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realizační tým postupný-
mi přípravami a organi-
zací dne.  

    Akce je to ojedinělá i 
tím, že ji pro Vás, stu-
denty, připravujeme my, 
studenti. Tím je jedineč-
ná a doufám, že je tím  
předznamenán i její 
úspěch. 

    17. března 2008 vy-
pukne na naší škole prv-
ní akce podobného for-
mátu. Celodenní kolotoč 
přednášek, workshopů, 
společné práce a odpočin-
ku při pauzách, třeba v 
čajovně - a hlavně celý 
den mimo lavice a učení! 

    V rámci Projektového 

dne jde ale především o 
celkový výstup v rámci 
nabytých znalostí a hlav-
ně zkušeností - práce ve 
skupině, okamžité použi-
tí získaných informací, 
řešení nastíněných pro-
blémů a ze zákulisí - 
obrovské množství zku-
šeností, které získává 

Co je cílem Projektového dne? 

   Geograficky se Latin-
ská Amerika nachází na 
dvou světadílech jednoho 
kontinentu. Počítáme v 
to všechny země Ameri-
ky jižně od USA, tedy 
země, kde se dnes mluví 
jazyky románské jazyko-
vé větve. 

   Latinská Amerika je 
plná přírodního bohat-
ství. Leží mezi dvěma 
oceány, Atlantikem a 
Pacifikem, středem pro-
chází horský masiv Andy 
(v Severní Americe zva-
ný Kordillery), jehož 
nejvyšším bodem je hora   
Aconcagua se svými        
6 908 m n. m. Na náhor-
ní plošině Altiplano pak 
můžeme obdivovat krásy 
nejvýše položeného jeze-
ra na světě - Titicaca. 
Mezi další přírodní perly 
patří i amazonský deštný 
prales v Brazílii (viz 
dále) a Ohňová země a 
Patagonie na jihu Jižní 

Ameriky.  

    Socha Krista nad bra-
zilským Rio de Janeirem 
ukazuje, že obyvatelé 
Latinské Ameriky jsou 
velmi nábožensky zalo-
ženi. Dnes dominuje 
katolická církev, ale před 
španělskou, resp. portu-
galskou kolonizací měli 
také své kultury a kulty, 
ať už to bylo v říši Inků, 
Aztéků či Mayů (viz dá-
le).  

    Politicky prošla téměř 
celá Latinská Amerika 
ve 20. století takřka ze-
mětřesením. Střídali se 
zde diktátoři a totalitní 
režimy - dodnes přeživší 
socialismus na Kubě a 
nastupující ve Venezuele 
a v Bolívii. Toto mělo a 
má důsledky v sociálním 
postavení mnoha lidí, 
kolem velkých a boha-
tých měst vznikají četné 
slumy (chudinské čtvrti) 
plné chudoby a násilí. 

Jako každá část planety, 
tak i Latinská Amerika 
má své stinné stránky. 

   Ani sebedelší popis 
nemůže vystihnout celou 
Latinskou Ameriku v její 
plné kráse, a tak pokud 
jsem Vás alespoň trošku 
zaujal, vydejte se tam s 
námi - 17. března 2008.  

Projektový den 

 Levně a (ne)bezpečně do  

 Latinské Ameriky 

Výběr z latinskoameric-
kých nej: 

• Největší stát:             

Brazílie 

• Nejdelší řeka:              

Amazonka 

• Největší ostrov:         

Ohňová země 

• Největší hydroelektrárna: 

Itaipú (řeka Paraná) 

• Největší vodopády:    

Angelovy vodopády 

14. února 2008 

 Socha Krista Spasitele  
   Rio de Janeiro, Brazílie 
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Rozloha: 110 860 km2 

Počet obyvatel: 11 394 043 obyvatel 

Úřední jazyk: španělština 

    Nádherná, tajemná a plná protikla-

dů. Kuba je zemí neskutečně bí-

lých pláží s pískem jemným jako 

prach, zemí křišťálově průzračného 

moře poskytujícího potápěčům neza-

pomenutelnou podívanou v podo-

bě pestrobarevného karnevalu moř-

ských živočichů. Kuba je však mno-

hem více, a abyste ji poznali v celé 

kráse, je třeba se odtrhnout od hotelo-

vého lehátka. Pravá Kuba to jsou ta-

nečníci salsy, všudypřítomné fresky 

Che Guevary, neuvěřitelně bohatá 

koloniální architektura a minulost. Je 

to země, která ze dne na den vystřízli-

věla během dne Castrovy revoluce...   

Kuba je  poslední socialistickou zemí 

na planetě a zároveň zemí, která netr-

pí uspěchaným životem konzumního 

světa. Její občané se potýkají s bídný-

mi podmínkami a jejich svoboda je 

omezená na minimum, to  však nezna-

mená, že jsou nešťastní. Ke Kubán-

cům totiž neodlučitelně patří jejich 

celková radostnost, uvolněnost a chuť 

do života.  

    Kde jinde než na Kubě si můžete 

nejlépe vychutnat kubánské doutníky 

nebo míchané nápoje jako je legendár-

ní Cuba libre, mojito či daiquiri a za-

poslouchat se při tom do kubánské 

"guantanamery".  

    V celém Karibiku byste jen těžko 

hledali tak nádherná koloniální měs-

ta, jakými jsou Trinidad či staré město 

v Havaně. Stará dáma Havana, která 

žije a dýchá přímo na ulicích, vás roz-

hodně nenechá lhostejnými. A pokud 

se vám bude stýskat po tom nejkrás-

nějším, co Kuba nabízí - po oslni-

vě bělostných plážích, odkudkoli jste 

zase rychle nazpět v pohádkovém pro-

středí, kde jen stěží budete moci po-

chopit tu neutěšenou kubánskou reali-

tu.  

 

Kuba - ostrov svobody  
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Fidel Castro s doutníkem a kubánskou 
vlajkou 

Střípky z Latinské Ameriky 

Jižní cíp Ameriky - Patagonie 

Zákruty řeky Amazonky 

Ekvádor, panorama krajiny 



ru, burritos se dělají z moučných tortil 
o průměru až 30 cm. Z černé odrůdy 
kukuřice, zvané "ik", se dělají černé 
tortilly. Hotové tortilly by měly být 
vláčné, horké, lehce opečené, s bubli-
nami a s charakteristickou vůní. 
    Na severu Mexika a v Texasu jsou 

populárnější 
moučné tortilly, 
podobné arab-
ským plackám, 
které se u nás 
také dostanou a 
mohou moučné 
tortilly nahradit.  
    Další druhem 
pečiva je pro Me-
xikánce tzv.    
tacos (přeložené 
tortilly plněné 

rajčatovo-paprikovou směsí a masem).  
    Nejoblíbenějším předkrmem je  
nachos - kukuřičné chipsy, které se 
namáčejí nejčastěji v rajčatové omáč-
ce. Samozřejmě existuje spoustu dru-
hů těchto omáček a dipů. 

 

 

    Dle posledních výzkumů patří právě 
mexická strava mezi nejzdravější a 
nejdietnější jídlo vůbec. Základ této 
kuchyně tvoří zelenina, ovoce a luště-
niny. Pouze jako doplněk zde slouží 
pečivo z kukuřičné mouky.  
    Počátky mexické kuchyně najdeme 
už v kulturách Aztéků, starých Mayů 
a Zapotéků. Již tyto národy pěstovaly 
kukuřici, hlavní surovinu pro výrobu 
každodenních tortill, velmi tenouč-
kých placek z nakynutého těsta, které 
si předci dnešních obyvatel pekli mís-
to chleba či si je plnili různými směsi 
rajčat, fazolí a masa.  
    Dnešní mexická kuchyně je velmi 
pestrá a proměnlivá. Vznikla spojením 
původní indiánské kuchyně a evrop-
ských vlivů. Hlavní, a většinou jedi-
nou, potravou dnešních obyvatel Mexi-
ka zůstává kukuřice, fazole, papriky a 
rajčata. Maso bývá výjimečnou potrav-
ní složkou, mnohdy podávanou jen 

jako součást náboženských rituálů. 
Mnoho pokrmů přicházejících na stůl 
pod stejným názvem se v jednotlivých 
restauracích často připravují za použi-
tí odlišných ingrediencí, které jsou 
všechny k dostání na místních trzích 
(tanguis). Záleží prostě na tom , ve 
kterém kraji po-
krm jíme. 

Tortilly  
- kukuřičné plac-
ky. Podávají se 
skoro ke každé-
mu jídlu. Jejich 
příprava je složi-
tá, proto se pro-
dávají jako polo-
tovary, které je 
možné někdy 
dostat i u nás. Pečou se nasucho na 
tálu nebo se smaží v hlubší vrstvě 
oleje. Je možné je různě tvarovat, 
přehnutím získáme tvar mušle pro 
tacos, prolamováním okrajů dostane-
me tvar misky. Normální kukuřičné 
tortilly mají asi 12 až 15 cm v průmě-

tak obrovském a nepřístupném území, 
že nemohou být účinně ochráněny 
archeology ani policií. 
    Navzdory těmto překážkám před-
stavuje Peru jednu z nejbohatších 
pokladnic historie v předkolumbovské 
Americe. Existovalo zde mnoho různo-
rodých civilizovaných kultur datují-
cích své počátky již do období kolem 2. 
tisíciletí př. n. l. K nejdokonalejším 
patří kultury: Chavín-Sechín (900 – 
200 př. n. l.), Paracas-Nazca (500 př. 
n. l. – 800 n. l.), Huari-Tíahuanacu 
(750 př. n. l. – 1000 n. l.) a Moche-
Chimú (200 př. n. l. – 1400 n. l.). Vý-
voj předkolumbovských civilizací v 
Peru vyvrcholil založením říše Inků, 
jejíž odkaz dodnes vzbuzuje údiv. 

    V dokonalém poznání historie staro-
věkého Peru brání tři velké překážky: 
za prvé – přírodní podmínky. Andy 
jsou seismicky nejaktivnější pohoří na 
Zemi. Ničivá zemětřesení a sesuvy 
půdy v průběhu staletí zničily nebo 
pohřbily celá města. Tropické nížiny 
se až do dnešních časů ubránily dů-
kladnému prozkoumání a mnoho dáv-
ných sídlišť dosud čeká na své objeve-
ní skryto pod neproniknutelnou vrst-
vou tropické vegetace. Povodně vyvo-
lané přírodním jevem El Niňo na se-
verním pobřeží v nepředvídatelných 
intervalech smetávají stavby z hlině-
ných cihel i zavlažovací kanály. Za 
druhé, na území Peru nebyly nikdy 
nalezeny písemné záznamy předcho-
zích kultur, a tak španělští kronikáři 
založili svá vyprávění na incké verzi 
dějin, která však byla nevyhnutelně 

podbarvena propagandou, mýty a 
folklórem. Třetím problémem je vy-
krádání památek, které je vskutku 
národním sportem podněcovaným 
poptávkou ze strany nelegálního mezi-
národního trhu se starožitnostmi. 
Tímto způsobem se ze země každoroč-
ně ztrácejí kulturně-historické pokla-
dy nevyčíslitelné hodnoty. Bandy vy-
kradačů huaqueros plení archeologic-
ké památky v takovém rozsahu a na 

Mexická kuchyně 

Kapitola z peruánské historie 
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„Na území Peru nebyly 

nikdy nalezeny písemné 

záznamy předchozích 

kultur.“ 

Nachos 



    Realizační tým se skládá ze studen-
tů kvarty, kvinty, sexty a septimy. 
Jeho členy po třídách jsou:             
Martin Novák, Bára Ptáčková, Kristý-
na Kramaričová, Ladislav Zemánek, 
Míša Jurková, Kateřina Šolcová, Lud-
vík Bazjuk, Matouš Hruška, Bára 
Kvačková, Petra Brožková, Hanka 
Štulcová, Michal Prokop, Míša Mar-
tincová, Tereza Kovaříková, Lukáš 

O lidech 

Brychta, Kateřina Šrámková, Jakub 
Košňar Grünthal, Vladimír Lieberzeit 
a Petr Grünthal.  

    Všem zúčastněným patří můj velký 
dík za volný čas i odhodlání, které 
Projektovému dni vynakládají, dělají 
to zadarmo a pro Vás. 

Díky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Projektový den, stejně jako cokoli 
jiného, by se neudělal jen tak sám. Už 
od podzimu, kdy začaly první přípra-
vy, stojí, občas sedí a občas i pracují v 
jeho zákulisí lidé. Je to skupina 20 
studentů a 4 profesorů, kteří se do 
projektu aktivně zapojili a spolupracu-
jí na jeho tvorbě. 

    První myšlenky na podobnou akci 
vznikly v průběhu podzimního sym-
posia, do kterého se jako účastníci 
zapojili studenti sexty a septimy. Akce 
proběhla úspěšně, a tak po chvilce 
pauzy přišly paní profesorky Eva Vir-
tová a Barbora Maixnerová s nápa-
dem na uspořádání projektového dne. 
Od doby první myšlenky přibylo do 
realizačního týmu dvacet studentů a 
profesorky Ivana Zábranská a Lucie 
Jiráková. Po utřídění nápadů na té-
mata projektového dne byla vybrána 
Latinská Amerika a jako koordinátoři 
projektu byli vybráni studenti Daniel 
Ryška a Lenka Matoušková. 

www.gymjs.net 
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