořád nad tím přemýšlím.
Až já půjdu za Tebou,
setkají se oči nás dvou?

Jsem ráda, za to jaký jsi, pár holek miloval jsi.
Ani jedné jsi nezkřivil ani vlas, všechny měly útlý
pas.
Čekám na Tebe den za dnem, ale Ty jdeš za svým
snem.

Pro vynikajicího kytaristu, skvělého kamaráda a milovaného otce. R. I. P.
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ˇ
ˇ
Dny otevrených
dverí
akce
ˇ & Skolní

ˇ
ctvrtek

15.

11.

2012

14.00–18.00

sobota

1.

12.

2012

9.00–15.00

ˇ
streda

9.

1.

2013

14.00–18.00

sobota

26.

1.

2013

9.00–15.00

ˇ
streda

13.

2.

2013

14.00–18.00

ˇ
streda

16.

10.

2013

14.00–18.00

sobota

7.

12.

2013

9.00–15.00

ˇ ˇ ’ zájezd
Lyzarsky

4.

2.

2013

Maturitní ples

12.

2.

2013

Pingpongový turnaj

25.

6.

2013

www.sspp.cz
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