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CO SE 

NAUČIT 

OD 

STUDENTSKÝCH 

OUTFITŮ? 

 

 TENISKY 



Po většinu času se zdají být jako nepsaná školní uniforma. Pro svou pohodlnost a obrovskou škálu 

značek, velikostí i barevných provedení jsou tenisky mezi studentkami snad nejoblíbenější obuví 

vůbec. Vezměte si z toho příklad a nasaďte svému outfitu sportovní nádech při občasné výměně 

balerín a kotníkových bot za sportovní tenisky 

 

LEGÍNY 

No upřímně, stejně jako téměř nikdo, ani studenti legíny nosit neumějí. Ale nebojí se jich a občas se 

mezi nimi najdou jedinci, kteří v jejich kombinování září. Oproti studentům máte ten benefit 

nadhledu a zkušeností, tak víte, že povolené jsou, ale na kombinování opatrně. Prosím, né žadné 

legíny a barevné sukně k tomu. 

  

ŠPERKY  

Výrazné náušnice, několik náramků na jednom zápěstí a mohutné prsteny. Rozhodně se nezdobte 

vším najednou, ale pokud maximum vašich šperkových experimentů zaznamenává jeden Pandora 

náramek, náušnice od babičky nebo snubní prstýnek, můžete se přeci jen trochu odvázat. Trend 

vícero náramků je stále tady a řetězce navíc prodávají už předem zkombinované sety.  

 

MIKINY  

Přiznejme si, kolik žen nosí do práce mikiny? Ale pokud nemusíte dodržovat striktní dresscode, kde 

jste kdy četla, že mikina se do práce nehodí? Ta neonová sportovní s odvětráváním a reflexními 

prvky bude opravdu lepší, když zůstane doma. Zato trendy oversized mikiny z jarních kolekcí si 

místo ve vašich pravidelných kompletech jistě zaslouží. 

 

DŽÍNY 

MUST HAVE. A nejoblíbenější kalhoty na světě. Studenti nejčastěji dávají přednost upnutým 

skinny střihům v tmavě a světle modrém odstínu. A my jsme pro, abyste minimálně zmíněné dva 

druhy elastických slimek oblékala do práce také. S černým sakem a bílou košilí budete aspirovat na 

nejvíc šik dámu na oddělení.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 



Zuzana 

Jusufi 

Opuštěná místa x-krát jinak 

 
I když civilizace pokročí jakýmkoli způsobem, 

vždy se najdou místa, pro něž už člověk nemá 

využití a postupem času prostě zchátrají. Ať 

už se jedná o odstavené elektrárny, opuštěná 

a zchátralá nemocniční zařízení, 

z těchto památek z ne tak dávné minulosti vám 

bude mrazit v zádech.  

Pokud ale patříte mezi nadšence do 

fotografií, určitě zde naleznete inspiraci na 

adrenalinovou výpravu do opuštěných komplexů.  

 

Moderní Čínská města duchů 

 
V nejlidnatější zemi světa s názvem Čína najdeme 

mnoho míst s počtem obyvatel několikrát 

převyšující počet všech Slováků nebo Čechů, ale 

stále jsou k vidění i tzv. města duchů, kde se 

nacházejí čtvrtě bez lidí. Ale nepředstavujte si je 

jako polorozpadlé oblasti na okrajích velkoměst 

nebo něco podobného. Najdete v nich totiž vysoké 

mrakodrapy, obrovské bytové komplexy, moderní 

vybavení, prostě vše, co dnešní člověk potřebuje 

na život. Ptáte se, proč tam tedy nikdo není? Nyní 

není, ale bude, konkrétně v roce 2026. Jde o 

čínský plán na přesídlení 250 milionů obyvatel z 

venkova do nově vybudovaných městských 

lokalit. V současnosti jsou již mnohé budovy a 

komplexy připravené k užívání, ale ještě se čeká 

na vylepšení a dobudování dalších.  



 

Pripjať - Ukrajina 

 

Pripjať byla kdysi vzorovým městem vlády SSSR. 

Dnes již světoznámé městečko bylo postaveno v 

roce 1970 pro potřeby dělníků a pracovníků 

jaderné elektrárny v nedalekém Černobylu. 

Bohužel město museli jeho obyvatelé v roce 1986 

opustit kvůli největší katastrofě jaderné elektrárny 

v dějinách lidstva. Dnes, po několika desítkách let, 

je město stále plné radiace a tudíž liduprázdné. 

Skládá se z opuštěných bytových bloků, 

vyschlých bazénů, opuštěných nemocnic, 

rozpadajícího se ruského kola, chátrající školy 

apod. Čas jako kdyby zde před třiceti lety zamrzl. 

Evakuace 

Pripjati 

proběhla 

27. dubna 

1986, 

přičemž 

bylo jejím 

obyvatelům řečeno, že se budou moci do tří dnů vrátit. 

Tato informace však byla záměrně mylná, aby si toho lidé 

moc nebalili sebou a místo co nejrychleji opustili. 

 

 

Miranda 

Castle - 

Belgie 

 

Hrad 

Miranda byl 

původně 

postaven 

francouzskými šlechtici v 19. století a je to neogotická budova stojící v provincii Namur v Belgii. 

Zajímavostí a vodou na mlýn hledačům mrazivých míst je skutečnost, že během bojů druhé světové války 

byly prostory hradu využívány jako sirotčinec. Místo však postupem času ztratilo svůj význam a v roce 

1980 bylo zcela opuštěno a mírně udržováno až do roku 1991, kdy rodina vlastnící tento objekt zcela 



ztratila zájem o jeho existenci a ponechala ho rozpadu. Vzhledem ke své minulosti se místo stalo senzací 

mezi lovci duchů a lidmi, kteří se věnují prozkoumávání zchátralých budov.  

 

Dadipark - Belgie  

 

 

Dadipark byl rekreačním parkem, který se nacházel v samém srdci města Dadizel v Belgii. Fungoval od 

roku 1950, až do jeho uzavření, ke kterému došlo v roce 2002. V roce 2000 zde totiž malý chlapec přišel 

o ruku při atrakci vodní jízda, což vedlo k prudkému poklesu návštěvnosti. Park byl poté o dva roky 

později uzavřen kvůli větším rekonstrukcím, avšak nikdy nebylo jeho fungování obnoveno. Nyní místo 

návštěvníků přebrala příroda, která obrůstá dosud neporušené atrakce, které jsou však již v havarijním 

stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klaudie 

Kolářová 

GALAXY S7 

RECENZE 

 
Samsung Galaxy S7 je 

ten pravý špičkový 

smartphone.  

Model S7 nás při 

uvedení v Barceloně 

opravdu uchvátil, 

pokrok oproti 

loňskému modelu S6 

je však malý. Po několika týdnech 

používání se typ S7 ukazuje být 

vlastně relativně obyčejným 

smartphonem, tak trochu doplácí 

na vizuální atraktivitu modelu S7 edge, který je tou pravou stylovkou. Na 



druhou stranu je tak S7 konzervativnější volbou pro ty, kterým přijde edge 

jako příliš odvážný experiment. 

 
 

Vzhled a konstrukce: elegán z kovu a skla 
Samsung jsme v minulosti kritizovali za zpracování jeho top modelů, které v podstatě 

neodpovídalo cenovce. Tentokrát to Samsung napravil . 

U loňského S6 použil špičkové materiály a dal si na celkovém zpracování záležet.To samé 

platí pro dnešní S7. Základní rám telefonu je hliníkový 

Podobně jako Sony totiž výrobce zvolil provedení zadní části telefonu ze skla, záda jsou 

tedy krytá stejně jako displej sklem Gorilla Glass. Námi testované bílé provedení má tu 

výhodu, že na něm nejsou vidět otisky prstů a různé šmouhy, které se na barevných verzích 

projeví trochu více. Kdo bude vyžadovat trochu víc stylu, namísto bílé nebo černé barevné 

varianty zvolí třeba zlaté nebo modré provedení. Jen musí počítat s tím, že tyto varianty 

jsou k dispozici jen s vyšší kapacitou paměti 64 GB a tudíž jsou dražší. Zvláštností bílé 

barvy je určitý perleťový odlesk, různé hry s barvou při odlišném úhlu pohledu nabízejí i 

další barevné varianty. 

Celkově je design S7 elegantní. 

Výkon a display: absolutní špička 

Mnozí mohou považovat QHD panel Galaxy S7 za zbytečnost, ovšem není pochyb o tom, že je to naprostá 

špička, v současnosti na trhu moc lepších displejů nenajdeme,kromě loňské s6. 

peračním systémem je tu pochopitelně Android6 , v kombinaci s výkonným hardwarem  funguje bez 

problémů. Výkon v Antutu dosahuje 130 000 bodů,což je dobré, ale o proti loňskému S6 s 90 000 body se 

nejedná zas tak velký skok. Telefon má výkonu na rozdávání, jeho čipset Exynos  je v současnosti 

nejvýkonnějším hardwarem, jaký si lze na poli chytrých telefonů pořídit. Galaxy S7 má také 4 GB RAM, 

systém s ní dovede velmi dobře zacházet i kvůli tomu, že paměť je velice rychlá, a to díky  technologii 

LPDDR4.Jen s několika spuštěnými aplikacemi zbývá v paměti asi jeden a půl gigabajtu volného místa. 

 

Baterie: den, ale o moc víc ne 
U letošního topmodelu se Samsung vydal cestou napevno vestavěné baterie, což mu umožnilo lépe využít 

prostor v těle telefonu a vylepšit celkové zpracování. Vestavěný Li-Ion akumulátor má kapacitu 3000 mAh, 

což sice není žádná rekordní hodnota, ale porce je to solidní. Vzhledem k tomu, že použitý procesor Exynos je 

kromě vysokého výkonu také úsporný, výdrž baterie se v praxi pohybuje na přijatelné úrovni. 

 

 

 

 

 



Fotoaparát: světová extratřída 

 
V loňském roce měl Samsung Galaxy S6 výborný 

foťák, 
Foťák S7 je jednoduše skvělý a zcela suverénně si 

říká o titul nejlepšího fotomobilu na trhu. Foťáku 

vlastně nejde téměř nic vyčítat, jediné, co nám tu 

trochu chybí, je plný manuální režim, ve kterém 

bychom mohli podrobně nastavovat všechny 

parametry focení. Je tu určitý jednodušší systém, 

který dovolí volit třeba barevné podání, ostřit, 

vybírat vyvážení bílé, citlivost ISO a kompenzaci expozice. 

Kreativní fotografové tak mají široké možnosti, ale trochu nám 

chybí nastavení času závěrky. 
Dvanáctimegapixelový snímač vybavený stabilizací obrazu a 

samozřejmě automatickým ostřením pořizuje opravdu parádní snímky, které nemají u současných chytrých telefonů 

konkurenci. 
Foťák je skvělý také při natáčení videa, umí i 4K rozlišení, ve Full HD zvládá i tempo 60 snímků za sekundu. Video se 

také může chlubit optickou stabilizací obrazu a dokonce jde zapnout funkce HDR videa. 

 

Tech. Specifikace: 
 

Konstrukce 142,4 × 69,6 × 7,9 mm, 152 g, konstrukce: klasická 

Displej Super AMOLED, 5,1" (2 560 × 1 440 px), dotykový: kapacitní 

Fotoaparát ano, 12 Mpx, LED dioda, autofocus, video: ano (3 840 × 2 410 px, 

30 FPS) 

Chipset Samsung Exynos 8 Octa 8890, CPU: 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, GPU: ARM 

Mali-T880 

Paměť RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 32 GB / 64 GB, paměťové karty: 

microSDXC 

Datové 

funkce 

HSPA: ano, LTE: 450 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 

Bluetooth: 4.2, NFC: ano 

Operační 

systém 

Android 6.0 

Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas 



Akumulátor 3 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano 

 
 
Shrnutí: drahá špička 
Samsung Galaxy S7 je bezpochyby jedním z nejlepších smartphonů na trhu. A pro mnohé bude tím opravdu 

nejlepším. Je to naprostá technologická špička, přitom v klasickém provedení S7 dovede být i příjemně 

konzervativní a nemusí okolí tolik provokovat. 

 
Erman Mashkovikj 

Severní Korea 

 
 
Země Kim Čong-una je stále pro svět 

jedním velkým tajemstvím a každý záběr 

či video "zevnitř" je vždy zajímavé. 

Sice to není nejpřátelštější prostředí, 

jelikož výhrůžky válkou, bombami nebo 

jinými zbraněmi ať Jižní Koreji nebo 

dalším státům jsou poměrně časté, nicméně to 

neznamená, že místní lidé jsou nějací násilníci a 

vrazi. New York, Moskvu, Paříž, Istanbul, Karibik a 

další stovky známých míst lákajících turisty si 

můžete klidně prohlédnout z domova nebo se tam 

vydat na několikadenní dovolenou, ale Severní Korea 

a její venkov či jiná místa jsou opravdu něčím 

nevšedním. Lidé z celého světa přidávají na webovou 

stránku reddit.com do sekce „North Korea Pics“ různorodé snímky a 

díky nim máme alespoň takto možnost nahlédnout do běžného života 

Korejců. Zde je výběr těch nejlepších a nejzajímavějších. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rudolf Adamec 



Nejchytřejší zvířata na 

světě 
 
Větší mozek vždy neznačí větší inteligenci. Pak by 

nejinteligentnějším tvorem byl obrovský mořský kytovec vorvaň, který 

je majitelem osmikilového mozku. V poměru k jejich až 150 ti tunovému 

tělu se však mozek už nezdá být tak obrovský. Ve srovnání velikosti 

mozku s tělem mají nečekaně velké mozky nejen lidé a delfíni, ale 

také například hlodavci či hmyz. Věda o myšlení zvířat je stále ještě 

v plenkách, o mnoha živočiších toho ještě hodně nevíme. Seznam těch 

největších intelektuálů odráží v první řadě to, se kterými zvířaty 

vědci nejraději pracují. 
 

 
 
Delfín 
Delfín je taktéž považován za jedno z nejchytřejších zvířat na naší planetě. Někteří lidé je 

dokonce označují za „nonhuman person“, což znamená, že delfíny staví na žebříčku 

inteligence vedle lidí.  
Svou inteligenci ale delfíni dokazují mnohými příklady. Jako jedno z mála zvířat se také 

delfín pozná v zrcadle. Uvědomuje si sebe jako individuální bytost a všechny bytosti také 

jako individua vnímá. Na mnohých výzkumech bylo prokázáno, že delfíni si uvědomují 

budoucí čas. Dokáží plánovat. Je také známo, že v době války byli cvičeni jako 

vyhledavači min či nosiči výbušnin, které umisťovali na nepřátelská plavidla.  
 

Slon 
Slon se může pochlubit největším a nejtěžším mozkem ze všech suchozemských zvířat. 

Jejich inteligence ale není až tak fenomenální. U slonů je známá jejich dlouhodobá 

paměť. Pro ni jsou také typičtí. Dokáží si zapamatovat desítky povelů. Dělaly se i pokusy 

se zapamatováním geometrických tvarů, kdy si dokázali zapamatovat 26 obrazců a po 

roce si dokázali zapamatovat 13 z nich. 
Slon se jako jedno z mála zvířat dokáže poznat v zrcadle.  
 
 
Šimpanz 
Nám nejpodobnější lidoop asi nepřekvapí svou inteligencí. Šimpanzi jsou velmi citliví, 

zvídaví a přátelští tvorové. Rovněž jsou schopni rozeznat svou „osobnost“ v zrcadle. 

Šimpanzi jsou schopni se s námi dorozumívat pomocí znakové řeči. První šimpanzicí, 

která si tuto schopnost osvojila, byla americká Washoe. Ovládala okolo 350 slov a 

dokázala je kombinovat do komplexních sdělení. 
Co se komunikace týče, jsou šimpanzi schopni používat určité zvuky vyjadřující 

konkrétní objekt, nejčastěji jídlo. 
 
  

 
Krysa 
Tato ne moc oblíbená zvířata oplývají velkou mírou inteligence. Stále překvapují svou 

schopností dostat se z bludiště k vytoužené odměně. O jejich inteligenci svědčí až 

neskutečná přizpůsobivost na měnící se životní podmínky. Jsou schopny přežít i na 

minimu potravy. To je také jediné období, kdy krysa nemá dostatek energie na 

rozmnožování. Jejich reprodukční systém je pozoruhodný. Samice se páří až s několika 

stovkami samců a takovéto období mají až 15 krát za rok. Děsivá představa. 
 



  
Chobotnice 
Žijí pod mořskou hladinou a jejich inteligence 

není doposud velmi prozkoumána. U většiny 

zvířat se inteligence vyvíjela díky sociálním 

interakcím. Chobotnice jsou však spíš 

samotářské bytosti. Pravděpodobně se u nich 

inteligence vyvinula z důvodu obrany před 

okolním světem. 
Chobotnice si hrají. Což je známkou vysoké 

inteligence těchto tvorů 
Aneta Burianová  

Kolik si 

vydělávají 

Youtubeři? 

 
YouTubeři jsou v dnešní době neuvěřitelným hitem. Zkrátka, každý druhý se 

snaží natáčet, proslavit a některým, možná i vašim známým, se to časem 

povede. Otázkou je, jestli se dostanou takhle vysoko, jako jedni z 

nejpopulárnějších youtuberů u nás. Ale sáhnu si na srdce- jsem youtuberka 

a sama dobře vím, že za sledovanost videí dostávají youtubeři 

vážně minimum oproti zahraničních. Proto tady máte orientační 

přehled, jak se čeští youtubeři mají skvěle. 

 

 
 
1. Viral Brothers 

Počet odběratelů: 2 363 223 Měsíční výdělek: 88 800 Kč – 1 512 000 Kč 

Pseudonymy Čeněk Stýblo a Erik Meldik. Dva kluci, co úspěšně okopírovali 

americký virální koncept s názvem Shit People Say (Debilní kecy), a když 

zkopírovali všechno, začali vykrádat známé pranky. Dost jim k tomu dopomohly 

anglické titulky a zahraniční reklama, což je hlavní zdroj jejich výdělků. 

2. GoGoManTv 

Počet odběratelů: 1 081 887 Měsíční výdělek: 79 200 – 1 269 200 Kč 

Daniel Štrauch založil pod přezdívkou GoGo tři YouTube kanály založené na gamingu, z 

toho jeden v angličtině. Je to milý Slovák, který dělá kraviny typické pro osmnáctiletého 

kluka. GoGoTv se specializuje na herní streaming, což mladí hráči milují. 

 

3. Jirka Král 

Počet odběratelů: 412 349 Měsíční výdělek: 33 600 Kč – 554 400 Kč 

http://www.extra.cz/tema/viralbrothers
http://www.extra.cz/tema/viralbrothers


Jirka je chlapec, který nemá s nikým ze scény problém, protože se zajímá o hry a jeho kanál je na tom také 

založen. Tento streamer si získal fanoušky milým a aktivním přístupem. Herní streamy vtipně komentuje a 

svůj kanál neustále aktualizuje. 

4. Hoggy 

Počet odběratelů: 429 378 Měsíční výdělek: 48 000 Kč – 772 800 Kč 

 

Hoggy je mimo jiné členem mezi teenagery populární kapely Slza. Trochu afektovaný 

týpek dělá pravidelné vlogy, které nemají tematiku ani nejsou na nic konkrétního 

zaměřené. Děti milují jeho smysl pro humor, Hoggy 

se totiž moc s ničím nepáře. Zve si k sobě přátele a 

doslova natáčí kraviny, které mají nesmírný úspěch. Má jednu z 

nejsilnějších a největších fanouškovských základen. 

Barbora A. Dembinná 

Vtipy  

Poznámka v žákovské:  

„Umýt, smrdí!"  

- Otce to naštve a učitelce odepíše:  

„Nečuchat, učit." 

Venku sněží, a tak se paní učitelka ptá dětí: "Půjdeme se koulovat, děti?" Děti 

křičí: "Ano, ano."  „Tak dobře“, povídá paní učitelka… „K tabuli pude Novák!“ 

Profesor: Který orgán dokáže za pár sekund zvětšit svůj objem 6-8krát? 

Studentka : (mírně červená) P p p...s .... 

Profesor: Nerozuměl sem, prosím zopakujte to 

Studentka : (šeptajíc) Penis ..... 

Profesor: Hlasitěji ! 

Studentka: Penis ! 

Profesor  (hlasitý výbuch smíchu) :NE! Zornička! Slečno, ale toho chlapa se držte .... 

 

Citáty 

„Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...“ 



„Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliška Jagrová 


