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Editorial
Milí čtenáři,
začal nám nový školní rok a s ním přichází i další číslo

školního časopisu Kavky. Najdete v něm rubriky, na které
jste byli zvyklí z loňského roku. Současně jsme vytvořili
nové  rubriky,  např.  "Z  deníku  cestovatele",  ve  které
budeme  společně  navštěvovat  zajímavá  místa  v  cizích
zemích.  Další  novinkou  jsou  citáty,  které  Vás  budou
provázet celým časopisem.
Z technických důvodů se vydání tohoto čísla opozdilo, za
což se omlouváme.

Obsazení  redakční  rady  se  prakticky  nezměnilo.
Šéfredaktorkou  zůstává  Dana  Machurková  a  redaktory
jsou i  nadále  velmi  šikovní  Adéla  Wimmerová,  Simona
Malkovská, Nika Peerová a Jirka Radoušek.

Věříme, že i v letošním školním roce zachováte našemu
časopisu přízeň a dozvíte se nové zajímavosti.

Dana Machurková
šéfredaktorka

dana.machurkova@seznam.cz
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Události a akce ve škole
Adaptační kurz střední školy

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 začátkem září  vypravily tři  třídy:  S1A,  S1B a S1C se
svými třídními učiteli. 

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 „Kinball“,
„seznamovačky“ a „Elektřina“. Mimo to si všichni zahráli i
volejbal a noční hru.

Text: Dana Machurková 

Návštěva ŠD v Zoo Troja
Naše  škola  sponzoruje  zvířátko  v pražské  Zoologické

zahradě.   Děti  ze  školní  družiny  se  za  ním  vypravily
v pondělí 16. září s paní vychovatelkami Evou a Mirkou. 
Po obědě si děti oblékly ochranné vesty a vydaly se do
Troje.  Hned  po  vstupu  do  ZOO  zamířily  ke
sponzorovanému  zvířatku  -  rezavému  králíkovi
domácímu. Pokud byste se na něj také chtěli jít podívat, 
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najdete ho v dětské zoo.

Po odpolední svačině se všichni vypravili za gorilami,
žirafami,  ledními  medvědy,  tučňáky  a  nezapoměli  se
podívat i na čerstvě pokřtěné mládě lachtana Wendy. Zda-
li pak víte, kdo se stal kmotrem mláděte Wendy?

Text: Dana Machurková

Na návštěvě v zájmových útvarech
ATS Rytmic

Amatérský taneční soubor Rytmic funguje na naší škole
druhým rokem a je určen především pro děti z prvního
stupně. Kroužek je pořádaný školní družinou a vede ho
instruktorka aerobicu Dana Machurková. 
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V  loňském  školním  roce  vystupoval  soutěžní  team
nejen na školní besídce, ale také na pražské Bambiriádě a
zúčastnil se i soutěže "Česko se hýbe", kde v krajském kole
vyhrál  s  choreografií  "Děti  ráje" a  postoupil  do
celorepublikového  finále.  Finále  se  konalo  v  červnu  v
pražské  O2  aréně.  Se  stejnou  choreografií  vystupoval
soutěžní team letos v říjnu v divadle Broadway. 
Letos v září byla otevřena i přípravka pro nové děti. 

Kromě zatím nejúspěšnější
choreografie  "Děti  ráje" má
soubor ve svém repertoáru
choreografie "Waka Waka" s
pompomy (pro roztleskávačky - pozn.

red.) a  "Umbabu",  se  kterou
tanečníci  doprovázejí
dětský  pěvecký  sbor
Prážata. 
V  současné  době  ATS
Rytmic  nacvičuje  větší

tanečně-dramatické  představení  na  motivy  ruské
pohádky "Mrazík".

Text a foto: Dana Machurková

_________________________________________________
"Nikdo za tebe neodtančí tvůj tanec" 

(autor neznámý)
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Poznáváme naší vlast
Františkovy Lázně

Františkovy Lázně byly založeny 27.  dubna 1793 jako
"Ves císaře Františka". Letos tedy město oslavilo 220. výročí
svého vzniku.  Název  "Františkovy  Lázně" dostalo  město
roce  1807  podle  císaře  Františka  I.,  který  dal  souhlas  k
jejich založení. Zakladatelem lázní byl doktor Adler, který
se  zabýval  léčebnými  účinky  nejznámějšího  Františkova
pramenu. 

V období před 1.  světovou válkou dosáhly největšího
rozkvětu a ročně je navštívilo až 20 tisíc pacientů z celého
světa. Znovu vzkétat začaly lázně až od roku 1991.

Symbolem města je socha malého chlapce (Františka) s
rybou,  o níž praví  legenda,
že  každá  žena,  která  se
dotkne  palce  jeho  levé
nožky do roka otěhotní. 

V  městečku  se  nachází
Aquaforum,  což  je
multifunkční  komplex  s
krytými  a  otevřenými
bazény  a  řadou  vodních
atrakcí.

Na  jižním  okraji  města
najdeme rozhlednu 
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Salingburg  otevřenou  v  roce  1906.  Bohužel  kvůli
nedalekému  hotelu  a  vzrostlým  stromům  již  nenabízí
žádný  rozhled.  I  přesto  stojí  za  návštěvu.  Je  volně
přístupná a váže se k ní pověst: prý ní žije Salinger - duch
minerálních pramenů. 

Text: Dana Machurková
Foto: Jana Králová

Zdroj: 
Frantiskovy-lazne.cz [online]. c2013 [cit. 22. října 2013]. Dostupný na World 
Wide Web:  http://www.frantiskovy-lazne.cz/

Z deníku cestovatele
Bratislava

V  parném  červencovém
dni jsme se vydali do Bratislavy,
hlavního  města  Slovenské
republiky.  Bratislava  je  také
jediné  hlavní  město  na  světě,
které  hraničí  se  dvěma  státy
zároveň  -  s  Rakouskem  a  s
Maďarskem.

První osídlení je datováno
od  r.  400  př.  n.  l.,  kdy  tu  bylo
keltské oppidum s mincovnou. 

Dnes je Bratislava nejbohatším městem na Slovensku. V 
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roce 2003 ji navštívil papež Jan Pavel II. 
Během  celého  dne  jsme  prošli  historické  centrum  i

přilehlé moderní čtvrti. Pod nejstarší budovou ve městě,
Michalskou branou, jsme objevili na zemi velký kruhový
kompas  či  směrovník,  který  ukazuje  vzdálenosti  z
Bratislavy do různých měst po celém světě.  

V  pravé  poledne  jsme  dorazili  k  sídlu  prezidenta.
Prezident  nesídlí  tak  jako  u  nás  na  hradě,  ale  v
Grassalkovichově  paláci.  Měli  jsme  štěstí  -  stihli  jsme
výměnu stráží. 

Protože  bylo
opravdu  velké
horko,  37  stupňů
Celsia, osvěžili  jsme
se ve fontáně a pak
vyrazili  na  kopec
týčící  se  85  m  nad
řekou  Dunaj.  Tam  stojí  Bratislavský  hrad,  který  v  roce
1811 vyhořel až do základů a tak zůstal přes 140 let.  V
letošním roce byla dokončena jedna z mnoha rekonstrukcí
a hrad tak září do okolí  bělostí.

Než  jsme  opustili  historické  centrum,  navštívili  jsme
ještě  katedrálu  sv.  Martina,  jeden  z  nejvýznamnějších
kostelů v Bratislavě.  Tato katedrála  byla  totiž  mezi  lety
1563 až 1830 korunovačním kostelem uherských králů.

A to už byla tečka za historií. Přešli jsme Nový most s 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Hradilek
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restaurací připomínající létající talíř a ocitli se v moderní
době  -  v  největším  bratislavském  obchodním  centru
Aupark,  kde jsme si  dali  oběd.  A aby toho moderního
nebylo  málo,  vydali  jsme  se  po  nábřeží  k  dalšímu
obchodnímu centru Eurovea.  Toto centrum je rozděleno
na  dvě  části,  mezi  kterými  se  nachází  venku  velká
fontána. Pod touto fontánou se dá projít a tak jsme místo
klasického  stropu  viděli  na  hlavami  čeřící  se  vodní
hladinu.

Bratislava  ještě  není  tak  turisticky  vyhledávaným
městem jako Praha, či Vídeň, ale určitě má co nabídnout a
stojí za to se tam jet podívat.

Text: Dana Machurková
Foto: Jana Králová

České osobnosti
Vavřinec Hradilek

"Nikdy nevíte, co dokážete, dokud jste to ještě nezkusili!"

Vavřinec "Vávra" Hradilek se narodil 10. března 1987 v
Praze  a  je  jeden  z  nejnadanějších  kajakářů  světa.  Jeho
nejoblíbenější  řekou je Kaituna na Novém Zélandu s až
sedmimetrovými vodopády. Kajak mu vždy byl a pořád je
nejen sportem, ale i životním stylem a zábavou. Vodu má
rád od malička. S vodním slalomem začal v roce 1996, je 
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členem klubu USK Praha.  Na LOH v Pekingu 2008 byl
nejmladším  závodníkem
na  startovní  listině  a
obsadil  celkové
jedenáctém  místo.  Na
LOH  v  Londýně  2012
suverénně  postoupil  do
finále  a  tam  získal
stříbrnou medaili  s  časem
94,78 sec.  

Do  všech  závodů
nastupuje  Vávra  s
nálepkou světové špičky a
pokaždé dokazuje, že si tuto"nálepku" skutečně zaslouží.
Sledovat  jeho jízdy a výkony je  vždy nezapomenutelný
adrenalinový zážitek i balzám pro oči. V den závodu před
startem  ho  můžeme  často  vídat  se  sluchátky  na  uších.
Není  to  proto,  že  by  bez  hudby  nemohl  ani  chvilku

existovat,  ale  proto,
že  se  mu  tak  lépe
soustředí  na
následující  výkon.
Do uší mu zní vážná
hudba,  která  ho
uklidňuje. Jeho 
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dalšími oblíbenými hudebními styly jsou Latino a R´N´B.
Kromě kajaku má rád veškeré adrenalinové a extrémní

sporty.  Jediný  sport,  který  opravdu  nemá  rád,  je
profesionální fotbal.  

V  současnosti  posledním  kajakářským  úspěchem  je
zlatá medaile z Mistrovství světa, které se konalo v Praze-
Troji letos v září (z MS repotáž v tomto čísle). 

"Dělej, co umíš a po čem opravdu toužíš a snaž si splnit dětský
sen."

Text: Dana Machurková
Foto: Jana Králová

Zdroj:
Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 22. září 2013]. Dostupný na World Wide 
Web:  http://cs.wikipedia.org/
Redbull.cz [online]. c2013 [cit. 22. září 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.redbull.cz/
Vavrahradilek.cz [online]. c2013 [cit. 22. září 2013]. Dostupný na World Wide 
Web: http://www.vavrahradilek.cz/

Strana 13 - Sport

Sport
Mistrovství světa ve vodním slalomu 2013
Po  sedmi  letech  se  tento  šampionát  znovu  vrátil  na

umělou  slalomovou  dráhu  v  Praze-
Troji.  Trojský  kanál  a  loděnice  se  na
celý týden proměnily v  místo  setkání
špičkových  kajakářů  a  kanoistů  z
celého světa. I Česká republika tu měla
své  nemalé  zastoupení  -  Štěpánka
Hilgertová,  Vávra  Hradilek,  Standa
Ježek, Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek,
Jířa  Prskavec  ml.  a  další.  Šampionátu
se zúčastnilo 367 sportovců z 52 států.  

Maskotem  mistrovství  světa  se
stal lev Véna. A proč právě lev? Lev je
symbolem  České  republiky.  Jméno

"Véna" je  domácký výraz pro Václava, hlavního patrona
českých zemí a symbol české státnosti. 

Mistrovství  světa  se  konalo  ve  dnech  11.  -  15.  září.
Pojďte s námi projít jednotlivé dny a nejzajímavější české
úspěchy. 

Ve středu 11. září proběhl oficiální ceremoniál a MS tím
bylo zahájeno. 

Ve čtvrtek 12. září vyjeli první závodníci. Kajakář 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Hradilek
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Vavřinec Hradilek zajel  první kvalifikační jízdu s časem
84,69 a potvrdil tak roli favorita. I čeští singlkanoisté měli
úspěch - do semifinále postoupili z 6. místa Michal Jáně,
ze 13. místa Víťa Gebas a z 15. místa Standa Ježek. 

Pátek 13. 9.  byl ve znamení kvalifikace K1 ženy a C2
muži a semifinále C1 muži a K1 muži.
Z žen se kvalifikovaly ze 3. místa Kateřina Kudějová a ze
14. místa Štěpánka Hilgertová. 

Pořadí po první kvalifikační jízdě deblkanoistů by se jistě
líbilo všem českým fanouškům i ve finále – první až třetí 
místo totiž patřilo českým posádkám. 
Ze  semifinále  kategorie  C1  muži  postoupili  dále  jen
Stanislav Ježek a Michal Jáně. Víťa Gebas skončil za čárou
na 11. místě. 
Semifinále K1 muži mělo infarktový závěr, když při 
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poslední jízdě vítěze kvalifikace a stříbrného medailisty z
loňských  olympijských  her  Vavřince  Hradilka náhle
všechny diváky šokovala padesátisekundová penalizace,
jež na výsledkové tabuli naskočila vedle jeho času. 
Viditelnému rozhořčení se v cíli  neubránil ani Hradilek,
který si žádné chyby vědom nebyl. Nakonec rozhodčí po
dlouhém rokování  penalizaci  na základě videozáznamu
zrušili a vrátili Hradilka do hry. 

Na  sobotním programu  bylo  semifinále  C1  ženy  a
finále  C1  ženy,  C1
muži, K1 muži, C1
družstev  ženy,  C1
družstev muži a K1
družstev muži.
Výbuch  nadšení
diváků  nejprve
vyvolal  Jiří
Prskavec,  který
zajel  nejrychlejší
jízdu za 95.90. 

Později  ho překonal už jen Vávra Hradilek,  který zvedl
diváky  ze  sedadel  a  zcela  naplnil  všechna  očekávání  a
naděje.  Předvedl  dravou  a  naprosto  nejrychlejší  jízdu.
Drtivé  napětí  v  domácích  divácích  pak  ještě  udržovali
polský reprezentant, který nakonec skončil na třetí pozici.
Na stupních vítězů tak stanuli vedle sebe dva Češi. 
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I neděle stála za návštěvu, hlavně pro české fanoušky. 
Do finále v kategorii K1 ženy sice  nepostoupila živoucí
legenda  české  kanoistiky  Štěpánka  Hilgertová,  ale
vynahradila si to zlatou medailí v závodu družstev. 
Další  medaily,  tentokrát  stříbrnou,  si  na  krk  pověsila

česká dvojice  Jaroslav
Volf  a  Ondřej
Štěpánek.  Bylo  to
skvělé  zakončení
jejich  dlouhé  a
veleúspěšné  kariéry,
které  si  naplánovali
právě  na  toto
mistrovství.  Jezdili

spolu 23 let. 
Sbírku  českých  medailí  rozšířily  v  posledním  závodě
pražského mistrovství světa ještě tři deblové posádky - 
Karlovský/Jáně, Kašpar/Šindler a Volf/Štěpánek. 

Česká  reprezentace  byla  na  letošním  mistrovství  se
třemi  zlatými  a  třemi  stříbrnými  medailemi  absolutně
nejúspěšnější. 

Text: Dana Machurková
Foto: Jana Králová

Zdroj:
Slalomtroja.cz [online]. c2013 [cit. 9. října 2013]. Dostupný na World Wide 
Web: http://www.slalomtroja.cz/
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Kultura a umění
Hurvínek

Hurvínek a jeho tatík Spejbl,  jsou hlavními postavami
stejnojmenného  loutkového  divadla.  Oba  spolu
s Hurvínkovou kamarádkou Máničkou, paní Kateřinou a
pejskem Žerykem dnes najdeme též v knihách a na CD a
DVD. 

Spejbl  je  legrační  pán,  Hurvínek  nezbedný  kluk  a
Mánička hodná holka. Jejich příběhy jsou veselé a vtipné.
Divadlo  Spejbla  a  Hurvínka  založil  v roce  1930  v Plzni
Josef  Skupa.  Dnes  jej  vede  Helena  Štáchová,  která  je
zároveň  hlasem  Máničky  a  paní  Kateřiny.  Hurvínka  a
Spejbla mluví Martin Klásek.

Loutkové divadlo mě zajímá nejen kvůli Hurvínkovi, 
ale také proto, že můj prapradědeček byl spoluzakladatel
českého loutkářství. S panem Skupou spolupracoval a byl
šéfredaktorem nejstaršího loutkářského časopisu na světě
„Loutkář“. 

Text: Nika Peerová, Z4B
Zdroj:
Wikipedia.org [online]. c2013 [cit. 9. května 2013]. Dostupný na World Wide 
Web: http://cs.wikipedia.org/

_________________________________________________
"Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny

stíny padnou za tebe"
(John Lennon)
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Srdeční záležitosti
V úterý 8. října 2013 se v pražském divadle Broadway

konal  benefiční  koncert  "Srdeční  záležitosti".  Koncert
pořádala  muzikálová  zpěvačka  Magda  Malá  pro  svou
nadaci, která pomáhá matkám s dětmi v tísni. 

Pozvání  přijala  řada  známých  zpěváků  a  zpěvaček  a
také dětský pěvecký sbor Prážata a taneční soubor ATS
Rytmic.  Koncert  zahájila  společná  píseň  "Svítá" a
následovala píseň "Medvídek Pú". Při písni "Umbaba" se k
Prážatům přidaly tanečnice z ATS Rytmic. Ty se pak na
prkna,  která  znamenají  svět,  ještě  jednou  vrátily  s
úspěšnou choreografií "Děti ráje" a sklidily největší ovace
a potlesk ze všech účinkujících večera. 
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Celým  večerem  provázel  moderátor  Vláďa  Hron.  Na

jevišti  vystoupili  a  své  písně  zazpívali  např.  Marcela
Březinová, Marcela Holanová, Hanka Křížková, Madonna
Revival, Monika Absolonová a řada dalších...

Text: Dana Machurková
Foto: Jan Chudoba

Různé
Letní soustředění Střelské Hoštice

Dětský pěvecký sbor Prážata jezdí každoročně společně
s  dospělým  sborem  Resonance  na  letní  soustředění  do
Střelských Hoštic v jižních Čechách. Letos jsme se k nim
přidali i  my z tanečního souboru ATS Rytmic. Tréninky
jsme měli dvakrát denně a udělali jsme kus práce. Přijali
jsme  mezi  sebe  novou,  velmi  šikovnou  členku,  kterou

jsme  naučili
choreografii
"Děti  ráje" a
zároveň jsme tuto
choregorafii
prodloužili.  Pak
jsme  se  věnovali
úplně  nové

choreografii  "Umbaba",  se  kterou  budeme  tanečně
doprovázet Prážata na jejich vystoupeních. Zvládli jsem 
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se jí naučit úplně celou. Premiéru měla tato choreografie
na  benefičním  koncertě  "Srdeční  záležitosti" v  divadle
Broadway. Ke konci soustředění jsme začali nastudovávat
větší tanečně-dramatické představení na motivy pohádky
"Mrazík". 

Kromě toho jsme jezdili na bruslích a hráli jsme různé
hry  -
například
jsme
soutěžili  v
házení
balonkem,
který  byl
naplněný
studenou
vodou. 

Každý rok je i noční bojovka. Loni sice nebyla kvůli 
nepříznivému počasí, ale slíbili nám, že bude letos. A tak
se  také  stalo.  Poslední  večer  jsme  si  rozdělali  táborák,
opekli  si  buřtíky a  pak  se  vydali  na  strašidelnou cestu
lesem. 

Naše první soustředění bylo moc fajn a už se těšíme na
další...

Text: Dana Machurková
Foto: Martin Vocílka
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Halloween
Název  Halloween  vznikla  z  anglického  slova  "All-

Hallows-Eve",  tedy  "Předvečer  Všech  svatých".  Halloween
vznikl  z  předkřesťanského  keltského  svátku  Samhain  -
obdoby našeho Nového roku.

Jde  o  anglosaský  lidový  svátek,  který  se  slaví
především v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii
a  někdy  i  na  Novém  Zélandu.  Děti  se  převlékají  do
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu, koledují
a dostávají za to sladkosti. 

V České republice nejde o tradiční svátek, pouze se zde
po vzoru anglosaských zemí vyřezávají dýně a dávají se
do nich svíčky.

Tradiční znaky Halloweenu jsou tedy vyřezané dýně se
svíčkou  uvnitř,  čarodějnice,  duchové,  černé  kočky,
koštata,  kostlivci  atd.  Typickými  barvami  jsou  černá  a
oranžová. 

Jak Jack přelstil ďábla, aneb pověst o vzniku 
Halloweenu

Jackovi  se  povedlo  přelstít  ďábla  poté,  co  mu  za
skleničku  alkoholu  přislíbil  svou  duši.  Jack  pak  totiž
přemluvil ďábla, aby vylez na strom, a potom do kmene
vyryl  kříž.  Kvůli  tomu  ďábel  nemohl  slézt.  Jack  pak
ďáblovi nabídl, že mu pomůže dolů na zem, pokud si ho
nikdy nevezme s sebou do pekla. Když pak Jack zemřel, v
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nebi ho nechtěli. Ovšem nepustili ho ani do pekla. Od té
doby Jackova duše bloudí po světě a temnotu si osvěcuje
jediným žhavým uhlíkem,  který  mu ďábel  nechal.  Aby
uhlík vydržel co nejdéle, vkládá ho vydlabané dýně. 

Text: Adéla Wimmerová, Z5B

Zdroj:
Wikipedia.org [online]. c2013 [cit. 30. října 2013]. Dostupný na World Wide 
Web: http://cs.wikipedia.org/
iReceptar.cz [online]. c2013 [cit. 30. října 2013]. Dostupný na World Wide 
Web: http://www.ireceptar.cz/

Legenda o sv. Martinovi
Martin  se  narodil  dávno a  dávnov městečku zvaném

Sabarie. Jeho tatínek byl důstojníkem v římské armádě a
přál si, aby se i Martin stal vojákem. A tak se i o 15 let
později stalo. 

Jednou  v  noci  přijížděl  na  svém  bílém koni  se  svou
vojenskou posádkou k městu. Byla veliká zima. U brány
města uviděl ležet nahého muže, který prosil o almužnu.
Nikdo mu ale nic nedal. Ani Martin u sebe nic neměl, jen
svůj  plášť.  Sundal  ho  teda,  mečem  přesekl  na  dvě
poloviny  a  jednu  z  nich  daroval  žebrákovi.  Po  této
události  odešel z armády, stal  se poustevníkem a konal
pro lidi mnoho dobrého. Lidé ho měli velmi rádi a pro 
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jeho nezištnost ho chtěli zvolit biskupem. To ale Martin 
nechtěl a tak se před lidmi začal schovávat. Schoval se do
chlívku  s  husami.  Avšak  husy  ho  svým  kejháním
prozradily a tak ho lidé brzy našli. Dodnes se na svátek
svatého Martina peče pěkně vykrmená husička - to proto,
že ho tenkrát husy prozradily...

A proč se říká, že svatý Martin přijíždí na bílém koni?
To proto, že u nás na svátek Martina často napadne první
sníh.
K dalším pranostikám o sněhu a Martinovi patří např.

"na svatého Martina bývá bílá peřina",

"na svatého Martina drž se, synku, komína",

"na svatého Martina kouřívá se z komína".

Text: Dana Machurková

Zdroj:
Deti.vira.cz [online]. c2013 [cit. 11. listopadu 2013]. Dostupný na World 
Wide Web: http://deti.vira.cz/


