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 Milí čtenáři,  

 držíte v ruce již druhé číslo školního časopisu Kavky! Dali 

jsme si s ním ne menší práci než s číslem prvním. Naši báječní 

redaktoři pro vás připravili další zajímavosti, témata, která je 

baví a která budou bavit určitě i vás. Seznámí vás s akcemi, 

které v naší škole za poslední dva měsíce proběhly, 

připomeneme si osobnost, která hrála klíčovou roli v historii 

našeho státu, Václava Havla, a další zprávičky. Rozhodně se 

dozvíte věci, o kterých jste možná dosud neslyšeli. 

 Na závěr jsme pro vás zařadili něco pro zábavu -  sudoku. 

Nezapomeňte, že i tentokrát můžete soutěžit o ceny! V minulém 

čísle jste mohli luštit křížovku. Výherce křížovky se stal Petr 

Šafář z třídy Z4B. Gratulujeme! 

 Věříme, že 2. číslo našeho časopisu sklidí úspěch stejně jako to 

první. 

Kateřina Kyralová a Dana Machurková 

šéfredaktorky 

dana.machurkova@seznam.cz 

k.kyralova@ksidlisti.cz 
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Redakční rada se představuje 

  Milí čtenáři, 

 představujeme vám další členy naší redakce. Tentokrát to jsou 

tři slečny. 

 Adéla Wimmerová je žákyní třídy Z4B.Má dva sourozence, 

bratra Péťu a sestru Verunku. Má také psa, malého černého 

knírače jménem Tara. Mezi její koníčky patří tenis a malování. 

Ve volném čase také ráda čte a navštěvuje kroužek módního 

návrhářství, kde se učí nejen vše o módě, ale vytváří vlastní 

návrhy oblečení, podle kterých bude později šít. Jejím vzorem je 

česká špičková návrhářka Beáta Rajská. Když se letos v září 

konal v Praze Prague Fashion Weekend, se svou kamarádkou 

navštívila páteční program. Nejvíce se jí líbila kolekce „La 

Formela“ od návrhářky Ivany Kaňovské. Ve škole jí nejvíce baví 

matematika a výtvarná výchova. K jejím nejoblíbenějším 

zpěvačkám patří Selena Gomez a Beyoncé. K jídlu má nejraději 

boloňské špagety. 

 Nika Peerová je žákyní třídy Z3B. Ráda poslouchá hudbu. 

K jejím nejoblíbenějším hudebním interpretům patří Lucie Bílá, 

Karel Gott a skupina Queen. Umí hrát na flétnu, tancuje disco 

tance, scénický tanec a hraje tenis. 
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 Mariana Součková navštěvuje třídu Z5B. Hraje volejbal, 

zpívá v dětském pěveckém sboru Prážata, maluje a hraje na 

hudební nástroj s názvem pozoun. Doma má psa jménem Trap. 

Bydlí v rodinném domě a s rodinou jezdí na chatu, kterou mají 

v karlovarském kraji. Ráda chodí se svými rodiči na výlety, má 

ráda koně, psy, kočky a žirafy. Její oblíbenou hudební skupinou 

je One Direction, oblíbenými barvami jsou černá a zelená 

a k jídlu má nejraději řízek s kaší. 

redakce časopisu 
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Události a akce ve škole 

Školní akademii 2012 

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole Školní 

akademie žáků základní školy. Letošní Akademie však byla 

trochu jiná. Měla dvě části a hlavním tématem bylo "RETRO". 

 První část proběhla ve středu 12. prosince 2012 od 17 hod. 

v jídelně naší školy a zúčastnily se jí děti z prvních, druhých 

a třetích tříd ZŠ se svými třídními učitelkami a také kroužek 

ATS Rytmic. 

 Druhá část pak proběhla ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 

17 hod. v KC Spořilov, kde jste mohli vidět žáky čtvrtých 

až devátých ročníků ZŠ se svými třídními učiteli. 

 I my ze školního časopisu jsme navštívili obě části Školní 

akademie, vše jsme bedlivě sledovali a ve třetím čísle časopisu, 

které vyjde začátkem února, vám přineseme podrobnou 

reportáž. 

 redakce časopisu 

Plavání třetích tříd 

 Každé úterý jezdíme autobusem na plavecký výcvik do 

bazénu na Zeleném Pruhu. Jako doprovod s námi jezdí pan 

učitel Lukáš a paní učitelka Cettlová. 

Naše třídy jsou rozdělené do tří družstev podle našich  
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dovedností v plavání. Před každým plaváním máme nástup. 

Pak je nutná rozcvička a poté jdeme do bazénu. 

 Pro každé družstvo je určený jeden plavčík, který nás učí 

skákat šipku, plavat kraul, znak a prsa. Jako pomůcky k výcviku 

používáme plavecké desky a pásky. Plavčíci mají pro naši 

bezpečnost pomocnou hůl, kterou používají na ukázání směru 

plavání. 

 Přestože většina z nás už plavat umí, je plavecký kurz velice 

prospěšný. Naučíme se plavecké způsoby tak, jak se mají 

správně plavat. 

Adam Hubený, Z3A 

Návštěva výstavy Terra Fauna 

15. října 2012 jsem s celou třídou Z3A navštívila výstavu „Terra 

Fauna“ v obchodním domě Arkády. Nejdříve jsme si prohlédli 

vystavené hady, potom jsme si poslechli přednášku o hadech. 

Přednášející byl cizinec, proto měl s sebou překladatelku. 

Například jsme se dozvěděli, že slepýš není had. Slepýš totiž 

může při spaní zavřít oči, to had ale neumí. I když spí, má je 

otevřené. Také jsme se dozvěděli, že u nás žije pouze pět druhů 

hadů. Nejjedovatější had je užovka obojková. 

 Já se hadů strašně bojím, ale musím říct, že výstava byla 

zajímavá a poučná. 

Anička Formánková, Z3A 
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Ovocný den 
 Již 3. ročník „Ovocného dne“ se konal v pondělí 15. října 2012 

v naší školní jídelně. Rodiče, děti, učitelé i paní vychovatelky 

přinesli na ochutnávku ovocné koláče, řezy, košíčky a další 

dobroty z ovoce. Nejčastěji se objevovaly maliny, borůvky, 

jahody, ananas, jablka, banány a hroznové víno. Každé 

„mňamce“ bylo přiděleno soutěžní číslo. Všichni zúčastnění 

ochutnávali a pomocí hlasovacích lístků hlasovali pro dobrotu, 

která jim nejvíce chutnala. Největšího úspěchu dosáhla Lucka 

Vostrá z třídy Z3B s tvarohovým ovocným dortem a stala se tak 

vítězkou letošního ročníku. Také se losovala tombola, kterou 

vyhrál Matyáš Toušek ze třídy Z3A. Oba výherci získali krásný 

litografický obraz. 

 Já jsem se také zúčastnil a bylo to příjemné setkání, které jsme 

si všichni užili. Už teď se těším na další ročník. Přijďte také, 

bude to zábava. 

Adam Hubený, Z3A 

Halloween 
 1. listopadu 2012 se na prvním stupni konala akce s názvem 

„Halloween“. První hodinu vyráběly děti papírové masky buď 

podle šablon, nebo vlastní fantazie,např. papírové netopýry, 

dýně a další věci, které jsou pro Halloween typické. V každé 

třídě byli studenti z naší střední školy, povídali si s námi, radili 

nám a pomáhali např. navlékat gumičky do masek, stříhat atd.  
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Halloweenská dílna trvala pouze po dobu první vyučovací 

hodiny. Poté se žáci přesunuli do školní jídelny, kde zhlédli 

anglické představení, které trvalo asi hodinu. Nakonec žáci Z5A 

a Z5B uklidili židle a stoly na svá místa a odešli na pátou 

vyučovací hodinu. 

Mariana Součková, Z5B 

Listopadání 

 Ve středu 14. listopadu 2012 se konala školní akce s názvem 

„Listopadání aneb Ať žijí pohádky“. Uspořádali ji žáci 9. třídy 

a členové školního parlamentu pro děti z prvního stupně. 

 Akce začala v 16 hod. ve školní jídelně diskotékou, která 

probíhala celý večer. Děti se postupně z diskotéky vydávaly na 

soutěžní stanoviště, kde plnily různé úkoly, např. hod na cíl, 

navigace poslepu, hádanky nebo skok do dálky. Každá soutěž 

měla pohádkové jméno, např. „Nejkrásnější hádanka“, „Boj 

s drakem“nebo „Dlouhý , Široký a Bystrozraký“. Děti, které 

statečně prošly celou trasu, dostaly v cíli sladkou odměnu. 

 Každé dítě si také mělo přinést kostým nějaké pohádkové 

bytosti. Na závěr večera bylo vyhlášeno pět nejhezčích kostýmů. 

Mariana Součková, Z5B 
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Rozhovor s učitelem 

Kateřina Kyralová 

Paní učitelka Kateřina Kyralová na naší školu nastoupila letos 

v září. Je třídní učitelkou ve třídě Z4B a byla tak hodná, že nám 

poskytla rozhovor do našeho časopisu. 
 

Jak dlouho učíte? 

Učím druhým rokem. Loni jsem učila na 2. stupni, letos na 1. 

stupni. 

Líbí se Vám na naší škole? 

Ano, líbí se mi tady. 

Vedete na škole nějaký zájmový kroužek? 

Ano, vedu školní časopis společně s Danou Machurkovou.. 

Co děláte ve volném čase? 

Ráda cestuji, chodím do divadla, mám ráda přírodu, ráda 

zpívám a tancuji. A ráda spím a jím!  

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Je toho víc. Např. losos na jakýkoliv způsob, česnečka, buchtičky 

se šodó, pizza atd. 

Když ráda cestujete, kam byste se ráda podívala? 

Velmi mě láká Amerika – New York. 
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Jaký předmět na základní škole byl Váš nejoblíbenější 

a nejmíň oblíbený? 

Oblíbený český jazyk a hudební výchova, neoblíbený 

matematika. 

Byla jste někdy za školou? 

Věřte, nebo ne, ale nikdy jsem za školou nebyla!!!  

Jaká je Vaše nejoblíbenější kapela? 

Mám ráda skupinu Queen, skladby od Hapky a Horáčka, 

Zdeňka Svěráka, a mou platonickou láskou je už léta Tomáš 

Klus, který letos porazil Karla Gotta a získal Zlatého slavíka. 

Jaké jsou Vaše nejoblíbenější knížky? 

Mám mnoho oblíbených knížek, protože literatura je můj 

koníček. Nejradši mám české autory. Ale jestli se ptáte, jakou 

knížku bych si vzala na pustý ostrov, byla by to Bible. 

Děkujeme Vám za rozhovor 

Simona Malkovská a Adéla Wimmerová, Z4B 
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Na návštěvě v zájmových útvarech 

Florbal 

 Kroužek florbalu, který navštěvuji, probíhá každou středu od 

16:00hod. do 17:30hod. ve velké tělocvičně naší školy. Kroužek 

vede pan učitel Kočvara. 

 Nejdříve trénují prvňáci až čtvrťáci a potom páťáci až 

deváťáci. Vždy ½ hodiny trénujeme a ½ hodiny hrajeme zápas. 

Trénink probíhá takto: vždy na začátku se postaví brány na 

nájezdy, poté následuje slalom a zápas. Když se hraje zápas, 

vždy hraje pět hráčů a jeden brankář na každé straně. Hráči hrají 

s florbalovými hokejkami a brankář chytá ve výstroji 

a v rukavicích, bez hokejky. 

 V kroužku jsou i děvčata a kroužek všechny moc baví. 

Matyáš Toušek, Z3A 

ATS Rytmic 

V naší škole navštěvuji kroužek aerobicu a show dance. Probíhá 

každý čtvrtek od 16:15hod. do 17:15hod. v malé tělocvičně. 

Kroužek vede naše vychovatelka Dana Machurková, která se 

aerobicu a tanci věnuje už hodně let. 

Nejprve se převlékneme do sportovního oblečení. Pak začneme 

zahřátím a rozcvičkou. Po rozcvičce nacvičujeme choreografii, 

nyní na písničku z muzikálu„Děti ráje“. S touto choreografií 
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budeme vystupovat na Školní akademii 12. prosince 2012. Na 

konci hodiny se ještě protáhneme. 

 Při cvičení také dodržujeme pitný režim. 

 Během celého školního roku budeme také reprezentovat naší 

školu na různých tanečně-pohybových festivalech 

a přehlídkách, např. na pražské Bambiriádě. Proto jsme se letos 

v listopadu dohodli na názvu, pod kterým budeme vystupovat – 

ATS Rytmic. 

 Moc se mi tam líbí a je to fajn. 

Anička Formánková, Z3A 

 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=2536882037&to=http%3A%2F%2Foh%2Eidnes%2Ecz%2Fsebrle%2Da%2Ddesetiboj%2Dna%2Dolympijskych%2Dhrach%2Dffp%2D%2Folympiada%2Dlondyn%2D2012%2Easpx%3Fc%3DA120808%5F104902%5Foh%2Datletika%5Ftp
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Poznáváme naší vlast 

Praha-Podolí 

 V tomto čísle vám přinášíme článek o některých 

zajímavostech městské čtvrti Praha–Podolí, kde se nachází 

i naše škola. 

 Městská čtvrť Podolí se nachází na pravém břehu řeky Vltavy, 

je zde evidováno 76 ulic a žije zde 13 168 obyvatel (2011). I když 

se to nezdá, najdeme tu mnoho zajímavostí. 

Významnou technologickou stavbou je „Podolská vodárna“, která 

zajišťuje dodávku vody mnoha domácnostem v Praze. Budova 

je památkově chráněna. 

 V Podolí se nachází také renomovaná nemocnice s porodnicí 

„Ústav pro péči o matku a dítě“. 

 Ke sportovním účelům slouží plavecký areál, Žluté lázně 

a Veslařský ostrov. Plavecký areál, který jistě všichni dobře 

známe, se nachází v místě bývalého Podolského vápencového 

lomu. Podolský lom odkryl segmenty z období prvohor a oblast 

je mezinárodně významným nalezištěm zkamenělin. Po 

ukončení těžby sloužil lom jako skládka popela a stavebního 

odpadu. 

Plavecký areál byl uveden do provozu v roce 1965. Pravidelně se 

tu pořádá Mistrovství republiky v plavání a v červenci 2009 

areál hostil Mistrovství Evropy juniorů v plavání. Tribuna 

u venkovních bazénů pojme přes 11 tisíc diváků. Na Veslařský 
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ostrov vede 70,4 m dlouhý most, jehož stavba byla zahájena 

v roce 1956 a trvala dva roky. Zkušenosti ze stavby tohoto 

mostu byly využity např. při stavbě Nuselského mostu. 

Na kopci nad řekou najdeme rozsáhlý areál České televize, 

jehož převážná většina stojí na území Podolí, zbytek potom na 

území Pankráce. 

 V roce 2009 vznikl záměr vybudovat lanovou dráhu Podolí – 

Kavčí hory, která by byla provozována v rámci systému MHD. 

Městské části Praha 4  se však zatím stavbu nepodařilo prosadit. 

redakce časopisu 

Wikipedie.cz [online]. c2012 [cit. 14. prosince 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podol%C3%AD_%28Praha%29 
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České osobnosti 
Václav Havel 

 Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Prezidentem 

Československa byl v letech 1989-1992, prezidentem České 

republiky v letech 1993-2003. Byl kritikem komunistického 

režimu, a kvůli svým názorům strávil několik let ve vězení. 

Václav Havel je autorem několika divadelních her. V 60. letech 

20. století působil v divadle Na zábradlí, kde jej proslavily např. 

hry „Zahradní slavnost“ (1963) a „Vyrozumění“ (1965). Věnoval se 

hlavně psaní divadelních her, ale také poezii. V roce 2011 

dokonce režíroval film „Odcházení“, což je původně také jeho 

divadelní hra.  

 Zemřel v neděli 18. prosince 2011 v 10:15 hod. po 

dlouhodobých zdravotních problémech ve věku 75 let, po boku 

své druhé manželky, herečky Dagmar Havlové, rozené 

Veškrnové. Již ten den lidé chodili zapalovat svíčky například 

na Václavské náměstí. Osobnost Václava Havla si připomínáme 

vždy na podzim, protože naší republice dopomohl ke svobodě. 

Byl vůdčí osobností Sametové revoluce (1989), která vedla 

k pádu komunismu. 17. listopadu slavíme každoročně státní 

svátek. Zasloužil se také o přijetí ČR do Evropské unie.  
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 Na památku Václava Havla navrhli přejmenovat letiště 

Ruzyně na „Letiště Václava Havla“ a tak se také letos stalo. 

Mariana Součková, Z5B 

Wikipedie.cz [online]. c2012 [cit. 21. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel 
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Letní olympijské hry v Londýně 

druhá část 

Česká střelba na LOH 
 Olympijské hry jsem sledovala v televizi. Nejvíce mě zaujala 

střelba, protože to bylo napínavé. Všechny střelecké disciplíny 

probíhaly od 28. července do 6. srpna na závodišti The Royal 

Artillery Barracks. Líbilo se mi, že někdo střílel dřív a někdo 

zaměřoval déle. Fandila jsem samozřejmě nejvíce našim 

střelkyním, Adéle Sýkorové a Kateřině Emmons. Kateřina 

Emmons se ve střelba ze vzduchové pušky na 10 m prostřílela 

do finále a obsadila krásné čtvrté místo. Adéla Sýkorová se 

v kvalifikaci ve střelbě z pušky na 50 m prostřílela ke čtvrtému 

místu, což jí otevřelo dveře do finále. Ve finále nastřílela 683 

bodů, díky nimž získala bronzovou medaili. 

Nika Peerová, Z3B 

České veslování - skif na LOH 
 Všechny veslařské závody probíhaly v areálu Eton Dorney ve 

dnech 28. července až 4. srpna. Česká olympijská reprezentace 

tušila, že si z vody vyloví cenné kovy a také se tak stalo. 

Miroslava Knapková se probojovala po velmi náročných 

čtvrtfinálových a semifinálových rozjížďkách do finále. Nebylo 

to ale tak samozřejmé. Již před odjezdem do Londýna ji trápily 

zdravotní problémy, avšak fyzioterapeut české reprezentace ji 
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do finálové jízdy skvěle připravil. Už na prvních 500 metrech 

vedla a svůj náskok stále zvyšovala. Po úžasném čase 7:54,37 

porazila své soupeřky a získala zlato. Další úžasný výsledek 

vyvesloval Ondřej Synek. Stříbrnou medaili vybojoval ve velice 

nabytém startovním poli a pouze Novozélanďan Mahé Drysdale 

našel na zlato recept. Závod to byl velmi napínavý. Skifař Synek 

tak zopakoval úžasné umístění z LOH v Pekingu.   

Adam Hubený, Z3A 

Sportovninoviny.cz [online]. c2012 [cit. 5. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=232301 
Isport.blesk.cz [online]. c2012 [cit. 5. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://isport.blesk.cz/clanek/oh-londyn/127650/ach-synku-cesko-ma-druhe-stribro-boj-o-zlato-veslari-

nevysel.html 

Český vodní slalom na LOH 

 Všechny disciplíny vodního slalomu se jely v krásném areálu 

Lee Valley White Water Centre ve dnech od 29. července do 

2. srpna. Česká republika měla čtyři mužské zástupce 

vkategoriích K1, C1 a C2 a jednu ženu v kategorii K1. 

 Nejúspěšnější česká kajakářka Štěpánka Hilgertová se 

úspěšně probojovala rozjížďkami a semifinálem a ve finále 

nakonec obsadila se 109,16 body  bramborové čtvrté místo. 

Dodejme, že Štěpánka se na světové špici drží již dlouhou řadu 

let, získala dvě olympijská zlata a na její věk předvedla 

v Londýně úžasné jízdy a úctyhodný výkon. 

http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=232301
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Slalomář Vavřinec Hradilek se rozjížďkami probojoval do 

semifinále na celkovém 3. místě. V semifinále si celkově pohoršil 

a skončil až na místě osmém, ale i to mu zajistilo postup do 

odpoledního finále. Ve finále jel snad svou životní jízdu a se 

skvělým časem 94,78 získal s kategorii K1 stříbrnou medaili. 

redakce časopisu 

Česká rychlostní kanoistika na LOH 

 Česká republika vyslala na LOH v Londýně dvě posádky 

rychlostní kanoistiky – Filipa Dvořáka a Jaroslava Radoně 

v kategorii C2 na 1000 m, a čtyřkajak na 1000 m v podání: Daniel 

Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba. Poslední 

jmenovaný však účast na Olympijských hrách neměl dlouho 

jistou. Na jaře byl obviněn z dopingu. Naštěstí se vše vysvětlilo 

a Jan Štěrba do Londýna odletěl. 

Závody se konaly na kanále Eton Dorney od 6. do 11. srpna. 

Obě naše lodě se ve svých kategoriích probojovaly až do finále, 

avšak jen jedna dosáhla na medailovou pozici. Byl to čtyřkajak 

Havel-Trefil-Dostál-Štěrba, který si udržel třetí pozici ze 

semifinále a s časem 2 minuty a 55,8 vteřin vyjel bronzovou 

medaili.  

redakce časopisu 
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Český moderní pětiboj na LOH 

 Český moderní pětibojař David Svoboda se na londýnskou 

olympiádu připravil skutečně výborně. Moderní pětiboj se 

uskutečnil v jednom dni a to 11. srpna. Závodilo se na třech 

závodištích: úvodní šerm a závěrečná dvojkombinace 

střelba/běh probíhala v Copper Box, plavání v plaveckém areálu 

Aquatics Centre a jezdectví v Greenwich Park. 

V úvodní disciplíně, šermu, David Svoboda vyhrál osm utkání 

a získal prvních 1024 bodů. Prohrál až v devátém utkání 

s Japoncem. I přesto to stačilo na vedoucí první místo po této 

disciplíně. Hned po šermu se závodníci přesunuli do bazénu, 

kde je čekal závod na 200 m volným způsobem. David dohmátl 

až jako sedmnáctý, získal dalších 1304 bodů a z prvního místa 

sklouzl na stále medailové místo druhé. V Greenwich Park si 

David vylosoval koně, na kterém pojede. I přesto, že koně 

neznal (závodníci si koně losují chvíli před závodech), získal 

z jezdectví dalších 1132 bodů a s nimi se opět vrátil na vedoucí 

první pozici a mohl se chystat na závěrečnou dvojkombinaci. 

 Dvojkombinace je velmi náročný závod, který se skládá 

z běhu a střelby, které se třikrát po sobě opakují. David byl 

ovšem i po náročném soutěžním dni ve skvělé formě a i když 

měl stále těsně za sebou čínského závodníka, dokázal získat 

dalších 2192 bodů a už pro něj byla přichystaná vlajka České 

republiky.  



Strana 22 – Letní olympijské hry v Londýně  

S celkovými 5652 body vybojoval pro Českou republiku 

historicky první zlato v moderním pětiboji z olympijských her.  

redakce časopisu 

Česká horská kola na LOH 

 Poslední den olympijských her, 12. srpna, se jel v Hadleigh 

Farm individuální závod mužů na horských kolech. I Česká 

republika zde měla své želízko v ohni – Jaroslava Kulhavého. 

Ten, v náročném a do poslední chvíle napínavém závodě, který 

mu trval 1 hodinu 29 minut a 7 setin vteřiny, dojel do cíle jako 

první a přeťal tak cílovou pásku. Doslova v patách mu byl 

švýcarský cyklistka, který projel cílovou rovinkou pouze 

o jednu setinu vteřiny (!) později než Jaroslav. 

redakce časopisu 

Letní paralympijské hry v Londýně 

České úspěchy 
Letošní paralympiáda se uskutečnila v Londýně. Zahájena byla 

29. srpna a ukončena byla 9. září 2012. Soutěžilo se ve 

20 sportovních disciplínách. Zúčastnilo se jí celkem 164 zemí 

a 4294 handicapovaných sportovců.  Českou republiku 

reprezentovalo 46 sportovců, kteří získali celkem 11 medailí. 

Nejúspěšnějším závodníkem byl cyklista Jiří Ježek, který 

v silniční časovce na 24 km získal zlatou medaili a následně si  
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v dráhovém stíhacím závodě dojel pro medaili stříbrnou. 

Stříbrné medaile získali také cyklistka Tereza Diepoldová, atleti 

Radim Běleš (hod kuželkou) a Rostislav Pohlmann (hod 
diskem), lukostřelec David Drahonínský a bocciasté Leoš Lacina 

a Radek Procházka. Třetí 

místa a k nim náležející bronzové medaile získali cyklisté Jiří 

Bouška a David Vondráček, atletka Eva Berná (vrh koulí) 

a plavec na 50 m volným stylem Jan Povýšil. Paralympiádě se 

často říká „hry dobré vůle". První letní paralympijské hry se 

uskutečnily v roce 1960 v Římě. Zimní paralympiáda se 

uskutečnila až o 16 let později. Bohužel se ale velkého zájmu 

svého okolí nedočkala. To se začalo v několika zemích zlepšovat 

až po roce 1995, ale u nás se tito sportovci pořád zájmu 

veřejnosti nedočkali. Náš národ by se měl o tyto sportovce více 

zajímat. V jiných zemích se to bere už jako normálně věc, jako 

třeba hokej, fotbal, nebo kterýkoliv jiný sport... 

Simona Malkovská a Adéla Wimmerová, Z4B 

Wikipedie.cz [online]. c2012 [cit. 1. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_paralympijsk%C3%A9_hry_2012 
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Sport 

Davis Cup 2012 

 Davis Cup (česky: Davisův pohár) je největší každoročně 

hraná tenisová soutěž mužských reprezentačních družstev. 

Letos se jí na všech úrovních účastnilo 123 družstev. O pohár se 

utkalo 16 zemí ve Světové skupině. Do finále, které se odehrálo 

18. listopadu v Praze se probojovalo Španělsko a Česko. Bylo to 

jubilejní sté finále Davis Cupu. Českou republiku reprezentovali 

hráči Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol a Ivo Minář 

pod vedením kapitána Jaroslava Navrátila. Ani nemusíte hádat, 

kdo to vyhrál. No přece naši! Česká republika vyhrála nad 

Španělskem 3:2 na zápasy. Radek Štěpánek vyhrál poslední 

zápas 3:1 na sety. Po 32 letech jsme tak znovu získali Davisův 

pohár a pražskou O2 arénou zazněla česká hymna. Davisův 

pohár předal do rukou kapitána Navrátila prezident 

mezinárodní tenisové federace. Trofej pak celý tým zvedl nad 

hlavu za bouřlivého potlesku vyprodané O2 arény. Finálového 

utkání se zúčastnili také vítězové Davis Cupu z roku 1980 Jan 

Kodeš, Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a trenér Pavel 

Korda.  Pohár váží kolem 105 kg a je vyšší než 1 metr. Má 

čtyři části: tři podstavce a salátovou mísu. Byl vystaven ve 

dnech 27. a 28. listopadu v Českém rozhlase, kde si ho mohli 

lidé prohlédnout. 

Matyáš Toušek, Z3A 
Wikipedie.cz [online]. c2012 [cit. 27. listopadu 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Davis_Cup 
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Kultura a umění 

Koncert Jennifer Lopez v Praze 

 V pátek 26. října 2012, o podzimních prázdninách, zavítala do 

Prahy hvězda latino popu Jennifer Lopez, aby poprvé potěšila 

své fanoušky z celé České i Slovenské republiky. Koncert se 

uskutečnil v O2 aréně a začátek byl naplánován na 20. hodinu. 

Ovšem nebyla by to Jennifer Lopez, kdyby na koncert dorazila 

včas . Kolem půl deváté byla obrovská hala už zaplněná 

a nedočkavé publikum hvízdáním a potleskem vyzývalo 

hvězdu na pódium. První tóny zazněly přesně ve 20:47hod. 

a tanečníci strhli obrovské plátno, které zakrývalo zadní část 

pódia. Jennifer pak vyvezl na pódium malý výtah a ta se 

představila bouřícímu publiku ve zlatém overalu a sukni 

z bílých pírek. Show plná žhavých rytmů, barevných laserů 

a ohňostrojů právě začala. Jennifer doprovázelo hodně 

tanečníků a tanečnic, avšak její nynější přítel mezi nimi nebyl. 

Ten Jennifer po celou dobu koncertu bedlivě sledoval ze zákulisí 

a párkrát se objevil vedle pódia.  Z hlavního pódia vedlo 

i užší pódium zhruba do třetiny arény a tak se Jennifer často 

ocitala více mezi svými fanoušky. Dokonce ani zátarasy před 

pódiem nebyly tak daleko, jak jsme zvyklí z jiných koncertů. Na 

obrovském plátně za pódiem běžely během písní záběry z jejího 

života, nebo videoklipy během chvilek, kdy se v zákulisí 

převlékala. Objevily se také živé záběry ze zákulisí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Čeština
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
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 Jennifer má v oblibě kostýmy – během koncertu se několikrát 

převlékla. Svůj pověstný zadeček, pojištěný údajně na 

v přepočtu 27 milionů korun, natřásala před burácející O2 

arenou celých 80 minut, avšak publikum nedokázala roztančit 

tak, jak to známe např. u Madonny. 

 A pokud se ptáte, zda zpívala na playback či živě, tak 

odpověď zní – zpívala chvíli živě a chvíli na playback. 

Dana Machurková, šéfredaktorka 

Premiéra filmu Skyfall – James Bond 

 Letos uplynulo již 50 let, co v kinech poprvé běžel film 

s Jamesem Bondem. Před rokem 1989 se u nás příběhy 

o Bondovi v kinech ani televizi neuváděly a tak je mohli lidé 

vidět jenom na videu – většinou ve špatné kopii a dabovanou 

jedním hlasem. V letošní nové Bondovce „Skyfall“ se James Bond 

(Daniel Craig) ocitne pod útokem bývalého agenta MI6 Raoula 

Silvy. Pod útokem se ocitne také ředitelka MI6 „M“, kterou opět 

hraje Judi Dench. James Bond se vypraví do Šanghaje, kde 

sledoval agenta Raoula Silva, jenže ten ho chytí a doveze na 

ostrov, kde bydlí. Z ostrova se Bond dostane pomocí malé 

vysílačky a MI6 Raoula Silvu chytí. Když už to vypadá, že je vše 

u konce, Raoul Silva uteče a jde se pomstít za to, že ho „M“ 

poslala v minulosti na misi, kde málem zemřel. Po dlouhém 

utíkání doběhne až k soudní síni, kde je „M“. Nakonec Raoul 

Silva uteče a nepomstí se. James Bond proto nasedne do auta 
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a použije „M“ jako návnadu. Po dlouhé cestě dorazí na místo, 

kde se James Bond narodil. Zabední se v domě se svým starým 

známým a připravují se na útok vojáků Raouna Silvy. Nejdříve 

přijde pěší komando, které po velkém úsilí Bond s přáteli 

zneškodní. Pak však přiletí vrtulník s těžkými zbraněmi a ještě 

vysadí další pěší komando. „M“ se dostává pryč pomocí tajné 

chodby, ale neunikne zásahu. James Bond nechá celý dům 

vyhodit do vzduchu a utíká pryč. Raoul Silva běží za ním. 

Nakonec se dostanou do staré kaple, kde jsou pohřbeni rodiče 

Jamese Bonda, a tam po boji James Bond zabije Raoula Silvu. 

Také však zemře ředitelka MI6 „M“, která byla zraněna. Moje 

hodnocení je 9 hvězdiček z 10 – doporučuji. 

David Talacko, Z6 

Tradiční vánoční koncert 

Resonance a Prážata 

V sobotu 8. prosince se konal v kostele U Salvátora „Tradiční 

vánoční koncert“ komorního sboru Resonance pod vedením Míly 

Pospíšilové a dětského pěveckého sboru Prážata pod vedením 

Ireny Eichlerové. Diváci byli do vytopeného kostela puštěni 

v 19:15hod. Mezi nimi byly kromě mě i paní učitelky Jana 

Králová a Zuzana Drahošová. Když se všichni pohodlně usadili 

do bílých kostelních lavic ozdobených vánočními zvonečky, 

všechna světla v kostele zhasla. Od vchodu do kostela postupně  
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přicházeli členové sboru Resonance, každý držel v rukou 

zapálenou svíčku a zpívali úvodní píseň „Da pacem Domine“. 

Bylo to magické až mi běžel mráz po zádech. Pod taktovkou 

skvělé sbormistryně Míly Pospíšilové zazpívali ještě další tři 

písně. Poté je vystřídal dětský sbor Prážata s vánočními písněmi 

a koledami jako např. „Andělé zpívají“, „Purpura“ a „Rolničky“. 

Při poslední písni „All I want for Christmas“ měl své sólo na 

trubku i mladý muzikant Leo Lukáš. 

 Tradičně si Resonance zve na své koncerty i nějakého hosta 

a tak tomu bylo i tentokrát. Hostem se stal lidový soubor 

Melodika ze ZUŠ Praha 5-Stodůlky pod vedením Veroniky 

Chudobové a zazpíval plnému kostelu sedm hudební nástroje. 

Soubor Melodiku pak znovu vystřídal sbor Resonance s dalšími 

anglicky a česky zpívanými koledami. Slyšeli jsme tak písně 

„Ring Christmas Bells“, „Koleda z Podkrkonoší“ a samozřejmě 

nemohla chybět ani nádherná „Tichá noc“ a další. 

 Na závěr se před do posledního místa plným kostelem sešly 

všechny tři sbory – Resonance, Prážata a Melodika, Míla 

Pospíšilová vyzvala diváky a celý kostel společně zazpíval 

vánoční koledu „Já malý přicházím koledovat“. 

 Věřím, že tento krásný hodinový koncert vánočně naladil 

všechny přítomné na přicházející svátky. 

Dana Machurková, šéfredaktorka 
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Ze světa zvířat 

Strašilka rohatá 

 Strašilky se také nazývají pakobylky. Jsou to přeborníci 

v maskování a napodobení vzhledu hostitelské rostliny. Jedí 

často jenom jeden druh rostliny, např. strašilka rohatá jí jenom 

maliník, ostružiník a jahodník. 

 Strašilka rohatá napodobuje větvičku a čím je starší, tím je 

její zbarvení tmavší. Dožívá se přibližně dvou let. Strašilka 

lupenitka zase napodobuje list. Strašilky mají rády vlhké 

prostředí a do něj také kladou vajíčka. Ze začátku je strašilka 

rohatá velká jenom jeden centimetr, nakonec vyroste tak, že je 

velká 13 cm. Doma chovám tři strašilky rohaté. V minulých 

týdnech se vylíhly z vajíček mladé strašilky. Zatím jsem objevil 

dvě, jsou veliké 15 mm. Překvapilo mne, že chov strašilek není 

tak náročný.  

David Talacko, Z6 

Wikipedie.cz [online]. c2012 [cit. 31. října 2012]. Dostupný na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1ilky 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strašilky
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 Různé 

Vánoce 

 Vánoční svátky se ve světě slaví různě. My, Češi, ale i Slováci 

a další, věříme, že dárky nosí Ježíšek, a to 24. prosince večer. 

K Britům a Američanům přijíždí na sobím spřežení Santa Claus 

a dárky hází komínem, ovšem až na Boží hod – 

25. prosince. Rusové slaví Vánoce těsně před koncem roku, na 

Silvestra je dárky obdarovává Děda Mráz. Třeba v Austrálii zase 

slaví lidé Vánoce na pláži, kam si také donáší vánoční stromeček 

a vánoční hostinu mají formou pikniku. 

 Já bych ale nikdy naše české Vánoce neměnil. U nás doma se 

na Vánoce připravujeme již začátkem prosince. Po Mikuláši 

pečeme cukroví, uklidíme a krásně si vyzdobíme byt, 

zapalujeme svíčky, pálíme františky a purpuru. V podvečer 

Štědrého dne ozdobíme stromeček a všichni se chvějeme 

napětím, jestli k nám přijde Ježíšek. Ještě se nestalo, že by 

nepřišel. Na Štědrý den držíme půst, abychom viděli zlaté 

prasátko. Před slavnostní večeří navštívíme hřbitov, kde 

zapálíme svíčky babičce a dědovi. Po cestě domů nakrmíme 

kachny a labutě na Vltavě. K večeři jíme kapra a bramborový 

salát. Když dovečeříme, ozve se kouzelný zvoneček a přichází 

Ježíšek… Přeji vám krásné Vánoce! 

Jirka Radoušek, 4.B 
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Sudoku 

Sudoku vytvořila: Anička Formánková, Z3A 

Pravidla: 

1. Vyplňte sudoku, dopište své jméno a třídu, odstřihněte 

a odevzdejte šéfredaktorkám časopisu Kateřině Kyralové nebo 

Daně Machurkové do ŠD. 

2. Sudoku odevzdejte nejpozději 31. ledna 2013. 

3. Sudoku musí být kompletně vyplněná. 

4. Nevyplněnou sudoku lze neomezeně kopírovat. 

----------------------------------------------------------------------------- 

      7 8     3 1 

1 2 8 9 3     7   

    6 2         9 

    1         2 7 

  8   3   4   5   

7 6         8     

9   7     2 3 6   

        5 3   9 8 

8   3   9 7       



 


