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ÚVODNÍK
Jan Tichánek

Milí čtenáři,
vítám vás již u druhého „distančního“ vydání časopisu naší
Obchodní akademie.
Ani v době pandemie neztrácíme elán a zápal pro věc, takže si
naši redaktoři připravili několik milých článků k zamyšlení
a odreagování.
Přejete si zasnít se v cestovatelské fantazii? Zamíříme s vámi
přímo do španělského Santiaga de Compostela, kde se
každoročně koná Svatojakubská pouť, jež je zařazena do seznamu
UNESCO. Milovníci přírody se mohou těšit na poutavý článek
o inteligenci zvířat a na své si přijdou i kulturní nadšenci, neboť
redaktorka Verča nám ukáže, jak se v Národním divadle
moravskoslezském vypořádali s oslavou 10. výročí muzikálu,
a byla to jednoznačně krásná podívaná! Za zmínku zcela jistě stojí
i článek Patálie, který pojednává o starostech naší maturantky
Lenky.

Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí u maturit a krásný začátek
jarního období!
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VELETRH, TENTOKRÁT ONLINE
Anna Filipczyková

Jak jistě všichni víte, 4. března se konal Veletrh fiktivních firem
a já vám jej trošku přiblížím. Podíváme se i do zákulisí, jak
probíhala příprava a stavění stánku.
Naši fiktivní firmu jménem Endless bar jsme oficiálně založili
1. 10. Párkrát jsme se sešli prezenčně ve škole, nicméně brzy se
školy kvůli Covidu opět zavřely. Nějakou dobu jsme neměli hodiny
FIF vůbec, po pár týdnech nakonec jednu hodinu týdně. Příprava
tedy nebyla jednoduchá, vzhledem k tomu, že jsme měli
v podstatě o 50 % méně hodin než normálně.
Začínali jsme jako skutečná firma registrací v rejstříku, založením
účtu atd. Pro veletrh jsme tvořili prezentaci, katalog, slogan,
podnikatelský záměr a prezentaci v 90 sekundách. Několik týdnů
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před veletrhem jsme dojížděli do školy, abychom vše vylepšili,
dokončili a vyzdobili stánek. Na stánku jsme měli spoustu
balónků, zlato-černé tapety a tabuli s názvem firmy a dnešním
menu.
V den veletrhu jsme se původně měli sejít ve škole, kvůli
opatřením se ale nakonec každý účastnil z domova. Hodnotícími
byli učitelé zodpovědní za své fiktivní firmy a sami žáci, kteří firmy
zakládali. Zhruba 3 dny před veletrhem jsme všichni ohodnotili
každou firmu kromě té vlastní v již výše zmíněných kategoriích.
Celkem se setkalo 20 firem z různých míst na Moravě, z Čech, ale
i ze zahraničí.
Sledovat ostatní firmy bylo velmi zajímavé a přínosné. Od starších
a lepších jsme se mohli přiučit novým věcem, nabyli jsme mnoho
zkušeností. Firmy byly opravdu různorodé, od kadeřnictví přes
firmu na domácí povidla až po banku. Studenti s bankou byli
dokonce z pražské univerzity. K některým firmám mám ale
několik připomínek, například neoriginalita (v podstatě
nevymysleli vlastní firmu, ale reprezentovali reálnou existující
firmu) či porušování daných pravidel veletrhu (delší prezentace či
prezentace ve dvou jazycích, přestože pro anglické konverzace
byla určena kategorie Firma v 90s). Takové jednání mi nepřijde
úplně fér vůči ostatním, ale zase je pravda, že online veletrh byl
letos poprvé a není jednoduché vše měnit, když je člověk už
zvyklý na jinou situaci.
Veletrh byl zábavný a poučný, jsem velmi ráda, že jsme se ho
mohli účastnit a prohlédnout si výtvory ostatních. Jako bonus
jsme se nakonec umístili 1. dle hodnocení ostatních studentů!
Určitě bych určitě studentům doporučila vzít si volitelný předmět
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FIF. Můžete si vyzkoušet, jaké to je vést firmu, a dostane se vám
cenných zkušeností.
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V4 – SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC
Mgr. Michal Klímek

Mezinárodní spolupráce škol boří hranice. I ty on-line.
Dovednost adaptovat se na nové podmínky je základem
úspěchu; toho se drželi i organizátoři třetího a čtvrtého setkání
v rámci mezinárodního projektu sdílené fiktivní firmy ChartEco,
s. r. o. Tato vznikla jako výsledek spolupráce zemí Visegrádské
čtyřky: České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.
Studenti, učitelé i hosté se na únorovém a březnovém setkání
spojili on-line a nedovolili tak současné situaci, aby jejich plány
nabourala.
Cílem obou – tentokrát virtuálních – setkání bylo představit dvě
ekonomické oblasti, a to strukturu a způsob fungování systému
zdravotního pojištění a systém sociálního pojištění v jednotlivých
zemích V4. Studenti se úkolu zhostili zodpovědně, pracovali
podobným způsobem jako na fyzických setkáních a pomocí
prezentací tuto problematiku představili. Neprezentovali však
pouze jednou. Vzhledem k mezinárodní účasti a povaze projektu
hovořili o daných systémech také anglicky. Za oba výkony – jak
prezentaci v rodném jazyce, tak výkon v angličtině – patří všem
veliká pochvala. Prezentující si ověřili, že angličtinu ovládají na
takové úrovni, aby jim umožnila hovořit o odborném tématu.
Zároveň také reagovali na dotazy Ing. Magdy Březné, která
jakožto odborník z naší školy kladla doplňující otázky z oblasti
dané problematiky.
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Zeptali jsme se Melanie Ulmannové, studentky 3. ročníku oboru
zahraniční obchod, která na setkáních prezentovala v anglickém
jazyce, jakým způsobem se na svůj výkon připravovala: “Na
prezentaci jsem se připravovala pár dní v kuse. Chtěla jsem znít
přirozeněji, protože bývám velmi nervózní, tak jsem to zkoušela
a zkoušela. Ve výsledku to nedopadlo vždy podle mých představ,
ale vždy jsem se měla z čeho poučit.”
Dále nás také zajímal její celkový pohled na projekt sdílené fiktivní
firmy škol zemí V4. Jak Melanie odpověděla?
“Akce byly skutečně zajímavé. Ještě v "necovidové" době jsme
měli možnost jet do Košic a později jsme se sešli i u nás v Ostravě.
Takové akce byly mnohem zábavnější, měli jsme tak možnost se
seznámit s kulturou a navázat i nějaké to přátelství. Naopak
v "covidové" době bylo vše online, takže jsme měli méně možností
než dříve. Každopádně to nebylo nejhorší, naučili jsme se něco
nového o ostatních státech a musím říct, že organizátoři to zvládli
nejlépe, jak jen mohli.
Moje prezentační dovednosti se za tuto dobu o dost zlepšily,
naučili jsme se, jak to funguje ve firmách, měli jsme možnost se
seznámit s kulturou ostatních států a možná i s novým jazykem.
Nejhorší asi bylo vytvořit název firmy, jelikož jsme neměli možnost
si vybrat, s čím budeme podnikat, tak to bylo trochu těžké, ale
nakonec jsme to za několik hodin zvládli.“
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CAMINO DE SANTIAGO
Jan Tichánek

V dnešní době máme jistě mnoho myšlenek ponořených ve
fantazii, kde můžeme cestovat, navštěvovat divadla nebo jít do
restaurace.
Dovolte mi, abych vám dal jeden tip na velmi obohacující výlet,
Svatojakubskou cestu (Camino de Santiago). Snad jej bude možné
v létě podniknout. Pokud vás baví chodit po horách a v přírodě,
ale zároveň vaše cestovní horečka nedá dopustit na vůni čerstvé
kávy a chuť pravého croissantu, určitě pokračujte ve čtení.
Většina z nás slyšela o těžkých světových trekingových trailech,
kde dobrodruzi ujdou tisíce kilometrů najednou. Camino nabízí
alternativu. Sami si můžete zvolit délku své cesty a naplánovat si
například týdenní trasu, která bude směřovat z Porta do Santiaga,
měsíční túru z Nice nebo se můžete vydat klidně přímo ze svého
bydliště, neboť trasy na toto poutní místo jsou vyznačeny po celé
Evropě a lze je poznat podle symbolu mušle hřebenatky. Určitě
nepůjdete sami. Každý rok se zde schází obrovská komunita
nadšenců ze všech koutů světa, kteří na chůzi nedají dopustit.
Stezku si vlastně můžete určit dle svých sil a také zájmu o místo,
kde se zrovna nacházíte. Poutníci zde využívají hostelové sítě
albergue, kde za nízký poplatek (asi 10 euro) ubytovávají
výhradně cestovatele z Camina, kteří se na místě prokážou
speciálním kredenciálem. Slouží jako takový doklad o tom, že jste
sami poutníky.
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V historii se Svatojakubská cesta podnikala za účelem náboženské
pouti ke křesťanskému chrámu v Santiagu. Ani nyní neztratila na
své duchovní povaze a lidé popisují vlastní pouť jako velký zážitek
pro svou osobnost. Pokud nejste jednoznačně dovolenkový typ,
který se chce jen opalovat na pláži se sklenkou mojita, a vaše
hlava prahne po dobrodružství, cestování a poznávání cizích
kultur, je pro vás tato cesta jako dělaná a určitě si odtud odnesete
spoustu nových zkušeností, zážitků, kamarádů a nachozených
kilometrů.
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PATÁLIE ZE ŽIVOTA, KTERÉ STOJÍ ZA
PŘEČTENÍ
Lenka Fiedlerová

Ráda bych se s vámi podělila o pár myšlenek a doufám, že vám
aspoň malilinko pomůžou.
První věc, na kterou bych se ráda zaměřila, je výběr vysoké školy.
Každá taková instituce má své vlastní podmínky pro přijetí. Pokud
jste si opravdu jistí, kam chcete po maturitě jít, a je jedno, ve
kterém jste ročníku, podívejte se na stránky dané školy do sekce
podmínek přijetí. Dovíte se tam, jakým způsobem budou
přijímačky probíhat.
U některých oborů jsou totiž doporučeny i odborné knihy,
o kterých je dobré vědět a mít je třeba přečtené už ve třetím
ročníku. Neříkám začít hned první den, jen vám chci poradit,
abyste si to zjistili dřív než v polovině čtvrtého ročníku, protože
pak už nebudete mít čas číst 15 odborných knížek. Jestliže jste si
opravdu jistí svým budoucím oborem, mrkněte na to dřív, než
bude pozdě a než na to doplatíte.
Jste-li už ve čtvrtém ročníku a stále nevíte, kudy byste se měli
ubírat, nemáte načtenou odbornou literaturu, jsou tu školy, jež
berou bez přijímaček a třeba jen podle průměru z vysvědčení.
Tady si možná někdo z vás řekne, že tam jsou nudné obory
a úplně zbytečné atp., ale nemusí to tak být. Existují taky školy,
které sice přijímací zkoušky mají, ale nepožadují odbornou
literaturu. Takových je plno, a kdyby vás přesto žádný obor
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nezaujal, máte dobrý průměr, zkuste ten bez přijímacích zkoušek,
může vás bavit, nebo za rok můžete jít jinam. Já to tak letos
udělala, dala jsem si přihlášky na obory bez přijímaček a uvidíme.
Nebyla jsem si totiž ještě ve čtvrtém ročníku jistá, ale našla jsem
si něco, v čem se snad najdu. A věřím, že všechno půjde tak, jak
má. Budu držet palce i vám.
Další věc, která mi leží na srdci, je povzbuzení. Někdy se životní
cesty a rozhodnutí zdají jako velmi těžká a nevíte, jestli to vůbec
zvládnete. Věřte mi, půjde to. I když to tak v tu danou chvíli
nevypadá.
Každý si v sobě neseme jiné trápení, jiné tajemství, jinou bolest.
Zkrátka něco, co nás dokáže pěkně potrápit. Někdy je toho na
člověka moc, má pocit, jako by nesl na sobě všechnu tíhu světa.
Chce se vypařit, zmizet. V tu chvíli je těžké si připustit, že ty pocity
jednou zmizí. Východiskem většinou bývá čas. Nikdo tuto radu
nemáme rádi, ač je pravdivá. Ani já ji nemám ráda, ale něco na ní
opravdu je. Nechci si tady hrát na nějakého mudrlanta, jen chci
dál předat, co mám vyzkoušené: čas a správní lidé kolem vás.
Nikdo tady není sám. Dejte tomu čas a ono se vyvrbí tak, jak má.
Každá špatná i dobrá zkušenost vás bude jistým způsobem
formovat, budete jiní, silnější a třeba i otrlejší.
Tohle jsou mé poslední týdny na střední škole, je neuvěřitelné, jak
rychle čas utekl. Najednou jsem na konci čtvrtého ročníku snad
připravená na “ten“ život po škole. Nezdá se to, čas letí jak
namydlený blesk. Těžko říct, kam nás život zavede, necháme se
překvapit. Každého tam někde něco a někdo čeká.
Ať už jste v jakékoliv fázi života, pamatujte si: nikdy na to nejste
sami. Pokud jste teď šťastní, užívejte si to a važte si toho, co
máte, protože nikdy nevíte, kdy o to můžete přijít. Chtěla jsem
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vám jen předat to, co já bych ráda věděla už dřív. A taky, že je
úplně v pořádku a přirozené cítit se občas pod psa a mít špatné
období. Nebojte se o tom mluvit.
Jestli mé rady pomohly alespoň jednomu člověku, pak je účel
článku splněn a já budu moc ráda. Mějte se krásně a dávejte na
sebe pozor. Loučí se s vámi letošní maturantka Lenka.
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ZDRAVÁ STRAVA A ŽIVOTNÍ STYL
Sarah Šimečková
Dnes je víc než důležité dbát na stravování a životní styl, abychom
tělu denně dodávali vitamíny a udržovali si imunitu. Zdravá strava
a životní styl se odráží nejen na našem vzhledu, ale také na tom,
jak se cítíme, a na kvalitě našeho života. Výběr zdravých potravin
může snížit riziko různých onemocnění, jako je například obezita,
cukrovka, infarkt a určité typy rakoviny.

Pestrá strava
Abychom si udrželi dobrý zdravotní stav, potřebujeme více než
40 nutričních látek. Žádná potravina nám ale nedokáže zajistit
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dostatečný příjem všech těchto látek, proto je důležité
konzumovat pestrou stravu – ovoce, zeleninu, obilniny, maso,
ryby, mléčné výrobky, tuky a oleje.

Jezte pravidelně
Jídlo nám bezesporu dává pocit radosti, proto bychom si na něj
měli udělat dostatek času. Plánování jídla zamezí vynechávání
hlavních jídel, což často vede k nedostatečnému příjmu nutričních
látek. Nejdůležitějším jídlem dne je snídaně, protože nám dodává
energii a nastartuje celý den. Snídaně také pomáhá udržovat
stálou váhu.

Vyváženost a střídmost
Vyváženost ve stravě znamená dostatečný příjem výživných látek.
Pokud jsou porce přiměřené, není nutné se vyhýbat oblíbeným
jídlům či potravinám. Neexistují dobré nebo špatné potraviny,
existuje pouze dobrá nebo špatná strava. Při dodržování
správného principu vyváženosti a střídmosti může každá
potravina tvořit součást zdravého životního stylu.
Při přiměřeném příjmu potravy je udržován pod kontrolou
energetický příjem neboli kalorie a nedochází k přejídání. Když si
například dopřejete svačinu, která obsahuje hodně tuku, později
byste měli sáhnout po potravině, která obsahuje naopak nižší
dávku tuku. Například hotová kupovaná jídla obvykle představují
praktickou možnost kontroly velikosti porcí a většinou mají
vyznačený energetický obsah neboli kalorie na obalu.
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Pijte dostatečné množství tekutin
Dospělý člověk by měl vypít alespoň 1,5
litrů tekutin denně. Čistá voda je
nejlepším zdrojem tekutin, ale existují
i další, příjemnější a zároveň zdravé
možnosti: 100% džusy, čaje nebo mléko.

ZDROJE ZÁKLADNÍCH ŽIVIN
BÍLKOVINY
Bílkoviny jsou důležité pro stavbu a obnovu všech tkání.
Bílkoviny dělíme na:
1. ŽIVOČIŠNÉ
• hovězí, drůbeží, vepřové, ryby, vejce, mléčné výrobky
a sója
2. ROSTLINNÉ
• obilniny a luštěniny
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SACHARIDY
Jsou významným zdrojem energie (kromě vlákniny). Mají vliv na
hladinu krevní glukózy (jediný zdroj energie pro mozek, proto je
důležitá snídaně).
Sacharidy dělíme na:
•

KOMPLEXNÍ
• ŠKROBY – obilniny a obilné výrobky, rýže, kukuřice,
brambory
• VLÁKNINA – ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné výrobky

•

JEDNODUCHÉ – PRÁZDNÉ KALORIE
• Ovoce, šťávy, nápoje a med, cukr, sladkosti, dorty, mléko
a mléčné výrobky.
• Při nadměrném příjmu cukrů – nadbytek sacharidů se
ukládá ve formě tuků = nadváha, obezita, zubní kaz.

TUKY
Tuky jsou zdrojem energie, esenciálních mastných kyselin
(omega 3 a omega 6), které jsou nezbytné pro vstřebání vitaminů
A, D, E, K. Tuky jsou také součástí buněčných membrán, které
jsou velmi důležité pro růst, vývoj, tvorbu hormonů
a mechanickou i tepelnou ochranu organismu.
Tuky dělíme na:
1. DOBRÉ
• Tyto tuky jsou většinou rostlinného původu – rostlinné oleje,
kvalitní margaríny. Patří sem i tučné mořské ryby (losos,
tuňák, makrela).
17

2. ŠPATNÉ
• Tyto tuky jsou většinou živočišného původu – máslo,
smetana, sýry, červené maso a masné výrobky, uzeniny.

JEDNODUŠE A ZDRAVĚ
Snídaně, svačina či večeře by měla obsahovat sacharidy (cukry),
bílkoviny (obilniny), vlákninu a zdravé tuky (lipidy). Každá složka
má daný počet gramů, které musí člověk denně přijmout.
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BRUSCHETTA S RAJČATY
Tato zdravá pochoutka je pro milovníky čerstvé zeleniny.
INGREDIENCE
•
•
•
•
•
•

1 bageta či ciabatta
4 větší vyzrálá rajčata
svazek čerstvé bazalky
sůl
pepř
3 stroužky česneku
olivový olej

POSTUP
1. Pečivo nakrájíme na plátky a dáme nasucho opéct do
trouby nebo toustovače.
2. Mezitím připravíme rajčatovou směs.
3. Rajčata nakrájíme na drobné kostičky.
4. Bazalku najemno nasekáme a spolu se solí, pepřem a lžící
olivového oleje důkladně, ale zlehka promícháme.
5. Na závěr přidáme stroužky česneku prolisované strojkem.
6. Horké chleby vyndáme z trouby, ihned je potřeme
olivovým olejem a bohatě nazdobíme rajčatovou směsí.
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TĚSTOVINY S PROSCIUTTEM, HRÁŠKEM
A KUKUŘICÍ
INGREDIENCE
•
•
•
•
•

50 g semolinových těstovin
50 g hrášku a kukuřice
30 g prosciutta
1 lžíce strouhaného parmazánu
1 lžíce oleje

POSTUP
1. Uvaříme si těstoviny.
2. Na pánev dáme olej a orestujeme na něm na nudličky
nakrájené prosciutto.
3. Přidáme hrášek s kukuřicí a necháme chvíli prohřát.
4. Promícháme s uvařenými těstovinami, posypeme
parmazánem a můžeme podávat.
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MEDOVÝ TVAROH S OVOCEM
INGREDIENCE
• 1 lžíce citron
• 400 g tvaroh
• 4 lžíce med
• 2 ks banán

POSTUP
1. Tvaroh rozšleháme, ochutíme medem a citronovou
šťávou.
2. Banán nakrájíme na kousky a vmícháme do tvarohu.
Banán můžeme nahradit i jiným ovocem.
3. Vše rozdělíme do misek, posypeme nasekanými oříšky
a pokapeme medem.
4. Medový tvaroh s ovocem můžeme ihned servírovat jako
svačinku či dezert. Pochutnají si na něm nejen děti.
21

10 LET MUZIKÁLU V NDM
Veronika Mušálková

Kdysi dávno, vlastně už od dob antiky, lidé začali chodili pro
pravdu a humor do divadla. Hry Shakespearovy, Molièrovy,
Shawovy předávaly nějaká poselství. Ale pak přišla doba moderní,
doba plná zvratů, techniky, nových vymožeností a omezení.
Divadla, restaurace, služby, celý svět se uzavřel a divadlo se
přeneslo na televizní obrazovky. 22. 2. 2021 jsme oslavili
desetileté
výročí
muzikálu
v
Národním
divadle
moravskoslezském. Jak jinak začít oslavu než muzikálem?
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Tak famózně propracovaný muzikál zde ještě nebyl. Atmosféra,
duch divadla se na malý moment přenesl k nám do obýváku.
Viděli jsme spoustu úryvků propojených v celek. Herci se
nenápadným ladným tancem střídali na jevišti a my diváci mohli
zažít pocit souznění. Kdo vnímal srdcem i duší, byl v naprosté
harmonii okouzlen rytmem, něhou i city, které herci rozdávali do
všech stran. Bylo znát, že i jim divadlo hodně chybí a dávali do
toho rozhodně všechno. Slyšeli jsme dvacet čtyři písní
z jednotlivých muzikálů, např. West Side Story, Děj se co děj,
Rebecca, Requiem, Evita, Jesus Christ Superstar, Cats a dalších.
Tanec, lehkost, jemnost, city a energie celého večera v nás
zůstanou snad navždy. Za výborné představení vděčíme šéfce
operetně-muzikálového
souboru
Národního
divadla
moravskoslezského Gabriele Petrákové, která zde nastoupila
v roce 2010 a dodala pověstnou třešničku na dortu divadlu
i Ostravě.
Závěrem jsme slyšeli malé poodhalení písně Co je víc
z nejnovějšího muzikálu Harpagon je lakomec. Text písně složil
ostravský muzikant, textař a bavič Jiří Krhut. Během této
melodické rytmické optimistické a chytlavé písně, z níž byla cítit
láska a vděčnost za každý den, jsme si mohli uvědomit, proč je
důležité radovat se z malých věcí. Smějme se, berme život takový,
jaký je, neboť je nádherný se všemi nedokonalostmi. Dle mého
názoru byl muzikál šitý souboru na míru. Na nový muzikál
Harpagon je lakomec s Liborem Olmou v hlavní roli se můžeme
těšit, až se divadla vrátí zpět do provozu.
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INTELIGENCE ZVÍŘAT
Vlaďka Klozová

Říkali jste si někdy, které zvíře je na světě nejinteligentnější?
Myslíte si, že je to právě váš pejsek? Existuje velké množství
druhů zvířat a každý je úplně jiný. Není snadné určit
nejinteligentnější zvíře, hodně lidí říká, že jsou to psi, ale mýlí se.
U mnohých zvířat by vás ani nenapadlo, že mohou být tak chytrá.
Mezi nejinteligentnější zvířata patří například delfíni. Spousta
z vás se s delfínem nikdy nesetkala, proto by vás možná ani
nenapadlo, že by mohl být delfín až tak inteligentní. Jsou to velmi
společenští tvorové, spolupracují s jinými živočichy i lidmi.
Oslovují se pískotem, znamená to pro ně něco jako jméno. I když
se pískot počítačově upraví, delfíni tomu rozumí. Uvědomují si
také, co znamenají čísla, a chápou svou osobnost. Dokážou
například zachránit člověka před útokem žraloka. Delfíny máme
spojené i s rekreací. Můžete si s nimi zaplavat, nebo se dívat, jak
tancují a dělají různé triky.
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Samozřejmě nesmíme zapomenout na šimpanze. Domníváme se,
že člověk vznikl právě z opice. Šimpanzi zvládnou používat
nástroje, například si kamenem rozbíjejí ořechy. Chápou lidský
jazyk a k čemu se používají čísla. Také dokážou vyřešit různé
hlavolamy, dokonce i počítačové hry.
Tipli byste si, že je vrána chytrá? Já tedy ne. Zapamatuje si
všechny úkryty, do nichž si schovala různá semínka. Aby dosáhla
svého cíle, je schopna použít nejrůznější předměty. Vědci ukryli
potravu do různých nádob, kam vrána nedosáhla, a kolem položili
všelijaké předměty. Vrána pomocí předmětů potravu vytáhla.
Když dali do nádobky lískový oříšek, zobákem nanosila do
nádobky vodu a oříšek se vznesl na hladinu, takže ho hravě
vylovila.
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Papoušci celkově jsou taky hodně chytří. Nejchytřejší z nich je
však papoušek ara. Má velikou a dobrou paměť, dokáže mluvit
lidským jazykem a opravdu je mu rozumět. Zvládne si
zapamatovat až 4000 slov. Také s vámi někteří jedinci mohou vést
dialog.
Samozřejmě i psi jsou velmi chytří. Některá plemena se využívají
v armádě nebo u policie. Také jsou využiti v záchranářských
oborech. Specializovaní psi zvládnou vyhledat člověka, bomby,
drogy a mnoho dalších věcí. Jsou výborní právě na pachové práce
a také k obraně. Jedno z nejinteligentnějších plemen psů je
například belgický ovčák – malinois nebo německý ovčák.
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