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“Ať	už	říkají	cokoli,	ve	skutečnosti	mají	žáci	i	učitelé	školu	rádi:	

jsou	tam	přestávky.“	

 

Eduard Bass 

 

 
Zdravı́me Vás, váženı́ čtenáři. Je tu již druhý časopis našı́/Vašı ́

školy „ıč́ko“. Opět Vám přinášı́me zajıḿavé informace o muzice, ak-
cıćh a děnı́ na škole. 

Máme novou členku redakce časopisu, Je jı́ Martina Hlavenko-
vá, studentka 1. ročnı́ku EAP.  

Pro všechny stále platı́ možnost zapojit se také do tvorby naše-
ho/Vašeho časopisu.  

Přejeme Vám přı́jemnou zábavu při čtenı́... 
Vaše redakce 
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ČLENOVÉ	REDAKCE	ČASOPISU:	

 
Hej, to jsme my:-) 

 

	 Marcela	Karásková	 Michal	Král	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Michal	Sádlo	 Martina	Hlavenková	(NEW)	
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DEADPOOL	

Film Deadpool je znovuzro-
zenı́ staré komiksové postavy, 
která byla zbytečně zastı́něna 
známějšıḿi postavami. Deadpool 
je bývalý nájemný vrah a žoldák 
jménem Wade Wilson, který se 
po ukončenı́ své kariéry stává 
pouhým bodyguardem a dělá 
hloupé prácičky za pár peněz.Vše 
se změnı́ v době, kdy pozná svou 
životnı́ lásku Vanessu. Koupı́ si 
byt a společně spolu žijı́,  dokud 
se Wade nedozvı́, že má rakovi-
nu.Nemá moc času a v tı́živé situ-
aci přı́jme pomoc od muže, který 
řı́ká, že ho vyléčı́. Naneštěstı ́ se 
Wade dostane do zařı́zenı́, kde 
tvořı́ z lidı́ mutanty a Wade je zde několik měsıćů mučen a záměrně 
zraňován. Poté, co se Wadeovi podařı́ probudit jeho sı́lu, se dostane 
ven, ale jelikož je znetvořen, snažı́ se najı́t muže, který mu to udělal 
a donutı́ ho, aby ho vrátil do normálu. Deadpool je velice zábavná 
postava a ze všeho si dělá srandu už jenom proto, že je nesmrtelný. 
Dokáže se uzdravit úplně z každého zraněnı́ a vrátı́ se k životu, i 
když byl kompletně vypařen. Jeho nejvetšı́ láskou se po rozchodu s 
Vanessou  stane sama smrt, ale jelikož je nesmrtelný, vidı́ se s nı ́
vždy jen chvilku. Deadpool je známý tıḿ, že vyvraždil všechny hrdi-
ny i záporáky v celém Marvel vesmı́ru. Film Deadpool má vše, co 
bych si od ilmu o Deadpoolovi měl přát, je tam jak jeho vtipná 
stránka, tak jeho vražedná stránka. Rozhodně neočekávejte pohád-
kový ilm, který Marvel rád vytvářı́,  v tomto ilmu totiž nechybı́ na-
hota i trocha té “krve”.   

Michal Sádlo, 3. AE 

Nakreslil Filip Dobeš 
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Interview	s	kapelou	Psychocandy	

Jiří Marek, Tomáš Hambálek, Jiří Marek. Že vám tyhle jména nic neříka-
jí? Tahle parta si  říká Psychocandy a tento rok hraje na Vrabčákfestu. S kape-
lou si psal na facebooku Michal Král a přináší Vám s nimi rozhovor. 

 
Psychocandy, pro některé neznámá kapela, hraje po klubech v celé republice. 
Kde jste hráli nejdál a kde byste si chtěli ještě zahrát? 

Filip: Kde jsme hráli nejdál Tome? 
Jirka: Náš sen je zahrát si na Colours of Ostrava. Je to taková meta, kte-

rou jsme měli na dosah v prvním roce existence a od té doby se míjíme. 
Filip: Nene, to neni můj sen. 
Tomáš: Na každý koncert vyrážíme ze Znojma, protože tam zkoušíme v 

jedné garáži. Nejdelší cesta byla do Ústí nad Labem. Cestou do Ústí to klub 
zrušil, ale než jsme tam dojeli, domluvili jsme si náhradní klub. Chtěli bychom 
taky určitě zahrát v zahraničí a možná se nám to splní už letos. 

Filip: Já bych si chtěl zahrát na Glastonbury, a nebo v Austrálii, ale tam 
by jeden z fanoušků musel být Tom Pikart. 
Kolik máte zhruba odehraných koncertů? 

Tomáš: Přes padesát určitě. 
Jaký je  váš zatím největší úspěch s kapelou? 

Filip: Nezabili jsme se v autě. 
Tomáš: Jo, přejezdy v noci bejvají náročné. Minulý koncert jsme jeli do-

mů ve tři z Českých Budějovic. Doma jsme byli v 5 a pak hodina spánku a na 
bus do Brna... 

Jirka: Těch koncertů každoročně přibývá. Letos to vypadá na divokou 
jízdu. Že jsme se nezabili v autě, nezabili se navzájem, začínáme relativně po-
krývat náklady, máme nejlepší manažerku pod sluncem (umí usmlouvat i auto-
mat na cigára, aby jí dal cígo zadarmo) a největší zážitek bylo asi hraní v Ro-
xy. Úplně jiný přístup, než jsme ze sklepů, garáží a klubů zvyklí. 
Kluci, teď vám vyšel nový klip k písni „With you alone“. Mohli byste nám k 
němu něco říct? 

Filip: Je to hnus. Vůbec se mi to nelíbí a s vizuální stránkou nemám nic 
společného. 

Tomáš: Vyrobil nám ho Matthew Kvasnik. Sám se ozval, že nám animova-
ný klip vyrobí, tak jsme ho nechali, ať si vybere píseň a zvolil si With you alo-
ne. Je to poprvé, kdy jsme se na tvorbě něčeho, tak velkého ve spojitosti s kape-
lou vůbec nepodíleli. 

Filip: Jo a asi bychom se měli dál podílet. 
Jirka: Byl to pro nás experiment, jak po zvukové, tak i po vizuální stránce. 

Jsou písně, který šmudláme třeba půl roku, ale With you alone jsme vyplivli za 
měsíc, možná dva, což je v našem případě hvězdná rychlost. Nechceme se opa-
kovat a With you alone byl asi nejzazší bod našeho koketování s indie. Obrazo- 
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vě jsme dali volnou ruku tvůrci a vzniklo tohle. Je zajímavý vidět, jak naši 
hudbu čte/vidí/slyší někdo mimo nás. Docela trefil náladu písně... 

Tomáš: Náladu trefil. Píseň je o konkrétní situaci jednoho Silvestra a 
jedné konkrétní zrzce. Zpětně si říkám, ze jde o tak osobní píseň, že jsme klip 
museli nechat dělat někoho jiného. 
Psychocandy jsou nechvalně známí, že to jsou takoví rebelové. Je to pravda a 
jaký je váš asi nejvtipnější zážitek z koncertů? 

Jirka: Rebelové. Heh. Nás byste si domů asi nepozvali. Párty končí, až 
nás vykopnete z baráku. Dějí se nám dost neuvěřitelný věci, ale to je asi těma 
lidma, kteří nás obklopují. Jsou stejný krevní skupiny a nechají se hnedka zka-
zit a svrhnout nějakou blbostí, jakou vymyslíme. 

Filip: Říká ženatec v papučích co zrovna kuchtí salát… 
Jirka: Dokuchtil. (Jirka píše zrovna při vaření). 
Tomáš: Na našem prvním koncertě jeden kamarád, tak hýbal hlavou do rytmu, 
až si napíchl oko do hajtky. Nás koncert v Olomouci 2x přerušila policie (hráli 
jsme v bytě). Po koncertě v Kokpitu jsme se vozili v nákupním košíku po opuště-
né budově a taky nám nabízeli pilulky a my si nevzali, protože Filda jako 
správný chemik určil, že v nich bude “piko” a bylo tam. 
A poslední otázka. Co vás nejvíce fascinuje? 

Filip: Mě moře a Dohertyho léčebná kůra. 
Jirka: Ženy a pohyb. 
Tomáš: Mě fascinuje, že jsme se ještě nerozpadli. Čekám to každým dnem 

a ono pořád nic. My jsme totiž dost odlišní a skoro na ničem se neshodneme. 
Proto si dáváme kamen nůžky papír. Ve třech efektivní způsobem rozhodování. 
Ale vážně tři roky a přežili jsme stěhování do jiných měst, hádky, nedostatek 
peněz, rozchody, svatby, nahrávání EP 

Jirka: A fascinuje mě, že jsme pořád schopní tvořit písně, který se liší. Po 
každým EP si říkám, že teď už se budeme vykrádat, ale vždycky se naše rozpětí 
ještě prodlouží a namícháme další žánry do sebe... 

Michal Král, 4.EAP 
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Vytáhni	walkman!!!	

 
  Pozor, je ten správný čas “vyhrabat” z půdy staré mc kazety a 

vyměnit ve svých walkmanech staré baterie za nové, pokud vám 
tedy ty baterky již nevytekly. Proč tomu tak je? Největšı́ výrobce 
audiokazet National Audio Company vyhlásil nový boom ve své vý-
robě! Po vyhlášenı́ této zprávy chtěla být spousta kapel a hudebnı́-
ků in. Nejspıš́e zase posluchači začali “slintat” nad krásným, hut-
ným, kazetovým zvukem. Obchodovat s nimi jde na facebooku, ka-
pely svoje kazety vozı́ po koncertech a nejvı́ce si o tomhle tématu 
můžeš zjistit na www.audiokazeta.cz 

Michal Král, 4. EAP 
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Obchodování	s	lidmi	

V úterý 15. března  se na 
našı́ škole v rámci prevence ko-
nala přednáška na téma 
“Obchodovánı́ s lidmi”. Toto té-
ma se týká celého světa, proto je 
dobré se o něj  alespoň trošku 
zajı́mat. V zajıḿavé přednášce 
zazněly i skutečné přı́běhy ze 

života. Na konci se žáci mohli ze-
ptat na věci, které je osobně zajı́-
majı́.  Přednášky se zúčastnili žáci 
1. EAP, 1.AM, a 1.KCH. Přednášku 
organizovala Charita Magdala ze 
Znojma. 

  Martina Hlavenková, 1.EAP 
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UKLIĎME	ČESKO		

Ukliďme	Česko-Ukliďme	Moravský	Krumlov	

SSDOS Moravský Krumlov se přihlásila do 
projektu „Ukliďme Cesko“ a v pondělı́ 18. dub-
na se 80 studentů a 12 pedagogů sešlo před 
budovou 
školy. Počası ́
sice nepřálo, 
celé dopoled-
ne poprcha-
lo, ale i přes 
nepřı́zeň po-
čası́ se poda-
řilo nasbı́rat 1, 72 tun 
odpadků po celém Mo-
ravském Krumlově. Ukli-
zené lokality jsou : Střel-
nice, Borovičky, Slatina, 
Vrabčák a Sı́dliště. Všem, 
kteřı́ se akce zúčastnili, 
patřı́ velká pochvala a 
dı́k si zasloužı́ i pan mı́stostarosta Zdeněk Juránek, který šel žákům 
přı́kladem a uklı́zel s nimi. Správa města MK pod vedenıḿ pana Jiřı-́
ho Cemerky dodala pytle a rukavice a všechen odpad dopravila do 
sběrného dvora. 

Ing. Lenka Dobešová 
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Gratulujeme	všem	úspěšným	studentům	

Obhajoby roč. pracı́ 3.AE Závěrečné zkoušky SOU 

Předávání	maturitních	vysvědčení	4.AE,	2NS	
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6. — 10. 6. 2016 Vodácký kurz 
8. a 13. 6. 2016 Focenı́ třı́d 
16. 6. 2016 Přednáška „Rekni NE drogám, řekni ANO životu“ 
24. 6. 2016 Slavnostnı́ vyřazenı́ učňů Moravský Krumlov 
27. 6. 2016 Slavnostnı́ vyřazenı́ učňů Ivančice 

po út st čt pá so ne 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

červen 2016 

Hledáme	 nové	 členy	 redakční	 rady	 a	 přispěvatele	 časopisu,	
pokud	máš	 nápady,	 jsi	 tvořivý/tvořivá,	 přijď	mezi	 nás,	 kon-
taktuj	nás	přímo	nebo	napiš	na	e-mail	:	naseredakce@post.cz		
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hlavní	budova	školy	 	

	 tělocvična	 domov	mládeže	

	 dílny	v	Polánce	 budova	školy	v	Ivančicích	

2. čı́slo 2016 
Redakčnı́ rada: Marcela Karásková, Michal Král, Michal Sádlo, Martina Hlavenková 
Korektury: Ing. Lenka Dobešová, Mgr. Jaroslava Binderová. 
Sazba: Mgr. Michal Hodovský. 


