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Editorial 

 Vážení a milí čtenáři, 

 právě se vám dostalo do ruky třetí číslo našeho 

školního časopisu Kavky! Opět na něm pracoval skvělý 

tým našich redaktorů a to i přes prázdniny. Máte možnost 

připomenout si některé akce uskutečněné ještě před 

Vánocemi, dozvíte se, kteří čeští dětští spisovatelé se 

narodili v měsících leden a únor, společně se vypravíme 

prozkoumat historii svátku svatého Valentýna a mnoho 

dalšího.  

 Na závěr jsme pro vás zařadili opět něco pro zábavu.  

 Velmi nás těší i stále vzrůstající zájem od vašich rodičů, 

prarodičů, sourozenců a přátel. Proto jsme se společně 

rozhodli, že každé vydání časopisu budeme vkládat na 

školní webové stránky a vy si jej tak můžete doma 

stáhnout.   

 Věříme, že i toto číslo časopisu Kavky sklidí úspěch 

stejně jako čísla předchozí. 

Dana Machurková 

šéfredaktorka 
dana.machurkova@seznam.cz 
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Redakční rada se představuje 

  Milí čtenáři, 

 i v tomto čísle vám představíme některé členy naší 

redakce. 

 Matyás Toušek měl chodit už do čtvrté třídy, ale 

protože měl odklad, chodí to třídy Z3A, kde má hodně 

kamarádů. Ve škole ho baví nejvíce tělocvik. I svůj volný 

čas vyplňuje hlavně sportem. Má rád karate, cyklistiku, 

dále počítačové hry, čtení, vaření, tancování a dokonce 

i střelbu z malorážky. Ve škole navštěvuje kroužek šachů, 

florbalu a školního časopisu. Také má rád přírodu 

a  zvířata. Na chalupě mají psa a kocoura a s dědečkem 

chovají i jeleny, muflony a kozy bezoárové.  

 David Talacko navštěvuje šestou třídu a je mu 11 let. 

Ve škole ho baví dějepis, zeměpis, fyzika a matematika. 

Doma chová spoustu zvířat – křečka, strašilky (o kterých 

napsal i článek do minulého čísla časopisu – pozn. redakce), 

rybičky, vodní šneky, listonoha a kočky. Jeho oblíbenou 

hudební skupinou je Guns Rose a oblíbenou písničkou 

„Welcome to the Jungle“ právě od této skupiny. David má 

k jídlu velmi rád bramborové placky podle rodinného 

receptu. Rád se také dívá na televizi. Mezi jeho 

nejoblíbenější seriály patří Simpsonovi a Futurama, jeho 

oblíbeným filmem je Evoluce. 
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Události a akce ve škole 

Planetárium 

 Ve středu 21. listopadu 2012 šly obě páté třídy se svými 

třídními učitelkami na exkurzi do Planetária ve 

Stromovce. Sraz byl v 7:45 hod. před školou. Když jsme 

přijeli do Planetária, dali jsme si věci do šatny a potom šli 

na promítání filmu „Pohyb Země“. Při promítání jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých věcí i o Slunci. Potom jsme 

se šli podívat pod promítací 

místnost, kde se nachází hala 

s vystavenými replikami 

kosmických zařízení. Celá 

návštěva se nám moc líbila. 

Mariana Součková, Z5B 

Školní akademie – část první 

 Ve středu s krásným datem 12. 12. 2012 se od 17 hod. 

konala v jídelně naší školy první část Školní akademie. Na 

vystoupení se přišly podívat také paní ředitelka, 

zástupkyně i paní vychovatelky. I my, redaktoři školního 

časopisu, jsme byli přítomni, a nyní vám přinášíme naše 

vlastní názory. 

www.praha.eu 
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 Naše třída přednášela básničky „Kuře a obilí“, „Poštovní 

schránka“ a „Křišťálová 

studánka“. Na závěr 

Akademie proběhla také 

ukázka tanečního 

souboru ATS Rytmic 

a pak si všichni 

společně, s paní učitelkou Eichlerovou a jejím sborem, 

zazpívali vánoční písničku „Štědrý večer nastal“. Doufám, 

že se všem Akademie líbila a zase příští rok … 

Adam Hubený a Mates Toušek, Z3A 

 Také celá naše třída Z3B se zúčastnila Školní akademie. 

Připravili jsme si taneční číslo 

na písničku z filmu Pomáda. 

Holky na sobě měly barevné 

sukýnky a dlouhé podkolenky, 

kluci džíny a sluneční brýle. Na 

vystoupení se přišli podívat 

rodiče, aby nás podpořili. 

Určitě se jim to líbilo.  

Nika Peerová, Z3B 

 Školní akademie se mi líbila, byla hezky udělaná. Se 

svou třídou jsem recitovala básničky, s ATS Rytmic jsem  
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tancovala a na závěr zpívala s paní učitelkou Irenou 

Eichlerovou. A byla jsem ráda, že tam se mnou byla moje 

nejlepší kamarádka Míša.  

Anička Formánková, Z3A 

 Školní akademie se mi líbila. Tancovala jsem, zpívala 

a říkala říkanku. S kamarádkou Aničkou jsem 

vystupovala třikrát. 

Míša Šimáková, Z3A 

Školní akademie – část druhá 

 Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se od 17 hod. konala v KC 

Spořilov druhá část Školní akademie, kde se představili 

žáci ze čtvrtých až devátých tříd. I my, redaktoři školního 

časopisu, jsme tam byli, a zde vám přinášíme krátké 

reporty. 

 Nejdříve jsme měli zkoušku představení. Některé třídy 

měly i anglické představení. Naše třída měla vystoupení 

na písničku „Pátá“ z muzikálu Rebelové, která však byla 

zpívána s vlastními slovy. Nejdříve jsme přijeli na malých 

motorkách a to vypadalo dost komicky. Na videu bylo 

vidět, jak se lidé smějí. Pak přišly holky a zpívaly písničku  
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a my kluci jsme je doplňovali. Na konec jsme udělali 

půlkruh a zpívali společně. 

David Talacko, Z6 

 Naše školní akademie byla na Spořilově. Přišlo se na 

nás podívat hodně lidí. Všichni, kdo vstupovali, měli 

trému. Ale nakonec se to všem povedlo a bylo to tam moc 

hezké.  

Adéla Wimmerová, Z4B 
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Sportovní čtyřboj 

 Na konci ledna se v naší škole uskutečnil 4. ročník 

celoškolní soutěže „Sportovní 4boj“, kdy během čtyř hodin 

všichni žáci naší školy soutěžili mezi sebou a každý sám 

za sebe ve čtyřech disciplínách – basketbal, čert, běh do 

schodů a skok do dálky. Medailové pozice letos ovládli 

suverénně druháci. Na třetím místě byl Robert Horák 

z S2.B, na druhém Matěj Stibor z Z2.B a na prvním místě 

Nikita Gončarov z Z2.A. Nikitovi byl propůjčen putovní 

pohár, na nějž bylo vyryto jeho jméno. Po roce Nikita 

obdrží repliku poháru.  

 Body se sčítaly i v rámci jednotlivých tříd a ti, kteří 

obsadili první až třetí místa, obdrželi medaile. 

redakce časopisu 

ksidlisti.cz [online]. c2013 [cit.1. března 2013]. Dostupný na World Wide Web: 

http://www.ksidlisti.cz/akce-2/rekapitulace-sportovniho-vstupu-do-roku-2013 
 

http://www.ksidlisti.cz/akce-2/rekapitulace-sportovniho-vstupu-do-roku-2013
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Rozhovor s učitelem 

Simona Cettlová 

Přinášíme Vám další rozhovor 

s učitelem. Tentokrát jsme oslovili paní 

učitelku Simonu Cettlovou.   

Máte ráda svojí práci?  

Ano, svojí práci mám ráda. 

Jste tady spokojená?  

Ano, jsem spokojená.  

Jakou máte ráda knihu? 

Thriller „Dítě číslo 44“ napsaný podle skutečné události.  

Jaký film máte ráda? 

„Requiem pro panenku“ od režiséra Filipa Renče. 

Co děláte ve volném čase? 

Ráda sportuji, relaxuji, chodím do divadla a do kina, baví 

mě motorky i příroda.      

Jaké máte ráda jídlo? 

Hovězí maso. 

Cestujete ráda? Kam byste se chtěla podívat? 

Ano, cestuji ráda. Podívat bych se chtěla do Kanady. 

Nika Peerová, Z3B      

Strana 11 – Na návštěvě v zájmových útvarech 

Výtvarný kroužek 

 Každou středu od 16:00 do 17:00 hod. navštěvujeme 

výtvarný kroužek v rámci školní družiny. Do kroužku 

chodí třináct dětí. Kroužek vede paní vychovatelka Eva 

Vasilová. S kresbami si dáváme záležet. Nejlépe z celého 

kroužku maluje Víťa Roček ze třídy Z3A. Paní učitelka se 

snaží vymýšlet co nejhezčí věci, ale vždy zadá těžkou 

práci, např. kosočtvercovou síť. Kroužek nás moc baví. 

Anička Formánková a Míša Šimáková, Z3A 
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Poznáváme naší vlast 

Karlštejn 

 Karlštejn, dříve nazýván také Karlův Týn, je středověký 

hrad v okrese Beroun, asi 30 km jihozápadně od Prahy, 

uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras.  

Byl založen českým a římským králem, pozdějším císařem 

Karlem IV. jako poměrně skromná stavba o jedné věži. 

Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé 

účely coby malé sídlo s jednou věží. Poté se Karel IV. 

rozhodl uložit zde a ochraňovat korunovační klenoty 

Svaté říše římské a relikvií (svatých ostatků), a proto byly  

přistavovány nové věže. Slavnostního zahájení stavby 

dne 10. června 1348 se spolu s Karlem IV. účastnil i první 

pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Stavba probíhala 

mezi lety 1348–1357. Vnitřní výzdoba hradu byla 

dokončena v roce 

1365.  

Na počátku 15.  sto-

letí sem byly též při-

vezeny české koru-

novační klenoty. Zá-

znam o tomto pře-

vozu však chybí. Ke 

korunovaci krále  
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Zikmunda (1420) byly již přivezeny do Prahy z Karlštejna. 

Po korunovaci byly klenoty opět vráceny na Karlštejn, br-

zy na to však vypukla husitská revoluce a Zikmund ne-

chal jak české, tak říšské korunovační klenoty odvézt do 

zahraničí. V průběhu revoluce odolal hrad obléhání husit-

skými vojsky. Po skončení válek a po svém návratu na 

český trůn vrátil Zikmund české korunovační klenoty 

zpět na Karlštejn, kde pak zůstaly uloženy až do začátku 

17. století. Říšské klenoty již zůstaly v zahraničí.  

 

Karlštejnští purkrabí střežili české korunovační klenoty 

a zemský archiv. Od roku 1541 zde byly též ukládány opi-

sy zemských desek. 

Na Karlštejn se dá jet vlakem. 

Už jsem tam byl, je to moc prima, doporučuji! 

Matyáš Toušek, Z3A 

Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 10. ledna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Beroun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chráněná_krajinná_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chráněná_krajinná_oblast_Český_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatá_říše_římská
http://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._červen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1348
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnošt_z_Pardubic
http://cs.wikipedia.org/wiki/1357
http://cs.wikipedia.org/wiki/1365
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._století
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._století
http://cs.wikipedia.org/wiki/České_korunovační_klenoty
http://cs.wikipedia.org/wiki/České_korunovační_klenoty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucemburský
http://cs.wikipedia.org/wiki/1420
http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitská_revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._století
http://cs.wikipedia.org/wiki/1541
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemské_desky
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České osobnosti 

Jan Karafiát 

 Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846 v Rakouském 

císařství. Byl to českobratrský evangelický farář. Patřil 

k neformálnímu hnutí, jehož ideálem byla krásná církev.  

Byl známý svou přísností, dodržováním kázně a důrazem 

na poslušnost božího zákona. Podstatou jeho 

kazatelského i literárního působení přitom bylo vědomí 

vlastní hříšnosti.  

Rodina sice patřila k zámožnějším, ale jeho dětství bylo 

velmi skromné. Jeho otec se oženil 

s vdovou se čtyřmi dětmi. Společně pak 

měli dalších šest dětí. Z nich byl Jan 

nejstarší.  

Zemřel 31. ledna 1929.  

Jeho známá knížka, kterou napsal, byla 

Broučci – knížka určená pro mládež 

a dospělé. 

Kolja, Z5A 

Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 3. února 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Karafi%C3%A1t 
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Karel Čapek 

 Český spisovatel, novinář, dramatik a překladatel Karel 

Čapek se narodil 9. ledna 1890. Po studiích na filozofické 

fakultě krátce pracoval jako domácí 

učitel. Brzy se začal zabývat 

novinařinou. Stal se dramaturgem 

a režisérem Divadla na Vinohradech. 

Několikrát byl navržen na Nobelovu 

cenu za literaturu. V roce 1938 se stal 

terčem politických útoků, čelil 

nenávistné kampani, bojoval s českým 

fašismem a prožíval nejtěžší životní 

období. V prosinci téhož roku zemřel na 

zápal plic. Je pochován na vyšehradském 

hřbitově v Praze. 

 K jeho nejznámějším dílům patří: 

R.U.R. (1920), Krakatit (1924), Dášeňka 

čili život štěněte (1933) a další.  

Jiří Radoušek, Z4B 

Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 29. ledna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek 
  

https://email.seznam.cz/redir?hashId=2536882037&to=http%3A%2F%2Foh%2Eidnes%2Ecz%2Fsebrle%2Da%2Ddesetiboj%2Dna%2Dolympijskych%2D
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Sport 

Hokej v České republice 

 Extraliga ledního hokeje je nejvyšší soutěž v ledním 

hokeji, která je pořádána na území České republiky. Tato 

soutěž vznikla v sezoně 1993/1994 jako nástupce Česko-

slovenské hokejové ligy. Pro základní část sezóny 

2012/2013 nese soutěž název Tipsport Extraliga.  

Tipsport Extraliga má čtrnáct hokejových klubů. 

V každém ročníku Extraligy hrají v základní části všechny 

týmy čtyřikrát s každým týmem.Potom se deset nejlepších 

týmů utká v play off o titul mistra. 

 V Tipsport Extralize hrají nejen Češi, ale také cizinci. 

Ale Čeští hokejisté hrají také v zahraničí.  

První pět hokejových klubů Tipsport Extraligy: 

1. HC Škoda Plzeň 

2. PSG Zlín 

3. HC Oceláři Třinec 

4. HC Slavia Praha 

5. HC Rytíři Kladno 

Matyáš Toušek, Z3A 

Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 20. ledna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extraliga_ledn%C3%ADho_hokeje 
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Kultura a umění 

To nejlepší z Labutího jezera 

 Ruský skladatel Pjotr Iljič Čajkovskij zkomponoval je-

den z nejznámějších světových baletů „Labutí jezero“ 

v roce 1875. Jedná se o klasický balet o čtyřech aktech, kte-

rý v celé délce můžeme vidět např. na prknech Národní 

divadla. 

Divadlo Hybernia 

v Praze převzalo 

z této klasiky ty nej-

známější scény a vy-

tvořilo zkrácený pří-

běh tak, aby oslovil co 

nejširší okruh diváků.  

 Příběh vypráví o krásné princezně Odettě, kterou zlý 

čaroděj Rudovous zaklel v labuť. Labutě se na břehu jeze-

ra mění v krásné dívky. Když Odettu spatří princ Siegf-

ried, zamiluje se do ní a slíbí jí lásku. Na ples však přivede 

Rudovous svou dceru Odilii, které naopak přičaroval po-

dobu Odetty, a podvede tak prince… Různá nastudování  

baletu se liší svým závěrem. Divadlo Hybernia zvolilo zá-

věr, kdy princ přemůže v souboji Rudovouse, tím zlomí 

prokletí nad Odettou a vše dobře dopadne. 
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 Tento zkrácený příběh, stejně jako celý, jsem viděla, 

posoudila a mohu ho doporučit např. rodinám s dětmi, 

pro které by celé představení bylo příliš dlouhé. 

Dana Machurková, šéfredaktorka 

 

Nightwork 

 Česká zpívající hudební skupina Nightwork vznikla 

v roce 2005. Převážnou část kapely tvoří profesionální 

herci, jejichž cílem je spojit hudbu s divadlem, a na svých 

koncertech skupinu představují jako „zábavnou kapelu“. 

 Od samotného vzniku si kapela 

prošla dosti bouřlivým vývojem. 

Žádné z hudebních vydavatelství 

nemělo o jejich kontroverzní styl 

hudby zájem a jejich snaha prosadit 

se na trhu českého showbyznysu 

byla hned zkraje odsouzena k neú-

spěchu, a tak si své debutové al-

bum vydali sami. 

 Své první fanoušky si kapela získala předělanou verzí 

písně „Mája“. V současné době se drží na předních příč-

kách českých hudebních hitparád.  

Členové: 

 František Soukup (hudba, text, produkce, klávesy), 

 Jakub Prachař (hudba, text, kytara), 
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 Vojta Dyk (zpěv), 

 Jan Maxián (piano), 

 Jakub Antl (baskytara), 

 Ondra Sluka (bicí). 

Anička Formánková a Míša Šimáková, Z3A 

Wikipedie.cz [online]. c2013 [cit. 20. ledna 2013]. Dostupný na World Wide Web: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nightwork 

 

Film „Lincoln“ 

 Začátkem letošního roku vstoupil do českých kin nový 

film režiséra Stevena Spielberga „Lincoln“. Film, který trvá 

dvě a půl hodiny, popisuje část vládního období 

amerického prezidenta Abrahama Lincolna a odhaluje 

jeho nejriskantnější a nejodvážnější 

rozhodnutí za americké občanské války, 

díky němuž se stal legendou – ukončit 

válku, nebo obětovat další vojáky, 

prosadit 13. dodatek americké ústavy 

a tím zrušit otroctví. Film je poměrně 

zdlouhavý, temný a náročnější. Dobře se 

v něm dokáže orientovat jen člověk alespoň trochu znalý 

americké historie a americké občanské války mezi Unií 

a Konfederací (neboli Sever proti Jihu). 

Dana Machurková, šéfredaktorka 
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Vážka 

 Vážky mají dva páry křídel, žijí především u vody. Na 

konci léta samička vážky naklade vajíčka do vody a umře. 

Na jaře se z vajíček vylíhne nymfa (larva vážky). Na 

začátku léta se z nymfy vylíhne vážka tak, že nymfa 

vyleze na stonek a strhne ze sebe kůži nymfy. Pak si musí 

nejdříve usušit křídla, aby mohla odletět lovit potravu. Na 

konci léta se tento koloběh života opakuje.  

 Nymfa se živí pulci a někdy i malými rybičkami. Vážka 

se živí mouchami. Samec 

vážky ploské má modrý až 

fialový zadeček a hlavu 

s očima má hnědočernou. 

Samička vážky ploské má 

zadeček zelenohnědý. 

David Talacko, Z6 
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Historie naší školy 

 Naše škola byla postavena v roce 1966 na místě, kde 

byla jen pole a zahrádkářská kolonie. Do nové školy zača-

ly chodit děti ze sídliště Pankrác a později i děti ze zruše-

ných okolních škol Na Pekařce a Za Zelenou liškou. 

 V 70. letech minulého století měla naše škola titul „Čes-

koslovensko-Sovětského přátelství“. Po listopadu 1989 se ná-

zev vrátil k původnímu jménu „ZDŠ K sídlišti“. 

 V roce 1992 byla 

k základní škole přidruže-

na Obecní škola, která se 

v roce 1996 přetvořila na 

Střední odbornou školu 

služeb. Před devíti lety se 

ke škole připojila i mateřská škola Kaplická. 

 V roce 2005 škola dostala nové jméno a to „Škola Kavčí 

hory“. V průběhu let 2004 až 2008 probíhala rozsáhlá re-

konstrukce budovy za plného provozu školy. Období to 

nebylo lehké pro učitele, děti, ani pro rodiče. Výsledek je 

opravdu moc hezký a máme tak možnost chodit do jedné 

z nejkrásnějších škol v okolí. 

 Prvním ředitelem byl Milan Kantor a to v roce 1966. 

V tomtéž roce jej vystřídala Blanka Bauerová, která ve  
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funkci ředitelky školy setrvala do roku 1970. Dalšími 

řediteli školy byli Bohuslava Nováková (v letech 1970 až 

1980), Dagmar Vinklerová 

(1980 – 1989), Alena Pavlíková  

(1989 – 2003) a Radovan 

Bogdanowicz (2004 – 2007). 

V roce 2007 usedla do 

ředitelského křesla 

Mgr. Helena Pondělíčková 

a funkci ředitelky vykonává dodnes. 

Adam Hubený, Z3A 

ksidlisti.cz [online]. c2012 [cit. 25. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://ksidlisti.cz/ 
 

Svátek svatého Valentýna 

 Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února 

a to hlavně v anglosaských zemích. V průběhu 20. století 

se rozšířil i do České republiky. V tento den si lidé posílají 

dárky a sladkosti ve tvaru srdíček, květiny a zamilované 

pohlednice. Lidé si většinou myslí, že je to komerční 

americký svátek, ale opak je pravdou. 

 Podle legendy se tento svátek slaví na počest římského 

kněze Valentýna. Ten údajně za zády císaře oddával 

zamilované páry, kterým bylo bráněno ve sňatku. Když se 

jeho tajné praktiky provalily, byl zatčen a popraven. Jeho  
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poprava měla proběhnout 14. února a na Valentýnovu 

počest připadá na tento den svátek zamilovaných. 

Svátek svatého Valentýna upadl v průběhu dějin 

v zapomnění a znovu ho začali slavit právě v Americe.  

Nejlepší je tento svátek strávit se svojí rodinou a blízkými.  

Adam Hubený, Z3A 

Wikipedia.cz [online]. c2013 [cit. 6. února 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna 

Svatek.cz [online]. c2013 [cit. 6. února 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.svatek.org/udalosti/svatek-sv-valentyna-detail 
 

 

Státní svátek 1. ledna 

Den obnovy samostatného českého státu 

 1. ledna slavíme Nový rok. Od roku 1993 je 1. ledna 

státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu. 

K rozdělení státu došlo na základě ústavního zákona 

schváleného federálním shromážděním ČSFR dne 

25. listopadu 1992. Předzvěstí rozdělení Československa 

se stal vznik slovenského Ministerstva medzinárodných 

vzťahov, které vytvořila Vláda Slovenské republiky již 

v roce 1990. Po volbách roku 1992 byl do jeho čela 

jmenován Milan Kňažko. Tehdy také nová česká vláda 

zřídila Ministerstvo mezinárodních vztahů České 

republiky v čele s Josefem Zieleniecem. 1. ledna 1993 

Československo zaniklo a obě národní republiky se staly  

http://ksidlisti.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svatého_Valentýna
http://www.svatek.org/udalosti/svatek-sv-valentyna-detail
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zcela samostatnými státy s plnými právy nástupnických 

států – Česká republika a Slovenská republika. 

David Talacko, Z6 
 

Prezidentské volby 2013 

 V letošním roce se u nás v České republice uskutečnily 

historicky první přímé prezidentské volby. Mezi 

kandidáty se celkem angažovalo 10 kandidátů.  

Tomio Okamura, 

hrdý zastánce přímé 

demokracie, však 

stihl vypadnout ještě 

před prvním kolem, 

a tím pádem se do 

prvního kola přímých 

prezidentských voleb 

dostalo pouze 

9 z 10 kandidátů: 

1. Karel Schwarzenberg (ministr zahraničních věcí 

a 1. předseda TOP 09), 

2. Jan Fisher (nestraník, předseda tzv. úřednické 

vlády v letech 2009-10), 

3. Jiří Dientsbier ml. (místopředseda ČSSD), 

4. Miloš Zeman (bývalý předseda ČSSD, zakladatel 

Strany Práv Občanů ZEMANOVCI), 
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1. Tatiana Fisherová (herečka, poslankyně),  

2. Jana Bobošíková (bývalá redaktorka TV Nova, 

poslankyně Evropského parlamentu 2004-9),  

3. Vladimír Franz (postmoderní hudební skladatel 

a malíř), 

4. Martina Roithová (europoslankyně a bývalá 

ministryně zdravotnictví, KDU-ČSL), 

5. Přemysl Sobotka (senátor). 

 Volby proběhly ve dvou kolech. V prvním kole se na 

první dvě místa umístili Karel Schwarzenberg a Miloš 

Zeman. Podle studentských voleb nanečisto, které 

proběhly v naší škole, jsem spíše odhadovala, že se na 

přední pozice dostane Vladimír Franz, ale ten nakonec 

skončil s pouhými 7% na posledních pozicích. 

 Po prvním kole měli naši dva kandidáti 14 dní pauzu 

a mohli díky debatám v přímých televizních přenosech 

přesvědčit voliče, že právě oni jsou tou nejlepší volbou.  

Karel Schwarzenberg kritizoval Miloše 

Zemana a naopak.  

Karel Schwarzenberg zpochybnil 

pravost Benešových dekretů, čímž, 

podle mého názoru, přišel o spoustu 

voličů. Miloš Zeman mimo jiné nařkl 

Theresu Schwarzenbergovou, manželku 

Karla Schwarzenberga, že vlastní  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Předseda_vlády
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vláda_Jana_Fischera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vláda_Jana_Fischera
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obrazy s nacistickými znaky.  

 Ve druhém kole se o místo prezidenta republiky 

poprali dva velice silní a mocní kandidáti. Většina lidí 

odsuzovala Karla Schwarzenberga, že se ve svém věku 

hrne do této funkce, není Čech a neumí mluvit česky. Já 

osobně toto odsuzuji. Karel Schwarzenberg možná neumí 

plynule česky, ale vždy se za Čechy pral a stál za námi. 

V této souvislosti je srovnáván s T. G. M., jehož manželka 

také nebyla Češka. Miloše Zemana zase kritizovali spíše 

Pražáci, protože je proslulý svou nadměrnou konzumací 

alkoholu a tíhne ke komunismu. I na sociálních sítích se 

neustále toto téma objevovalo. Facebook ve velkém fandil 

panu knížeti Schwarzenbergovi.  

 Ve druhém kole prezidentských voleb 

však zvítězil Miloš Zeman, což pobouřilo 

většinu Prahy, která volila téměř 

jednohlasně Karla Schwarzenberga. Jak se 

tedy ujme náš nový prezident Miloš 

Zeman svého úřadu, to je ve hvězdách. 

Důležité je, abychom se měli všichni dobře. 

Andrea Švecová a Jan Furdzo S1.A 

Google.com [online]. c2013 [cit. únor 2013]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.google.com/search?hl=cs&q=karel%20schwarzenberg&tbs=sbi%3AAMhZZitNuBq

1aJQnzulR41qf70QquzZhgyLSGU6M6zoS6_1k5YyAyp7am2rSAzVNvj0vlrlUKP3SsnA1nHIpK

docnIuZLnOOX6b_1sHo2pF_1AfwwzPQKyRpGP0PBDnAbr5tRAQU-

87F1w1CHs95Yh_1yb6WnEuRjFs8n-Pu1mLsyi7r36ol_13rfC_1EihqG7ylpNXrdE_10Pnu-

waUjI_1z5v9R3fkiJjP_1ZrJ2g&ei=7NsPUfyeD4fXsgaPiYHQCg&ved=0CAcQiBw&biw=1138&bi

h=535 
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Osmisměrka 
 

g l y ž e b l s a d 

l á s ď ž ý m e l h 

ó v l o ď l v n s t 

b a i i r s k o s a 

u r g s e c f č s š 

s o v a p h o i l k 

t s t k á o p r č a 

h a d o v d v ě a t 

Vyškrtejte slova: Gálie, láva, sova, Irsko, oči, glóbus, lyže, 

vosk, loď, dvě, taška, hlemýžď, kosa, schod, les, had, sad, 

páv 

Matyáš Toušek, Z3A 

http://www.google.com/search?hl=cs&q=karel%20schwarzenberg&tbs=sbi%3AAMhZZitNuBq1aJQnzulR41qf70QquzZhgyLSGU6M6zoS6_1k5YyAyp7am2
http://www.google.com/search?hl=cs&q=karel%20schwarzenberg&tbs=sbi%3AAMhZZitNuBq1aJQnzulR41qf70QquzZhgyLSGU6M6zoS6_1k5YyAyp7am2
http://www.google.com/search?hl=cs&q=karel%20schwarzenberg&tbs=sbi%3AAMhZZitNuBq1aJQnzulR41qf70QquzZhgyLSGU6M6zoS6_1k5YyAyp7am2
http://www.google.com/search?hl=cs&q=karel%20schwarzenberg&tbs=sbi%3AAMhZZitNuBq1aJQnzulR41qf70QquzZhgyLSGU6M6zoS6_1k5YyAyp7am2
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