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Prezidentské volby 2023 
V současné době probíhá volba o post prezidenta republiky. 1. kolo se 

uskutečnilo 13. - 14. ledna s následujícími výsledky: 

Petr Pavel 35,40 % 1 975 056 hlasů 

Andrej Babiš 34,99 % 1 952 213 hlasů 

Danuše Nerudová 13,92 % 777 080 hlasů 

Pavel Fisher 6,75 % 376 705 hlasů 

Jaroslav Bašta 4,45 % 248 375 hlasů 

Marek Hilšer 2,56 % 142 912 hlasů 

Karel Diviš 1,35 % 75 475 hlasů 

Tomáš Zima 0,55 % 30 769 hlasů 

 
Druhé kolo „boje o Hrad“ se koná 27. – 28. ledna. Vstupuje do něj pouze Petr 

Pavel a Andrej Babiš, kteří získali téměř shodný počet hlasů. I když se přímá 
volba prezidenta republiky koná teprve po třetí, je o ni tradičně vysoký zájem jak 
je vidět i z volební účasti (68,24 %).  

 

Studentské volby 

Co je ovšem pro naše čtenáře možná ještě zajímavější 
než volby oficiální jsou takzvané Studentské volby. Třeba 
se stejně jako my předtím, než jsme začali pátrat, ptáte, oč 
jde. Jedná se o nezávislý průzkum programu „Jeden svět 
na školách“, který funguje již dvacátým druhým rokem 
pod záštitou organizace Člověk v tísni. Jak by volili naši 
plnoletí i neplnoletí spolužáci z celkem 504 zapojených 
středních škol se můžeme podívat v následujících dvou 
statistikách:  
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Již první graf se od oficiálního výsledku voleb poměrně zásadně liší, což určitě 
i znatelně ovlivňuje využití kandidátních listin z data 25. listopadu 2022, kdy 
nebyla kandidátka ještě zcela uzavřena. Pomyslným studentským prezidentem by 
se stala Danuše Nerudová a to již po prvním kole voleb. 

Ale jak je již nyní známo, zbytek České republiky má docela jiný názor, co se 
týče prezidentské volby. Druhé kolo se tedy konalo i mezi studenty a na rozdíl 
od oficiálního, zde už známe vítěze.  

Je jím s 85,72 % Petr Pavel, ale jak už to bývá, musíme si počkat zda ty 
„opravdové“ volby dopadnou ku spokojenosti většinové části středoškolského 
studenstva. 

Nyní snad stačí jen říci; hurá v pátek k volbám, naši plnoletí přátelé. A vám 
neplnoletým nezbývá nic jiného než sednout si k televizi se zaťatými pěstmi a 
držet palce právě vašemu kandidátovi.  

Text: Filip Jančička, Max Dolejší 
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 Současná vysoká inflace a vstup Chorvatska do eurozóny oživily debaty o přijetí 

eura v Česku. Mělo by Česko co nejrychleji usilovat o členství v eurozóně? Proč 
zavádět euro? Jaké jsou výhody a nevýhody přijetí? Odborníci se dohadují. 

Zavedení eura v České republice je jeden z dlouhodobých politický cílů ke zavedení společné 
evropské měny, ke kterému se Česko zavázalo přístupovou smlouvou do Evropské unie v roce 2003. 
Česko by dle ní mělo vstoupit do eurozóny, pokud bude splňovat tzv. konvergenční neboli maastrichtská 
kritéria. Vláda od roku 2004 současně každoročně vyhodnocuje stupeň ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou a výhled plnění maastrichtských kritérií. Z řady ekonomických i vnějších a vnitropolitických 
důvodů však proces přechodu z národní měny (české koruny, CZK) na euro nebyl doposud zahájen.  

KONVERGENČNÍ KRITÉRIA 

Členský stát EU musí splňovat podmínky, aby 
mohl do eurozóny přistoupit. Hlavním důvodem 
pro tyto podmínky je hladký průběh přechodu 
na euro a snaha předejít ekonomické krizi, ať už 
pro stát samotný nebo pro celou eurozónu. 

V roce 2008 ČR plnila maastrichtská kritéria 
nominální konvergence vyjma kritéria inflačního 
a kurzového. Kurzové konvergenční kritérium 
spočívá v minimálně dvouleté účasti 

v mechanismu měnových kurzů, tzv. ERM II, a dodržování normálního rozpětí v blízkosti centrální parity 
alespoň po období dvou let. Tento krok je však až finálním a účast v tomto programu znamená 
rozhodnutí dané země euro přijmout. 

PROČ ZAVÁDĚT EURO? 

Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové 
smlouvy k EU. Souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané 
v referendu. Novým členským zemím je udělena dočasná výjimka 
na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. 
Tento závazek sice není časově přesně vymezený, ale obecně se 
předpokládá, že ČR tak učiní, jakmile bude plnit všechna kritéria a její 
ekonomika bude po všech stránkách připravena na přijetí eura a na z 
toho vyplývající ztrátu samostatné měnové politiky. 
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PRŮBĚH ZAVEDENÍ EURA 

Zavedení eura bude probíhat podle Národního plánu zavedení eura v ČR. Ten navrhla Národní 
koordinační skupina pro zavedení eura v ČR, ve které jsou zastoupeni experti ze všech relevantních 
institucí (především Ministerstva financí, České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu).  

Zavedení eura bude probíhat formou tzv. velkého třesku, což znamená, že během jediného okamžiku 
se euro začne používat jak v hotovostní, tak i bezhotovostní formě. 

CO SE STANE S ČESKÝMI KORUNAMI?  

Po zavedení eura nastane v ČR tzv. doba duální cirkulace 
(platba dvěma měnami současně), která byla v rámci 
Národního plánu zavedení eura v ČR z r. 2007 stanovena 
na dva týdny. Poté Česká národní banka koruny stáhne 
z oběhu a postupně zlikviduje. Kov ze znehodnocených 
mincí by se pravděpodobně prodal jako surovina. 

ARGUMENTY PRO ZAVEDENÍ EURA:  

 snadná cenová porovnatelnost s jinými zeměmi 
 pohodlnější a levnější cestování 
 snížení transakčních nákladů 
 zrychlení a zjednodušení přeshraničních transakcí 
 ochrana před kurzovými výkyvy koruny vůči euru 
 spolurozhodování o měnové politice eurozóny  
 zvýšený tlak na rozpočtovou kázeň 
 vyšší atraktivita pro zahraniční investory (na Slovensku, v Slovinsku, v Estonsku a v Lotyšsku 

došlo po zavedení eura k nárůstu zahraničních investic)  
 zjednodušení administrativy (české firmy vyvážejí ze 65 % do zemí eurozóny)  
 posílení vlivu Česka v EU (důležitá rozhodnutí se dělají v eurozóně, která tvoří 86% HDP a 

75% obyvatel EU)  

ARGUMENTY PROTI ZAVEDENÍ EURA: 

 ztráta samostatné měnové politiky státu  
 směnný kurz a úrokové sazby nebude možné používat jako nástroj státní politiky[8] 
 absence státních institucí v EU, které jsou nezbytnou podmínkou pro funkční jednotnou 

měnu jakékoliv ekonomiky 
 nemožnost jednotlivých států EU určovat si vlastní měnovou politiku kvůli existenci eura 
 zapojení do Evropského stabilizačního mechanismu (záruky za dluhy všech členů eurozóny)  
 hlasy proti přijetí eura se objevují z důvodu placení dluhů Řecka a dalších států především na 

jihu Evropy 
 riziko krátkodobého zdražování  

Text: Veronika Brambůrková 
Zdroje: webové stránky ČNB a MFČR  
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„V dětství jsem si hrál na učitele, vytvářel jsem 
učebnice a písemky a pak je nutil vyplňovat rodiče“ 

Mgr. Ondřej Novák je učitelem anglického jazyka a společenských věd na Obchodní 
akademii. V rozhovoru vzpomíná na svá studentská léta a dětství. Také zmiňuje proč se 
stal zrovna učitelem a jak rád tráví volný čas.  

Vy jste studoval na gymnázium v Pelhřimově, je to tak? Vzpomínáte na tuto dobu rád? 

Ano, na pelhřimovském gymnáziu jsem studoval v letech 2009 až 2013. Zrovna letos to bude 10 let 
od maturity, tak na to celkem vzpomínám a přijde mi, že díky tomu i letos více soucítím s letošními 
čtvrťáky. Na gymnaziální roky vzpomínám velmi rád, bylo to pro mě krásné období, během kterého 
jsem se našel, a hlavně získal skvělé přátele, díky kterým bylo celé 
studium o dost snazší – podporovali jsme se, pomáhali si, a hlavně vše 
řešili humorem, na spoustu vtipných momentů vzpomínáme dodnes.  

Vaše kroky poté směřovaly na Pedagogickou fakultu Jihočeské 
univerzity. Proč jste si vybral zrovna učitelství? Byl to váš 
dětský sen? 

Je pravda, že v dětství jsem si rád hrál na učitele. Vzpomínám si, jak 
jsem tvořil „učebnice“ nebo písemky a pak je nutil vyplňovat rodiče, 
když přišli z práce. Když mi bylo asi deset let, tak jsem babičku také učil 
s počítačem, i pro ni jsem samozřejmě vytvořil pracovní listy a nějaké 
testy. Čas od času zavzpomíná, že ty materiály ještě někde má a čas od 
času do nich nakoukne. Ale neřekl bych, že učitelství byl můj dětský sen. Ve školce jsem se necítil moc 
dobře a 1. stupeň základní školy jsem si více méně protrpěl. Byl jsem dost citlivé dítě, takže jsem občas 
cítil křivdu ze strany učitelů, často jsem se i z některých učitelů nebo předmětů stresoval. 2. stupeň už 
byl lepší, ale vše se zlomilo až někdy v 9. třídě, kdy jsem si uvědomil, co všechno jsem už v životě 
zvládnul. Během gymplu jsem o učitelství také nijak nepřemýšlel, ale když došlo ve čtvrťáku na lámání 
chleba, podal jsem si přihlášku na žurnalistiku a na pedák. Věděl jsem, že chci v životě pracovat 
s angličtinou a díky profesorce Strnadové jsem si zamiloval základy společenských věd. Ze žurnalistiky 
jsem měl velký respekt a příliš jsem si tehdy nevěřil, rozhodl jsem se proto nakonec vydat cestou, kde 
bych předával znalost angličtiny (a společenskovědních témat) ostatním.   

Kdybyste si dnes mohl znovu vybrat jaké povolání budete dělat vyhrálo by opět učitelství? 

Před nějakou dobou jsem si prošel takovou menší krizí, kdy jsem si hodně vyčítal, že jsem se přece 
jen nevydal cestou žurnalistiky. Ale věřím, že všechno je tak, jak má být, že se vše děje z nějakého 
důvodu. Možná pochyby a výčitky zase za nějaký čas přijdou, ale momentálně jsem spokojený. Myslím 
si, že učitelství mi celkem jde a určitě je lepší být dobrý učitel než třeba špatný novinář.  

Jaké obory jste tam studoval a proč? 

Vybral jsem si kombinaci anglického jazyka a základů společenských věd. K angličtině jsem měl velmi 
kladný vztah už odmala, byl jsem v ní dobrý a věděl jsem, že chci s tímto jazykem pracovat dál. Bylo mi 
celkem jedno jak, ale můj cíl bylo zvolit si profesi, kde budu s angličtinou v každodenním kontaktu. 
Společenské vědy jsem si oblíbil na gymplu, ale myslím, že tady to bylo hodně ovlivněné vyučujícím. 
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Kdybych mě ZSV učil někdo jiný, nejspíš bych nešel společenské vědy studovat na vysokou školu a 
nejspíš bych nyní neodpovídal na tento rozhovor, protože bych nebyl učitelem.  

Práce učitelů nemusí být vždy úplně nejjednodušší, co Vás na tomto povolání baví nejvíce 
a co Vám naopak nejvíce vadí? 

Baví mě kontakt s mladými lidmi. Stejně tak mě naplňuje pocit, že někomu předávám znalost 
anglického jazyka. Když vidím, jak se studenti za ty čtyři roky v angličtině posunou, mám z toho vždy 
ohromnou radost a uvědomím si, že moje práce má smysl a že to vynaložené úsilí za to stojí. Stejně tak 
rád ve studentech buduju nějaké základní povědomí ve společenskovědních tématech, i když to je 
někdy dost těžké. Co mi naopak vadí jsou třídy, ve kterých není dobrá atmosféra. Už jsem pár takových 
tříd zažil, a to si pak musím hodně připomínat, proč tohle povolání má smysl a proč nestojí za to nechat 
se odradit nespolupracující, znuděnou a zájem nejevící třídou.  

Začal jste hned po dokončení vysoké školy pracovat u nás na škole – na Obchodní 
akademii? Jak jste se sem dostal? 

Ano, hned po ukončení studia jsem nastoupil na pelhřimovskou obchodku. Chtěl jsem jít někam, 
kde to znám, abych si alespoň trochu usnadnil začátek pedagogické kariéry, který je velmi náročný. 
Původně jsem si říkal, že až se profesně rozkoukám, možná se přesunu do nějakého většího města, ale 
protože se mi na škole moc zalíbilo, myšlenky o přesunutí vzaly brzy za své.  

Jak jste zde spokojený, jací kolegové jsou nejlepší? 

Všude se najde někdo, kdo vám úplně nesedne, nebo kdo vám klidně hodí i nějaké ty klacky pod 
nohy, to je bohužel realita. Ale naprostá většina kolegů je moc fajn, až mě někdy mrzí, že na sebe 
nemáme více času – realita je totiž taková, že během přestávky si maximálně trochu popovídám 
s kolegy, které mám kolem sebe, což je v mém případě kolegyně Hořejší, Nováková nebo Coufalová. 
Blízko mám i ke kolegovi Jírů, vždy si rád popovídám i s kolegyní Dědovou, ze které neustále vyzařuje 
dobrá nálada a pozitivní energie. Nemůžu tu ale jmenovat všechny, na to asi není prostor. Co se týče 
našich studentů, moc se mi líbí, že jsou slušní, klidní a pozorní, většinou i spolupracující, to určitě není 
samozřejmé.  

Máte teď také třídnictví, jak si myslíte že jste se tohoto úkolu zhostil? Jste se svou třídou 
spokojený? 

Na tuhle otázku by spíš měli odpovědět moji studenti. Já doufám, že jsem se té role zhostil dobře. 
Snažím se být takovým jejich průvodcem na naší škole a celkově i průvodcem na cestě jejich studiem. 
Myslím, že mě občas vnímají jako takovou rodičovskou figuru, protože se o ně snažím starat, někdy si 
říkám, že jsem si je možná až moc rozmazlil. Často jim promlouvám do duše, občas se na ně umím i 
celkem dost naštvat. Ale mám je moc rád, za nic bych je nevyměnil a vím, že loučení s nimi bude za dva 
roky setsakramentsky těžké.  

Na závěr bych trochu odbočila od Vašeho profesního života, co rád děláte ve volném čase?  

Odmala miluju filmy, ale nejsem úplně obyčejný divák, zajímám se totiž o to, jak se točí, zda si na 
sebe nakonec vydělají atd. Většinou jsou lidé kolem mě překvapeni, když jim jsem schopný říct, na čem 
se momentálně pracuje a bude v kinech za tři nebo čtyři roky. Proto asi nepřekvapí, že rád a často 
chodím do kina, sleduju seriály, miluju poslech hudby, když je čas a nálada, rád čtu knihy, především 
detektivky. Rád trávím čas s rodinou, přáteli, se svou fenkou Daisy a kocourem Matýskem. Rád si také 
zajdu do kavárny nebo na dobré jídlo, baví mě plavání, doma si občas zahraju nějakou videohru na 
PlayStationu.  

Text: Barbora Potocká 
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Izrael už dávno všichni znáte. Rozhlas, televize, noviny, internet i 
časopisy přinášejí o této zemi tolik zpráv, že kdekdo může být 
přesvědčený o svých dobrý znalostech této země. Ale, je to mu tak? Opravdu Izrael známe 
tak dobře anebo se nám při slovu Izrael vybaví pouze Židé a Davidova hvězda? Něco na 
tom bude, co myslíte? Ověřte si své znalosti v tomto článku.

Izrael jako 
„mnohonárodnostní stát“ 

Přestože to je  malá země, žije tu něco 
přes 8 milionu obyvatel. Většina 
obyvatelstva je sice židovského vyznání, ale 
žijí tu také muslimové, křesťané, drúzové a 
stoupenci bahaismu. Častou, avšak mylnou 
domněnkou se stává, že obyvatele této země 
sjednocuje víra – čemuž tak není. Jediné, co 
tyto obyvatele sjednocuje je izraelský pas a 
skutečnost, že je vlastně nic nespojuje. 

Izrael je přistěhovalecká země. Již více 
než sto let sem přicházejí Židé z celého 
světa. Za to, že se znovu sešli ve Svaté zemi, 
když byli předtím roztroušeni po celém 
světě a v zemi předků zůstalo jen několik 
málo Židů, mohou poděkovat vizionářské 
síle novináře Theodora Herzla, který na 
konci minulého stolení založil sionistické 
hnutí (Sionismus je ideový směr, jehož 
hlavním cílem bylo a je přesidlování Židů 
do země izraelské. pozn redakce.). 
Přistěhovalci přicházejí ze všech koutů 
světa a vnášejí do Izraele tradice, které si 
přinesli ze své dřívější vlasti: Židé 
německého původu přesnost, Židé 
pocházející z Etiopie zdvořilou 

zdrženlivost, přistěhovalci z Jemenu hudbu 
a tanec. A takto 
bychom mohli 
pokračovat dál. 
Pojďme se, ale 
posunout.  

„Bezpečnost 
nade vše“ 

V Izraeli potkáte 
hodně vojáků, 
z čehož lze pochopit, 
jaký má armáda v této 
zemi význam. Pro 
Izrael byla armáda 
nezbytnou součástí a 
dnes tomu není jinak. její totiž poměrně 
krátká historie Izraelského státu je spjata se 
značně velkým počtem teroristických 
útoků. Pokud tedy přemýšlíte o návštěvě 
této země, je nutno podotknout, že při 
příjezdu budete podrobení velmi pečlivé 
kontrole zavazadel, protože tyto kontroly 
mají v prvé řadě zabránit tomu, aby někdo 
do letadla nebo z letadla nepropašoval 
trhaviny nebo zbraně, kvůli terorismu, který 
Izrael zužuje už dlouhá léta. Proto chtějí 
úředníci bezpečnosti vidět prostě všechno. 

Židovské svátky 

Mezi nejznámější a nejdůležitější 
židovský svátek patří Šabat. Šabat odpovídá 
naší neděli, tudíž se koná každý týden. 
Začíná v pátek západem slunce a končí 
západem slunce následujícího dne. Tento 
den se většina Izraelců vydává na výlet, 
menšina jde do synagogy a světí svátek.  Po 
tuto dobu by židé neměli pracovat, 
nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv 
všední činnost. Čemuž dosvědčují stažené 
rolety v obchodech v pátek už po poledni. 

Hlavní město: Jeruzalém 

Počet obyvatel: 8 299 706 

Rozloha: 22 072 km²  

Jazyk: hebrejština, arabština 

Náboženství: judaismus, islám 
křesťanství 

Státní zřízení: parlamentní 
republika 

Měna: Nový izraelský šekel
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 Další významným svátkem je Pesach. 
Tento svátek většinou připadá na dobu 
velikonoční, je to také jeden 
z nejdůležitějších a vůbec 
nejstarších židovských svátků. 
Začíná večerem seder (= 
„pořádek“), kdy se po celé 
zemi sejdou rodiny. V tento 
večer se čte příběh o vyvedení 
Židů z Egypta, protože svátek 
Pesach právě tuto událost 
připomíná. Pesach se také 
spojuje s rozsáhlým velkým úklidem a 
nikde nesmí zůstat nic kvašeného. Během 
tohoto svátku k předpisům patří také to, že 
nádobí a příbory musí být během svátku 
Pesach košer. To znamená, že se nesmí 
používat žádné nádobí ani příbor, které 
přišlo během roku do styku právě s něčím 
kvašeným.  

Jom kipur. Jom kipur neboli Den smíření 
je největší židovský svátek, který se koná 
v době po židovském Novém roce, tedy 
v září nebo říjnu. V tento den jsou 
odpouštěny lidské hříchy. V Den smíření si 
Izrael sám sobě předpisuje odpočinek, 
zavírají se obchody, restaurace, oněmí 
rozhlasové stanice, izraelské programy, 
zavřené jsou též letiště a zastavuje se i 
automobilová doprava. Svátek Jom kipur je 
už dvacet let propojen se vzpomínkou na 
válku, která se stala pro Izrael 
traumatickým zážitkem. V tento sváteční 
den roku 1973 zahájily Egypt a Sýrie válku, 
která zpočátku znamenala pro Izrael téměř 
porážku. Přesto měl Izrael štěstí v neštěstí a 
válka pro ně skončila vítězstvím.  

„Nebe a peklo“ 
Jeruzalém a Tel Aviv 

Tel Aviv je život Jeruzalém je naděje na 
život. Všechny cesty po Izraeli vedou 
samozřejmě kolem hlavního města 
Jeruzaléma, dokonce snad i cesta do nebes 
vede přes Jeruzalém. Pokud se na to 
podíváme z téhle stránky, tak cesta do pekla 
vede pravděpodobně přes Tel Aviv. Přesto 
by tyto dvě města nemohla bez sebe 
existovat, protože Tel Aviv je nervovým 
centrem Izraelského státu, jehož srdce bije 
v Jeruzalémě. 

Začneme Tel Avivem. Druhé největší 
město o 450 tisících obyvatel je zkrátka a 

dobře hospodářským a 
kulturním centrem 
Izraele. Počet krčem, 
restaurací a hospod 
v Tel Avivu by totiž 
mohl odpovídat zhruba 
počtu synagog, mešit a 
kostelů v Jeruzalémě.  
Tel Aviv vystavěný na 
písku se chlubí svou 
mladistvostí, zatímco 

Jeruzalém zbudovaný na holých skalách se 
pyšní svými tisíciletími dějinami.     
Jeruzalém, město ležící v Judských horách 
na hranici úmoří Středozemního a Mrtvého 
moře. Počet obyvatel Jeruzaléma je kolem 
900 tisíc a historie města sahá až do 4. 
tisíciletí př. n. l., což z něho činí jedno 
z nejstarších měst světa. A na co určitě 
neopomenout při návštěvě těchto měst? Tak 
v Jeruzalémě 
je to určitě 
Skalní dóm 
s pozlacenou 
kupolí na 
Chrámové 
hoře, Zeď 
nářků – dnes 
nejposvátnější židovské 
místo. Chrám Božího hrobu 
ve Starém městě, kde byl ukřižován Ježíš 
Kristus nebo Lví brána přezdívaná jako 
Štěpánská, kde měla údajně začít Kristova 
poslední cesta. V Tel Avivu stojí za 
návštěvu Velká synagoga v centu města, 
oblast Neve Tzedek na jihu, kde naleznete 
především malebné domy, kavárny a výborné 
restaurace. pro trochu klidu vyrazte do 
přístavu Jaffa, je to jeden z nejstarších 
přístavů, kde se také pořádá bleší trh. 

Míst k návštěvě je v Izraeli bezpočet, 
takže pokud vás Izrael zaujal a chtěli byste 
se dozvědět víc, tak vám nezbývá nic jiného 
než tuto neobyčejnou zemi navštívit. 

Text: Julie Musilová

Obrázek 2- Tel Aviv 

Obrázek 1- Jeruzalém 
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Mnemotechnické taháky 
Tyto taháky jsou zase vytvořeny 
pomocí technik, jako jsou 
akronymy nebo vizuální asociace, 
které pomáhají studentům 
zapamatovat si informace. Slouží 
k učení pojmů nebo faktů. 

Mind maps 
Jedná se o grafické reprezentace 
informací, které se skládají z hlavního 
tématu a dalších podtémat. Mind 
maps se používají k organizaci 
informací a k lepšímu pochopení 
vztahů mezi různými tématy. 

Klíčová slova 
Skládají se z klíčových slov 
nebo frází, které jsou důležité 
pro pochopení daného tématu. 
Tento typ je často vytvořen 
učiteli nebo se na ně studenti 
odkazují v učebnicích nebo 
poznámkách. 

Outline 
Tvoří je seznamy bodů 
uspořádaných podle 
důležitosti nebo 
chronologického pořadí. 
Užívají se k učení 
dějepisu nebo literatury. 
 

Je tahák neetický? 
Historie taháků ve škole sahá daleko do minulosti. Studenti již dlouho 

hledají způsoby, jak získat vědomosti rychleji a snadněji, a taháky jsou 
jedním z nich. Ty se týkají různých témat, od matematiky a fyziky po dějepis 
a literaturu. Obvykle se skládají z klíčových slov a konceptů, které by měli 
žáci znát. Mohou být vytvořeny jak učiteli, tak studenty. Některé školy je 
dokonce povolují jako pomůcku k použití během testů nebo zkoušek. Nicméně, někteří učitelé a školy 
taháky považují za neetické, protože se studenti mohou spoléhat pouze na ně místo skutečného učení 
a pochopení tématu.  

Ač někteří tomu nemusí věřit, občas můžeme taháky používat také k dosažení vyšší úrovně 
koncentrace a efektivnějšího učení. Je dokázáno, že někteří žáci studují lépe, když si informace zapisují 
a poté znovu přečtou, což pomáhá k lepšímu pochopení a zapamatování. 

Další jejich výhodou může být také pomoci studentům při samostudiu nebo při práci ve skupině. 
Taháky jsou užitečným nástrojem pro organizaci a soustředění se na důležité informace, které je nutné 
pro úspěšné zvládnutí tématu. 

Ačkoliv se jeví jako neškodná věc, jeho využívání může mít i negativní dopady. Může snižovat 
schopnosti samostatného učení nebo vypořádání se s novými situacemi bez pomoci. Také mohou být 
považovány za nefér vůči studentům, kteří je nepoužívají. 

Věřím, že taháky se mohou stát užitečnou pomůckou pro studenty, pokud se užívají správně a v 
souladu s pravidly školy. Je důležité, aby žáci taháky brali pouze jako nástroj k dosažení lepšího 
pochopení a zapamatování informací. Skutečné učení a pochopení tématu stále zůstává na nich. 

Na úplný konec jsme si pro vás připravili typy taháků, které by vám mohli pomoct ve škole a se 
studiem. 

    Text: Lucie Trnková 

Digitální taháky 
Jde o digitální verze papírových taháků 
tvořených pomocí různých softwarů 
nebo aplikací. Digitální taháky mohou 
být uloženy na cloud nebo na mobilních 
zařízeních, což umožňuje studentům 
přístup k nim kdykoliv a kdekoliv. 
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PROGRAM KINO VESMÍR PELHŘIMOV 
LEDEN 2023 

Přání k narozeninám 
23.01.2023 20:00 

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby 
se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy 
až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné 
plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé 
strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny 
ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho 
skrývaným tajemstvím. 

Babylon 
24.01.2023 20:00 

Damien Chazelle natočil film Babylon o vzestupech i pádech 
hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu 
dvacátých let minulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a 
jejich herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to skvěle 
sedne, ale jiní mají menší úspěch. V hlavních rolích se představí 
Margot Robbie a Brad Pitt. 

Ve znamení býka 
29.01.2023 20:00 

Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, který přestože se na 
první pohled topí v luxusu, těžce bojuje se samotou a depresemi 
a pomalu se propadá do spirály plné drog, prostitutek a alkoholu. 
Snaží se vší silou bojovat s vlastními démony, ale přestože 
vynakládá veškerou zbylou energii, nedaří se mu najít cestu ani 
ke své dcerce, kterou nadevše miluje. Okolí, v čele s osobní 
asistentkou Ilanou, neúnavně pokračuje v práci na jeho kariéře, 
ale Cole už tohle tempo nezvládá… 

V zajetí mysli 
30.01.2023 20:00 

Město terorizuje sériový vrah a policie je bezmocná. Úřady si 
neví rady a požádají o pomoc uvězněného sériového vraha, 
kterého všichni znají pod přezdívkou "Umělec". Brilantní mysl 
jim pomáhá přiblížit se k psychice vraha, který si vybírá další 
oběti. Dvojice detektivů, která se na případu podílí, se dostává 
stále více pod vliv "Umělce" a zdá se, že v této hře na kočku a 
myš události neřídí detektivové. 



 

Řešení: 1b, 2,c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a, 11c, 12c, 13b, 14a 

Kvíz etikety 

1. Kdo při pozdravu podává ruku jako první? 

a) muž 

b) společensky významnější osoba nebo žena 

c) jak to vyplyne ze situace 

2. Kdo jako první nastupuje do výtahu? 

a) žena  

b) muž  

c) žena nebo starší osoba 

3. U stolu vždy začíná jíst: 

a) nejstarší muž 

b) žena nebo nejváženější osoba 

c) ten kdo dostane jídlo první 

4. Když se potkají muž a žena, kdo koho pozdraví dříve? 

a) žena muže 

b) muž ženu 

c) jak to vyplyne ze situace 

5. Když jdou žena a muž do restaurace, první vstupuje: 

a) ten, kdo je starší. Je jedno, zda je to muž či žena. 

b) žena. Muž jí dává přednost. 

c) muž 

6. Při návštěvě divadla či kina vstupujeme do řady v hledišti: 

a) čelem k divákům 

b) zády k divákům 

c) bokem k divákům 

7. Odpovědět na pozdrav je:  

a) slušnost   

b) projev zdvořilosti 

c) povinnost 

8. Při chůzi do schodů: 

a) muž jde kousek za ženou 

b) muž jde kousek před ženou  

c) muž jde vedle ženy



 

Řešení: 1b, 2,c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a, 11c, 12c, 13b, 14a 

9. Jak pokládáme příbor, pokud si chceme dát PAUZU? 

a)  b)  c) 

 

 

 

10. Jak položíme příbor, pokud chceme číšníkovi říct, že jídlo bylo VÝBORNÉ? 

a)  b)  c) 

 

 

11. Jak položíme příbor, když chceme číšníkovi naznačit, že ČEKÁME NA 

DRUHÝ TALÍŘ? 

a)  b)  c) 

 

 

12. Kam si v restauraci položíte látkový ubrousek ještě, než začnete jíst? 

a) vedle talíře 

b) zastrčíme si ho za límec např. košile 

c) rozprostřeme ho na klíně 

13. Co uděláte s látkovým ubrouskem po dojedení? 

a) položíme na talíř pod příbor 

b) položíme ho vedle talíře na stůl 

c) při odchodu z restaurace ho necháme na židli 

14.  Pokud se k jídlu podává pečivo. 

a) naláme na menší kousky a vkládáme do úst 

b) rozkrájíme ho příborem 

c) vezmeme do ruky o ukusujeme 
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ÚNOROVÉ AKCE V PELHŘIMOVĚ 

V kulturním domu Máj se můžeme těšit na:  

 

Valentýnská Pelhřimovská tančírna 
4. února 2023 
V KD Máj na Malé scéně se bude pořádat Valentýnská Pelhřimovská 
tančírna s výukou argentinského tanga. 
Dress code: Společenské oblečení 
Kde: Malá scéna KD Máj 
Kdy: 19:00 
Vstupné: Studenti: 140 Kč, dospělí: 200 Kč 

 

Karneval s Milanem Řezníčka 
5. února 2023 
V KD Máj se můžeme těšit na Milana Řezníčka, který poprvé zavítá za 
dětmi s dětským karnevalem plný zábavy a her.  
Kde: Velká scéna KD Máj 
Zahájení: 15:00 
Vstupné: V předprodeji: 120 Kč, na místě: 150 Kč 

 Prago Union – KATO & Sukulent Sound 
10. února 2023 
Z kraje si pro nás připravili na Malé scéně jednu lahůdku. Do 
Pelhřimova zavítá legenda české rapové scény a tvář současného 
Prago Union KATO za doprovodu dalšího člena PU DJ RAMMEL. Jako 
předskokan vystoupí SUKULENT SOUND. 
Kde: Malá scéna KD Máj 
Vstupné: Předprodej: 300 Kč, na místě: 350 Kč 
Otevření sálu: 19:00 
Sukulent Sound: 20:00 
Prago Union – KATO: 21:15 

 Městský ples 
11. února 2023 
Kde: KD Máj 
Otevření sálu: 19:30 
Vstupné: 390 Kč 
Kapela: Blue Band 
Hosté večera: Danza Brno, DanceArt Pelhřimov 
Nebude chybět slosování vstupenek o hodnotné ceny a drobné 
občerstvení 
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 DOGA RESPEKT VINYL TOUR 
3. března 2023 
Česká rocková ikona Doga vydává své zlaté album. Je to rok, co kapela 
představila fanouškům svou poslední desku. TA se za pouhé dva týdny 
stala zlatou a zároveň jednou z nejúspěšnějších alb roku 2021. 
Kde: KD Máj – Velká scéna 
Začátek: 20:00 
Vstupné: předprodej: 399 Kč, místo: 480 Kč 

V Divadle Lubomíra Lipského se můžete těšit na: 

 

Jakub Kohák & Patrik Hezucký 
9. února 2023 
Zábavná talkshow s moderátory Patrikem Hezuckým a Jakubem 
Kohákem, které můžete znát nejen z televizních obrazovek, ale i 
z rádia Evropa 2 
Kdy: 19:00 
Kde Divadlo Lubomíra Lipského 
Vstupné: předprodej: 390 Kč, na místě: 450 Kč 

 

Princezna ze mlejna 
11. února 2023 
Divadelní zpracování známé filmové pohádky režiséra Zdenka Trošky 
Kdy: 15:00 
Kde: Divadlo L. Lipského 
Vstupné: předprodej: 120 Kč, na místě: 150 Kč 

 

Hop trop 
15. února 2023 
Představení trampské skupiny HOP TROP. 
Obsazení: 
Ladislav Hubenák Kučera – akustická kytara, zpěv 
Jaroslav Samson Lenk – akustická kytara, zpěv 
Jaromír Šroub Vondra – kontrabas, zpěv 
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HOROSKOP 
 

Hvězdy jsou v příštích dnech mimořádně příznivé a otevírají velké příležitosti. Zjistěte, zda 
se tato předpověď týká i Vás. Pokud ne, nemusíte zoufat, další týdny přinesou mnoho úspěšných 

chvil pro všechna znamení. 
 

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Začnete mít pocit, že na pracovišti vládne napjatá 
atmosféra. Snažte se nejprve zamyslet na tím, proč tomu tak je. Zjistíte, že se 
nedá nic dělat. Musíte se k tomu zkrátka postavit čelem.  

Ryby (21. 2. - 20. 3.) Tento týden pamatujte v práci na zodpovědnost a snažte 
se splnit povinnosti precizně. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, 
nerozhodujte se zbrkle. Všechno si pořádně promyslete, anebo se s někým 
raději poraďte. 

Beran (21. 3. - 20. 4.) Váš horoskop prozrazuje, že v práci veškeré činnosti zvládnete výtečně a 
dočkáte se uznání i ze strany nadřízených. O víkendu snad pak konečně zvolníte a v klidu se 
zaměříte na soukromý život a zábavu. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) Pokud máte pocit, že v práci nestihnete všechno dokončit, stanovte si to 
nejdůležitější a zbytek odložte. Povinnosti si nenoste domů, pokud nechcete zkazit náladu celé 
rodině a vlastně i sobě. 

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Hvězdy prozrazují, že v práci by se vám mělo podařit upevnit si svou pozici. 
Mějte na paměti, jak důležitá je pro úspěch pokora. Pohlídejte si i výkyvy nálad, jimiž zatěžujete lidi 
v blízkém okolí. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) Zkuste se do tohoto pracovního týdne naladit co nejpozitivněji. V práci dejte na 
přátelskou radu kolegy, který to s vámi myslí dobře. Předejdete tím problémům, které by vás později 
jinak neminuly. 

Lev (23. 7. - 22. 8.) Horoskop vás varuje, abyste si toho na sebe tolik nenakládali. Atmosféra není 
nejklidnější, mohli byste se na pracovišti dostat do konfliktů se svými kolegy, nebo dokonce s 
nadřízeným. V soukromí to bude lepší, hvězdy budou přát randění. 

Panna (23. 8. - 22. 9.) Připravte se na to, že v práci to nebudete mít jednoduché. Nevzdávejte se 
ani v tom případě, když se kolegové dají na ústup. Vytrvejte na svých stanoviscích a snažte se je 
podložit pádnými argumenty. 

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Hvězdy upozorňují, abyste se připravili na změny. Nadřízení nastolí trochu 
jiný režim a vy se tomu budete muset přizpůsobit. Seznam nových povinností si raději sepište. Doma 
bude vše v pořádku. 

Štír (24. 10. - 22. 11.) Hvězdy prozrazují, že vás práce sice obere o osobní život, ale uvědomte si, 
že jste to tak chtěli. Nyní máte šanci na povýšení, a tak byste neměli polevovat před blížícím se 
cílem. Proberte to se svými nejbližšími. 

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Horoskop vás nabádá, abyste se snažili zjistit, kdo to s vámi myslí upřímně. 
Někdo si dělá zálusk na vaše pracovní místo. Plňte povinnosti opravdu důsledně, aby vás nikdo 
nemohl ohrozit. Vyplatí se vám to. 

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Připravte se na to, že tento den přinese více napětí a konfliktů. V 
zaměstnání můžete očekávat nejrůznější rozepře s autoritami a konkurenční boj. Je potřeba 
zachovat chladnou hlavu, ať neuděláte nějakou chybu. 


