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Milí čtenáři! 
 

    Jsme tu opět s dalším číslem 
školního časopisu Labyrint. 
    Doufáme, že jste si jarní prázdniny 
skutečně užili a že už všichni netrpělivě 
očekáváte nové číslo. 
          
         Vaše redakční rada: 
 
M. Benešová, F. Hůla, B. Kollárová,  
K. Malátová, M. Štancl, K. Houzarová, 
E. Matějková, D. Rumlová, L. Vyoralová,  
P. Klabíková a N. Bartošová 
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1. KRÁSY NAŠÍ VLASTI 

NP ŠUMAVA 

 
     Národní park Šumava je největší ze čtyř 
národních parků  České republiky. Jeho 
rozloha je 68 064 ha. Mezi hlavní plochy 
patří horské smrčiny, slatě, rašeliniště a 
karová jezera. Smrky společně s borovicí, 
břízou, lískou a olší patří k nejstarším 
osídlencům Šumavy. Většina lučních 
mokřadů na Šumavě vznikla až díky 
působení člověka po odlesnění části 
krajiny. Tam, kde kdysi bývaly rašelinné a 
podmáčené smrčiny, jsou dnes většinou 
rašelinné louky.  
     V NP Šumava se vyskytuje více než 
500 druhů rostlin a živočichů. Mezi  
významné druhy patří rys, tetřev hlušec, 
datlík tříprstý, sýc rousný, kos horský, 
jeřábek lesní a zmije obecná. Během 
posledních několika desítek let u nás ubývá  
populace tetřeva hlušce i tetřívka 
obecného, ti však na Šumavě zatím 
přežívají.  

 

Rys ostrovid (Lynx lynx) 
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•  

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 

•  

Datlík tříprstý (Picoides 
tridactylus) 

•  

Sýc rousný (Aegolius funereus) 

•  

Kos horský (Turdus torquatus) 

•  

Jeřábek lesní (Bonasa bonasie) 
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    V lednu 2007 zasáhl park orkán Kyrill, 
který dosahoval v nárazech rychlosti až 
170 km/h, většinou okolo 130 km/h. 
Způsobil rozsáhlé škody na lesních 
porostech, kolem 840 tisíc m³ padlého 
dřeva. V srpnu 2009 byla otevřena 
speciální turistická zážitková trasa u 
rozhledny Poledník, která nabízí možnost 
sledovat přirozenou obnovu lesa. Stezka je 
otevřená v letní sezóně od července do 
září.  
 

  
(E. Matějková, K. Houzarová 
zdroj: 
www.wikipedia.cz 
obrázky:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny) 
 
 
 

2. Povídání se zvířaty 
 

KUNA LESNÍ 
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    Kuna lesní patří mezi lasicovité 
živočichy. Je to štíhlá, dlouhonohá 
šelma s huňatým ocasem. Její srst má 
světle hnědou až čokoládovou barvu. 
Přední i zadní končetiny jsou 
vyzbrojeny ostrými drápy, tlama zase 
ostrými zoubky vhodnými k rychlému 
usmrcení kořisti. 
 

 
 
    Kunu lesní nalezneme ve vlhkých 
jehličnatých a smíšených lesích, 
občas také v městských parcích. 
Aktivní bývá večer a v noci, kdy se 
vydává za potravou, kterou tvoří 
především malí savci, ptáci, hmyz, 
žáby, ale i ptačí vejce nebo med.  
    Má skvěle vyvinutý sluch a zrak. 
Občas se sama stává obětí vlků, 
zdivočelých psů nebo lišek. 
     Samec je větší než samice, ale 
zbarvení mají stejné. Pohlavní 
dospělosti dosahuje ve druhém až 
třetím roce života. Páří se v létě a 
rodí 2-6 mláďat po 8-9 měsících 
březosti. Mláďata se rodí zcela 
nemohoucí, slepá a málo osrstěná. 
Oči se jim otevírají po 7 dnech 
života a mateřské mléko sají po dobu 
3 měsíců. Svá rodná doupata  
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opouštějí po dvou měsících a plně 
nezávislá jsou po šesti měsících 
života. V přírodě se dožívá průměrně 
10 let. 

Rozhovor 
Dnes vám přinášíme rozhovor 
s lesní kunou VERUNKOU. 

 
 

Redakce: „Ahoj Verunko, vítám tě u 
nás.“ 
Verunka: „Ahoj.“ 
Redakce: „Verunko, co nejraději jíš?“ 
Verunka: „Nejvíce mi chutnají 
hlodavci,  například myši. Ale musím 
se přiznat, že sem tam si smlsnu i na 
slepici.“ 
Redakce: „A kde žiješ?“ 
Verunka: „Já mám domeček na 
stromě po jednom ptáčkovi.“ 
Redakce: „Máš nějaké nepřátele?“ 
Verunka: „Jen káně Pepu, lišku 
Betynku a pak  vlky, ale ti u nás už 
nežijí.“ 
Redakce: „Děkujeme ti  za rozhovor. 
Měj se hezky a buď na sebe 
opatrná!“ 
Verunka: „Taky se mějte hezky.“ 
(F. Hůla, M. Štancl 
zdroj: 
http://cs.wikipedie.ledovakra.cz 
obrázky: 
http://www.google.cz) 
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3. Cestujeme po světě 

 
 

Bulharsko 

      
    
 
Hlavní město: Sofie 
 

 
 
Rozloha: 110 993,6 km²  
Hustota zalidnění: 65,43 ob. / km²   
Jazyk: Bulharština 
Národnostní složení: Bulhaři (84 %), 
Turci (9,3 %), Romové (4,7 %) 
Náboženství: pravoslaví (85 %), islám 
(13 %), katolictví (1 %) 
Nejvyšší bod: Musala (2 925 m n. m.) 
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Vznik státu: 22. září 1908 (nezávislost 
na Osmanské říši) 
Prezident : Rosen Plevneliev 
  

 
 
    Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, 
na Balkánském poloostrově. Země sousedí 
na severu s Rumunskem (hranici tvoří 
převážně Dunaj), na západě se Srbskem a s 
Makedonií, na jihu s Řeckem a na 
jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici 
tvoří Černé moře. Z osmanské nadvlády se 
Bulharsko vymanilo 22.9.1908. Po druhé 
světové válce patřilo ke státům 
socialistického bloku. V listopadu 1989 
zde došlo ke zhroucení komunistického 
režimu a Bulharsko nastoupilo cestu 
demokracie. V roce 2004 země vstoupila 
do NATO a 1. 1. 2007 do EU. 
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    Velká část povrchu Bulharska je 
hornatá. Centrální částí země se táhne  ze 
západu na východ pohoří Stara Planina 
(česky Staré hory). Je pokračováním 
Karpat a  patří do Alpsko-himálajského 
systému. Jižně od hlavního města 
vystupuje masiv Vitoša měřící 2290 m. 
Jihozápad země vyplňuje mohutný horský 
masiv s pohořím Rila, kde se nachází také 
nejvyšší hora nejen Bulharska, ale i celého 
Balkánského poloostrova – Musala, která  
měří 2925 m.  

    Podnebí má na severu ráz kontinentální, 
na jihu a východě středomořský. Průměrné 
lednové teploty se pohybují od -2 do 2 °C, 
červencové od 21 do 25 °C. Průměrný 
roční úhrn srážek kolísá mezi 450 - 850 
mm, na horách přes 1000 mm. 

(M. Benešová  
zdroje: 
www.barevne-bulharsko.cz 
www.statnivlajky.cz/belorusko 
http://www.google.cz/imgres) 
 

4. Zprávy z naší školy 

Fotbálek za 
spotřebiče 
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     Už potřetí se naše škola zúčastnila 
projektu Recyklohraní, při kterém sbíráme 
vysloužilé spotřebiče a vybité baterie, 
účastníme se regionálních akcí 
organizátora a průběžně plníme různé 
úkoly. Od začátku naší činnosti jsme 
nasbírali přes 10 tisíc bodů. Za ty jsme  
objednali tři stolní fotbálky, které můžeme 
ve volných chvílích využívat.  

     Věříme, že  to bude dostatečná 
motivace pro další sběr vysloužilých 
spotřebičů, abychom si mohli opět    
pořídit  za   nastřádané    body  další 
zajímavé odměny.                                                         

                                             (M. Benešová) 

Lyžařský 
výcvikový kurz 

 

 
    Ve dnech 14.1.– 21.1.2012 proběhl 
v Krkonoších náš lyžařský výcvikový kurz. 
Ubytovali jsme se v hotelu Vltava a  hned 
po vybalení  zavazadel jsme byli podle 
našeho lyžařského „umění“ rozděleni do 
šesti skupin.  
     V těchto skupinách probíhal náš denní 
výcvik  na sjezdových lyžích nebo na 
běžkách. Uprostřed týdne nás všechny 
čekal celodenní výlet, který jsme zvládli, i 
když někteří s menšími obtížemi. Počasí  
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nám nejdříve docela přálo a svítilo 
sluníčko. Ke konci týdne však začalo  
sněžit a objevila se i hustá mlha. V pátek 
pro nás vyučující uspořádali lyžařské 
závody. Ani únava nás však neodradila od 
večerní diskotéky, kterou jsme si opravdu 
užili.  
     Cesta domů nám rychle uběhla a my jen 
vzpomínali na krásné zážitky z kurzu.  
 
(D. Rumlová, L. Vyoralová) 
  
 
 
První krok do školy děti jist ě 
nezklamal! 
 

 
   
  Ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2012 se na ZŠ 
Benešov, Dukelská 1818 uskutečnil zápis 
budoucích prvňáčků. 75 dětí  doprovodili 
v tento slavnostní den jejich rodiče a 
prarodiče.  
     Děti poznávaly geometrické tvary, čísla 
a barvy. Malovaly pohádkovou postavu, 
zatímco jejich rodiče vyplňovali formuláře 
potřebné k zápisu. Po této úvodní části se 
malí žáčci šli proběhnout do školní 
tělocvičny, kde plnili další úkoly, např. 
skákali panáka, odstřihávali bonbony, 
probíhali slalomovou dráhu atd. Za své 
výkony a zručnost byly děti odměněny 
paní ředitelkou PaedDr. Hanou 
Procházkovou, která jim předala Řád 
moudré sovy a drobné dárky. Ty pro ně  

BŘEZEN 2012 
 
vyrobili žáci čtvrtých a pátých tříd naší 
školy. 
      Tato odpoledne se opravdu vydařila a 
doufáme, že  se dětem bude v naší škole 
líbit. 
(M. Benešová)  
 
 

FLORBAL  

Dne 23. 2. 
2012 proběhlo 
v Kutné Hoře 
krajské kolo ve 
florbalu. V 
kategorii dívek 
reprezentovalo 
naši školu 
družstvo  
děvčat ve 

složení: Chotašová Tereza, Hrušková 
Veronika, Hájková Barbora, Jandačová 
Natálie, Vrkoslavová Dita, Jiráčková 
Aneta, Slavíková Magda, Dlasková 
Barbora, Bártová Dominika, Kalinová 
Barbora, Babická Kateřina a Červová 
Karolína. Toto družstvo obsadilo nádherné 
2. místo.      

     Všem moc gratulujeme a těšíme se na 
další úspěchy. 

(www.zsben.cz) 

Bleskový sběr papíru 
 
13. a 14. 2. 2012 proběhl na nší škole 
bleskový sběr papíru. 
 
kategorie 1. – 2. třída: 
1.      2.A    654,0 kg 
2.      2.C    564,0 kg 
3.      2.B    290,0 kg 
 
 
 

 



STRANA 7 
 
kategorie 3. - 5. třída: 
1.      4.C     518,5 kg 
2.      4.B     436,2 kg 
3.      4.A     415,8 kg 
 
1. stupeň celkem sebral: 5395,1 kg 
 
kategorie 6. – 7. třída: 
1.      7.B   406,1 kg 
2.      6.B   352,0 kg 
3.      7.C   285,5 kg 
 
kategorie 8. – 9. třída: 
1.       8.A      213,0 kg 
2.       9.A      219,9 kg 
3.       8.B        77,0 kg 
 
2. stupeň celkem sebral: 2447,5 kg 

 5. Ze školního kalamá ře 

 

EKO PŘÍBĚH PANÍ PETKY 
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     Jednoho dne mě zmáčkli a různě 
vytvarovali. Byla jsem hezká a štíhlá. 
Pak jsem projela něčím velikým a 
začalo mě to drbat ze všech stran. 
Když jsem byla čistá a  voňavá, nalili 
do mě vodu s příchutí “liči“.  No to bylo 
něco! Nalepili na mě barevný pásek, 
byla jsem hezky oblečená PET láhev 
plná vody.  

     Dali mě do obchodu, kde bylo 
mnoho lidí. Čekala jsem a  čekala, než 
si mě někdo vzal do nákupního vozíku. 
To byla jízda! Nakonec mě položili na 
černý pás. To bylo lepší než horská 
dráha. Vypili mě hned, co mne přinesli 
domů. Já se ocitla v odpadkovém koši. 

       Hrozně se jsem se bála, že 
skončím někde na skládce nebo 
pohozená v přírodě. To by mě hodně 
naštvalo, protože by mě nerecyklovali. 
Na to jsem se moc těšila! Nakonec mě 
vhodili do žlutého odpadkového 
kontejneru, kde jsem potkala spoustu 
kamarádů, kteří mi popsali svoji cestu 
až do odpadkového koše.  

 

 

       Už nejsem hezká, štíhlá, čistá, 
voňavá a pěkně oblečená PET láhev. 
Odvezli mě do veliké budovy a slisovali 
mě, zmáčkli a roztavili. Najednou se ze 
mě vyklubal plastový hrneček, ze 
kterého možná pijete.  

      Proto vás prosím, pokud budete 
vyhazovat PET láhev, tak ji vhoďte do 
žluté popelnice! Třeba se někdy 
potkáme.  

                                    Nikola Bartošová                    
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6. MUZIKÁLY V KOSTCE  

MUZIKÁL T ŘI MUŠKETÝ ŘI  
 

 

     Tři mušketýři je český muzikál Michala 
Davida na motivy stejnojmenného románu 
Alexandra Dumase staršího. Úspěch u 
diváků zaznamenaly zejména jeho písně: 
Jediná, Láska, Ráda mám a Touha znát. 
Choreografem a režisérem úspěšného 
muzikálu je Libor Vaculík.  

OBSAZENÍ 

☺ d’Artagnan: Alan Bastien, Tomáš 
Beroun, Zbyněk Fric 

☺ Athos: Petr Kolář, Josef Vojtek 
☺ Aramis: Juraj Bernáth, Jaromír 

Holub 
☺ Porthos: Jiří Helekal, Stanislav 

Hložek, Lešek Semelka 
☺ Mylady: Monika Absolonová, 

Radka Fišarová, Sylva 
Schneiderová 

☺ královna Anna: Linda Finková 
☺ Constance: Zdenka Trvalcová, 

Šárka Vaňková, Markéta 
Procházková 

☺ Richelieu: Bohouš Josef, Tomáš 
Trapl, Marian Vojtko 

☺ Rochefort: Martin Pošta, Tomáš 
Savka 

☺ Buckingham: Tomáš Bartůněk, 
Dušan Kollár, Martin Maxa 
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☺ král Ludvík XIII.: Jiří Březík, 
Lešek Semelka 

☺ Planchet: Jan Kuželka, Petr Pečený, 
Aleš Háma 

☺ Bonacieux: Jakub Wehrenberg, Jan 
Kuželka, Michal Suchánek 

 
OBSAH 
     Romantický příběh o přátelství, 
lásce, ale také o intrikách a nenávisti 
se odehrává v první polovině 17. 
století, kdy vládl Francii Ludvík XIII. 
Ten se však více než o stát zajímal o 
organizování plesů, honů a jiných 
světských radovánek. Vládu nad 
státem držel tedy pevně v rukou 
kardinál Richelieu – člověk vzdělaný a 
inteligentní, schopný politických intrik.  
     Nad Francií visí hrozba války s 
Anglií. Ve snaze zkompromitovat 
královnu Annu povolá Richelieu 
falešným dopisem anglického lorda – 
vévodu z Buckinghamu do Paříže. Zde 
má být překvapen v náručí Anny a ta 
má být usvědčena z vlastizrady. 
Lordovi Buckinghamovi se díky  
přestrojení podaří tajně navštívit 
královnu. Jako zástavu lásky mu Anna 
předá přívěsky, které dostala od svého 
manžela Ludvíka. Rozzlobený Richelieu 
vymyslí lest. Přemluví krále, aby na 
počest Anny uspořádal ples, na který si 
královna musí vzít přívěsky. Zoufalá 
královna prosí o pomoc svoji důvěrnici 
Constance.  V té době přijíždí právě do 
Paříže mladý Gaskoněc – d´Artagnan. 
Zamiluje se do Constance a rád by se  
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stal mušketýrem. Je tedy připraven 
splnit pro svou lásku i pro královnu 
nemožné. Za doprovodu svých přátel 
Athose, Porthose a Aramise cestuje do 
Anglie. Úkol je jasný – přivézt co 
nejrychleji zpět přívěsky pro královnu, 
aby si jimi mohla ozdobit své plesové 
šaty.  
     Richelieu pověří Mylady, aby na 
cestě do Anglie předhonila mušketýry a 
zmocnila se tak přívěsků. Mylady 
využije všech svých ženských 
prostředků a vláká lorda Buckinghama 
do pasti – vžene ho do náruči smrti. I 
Constance umírá její rukou. Mylady je 
však odhalena a ve spravedlivém 
soudu, kterému předsedá její bývalý 
manžel – Athos, popravena.  
     D´Artagnan vrací královně Anně 
přívěsky. V náhodném souboji zabíjí 
Rocheforta a Richelieu mu nabízí právě 
po něm uvolněné místo šéfa ve své 
gardě. D´Artagnan však odmítá. Chce 
sloužit králi, chce se stát mušketýrem. 
Královna plní přání svého manžela – 
přichází na ples ozdobena přívěsky. 
Nakonec slavnostně předává 
d´Artagnanovi mušketýrský stejnokroj 
a plní mu tak jeho velké přání – stát se 
mušketýrem.  
 

 
 
(D. Rumlová, L. Vyoralová                      
zdroje:  
www.wikipedie.cz , 
www.trimusketyri.cz ) 
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7. ZNÁTE HUDEBNÍ 

NÁSTROJE ??? 

XYLOFON 

     
     Dnes vás seznámím s xylofonem, 
který patřící do skupiny bicích 
hudebních nástrojů. S největší 
pravděpodobností pochází z 
Indonésie a do Evropy se dostal asi v 
15. století. 

     Xylofon se skládá ze soustavy 
laděných dřívek (dřevěné 
obdélníkové destičky), na které se 
hraje údery dřevěnou, gumovou 
nebo plastovou paličkou. Pod dřívky 
se nachází soustava rezonátorů. 
Rozsah tónů se řídí počtem dřívek. 

     V symfonickém orchestru se 
používá jako sólový nástroj. Xylofon 
se objevuje v mnoha dílech evropské 
klasické hudby. Gustav Mahler 
použil xylofon např. ve své Šesté 
symfonii. Na začátku 20. století 
došlo k popularizaci xylofonu díky 
hudebnímu stylu ragtime.  

 (B. Kollárová    
zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xylofon , 
http://www.pojdmesihrat.cz) 



STRANA 10 

8. Kynologie 

V tomto čísle jsem si pro vás 
připravila plemeno retrívrů. 
 

 
 
druhy retrívrů:  
Zlatý retrívr 
Labradorský retrívr 
Flat coad retrívr 
Nova scotia duck tolling retrívr 
Curly coad retrívr 

     Zlatý retrívr  je psí plemeno 
vyšlechtěné ve Velké Británii v 19. století. 
Dnes patří toto plemeno do VIII. skupiny 
FCI. Původně retrívr sloužil při  lovu  
kachen či jiného vodního ptactva. 
V současnosti se využívá také jako 
canisterapeutický a asistenční pes. 
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     Jedná se o středně velkého loveckého 
psa, jehož tělo je vyvážené a souměrné. 
Hmotnost  psa se pohybuje mezi 30-45 kg 
a výška je 51-61cm. Srst je hladká nebo 
zvlněná s nepromokavou podsadou. 
Zbarvení srsti se pohybuje od krémové až 
po zlatavě rudou. Na evropských 
výstavách se upřednostňují světle zlatě a 
krémově zbarvení psi, nesmějí mít červené 
ani mahagonové zbarvení.  

     Povahové vlastnosti každého jedince 
nelze jednoznačně určit, lze zobecnit pouze 
to, že retrívři jsou učenliví, hraví, přátelští, 
ale vše samozřejmě záleží na rodinném 
zázemí, ve kterém jsou vychováváni.  
 
(K.Malátová 
zdroje:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Retr%C3%AD
vr 
http://www.celysvet.cz/zlaty-retrivr.php) 

9. Recenze na film 

 

Twilight saga: Rozbřesk 
1.část 

 
 
Režie: Bill Condon 
Hrají: R. Pattinson, K. Stewart, T. Lautner 
 
 
 



STRANA 11 
 
     V první části závěrečného dílu  upířího 
příběhu s názvem Twilight sága: Rozbřesk 
se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward 
Cullen (Robert Pattinson) po svatbě 
vydávají na líbánky do Ria de Janeira. 
Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella 
milující upíra Edwarda, ale zároveň i  
vlkodlaka Jacoba Blacka (Taylor Lautner) 
brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s 
upírem pro ni však znamená velkou 
hrozbu.  Musí se  konečně rozhodnout, 
zda vstoupí do temného, ale lákavého 
světa nesmrtelných, nebo zda bude žít 
plnohodnotným lidským životem. Jakmile 
se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu 
nečekaných událostí, jež mohou mít 
nedozírné následky.  
     Více vám neprozradím. Tento film se 
mi líbil a některé scény byly opravdu 
dramatické. Určitě ho doporučuji všem, 
kteří mají rádi romantické, ale zároveň i  
napínavé příběhy. 
 
(K.Malátová 
zdroje: 
 http://filmovy-stab.osobnosti.cz/twilight-
saga-rozbresk-1-cast-578507) 

10. KMD 

Muzikál Quasimodo 
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Režie: Martin Kukučka 
Hudba: Petr Kaláb, Jan Maxián,     
             Jakub Prachař 
Libreto:  Martin Kukučka a Lukáš    
               Trpišovský 
Hrají:  
Quasimodo - Tomáš Trapl, Csongor  
                      Kassai 
V. Hugo - Ondřej Ruml, Radúz   
                  Mácha 
C. Frollo - Jiří Korn, Marian Vojtko 
Phoebus - Roman Vojtek, David   
                 Kraus, Tomáš Savka 
Špindíra - Petr Vančura, Jan Cina 
Esmeralda - Radka Pavlovčinová,   

                    Markéta Procházková 

Gudula - Radka Fišarová, Vanda 

                Konečná, Luďka Kuralová 

Lily  - Zdenka Trvalková, Kamila   

          Nývltová, Lucie Molárová 

Džali – Koza - Johana Hájková,  

                         Zuzana Kábrtová 

 

     Romantický muzikál podle námětu 
známého románu Victora Huga, Chrám 
Matky Boží v Paříži  pro nás připravilo 
Divadlo Hybernia v Praze.  Známý příběh 
se odehrává před velkolepou katedrálou  
matky Boží, kde  láska a krása jsou v 
kontrastu s ošklivostí a smrtí. Přestože je 
tento podmanivý příběh v podobě 
muzikálu napsán současnými autory pro 
dnešní diváky, výtvarně nápaditá scéna i  
 



STRANA 12 
 
kostýmy vytvářejí atmosféru středověku. 
Divák se spolu s herci ocitne pod klenbou 
katedrály, která má člověku připomínat 
jeho nepatrnost a smrtelnost.  
 
(D.Rumlová, L. Vyoralová 
zdroje: 
http://www.muzikal-zvonik.cz,  
http://www.muzikal-
zvonik.cz/index.php?page=fotogalerie ) 
 

11. Herecká rodina 

Kostkových  
 

 
 

     Petr Kostka  pochází z umělecké 
rodiny, ve které se herecká profese dědí z 
generace na generaci. Jeho otec Jiří Kostka 
léta hrál v plzeňském divadle. Maminka 
Františka Skálová-Wintrová byla také 
herečka. 
     Petr se narodil 11.6.1938 v Říčanech u 
Prahy. Již v dětství si zahrál svou první roli 
– čerta přivázaného k vánočnímu 
stromečku. Přesto si nejdříve nevybral 
herecké povolání, ale vystudoval vyšší 
hospodářskou školu. Teprve po maturitě na 
této škole složil  v roce 1957 úspěšně 
zkoušky na DAMU. Studium ale 
nedokončil a v roce 1960 nastoupil do 
Městských divadel pražských.  
     První filmové role ztvárnil s úspěchem 
už v 2. ročníku DAMU, ale definitivně se u 
diváků i odborné kritiky prosadil v roce 
1960  snímkem  Vyšší   princip,   kde   hrál  
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jednoho ze studentů popravených za 
stanného práva. 
     Celá desetiletí patří k 
nejobsazovanějším filmovým a televizním 
hercům. Má mimořádně rozsáhlý herecký 
rejstřík - od psychologických dramat přes 
dobrodružné filmy až ke komediím, ve 
kterých hraje nejraději. Diváci si ho 
pamatují například z filmů Zítra vstanu a 
opařím se čajem, Zločin v dívčí škole nebo 
ze seriálu Četnické humoresky. 
     V soukromí jej zasáhla tragická 
autonehoda, při které zemřela jeho první 
manželka Ingrid Kostková - Vavrouchová. 
S ní měl dvě dcery. Ovdovělý Kostka se 
pak oženil s kolegyní Carmen Mayerovou. 
Ta si přivedla do manželství jednu dceru. 
Spolu mají ještě dceru Terezu. Ta je dnes 
známou televizní moderátorkou a úspěšnou 
herečkou. 

V roce 2006 se Tereza provdala za  Petra 
Kracíka a v roce 2007  se jí narodil syn 
Antonín. 

 

(P. Klabíková 
zdroje :   
http://www.ahaonline.cz 
http://revue.idnes.cz/tereza-kostkova) 
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11. ZAHÁNÍME NUDU 
Dárková taška 

z krabice 

 
Potřebujeme: 
Krabici od müsli, temperové barvy, 
barevné papíry a jiné ozdoby, např.konfety 

 
 

1. Z krabice odstřihneme vrchní část. 
Na krabici si namalujeme oválky 
pro uši tašky (asi 3 cm od jejího 
okraje). 

   
 

2. Do této části práce můžeme zapojit 
svoji fantazii a tvořivost. Já jsem si 
tašku pomalovala černou 
temperou, polepila ji natrhanými 
pruhy papíru a dozdobila 
konfetami. 
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3.  Hotovou tašku přehneme na boční 
straně jako to bývá u papírových 
tašek. A máme hotovo!!! 

 
 

Hnízdo pro kuřátka 
Potřebujeme: 
Seno, provázek, jehlu, pevnou nit, nůžky a  2 
kuřátka  

 

1. Jako první si připravíme svazek sena a 
na kraji svazku uděláme pevný uzel z 
provázku. Jeden konec uzlu 
ustřihneme a s druhým budeme 
pracovat.   

 
 

2. Svazek pevně omotáváme dlouhým 
koncem provázku. Postupně 
přidáváme další svazky, z kterých 
vytvoříme dlouhého hada.  

 
 

3. Musíme se snažit o stejnou tloušťku 
svazku. Jen konec a začátek by měl 
být o něco tenčí.  
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Seno vylézající z hada zastřiháváme. 

 
 

4. Slaměného hada prohýbáme, aby 
stébla byla pružnější. 

 
 

5. Na začátek hada přivážeme jehlu a nit. 
Začneme tvořit spirálu a každou 
otočku na několik místech přišijeme 
k další otočce. 

 
 

6. Každou další otočku trochu posuneme 
ven, abychom si               vytvarovali 
hnízdo. 
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7. Konec hada zastřihneme do špičky a 
několikrát přišijeme. Zastřihneme i 
vyčnívající stébla. 

   
 

8. Velikost hnízda záleží na délce hada 
(během práce můžeme libovolně 
prodlužovat).  

 
9. Teď už jenom vložíme kuřátka a dílo je 

hotové. Kuřátka můžeme také nahradit 
velikonočními  vajíčky. 

  
(N. Bartošová 
zdroj: Creative Amos) 
 
13. VTIPY☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Potká Pepí ček žábu a ta mu říká: „Polib 
mě a něco dostaneš.“ Pepí ček žábu 
políbí a žába povídá: „Dostaneš 
ekzém.“ 

 
( B.Kollárová , K.Malátová  
http://www.vtipy.net  , 
http://www.google.cz) 


