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Kroužek tvořivosti
aneb „nahlédnutí do starých řemesel“

Zdravím všechny spolužáky!
Začíná nám léto a s ním se blíží i konec školního roku. Já jsem
dostala funkci šéfredaktorky, a tak jsem měla hodně práce, aby
tohle číslo letos ještě vůbec vyšlo! Nakonec se podařilo, a časopis
má novou tvář. Doufám, že se vám bude líbit, protože po prázdninách budeme pokračovat. Užijte si zaslouženého volna a sluníčka,
dávejte na sebe pozor a budoucí čtvrťáci, vy si připravte pevné
nervy na další školní rok! Budete je potřebovat. Mějte se hezky
a těším se na vás až se opět shledáme, odpočatí a v plné síle.
Šéfredaktorka Kamila Makovcová
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Fretka jako domácí zvíře

Komu je příbuzná?
Fretka patří mezi kunovité šelmy. Jedná se o domestikovanou formu tchoře tmavého. V přátelství s člověkem
však není žádným nováčkem – první zmínky o jejím chovu
jsou staré 2 000 let a naleznete je třeba v díle Aristotela či Plinia. Lidé ji využívali nejen jako společníka, ale
i k chytání myší, lovu králíků, protahování lan dlouhým
potrubím a dokonce i jako laboratorní a kožešinové zvíře.
Povahou se částečně podobá kočce, ale velkou hravost
si uchová i v dospělosti. Ačkoli mezi lidmi panují mýty
o tom, že kouše a je do bytu nevhodná, ve skutečnosti může
být při správné výchově tím nejmilejším společníkem.
K tomu je však nutné znát její přirozené chování a vycházet
z něj.
Chováme-li více fretek, musí mít každá svoji misku, aby
se předešlo zbytečným šarvátkám.
Zařízení pro chov
Pro chov v bytě je vhodné pořídit prostornou voliéru
(alespoň 50 x 100 cm při výšce 70 cm), která fretce zajistí
klid a bezpečí v noci nebo v době nepřítomnosti chovatele.
Pochoutky, třeba pro kočky, by měla fretka dostat
přímo z rukou chovatele, aby si jeho přítomnost spojila
s příjemnými zážitky.
Krmení
Strava fretek je podobná kočičí. Zahrnuje maso (s výjimkou vepřového), tvořící nejméně 60 % krmné dávky,
a obilninovo-zeleninovou přílohu (např. těstoviny, mrkev).
Součástí vyvážené stravy je i malé množství mléka, jogurtu
nebo tvarohu. Nevhodné je lidské jídlo. Je možné použít
i konzervy nebo suché krmivo (granule) pro kočky, nebo

raději pro koťata. Potrava se podává 2x denně, mláďatům
častěji. Zároveň je nutné zajistit stálý přístup k čerstvé
vodě.
Aby byla zdravá
Fretky je nutné očkovat proti vzteklině a psince. Jsou
velmi citlivé na chřipku, proto je nutné zabránit kontaktu
s nakaženými osobami. Špatně snášejí vlhko a průvan,
naproti tomu při stálém chovu ve venkovních voliérách
jim nevadí nízké teploty, a tak jim již při 30°C hrozí úpal.
Preventivní veterinární prohlídky se doporučují 2x ročně,
nejlépe na jaře a na podzim. K pravidelné péči patří
stříhání drápků a čištění uší.
Michaela Tkadlecová, M3

Kam na dovolenou?
Nevíte, kam o prázdninách? Chcete si vyrazit s partou, rodinou či snad s přítelem nebo přítelkyní?
Tak právě pro vás je Pension Na Soutoku tím pravým místem pro prožití skvělých zážitků na
dovolené.
Pension Na Soutoku – Veselí nad Lužnicí (Jižní Čechy). Stylový pension s výbornou kuchyní a posezením u krbu
se nachází na soutoku řek Lužnice a Nežárky v bezprostřední blízkosti dvou pískoven, které jsou rájem pro plavce,
příznivce vodních sportů i rybáře. Nabízí možnost posezení na venkovní terase při řece Lužnici. Pension poskytuje ubytování v osmi dvoulůžkových pokojích, všechny s možností přistýlek. Každý pokoj má vlastní koupelnu,
WC a televizi. Parkování u pensionu na vlastním uzavřeném pozemku. Stravování (snídaně, polopenze, plná penze)
je zajištěno v restauraci s barem pro 40 osob. Pro pořádání seminářů, školení, večírků i svateb lze využít salonek
s krbem. Kapacita salonku je 30 míst. K dispozici je zapůjčení lodí a jízdních kol, sauna. Okolní příroda nabízí
široké využití volného času, např.: pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, koupání, rybolov nebo houbaření.
Kontakt: www.pension-soutok.cz
Kamila Makovcová, M3

Klub mladých diváků 2007/2008
Divadlo v Dlouhé i v letošní divadelní sezóně
nabídlo našim studentům možnost stát se členy Klubu
mladých diváků. Co to znamená? Každý přihlášený
student získal za 460 Kč šest vstupenek na různá
divadelní představení. Cena vstupenek KMD je dotována z rozpočtu Hlavního města Prahy prostřednictvím
Divadla v Dlouhé. Je otázkou, jaká nabídka pro příští
školní rok nám bude učiněna, bude-li tento projekt
magistrátem opět podporován.
Letos se na naší škole našly na čtyři desítky
studentů, kteří mají zájem o divadlo a umění. Byla
dána možnost všem, bez rozdílu věku či studijního
zaměření. Podle očekávání největší skupinu tvořili
ti, kteří završují maturitní studium. Avšak důvěrnice
KMD – paní profesorka Haubeltová – se snažila vybírat ze zasílané nabídky tak, aby si každý ze členů
Klubu přišel na své. Zvolený repertoár představoval
nejen tituly směřující k učivu, ale i ta díla, která bylo
možnost zhlédnout při jejich derniéře. Studenti-diváci
navštívili různé divadelní stánky, pro některé, zejména
pro ty mimopražské, to byla první možnost, jak je
vůbec poznat. Národní, Stavovské, Divadlo Komedie,
Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné, Divadlo Viola,

Švandovo divadlo, Výstaviště Praha s Pyramidou a nakonec i Divadlo Pod Palmovkou.
Nabízená divadelní představení znamenala širokou
škálu dramatických i hudebně dramatických žánrů, tituly
mnohdy odpovídaly právě probíranému učivu. Ve výuce
byl věnován prostor pro vyjádření hodnocení hereckých
výkonů a vyznění představení, pro srovnání s literární
předlohou, pro seznámení s divadelní kritikou či vysvětlení
podstaty toho kterého žánru, jako je muzikál, revue nebo
absurdní drama. Všem určitě utkvějí v paměti nezapomenutelné herecké výkony p. R. Lukavského, B. Hrzánové,
P. Tesaře, D. Prachaře, S. Rašilova, J. Štěpničky, D. Matáska, bratrů Rodenových, J. Čvančarové a dalších.
A na co tedy nezapomeneme? Na Hugovy Bídníky,
Máchův Máj, Dykova Krysaře, Kafkův Proces, Mrožkovy
Emigranty, Aškenazyho a Bornovu revue Jak jsem se
ztratil aneb Malá vánoční povídka, Rostandova Cyrana
z Bergeracu, Shakespearova Romea a Julii, na Preissové
Gazdinu robu a Její pastorkyňu. Citát Augusta Strindberga: „Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co
chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a
diváci nevědí, co se děje na jevišti.“ určitě pro zmíněná
představení platil jen ve své první části.
Libuše Haubeltová

Exkurze Harrachov
Dne 4. 5. 2008 jsme absolvovali exkurzi s paní profesorkou Vávrovou a Pattovou do skláren v Harrachově. Z Prahy jsme
vyjeli kolem deváté hodiny ranní a v Harrachově jsem byli kolem poledne. Poté, co jsme dorazili, jsme se šli podívat do
skláren, na výrobu skla. Zde bylo hodně pracujících mužů, kteří měli vytvořený systematický pracovní plán spolupráce.
Bylo zajímavé koukat na to, jak z kapalného skupenství vzniká něco jako sklo. Dále jsme se šli podívat do skladu, kde
jej balili do balicího papíru a do krabic před odvozem do různých firem či pro soukromníky. Měli zde také svoji vlastní
prodejnu skla, kde prodávali sklo s velkými slevami, došlo-li k malému poškození skla, které ovšem nebyly moc a nebo
dokonce vůbec vydět, ovšem do obchodních sítí je dát nemohli. Po prohlédnutí sklárny jsme navštívily muzeum historicky a technologicky ucelené sbírky skla z produkce harrachovské sklárny. Byla zde i možnost zakoupit videokazetu se
záběry výroby skla ve sklárně. Ve dvě odpoledne jsme se šli naobědvat do místní restaurace patřící také k objektu skláren,
poté jsme tento den završili procházkou na vodopády, které byly opravdu nádherné. A pak následoval už jen odjezd domů,
podle mého názoru tato exkurze byla vydařená. Krásné prostředí, krásné věci kolem nás. Co jiného dodat. Určitě to stálo
za to vidět něco nového.
Kamila Pirná, M1B

Od tohoto čísla se budeme také věnovat rubrice „minutka z Photoshopu“, kde si ukážeme různé fotomontáže, textové
efekty a jiné triky. Vše bude popsáno i s obrázky. Přejeme hodně úspěchů.
Dnes bychom si ukázali, jak vložit objekt pod vodu, aby to vypadalo reálně.
Takže si otevřeme obrázek s vodou, já si vybral tento (obr. 1), klonovacím razítkem
umažeme nežádoucí ovoce (obr. 2), když už máme všechno ovoce pryč, můžeme
si otevřít obrázek, který budeme chtít vložit pod vodu. Já si vybral Hugo Boss vůni
(obr. 3). Obrázek s parfémem vložíme do kapek vody (obr. 4). Teď musíme umístit
kapky vody před parfém – přidáme masku a snížíme krytí na 50 % (obr. 5). Vezmeme si štětec (tvrdý) a budeme kreslit přes kapky (obr. 6). Ve skutečnosti kreslíme do masky, kapky se postupně dostávají do popředí před parfém. Když máme
hotovo, obnovíme původní zobrazení (krytí 100 %), a vidíme, že voda vypadá,
jakoby se nacházela před parfémem (obr. 7). Pro lepší výsledek ještě provedeme
úpravu prolnutí, změníme ho na „ztmavit“. A obrázek je hotový.
Tomáš Náhlovský, Honza Novotný, M3
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Rok s rokem se sešel a máme tu zase 2 měsíce sladkých
prázdnin. A já tu mám pro ty, kteří neví, kam o prázdninách,
pár typů, jak strávit letošní prázdniny. Vybrala jsem
z každého kraje pár akcí, aby si každý přišel na své,
a kdo si náhodou na své nepřišel, doporučuji se juknout
na www.festivaly.cz.

Offspring. Seznam kapel se neustále doplňuje, ale
s jistotou můžete počítat s tuzemskou špičkou od Anny K,
přes Clou, Divokého Billa, Gaiu Mesiahu, Mig 21 nebo
Kryštofa až po Psí vojáky, Tři sestry, Znouzectnost a Kabáty.

Reggae Ethnic Session
Datum konání: 27.–29. 6. 2008
Kraj: Liberecký kraj
Interpreti: Zion Squad, Urban Bushman
Tribetown, Švihadlo, Son Caliente …
Devátý ročník nejstaršího a největšího
tuzemského festivalu, který se věnuje reggae, ska a world
music. Od pátku odpoledne až do neděle pozdních
večerních hodin se milovníci afro-karibských rytmů
a tónů mohou těšit na pestrobarevnou mozaiku toho
nejlepšího, co domácí i zahraniční scéna v této oblasti
nabízí. Svá vystoupení na 9. ročníku Reggae Ethnic
Session potvrdily dvě současné jamajské hvězdy Lutan
Fyah spolu s Jah Masonem, jejichž jména jsou pojmem
po celém reggae světě. Jistě to bude jedním z vrcholů
celého festivalového programu.

Litoměřický kořen
Datum konání: 4.–5. 7. 2008
Kraj: Ústecký kraj
Interpreti: Psí vojáci, Plastic People of
The Universe, Neočekávaný dýchánek,
Little Ballroom, Jan Budař a Eliščin Band
Letní kino v Litoměřicích nebude burácet metalovými
vypalovačkami ani kvílet tesknými rockovými baladami,
ale zaměří se hlavně na alternativní hudební styly a world
music. Hudbu lahodící uším příznivcům nekomerčních
kapel nabídne například předlistopadová undergroundová
legenda Plastic People of the Universe nebo současná
dechno-kapela Traband. Návštěvníky vystoupením potěší
i Psí vojáci, výjimečná kapela nejen na české poměry,
ale i v porovnání se zahraničními interprety. To ostatně
budete moci posoudit sami, protože po boku Psích vojáků
vystoupí na festivalu i němečtí Gust Pie Earshot nebo
švýcarští Little Ballroom

Sázavafest Battle
Datum konání: 28. 6. 2008
Kraj: Středočeský kraj
Interpreti: Keks, Sto Zvířat, Anna K,
Peha, Kamil Střihavka …
Koho by nelákalo mít ve svých rukou cizí
osud? Že je to nesmysl? Potom se přijďte podívat na
červnový Sázavafest Battle a rozhodněte svým hlasem
o tom, které z dnes ještě neznámých kapel vystoupí na
prestižním Sázavafestu. Porota složená z muzikantů
a odborných novinářů vybere na základě zaslaných
demonahrávek šest interpretů. Jen tři z nich ale mohou
postoupit dál a třeba i nakročit k velké hudební kariéře.
Aby toho nebylo málo a návštěvníci i soutěžící kapely
ochutnali atmosféru velké akce, vystoupí na Sázavafest
Battle také například Peha, Sto zvířat nebo někdejší vítěz
Rybičky 48.

Colours of Ostrava
Datum konání: 10.–13. 7. 2008
Kraj: Moravskoslezský kraj
Interpreti: Xavier Baumaxa, Vítkovo
Kvarteto, Tim Eriksen, Sinéad O´Connor,
Sergent Garcia …
Festival Colours of Ostrava v minulých ročnících
aspiroval na titul nejlepšího tuzemského festivalu a zdá se,
že kvalitní práci chtějí organizátoři odvést i letos. Zárukou úspěchu je jejich obrovská zručnost a zkušenost a již
tradičně hvězdné obsazení. Se špičkami české hudební
scény letos na ostravském pódiu vystoupí celosvětově
uznávaná zpěvačka s možná nejkrásnějším hlasem –Sinéad
O´Connor. Festival Colours potěší všechny – od opravdových znalců až po náhodné návštěvníky. Díky širokému
záběru všech hudebních stylů si určitě přijdete na své,
takže pokud toužíte po silném zážitku, neváhejte!

Rock for People
Datum konání: 3.–5. 7. 2008
Kraj: Královéhradecký kraj
Interpreti: Žlutý pes, Znouzectnost, Xindl X,
Xavier Baumaxa, X-Core …
Organizátoři tvrdí, že letošní ročník bude
nezapomenutelný. Každý, kdo se ale festivalu Rock
for People někdy zúčastnil, jistě pohodí hlavou, že přece
každý ročník byl něčím nezapomenutelný. Letos vsadili
pořadatelé na trojici zahraničních kapel zvučných jmen
- britské Kaiser Chiefs a Enter Shikari a americké The

Masters of Rock
Datum konání: 10.–13. 7. 2008
Kraj: Zlínský kraj
Interpreti: Within, Temptation, Volbeat
Tři Sestry, Tristania, Totální Nasazení …
Masters of Rock ohromuje každý rok
svou monstrózností. Je ideální pro ty, kdo
nemají rádi déšť nebo se bojí vody – Master of Rock
je totiž nejzastřešenější festival u nás. Organizátoři
to velice rádi zdůrazňují, stejně jako fakt, že se rok co
rok snaží přitáhnout českou hudební špičku a nějaké

velké zahraniční hvězdy. Nutno dodat, že se jim to opět
povedlo. Země se bude otřásat, až na pódium vlétne kapela
Def Leopard, ve Velké Británii jedna z nejuznávanějších.
Sekundovat jí bude stále populární finská skupina
Apocalyptica nebo američtí drsňáci Ministry. Komu
v žilách koluje tvrdý rock, ten by v půlce července ve
Vizovicích neměl chybět.
Mighty Sounds
Datum konání: 18.–20. 7. 2008
Kraj: Jihočeský kraj
Interpreti: Yellow Umbrella, Voodoo
Glow Skulls, Vice Squad, The Upsessions,
The Turbo A.C.’s …
Mighty Sounds je nejdůležitější akcí léta pro všechny
vyznavače ska. Letošní ročník největšího festivalu
svého druhu v Evropě slibuje opět neskutečný zážitek.
Kompletní seznam kapel je zatím stále držen v tajnosti,
ale ty, o kterých už víme, slibují skvělou podívanou.
Opět se představí americká legenda The Toasters nebo
neskutečně chytlavá německá úderka Moskovskaya.
Pokud ska není úplně vaše krevní skupina, festival
nabízí i punkovou scénu či divadelní stan. Mighty
Sounds se letos bude snažit překonat vysokou laťku,
kterou si v minulých ročnících nastavil. Uvidíme, jestli
se to organizátorům podaří.
Summer Session
Datum konání: 18.–20. 7. 2008
Kraj: Jihočeský kraj
Interpreti: Mario Ranieri, Jamal Djs,
K-Sandra Djane B.Unq!, Dj Zviry …
Energy drink Shark uvádí čtvrté
pokračování letního open air festivalu Summer Session 4. Konat se bude tradičně u Žďákovského
mostu a tentokrát pojedeme celý víkend, a to
od 18. do 20. července! Na Main techno stage
bude hlavním hostem Mario Ranieri z Rakouska
a ve speciálním techno setu Chris Sadler. Druhé pódium
bude znít každý den jinak. V pátek ve stylu dnb s hlavními
hvězdami – skupinou Le Pneumatic a Lulu Rulez, a
druhý den ve stylu house s Milanem Burianem alias
Milem Morettim. Je pro vás také připraven doprovodný
adrenalinový program, videoprojekce a lasershow.
Benátská noc
Datum konání: 25.–27. 7. 2008
Kraj: Liberecký kraj
Interpreti: Vladimír Mišík, Žlutý pes,
Yo Yo Band, Wohnout, Waltari …
Benátská noc se může pyšnit dlouholetou historií
kvalitních hudebních počinů a pořadatelé chtějí i
16. ročník festivalu udělat nezapomenutelným pro
všechny vyznavače big beatu a rocku. Maximální
pozornost proto věnují jak výběru českých i zahraničních
interpretů, tak zlepšení služeb pro návštěvníky. Letos
proto bude areál rozšířen do celého údolí Malá Skála,
bude vybudována tribuna k sezení, a dokonce i dvou-

patrová restaurace. Program nabídne mnoho zajímavého,
třeba konfrontaci Aleše Brychty se svou bývalou kapelou
Arakain. Jistě nezklamou osvědčení matadoři Mňága a
Žďorp či MIG 21, stálice hudebního nebe Lenka Dusilová, nováček mezi populárními hvězdami Ewa Farna či
písničkář a bavič Jiří Schmitzer.
Sázavafest
Datum konání: 31.–2. 8. 2008
Kraj: Středočeský kraj
Interpreti: Yaz Alexander, Wohnout, Vypsaná Fixa, The Young Gods,Sto Zvířat …
Sázavafest má letos velké cíle – pořadatelé očekávají
největší návštěvnost v historii. Letošní ročník multikulturního a multižánrového festivalu bude ohromující
i účastí hudebních hostů. Mezi nejslavnější jména zapsaná na programu patří zakladatelka Faithless, Sister
Bliss z Velké Británie, osmnáctiletý jamajský reggae
zpěvák Sean Kingstone, legendární německá elektronická kapela Camouflage či dvanáctičlenná mexická
kapela Pantéon Rococó. Seznam českých a slovenských
hudebníků, na které se také můžete těšit, čítá již přes
20 interpretů – od Michala Pavlíčka s Bárou Basikovou,
přes bratry Ebeny až po Monkey Business nebo Pehu.
Říká se, že o atmosféře se nedá vyprávět, ale musí se to
zažít.
Rock For Church(ill)
Datum konání: 22.–23. 8. 2008
Kraj: Ústecký kraj
Interpreti: Švihadlo, Mňága a Žďorp,
Vypsaná Fixa, Skyline, Wohnout …
Hudební veselí je v příjemném areálu my-slivny ve Vroutku
u Podbořan již tradicí. Koncem srpna se zde pravidelně
koná festival Rock For Church(ill), který bude i v letošním
9. ročníku vybírat dobrovolné příspěvky na opravu a
údržbu jednoho z nejstarších kostelů ve střední Evropě,
románského kostela sv. Jakuba Většího z 13. stol. Nyní je
jasné pojmenování ROCK FOR CHURCH(ILL) = Rock
pro nemocný kostel. Každý platící návštěvník podpoří
tuto podpůrnou myšlenku a ještě si poslechne množství
výtečných, nejen českých, kapel.
Hip Hop Kemp
Datum konání: 24.–26. 8. 2008
Kraj: Královéhradecký kraj
Interpreti: WWW Warszafski Deszcz,
Vec, TTR, All Stars, Tafrob …
Hip Hop Kemp, jeden z největších festivalů
svého druhu v Evropě, už má nastartováno. Každý rok
se na něj sjíždí elita rapové scény a letos tomu nebude
jinak. Špičce z Čech i ze světa bude vévodit trojice
amerických interpretů, kteří v Čechách vystoupí vůbec
poprvé: Atmosphere + Brother Ali, Pharoahe Monch a
The Roots. Očekáváni jsou také hosté z Německa nebo
Francie, o česká vystoupení rozhodně nouze nebude.
Kamila Pirná, M1B

Na slovíčko . . .
s Václavem Sůrou

1. Které hory jste navštívil jako
první a v kolika letech?
Krkonoše ve 2 letech – maminka byla
tehdy mistrovou na učilišti a každý rok
mne brala sebou, když měli lyžařský
výcvik.
2. Jezdíte raději k moři nebo do hor?
Když to stojí zato a je dobrá parta, tak je
mi to jedno. Do hor jezdím v podstatě
sportovat a k moři odpočívat.

3. Přispěl jste někdy na charitu nebo
organizoval nějakou dobročinnou
akci? Jestliže ano, jakou a jak
vznikla?
Ano, za život již několikrát. Poslední
akce byla nazvána „Prodej metrů pro
Kargyak“, jednalo se o prodej metrů
mého pochodu při poslední expedici
a výtěžek byl celý věnován na stavbu
školy v indickém Himálaj. Podrobnosti o celé akci najdete na www.
vaseksura.com
4. Kolik jste podnikl výprav a kam?
Kde se vám líbilo nejvíce?
Specializuji se na polární expedice
do Arktidy. Už mám za sebou dvě

expedice do Grónska, několik expedic na Špicberky a jednu expedici na
severní pól.Každá expedice je něčím
jiná a zajímavá. Nejkrásnější polární krajinu – ledové hory jsem letos
přecházel (celkem 210 km) právě na
Špicberkách. I můj kolega který šel
se mnou a je v současnosti jedním
z nejznámějších světových polárníků,
byl s těch scenérií doslova unešen.
5. Na severním pólu muže číhat
i nebezpečí, např.: lední medvěd,
umrznutí či propadnutí se do ledu.
Setkal jste se s něčím? Jaký to byl
pocit?
S ledním medvědem jsem se naštěstí
nikdy nesetkal, i když letos k tomu
nebylo daleko. Dokonce jsem do
svého dokumentu o expedici natočil
medvědí doupě, kde spala medvědice
s mladým ze vzdálenosti 2 metrů, byl to
zatím největší adrenalin v mém životě.
Do moře jsem se v Arktidě propadl při
svých výpravách již celkem 3x. Naposledy při výpravě na severní pól, bylo
to na trhlině asi v minus 30 a měl jsem
opravdu namále. Život jsem si zach-

ránil svým rychlým a chladnokrevným
rozhodováním. V takových situacích
se zhodnotí vaše dosavadní zkušenosti.
Celý tento zážitek je popsán na
www.severni-pol.com
6. Je výstroj na takovou výpravu
nákladná?
Při těchto výpravách závisí na
kvalitní výstroji a výzbroji vaše
zdraví a váš život. Léta spolupracuji
s několika předními světovými výrobci a v rámci sponsorování mám jedny
z nejlepších věcí, jaké se dají sehnat.
Jsem potěšen že polovina mé výstroje
patří ke světové špičce a je od tuzemských výrobců. Třeba veškeré péřové
věci (spacák, bunda, palčáky). Např.

boty mám z Canady a jsou do minus
73°C.
7. Jak se vám vydařila letošní výprava na Špicberky?
Letošní výprava byla po všech
stránkách „nej“ – nejtěžší, nejdrsnější,
nejkrásnější, nejnáročnější a nejdelší.
Celý projekt byl věnován památce
Františka Běhounka a 80. výročí
tragického pádu vzducholodi Italia
při letu ze severního pólu. Startoval
jsem letos ze stejného místa, z osady
Ny Alesund, jenž je nejseverněji obydleným místem na Zemi. Ze stejného
místa startoval i profesor Běhounek
v posádce již zmiňované vzducholodi.
Měl jsem letos i výborný tým – již
uvedeného profesionálního polárníka
Australana Erica Philipce a světově
známého profesionálního fotografa
Colina Monteath.
8. Co chystáte do budoucna?
Plánů na další výpravy je stále dost.
Konkrétní cíl teď 14 dní po návratu
z letošní výpravy ještě nemám, ale
bude to jistě zase někam do polárních
oblastí. Po letošní výpravě budu své

další expedice asi více zaměřovat do
míst, která přímo souvisejí s historií
dobývání těchto oblastí. Ty cesty pak
dostanou úplně jiný rozměr než jenom
náročný sportovní výkon.
9. Kdy a jak vás napadla myšlenka
oženit se v mrazáku?
Ženil jsem se již podruhé v životě, a tak
jsem to se ženou pojali trochu žertovně.
Kde jinde by se měl polárník ženit?
Jen pro zajímavost, byli jsme první
v Evropě, kdo to podnikl! Možná, že i na
světě, ale to nemáme ověřeno.
Sandra Surová, M3

