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Milí čtenáři! 
 
     Přicházíme za vámi s posledním 
číslem Labyrintu v letošním školním 
roce. Doufáme, že nám i příští rok 
zachováte svoji přízeň a že možná 
někteří z vás v září doplní naši redakční 
radu. 
    Přejeme vám hezké prázdniny. 
 
      Vaše redakční rada:  
 
V. Kočí, A. Bártová, A. Vondráčková,  
R. Chmel, D. Klíma, S. Zikmundová,  
K. Budáková, D. Šejstal, P. Vosická, 
 J. Kroupa, L. Kroupa, Š. Marek,  
V. Zoubek a R. Harčarik                                                                            
 

OBSAH: 
1. Anketa: Prázdniny 
  (A. Vondráčková, A. Bártová) 
2. Ze života zvířat – KROKODÝL NILSKÝ 
   (V. Zoubek)                                                                                                                    
3. Zprávy ze školy 
  (P. Vosická, J. Kroupa, Š. Marek, 
   D. Šejstal, R. Harčarik) 
4. KMD – Lhář 
  (S. Zikmundová) 
5. Toulky po Čechách 
   Český Šternberk 
    (V. Kočí) 
6. Neobvyklé sporty 
    Windsurfing 
   (L. Kroupa, D. Šejstal) 
7. Recenze na knihu a film 
  (A. Bártová, A. Vondráčková) 
8. Hudba – Karel Gott 
   (D. Klíma, R. Chmel) 
9. Cha-Cha 
    (S. Zikmundová) 
10. Vtipy    
    (D. Klíma, R. Chmel)  
    
 
Obrázek na titulní straně nakreslila 
V. Lišková – 6.B 
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1. ANKETA – PRÁZDNINY 

     Do tohoto čísla jsme vyzpovídaly tyto 
žákyně: Veronika Šeborová (VŠ) 

            Katka Horáčková (KH) 

             Tereza Tůmová (TT) 

 

Jak hodláš strávit letní prázdniny? 

(VŠ) Asi pojedeme k babičce. 

(KH) No budu se „válet“, ne? 

(TT) Budeme doma nebo u babičky. 

 

Jak oslavíte konec školního roku? 

(VŠ) Jdeme do cukrárny. 

(KH) Máme oslavu. 

(TT) Hodujeme. 

 

Těšíte se na vysvědčení a na konec 
školního roku? 

(VŠ) Jasně! 

(KH) Se ví. 

(TT) Jo. Hodně.  

                      (A.Vondráčková, A. Bártová) 

 

 



 

STRANA 2 

2. Ze života zvířat 

KROKODÝL NILSKÝ 

 

 

     Krokodýl nilský je jeden z 
nejznámějších krokodýlů v Africe. 
Jeho název pochází z řečtiny. 
Slovo crocodylus znamená 
"dlážděný červ", nilocticus zase "z 
Nilu", čili dlážděný červ z Nilu. 

Popis 

     Krokodýl nilský 
mášedozelenou barvu a je 
mohutný. Mezi prsty má plovací 
blány. Jeho ocas i hřbet je 
pokrytý výstupky. Hlava je úzká a 
dlouhá. Krokodýl nilský má 64 až 
68 ostrých zubů, může s nimi jen 
kousat, ne žvýkat. Samec je 
podstatně větší než samice. 
Krokodýl nilský ve vodě plave 
díky mohutnému ocasu. Tento 
druh většinou žije samostatně, 
někdy i ve skupinách. Samci jsou 
agresivní a zabíjejí nejen jiné  
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krokodýly, ale i mláďata. 
Rekordní délka krokodýla 
nilského je asi 7 metrů. Za 
příznivých životních podmínek se 
tento druh dožije více jak sto let. 

                                           
Potrava 

     Krokodýl je dobrý lovec. Jeho 
oběti tvoří plazi, savci a ptáci. V 
některých případech dokáže 
ulovit i malého slona nebo 
hrocha. Jeho velkou nevýhodou 
je to, že nemůže kousat, proto 
kusy masa polyká celé. Krokodýl 
má v čelistech neuvěřitelný stisk, 
dokáže jimi vyvinout sílu až 
13 kN. 

Rozmnožování 

     V období páření samice 
vydávají hluboké zvuky. Po 
páření si samice vykope díru 
hlubokou asi 50 cm, do ní 
naklade a zahrabe 20 až 80 
vajec. Po dobu inkubace jámu 
hlídá před predátory jako jsou 
lidé, hyeny atd. Když se vylíhnou 
mláďata, vydávají zvuky, které 
přivolají samici. Ta je  odnáší do 
vody. Mláďata se  rychle 
osamostatní. 

  (V. Zoubek – www.wikipedia.cz) 
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(D. Kinterová – 8.C)                                          
 
 
 

3. ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 

     Ve čtvrtek 7. května 2009 se 
uskutečnilo oblastní kolo „Dopravní 
soutěže mladých cyklistů“. Soutěž 
probíhala v prostorách ZŠ a MŠ Na 
Karlově a v okolí KC Karlov. Skládala se 
ze čtyř částí – dopravní testy, první pomoc, 
jízda městem, jízda zručnosti. Naši školu 
zastupovalo čtyřčlenné družstvo žáků 
pátých tříd ve složení: Michaela Klápová 
(5.B), Monika Stibůrková (5.C), Jan Krejčí 
(5.B) a Jakub Hausenblas (5.B). Družstvo 
skončilo na 9. místě. Děkujeme za 
reprezentaci školy. 
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Mc Donalds Cup 

     Dne 22.4.2009 proběhlo na umělé 
trávě v Benešově okresní kolo Mc 
Donalds Cupu kategorie A ( 1.-3. tř. 
). Turnaje se zúčastnilo 14 týmů. 
Našim hráčům se bohužel nepodařilo 
postoupit ze skupiny a zasáhnout tak 
do bojů o stupně nejvyšší.                                                                                        
Turnaj vyhrála ZŠ Karlov Benešov a 
postoupila do krajského finále.                                   

  

 

 Dne 23.4.2009 proběhlo na umělé 
trávě v Benešově oblastní kolo Mc 
Donalds Cupu kategorie B ( 4.-5. tř. 
). Turnaje se zúčastnilo 15 mužstev 
rozdělených do 4 skupin. Naši hráči 
postoupili z velmi těžké skupiny, 
kde změřili své síly s týmy ZŠ 
Karlov, ZŠ Jirásková a ZŠ Bystřice. 
Společně s ZŠ Votice, ZŠ Poříčí nad 
Sázavou, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ 
Mili čín jsme si zajistili postup do 
okresního finále konaného ve 
Vlašimi. Ve Vlašimi jsme narazili ve 
skupině na týmy ZŠ Týnec nad 
Sázavou, ZŠ Votice, ZŠ Sídliště  
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Vlašim. V boji o 5. - 6. místo jsme 
podlehli ZŠ Divišov.  

Ondřej Kukura získal individuální 
ocenění pro nejlepšího brankáře 
turnaje.  

       (R. Harčarik – www.zsben.cz) 
 
 
 
 

Okresní turnaj v házené 
      
     Dne 7.5.2009 proběhl na základní škole 
v Netvořicích okresní turnaj v házené - 
kategorie dívek. Naše družstvo dívek ve 
složení Karolína Remešová, Tereza 
Dlasková, Valeria Beznosová, Alena 
Neuwirthová, Jana Krejčová, Tereza 
Vejvodová, Monika Nováková, Kateřina 
Hanšová, Andrea Kovářová a Tereza 
Wiedermanová celým turnajem prošlo bez 
porážky a vybojovalo 1. místo! 
Gratulujeme!  
 
 
 
Plavecko-běžecký pohár 
 
     Dne 15.4.2009 proběhl 8. ročník 
plavecko-běžeckého závodu, který 
pořádá SOŠ Benešov ve spolupráci s 
MSZ Benešov. 
Medailová umístění našich žáků: 
Kategorie 4. a 5. tříd  
1. místo Magdaléna Slavíková 
2. místo Radka Šedivá 
4. místo Ondřej Kukura 
Kategorie 6. a 7. tříd 
1. místo Tereza Vejvodová 
1. místo Patrik Vyhlídal 
4. místo Radek Veselý 
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Kategorie 8. a 9. tříd 
2. místo Jakub Krčma 
3. místo Karolína Remešová 
4. místo Valerie Beznosová 
Všichni, kteří se umístili na 1. - 3. 
místě, postupují do krajského kola, 
na 4. místě jsou případní náhradníci. 
Všem gratulujeme! 
 
                                                        
 

Okresní přebor ve volejbale 
- kategorie chlapci 
 
        Dne 2. 4. 2009 se na naší škole 
uskutečnil Okresní přebor ve 
volejbale ZŠ, kategorie chlapci. 
Družstvo naší školy ve složení 
Martin Navrátil, Václav Hradec, 
Kryštof Humpl, Pavel Martinovič, 
Lukáš Kroupa, Ondra Hanš, Jakub 
Krčma, Zdeněk Kubů, Dominik 
Šejstal a Kryštof Ondryáš se umístilo 
na krásném 4. místě. Celkovým 
vítězem - překvapení soutěže - se 
stala ZŠ Týnec! 
 
MISTŘI ČR v atletice na naší škole  

 

 



STRANA 5 
 
 
  Petr Vachtl a Dominik Šejstal mistry 
České republiky v atletice. 
Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2009 se konalo v 
přetlakové hale Strahov MČR žactva v 
atletice. Na mistrovství se kvalifikovali 
hned tři kluci ze ZŠ Dukelská, 
samozřejmě v klubovém dresu TJ 
Spartak Vlašim. Kluci se nejdříve 
představili v běhu na 60m překážek , kde 
Petr Vachtl skončil druhý ve druhém 
rozběhu v osobním rekordu 9,19s a 
vybojoval si účast ve finále B. Tam poté 
skončil v čase 9,21s třetí a celkově tedy na 
devátém místě. Dominik Šejstal ve svém  
třetím rozběhu šel důrazně na překážky, ale 
ta třetí se mu stala osudnou a z druhé, 
velice nadějné pozice se poroučel k zemi a 
závod nedokončil. 
Další výborné výkony předvedli kluci ještě 
téhož dne ve skoku dalekém, kde Petr 
Vachtl vybojoval bronzovou medaili 
osobním rekordem 592 cm, který skočil 
ve čtvrtém pokusu. Boj o medaili byl velmi 
napínavý, když se Petr od druhé série 
přetahoval o medaili s dalšími dvěma 
soupeři. Dominik Šejstal skočil 519cm a 
skončil na 15.místě, když velmi litoval 
třetího přešlápnutého pokusu na úrovni 
560, kterým by si zlepšil osobní rekord a  
zároveň se posunul do velkého finále mezi 
posledních osmičku.  
První nedělní disciplínou byl sprint na 
150 m, kde Petr Vachtl nejdříve vyhrál 
rozběh za 18,52s, aby poté ve finále B 
skončil v čase 18,50s na druhém místě a v 
celkovém pořadí mu patřilo skvělé 5. 
místo. Dominik Šejstal si podle svého 
názoru po trošku nevydařené sobotě hned 
spravil náladu a skončil v rozběhu (kde 
běželi shodou okolností oba kluci proti 
sobě) těsně na druhém místě ve výtečném 
osobním rekordu 18,57s, což celkově 
znamenalo 10. místo.  
Dominik  si vybojoval účast i ve skoku do 
výšky a výkonem 165 cm skončil na 11. 
místě.  
Vyvrcholením celého mistrovství byla 
poslední disciplína, a to královská štafeta  
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na 3×300 m. Štafeta TJ Spartak Vlašim 
A nastoupila ve složení Martin Deré, 
Dominik Šejstal a Petr Vachtl. Kluci, 
kteří již před závodem patřili do skupiny 
favoritů, zaběhli čas 2:00,15, který jim 
vynesl překvapivou, ale zcela zaslouženou 
zlatou medaili. Po prvním úseku předával 
Martin Deré (ZŠ Načeradec) těsně za 
vedoucí štafetou, potom se Dominik 
Šejstal razantním během prodral do čela a 
nenechal nikoho na pochybách o ambicích 
štafety, aby předal finišmanovi Petru 
Vachtlovi, který se takticky  nechal 
předběhnout v  první zatáčce, aby poté na 
rovince šel opět do čela a náskok udržel i 
přes finiš dvojnásobného mistra ČR 
Matyáše Myškovského až do cíle. Kluci se 
tedy stali mistry ČR, porazili stříbrnou 
štafetu AC Liberec a bronzovou AC 
TEPO Kladno a po fantastickém 
výkonu, kdy oddílový rekord posunuli o 
více než 4 vteřiny, se zařadili na 10. 
místo historických tabulek ČR. 
 

Okresní turnaj v házené 

Dne 20.5.2009 se konal na Základní škole 
v Netvořicích okresní turnaj v házené - 
kategorie chlapci.  Naši školu 
reprezentovali Jakub Kroupa,  Zdeněk 
Kubů, Václav Hradec, Michal  Břenda, 
Michal Kolanda, Ondřej Hanš, Lukáš 
Daniel, Lukáš Lán a Kryštof Ondryáš. 
Přestože předváděli pěknou hru, 
výsledkově se umístili na čtvrtém místě. 
Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci školy. 

 

Basketbal dívek - krajské kolo!!! 
Dne 2. 4. 2009 se ve městě Brandýs 
nad Labem konalo krajské kolo (jako 
vrchol soutěže) basketbalu dívek ZŠ. 
Družstvo našich dívek ve složení 
Karolína Remešová, Valerie  
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Beznosová, Tereza Wiedermanová, 
Michaela Strnadová, Jana Krejčová, 
Natálie Jandačová, Tereza 
Chotašová a Veronika Hrušková 
celým turnajem postupovalo bez 
porážky a nakonec ve finále 
vybojovalo vítězství a tím i celkové 
1. místo 

( Š. Marek, J. Kroupa -   www.zsben.cz) 

Veřejné  krajské kolo 
hlavní soutěže školních 
tříd EUROREBUS 
2008/2009 
  
Ve čtvrtek 16. 4. 2009 proběhlo veřejné 
krajské kolo hlavní soutěže školních tříd 
14. ročníku soutěže EUROREBUS v Praze 
na FTVS UK. 
Do tohoto kola se probojovalo v kategorii 
ZŠ 02 po dvou korespondenčních kolech 
celkem 6 tříd naší školy. Každou třídu 
reprezentovala trojice žáků. 
9. A 
1 Daniel A r t u s 

2 Aneta B á r t o v á 

3 Adéla B u l í n o v á 

9.B 
1 Tomáš F a r b u l a 
2 Tomáš J e l í n e k 
3 Kateřina Ne u w i r t h o v á 
9.C 
1 Eva S ý k o r o v á 
2 Monika Š i m á k o v á 
3 Nur N e v z a t o v a K a r t o v a 
8. A 
1 Zdeněk K u b ů 
2 David Š a h i n 
3 Antonín V o b e c k ý 
 
 

 
                                             KVĚTEN 2009 
 
8. B 
1 Lukáš K r o u p a 
2 Václav S t i b o r 
3 Martin V o j á k 
8. C 
1 Michal K o l a n d a 
2 Veronika P e č e n á 
3 Michal B ř e n d a 
 
16. 4. 2009 se v Praze sešlo asi 600 žáků a 
studentů nejen ze Středočeského kraje, ale 
také z Prahy a části Libereckého kraje. 
V kategorii ZŠ 02 soutěžilo spolu s našimi 
76 školních tříd. 
                                                
 
Do celostátního kola postupovalo pouze 
pět prvních tříd a mezi nimi jsou i 
reprezentanti naší 8. A (Zdeněk Kubů, 
David Šahin a Antonín Vobecký), kteří 
skončili na 4. místě . 
Další třídy se umístili takto : 
9. A 30. místo 
9. C 39. místo 
9. B 43. místo 
8. C 68. místo 
8. B 70. místo 
 

Matematická olympiáda 
8. 4. 2009 proběhlo na Gymnáziu Vlašim 
okresní kolo Matematické olympiády v 
kategoriích  
Z6, Z7 a Z8. 
Do tohoto kola postoupili tito žáci : 
Kategorie Z6: Veronika Šeborová 6. A 
                      Eliška Slavatová 6. B 
                      Martin Kobler 6. C 
Kategorie Z7 : Jan Hrdý 7. A 
                      Thi Thu Hien 7. A 
Kategorie Z8 : Michal Šebor 8. A 
                      Antonín Vobecký 8. A 
Úspěšnými řešiteli okresního kola MO se 
stali Veronika Šeborová a Martin Kobler v 
kategorii Z6.  
Oběma blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů v dalších ročnících této soutěže. 
Ostatním děkujeme za účast v okresním kole 
MO. 
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Zeměpisná olympiáda 
V úterý 14. dubna jsme organizovali na 
naší škole krajské kolo Zeměpisné 
olympiády. Akce proběhla pod vedním 
paní učitelky Mgr. Ludmily Motyčkové 
zdárně. Výsledky: Kategorie A = 1. 
Ondřej Babka, 2. Jan Čech, 3. Samuel 
Špaček. Kategorie B = 1. Dominik 
Mílka, 2. Michaela Lofflerová, 3. Lenka 
Kodrolová. Kategorie C = 1. Denis  
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Dvořák, 2. Vojtěch Horník, 3. Antonín 
Křížek. Kategorie D = 1. Martin 
Fruman, 2. Ondřej Borovec, 3. Jaromír 
Kronát . Všem účastníkům děkujeme za 
účest a vítězům přejeme mnoho štěstí v 
celostátní ZO. Soutěžícím z druhého místa 
přejeme úspěch v celostátním kole soutěže 
EURORÉBUS. 
(Vosická Petra - 8.A, www.zsben.cz) 
 
 
JAK SE UČÍ V TURECKU 
 
 

 
 
 
     V rámci mezinárodní spolupráce 
vzdělávacího programu Comenius mělo 
možnost 8 žáků a 4 učitelé ZŠ 
Benešov, Dukelská poznat ve dnech 
21. – 24. 4. 2009 školský vzdělávací 
systém v Turecku. 
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   Zavítali do městečka Aydin, které je 
vzdálené 60km od pobřeží 
Středozemního moře. Zde mohli 
navštívit např. mešitu, oslavit 
s místními žáky  Den dětí, prohlédnout 
si nejen tamní školu a univerzitu, ale i 
starobylé antické památky. 
     Plni nových dojmů a krásných 
zážitků se letecky vrátili domů 
s pocitem, že učit se cizí jazyk není 
v dnešní době žádná zbytečnost. 

                                         (P. Vosická) 
                  

       
 
                                   (O. Stožický – 9.C) 
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4. KMD 

Lhář 

 

 

     30. dubna 2009 jsme měli možnost 
navštívit v DIVADLE V DLOUHÉ 
divadelní představení s názvem Lhář.  

     Autorem původního textu této 
inscenace je italský dramatik Carlo 
Goldoni, který žil v 18. století. 

    Lhář v DIVADLE V DLOUHÉ   se 
odehrává na pozadí reálného obrazu 
současných Benátek v období proslulého 
karnevalu. Skvěle je vylíčen kontrast mezi 
Benátkami viděnými očima turistů, kdy 
gondoliéři jsou slušní, oblečení do 
tradičních krojů, harmonikář hraje italské 
písně, číšník má křídově bílou uniformu, 
městem vznešeně procházejí impozantní 
masky a skutečnou denní realitou, kdy  
úklidové čety likvidují nánosy odpadků, 
psí exkrementy nevyjímaje. Iluze Benátek 
je dokonalá. 

 

HRAJÍ: 

Lelio - Jan Vondráček 

Arlecchino - Pavel Tesař 
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Pantalone - Jiří Wohanka 

Doktor Balanzoni - Vlastimil Zavřel 

Rosaura - Marie Turková 

Beatrice - Klára Sedláčková-Oltová 

Colombina - Michaela Doležalová 

Ottavio - Čeněk Koliáš a další .... 

 

    Jan Vondráček za postavu Lelia získal 
Cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský 
herecký výkon roku a cenu za herecký 
výkon na Grand festivalu smíchu v 
Pardubicích, nominován byl rovněž na 
Cenu Sazky a Divadelních novin. 

    Všem se tato inscenace moc líbila a 
myslím si, že mi dají za pravdu, když 
jedním slovem řeknu, že to byla BOMBA 
(samozřejmě v pozitivním smyslu slova!) 

(Sabina Zikmundová; zdroj-www.i-
divadlo.cz, www.divadlovdlouhe.cz) 

 

 
 
(N. Marčanová – 6.B) 
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5. Toulky po Čechách 

ČESKÝ ŠTERNBERK 

 

   Hrad byl postaven před více než 760 lety  
na skalnatém břehu středního toku řeky 
Sázavy. Roku 1241 ho zde založil Zdeslav 
z Divišova. Název hradu je odvozen od 
erbu rodu Divišoviců - zlaté osmicípé 
hvězdy (německy: Stern: hvězda, Berg: 
hora). 

 

Český Šternberk  v zimě 

V 15. století změnil hrad poprvé majitele, 
stala se jím větev Holických ze Šternberka. 
Roku 1467 byl hrad dobyt vojskem 
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 krále Jiřího z Poděbrad. Vinu nesl poručík 
Petra Holického, Zdeněk Konopišťský ze 
Šternberka, který byl členem Zelenohorské 
jednoty a účastnil se odboje proti Jiřímu z 
Poděbrad. Šternberkům byl hrad i s 
panstvím vrácen až králem Vladislavem II. 
roku 1479. 

    Roku 1712 umřel Jan Václav a po meči 
tak vymírá větev Holických ze Šternberka. 
Hrad se dostal do majetku jiných 
šlechtických rodů. Zpět ho Šternberkové 
získali až v roce1841, kdy ho koupil 
Zdeněk ze Šternberka. Jeho rod ho vlastnil 
až do roku 1949, kdy byl hrad státem 
vyvlastněn. V restituci byl hrad roku 1992 
vrácen potomkovi původních majitelů, 
Zdeňku Sternbergovi. 

    Prostory hradu jsou až na soukromé 
místnosti rodiny majitele veřejně přístupné 
po celou sezónu. 

Architektonický vývoj 

     Během celé doby byl hrad několikrát 
přestavován a dostavován, tak jako většina 
českých hradů. Jeho raně gotická podoba je 
dnes vidět v jádru stavby. Ve 14. století byl 
zdokonalen obranný systém hradu stavbou 
obranné věže na severu hradu, která byla s 
hradem spojena hradbou. Během 15. a 16. 
století byl hrad královským vojskem 
poškozen a prošel několika opravami. Opět 
byl zlepšen obranný systém a z důvodu 
malé obranyschopnosti z jižní strany byla 
postavena jižní předsunutá (a dodnes velmi 
dobře zachovaná) bašta, takzvaná 
hladomorna.  

(V. Kočí – www.wikipedia.cz, obrazky – 
www.hrady.cz, 
www.pruvodce.com/ceskysternberk/) 
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6. Neobvyklé sporty 
                                                                                                           

Windsurfing 
 
 

 
 
     Větrný surfing, jak napovídá anglický 
název, je dalším sportem, který propojuje 
všechny čtyři živly: vodu, vítr (vzduch), 
zemi (kus prkna pod nohama) a oheň (v 
srdci každého správného surfaře). 
     U zrodu windsurfingu byli v roce 1965 
dva muži: Hoyle Schweitzer a Jim Drake, 
kteří přemýšleli o tom, jak surfovat i tam, 
kde nejsou ideální vlny, a nemuset 
pádlovatí vleže na surfu. 
     Tak vznikl původně těžkopádný 
windsurf. Prošel během svého vývoje 
mnoha proměnami, ale patent, který zůstal 
zachován dodnes a umožnil vznik tohoto 
sportu, se nezměnil: pevné, ale zároveň 
kloubové spojení prkna a oplachtění. 
To znamená, že (na rozdíl od plachetnice) 
je stěžeň ve vzpřímené pozici, pouze 
pokud ho tak drží jezdec. Při pádu jezdce 
do vody padá i oplachtění, jezdec se musí 
na prkno vyškrábat, oplachtění zvednout a 
znovu vystartovat. 
        Windsurf je nejrychlejší plavidlo 
poháněné větrem, které předhonilo i 
katamarán Yellow Pages Endeavour s 22 
metry čtverečními plachet, který 11 let 
držel absolutní jachtařský rychlostní 
rekord.                                    
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    Tento rekord už neplatí, letos v březnu 
posunul hodnotu rekordu k magické 
hranici 50 uzlů Francouz Antoine Albeau 
na speciálním rychlostním windsurfu 
širokém pouhých 37 cm a s plachtou o 
ploše pouhých 4,8 čtverečních metrů! 
Rekord má těžko uvěřitelnou hodnotu 
49,09 uzlu, tedy 90,91 km/h! 
     Nejvyšší vlny sjížděné na windsurfu 
měří až 21 m. Jedna z těchto vln se 
příznačně jmenuje Jaws - Čelisti, protože z 
její přepadávající tlamy jde strach, a pokud 
tlama sklapne, surfař bojuje o holý život.  
     Windsurfing byl trendy sportem v 
sedmdesátých a osmdesátých letech, stal se 
dokonce olympijskou disciplínou, ale 
koncem osmdesátých let se dostal do slepé 
uličky. Ideálních podmínek kromě Havaje  
ve světě ubývalo. 
     Po těchto peripetiích se designéři začali 
opět soustřeďovat na méně pokročilé 
surfaře, na prkna dámská i dětská. 
Prkna se zkrátila a rozšířila, některé 
modely dnes poměrem délky a šířky trochu 
připomínají dveře. Jejich výhodou je velká 
stabilita, začátečníci nepadají tolik do vody 
a mají více času soustředit se na práci 
s plachtou.     

(L. Kroupa, D. Šejstal – zdroj: 
www.xman.idnes.cz) 

 

 
 
(T. Dostálová, V. Lišková – 6.B) 
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7. RECENZE NA KNIHU 
  

Penderwickovi 

(Jeanne Birdsalová) 

 

    Otec Penderwick a jeho čtyři dcery -

zodpovědná a praktická Rosalinda, 

divoká, tvrdohlavá Skye, zasněná, 

tvořivá Jane a malá stydlivá Batty -

přijíždějí o prázdninách na Arundel -

nádherné místo s obrovskou zahradou 

plnou stromů, květin a býků. Poznají 

tu také kluka - Jeffreyho, který má jen 

jednu vadu, svou nesnesitelnou matku. 

     Děvčata zde prožijí spoustu 

dobrodružství, zbaví se otravného 

Dextera, pomohou odchytit 

rozzuřeného býka a zachrání 

uprchlého Yaze. Zajímavý děj a 

originalita, která vás pobaví, se 

nezapře! 

(Anna Bártová – www.zbozi.cz) 
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Recenze na film: 

Znovu 17 

Režie:Burr Steers 

Hrají: Zac Efron, Mathew Perry a 

další 

    Těsně před maturitou je hvězdou 

basketbalového týmu a čeká ho 

hvězdná budoucnost. Se svou 

přítelkyní však čeká dítě. Všechno 

zahodí a rozhodne se pro rodinný 

život. Po 20-ti letech se mu 

manželství rozpadá, děti ho 

podceňují a on zázrakem dostává 

novou šanci - je mu znovu 17 a má 

šanci udělat vše lépe! 

( A. Vondráčková, www.kinoagentura.cz)                                                       
 
 

 
                                        (L. Jedlan – 8.B) 
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                              (A. Jiráčková – 6.C) 
 
 
   

8. HUDBA 
 

KAREL GOTT 
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    Karel Gott se narodil 14. 7. 1939 v 
Plzni a patří k našim 
nejvýznamnějším českým 
zpěvákům. Je nejmenovaným králem 
české pop music, jehož jméno už 
čtyři desetiletí zdobí přívlastek 
"Zlatý hlas z Prahy“. Je jednou z 
největších legend české hudební 
scény celé historie a to jak moderní, 
tak klasické. Současně je i jedním z 
nejvýznamnějších neanglicky 
zpívajících interpretů populární 
hudby také ve světovém měřítku a 
vlastně jediným českým zpěvákem, 
který se výrazně prosadil i v 
zahraničí. Neuvěřitelná byla a je 
jeho popularita, která zasáhla 
prakticky všechny generace a trvá 
bez větších výkyvů nebo přestávek 
už více než 40 let.  
     Karel se v mládí toužil stát 
malířem a po ukončení školní 
docházky se v Praze neúspěšně 
pokoušel o studium výtvarného 
umění. Když nebyl přijat, odešel do 
učení (ČKD) v oboru elektromontér. 
Během učňovských let se věnoval 
své druhé velké lásce – hudbě a 
zpěvu. V 50. letech příležitostně 
vystupoval zároveň jako zpěvák – 
amatér a účastnil se různých 
pěveckých soutěží. Poprvé na sebe 
upozornil už v roce 1957, tedy v 
době, kdy v Československu stále 
ještě doznívala éra swingu a 
rock´n´roll bylo možné slyšet snad 
jen v klubech (Akord klub, Reduta). 
U poroty sice zcela propadl, avšak 
dostalo se mu mimořádné nabídky 
na angažmá v pražských tanečních 
kavárnách, kde tehdy hrály k tanci ty  
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nejlepší české orchestry. Vedle 
svého zaměstnání v ČKD tak stačil 
ještě poloprofesionálně vystupovat 
jako zpěvák.  

    Ve 21 letech však Gott své 
původní povolání opustil a nastoupil 
na konzervatoř. V roce 1963 už 
účinkuje v divadle Semafor a v roce 
1965 spoluzaložil s bratry 
Štaidlovými divadlo Apollo. 
Pěvecká kariéra Karla Gotta začala 
strmě stoupat a to i v zahraničí. 
Oblíbený byl nejen v Německu, ale i 
v Americe. Cenné zkušenosti sbíral 
v Las Vegas, ale nabídka usídlit se v 
Americe natrvalo se Karlovi 
nezamlouvala. Zůstal věrný 
evropskému publiku i rodnému 
Česku . 

      
      Fanoušci se mu za to odvděčili - 
jen v tuzemsku získal Gott desítky 
cen  Zlatých  
slavíků a boduje dál. Je také 
mnohonásobným držitelem ceny 
TýTý. 
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 Gott desítky let zůstával svobodný, 
z předchozích vztahů má však dvě 
dospělé dcery - Dominiku a Lucii. 
Třetí dceru Charlotte Ellu Gottovi 
porodila v roce 2006 Ivana 
Macháčková. S ní se také 7. ledna 
2008 v Las Vegas oženil a narodila 
se jim druhá dcera.  
(D. Klíma, R. Chmel – www.karelgott.com) 
 
 
 
 
 

9. CHA - CHA 
 

 
 

    Cha-cha [ča-ča] je velmi svižný 
latinskoamerický tanec vycházející 
původně z mamba a rumby. Základní 
pohyb i většina jednoduchých figur je 
stejná pro oba partnery (zrcadlově). V 
základní podobě nejde o tanec nijak 
složitý, obvykle se učí v základních lekcích 
tance. 

Cha-cha má asi 25 základních figur a 
nespočetné množství sestav a variací. 
Hudba má 4/4 rytmus a 30-33 taktů za 
minutu. Základní pohyb v jednom taktu se 
skládá z tří pomalých kroků a dvou 
rychlých. 
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Historie 

         

Slovo cha-cha vzniklo na Haiti podle 
zvuku zvonku, na který se hrávalo při 
tradičních tancích. Melodie cha-chi se 
vyvinula především z mamba. Na konci 
40. let bylo mambo v USA velmi 
populární, ale náročné kvůli svojí rychlosti. 
Proto se začalo hrát pomaleji a vznikla 
cha-cha. 

(Sabina Zikmundová; zdroj- 
www.tance.cz, www.cigi-fajn.blog.cz, 

www.syllable.rice.edu, www.l.yimg.com, 
www.dancesport.org.sg) 

 

 

( P. Smékalová – 8.A) 
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10. Vtipy 

Vtipy o tchyních 

-Svěřuje se jeden kamarád druhému: 
“Jak já býval dlouhé roky nervózní, 
podrážděný a rozladěný a nakonec mi 
pomohla obyčejná vltavská voda." 
"Koupal jsi se v ní?" 
"Ne, tchyně do ní spadla!" 

-"A pročpak nemáte na zahradě strašáka, 
paní Nováková?" 
"No, vždyť já jsem tam celý den.“ 

(D.Klíma a  R.Chmel - 
http://vtipy.vtipky.sblog.cz/vtipy-o-tchyni/) 

 



 

 

 

 

 

 

 


