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Editorial 
 Milí čtenáři, 

 na konci srpna jsme dostali nabídku být šéfredaktory 
školního časopisu Kavky. Tuto nabídku jsme s radostí 
přijali a zodpovědně se vrhli do práce.  

 Vznikl nápad na vytvoření hlavního tématu každého 
čísla. Postupně Vám představíme redaktory. Zaměříme se 
na události a akce týkající se naší školy, ale naleznete zde 
i události, které s naší školou nesouvisí. První mimoškolní 
událost, která stojí za pozornost, je hlavním tématem 
tohoto i příštího čísla. Jsou to Letní olympijské 
a paralympijské hry v Londýně.  

 Budeme pravidelně vyhlašovat soutěže v luštění 
křížovek, sudoku a další. 

 Doufáme, že se Vám bude časopis líbit a věříme, že 
přilákáme více čtenářů. Stále také přijímáme nové 
redaktory. V případě zájmu se dostavte na schůzku 
redakční rady, která se koná každou středu o velké 
přestávce v ŠD Medvěd. 

Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se, že toho 
bude opět spoustu, o co se s Vámi budeme moci podělit. 
Věřte, že letos si zaručeně počtete! ☺ 

Dana Machurková a Kateřina Kyralová 
šéfredaktorky 

d.machurkova@ksidlisti.cz, k.kyralova@ksidlisti.cz 
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Redakční rada se představuje 
 
 Milí čtenáři, 

 v této nové rubrice Vám budeme postupně stručně 
představovat členy redakční rady, abyste věděli, kdo pro 
Vás časopis připravuje. Na úvod představíme kromě 
některých dětí i obě šéfredaktorky. 

 Dana Machurková, DiS. pracuje v naší škole jako 
vychovatelka a vede kroužek aerobicu. Tanci a aerobicu 
se věnuje rekreačně i profesně již řadu let. Další její láskou 
je rekreační sport – plave, jezdí na kole, občas na bruslích 
a kanoi, chodí do posilovny atd. Zabývá se zážitkovou 
pedagogikou. Kromě školní družiny jste ji mohli potkat 
na všech loňských ozdravných pobytech a letos v září i na 
adaptačním kurzu pro první ročníky střední školy. Doma 
má psa a vodní želvu. Miluje bryndzové halušky, pizzu 
a rajskou omáčku. 

 Mgr. Kateřina Kyralová je třídní učitelkou ve třídě Z4B 
a do naší školy nastoupila v září tohoto roku. Pochází 
z východních Čech, oblasti bohaté na literární velikány 
jako jsou Božena Němcová, Alois Jirásek, Karel Poláček, 
Josef Škvorecký a další. Mezi její záliby patří cestování po 
naší krásné zemi i do zahraničí, literatura, hudba, kultura 
a umění, příroda a především její velká rodina. Velkou 
neřestí v jejím životě je lenošení. Řídí se mottem „Život je 
cesta!“  
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 Adam Hubený je žákem třídy Z3A a navštěvuje 
šachový kroužek. Doma se stará o křečka a rybičky. Rád 
lyžuje, jezdí na kole a čte, nejraději časopis „Abíčko“, 
protože je v něm, podle Adamových slov, hodně 
zajímavostí. Jeho největším koníčkem je atletika, které se 
věnuje půl roku. Chodí do přípravky, kde se seznamuje se 
všemi atletickými disciplínami. Jeho nejoblíbenější 
disciplínou je zatím běh. Zúčastnil se už i běžeckých 
závodů, kde ve štafetě 4x100m skončil se svými 
spoluzávodníky na krásném druhém místě. Jeho velkým 
vzorem je Roman Šebrle. Tak držme Adamovi pěsti. Kdo 
ví, třeba se z něj stane další úspěšný desetibojař. 

 Anička Formánková  je také žákyní třídy Z3A. Svůj 
volný čas vyplňuje tancem, zpěvem, malováním, v zimě 
bruslením a lyžováním. Ve škole navštěvuje kroužek 
aerobicu, se kterým se chystá na první vystoupení. K jejím 
nejoblíbenějším zvířatům patří koně a žirafy. K jídlu má 
nejraději rajskou omáčku. Poslouchá interprety Lady 
Gaga a Pitbull, v televizi ráda sleduje pořad Spongebob. 
Mezi její nejoblíbenější barvy patří červená a modrá. 

redakce časopisu 
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Události a akce ve škole 
Plavba po Vltavě 

Ve středu 3. října 2012 jsme se šli odpoledne se školní 
družinou podívat do loděnice, která se nachází u Vltavy 
nedaleko Žlutých lázní. Tuto loděnici znám, protože do ní 

chodím už tři roky 
a jezdím s nimi i na 
vodácké tábory.  
V loděnici se nás ujali 
zkušení vodáci – 
Štěpánka, Iksák, Terka 
a Jára. Nejdříve jsme 

http://www.ksidlisti.cz/akce-3/fotecky-z-plavby  si oblékli záchranné 
vesty a učili nás pádlovat na suchu. Pak jsme vynesli 
velké kanoe pro devět lidí na řeku a vyrazili na projížďku. 
Jezdili jsme i přes překážky. Po projížďce jsme byli 
všichni mokří, ale bylo velké teplo, tak nám to nevadilo. 
Po svačině jsme šli na autobus a hurá zpátky do školy. 

Anička Formánková, Z3A 
 

6. třída ve Studiu 6 České televize 
 

 Ve čtvrtek  11. října šla naše třída Z6 do České televize 
na prohlídku Studia 6. Sraz před školou byl v 7:30 hod. 
Když jsme dorazili do Studia, uvítali nás pracovníci 
televize. V 8:00 hod. vysílaly přímý přenos zpráv a my 
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jsme stáli opodál a dívali se na vysílání. Když zprávy 
skončily, šli jsme na „velín“. Zajímavé bylo, že jeden 

člověk musel ovládat přes tisíc tlačítek. Poté jsme šli do 
místnosti, odkud se vysílají zprávy. Vyzkoušeli jsme si 
sednout si na 
moderátorská 
křesla. Také 
nás překva- 
pilo, kolik 
kamer a další 
techniky 
viselo na 
stropě. Byly 
tam například  http://www.ksidlisti.cz/akce-2/sestka-ve-studiu-6  
prudká světla, ze kterých až bolely oči. Všiml jsem si také 
pokut, které byly vystaveny na zdi.  

David Talacko, Z6 

Návštěva ZOO a sponzorované zvířátko 
 Naše škola sponzoruje zvířátko v pražské ZOO.  My ze 
školní družiny jsme se za ním vypravili v pondělí 15. října 
s paní vychovatelkami Evou a Danou. Díky sponzoringu 
jsme získali třicet vstupenek za 1,-Kč.  
 Po obědě jsme tedy oblékli ochranné vesty a vydali se 
do Troje. Hned po vstupu do ZOO jsme šli sponzorované 
zvířátko hledat. Cestou jsme navštívili pavilon tučňáků,  
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viděli jsme lachtany, supy a orly a některým z nás se 

povedlo i rozzuřit býka. 
Pak jsme objevili naše 
zvířátko v dětské zoo – 
rezavého králíka 
domácího a udělali jsme 
první společnou fotku.  
 

http://www.ksidlisti.cz/akce-3/foto-zoo   
 Začalo trochu poprchávat, tak jsme se šli schovat do 
pavilonu goril. Samec Richard neměl zrovna komuni- 
kativní náladu  a tak byl k nám otočený zády a dohlížel na 
malého samečka Kiburi. Kiburi bylo jediné gorilí mládě, 
které nás přivítalo. Moja totiž již téměř rok žije ve 
Španělsku a nejmladší mládě Tano ve Stuttgartu. A ani 
jsme nezapomněli zavzpomínat na samečka Tatu, který se 
před půl rokem nešťastnou náhodou při hraní uškrtil.  
 Po odpolední svačině jsme se vypravili do horní části 
ZOO za žirafami. Cestou jsme si prohlédli pavilon gaviál, 
plameňáky, indonéskou džungli, lední medvědy a nový 
obrovský pavilon pro nosorožce a slony, který je ve 
výstavbě. Právě kvůli této výstavbě je bohužel jediný 
přístup k pavilonu žiraf dočasně uzavřen, tak jsme byli 
zklamaní.  
 Ale to už byl čas se pomalu vrátit. Na zpáteční cestě 
jsme si ještě prohlédli vlky, hyeny, emu a klokany a už 
šupky dupky do školy.  

redakce časopisu 
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Adaptační kurz prvních ročníků SOSŠ 
 Adaptační kurzy na Škole Kavčí hory mají již svou 
tradici. Účastní se jich nově nastupující první ročníky 
střední školy. Na letošní adaptační kurz do Poslova 
Mlýna se vypravily tři třídy: S1A, S1B a S1C se svými 

třídními učitelkami.  
 Letos připravovala hlavní část 
programu zkušená instruktorka, 
která pracuje na naší škole. Ke 
studentům zaujala kamarádský 
přístup, proto byla atmosféra 
uvolněná a veselá. Sestavila pro 
jednotlivé třídy program 

splňující základní pravidla 
zážitkové pedagogiky. 
Během třídenního pobytu se 
studenti nejen rychleji 
seznámili, ale vyzkoušeli si i 
aktivity rozvíjející 
vzájemnou komunikaci a 
spolupráci. Jednotlivé třídy 
si vytvořily i své třídní erby.  

 Největší úspěch mezi 
studenty měly aktivity „Lávová řeka“, „Létající koberec“ 
a „Elektřina“. Mimo to si všichni zahráli i volejbal nebo 
kin-ball.  

redakce časopisu 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.ksidlisti.cz/akce-3/foto-zoo


Strana 10 – Události a akce ve škole 

Pozvánka na Školní akademii 2012  
 Jako každý rok, tak i letos pořádá naše škola Školní 
akademii žáků základní školy. Letošní Akademie bude 
mít dvě části a hlavním tématem je "RETRO".  

 První část proběhne ve středu 12. prosince 2012 
v jídelně naší školy a zúčastní se jí děti z prvních, 
druhých a třetích tříd ZŠ se svými třídními učitelkami 
a také kroužky moderních tanců a aerobicu se svými 
instruktorkami.  

 Druhá část pak proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2012 
v KC Spořilov, kde uvidíte žáky čtvrtých až devátých 
ročníků ZŠ se svými třídními učiteli.  

 I my ze školního časopisu budeme přítomni a vše 
budeme bedlivě sledovat, abychom Vám po Vánocích 
přinesli podrobnou reportáž. 

 Loňská Školní akademie byla povedená a my věříme, že 
ta letošní bude ještě lepší. Srdečně Vás na ni zveme. 

redakce časopisu 
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Školní parlament 
Jmenování členů školního parlamentu 

 Dne 5. října 2012 proběhlo slavnostní jmenování nových 
členů školního parlamentu. Paní ředitelka předala všem 
jmenovací dekrety, které jsou tentokrát na dobu 
neurčitou, což znamená, že žáci mohou pracovat ve 
školním parlamentu až do konce své školní docházky. 
Zapisovatelem školního parlamentu se stala Kristýna 
Štekerová. 

První schůze  
 První schůze školního parlamentu proběhla 10. října 
2012. Na schůzi parlamentáři projednali: 
Ä „Listopadání“ – akci na oslavu podzimu. 
Ä Změny zvonění.  
Ä Zapojení parlamentu do soutěže „Státní svátky“. 
Ä Návrh tzv. „formálního dne“. 
Ä Odsouhlasili pokračování akce „Jídlo na přání“. 

Druhá schůze  
 Druhá schůze školního parlamentu proběhla 12. října 
2012 a týkala se akce „Listopadání“. Během schůze byly 
projednány návrhy na téma a soutěže. 

redakce časopisu 
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Rozhovor s učitelem 
Mgr. Zuzana Drahošová 

Paní učitelku Zuzanu Drahošovou 
všichni známe jako Zuzanu 
Matoulkovou. Příjmení Drahošová nosí 
od června tohoto roku, kdy se v jednu 
prosluněnou sobotu v Ústí nad Labem 
vdala.  

Líbí se Vám ve škole? 
Ano, moc. Hlavně, že dávám samé jedničky. 

V jaké třídě učíte? 
Jsem třídní učitelkou ve třídě Z3A a ještě učím v 1. , 2. a 5. 
třídě. 

Jak se Vám líbily Letní olympijské hry v Londýně? 
Líbily. Hlavně atletika, když běžel Bolt finále 200 metrů. 
A samozřejmě také naše Bára Špotáková. 

Jaké sporty máte ráda? 
Mám ráda tanec a badminton. 

Jaký koláč máte ráda? 
Štrúdl. 

Čím jste chtěla být v dětství? 
Učitelkou. 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

Adam Hubený, Matyáš Toušek, Anna Formánková, Z3A 
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Na návštěvě v zájmových útvarech 
 Další novou rubrikou v našem časopise, kterou Vám 
chceme představit, je tato s názvem „Na návštěvě 
v zájmových útvarech“. V každém čísle Vám přineseme 
jednu nebo dvě reportáže z kroužků, které probíhají na 
naší škole. Rozhodli jsme se tak proto, abychom Vám 
přiblížili činnost v zájmových kroužcích a třeba i přilákali 
nové zájemce. Vyzpovídáme děti, které kroužky 
navštěvují, i instruktory a lektory, kteří kroužky vedou. 
A my, co některé kroužky navštěvujeme, přidáme i 
vlastní postřehy a názory. 
 V příštím čísle se můžete těšit například na reportáž 
z kroužku florbalu.  

 Dnes Vám tu přinášíme výběr ze zájmových útvarů. 
Navštěvovat můžete např.: 

Název kroužku Den Vedoucí 
Žij zdravě úterý, středa Drahošová, Hemzalová 
Keramika pondělí, úterý D. Vašků, J. Králová 
Karate úterý, pátek Jakub Štěpán 
Školní časopis středa Machurková, Kyralová 
Robotika čtvrtek Vocílka 
Aerobic čtvrtek Machurková 
Sportovní hry úterý Kudláčová 
Moderní tanec úterý Koubíková 
...a mnohé další 

redakce časopisu 
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Poznáváme naší vlast 
Úvod 

 Naše země leží, jak se říká, „v srdci Evropy“. I když je 
oproti jiných evropským státům menší, je velmi rozma-
nitá a krásná. Je to rodná země světově známých a uzná-
vaných osobností z dob minulých i ze současnosti. Ale 
hlavně je to rodná země nás všech. Toto i mnohé další 
jsou důvody, proč naši vlast poznat a znát.  
 Jsou mezi námi tací, kteří z nějakých důvodů do cizích 
zemí nejezdí. Jsou mezi námi tací, kteří cestují do ciziny 
pravidelně. A jsou i ti, kteří se z naší země odstěhují a žijí 
jinde na světě. Ale určitě je nás spousta, které zahřeje na 
srdci i na duši, když slyší či čtou v médiích, nebo osobně 
zažijí při setkání s cizinci, že naši zemi znají, něco o ní 
vědí, ba dokonce něco či někoho z naší země uznávají.  
 Vydejte se společně s námi na pravidelnou cestu po naší 
krásné České republice. Poznejte ji, abyste pak během 
života mohli poznávat i země ležící za našimi hranicemi 
a měli širší možnosti srovnání.  

 
http://free-top.tym.cz/download.php?ds=slepa-mapa-cr  

redakce časopisu 
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České osobnosti 
Karel IV. 

Kolem roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana 
Lucemburského nastoupili na český trůn Lucemburkové. 
Nejvýznamnější z tohoto rodu byl Karel IV. Narodil se 
roku 1316 se jménem Václav, ale 
při biřmování přijal jméno po 
svém kmotru Karlu IV. Sličném 
z Francie, kde vyrůstal sedm let. 
Na český trůn nastoupil po 
otcově smrti roku 1346. Na svou 
korunovaci nechal zhotovit 
svatováclavskou korunu. Po jeho 
nástupu zažila naše země rozkvět. www.gvp.cz/~janotova/obrazky.htm 
Karel IV. vykupoval hrady a zámky,které jeho otec 
prodal. Dodnes můžeme vidět památky, které tu 
zanechal, např. Karlův most, Karlovu univerzitu, chrám 
sv. Víta, Karlštejn a další. Byl autorem říšského ústavního 
zákona Zlaté buly. Byl čtyřikrát ženatý – s Blankou 
z Valois, s Annou Falckou, s Annou Svídnickou 
a s Alžbětou Pomořanskou. Měl celkem jedenáct dětí. 
 Roku 1378 Karel IV. zemřel. Při pohřbu byl nazván 
„otcem vlasti“ a tak je nazýván dodnes. 

Tereza Švandová, Z5B 
Wikipedie [online]. c2012 [cit. 21. října 2012] . Dostupný na World Wide Web: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.> 
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HLAVNÍ  TÉMA 
Letní olympijské hry 2012 

 Hlavním tématem tohoto 
a příštího čísla jsou Letní 
olympijské hry v Londýně, které 
probíhaly od 27. července do 
12. srpna 2012. Jelikož by se 
o nich dala napsat celá kniha, 
vybrali jsme pro Vás jen české 
sportovce, kteří získali medaile. 
Pojďte se s námi vrátit do  
slunečného léta a zavzpomínat na 
největší české úspěchy letošních 

olympijských her. 

 Úvod 
 V pořadí 30. letní olympijské hry se uskutečnily na 
přelomu července a srpna letošního roku. Olympijskou 
zemí se stala již potřetí Velká 
Británie a město Londýn. 
Londýn se tak stal prvním 
městem, kde se letní 
olympijské hry (dále jen LOH) 
uskutečnily více než dvakrát.  
 Mottem letošních her bylo  
„Inspire a generation“. 
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 Slavnostní zahajovací ceremoniál 

 Slavnostní zahájení her proběhlo v noci z 27. na 
28. července na 
olympijském 
stadionu Olympic 
Park. Hlavním 
režisérem 
uměleckého 
programu 
slavnostního 

zahájení se stal významný filmový režisér Danny Boyle, 
který se proslavil filmy jako „Trainspotting“, „Pláž“ 
s Leonardem DiCapriem a „Milionář z chatrče“, který 
svému tvůrci vynesl osm Oskarů a čtyři Zlaté glóby. 
Olympijské hry podle 
očekávání zahájila britská 
královny Alžběta II., jejíž 
vnučka se též zúčastnila 
her a to ve sportu Jezdectví 
– všestrannost a získala 
stříbrnou medaili. 
 Velká Británie jako 
pořadatelská země měla 
právo bez kvalifikace postavit svůj národní tým ve všech 
kolektivních sportech, které byly na programu.  
Wikipedie [online]. c2012 [cit. 27. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2012 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Danny_Boyle 
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 Český olympijský tým 

 Na LOH 2012 soutěžilo celkem 133 českých sportovců – 
67 mužů a 66 žen. Čest nést při zahajovacím ceremoniálu 
naší vlajku dostal badmintonista Petr Koukal. 

Naše země měla díky všem těmto sportovcům nim 
zastoupení v 19 sportech: v atletice, badmintonu, 
basketbalu, boxu, gymnastice, jachtingu, judu, kanoistice, 
moderním pětiboji, plavání, synchronizovaném plavání 
(aquabely), sportovní střelbě, stolním tenisu, tenisu, 
triatlonu, veslování, volejbalu, vzpírání a zápase. Domů 
přivezli sportovci celkem 10 medailí.  

 Závěrečný ceremoniál 

 Závěrečný ceremoniál proběhl v noci z 12.  na 13. srpna 
opět v Olympic Parku. Vystoupila na něm řada světově  
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známých umělců, mezi nimi i zaniklá populární dívčí 
skupina Spice Girls. 

 Závěrečný 
ceremoniál byl 
stejně famózní 
jako ceremoniál 

zahajovací. 
Kolem půlnoci 
zhasl olympijský 
oheň a znovu se 
rozhoří v roce 
2014 při Zimních 

olympijských 
hrách v Soči a v roce 2016 při Letních olympijských hrách 
v Rio de Janeiru.  

 Závěr 

 Her se zúčastnilo odhadem 10.500 sportovců z 204 zemí 
světa, kteří se utkali ve 26 sportech rozdělených do 
39 disciplín. Sportovci získali celkem 962 medailí – 
302 zlatých, 304 stříbrných a 356 bronzových.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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 Zde uvádíme prvních dvacet nejúspěšnějších zemí, 
mezi kterými se na 19.  místě umístila i Česká republika: 
 

Pořadí Země Zlato Stříbro Bronz Celkem 
1 USA 46 29 29 104 

2 Čína (CHN) 38 27 23 88 
3  V. Británie (GBR) 29 17 19 65 

4 Rusko (RUS) 24 26 32 82 

5 Jižní Korea (KOR) 13 8 7 28 
6 Německo (GER) 11 19 14 44 

7 Francie (FRA) 11 11 12 34 

8 Itálie (ITA) 8 9 11 28 
9 Maďarsko (HUN) 8 4 5 17 

10 Austrálie (AUS) 7 16 12 35 
11 Japonsko (JPN) 7 14 17 38 
12 Kazachstán (KAZ) 7 1 5 13 

13 Nizozemí (NED) 6 6 8 20 

14 Ukrajina (UKR) 6 5 9 20 
15 N. Zéland (NZL) 6 2 5 13 
16 Kuba (CUB) 5 3 6 14 
17 Írán (IRI) 4 5 3 12 
18 Jamajka (JAM) 4 4 4 12 
19 Česko (CZE) 4 3 3 10 

20 Severní Korea (PRK) 4 0 2 6 

Finanční náklady na olympiádu dosáhly 9,3 miliardy liber 
(v přepočtu přes tři sta miliard korun českých). Jen oba 
ceremoniály vyšly celkem na 80 miliónů liber (v přepočtu 
2,6 miliardy korun českých). 
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 Mezinárodní olympijský výbor (MOV) 

 Mezinárodní olympijský výbor (anglicky: International 
Olympic Committee) je sportovní federace sídlící 

v Lausanne ve Švýcarsku, 
založená Pierrem de 
Coubertinem 23. června 1894. 
Cílem dále jen MOV bylo 
obnovit tradici antických 
olympijských her.  

 Olympismus je životní 
filosofie, spojující vyrovnanost a kvality těla a ducha. 
Od roku 2001 je prezidentem 
MOV Belgičan Jacques Rogge. 

 K MOV patří 205 národních 
olympijských výborů, mezi nimi i 
český. Český olympijský výbor byl 
založen 18. května 1899 za účelem  
„rozvíjet a šířit olympijské ideály a 
zastupovat a zabezpečovat účast 
České republiky na olympijských 
hrách.“ Jedná se o jeden z nejstarších národních 
olympijských výborů na světě. 
Wikipedie [online]. c2012 [cit. 27. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Medailov%C3%A9_po%C5%99ad%C3%AD_na_Letn%C3%ADch
_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2012 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbo 
Letní olympijské hry [online]. c2012 [cit. 27. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.letniolympijskehry2012.cz/ 
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Soutěžní otázka: 
„V jakém roce, v jaké zemi a v jakém městě se uskutečnily první 
moderní Olympijské hry?“ 
Své odpovědi zasílejte do 30. listopadu 2012 na e-mail: 
d.machurkova@ksidlisti.cz  

redakce časopisu  

Česká atletika na LOH 2012 
 Atletické závody se konaly v období od 3. do 12. srpna 
na závodištích Olympic Park a The Mall. Zúčastnilo se 
jich celkem 31 českých atletů – 14 mužů a 17 žen. 
Příležitosti v medaile proměnily oštěpařka Bára 
Špotáková a překážkářka Zuzana Hejnová.  

Bára Špotáková (zlato) 
 V kvalifikaci byl limit pro postup do finále 62 metrů. 

Bára hodila 66,19 m a ve finále 
neuvěřitelných 69,55 m. Ostatní 
oštěpařky se snažily Báru 
přehodit, ale nepodařilo se jim to. 
Bára vyhrála a měli jsme první 
atletické zlato z těchto LOH. 
V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, 
že nejsilnější okamžik pro ni bylo 

vidět Honzu Železného šťastného, že se mu konečně 
podařil velký trenérský úspěch. 
 
iDNES.cz [online]. c2012 [cit. 16. října 2012]. Dostupný na World Wide Web:  
http://oh.idnes.cz/barbora-spotakova-po-priletu-z-olympiady-f1o-/ 
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Zuzana Hejnová (bronz) 
Česká atletka Zuzana Hejnová se konečně dočkala 

medaile. Dlouhou 
a náročnou 
přípravu na 

olympiádu 
završila finálovým 
během přes 
překážky na 
400 m. Prvním 

kolem i semifinálem se probojovala vždy na 2. místě. Ve 
finále získala s časem 53,38 bronzovou medaili.  
Pro redakci iDNES .cz prohlásila: „Krásný, klidně bych si to 
ještě někdy zopakovala".  

K olympiádě patří ale i neveselé okamžiky. Roman 
Šebrle- po stříbru ze Sydney, zlatu z Atén a šestém místu 
z Pekingu svůj poslední olympijský desetiboj v Londýně 
vzdal. V první disciplíně desetiboje, běhu na 100 m, 
doběhl poslední. Do druhé disciplíny, skoku do dálky, již 
nenastoupil. Ozvalo se staré zranění paty.  
Pro iDNES.cz Šebrle uvedl: „Makal jsem nejvíc za celé čtyři 
roky. Možná to bylo špatně,... I kvalifikace byla náročná, ale 
když už jsem se do Londýna dostal, tak jsem věděl, že budu 
bojovat až do poslední chvíle. Věřil jsem, že to vyjde...“ 

Adam Hubený, Z3A 

iDNES.cz [online]. c2012 [cit. 16. října 2012]. Dostupný na World Wide Web:  
http://oh.idnes.cz/on-line-rozhovor-atletka-zuzana-hejnova-fd3-/ 
http://oh.idnes.cz/sebrle-a-desetiboj-na-olympijskych-hrach-ffp-/ 
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Český tenis na LOH 2012 
 Tenisový turnaj probíhal v období od  28. července do  
5. srpna na travnatých dvorcích ve wimbledonském 
tenisovém areálu All England Lawn Tennis and Croquet 
Club. Tenisté soutěžili v pěti kategoriích: mužské 
dvouhře a čtyřhře, ženské dvouhře a čtyřhře a poprvé od 
LOH v roce 1924 v Paříži také ve smíšené čtyřhře. 
Na olympijských hrách hráli dva čeští tenisté, Tomáš 
Berdych a Radek Štěpánek, a šest českých tenistek - Petra 
Cetkovská, Petra Kvitová, Lucie Šafářová , Klára 
Zakopalová , Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká.  
Medaili se podařilo získat pouze dvěma českým 
tenistkám - Andree Hlaváčkové a Lucii Hradecké 

v ženské čtyřhře. 
Získaly stříbrnou 
medaili. Andrea 
Hlaváčková se 
narodila v roce 1986, 
Lucie Hradecká 
v roce 1985 a obě 
hrají tenis od 5 let. 

Matyáš Toušek, Z3A 

iDNES.cz [online]. c2012 [cit. 14. října 2012]. Dostupný na World Wide Web:  
http://oh.idnes.cz/tenistky-hlavackova-hradecka-ve-finale-olympijske-ctyrhry-poe-
/olympiada-londyn-2012.aspx?c=A120805_122623_oh-tenis_bem 
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Kultura a umění 
JLo - Dance Again World Tour 2012  

 V pátek 26. října večer se rozezněla O2 aréna a Praha 
přivítala zpěvačku a herečku Jennifer Lopez v rámci jejího 
turné Dance Again. Je to úplně poprvé, co Jennifer 
vyrazila na světové turné, které bude mít celkem 55 
zastávek a navštíví během něj pět kontinentů. První 
koncert se odehrál 14. června 2012 v Panamě a poslední se 
odehraje 22. prosince 2012 v Puerto Ricu.  

Světoznámá zpěvačka 
a herečka se narodila 
v červenci 1969 v Bronxu 
v New Yorku, ale její 
rodiče pocházejí z Puerto 
Rica. Od svých čtyř let 
navštěvovala hodiny tance 
a od čtrnácti hodiny 
zpěvu. První velkou 
filmovou roli získala v roce 
1997 ve filmu „Selena“. 
Tato role ji vynesla 
nominaci na Zlatý globus. 
Potom nás-ledovala řada 
dalších známých filmů, 

jako např. „Svatby podle Mary“, „Cela“, „Krásná pokojská“, 
„Smím prosit“ a „Příšerná tchýně“. 
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 Jako zpěvačka se dostala do světového povědomí v roce 
1999 svým prvním albem s názvem „On The 6“. Zpívá 
hlavně anglicky a někdy španělsky. Její šesté album 
s názvem „Como Ama Una Mujer“ z roku 2007 je zatím 
jediné nazpívané ve španělštině. Z jejího posledního alba 
„LOVE?“z roku 2011 
pochází i úspěšný singl 
„Dance Again“, po 
kterém pojmenovala své 
první světové turné. 
Mezi její další 
světoznámé singly patří 
např. „Papi“, „On The 
Floor“ nebo „Jenny From 
The Block“ a mnoho 
dalších. 

 Jennifer byla dvakrát vdaná. S druhým manželem, 
latinskoamerických zpěvákem Marcem Anthonym, má 
dvě děti – dvojčata Emmu a Maxe.  

 V příštím čísle se můžete těšit na velkou reportáž 
o jejím pražském koncertu.  

redakce časopisu 

Wikipedie [online]. c2012 [cit. 28. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_Again_World_Tour  
Osobnosti.cz [online]. c2012 [cit. 28. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.zivotopis.osobnosti.cz/jennifer-lopez.php 
 
 
 

Strana 27 – Různé 

Různé 
Soustředění sboru Prážata 

 Dětský pěvecký sbor Prážata, který navštěvuji, jezdí 
každoročně společně s dospělým sborem Resonance na 
soustředění do Střelských Hoštic v jižních Čechách. Letos 
jsme se tam vydali předposlední týden v srpnu. Kromě 

zpívání dvakrát denně se 
věnujeme 

i doprovodným 
aktivitám. Loni pro nás 
byly připravené 
nepovinné lekce 
aerobicu. Letos jsme se 
učili country tance. Na 
konci týdne jsme měli 

i taneční vystoupení, na které se přišli podívat v hojném 
počtu i další rekreanti.  
 Letos jsme nenavštívili nedaleký aquapark, ale koupali 
jsme se v řece Otavě. Ale měli 
jsme tam horolezecký den. Přijeli 
za námi zkušení instruktoři, 
které objednala naše instruktorka 
Dana, a pod jejich vedením jsme 
si všichni mohli zkusit vylézt na 
bolderovou stěnu, vyšplhat 
pomocí lana na strom a spoustu 
dalších zajímavých aktivit.  
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Byli jsme i v obchodě, kde jsme si kupovali bužírky. 
Kromě toho jsme mohli 
jezdit na bruslích a hráli 
jsme různé hry - 
například jsme soutěžili 
v házení balonkem, který 
byl naplněný studenou 
vodou, nebo v házení 
syrovým vajíčkem.  
 Každý rok je i noční 
bojovka, ale letos se 
naplánovala až na 

poslední den a to zrovna pršelo. Vedoucí nám ale slíbili, 
že nám ji udělají příští rok. A protože jsem tam byla také, 
vím, že je to tam i bez bojovky super a příští rok pojedu 
znovu. 

Tereza Švandová, Z5B 

Státní svátek 17. listopadu 
 Po pohřbu studenta Jana Opletala dne 15. listopadu, 
který se stal posledním projevem manifestačního odporu 
českého lidu proti německé okupaci Čech a Moravy 
v roce 1939, nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonst-
race byly ihned potlačeny vojenskou silou. Na tři roky 
byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé 
vysokoškoláků byli zatčeni a devět z nich bylo popra-
veno. 1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do 
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koncentračních táborů. 
 V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za 
Mezinárodní den studentstva. 
 17. listopadu 1989 se shromáždili studenti na Albertově, 
aby protestovali proti komunismu. Lidé nebyli spokojeni 
s politickou a ekonomickou situací Československa. 
Z Albertova šli demonstranti na Vyšehrad k hrobu 
K. H. Máchy v počtu kolem deseti tisíc lidí. Další část lidí 
šla na Václavské náměstí. Po oficiálním zrušení demon-
strace šli lidé neoficiálně demonstrovat na Karlovo 
náměstí. Policie se snažila dav zastavit a postavila 
barikády. Jenže zadní dav tlačil na přední tak, že se lidé 
barikádou protlačili. Část davu šla po nábřeží k Národ-
nímu divadlu. Státní bezpečnost zabarikádovala Most 
1. máje, aby se lidé nemohli dostat na Pražský hrad, proto 
pokračovali na Václavské náměstí. Dav studentů se dostal 
na Národní třídu, kde došlo k brutálnímu ozbrojenému 
střetu se Státní bezpečností. Někteří lidé byli zatčeni. Těm, 
kterým se podařilo utéci, mluvili u Národního divadla se 
slavnými herci J. Hanzlíkem, J. Lábusem a M. Krobotem.  
Touto demonstrací se datuje začátek Sametové revoluce, 
která zahájila změny vedoucí ke svrhnutí komunistického 
režimu. 
 Den 17. listopad byl v roce 2000 uzákoněn jako český 
státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. 

David Talacko, Z6 
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Státní svátek 28. října 

Den vzniku samostatného Československa 
Příběh vzniku samostatného československého státu je 

téměř neuvěřitelný. Těžko uvěřit, že tak dalekosáhlou 
změnu hranic od Aše až po Užhorod zařídila pětice 
pronásledovaných mužů – Češi Alois Rašín, Karel 

Kramář, Edvard Beneš, 
Tomáš G. Masaryk a Slovák 
Milan Rastislav Štefánik. 
Těchto pět mužů v době 
první světové války snilo 
o společném státu Čechů 
a Slováků. Masarykovi se 
podařilo v Rusku založit 
československou legii. To 
byl klíčový okamžik – 
Masaryk stát ještě neměl, 
ale armádu už ano. Povedlo 
se mu také vyjednat 
podporu amerického 
prezidenta W. Wilsona 

a myslel na konec válka jako na začátek něčeho nového.  
28. října 1918 se Beneš setkal s Kramářem ve 

švýcarské Ženevě a dohodli, jak má nový stát vlastně 
vypadat. Kramář chtěl, aby to bylo království, ale Beneš 
rozhodl, že to bude republika. Také se shodli na vzniku 
nové národnosti československé. To proto, aby Němců 
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nebylo v novém státě víc než Slováků.  
Tohoto dne také přišla do Prahy zpráva, že Rakousko je 
ochotné přistoupit na podmínky příměří. Lidé začali 
strhávat rakouské znaky, německy 
psané vývěsní štíty a na sochu sv. 
Václava na Václavském náměstí 
pověsili československou vlajku.  
 První československý prezident 
Tomáš Garrigue Masarky se vrátil 
do své vybojované země až o dva měsíce později. Všude 
ho vítaly davy lidí. Bylo mu 68 let a svůj největší životní 
úkol splnil.  

 28. říjen je českým státní svátkem. Při 
příležitosti oslav  uděluje prezident České 
republiky státní vyznamenání. Letos 
prezident Václav Klaus udělil celkem 
dvacet dva ocenění - dva Řády Bílého lva, 
šest Řádů Tomáše Garrigua Masaryka, 
jednu medaili za hrdinství a třináct medailí 
Za zásluhy. 

redakce časopisu 
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10 kliků pro sportovce 
 V neděli 9. září 2012 vyrostlo na Staroměstském náměstí 

v Praze před sochou Mistra Jana Husa 
pódium. Uskutečnilo se tam setkání 
fanoušků s českými olympioniky 
v rámci akce „10 kliků pro sportovce“. 
Akce byla uspořádána na počest 
výsledků českých olympioniků 
a získaných deseti medailí. Hlavnímu 
programu předcházela vystoupení 
různých hudebních interpretů.  

 Hlavním programem provázeli moderátoři Martin 
Dejdar a Aleš Háma. Na pódium přicházeli za bouřlivého 
potlesku postupně bronzová běžkyně Zuzana Hejnová, 
zlatý moderní pětibojař David Svoboda, polovina  
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čtyřkajaku bronzoví Josef Dostál a Lukáš Trefil, bronzová 
střelkyně Adéla Sýkorová, zlatá skifařka Miroslava 
Knapková, zlatý paralympijský cyklista Jiří Ježek a zlatá 
oštěpařka Barbora Špotáková. Ta předala výtěžek 
z dražby svých olympijských holinek a olympijské triko 
s podpisem šestiletému Honzíkovi. Honzík je od narození 
postižený a upoutaný na invalidní vozík. Za peníze si 
pořídí tzv. minihandbike, tedy kolo, na kterém bude 
šlapat rukama. Holinky vydražil Andrej Babiš za 
neuvěřitelných sto tisíc korun. 
 Poté se pozornost všech obrátila ke slavnému 

londýnskému 
doubledeckeru, který 
sportovci slavnostně 
odhalili. Původně bylo 
v plánu, že i fanoušci 
budou moci s autobusem 

klikovat. K tomu však nakonec nedošlo, protože 
Staroměstské náměstí bylo téměř celé zaplněné lidmi a ti 
by se na zem nevešli. Proto s auto-
busem klikovali jen čeští olympio-
nici. Udělali celkem deset kliků – 
za každou olympijskou medaili 
jeden. Někteří olympionici se pak 
věnovali fanouškům – ochotně 
rozdávali podpisy, fotografovali 
se a zájemcům půjčili do ruky 
i medaile vážící kolem 400 gramů. 
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 Na závěr celého odpoledne vystoupila také populární 
hudební skupina Mandrage.  
 Klikující a funící červený doubledecker pochází z dílny 

výtvarníka a sochaře Davida 
Černého. Po dobu olympijských 
her stál před Českým domem 
v Londýně a klikoval. Při 
klikování autobus funí, což má 
připomínat funění sportovců při 

tréninku. Autobus koupil majitel firmy Agrofert Andrej 
Babiš údajně za devět milionů korun. Dnes autobus stojí 
před sídlem Agrofertu na pražském Chodově. 
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Křížovka 
 

1. Ve škole dostáváme jeden domácí....      

2. Čidlo zraku          

3. Velké africké zvíře         

4. Klučičí jméno - svátek 17. 12.       

5. Pohádka z roku 1987 "Strašidla z ..."      

6. Stříháme tím          
             

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
 

Křížovku vytvořila: Anička Formánková, Z3A 
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