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Editorial 

Druhé večerní, třetí v celkovém pořadí, co je to? Novinové vydání, co právě držíte v ruce. A bohužel pro některé 
z vás je asi i poslední (adresuji ty, co dnes odjíždí), ale nevěšte hlavy! Za rok se znovu všichni uvidíme. Nicméně 
dvě věci jsou na světě stále jisté - slunce znovu vyjde a to, že GG budou příští rok. Každý potřebuje jistoty a právě 
tyto nás v redakci drží na nohou. Přejeme šťastnou cestu domů a dobrou chuť u večeře. 

Mici 

Ztraceni Kunratice aneb tým 14 v nesnázích 
Na terénní hře jsme si jako partička novinářů měli 

vyzkoušet, jak to vypadá, když jste soutěžící. Na hřišti 

jsme bohužel zjistili, že nemáme mapu, tak jsme 

nenápadně pronásledovali jiný tým.  

Nenápadní jsme byli asi tak pět minut. Každopádně 

následováním tohoto týmu byla obrovská chyba.  Náš 

sledovaný tým sebevědomě kráčel lesem a nebyly na 

nich vidět žádné pochyby. Do doby než jsme narazili 

na hrad. Teprve tam si uvědomili, že zapomněli na 

první stanoviště. Proto se vraceli, ale my jsme se 

rozhodli, že zůstaneme na mostě. Když se všichni sešli, 

nastal zmatek se skládáním map. I přes předchozí 

zkušenost jsme se rozhodli sledovat stejný tým. Na 

dalším stanovišti jsme poznávali vůně květin. Většina 

z nás se nesoustředila, kvůli Pinďovu sportovišti, 

přesto jsme úkol splnili a proběhla diskuse, kam dál. 

Ve výsledku jsme netušili, kam jdou, stejně jako oni, 

když se nás na toto zeptali.  

Šli jsme, dokud jsme nenarazili na paneláky. Pak všem 

došlo, že jdou vážně špatně. Jejich anonymní vůdce 

zjistil, že jsme na naprosto jiném místě, než kam jsme 

měli namířeno. Takže jsme se vraceli lesem na cestu, 

ale ani tu jsme nedošli – pro změnu kvůli anonymnímu 

vůdci. Rozhodl se, že nás vytáhne do kopce. I přes 

všechny protesty bylo dobře, že jsme ten kopec 

vylezli. Po přibližně hodině jsme narazili na první 

známé lidi a další stanoviště. Všechna námaha se nám 

vrátila, když jsme sledovali, jak tým 14 vymýšlí  

šamanský rituál. Nakonec všechno skončilo 

improvizací.  Po další poradě jsme se vydali na 

stanoviště s věštírnou a překvapivě jsme se cestou 

neztratili.  

Indicie k důvodu zničení vesnice jsme posbírali skoro 

všechny a slovo rychle zjistili. Opět se sledovaný tým 

hádal kudy a kam má jít. Nakonec se rozhodli, že nás 

zase donutí litovat, že jsme se k nim připojili, protože 

šli lesem. Opravdu strmým lesem. Naše litování 

pokračovalo, když nás málem setřásli na kopci. 

Naštěstí jsme je na hydrologickém stanovišti dohnali a 

sledovali, jak vymýšlí básničku. Kluci se sice snažili, ale 

nakonec všechno udělaly holky. Správkyně stanoviště 

je upozornila, že mají špatně zakreslený dubový háj a 

řekla jim cestu. Tož vyrazili jsme.  
Pokračování na straně 4! 
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Každý správný Gloubák byl vybaven mapou. Ale 
nám tentokrát byly tyto výhody upřeny. Bloudili 
jsme terénem jako slepci, nevěděli kam, či do-
konce kudy jít. Plížili jsme se za ostatními, hleda-
li ten správný směr. Moc jsme jim důvěřovali, ale 
jak je známo, důvěra je zrádná. Ztratili jsme se. 
Když jsme procházeli po asfaltové cestě a kolem 
nás se rozprostíraly panelové domy, věděli jsme, 
že je něco špatně. Ještě ke všemu se spustil déšť, 
stáli jsme na silnici a čekali, jestli ti před námi 
vydedukovali, jestli jdeme správně nebo ne. Na-
konec jsme to stejně vzdali. Šli jsme svojí vlastní 
cestou a znovu se dostali k prvnímu stanovišti. 
Ono se dá vlastně říci, že jsme došli tam, kam 
jsme nechtěli, a tam, kam jsme si přáli se dostat, 
jsme ani omylem nedošli.  

AK  

JAK JSME SE ZTRATILI V PRAŽSKÉ DŽUNGLI 

Celé dny strávené v redakci pod vlivem kávy a dalších chemických blafů spojené s nedostatkem spánku nejsou nic 

dobrého pro naše zdraví. Ale všichni to dobře víme, ale také víme, že noviny jsou neopominutelným posláním a 

naším závazkem! Vytisknutí novin je vždy radostná událost, po které přichází dlouho očekávaný odpočinek. 

(Pozn. editora: Alespoň teoreticky by tedy měl.) Jak odpočívat, to již záleží na jednotlivci, ale proč nevyužít 

knihovnu, ve které se v letošním roce nachází naše redakce? Věřte, že velké množství titulů v knihovně stojí za 

přečtení!  

MN 

NOVINÁŘSKÝ RELAX 

Už jsou za námi workshopy. Podívali jsme se na 

workshop číslo 3 s názvem „Hodnocení místa - 

mapujeme okolí školy s tablety“. Jedná se o aplikaci pro 

android se jménem „Tady žiju!“, se kterou místo, např. 

park, ulici nebo hřiště, zhodnotíte z vašeho pohledu. 

Nejdříve vyfotíte vybrané místo a na závěr podáte návrh 

jak to zlepšit. Aplikace funguje již 4 měsíce, nicméně je 

teprve v beta verzi, tedy se stále testuje. Vyvíjeli ji 

celkem 4 lidi, celý vývoj trval rok a půl a stál 250 tisíc Kč.  

RK 

EKOPLIKACE 

Po včerejší rušné noci nás v redakci zajímalo, jak 
GLOBE Games vidí místní. A tak jsem sebrala od-
vahu a vydala se na průzkum. Velkým překvape-
ním pro mě bylo, že většina dotázaných si ničeho 
nevšimla. Pouze dva respondenti si byli nejasně 
vědomi, že se na Kunratické škole něco děje - a to 
převážně kvůli svým dětem, které měly v pátek 
ředitelské volno. Hluk a fakt, že i přes víkend je 
škola plná dětí, zaujal pouze jediného 
z dotázaných. Ten však neměl o existenci GG ani 
tušení. 

SF 

TIŠE JAKO MYŠKY  
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Dnes jsme byli svědky neuvěřitelného úkazu – bylo nám 

dovoleno spatřit vzácný a plachý druh kachny Anas Com-

mentariis (známá spíše pod českým jménem kachna novi-

nářská). V čem se taková kachna odlišuje od svých příbuz-

ných? Prvním znamením je výrazný úsměv, který se této 

kachně za roky psaní článků vyvinul v charakteristicky 

tvarovaný zobák připomínající úsměv. To vše za účelem 

výsměchu osobám, které věřily jejím článkům. Jakožto 

správná redakce jsme si poznamenali její adresu a připra-

vujeme pro vás spolupráci s ní pro příští GLOBE Games! 

AS 

KACHNA! 

DOPROVODNÉ PROGRAMY 
FLORBAL 
Na florbal nás sice přišlo méně, než jsme čekali. 

Nicméně naštěstí nás doplnili dorostenci týmu 

FBC Star 98. Zahrát si s profesionálními hráči 

bylo pro nás velkou inspirací a výzvou. Hráli jsme 

sice turnaj, ale ten se, podobně jako jinde, vedl 

v přátelském duchu. Nikdo nehleděl na výsledky 

- hlavní byla zábava a té jsme si užili opravdu 

dost! Na konci turnaje jsme dostali za odměnu 

náramky. Vítězný tým byl navíc ještě nakonec 

odměněn čokoládou. 

RK 

NÁVŠTĚVA LANOPARKU 
Pod pojmem lanopark  či lanové centrum si každý jistě vybaví vysoké, většinou 

dřevěné sloupy, na kterých jsou natažena ocelová lana.  Tentokrát tomu však 

bylo jinak… Nedaleko školy je krásný, zdí obehnaný park s upravenými 

štěrkovými cestičkami, které bezvadně zapadají a lemují "ostrůvky" se stromy. 

Právě na jednom z větších "ostrůvků" byly mezi stromy napnuty různě barevné 

provazy. Park se zdál již přeplněný a několik studentů postávalo kolem a čekalo, 

až se na ně dostane řada, ale i tak to vypadalo, že si Gloubáci svůj doprovodný 

program naplno užívají. Všichni jsme obstáli ve cviku důvěry. Co víc, smích se 

ozýval ze všech stran, ač občas protkán výkřiky: „Jsi v pořádku? Nestalo se ti 

nic?“ Nefalšovaný smích, který se cení.  

MN 
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Redakce GLOBE zpravodaje: Mici, Tereza (ta od novin), MN Markéta Novotná, AK Adéla Kalužová, JM Jan Mikač, KK Karolína Kočicová, EJ 

Eliška Janíková, KD Kateřina Drápelová, AN Adéla Nováčková, RK Radek Kubeš, ER Eva Radová, DZ Dominika Zemánková, VP Vojtěch Pulda, FL 

Filip Luňáček, SF Simona Florianová, AS Adolf Středa (externista) 

Moderní technologie 

pomalu, ale jistě ovládá 

celý svět a celé lidstvo. 

Ale to není vše. Čekali 

byste snad, že si i duch 

pořídí mobilní telefon? 

Ano, duch!  Všechno je 

možné, a to obvzláště na 

GLOBE Games. Tady je 

možné vše – dokonce i 

nemožné. Viz tento duch 

s mobilem.  

AK, JM 

DUCHOVÉ TELEFONUJÍ? 

<—  před 

Potom —> 

Jak se zdá, risk se vyplatil. Již po doprovodných programech 

se nám v redakci sešly obrázky. Pohled na ně byl vskutku 

uspokojující a zároveň překvapivý. Zatímco v předchozích 

byl opravdu zobrazen stres a nedostatek času, teď se nám 

dostalo mnohem pozitivnějších námětů! Děkujeme.  

MN 

TROCHA UMĚNÍ NEZAŠKODÍ… 

„Šéfová, dneska mám velkej prostor na Slovo od Tebe“. „Tedy, takový komfort.“ Řekla s klidem a radostí, ale 

v duchu s panikou odběhla za počítač. „Už se po mně nechce manuální skládání sborníku ani žádná rozhodnutí.“ 

pomyslela si a zahleděla se z okna, kde svítí sluníčko a zní hudba z haly. „Máš na to deset minut.“ Mici nekompro-

misně urguje. „Sestavit sborníky na památku gloubákům, napít se, mám hlad, poslat novináře na véču, vyvenčit 

Miciho, pozdravit kytaristu Vojtu, jo a čůrat!“ tyto myšlenky jí běhaly hlavou. A ejhle, jako vždy, prostor zmizel tu 

tam.  Přeju vám parádní festival a zapařte podle svého gusta!  

TH 

SLOVO NA ZÁVĚR OD TEREZY (TÉ OD NOVIN) 


