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Víte, že… 
 

• Starověká Čína patřila k největšímu provozovateli sportu, ale důvodem této činnosti byl spíš 
estetický požitek, než soutěžní vítězství   

• Peršané zase s dokonalou pravidelností pořádali bojové hry 
• Určitě nejznámější je starověké Řecko, které se stalo kolébkou současných olympijských her 
• Ve starověkém Řecku se ženy nesměly zúčastňovat olympijských her, protože soutěžili pouze a 

výhradně nazí muži 
• Když se v Řecku konaly olympijské hry (sedm dní), byl podmíněný mír v celém státě 
• Gladiátoři ve starém Římě byli převážně otroci a váleční zajatci, ale existovali i gladiátoři – 

profesionálové 
• První míčové hry nevymysleli Evropané, ale Aztékové ve Střední Americe   
• V renesanční Itálii vydal už roku 1580 Calcio Fiorentino jakýsi „špalíček her“, v němž popsal 

pravidla australského fotbalu, fotbalu a ragby  
• Anglický král Jindřich VIII. v mládí hrál aktivně tehdejší tenis (jenomže bez pálek) 
• Ve skotských vesnicích se od patnáctého století často hrávaly ragby a golf 
• Největší propagátorkou golfu byla skotská královna Marie Stuartovna, která tento sport začala 

praktikovat již ve Francii 
• V Anglii roku 1863 vzniká „Fotbalová asociace“, která existuje dodnes 
• Pět olympijských kruhů má znázorňovat pět kontinentů, jejich barvy s významem vůbec nesouvisí  
• Rakouská císařovna Alžběta Bavorská, řečená Sissi, musela mít v každém zámku, v němž 

přebývala, zřízenou tělocvičnu se základním gymnastickým vybavením. Byla vynikající jezdkyně na 
koni, plavkyně, gymnastka a sprinterka 

• Od roku 1950 se tradičně pořádá Mistrovství světa jezdců a od roku 1958 pohár konstruktérů 
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Vánoční dílny 2012 
 
14. 12. 2012 jsme se již druhým rokem zúčastnili vánočních dílen. Jen pro připomenutí: Vánoční dílny 
je akce pořádaná učiteli pro žáky druhého stupně, tedy příslušníky šesté až deváté třídy. A na naší 
škole proběhla podruhé, jde o nově zaváděnou tradici ZŠ Na Ostrově. 
 
Vybírat se mělo z devatenácti „workshopů“. Mohli jste vybírat mezi už zaběhlými činnostmi, jako 
například ze zumba maratónu (paní učitelka Šubrtová), výroby vánočních ozdob z čajových sáčků 
(paní učitelka Doubková), vánočního pečení (paní učitelka Pávová), výroby svíček z včelího vosku 
(paní učitelka Jirková), atd. Objevily se ale i nové aktivity, jako třeba návštěva záchranné stanice (paní 
učitelka Kubálková), a některé nové činnosti přišly doslova s novými učiteli. Mezi ně se řadilo třeba 
zdobení perníčků s paní učitelkou Michálkovou, vánoční betlém s paní učitelkou Janečkovou, nebo 
háčkování sněhových vloček s paní učitelkou Andresovou. Ku příkladu pan učitel Horký vyrukoval 
s dílnou s originálním názvem „Mysli na ptáky,“ která však byla vyhrazena pouze klukům… 
 
Ráno jsme přišli do školy jako obvykle (někdo dřív, někdo později) a rozešli se do svých tříd.           
První dvě vyučovací hodiny proběhly zcela běžným způsobem a až po velké přestávce jsme se 
rozřadili do tříd, kde se konala dílna námi zvolená. 
 
Historie se zřejmě opakovala a žáci pracovali s chutí a zapálením stejně jako o loňských Vánocích.        
Na některé dílně bylo žáků míň, na některé víc, ale všichni určitě pracovali s nadšením, na počtu 
nezáleželo. 
 
Jistě se všichni těšíme na další vánoční dílny, pořádané ke konci tohoto roku (2013, kdo zapomněl☺). 
A my se těšíme spolu s vámi na stručnou dokumentaci k té příležitosti ☺.!   
 
PS: Nezapomeňte, že mimo vánočních naše škola pořádá i dílny velikonoční. Tak pá, pá o 
Velikonocích☺.       
                                                                                                                                   

JEA 
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Vánoční sbírka pro záchrannou stanici v Jarom ěři 2012 
aneb Ostrov pomáhá zví řátkům 

 
Od 3. prosince – 7. prosince 2012 proběhla v prostorech naší Základní školy Na Ostrově vánoční 
sbírka pro zdejší záchrannou stanici. Díky vaší pomoci jsme vybrali 25,2 kilogramů tvrdého pečiva, 
18,2 kilogramů různých granulí, 23,5 kilogramů ovoce a zeleniny. To celkem činí 66,9 kilogramů 
potravy.  
 
Potrava nebylo to jediné, co jste nám mohli přispět. Darovat zvířátkům jste taky mohli drobné mince. 
S tím nám pomohla i paní svačinářka, kterou jsme požádali, jestli by mohla všechno zboží zdražit o 1 
korunu, kterou nám pak pro záchrannou stanici daruje. Paní svačinářka, které tímto děkujeme, nám 
ráda vyhověla a tímto způsobem jsme vybrali 320 Kč.  
 
Dalším způsobem, jakým jsme vybírali peníze, byl ten, že každé ráno před začátkem vyučování 
seděla ´´hlídka´´ ve vestibulu školy a vybírala již zmíněné jídlo a peníze, které žáci a učitelé dávali do 
zapečetěné kasičky. Je tu ještě jeden způsob, kterým jsme vybírali peníze. Ráno ještě před 
vyučováním a před zvoněním, kdy žáci vcházeli do školy, jsme obešli v červených tričkách s logem 
školy a v maskách zvířat, které jsme si den předtím vyrobili na hodině Základy managementu, snad 
všechny učitelé. Všichni nám rádi přispěli. Všem jím moc děkujeme. Poté zazvonilo, a všichni žáci 
vcházeli do školy a do svých tříd, mnozí nám také přispěli. Celkem jsme vybrali 1524 Kč.  
 
Sbírku považujeme za úspěšnou. Částku a vybranou potravu odnesli žáci s paní učitelkou Kubálkovou 
při pátečních dílnách do záchranné stanice. 
 
Všem, kte ří přisp ěli jak potravou, tak pen ěžitou částkou moc d ěkujeme. 
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Bude se ve škole to čit nový film? 
 

V sobotu 12. 1. 2013 navštívil naši školu filmový režisér Jiří Vejdělek. Přišel si „obhlédnout“ lokaci za 
účelem natáčení svého nového filmu Něžné vlny. Naše škola na něj bezesporu udělala dojem, ale 
nejvíc ho uchvátil most před školou ☺ a hřiště u jídelny. Při té příležitosti jsme s panem režisérem 
pořídili krátký rozhovor. 
 

• Jak jste p řišel práv ě na naší školu? 
Hledali jsme města, která vypadají na 70. a 80. léta dvacátého století. Vaši školu jsme vytipovali podle 
snímků (a taky protože je před ní ten most ☺). 
 

• Co budete to čit na naší škole? 
Celovečerní film Něžné vlny, ve kterém vzpomínám na své dětství ze sedmdesátých  
a dospívání z osmdesátých let. 
 

• Ovlivní n ějak natá čení výuku? 
Ano, zásadně budeme točit v době vašich 
oblíbených předmětů ☺. 
 

• Kdy bude natá čení probíhat? 
V květnu až červnu tohoto roku. 
 

• Jak sta ří budou herci, které do rolí 
obsadíte? 

 První i druhý stupeň. 
 

• O čem film bude? 
O dětství, dospívání a prvních láskách.  
 

• Obsadíte do filmu n ějaké známé herce? 
Určitě, ale jaké vám neřeknu z pověrčivosti, aby se jim něco nestalo. 
 

• Jakým filmových kouskem se m ůžete pochlubit? 
Režíroval jsem Účastníky zájezdu, Václava, Ženy v pokušení, Muže v naději,… 
 

• Co plánujete do budoucna?  
Natočit právě film Něžné vlny. Do budoucna plánuji hlavně štěstí, zdraví.  
 

• Jaký byl váš vztah ke škole? 
Můj dobrý, ale učitelé mě moc nebrali. Chodil jsem do školy dělat brajgl, ale chodil jsem tam rád. 
 

• Bavilo vás studium? 
Ano, pokud byla učitelka mladá, pěkná… ☺ 
 

• Jak jste p řišel k režisérské profesi? 
Jako slepý k houslím ☺. Původně jsem studoval jinou vysokou a málem ze mě byl učitel. Pak jsem se 
přihlásil na filmovou školu (komise byla asi na drogách ☺). 
 

• Vaše krédo? 
Dožít se ve zdraví smrti. 
 

• A máte n ějaké koní čky? 
Ani ne, pro mě je koníčkem moje práce, když mě to baví, věnuji se jenom tomu. 

  JEA, JET, GIS 
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Diablo 3 
 

Po 12 letech vyšel v loňském roce další díl série Diablo. Byl to nejdůležitější moment roku. V Diablu 3 
nastala spousta změn a jejich počet není rozhodně konečný. Ve vývoji jsou další patche, přičemž 
nejvíce se momentálně očekávají souboje mezi hráči, tedy PvP. 
 
Hra přešla do 3D vyobrazení, ale na základě přání mnoha fanoušků série není umožněno rotovat 
kamerou - povoleno je pouze zoomování (přibližování). Hra si tak zachovala pohled třetí osoby 
vznášející se pod úhlem nad bojištěm, stejně jako známe z předchozích dvou dílů. 
 
 
Minimální systémové požadavky: 
CPU: Pentium 4, - 1.4 GHz a vyšší 
Paměť: 1024 MB RAM a vyšší 
Grafika:  128 MB a vyšší 
Místo na disku:  4 GB 
Systém:  Windows XP a vyšší 
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Paralympijská vít ězka v plavání na 50 m znak 
Běla Hlavá čková 

 
 

Úspěšná plavkyně Běla Hlaváčková se narodila v roce 1976 v Náchodě. Zlomový byl pro ni rok 1999, 
kdy po operaci páteře zůstala na vozíčku. V témže roce se vdala a přestěhovala do Malé Čermné.   
                                                                             
S plaváním začala v devíti letech, po operaci navázala na své sportovní začátky.    
                                                                                 
V roce 2001 na ME ve Stockholmu získala své první mezinárodní medaile (1x zlato, 1x stříbro a 2x 
bronz). V následujícím roce se zúčastnila MS v Argentině, kde získala dvě bronzové medaile, a na své 
oblíbené trati 50 m znak vyhrála zlato v čase nového světového rekordu. Ten platí dodnes.    
                                                                                                                                                  
Po narození syna v roce 2004 startovala na Paralympijských hrách v Aténách, odkud se vrátila jako 
paralympijská vítězka.  
 
Trénuje střídavě v plaveckých bazénech v Náchodě a Kudowě Zdroj pod vedením trenéra Romana 
Hakla. 
 
V loňském roce cestovala až do Jihoafrické republiky. Na MS v Durbanu zopakovala stejnou sadu 
medailí jako při své premiéře na ME ve Švédsku. Doplavala pro dvě bronzové, jednu stříbrnou 
v novém českém rekordu a jednu zlatou medaili, kde útočila na svůj vlastní světový rekord. 
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MiniROZHOVOR  
 S MICHALEM TOMÁŠŮ 

ŽÁKEM 9. A, FOTBALISTOU 
 

• Jak dlouho už fotbal hraješ? 
Hraji 9. let. 
 
• Dostal si se k fotbalu sám, nebo t ě někdo p řemluvil? 
Sám. 
 
• Jak často máte trénink? 
Přes léto 3x týdně, přes zimu 2x. 
 
• Máš nějaký fotbalový vzor? 
Ano, je to Sergio Ramos. 
 
• Jaké jsou tvoje dosavadní úsp ěchy? 
Účast na mezinárodním turnaji v Dánsku. 
 
• Na jaké pozici hraješ? 
Obránce. 
 
• Chtěl bys jednou hrát za sv ůj oblíbený klub? Jaký? 
Ano, za Plzeň. 
 
• 8. Jsi rád, že hraješ fotbal? 
Ano. 
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Test 
Mohl by ses stát mistrem sv ěta? 

 
 

1. Myslíš si, že jsi sportovn ě nadaný? 
a) ano, jsem 
b) ne, to nejsem, ale hrát fotbal dokážu 
 
 
2. Baví Tě rychlý nebo pomalý sport? 
a) ano, rychlý sport je pro mě ideální 
b) ne, protože se hned zadýchám 
 
 
3. Jak dlouho vydržíš b ěhat? 
a) víc, jak deset minut 
b) maximálně do pěti minut 
 
 
4. Umíš být mrštný nebo spíš n ěco rychle  zaregistruješ?        
a) ano, jsem mrštný 
b) umím spíš něco rychle zaregistrovat 
 
 
5. Máš spíš psychickou sílu nebo fyzickou sílu?  
a) mám fyzickou a jsem obratný a zručný  
b) mám psychickou a dokážu rychle přemýšlet  
 
 
6. Myslíš si, že Ti n ějaký sport p ůjde? 
a) ano  
b) ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení:  
 
1. Pokud jsi zakroužkoval vše za a), máš velkou naději, že budeš slavný sportovec.                                
 
2. Pokud jsi zakroužkoval vše za b), máš naději, že budeš dobře hrát např. šachy.                                 
 
3. Pokud jsi zakroužkoval polovinu za a) a polovinu za b), není jisté, že budeš slavným mistrem světa.  
                                                                                                                                                            
 

KRR   
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Zadáno pro devá ťáky 
 

Dnešní test je na téma dějepis . Co je na něm těžké k naučení? Pro mě data a roky s událostmi. A pro 
tebe?  
 
1. Jaký kmen byli Frankové? 
a. slovanský kmen 
b. germánský kmen 
c. francký kmen 
 
2. Co to byla Karolínská minuskula? 
a. písmo 
b. královská pečeť 
c. královská kaple 
 
3. Kdo byl „král železný a zlatý“? 
a. Karel IV. 
b. Přemysl Otakar II. 
c. Jan Lucemburský 
 
4. Co bylo symbolem husit ů? 
a. kalich 
b. kopí 
c. meč 
 
5. Kdo vládl nejd říve? 
a. Vladislav Jagellonský 
b. Ludvík Jagellonský 
c. Jiří z Poděbrad 
 
6. Co objevil R. Koch? 
a. mikrob tuberkulózy 
b. bakterie vztekliny 
c. nové chemické prvky 
 
7. Které státy tvo řila Dohoda? 
a. Německo, Rakousko – Uhersko, Itálie 
b. Řecko, Srbsko, Bulharsko 
c. Velká Británie, Francie a Rusko 
 
8. Kdo použil plyn Yperit? 
a. Rusko 
b. Německo 
c. Itálie 
 
9. Která fronta p řestala existovat? 
a. východní 
b. západní 
c. jižní 
 
10. Jak skon čila 1. sv ětová válka? 
a. Německo vyhrálo 
b. Německo podepsalo dohodu o příměří 
c. Německo prohrálo 
  
 

                                                           KAR 
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O tom, jaké to bylo, je a bude 
 

Z nástupu na střední školu jsem měla strach. Veliký strach. Ze všech stran na mě doléhalo, že první 
překážkou, kterou byly přijímací zkoušky, to zdaleka nekončí. Ba naopak, měly přijít drsné časy, plné 
učení, nesnází a učení a nesnází. Na veškerá upozornění jsem však nedbala. Dosud nabyté znalosti 
a dovednosti jsem během prázdnin bezstarostně odsunula do ústraní. Jediné znepokojující pro mě 
bylo datum 1. září, které se nebezpečně rychle blížilo.  

Noc před prvním dnem na nové škole jsem probděla. Alespoň mne netrávilo to časné vstávání. Mezi 
novými spolužáky jsem neznala zhola nikoho. Jaká to pak byla úleva, když se všichni začali 
s úsměvem přestavovat. Mohu s radostí a čistým svědomím říci, že báječný kolektiv a atmosféra ve 
třídě nám vydržela dodnes. 

Požadavky, které na nás všichni učitelé od prvního dne kladli, pro mne byly nezvyklé. Obstarávání 
veškerých učebnic je jen a jen na nás. Zřizování sešitu je jen a jen na nás. Zapisování probírané látky 
je též jenom na nás. Zdánlivě dokonalá svoboda. Psaní testů bohužel platí vždy a pro všechny. Kde 
jsou teď ty časy, kdy stačilo dávat pozor při hodině?  S prospěchem jsem na základní škole nikdy 
neměla problém. Teď den za dnem a test za testem bojuji o co nejlepší známku, každá se v budoucnu 
hodí.  

Každý učitel nám opakuje jedno, nyní už tomu věřím – k maturitě se neprosmějeme. A ani po této 
velké, pro některé největší, zkoušce zdaleka není vyhráno. Proto je důležité udělat si dobrý základ 
(nejen vědomostní) teď, když máme čas a možnost. 

Nemusíte ničemu z toho věřit, také bych nevěřila. Ale ani se nenadějete a budete, jako teď já, sedět 
ve svém pokoji, pokyvovat hlavou a psát podobný článek, ve kterém se budete snažit předat co 
nejpravdivější výpověď o tom, jaké to ve skutečnosti je. A jen co jej napíšete, Vám nezbude než 
otevřít sešit, či učebnici a začít se připravovat na další test, zkoušku.  

Přeju Vám š ťastný výb ěr budoucí školy, chladnou hlavu p ři rozhodování a ješt ě spoustu 
„bezstarostných základkových“ dn ů!  

 

 

Kateřina Prášilová, bývalá žákyně ZŠ Na Ostrově 
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Největší sportovní události roku 2012 
 

Euro 2012  
 
V pořadí už 14. mistrovství Evropy ve fotbale 2012  se 
konalo v Polsku a na Ukrajině v období od 8. června do 1. 
července. Pořadatelské země byly zvoleny na zasedání 
výkonného výboru UEFA v Cardiffu 18. dubna 2007. Porazily 
další kandidáty – Itálii a společné pořadatelství Chorvatska a 
Maďarska. 
 
Mistry Evropy se stali hráči Španělska, kteří na turnaji ani 
jednou neprohráli a ve finále porazili Itálii 4:0.  

 
 
 
Mistrovství se celkem úspěšně zúčastnili i fotbalisté České 
republiky, kteří nejdříve vyhráli svou základní skupinu (po 
prohře s Ruskem 1:4 a výhrách nad Řeckem 2:1 a Polskem 
1:0). Ve čtvrtfinále pak nestačili na celek Portugalska a 
podlehli mu 0:1.  
 
 
 
 

 

Mistrovství sv ěta v ledním hokeji 2012  
 
Bylo už 76. v historii. Hrálo se ve Švédsku a Finsku. Turnaje 
se účastnilo celkem 16 týmů. Mistry světa se stali hokejisté 
Ruska, kteří ve finále porazili Slovensko 6:2.  
 

Naši reprezentanti 
získali bronzové 
medaile za 3. místo. 
Po postupu ze 
základní skupiny nejdříve porazili ve čtvrtfinále Švédsko 4:3. 
V semifinále pak prohráli se Slovenskem 1:3. V bitvě o bronz 
pak zvítězili nad Finskem 3:2. 
 
 
 
 

 
Davis cup 2012  
 
V roce 2012 se konal již 101. ročník této nejdůležitější týmové 
soutěže mužů v tenise.  
 
Vynikajícího úspěchu dosáhli reprezentanti České republiky. 
Nejdříve porazili v 1. kole Itálii 4:1. Ve 2. kole zvítězili nad 
Srbskem také 4:1. V semifinále pak dokázali zdolat Argentinu 
na její půdě 3:2. Ve vynikajícím finále pak vyhráli nad silným 
Španělskem 3.2. Největšími oporami týmu byli Tomáš 
Berdych a Radek Štěpánek. 
 
Česká republika se tak stala vítězem a připsala si druhý titul v historii, když předchozího vítězství 
dosáhla ještě pod hlavičkou Československa v roce 1980. 

 TOJ 



- 13 - 

 

Poznáš, kdo je kdo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIV 
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tentokrát  

s paní učitelkou Lindou Andresovou  
 
 

• Je to vaše první škola, na které u číte?  
Vzhledem k tomu, že jsem v loňském školním roce ještě 
studovala, tak ano. ZŠ Ostrov je moje první škola, na které 
učím. V rámci studia jsem byla na praxi na ZŠ v Olomouci, ale 
to bylo pouze pár týdnů. 

• Jaké p ředměty u nás na škole u číte? 
Téměř samou angličtinu, a to od čtvrťáků po deváťáky. Pouze 
dvě hodiny za týden používám výhradně náš mateřský jazyk, 
když učím přírodovědu ve 4. B.  

• Jaké školy jste vystudovala? 
Ze základky jsem se přihlásila na Obchodní akademii 
v Náchodě, kde mě sice ekonomika a účetnictví bavilo, ale tak 
nějak jsem tušila, že by mě nebavilo zabývat se celý život čísly. 
Místo toho se mi zalíbila němčina a angličtina, kterou jsem rok 
studovala na náchodské jazykovce, čímž jsem si otevřela cestu 

ke studiu jazyků na vysoké 
škole. Tyto dva jazyky 
s pedagogickým zaměřením otevírali pouze v Brně a Olomouci (do 
Prahy bych nikdy dobrovolně nešla), a protože ani v Brně se mi 
nelíbilo, zvítězila univerzita Palackého v Olomouci. Tam jsem strávila 
krásných pět let. 

•  Jaké cizí zem ě jste navštívila?  
Těch zatím moc není. Nerada cestuju někam daleko, raději poznávám 
Českou republiku. 
 
 
 
 
 
 

• Jakými jazyky mluvíte? 
Samozřejmě česky☺ a těmi, které jsem vystudovala. Chvíli jsem 
zkoušela francouzštinu, ale nakonec jsem ji vzdala. 

• Bydlíte v Jarom ěři nebo jinde? 
Jsem z Nového Města nad Metují a tak to asi i zůstane. Nenapadá 
mě nic, co by mě donutilo jít někam jinam. 
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• Máte manžela a d ěti? 
Ne, na to zatím nebylo kdy. To je hudba budoucnosti, teď se chci 
věnovat škole. 
 
• Vaříte ráda? 
Ani náhodou. Pro mě to je jedna z nejotravnějších činností v 
domácnosti. Neumím to a nebaví mě to. Ještěže má škola jídelnu☺. 
Pečení mi tolik nevadí, ale také to zrovna nevyhledávám. 
 
 
 
• Jakou kuchyni nejrad ěji jíte? 
Přeci jen ta česká je nejlepší, protože je naše. Jinak mi chutnají 
těstoviny a nikdy se asi neodvážím jíst mořské plody v podobě 
nějakých chobotnic nebo škeblí.  

 
• Máte ráda zví řata? 
Ano. Celé dětství jsem strávila u babičky na chalupě, kde měla malé 
hospodářství. Chovali jsme všechno možné od slepic po krávy, a co 
jsme neměli my, bylo u sousedů. Samozřejmě jsem měla všechno 
náležitě ochočené a všechna zvířátka musela mít jména.  

 
• Máte doma n ějakého mazlí čka? 
Láska ke zvířatům mi vydržela dodnes. Během dětství mi rukama 
prošla spousta křečků a většinou jsme doma mívali nějakého 
opeřence. Teď mám doma mainskou mývalí číču Zambezi a v létě 
jsem si pořídila dvě činčily Amy a Wendy.  

 
• Vyberte: 
Moře x hory , sport x gauč, sprcha  x vana, angli čtina  x němčina, 
kočka x pes 

 
Děkujeme za rozhovor a zapůjčené fotografie.                                                                      

KOK 
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Ženský fotbal v Evrop ě 
 
Tam, kde ženský fotbal začal, vznikl i první evropský ženský fotbalový klub. V roce 1894 v Anglii vznikl 
díky jedné hráčce ženského fotbalu  Nettie  Honeyball  první fotbalový klub pro něžné pohlaví -  British  
Ladies Fotbal Club. Nettie Honeyball chtěla ukázat, 
že ženy též dokážou to, co muži a chtěla zdůraznit, 
že ženy nejsou jen ozdobou mužů či ozdobou 
pokojů a kuchyně. Potom však do fotbalu zasáhla 
válka a jak ženy, tak i muži museli pracovat 
v těžkém průmyslu a rozdíly výkonnosti se lehce 
stíraly.     
 
Pád a vzestup 
Po roce 1921 však fotbalová asociace zakázala 
ženám hrát fotbal a zakázala jim trénovat a hrát na 
fotbalových stadionech a byly donuceny hrát 
v parcích. Ženský fotbal však nezanikl. V roce 1969 byla založena ženská fotbalová asociace  
WOMAN´s  FA, byl zrušen zákaz vstupu na fotbalové stadiony.   
 
První profesionální fotbal vznikl v USA a první ženská liga vznikla v Japonsku roku 1992. Postupem 
času začala tato nová móda proudit i do ostatních zemí a tím i nové soutěže, které známe dodnes FA 
cup, Premier League, Woman´s  EURO, mezinárodní týmy,… 
                        
Dnes                      
Ženský fotbal začíná být čím dál více populární. Dnes máme v ČR českou ženskou mezinárodní 
fotbalovou reprezentaci a tři ženské ligy, z nichž v každé je minimálně 12 ženských fotbalových 
mužstev. Dalo by se říct, že ženský fotbal vznikl sice později než mužský, ale zato jeho popularita 
roste. 

 
VAJ 

 

KŘÍŽOVKA  
 

 

1. První slovo ukolébavky 
2. Žvýkačky 
3. Dlouhé kudrliny 
4. Omamné látky 
5. Drby 
6. Jméno ospalého šmouly 
7. Číslovka 
8. Výrobce aut 

 

JET, BAT 

 

 

1.      
2.      3.      4.      
5.      6.      
7.      8.      
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                              Poznáš sporty? 

                             

                          

 

 

                                   

                         

 

 

 

                                       

                               

   

 

 

 

                                                                        
HAT 



- 18 - 

 

Souřadni čka 
 

 A B C D E F G H 

1. Á C L Y Ř Z E S 

2. É H K Y P Ž B L 

3. Č Ď T A I Š Ú W 

4. D O I Q X Ů N G 

5. Ř CH K Ě Í F L V 

6. R Ť M X P J U Ý 

 

 

     C6 1A    F3           5H   1H   4B     2G   5D 

 

 

    1H     2E    4B    6A    3C     4B    5H    4G    5E   2B     4B        4A    6G   5B    3D   

 

JET, TOM 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOJ 
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ŠIFRA 
 

               O 
 
 
F            D 

M            p 
 
 
L             N 

E 
 
 
CH           X 

C            K 
 
 
T             S 

J             Q 
 
 
D             R 

J              V 
 
 
U             X 

K             H 
 
 
                 Í 

I              G 
 
 
H            N 

E            W 
 
 
O 

             X                                                                                   x                 x                 x      x            x 

x                            x                   x                  x                                                  

 

KOK, TOM 
 

Křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

FOE, HVT 
 
 

  1. Podestýlka 
  2. Menší než 1 
  3. Zvíře ze ZOO 
  4. Jednotka výkonu 
  5. Sudokopytník 
  6. Antonymum 
  7. Květina 
  8 Vodní zvíře 
  9. Části rukou 
10. Svátek 25. 3. 
11. Zavářka do polévky 
12. Pryž 

 

1. 
 

     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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Doplňovačka 
Doplň druhy sport ů  

 
1. Tomáš Berdych je _________________ 
2. Jaromír Jágr je _______________ 
3. Tomáš Rosický je _______________ 
4. Petra Kvitová je ________________ 
5. Barbora Špotáková je ________________ 
6. Petr Čech je _______________ 
7. Vavřinec Hradílek je _______________ 
8. Adéla Sýkorová je _______________ 

 
 

JIV 
 

Kdo je na obrázku? 
                                                                                        

 
 
 

SVM 
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Křížovka 
 

                                              

                                                           

 

 

 

                                                                                                                                           

Nápověda:  

První český atlet, který se umístil na olympijských hrách, přichází na svět 
25. 3. 1878. Nesl jméno František po otci. O sport se ale František začal 
zajímat až při studiu na gymnáziu, kde jej zaujal fotbal. Pak zkouší jiné 
disciplíny, které mu vynesou světovou slávu – atletiku, hod koulí a sprint. 
Začíná házet za použití otočky jako úplně první na světě. Již toho roku 
v březnu dosáhne zlepšení a překročí evropský rekord – jeho hodnota 34, 
53 m. Zúčastní se III. Olympijských her v Paříži, kam přijíždí jako největší 
favorit na vítěze. Zde se ale František umístí jako druhý po Maďarovi 
Rudolfovi Bauerovi. Na čas se s atletikou loučí a začíná studovat práva. 
K aktivnímu sportu se vrací roku 1905. V roce 1913 dosáhne svého 
největšího úspěchu, kdy hodí – 42,3 m. Po vzniku samostatného 
Československa mu je přidělen titul mistra Československa v hodu 
kladivem. 1927, ve svých devětačtyřiceti letech, se nadobro loučí s aktivní 
atletikou. František …, první diskař na světě, který užívá při hodu otočku, 
umírá 23. 6. 1955.     

 

 

JEA, GIS, HVT 

 

 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

6.     

7.     

8.     

1. Holandský fotbalový team. 
2. Produkt jatek 
3. Jméno Veselovské 
4. První muž. 
5. Pokladna. 
6. Referát. 
7. drůbež. 
8. Beďáry spisovně 
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Test – sportovní ná činí 
 
 
1. Při kterém sportu se používá černobílý mí č?   
a) Fotbal 
b) Hokej 
c) Tenis 
 
 
2. Míš s dírami se používá v: 
a) tenise 
b) ping pongu  
c) florbale 
 
 
3. …. raketa:  
a) fotbalová 
b) stará 
c) tenisová 

 
 
4. Šišatý mí č je na: 
a) bowling 
b) americký fotbal, ragby 
c) hokej 
 
 
5. Velká tvrdá koule je na: 
a) bowling 
b) vybíjenou  
c) ping pong 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JET, JEA 
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     Křížovka s nápov ědou 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………… (tajenka) je individuální olympijský 
raketový sport. Jeho přímým předchůdcem je indická poona. Při 
hře dva protivníci (respektive dvě dvojice) odpalují přes síť 
pomocí rakety opeřený míček a snaží se donutit protivníka k 
chybě. Chybou je zahrání míčku mimo vymezené území nebo 
neodehráni protivníkem správně zahraného míčku. Na rozdíl od 
tenisu se zde míček neodráží od země a je hrán vždy přímo 
z voleje. 
 
 
Zajímavost: Naprostý rekord v tomto sportu drží Malajec Tan Boon Heong, který dal takovou ránu, že 
míčku byla naměřena rychlost 421 km/h. 
                                                                                                                                                             
 

JET, HVT, VIO 

Křížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOE, TOJ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

1. Plody lesa 

2. Pomalu téct 

3. Domeček psa 

4. Blesky a … 

5. Vrhnout míč 

6. Princezna z Walesu 

7. Pomůcka na čistění 

8. Bavlna 

9. Součást fotoaparátu 

1.      
2.                    
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

1. Fólie 

2. Bezhrbý velbloud 

3. Hloupý kůň 

4. Mládě prasete 

5. Geometrická veličina 

6. Pták 

7. Mastná tekutina 

8. Muslimský bůh 
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MiniROZHOVOR  
 S LUKÁŠEM TŮMOU, 

ŽÁKEM 9. C, FOTBALISTOU  

 

 

 

• Jakému sportu se v ěnuješ a pro č? 
Fotbalu, protože mně to dost baví☺.     
                                                       
• Jak dlouho ho hraješ? 
Dost dlouho, asi už od pěti let. 
 
• Kdo t ě k němu p řivedl? 
Táta s dědou ☺  
 
• Jaký zápas byl pro tebe nejlepší? 
Asi když jsme hráli turnaj v Příbrami se Spartou (dostali jsme 
pořádný nářez). 
 
• Kolik máš ocen ění? 
Čtyři medaile a plný šuplík diplomů. 
 
• Máš nějaké speciální fanoušky? 
Asi jenom rodinu. 
 
• Za jaký tým hraješ? 
Za TJ Jaroměř. 
 
• Tvůj oblíbený tým? 
Bohemians 1905 a Arsenal ☺ ☺  
 
• Tvůj fotbalový vzor? 
Tomáš Rosický. 
 
• Chceš se fotbalu v ěnovat i v budoucnu? 
Pokud bude čas a bude mě to bavit, tak určitě.   
 

                                                                                                                             
 
 
 

JEA, GIS 
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Křížovka 
 

1.       1. Strašidlo 

2.       2. Obojživelník 

3.       3. Zvíře na M 

4.       4. Hudební nástroj 

 
 
 

Anglické křížovky 
 
 

   1.      1. Tři 

        2.       2. Lev 

   3.      3. Led 

 4.        4. Opice 

5.         5. Kotě 

6.         6. Štěně 

 
 

 
1.       1. Jemný 

 2.             2. Mince 

3.       3. Škola 

4.       4. Tlustý 

5.       5. Album 

 6.      6. Odznak 

7.       7. Míč 

8.       8. Ahoj 

 
 
 

 
JET, NYL 
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Poznáš známé sportovce?  

 

   

TOM  
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KŘÍŽOVKA - DOPLŇ KŘESTNÍ JMÉNA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

BAT  

 

KŘÍŽOVKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. KOČKA   
2. ZELENINA 
3. LOĎ   
4. KUS DŘEVA 
5. LYŽOVÁNÍ (Anglicky) 
6. TROPICKÉ OVOCE 
7. NEMOC 

                                                                                                                             
SVM, FOE 

 

  1.        

    2.      

 3.         

  4.        

  5.        

   6.       

  7        

  8.        

9.          

1. _____     VÁŇA 

2. _____     KVITOVÁ 

3. _______ JÁGR 

4. _______ ŠPOTÁKOVÁ 

5. ____        ČECH 

6. _____      BERDYCH 

7. _____      BACKHAM 

8. ______    PILAŘ 

9. ______    ČERVENKA 

1. 
      

2 
      

3 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

7. 
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ŠIFRA 
 

                C 
 
 
B             O 

S              K 
 
 
L             Q 

T 
 
 
O 

I               P 
 
 
H             R 

Ý             R 
 
 
Z             T 

K             O 
 
 
Ý 

O            D 
 
 
                I  

T             N 
 
 
V            M 

P              S 
 
 
H 

 

 

            X              X         X                                                                                                      X 

                                                                  X         X                            X              X 

              X         X           X                         X          X 

 

 

KOK, TOM 

Křížovka 
                                          

 

 

 

 

 

                                                                   HAT, FOE 
 
 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

1. Hudební nástroj 
2. Manželka syna 
3. Relaxační technika 
4. Povídaní 
5. Akce 
6. Vodní tok 
7. Králík z klobouku 
8. Úsilí 
9. Prst 
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Hokejová dopl ňovačka 
 

Doplň názvy týmů české hokejové extraligy a spoj je se správným logem. 

 
 

                                   HC _______ Praha 

                                  HC _____ Kladno 

                               HC _______ Brno 

                            HC ______ Karlovy Vary 

                            HC Bílí _____ Liberec 

                          HC ČSOB Pojišťovna ______  

                       
VIO 
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KŘÍŽOVKA 1 
 

            

 

 

 

 

1. SMĚŠNÁ POVÍDKA 
2. ZKOUŠKA ZNALOSTÍ 
3. BUDOVA S PENĚZI 
4. SLABÝ PROVÁZEK 

5. ROSTE NA STROMĚ 
                                                                

                        JET, SVM 
 
 
 

KŘÍŽOVKA 2 
 

 
 

Hadovitá ryba        

Nábytek        

Trubka ze střechy        

Zvíře ke hlídání        

Povzdych        

 

 

BAT 

 

 

 

1.      
2.      
3.      
4.     
5.     
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Šifra 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

A P A M L Ň E L Ů 
B L H E X Á F T É 
C Q T G V H Ó CH I 
D R A Z K Ť D Ř W 
E S N K X Ú T Ď Á 

 

   

 

 

KŘÍŽOVKA  

 

1. Část pokrmu 
2. Nádobí 
3. Had 
4. Nosič dopisů 
5. Oblečení 
6. Dívčí jméno 15.10. 
7. Mužské jméno 27.8. 
8. Zelenina 
9. Hudební nástroj 

 

 

 

 
 

KOK, NYL 

 

         

B1  A6  C5  E3  E8 

               

D2  B7  A4  B3  E6  C8  D4  A2 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
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MiniROZHOVOR 
S PAVLÍNOU KUHAJDÍKOVOU, 

ŽÁKYNÍ 3. B, STOLNÍ TENISTKOU  

 
• Kolik ti je let?  
Letos v lednu mi bylo 9 let. 

 
• Jak dlouho se stolnímu tenisu v ěnuješ? 
Hraju stolní tenis přibližně 2 roky. 

 
• Kde trénuješ? 
Trénuju v josefovské škole. 

 
• Umístila ses už v n ějaké sout ěži? 
Ano, nedávno v meziškolním turnaji v josefovské škole. Ve své kategorii jsem zvítězila. 

 
• Chtěla bys ses stolnímu tenisu v ěnovat i do budoucna? 
Ano, můj otec také hraje stolní tenis a je dokonce trenér. Takže bych chtěla pokračovat v jeho 
stopách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOK  
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Křížovka 1 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Křížovka 2 

 
 

 

JIV 
                                             

1     
2     
3     
4     
5     

1. Mládě krávy  

2. Dravý pták 

3. Spojení břehů 
4. Jan ______ Komenský 

5. 6 
 

 

1. Jméno 1. března 

2. Jméno 5. října 

3. Jméno 13. října 

4. Jméno 11. září 

5. Jméno 5. července 

6. Jméno 15. srpna 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 1. Jméno 26. 5.  

 2. Jméno 30. 11. 

 3. Jméno 7. 3.  

 4. Jméno 12. 7. 

 5. Jméno 13. 8. 

 6. Jméno 21. 2.  
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Psí rekordy 
 

Nejdelší psí uši  
Má Tigger ze St. Joseph v USA. 29. září 2004 jeho uši 
měřily 34.2 a 34.9 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejrychleji ze všech ps ů otev řel okno u auta 
Striket z Kanady. 1. září 2004 dokázal v rekordních 11.34 s. otevřít okno u auta kličkou. 
 

 

 

 

 

 
Největší pes sv ěta  
Měří 109 centimetrů a váží 111 kilo. Doga George má míry jako 
pořádně vykrmený povaleč, a když vám zalehne postel, tak vám 
nezbývá nic jiného než spát na gauči. A pokud gauč nemáte, tak 
se musíte spokojit s podlahou  
 

Nejmenší pes na sv ětě 
Jorkširský teriér Arthura Marplese z Velké Británie. Byl velký jako pěst a v dospělosti měřil 7,11 cm v 
kohoutku a od špičky čenichu po špičku ocasu dosáhl délky 9,5 cm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nejvýš dosko čila 
Fenka chrta greyhounda Cindy z Gray Summit v USA, 3.října 2003, do výšky 167,6 metru. 
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Nejvíc tenisových mí čků si do tlamy nacpal 
Zlatý Retrívr Augie z Dallasu v USA. A to 16. července 2003 a 
celkem se mu vešlo do pusy 5 tenisových míčků. 
 
 

 

 

 

 
 
Nejdelší psí jazyk 
Má Boxer Brendy majitele Johna Schida z USA. 21. dubna 2007 v 18:56 Brendyho jazyk měří 43cm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

HOP 
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Mezinárodní k řížovka 
                                      

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HAT, KOK, FOE 

Vyškrtáva čka 
Vyškrtej dvojice stejných písmen 

F 

 

S D H C O G E 

K I F T CH Q F L 

H M P N K J M Q 

R B R E C N P A 

J L S G L P CH I 

KOK, JIV 

1.      

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      

1. Druh květiny                 
2. Zírat (angl.)            
3. Úsilí                               
4. Chytit (angl.)                  
5. Omyly                            
6. Jezdit (angl.)                  
7. Doručovatel                   
8. Nos (angl.) 
9. Stavební materiál 
10. Dva (něm.) 
11. Trus 
12. Kolo (franc.) 
13. Marie 
14. Devět (angl.) 
15. Tetování 
 

16. Lidoop 
17. Bochník (angl.) 
18. Mužské jméno 
19. Údolí 
20. Načiní v kuchyni 
21. My (fran.) 
22. Písnička spisovně 
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        Nikdo není dokonalý (2. část) 
Zas a znovu tu pro vás mám pár zajímavých otázek a ještě zajímavějších 
odpovědí. 

Opět začínáme prvním stupněm a otázkou  - co to je ventilek.  Docela 
lehká otázka, i pro třeťáky, si myslím. Jedna odpověď zněla, že to je to od 
kola. Takhle přesně náš dotázaný odpověděl. Dá se to uznat. Myslela 
jsem si, že všichni odpovědí správně. Našel se ale také jeden, který 
odpověděl, že to je vzduch. Zajímavá odpověď, pomyslela jsem si. Aspoň 
něco zajímavého.  

Další otázka -  s čím půjdeš k ortopedovi . Čekala jsem zase samé správné odpovědi. Jedna trošku 
nepřesná byla, že s nohama. Vtipné. Ale aspoň byl autor blízko, na rozdíl třeba od odpovědi, že 
s průkazkami. Tato odpověď se mi honila hlavou ještě celý den. 

Poslední otázka pro první stupeň byla -  co je 
to dilema . Na tuto otázku nikdo neopověděl 
správně. Dozvěděla jsem se, že to znamená 
mít strach, nebo tak něco. Možná to není úplně 
od věci, ale úplně přesně to taky není. Další 
odpověď byla, že to je nemoc. To je trošku 
mimo mísu, ale aspoň nějaká věc k pousmání.  

A pokračujeme na druhém stupni. Tady byla 
první otázka - co je to oligodynamie. Tohle 
bych sama nevěděla. A nejsem jediná. Ani 
moji otázaní to nevěděli. Jednou z odpovědí 
bylo, že to znamená, že je někdo slepý. Další 
odpovědí bylo, že to je nemoc. Poslední 
odpovědí bylo, že to je nějaká oliva. Tato 
odpověď se mi zdála asi nejvtipnější. No 
uznejte sami.  

Co jsou to gajdy  byla následující otázka. Na tuhle otázku bych si tipla. A tipla bych si dobře, a proto 
mě překvapilo, když jsem zase neslyšela ani jednu správnou odpověď. Ale zase se ke mně nahrnuly 
zajímavé odpovědi. Jimi byly třeba, že je to nějaký oblečení nebo lyže. Když jsem slyšela další 
odpověď, musela jsem se opravdu smát, protože tou bylo, že jsou to USA. Ještě jsem vyškemrala 
odpovědi, že to jsou vodopády (to bych si taky možná tipla, kdybych opravdu nevěděla) a že to je 
něco slizkého. Tato otázka vyhrála, ne přesností, ale nejvtipnějšími odpověďmi.  

Poslední otázkou bylo, co je to intervence . Zase ani jedna správná odpověď, ale docela k zasmání. 
Jimi bylo třeba, že to je něco na internetu. Uznávám, zní to podobně, ale aby někdo odpověděl, že to 
je nemoc, to jsem si nemyslela. A vůbec, odpovědi že to je nemoc, slýchám dost často. Jednou 
z dalších odpovědí bylo, že jak jsou v počasí izobary, tak něco podobného. Nad touto odpovědí jsem 
zauvažovala. Nakonec jsem si řekla, že bych si to možná taky tipla. Poslední odpovědí bylo, že to je 
něco, co jde za sebou. To bych si teda netipla, ale aspoň to není další odpověď, že to je nemoc.  

 

 

KAR                                                                                                                



- 38 - 

 

Vlastní hlavou  
 

Antická olympiáda 
(příběh pro 1. Stupe ň) 

 
 

Je to už dávno, co byla první antická olympiáda. Konala se roku 776 před naším letopočtem. Král 
Ludvíkus, řecký vládce, rozhlásil, že chce vědět, kdo co umí. Samozřejmě ze sportu. Stadión se stavěl 
10 let. Král za to utratil skoro celé své jmění. Z celého Řecka se sjelo celkem dva tisíce pět set 
závodníků. Athény (Atény) na tom hodně vydělaly. 
 
 Když byli všichni připraveni, hry začaly. První byl hod oštěpem. „A první bude házet Martinus Balius,“ 
zvolal muž, jehož úkolem bylo říkat, kdo zrovna bude jakou činnost dělat. Martinus se rozběhl a hodil, 
co nejvíce mohl. Oštěp letěl daleko. Nakonec dopadl na značku třiceti metrů. „Jó!“ jásal dav diváků. 
Další házel Honzius Bius. Ten hodil čtyřicet metrů. Po něm házel Bramborus Romeus. Hodil jenom 
dvacet metrů. Honzius Bius tedy dostal medaili a k tomu bonus bicí nástroje. 
 
 „Tak a to byli tři hráči na hod oštěpem. Teď se přesuneme k běhu na padesát metrů,“ ozvalo se 
znovu z tribuny. Běželi čtyři muži. První byl Olívius Nálius, za ním Drákulus Sius, pak Náius Páius a 
poslední Gatus Gyros. Když se odstartovalo, vyběhli všichni, jak poděšení. Strkali do sebe a 
předbíhali se. V cílové rovince, do té doby poslední Gatus Gyros, dal všechny síly do toho, aby mohl 
vyhrát. Předběhl všechny tři soupeře a vyhrál. „Jó!“ jásali znovu diváci. Gatus Gyros dostal medaili a 
jako bonus dostal Gyros. Zakousl se do něj a baštil a baštil. Když ho slupl, zapil to džbánem vína a šel 
do šatny. 
 
 „Další, prosím, budou skoky o tyči.“ Nastoupili opět muži s velkými tyčemi. První běžel Romeus 
Julius. Vyšvihl se, ale tyč shodil. Další skákal Globus Bowlingus. Skočil a tyč neshodil. Vyhrál a dostal 
medaili a k tomu bonus bowlingovou kouli, která vypadala jako globus. 
„Tak a olympijské hry končí.“ 
 
Král Ludvíkus všem účastníkům a divákům poděkoval, že přišli.  
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KRR          
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Moje p říležitost 
 

Ahoj, já jsem Káťa a chtěla bych vám povědět o tom, jak se mi splnil můj sen. No, vlastně ne úplně 
celý, ale jsem na nejlepší cestě. Mým snem je stát se profesionální cyklistickou závodnicí. Je mi 
patnáct, takže jsem ráda, že v tak nízkém věku jsem dokázala něco, na co můžu být opravdu pyšná, 
neboli první krok k mému snu. Tím prvním krokem, který mám za sebou, je, že jsem…, ne, 
neprozradím vám to. Začneme od začátku. 
 
Bylo chladné podzimní ráno, sluníčko sotva svítilo a já se chystala 
na svůj první závod. Brzo jsem vstala a šla si trochu zaběhat, 
abych nebyla odpoledne na kole moc prkenná. A taky si pročistit 
mozek. Samozřejmě, věděla jsem, že nemám šanci, i když jsem už 
dokázala na kole pár zázraků, ale nechodila jsem do žádného 
klubu, nebo tak něco. Pouze jsem jezdila se svým strýčkem. On je 
taky hrozný blázen do cyklistiky, jako já. Proto jsem si řekla, že se 
pokusím co nejdéle udržet na špičce s ostatními a až nebudu 
moct, tak buď zpomalím, nebo to rovnou zabalím. Zaleží na tom, 
jak bude špička rychlá.  
 
Nastalo odpoledne. Závod se pomaličku blížil ke startu, a já se na to psychicky připravovala. Fyzicky 
už jsem na to neměla čas. Než jsme se my závodníci připravili ke startu, přišel za mnou strýček a řekl 
mi, že mi věří. Věří, že se budu snažit jet co nejlépe. Když jsme se shromáždili na startu těsně před 
pokynem k vyjetí, jeho slova mi zazněla v hlavě. Poté už jsem jen slyšela „start“ a vyjeli jsme. Bylo nás 
dvacet a já startovala asi tak v půlce. Po chvíli jsme se začali kouskovat a já věděla, že jestli chci 
něčeho dosáhnout, musím se zařadit k čelu. Šlápla jsem do pedálů a soustředila jsem se na cestu, 
hlavně abych nespadla, protože jsme jeli terénkou, která po chvíli přešla v rozbitý asfalt. Najednou 
jsem si uvědomila, že míjím spoluzávodnici. Po chvilce další a další, až jsem se ocitla ve vedoucí 
skupince asi s dalšími čtyřmi závodnicemi. Jela jsem uprostřed, sotva jsem dýchala, jak jsem se 
snažila udržet na své pozici. Asi po kilometru jsem se ohlédla a zjistila jsem, že za námi nikdo není. Že 
pokud se udržím ve své skupince, tak mám ještě teoretickou šanci. Ale jenom teoretickou, protože 
jsem nevěděla, jak na tom budu se silami.  
 
Odpadla poslední závodnice z naší skupinky. Já se pořád držela na třetím místě, ale cítila jsem se 
vyčerpaně. Už jsem nemohla. Najednou ale odpadl i soupeř, který jel za mnou. Zbyli jsme tedy tři. 
Řekla jsem si, že to není možný, že bych byla tak dobrá. Jela jsem pořád za druhou holkou, která po 
chvilce začala trochu ztrácet na vedoucí závodu. Mé síly se zdály být zcela vyčerpány. Už jsem to 
chtěla vzdát, když vtom mi hlavou projela strýčkova slova. Dodalo mi to sílu a já předjela závodnici 

přede mnou a po chvilce jsem se dotáhla i na první. Jela jsem chvíli za ní, 
abych si trošku odpočinula, když vtom jsem si uvědomila, že za chvíli bude cíl. 
Asi do posledních dvě stě metrů jsem se držela za ní. V uších jsem opět 
slyšela strýčkova slova. Věřím Ti. Stoupla jsem si do šlapek a šlapala ze všech 
svých zbývajících sil. Když jsem se ocitla na úrovni své soupeřky, spatřila mě a 
zabrala taky. Cítila jsem, že mi za chvilku dojde dech. Moje oddechování 
přehlušilo její funění. Už nemůže, problesklo mi hlavou. Už nemůže. Zbývalo 
sto metrů do cíle, a jelikož jsme jeli po rovince, obě jsme ho už viděly. Já ale 
neviděla jen konec, ale také jsem viděla svého strýčka, jak mě očima 

popohání. Už zbývalo jen padesát metrů a já věděla, že mám šanci. Mám šanci vyhrát. Znovu jsem se 
na něj podívala. Jeho oči se najednou zalily slzami a úsměv se mu rozšířil. Nejdřív jsem nevěděla 
proč, ale když jsem se podívala na svou pravou stranu, pochopila jsem. Moje soupeřka na mě začala 
ztrácet. Viděla jsem, jak se postupně propadá. To není možný, opakovala jsem si v duchu. Koukla 
jsem se do cíle, který se rychle blížil. Věděla jsem, že pokud neudělám chybu, můžu slavit první místo. 
Ta chyba nenastala. Projeli jsme cílem ve chvíli, kdy moje zadní kolo bylo na úrovni s jejím předním. 
Byla jsem totálně vyčerpaná. Přibrzdila jsem a celá udýchaná a unavená jsem z něj seskočila. Z očí 
mi tekly slzy, v břiše mi létali motýli, svaly na nohách mě bolely. Přesto všechno jsem se vrhla 
strýčkovi do náruče. Já jsem brečela, on brečel. Stále jsem nemohla uvěřit, že jsem vyhrála. Můj 
mozek to pochopil, až když mi předávali pohár, který dnes stojí na mém stole a pokaždé, když se na 
něj podívám, neubráním se úsměvu.                                                                                                                                                

   KAR 
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Gympla čka 
 

2. kapitola 
 

A je to! Tělocvikář mě přihlásil na fotbal. Fakt super. Ví, že hraju závodně florbal a schválně mě dá na 
fotbal. Je čtvrtek a já si dělám úkoly. Pak si připravím věci na fotbal. On se totiž bude hrát v hale. 
Ještě horší. Kraťasy, tričko, boty. Boty! Kde mám boty?! A jéje. Já si je nechala ve škole. Zítra tam už 
nemůžu. Musím to nějak udělat. Napadá mě jediná věc. Jít do školy v noci. To je jediná možnost.  
 

Vymýšlím plán. Už je osm večer. Řeknu mamce, že jdu spát. Počkám do půlnoci, až celý barák usne. 
Vezmu na sebe černou teplákovou soupravu a jdu směr škola. Aby mě nikdo neviděl, vezmu to přes 
sousedovic zahradu. Najednou se na mě vyřítí pes. Hodím mu buřta, kterého jsem si původně brala 
jako noční oběd. Pes se uklidní a já mohu jít dál. Už jsem u školy. Najednou mi dojde, že jsou ve škole 
kamery. Ještěže jsem si na nohy a na ruce přidělala přísavky. Vyndám lano a přehodím ho přes 
hromosvod. Vyšplhám po něm až k oknu mé třídy. Potichu ho rozbiju. Rozbít ho můžu, jelikož vím, že 
se bude stejně opravovat. Doběhnu ke skříňkám a vezmu si botasky. Vrátím se zpět k oknu. Vylezu 
z něj a sešplhám dolů. Střepy vyhodím do kontejneru u školy. Jdu zpět domů, ale cestu mi zkříží 
školníkův pes. Naštěstí má náhubek. Zaženu ho tedy až ke školnímu vchodu, čímž se spustí se alarm. 
Běžím domů, co mi síly stačí. Už jsem doma. Lehnu si a hned spím.  
 

Ráno se mi nechce vůbec vstávat. Nakonec vstanu. Doběhnu ke škole k autobusu. „No konečně, kde 
jsi byla?“ zeptal se mě tělocvikář. „Promiňte, já zaspala.,“ odpověděla jsem a zaplula do autobusu. 
Celou cestu jsem spala. Když jsme dojeli do Prahy, tak se mi z autobusu moc nechtělo. Vylezla jsem 
zadními dveřmi. V šatně jsem se převlékla do dresu a šla na hřiště. V hale se mi hrálo blbě. Zápas 
začal. Praha vs. Jaroměř, velké vs. malé město. „Jó!“ Jásal dav diváků. Jaroměř dala gól. Je to 0:1. 
Nakonec jsme to vyhráli. Pohár velký jak meloun. Ještě větší. Dva melouny. Ten zápas stál za to. 
Když jsem večer v sedm přišla domů, tak jsem padla na postel a spala až do dalšího dne do deseti 
hodin. Ale vyspala jsem se pěkně.                                                                                                                             
 

KRR, KAR 
 

Jak jsem se nestal sportovcem 
 
Děti, dnes vám povím svůj příběh, tehdy jsem byl zrovna ve vašich letech. 
Už od narození ze mě rodiče chtěli mít atleta. Přihlásili mě na atletiku a doufali, že v ní naleznu 
zalíbení. Kupodivu jsem ho našel, jenže celá má sportovní kariéra se rozplynula během jednoho 
jediného osudného dne (7. března 1984). Toho rána za mnou maminka přišla, že si uděláme pěkný 
výlet do Prahy.  
 
Vydali jsme se ke hlavnímu městu a po dvou hodinách cesty jsme konečně dorazili. Moc pěkný výlet. 
Prošli jsme se po Karlově mostě, navštívili Hrad a podívali jsme se po trzích. Později jsme dostali hlad, 
proto jsme zašli do nějaké menší sámošky Tam jsme si každý pro sebe vybrali něco na zub. Tedy 
kromě mě. Nevěděl jsem, co bych si měl vybrat, že by rohlík se salámem, lízátko, žemli, nebo snad 
nějaké ovoce. A pak jsem to uviděl! V jednom postranním regále bylo několik zabalených pytlíčků 
s názvem „Brambůrky (solené)“ Hned jsem si jeden pytlíček vzal, jen na ochutnání.  
 
Poté jsme si sedli s rodiči k Vltavě a pustili se do hodování. Hned jak jsem na jazyku ucítil tu 
překrásnou chuť smažených brambor, nemohl jsem odolat a po hrstech jsem do sebe házel další. Byl 
to můj nejkrásnější okamžik v životě. Dal jsem ochutnat i ostatním. Ale věřte mi, litoval jsem toho. 
Snědli mi skoro půlku pytlíčku. Avšak maminka mi slíbila, že mi koupí další. Koupili jsme si celé balení 
a odjeli domů. Celé balení záhadně zmizelo během jednoho týdne. Na dalším tréninku jsem byl 
kupodivu až čtvrtý. Netušil jsem proč. A protože jsem byl na sebe naštvaný, koupil jsem si nějaké další 
brambůrky. Tak to trvalo celý měsíc. Během té doby jsem ztloustl. O deset kilo.  Upřímně řečeno mě 
to ani nevadilo. Hlavně, že jsem měl ty svoje brambůrky. Dnes sice nejsem atletem, ale zato vedu 
firmu Bohemia chips.        

GIS, JEA        
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Jednou takhle…  
 

Byla zima a já jsem se zrovna rozhodla jít si něco koupit do Tesca.  Když jsem tak bloudila a 
přemýšlela co si koupit, najednou slyším, jak na mě někdo volá. Byla to Eva, moje kámoška ze školy. 
Chvíli jsme si povídaly a pak mi Eva navrhla, jestli se nechci jít podívat na florbalový zápas. Když jsme 
tam přišly, šly jsme si sednout úplně do předních řad, abychom co nejlépe viděly.  Asi v půlce zápasu 
Eva z ničeho nic začala utíkat ven, samozřejmě jsem běžela za ní. Když jsem se jí zeptala, proč 
začala utíkat, řekla, že prý tam uviděla svého bývalého kluka. Jenže k jejímu neštěstí jsme se tam 
musely vrátit, protože jsme si tam nechaly všechny věci. A když jsme se vracely, potkaly jsme ho. 
Ihned jsme se rozeběhly pro věci a zdrhaly jsme domů.  A ještě ten den spolu zase začali chodit. The 
End ♥                                             

PEM 
 

Koníček 
 

Mirek je dvanáctiletý chlapec žijící v Dubnici. To je taková malá 
vesnička kousek od Velké Dubnice. Dubnice, to je řeka, která 
se vlévá do Vltavy, pak do Labe. Mirek do školy musí dojíždět 
autobusem, protože je z vesnice. Žije na farmě, kterou kdysi 
jeho rodiče koupili. Mají tam dvacet koní. Mirek je zbožňuje. 
Jezdí na nich každý den. A protože se zvedla cena za jízdu 
autobusem, rozhodne se Mirkův otec, že kluk bude do školy 
jezdit na koni.  
 

Jednoho dne Mirek zase jede do školy na koni, přiváže ho ke 
stromu, aby se měl kůň kde pást, a jde do školy. Ta mu za celý 
den uteče a on může jet zase domů. Doma otci podá přihlášku 
do florbalu. „Co je to?“ ptá se zvědavě táta. „Tati, hledají 
útočníka do florbalového týmu Velká Dubnice,“ odpověděl 
Mirek. „Ale to stojí dost peněz, musel by ses vzdát Athose a Porthose.“ „To né! Tihle dva koně pro mě 
moc znamenají.“ Mirek se zavřel do svého pokoje a rozbrečel se. Přemýšlel, jestli chce hrát florbal, 
nebo jestli chce mít své dva nejoblíbenější koně. Po dvou hodinách z pokoje vyšel a řekl: „Tati, já se 
radši vzdám svých koní.“ „No, čekal jsem tedy jinou odpověď,“ odpověděl táta. Vzal telefon, zavolal na 
florbal, Mirka přihlásil, a pak ještě zavolal kupci koní. Druhý den začaly letní prázdniny. Mirek se 
rozloučil se svými oblíbenými koňmi a odjel autobusem na florbal, který probíhal i přes prázdniny.  
 

Na florbalu vzal florbalku a pokoušel se hrát, jak nejlíp uměl. Ale vůbec mu to nešlo. Když trenér 
odešel, začali se mu všichni smát a ponižovali ho. Tak to šlo další měsíc. Mirek 
to po dlouhém pošklebování už nevydržel a řekl, že už tam dál chodit nebude. 
Když už byl zase doma, přál si, aby se mu koně vrátili. Moc se mu po nich 
stýskalo. Večer, když všichni usnuli, odjel na svém grošáku Aramisovi na statek, 
kde bydleli jeho prodaní koně. Když tam dojel, opatrně sesedl z Aramise a šel do 
stáje, kde byli Athos a Porthos. Osedlal je a odjel se všemi třemi koňmi. Když se 
ráno majitel koní vzbudil, šel do stáje a koně nikde, zhrozil se. „Kde jen můžou 
být?“ divil se. Pak u ohlávek našel vzkaz, na kterém bylo napsáno: Moc se 

omlouvám, ale nemohu bez nich být. Tady vracím peníze, které jste nám ráčil dát. Mirek Sovička ml. 
Majitel pochopil, že kluk koně miluje a tak se ani nijak moc nezlobil.  
Mirek, když se vrátil domů, celý den jezdil na Athosovi, Porthosovi a Aramisovi a moc si to užíval. A 
nikdy už o florbalu nechtěl ani slyšet.  
 

                                       KRR  
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Řešení hádanek 
 

Str. 10: 
Zadáno pro devá ťáky: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 
7c, 8b, 9a, 10b 
 
Str. 13:  
Poznáš, kdo je kdo:  Jágr, Rosický, Berdych, 
Špotáková, Messi 
 
Str. 16 :  
Křížovka: Pingpong 
 
Str. 18 :  
Souřadni čka: Máš v sobě sportovního ducha?  
Najdi 10 rozdíl ů: Něco na triku u hokejisty, 
kousek helmy, oko hokejisty, brusle u 
rozhodčího, kousek nohy u hokejisty, kousek 
nohy u rozhodčího, čepel u hokejky, nos 
rozhodčího, ruka rozhodčího a kousek brusle u 
hokejisty. 
 

Str. 19: 
Šifra: Lední hokej 
Křížovka: Snowboarding 
 
Str. 20: 
Doplňovačka - Dopl ň druhy sport ů: 1. Tenista, 
2. Hokejista, 3. Fotbalista, 4. Tenistka, 5. 
Oštěpařka, 6. Fotbalista, 7. Vodní slalomář, 8. 
Závodní střelkyně 
Kdo je na obrázku: Usian Bolt 
 
Str. 21:  
Křížovka: Janda -  Suk 
 
Str. 22:  
Test – sportovní ná činí:  1a, 2c, 3c, 4b, 5a 
 
Str. 23: 
Křížovka s nápov ědou: Badminton 
Křížovka:  Baseball 
 
Str. 25: 
Křížovka:  Bolt 
Anglické k řížovky:  Hockey, Football 
 
Str. 26: 
Poznáš známé sportovce: Zátopek, Hašek, 
Štěpánek, Messi, Jágr, Šebrle, Berdych, Rosický, 
Ronaldo 
 
Str. 27 : 
Křížovka – dopl ň křestní jména: Sportovci 
Křížovka: Curling  

Str. 28:  
Šifra: Dostihový sport 
Křížovka: Basketbal 
 
Str. 29: 
Hokejová dopl ňovačka:  HC Sparta Praha – 3. 
logo odshora, HC Rytíři Kladno – 2. logo, HC 
Kometa Brno – 4. logo, HC Energie Karlovy Vary 
– 6. logo, HC Bílí Tygři Liberec – 1. logo, HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice – 5. Logo 
 
Str. 30: 
Křížovky:  Tenis, Hokej 
 
Str. 31: 
Šifra: Lehká atletika 
Křížovka: Mažoretky 
 
Str. 33: 
Křížovky:  Tomáš Berdych, Fotbal 
 
Str. 36:  
Mezinárodní k řížovka: Synchronizované plavání 
Vyškrtáva čka:  Fotbal 
 
Str. 37:  
Nikdo není dokonalý:  Ventilek najdeš u duše 
kola. Ortopéd se stará o zdraví tvých kostí. 
Dilema je rozhodování mezi dvěma možnostmi. 
Oligodynamie je schopnost těžkých kovů ničit 
bakterie. Gajdy jsou dudy. Intervenovat znamená 
přimlouvat se. 
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Moje bláznivá osmi čka 
3. kapitola  

Konečně ho pustili z nemocnice. Měl otřes mozku a rozraženou lebku. Chudáček. V ten večer, kdy se 
mu to zranění přihodilo, jsem se už na nic nezmohla. Jen co jsem uviděla, jak mu krev smáčí jeho 
nádherné vlasy, okamžitě jsem zavolala záchranku, a poté jsem sama omdlela. Nevím, jestli z tý krve, 
nebo ze strachu. Možná z obojího. Probudila jsem se až doma v posteli, u které stály holky. 
Samozřejmě, že jakmile jsem otevřela oči, vzpomněla jsem si na Petra. Hned jsem se začala vyptávat, 
jak na tom je a jestli to přežije. Odpověděli, že už je v rukou lékařů, takže to přežije. Ale že měl štěstí, 
protože jsem zavolala rychlou na poslední chvíli. Ještě mi vyřídili od něj vzkaz, že jakmile bude doma, 
mám se u něj stavit. Že mi chce poděkovat a dát dárek. Pořád jsem na to musela myslet, hlavně když 
ten den nastal, jsem nepřemýšlela nad ničím jiným. Když se blížila hodina naší domluvené schůzky, 
oblékla jsem si svůj černý kabát, který jsem dostala loni k vánocům, k němu bílé překrásné kozačky, 
šedivou pletenou čepici od babičky a šla jsem. Cesta mi trvala asi čtvrt hodiny, než jsem se konečně 
celá rozmrzlá dostala k jeho baráku. Hned mi otevřel a pozval mě dál. Měl tu teploučko.  
 
„Nechceš uvařit čaj? Vypadáš, jako by bylo venku minus dvacet stupňů.“ O moc se nespletl. Bylo 
minus deset. „Děkuju, ráda.“ Přešli jsme do kuchyně, kde mi nabídl, ať se posadím. Ani jsem 
nezaváhala a hned jsem si sedla na židli, která byla nejblíže. Po chvilce si ke mně přisedl a začal: 
„Víš, Katko, nejdříve bych ti chtěl poděkovat, že jsi mi zachránila život…“ „Prosím tě, nepřeháněj!“ „Ne, 
nepřeháním. Říkal to doktor. Měl jsem kliku, že jsi tam byla, protože kluci mobily neměli a nikoho jsem 
široko daleko neviděl. Teda samozřejmě před tím, než se mi před očima zatemnilo.“ „Opravdu 
přeháníš.“ „Ne, fakt.“ Nejdřív jsem si myslela, že mi čte myšlenky, ale potom mi došlo, že se na něj 
koukám nevěřícím a připitomělým výrazem. „Počkej tady.“ zvolal a odběhl.  
 
Poslušně jsem vyčkávala, dokud se nevrátil s nějakou zabalenou malou krabičkou v ruce. Popřál mi 
veselé Vánoce a dal mi to se slovy, že to mám taky za tu jeho záchranu. Pomaličku jsem od něj dárek 
přebrala, jako kdyby v něm mělo být něco křehkého, a dala se do otevírání. Když jsem s tím byla 
hotová a viděla, co to je, musela jsem vypadat jako socha, protože jsem se asi nepohnula, pouze 
pusa se mi začala trochu otevírat. Skoro jsem nedýchala. A která holka by se cítila jinak, kdyby jí její 
idol dal přívěšek, asi pěticentimetrový srdce z rubínu. Koukala jsem na něj jako vyvoraná myš. Vím,  
že mi minule dal náušnice, který byly nádherný, ale takovýhle dárek jsem teda od něj nečekala. 
Požádala jsem ho, aby mi ho připnul. Byl opravdu přenádherný. Nevěděla jsem, co mám říct, ale Petr 
mi v tom pomohl. Začal se vyptávat, co ve škole. Hned jsem mu všechno vyklopila a nezapomněla 
jsem mu říct ani o tom, že se pojedeme, teda kdo chce a kdo se přihlásí co nejdříve, podívat na 
světový pohár v lyžování do Špindlu.  
 
Najednou mi zavolal taťka, že potřebuje, abych přišla domů, protože bylo zamčeno a on si zapomněl 
klíče. S úsměvem na tváři jsem mu ještě jednou poděkovala za dárek. Vyprovodil mě se slovy, že on 
je ten, co děkuje. Svižným krokem jsem si to namířila domů a cestou jsem si uvědomila, že se do toho 
Špindlu docela dost těším. Nemusela jsem čekat dlouho a den odjezdu nadešel. Míša si sedla s Andy 
a já si sedla přes uličku vedle nich, abych měla vedle sebe volno na tašku. Jen co jsem si rozepnula 
kabát, holky si všimly rubínového srdíčka a okamžitě se začaly vyptávat, od koho ho mám. Všechno 
jsem jim řekla. Tak jsou to moje největší kámošky a já vím, že jim můžu věřit. Cesta utekla mávnutím 
ruky a dorazili jsme na místo. Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek vidět takové slavné lyžařky, jako je 
třeba Lindsey Vonnová nebo Maria Rieschová. Samozřejmě, že jsme viděli i naši Šárku Záhrobskou, 
ale ta moc nic nepředvedla. Když se blížil konec, už jsme byli celí promrzlí, a když dojela poslední 
závodnice, okamžitě jsme se přestěhovali do teplého bufetu, kde jsme si koupili horkou čokoládu a 
hranolky. Ty na zahřátí a taky na hlad. Pořádně nám všem vytrávilo. Do autobusu jsme lezli už za šera 
a domů jsme dorazili za tmy. Okamžitě jsem se odporoučela domů. Doma na mě čekali rodiče a moje 
tříleté kotě Micka. I když jako kotě nevypadá, stejně jím pro mě pořád ještě je, protože si hrozně ráda 
hraje, hlavně s provázkem. Hned když mě uviděla, začala mňoukat na pozdrav. Usmála jsem se na ní 
a podrbala za ouškem. Je to prostě moje tintítko.  
                                                                            

KAR 
 

 


