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Jarní všehochuť
Ještě neumíte
uvázat kravatu?
A co motýlek?

3. vydání
duben

Vážení čtenáři!
Právě pročítáte již v pořadí třetí číslo školního
časopisu Bágl a jako obvykle Vás čeká spousta
zajímavého.
V článcích, které jsou obsahem tohoto
vydání, se mimojiné budeme zamýšlet nad
významem Wifi nebo dokonce šafránu.
Zavítáme také do Ruska a podíváme se na
zoubek prezidentu Putinovi. Svůj názor na něj
nám sdělil i uznávaný moderátor politických
pořadů Václav Moravec. A to je jen začátek!
Tak se pohodlně usaďte a za celou redakci
Vám přeji příjemné počtení.
Za tým Báglu
Jakub Augusta

Co když není Nero, ale
Alexandr Veliký?
Vladimir Putin je pro svůj národ neporazitelným hrdinou, zatímco zbytek světa k
němu, řekněme, tak úctyhodné city chovat nemusí. Ale copak Peršané měli rádi
mladého blonďatého chlapce, který neohroženě dobýval jejich rodnou zemi?
Otázkou je, jak se na jednoho z nejmocnějších mužů světa máme dívat my. Studenti z malé země nemnoho
vzdálené od Ruska. Jako na autoritu, která hrdě vede svůj národ nebo radikálního vládce, který v našich
očích dostane vše, co si zamane?
Vladimir Vladimirovič Putin, odmala nazývaný Voloďou nebo Puťkou, pochází z dělnické rodiny. Po
ukončení studia práv působil v orgánech Státní bezpečnosti. Pracoval jako ředitel Domu sovětskoněmeckého přátelství v Německé demokratické republice. Než se stal předsedou ruské vlády, vystřídal
mnoho významných pozic jako první náměstek primátora Sankt Peterburgu, náměstek šéfa administrativy
ruského prezidenta, ředitel Federální bezpečnostní služby nebo tajemník Bezpečnostní rady Ruské
federace. Nyní je již třetí prezidentské období Vladimira Putina, do kterého vstoupil po opětovném
zastávání funkce předsedy vlády.
Prezident Putin vyzvedl Rusko z hospodářské krize a zaujal postavení silného vůdce zajímajícího se o
obyčejné Rusy. Tím si získal pozici prezidenta, kterého jeho lidé respektují a váží si ho.
Na druhou stranu...
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Organizace Člověk v tísni nám letos představila
projekt Utajené disciplíny, pojednávající o
nedodržování lidských práv na území Ruska. Tedy
na lidech nacházejících se pod nadvládou tohoto
uznávaného muže. Projekt nás seznamuje se
sedmi hlavními problémy, které trápí prosté ruské
obyvatele, jež podle jiných zdrojů chrání a opatruje.
Co by nám k tomu řekl běžný pracující Rus s
pokutou 175 000 korun za zúčastnění se veřejného
shromáždění? Nebo neziskové organizace
pracující s tématem sexuality a jejich odlišností,
které jsou žalovány Ministerstvem spravedlnosti?
A je toho o mnoho víc. Nevysvětlená úmrtí a
zastrašování ruských kritiků a novinářů. Sexuální
odlišnosti se nesmí propagovat v tisku, televizi,
rozhlasu nebo internetu, což pochopitelně
zvyšuje společenskou diskriminaci. Na území
severního Kavkazu bylo v roce 2012 zabito 700 lidí
a dalších 1225 bylo oběťmi násilí. Kvůli vystavění
olympijských areálů se muselo vystěhovat
2 000 rodin a s nezaplacenými migranty se
nezacházelo podle přijatelných lidských pravidel.
A v neposlední řadě musíme zmínit události, se

kterými nás média již několik týdnů obeznamují.
Pochopitelně mám na mysli konflikt s Ukrajinou
a neshody okolo Krymu. V této souvislosti mě
napadá výrok jednoho našeho profesora: “Jak si
v 21. století může někdo dovolit obsadit území
cizího státu?!“ A na to ladně navazuje rčení,
kdy se tedy doopravdy ponaučíme z minulosti?
Jako všechno na světě má své pro a proti, i lidský
postoj k vládě prezidenta Putina bude specifický
podle našich hodnot. Mé svědomí nesouhlasí s
utlačováním lidských práv a svobod kvůli udržení
pořádku, i když jde o 17 075 400 km2 a asi 143
milionů obyvatel. Stejně jako rozum nepodpoří
nekontrolovanou, svévolnou a osobně myslím, že
velmi sebestřednou vládou. Třeba násilí a tvrdá ruka
nemusí být ideálním řešením. Ani za předpokladu,
že je nejjednodušším a tím pádem na pohled
ideálním. A mnoho lidským myslím dává smysl.
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Názor Václava Moravce
na Vladimira Putina
Názor Václava Moravce na Vladimira Putina:
Tak nebudu dělat z Vladimira Putina démona všeho
zla. To by, myslím, bylo hodně zjednodušující. Já
bych však doporučil knížku Ruský deník, kterou
napsala Anna Politkovská. To je novinářka, která
byla zastřelena, tuším v roce 2006, a její Ruský
deník vyšel v češtině. A Anna Politkovská jako
novinářka uměla skvěle popsat to, co se děje v
Rusku. Skvěle popisuje nástup Putina k moci,
obžalovává nikoliv Putina, ale ruskou opozici,
která není schopná se shodnout na lídrovi a
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vytvořit alternativu vůči Putinovi. Ten její pohled
v Ruském deníku mi přijde jako pohled zajímavý
a inspirativní, protože ona byla považována, že
vede boj s Putinem. Ne, ona ukazuje, že je to
slabost demokracie, slabost tzv. demokratů v
Rusku. A jejich neschopnost, která činí z Putina
daleko silnějšího a autoritativního vůdce než
by byl, pokud by měl vůči sobě inteligentní
alternativu, která se nehádá mezi sebou. Putin
umí jako cynik a člověk tíhnoucí k autoritativnímu
způsobu vedení využít slabostí oponentů.
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První jarní vůně
Zamčené květy šafránu,
co zeleň zdobí modře,
pohladí srdce po ránu,
jíž krásu oko pozře.
Nejdražší koření na Zemi,
jež halí pochva blanitá,
skromně krčící při zemi,
poupata krásou rozvitá.
Tajemství krokus rozvíjí,
rosa jej stříbrem zebe,
slunce květ zlatí, větřík ovíjí,
pyšní se barvou nebe.
Alena Chudobová

Na louce jsem spatřila probouzející
se květinu z dlouhého zimního
spánku. Po době, kdy byla ukryta
v zemi, se odhodlala přivítat jaro
svou přítomností. A tak přeci... Mezi
zelenými lístky se její hlavička nejistě
rozevírala a ukazovala do širé krajiny
svou jedinečnou krásu. Její bílý
květ jako by olízly barevné jazyky a
zanechaly za sebou fialovou stopu.
Okvětní lístky jeden po druhém
odkrývaly zlatý střed kvítku. Drobná
a přitom velmi okouzlující květina. V
tomto období se naskýtá jedinečná
možnost spatřit toto podivuhodné
stvoření, hlavně v Lačnově na
Vsetínsku. Její krásu lze zahcytit
nejen do svých pamětí, ale také na
fotografie.

LOGIKOMIKS - hledání absolutní pravdy
Co se vám vybaví, když se řekne komiks? Většina z nás si zřejmě vzpomene na typické bubliny plné textu a obrovské množství
obrázků. Nejspíš nás také napadne, že komiksy patří zejména dětem, tedy začínajícím čtenářům. Tomu nahrává jejich
jednoduchost, přímost a děj s rychlým spádem.
Ovšem, existují výjimky. Komiksy, které vám svou vážností a složitostí vyrazí
dech. Že to není možné?
Pojďte se s námi vydat po stopách neznámých a neočekávaně strhujících
komiksů, které bychom vám v tomto a v několika následujících vydáních
studentského časopisu Bágl rádi představili tak, jak je neznáte.

Prvním z nich bude LOGIKOMIKS - hledání absolutní pravdy
Komiks, který se dá právem zařadit do kategorie vážnějších a složitějších děl.
Hlavním tématem jsou základy matematiky, logiky a filozofie života.
Myslím, že je na místě namítnout, že toto není téma, které by přímo vybízelo
ke zpracování do grafického románu. Však také nebylo málo skeptiků, kteří
by o tomto díle pochybovali. O to víc překvapující bylo, že se Logikomiks
matematika, spisovatele a filmového režiséra Apostolose Doxiadise a profesora
informatiky na univerzitě v Berkeley Christose Papadimitrioua stal ihned po
svém anglickém vydání senzací. Obsadil první místo komiksových bestsellerů
listu New York Times a dosud byl přeložen do více než 20 jazyků.

Na pozadí složitých filozofických a logických myšlenek se odehrávají každodenní
trampoty běžného života, láska, přátelství, nenávist a válka, ovlivňující více či
méně osudy všech hrdinů komiksu.
Proč bychom si měli takový komiks přečíst a co nám může dát?
Logikomiks je sám o sobě velice zajímavě zpracován. Umožňuje nám pozorovat
obyčejné i neobyčejné lidi 20. století, jejich strasti a touhy a to, co pro ně jsou
schopni obětovat, tak i samotné autory komiksu a jejich problémy během
vytváření tohoto díla.
Nabízí také rychlé obeznámení s problematikou matematiky, logiky i filozofie.
Už proto,
že Logikomiks má velice široký záběr a orientuje se v mnoha problematikách,
nabízí neskutečné množství citátů, životních mouder i slovních hříček.
Jednoduše - každý zde může nalézt to svoje, ať už se zajímá o historii, vztahy,
společnost nebo matematiku či přírodní vědy.

V čem tedy spočívá obrovská popularita Logikomiksu?
Příběh začíná přednáškou filozofa Bertranda Russela, vyprávějícího svůj životní
příběh. Ten po celý život, pronásledovaný tajemstvím své rodiny, touží najít
pravdu a jeho cílem a smyslem života se stává položení logických základů
pro matematiku. Na své cestě hledání absolutní pravdy se setkává s řadou
legendárních myslitelů, filozofů a matematiků. Jeho cíl mu ale stále uniká, v
sázku tedy dává vše, svou kariéru i soukromý život, což ho přivádí až téměř na
práh šílenství.
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Bezdrátová věrnost ve škole?
WiFi (Wireless Fidelity), česky bezdrátová věrnost je výdobytkem moderních
technologií, bez kterého již dnes většina lidí nemůže fungovat. Nejen doma,
ale i v zaměstnání či škole. Ve většině těchto institucí již je bezdrátové
připojení k internetu samozřejmostí.
Myslím, že, alespoň v České republice, téměř není škola, která by nebyla vybavena bezdrátovým
připojením. Rozdíl je pouze v tom, kdo k němu má přístup. WiFi je vlastně cesta, jak se lze připojit
k internetu bez nutnosti použít jakýkoliv kabel. Stačí znát heslo.
Internet je dnes bezpochyby nejvyužívanější zdroj informací, ať už slouží k vzdělávání nebo k jiným
účelům. Je však nutné, či dokonce vhodné, aby měli studenti přístup k internetu po celou dobu
vyučování? Není to tak dlouho, co se touto otázkou zabývala i Rada Evropy. Výbor Rady Evropy se
zabýval údajným škodlivým dopadem technologií na lidi. Výsledkem byl mj. doporučený zákaz
používání mobilních telefonů a WiFi sítí ve školách. Zdůvodňuje to tvrzením, že elektromagnetická
radiace, kterou bezdrátová zařízení vysílají, může ovlivnit vyvíjející se mozek a dokonce způsobit
rakovinu. Závěry Rady Evropy byly ovšem v rozporu s názorem Světové zdravotnické organizace
i několika dalších institucí, které tvrdí, že výše zmíněné elektromagnetické vlny lidské zdraví nijak
neohrožují. Zdá se, že si lidé mohou vybrat.
A jak to vypadá s WiFi sítí na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou? Jistě jste si všimli,
že pokrytí naší školy bezdrátovým připojením, ke kterému mají přístup studenti, je velmi řídké.
Vlastně se jedná pouze o prostor před učebnami informačních a komunikačních technologií.
Vsadím se ale, že většina zdejších studentů by uvítala rozšíření pokrytí. Na druhou stranu, všichni
učitelé by asi byli přímo nadšeni, kdyby se oči ve třídách upírali kamsi pod lavice místo na tabuli.

Dobré časy
začínají
Znáte to, když jdete ze školy a říkáte si: „Jak mně se
nechce domů!“ Nebo když jdete z bazénu a říkáte
si: „Já mám hlad, že bych snědla i vola,“ nebo když
jdete na kafe a říkáte si: „Tak kde jsem ještě nebyla?“
Pokud ano, mám pro vás skvělou zprávu.
Na Náměstí republiky, naproti Relaxačnímu
centru, je zbrusu nový bar Dobré časy. Čepuje se
zde vynikající pivo z pivovaru Chotěboř, na své
si přijdou i znalci vína a kávy. A co se jídla týče,
v nabídce si můžete vybrat lehkou svačinku v
podobě salátu, sendviče nebo panini (zapečené
bagety). V menu také naleznete široký výběr steaků
a domácích omáček. Interiér je zde velmi příjemný
a obsluha se o vás vždy postará svědomitě a s
úsměvem. Celý objekt je nekuřácký. Koná se zde
také pravidelné promítání sportovních přenosů.
Určitě se do Dobrých časů budete rádi vracet.

„V dnešní době by studenti měli mít přístup k Wifi. Proč to tak není na Bigy je velmi prosté.
Přenosová kapacita naší bezdrátové sítě je dost nízká, a kdyby se na ní ještě “věšeli” studenti, tak
by byla neustále přesycená. Mám ale dobrou zprávu. Během pár měsíců bude naše síť posílená
a ze tří frekvenčních pásů by jeden mohl být vymezen právě pro studenty. Technické záležitosti
jsou ještě v řešení, ale blýská se na lepší časy,“ říká učitelka informatiky Mgr. Martina Horká.
Můžeme se tedy pravděpodobně těšit, že naše malicherné spory o přestávkách za nás bude řešit
„strejda Google a teta Wiki“.

Bláznivý vynález nebo nutný
pomocník v každodenním
životě? Čtení vleže!
Slušivé brýle, nemyslíte? Je pravda, že na nákup nebo do školy jsou trochu
výstřední, ale tyhle brýle se nosí zásadně do postele.
Co s brýlemi v posteli? Každý z nás už se jistě snažil v posteli číst nebo se dívat na televizi, ale
pokaždé si spíše „rozlámeme“ páteř. A právě tady nastupuje skvělé využití těchto brýlí. Místo
skel mají totiž sklopená zrcadla, která jdou zaměnit za optickou čočku. To znamená, že se
pohodlně uložíte do postele, zachumláte se pod peřinu a pak už stačí jenom nasadit brýle a
vydat se na úžasná dobrodružství s oblíbenou knihou nebo s oblíbeným hercem či herečkou.
Zaujaly vás tyto brýle a ptáte se, kolik za ně zaplatíte? Podle serveru amazon.com vyjdou tzv.
Prism Glasses na $9.26, což je v přepočtu asi 185Kč. Za zdravou krční páteř to rozhodně stojí,
no ne?
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