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MILÍ ČTENÁŘI A MILÉ ČTENÁŘKY 

Tímto Vám chci představit časopis DOJNÁ      
KRÁVA. Ano, název může být trochu zavádějící, 
ale každý správný knihkupec ví, co tento pojem 
znamená v knihkupecké terminologii. Vytvořit 
tento plátek nám dalo hodně práce, úsilí             
a nápadů. Myslím si, že jsme se hodně snažili, 
abychom dali dohromady zajímavý časopis,    
který by naše spolužáky mohl zaujmout,          
ale když se na něj podíváte pořádně, vyplyne 
Vám, že jsme nevytvořili nic převratného. Ano, 
takovýchto časopisů už bylo na českých školách 
vytvořeno a ne jen na českých ale po celém svě-
tě se každý den vydá nějaký ten plátek.            
My nechceme být nejoriginálnější, poněvadž to 
v takové konkurenci ani nejde. Náš tým je složen 
ze samých amatérů, kteří chtějí pouze dobré 
hodnocení a jedničku od paní profesorky.        
Ale přesto doufáme, že si něco z našeho časopi-
su přečtete, nějakou rubriku si zamiluje a pokud 
ne, prosím, ať se z našich stránek nestane jen 
kus papíru na vaše školní malůvky. A tímto chci 
také poděkovat všem, co se na vzniku podíleli, 
někdy jsem byla asi moc nepříjemná, ale dou-
fám, že se to vyplatilo. 

 

 

 

 Také chci popřát hodně štěstí mým spolužá-
kům, kteří budou spolu se mnou skládat sou-
borné zkoušky z anglického a německého        
jazyka, snad to všichni zvládnem!!! 

 

Za naši redakci vám chci popřát štatstné a vese-
lé vánoce a štatsný nový rok, 

Vaše Tereza Popková, šéfredaktor 
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Školní akademie 

 

  V úterý 9. listopadu se v DDM Ulita konala již čtvrtá školní akademie. Diváci shlédli více i méně zdařilá 
hudební, divadelní a taneční vystoupení. Jedno z divadelních vystoupení bylo například zpracování 
Sweeneyho Todda třídy K3. 

  Největší ohlas v publiku vyvolala umělecká skupina Kimono a jejich variace na Hamleta. Doufejme, že 
v dalších ročnících bude úroveň akademie jen stoupat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 

 

  Výstava probíhá od 4. 11. 2010 do 6. 2. 2011 v prostorách Domu u kamenného zvonu na Staroměst-
ském náměstí. Koná se při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn po 
jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou. 

  

 Výstava je instalována od suterénu až po druhé patro. V prvním patře připomíná prvního českého krále 
z rodu Lucemburků a představuje i osobnost královny Elišky a její přemyslovské kořeny. Ve druhém pa-
tře se návštěvníci mohou blíže seznámit s životem Pražanů a architekturou Prahy na konci 13. a v první 
polovině 14. století. Těžištěm výstavy jsou předměty z oblasti zlatnictví, relikviáře, iluminované rukopi-
sy, pečeti a předměty denní potřeby. 

  Výstavu mohu jen doporučit, protože vystavované předměty stály za to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: vlastní archiv     
      
      
  Tereza Marešová  



Lifestyle       TVÁŘE MÓDY 
   CHRISTIAN DIOR  

 

 Dior, jedna z nejznámějších a nejluxusnějších 

značek světa.  

 Za jejím vznikem stojí Francouz Christian Dior, 

který byl, mimo jiné, ve své době velkým konkuren-

tem Coco Chanel. 

Christian se narodil 21. ledna 1905 ve městě Gran-

ville v Normandii do bohaté rodiny úspěšného prů-

myslníka.  

 V pěti letech se s rodinou stěhuje do Paříže. 

 Už jako malý projevoval svůj umělecký talent, 

například na každoročních karnevalových oslavách, 

zajímal se také o hudbu, divadlo a navrhování diva-

delních kostýmů (např. ve hře Rytířů kulatého stolu, 

roku 1937. Pro tuto hru navrhovala kostýmy též Coco Chanel.) 

 V patnácti letech nastupuje, na přání rodičů, na prestižní školu Exile des Science Poli-

tiques, aby se z něj mohl stát diplomat. 

 To ale není to, po čem by Christian toužil a tak roku 1926 opouští školu bez diplomu a 

raději si otevírá galerii - díky finanční podpoře svého otce. Vystavuje zde díla Picassa nebo 

Dáliho. 

 Bohužel přijde hospodářská krize a on je nucen svou galerii zavřít. Jeho matka umírá 

o rok později a jeho otec je finančně zruinován, spolu s penězi přichází i o rodinnou vilu, 

která v této době slouží jako muzeum. 

 Dior se začíná věnovat navrhování dámských šatů a klobouků. Návrhy publikuje 

v časopise Le Figaro Illustré, kde působí jako ilustrátor. Své modely prodává do módních 

domů Niny Rycci a Cristóbala Balenciaga.  

 Roku 1938 nastupuje u Roberta Pirueta jako modista, zde také vytváří dámský černo-

bílý pepitový kostým, který se stává světovým hitem. O rok později nastupuje do armády. 

 V roce 1940 se vrací a společně se sestrou a otcem se stěhuje z Paříže do regionu 

Van. 

 Bez Paříže však nezůstává dlouho a v následujícím roce se sem vrací a stává se jed-

ním z hlavních návrhářů módního salonu Luciena Lelonga. 

V lednu 1946 pak otevírá svůj vlastní módní dům, díky podpoře textilního magnáta Mar-

cela Bussaca. Po otevření představuje svou první kolekci pro ženy. Kolekce má obrovský  



úspěch, dává oblékání nový směr – má štíhlý pas, odhaluje dekolt i kole-

na a je velmi elegantní. Pro denní odívání zvolil zvonovité sukně, krátké 

kabátky a samozřejmě klobouky. Pro večerní róby využívá mnoho látek a 

modely někdy váží až 30 kilogramů. Tato kolekce dostává název NEW LO-

OK. 

 Christian Dior se stává světově uznávaným návrhářem a jeho jméno 

se stává symbolem módy. 

 Později začne vyrábět i parfémy – Parfums Christian Dior. 

 Za svůj život představí 22 kolekcí a každá jeho kolekce je výjimečná a dokonalá. 

 Dior přináší módě linie, které zvýrazňují krásu ženského těla. 

 Nejznámějšími liniemi jsou – linie X, linie A, linie H. 

 Zrušil široká ramena a zavedl styl řasení spodniček a útlý pas, znova se začaly nosit 

korzety. 

 Začal používat umělá vlákna. 

 Christian Dior umírá v 52 letech, na vrcholu své slávy, 24. října 1957. 

 Značku Dior přebírá jednadvacetiletý Yves Saint Laurent, pouze však do roku 1960, 

pak se vydává svou vlastní cestou, která je velmi úspěšná. 

 Yvese vystřídá Marc Bohdan a jeho střídá Gianfranco Ferré. Dnes se o chod Diorovy 

firmy stará talentovaný Angličan John Galliano. 

 Všichni pokračovatelé značky Dior se drží jeho charakteristických vlastností a proto je, 

i dnes, jméno Dior jednou z nejvyhledávanějších na světě. 

 

GUCCI    
 

 Zakladatelem této značky je Guccio Gucci. 

 Narodil se roku 1881 v rodině florentského sedláře. 

Ve čtrnácti letech utíká do Londýna. Má svůj sen o obchodu s luxusním koženým zbožím, 

pracuje však jako pomocná ruka v kuchyni Savoy a tak se vrací zpět do Florencie 

 Roku 1921 otevírá svůj první obchod. Nabízí v něm kožené zboží a jezdecké doplňky. 

 Měl takový úspěch, že roku 1953 rozšiřuje svoje obchody až do Londýna, Paříže, Palm 

Beach a New Yorku. 

Bohužel ve stejném roce Guccio umírá a jeho firmu přebírají tři z jeho dětí.                                                                                          

 Aldo Gucci je rozený obchodík a právě on je tvůrcem loga, skládajícího se z dvou G. 

Jeho bratr Rodolfo už do podnikání tolik zapálený nebyl. Toužil po tom, věnovat se filmu, 

převzal však filiálku v Miláně, jak si přál jeho otec. 

V 70. letech nastupuje na scénu třetí generace rodu Gucci, Paolo, syn Alda a Maurizio, syn 

Rudolfa.                                                                          

Aldo 



 Bohužel v rodině Gucci neměla láska moc místa a byly mezi nimi neustálé rozepře. 

Paolo informoval úřady Spojenách Států o daňových únicích svého otce a Aldo tak musel 

jít na nějaký čas do vězení, Paolo byl vyhozen. 

 Maurizio se zase oženil proti Rodolfově vůli, který nesouhlasil s tím, koho si bere. Po-

važoval Patrizii za vypočítavou zlatokopku, bohužel měl také pravdu. 

 Po Rodolfově smrti získal Maurizio polovinu podílu ve firmě.  

 Firmě to ale nepřineslo nic dobrého, Maurizio byl nezodpovědný a kvalita značky 

Gucci, která, až doposud, byla velmi dobrá a vyhledávaná, šla rapidně dolů. 

 Maurizio se rozvádí s Patrícií, ta to těžce nese a když se dozvídá, že se Maurizio chce 

znova oženit, proto si najímá vraha, který ho roku 1955 zastřelí. Tím končí rod Gucci, fir-

mu však přivede zpět na výsluní Tom Ford. A na výsluní je dodnes, i přes tragédie rodiny 

podle, které nese své jméno.     

                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Gucci                                                                                                                           Tom Ford 

 

 

 

foto: Gogole.com  

 

 

 

 

Alice Neradová-Lily 



 

                             Stroj času 

 

 

 

 

 Sametová revoluce – 17. listopad a jeho dopad na společ-

nost 80. léta 20. století – Východní blok, který byl dosud 

z největší části podřízen Sovětskému svazu, a ve kterém se prosa-

zovaly principy komunismu, se jiţ několik let pomalu ale jistě začal rozpadat. Po skončení 

„Studené války“ se Rusko začalo zajímat především o svoji ekonomiku a hospodářství, 

čímţ přestalo tolik dohlíţet na své drţavy. Snad právě proto, ţe se přestala uplatňovat vláda 

ruského teroru tak silně, mohla proběhnout revoluce v Československu tak hladce, ţe dosta-

la přízvisko Sametová. 

 

 17. listopad – první den revoluce pravděpodobně nikdo nepředpokládal, ţe by se moh-

lo stát něco ta důleţitého a zásadního. Vţdyť nikdo nevylepoval ţádné plakáty „Svrhněte 

vládu“ nebo „Konec komunismu“. Kromě pár vykřikovaných hesel proti KSČ se nikdo o 

nic nepokusil. Nikdo neorganizoval státní převrat. A přeci – pokojná stávka studentů, kteří 

se sešli na Albertově k pietnímu pochodu, aby si připomněli 50. výročí uzavření vysokých 

škol nacisty, měla za následek důleţitý zvrat v naší historii.  

  

 Od 8:00 vyhlásil ministr Kincl bezpečnostní akci, která měla udrţet pořádek.  

  

 V 15:40 bylo na Albertově shromáţděno přibliţně 600 studentů, kteří nevykazovali 

známky násilí či anarchie. Kolem 16:00 však jejich počet mnohonásobně narostl. Mimořád-

ně střízlivý odhad Státní bezpečnosti hovořil v tuto dobu jiţ o 15 000 lidech. Některé zdroje 

však uvádějí aţ 50 000.  

  

 V 16:40 byla ukončena část manifestace a pořada-

telé vyzvali zúčastněné, aby se přesunuli na Vyšehrad 

ke hrobu Karla Hynka Máchy. Část lidí se však rozhod-

la řídit letákem vydaným původně k manifestaci a zamí-

řila na Václavské náměstí. Některé vedl úmysl, některé 

moţná omyl způsobený náhlou změnou trasy. Na Vyše-

hrad dorazilo kolem 10 000 lidí a v 18:15 byla celá demonstrace ukončena. 

 Na Václavském náměstí se však počalo odehrávat drama, které způsobilo právě onu 

vlnu událostí, která se vybaví většině lidí při vyslovení tohoto data. Krajský tajemník KSČ 

se doţadoval u velitelů hlídajících policejních jednotek rozehnání demonstrantů. Ti však 

měli svůj rozkaz: „Nezasahovat nebude-li to nutné“. Teprve kdyţ se procesí začalo nepláno-

vaně přesunovat do centra města a pět tisíc lidí protrhlo kordon bezpečnostních sloţek ve 

Vinohradské ulici, začaly se věci měnit k horšímu. Přibliţně 10 000 lidí pokračovalo aţ 

k Národnímu divadlu a odtud zamířilo na Hrad. V tuto chvíli dostávají Bezpečnostní jednot-

ky pokyn zabránit průvodu v cestě na Praţský hrad a zatarasili Most 1. máje.  



 Dav se proto odklonil od původního cíle a vydal se     

Národní třídou na Václavské náměstí. Zde si demonstrující 

začali sedat před kordon a po celém prostranství. Aby nemohli 

přicházet další lidé, zejména ta část demonstrantů, která se 

dříve odklonila k Vinohradské ulici, byly uzavřeny přístupy 

k Václavskému náměstí. 10 000 demonstrujících bylo nyní 

uvězněno mezi policejními kordony bez moţnosti odejít.      

  

 20:15 Veřejná bezpečnost, dobrovolníci a tzv. červené 

barety začínají tlačit demonstranty stále více do středu náměs-

tí. Jedinou cestou ven byly tzv. uličky, které vznikaly náhodou 

mezi bezpečnostními sloţkami. Zde však byli demonstranti 

brutálně biti. Během pouhé hodiny bylo tímto násilným      

způsobem rozprášeno všech 10 000 zúčastněných. Tím však 

den dosud neskončil. Bezpečnostní jednotky se stejně brutálně 

pouští i do nezúčastněných přihlíţejících ze strachu, aby se 

nepřidali k demonstraci. Nezávislá lékařská komise později 

uvedla, ţe ošetřila 568 zraněných.  

  

 Někteří studenti šli z demonstrace rovnou do divadel      

a dalších kulturních institucí, kde vyprávěli některým hercům 

a umělcům o skončeném zásahu. Někteří z nich dali později 

podnět k vyhlášení stávky na podporu studentů. 

  

 Tím skončil jediný den, kdy se během celé revoluce dalo 

mluvit o skutečném násilí.  

 

 V 70. letech 20. století proběhly v komunistické straně 

rozsáhlé čistky. To znamenalo vyloučení pro 500 000 lidí a ve 

finální fázi nastalo období tzv. normalizace, během kterého 

strana odstranila i některé nepohodlné a příliš zapálené komu-

nisty z jejich pozic na školách, úřadech a v dalších institucích. 

Přesto komunistický reţim, byť ne v tak tvrdé podobě, stále 

vládl.   

  

 Ekonomická situace v Československu byla - oproti    

Polsku či Maďarsku - poměrně dobrá, coţ zajišťovalo jistou 

míru blahobytu a stability reţimu. Ačkoli jsme zaostávali za 

Západem, nedoléhaly na dělnictvo tak silně ekonomické    

problémy. Tím nebyl dán ţádný podnět k masovým protes-

tům, jako tomu bylo v Polsku roku 1980.  Opozici tak stále 

tvořila jen malá skupinka lidí kolem Charty 77 a Václava 

Havla, která nepředstavovala tak váţné ohroţení.  

  

 V 80. letech docházelo v Československu k postupnému 

uvolňování poměrů, coţ umoţnilo alespoň z části vystupovat 

opozici na veřejnosti. Přesto se zdálo, ţe situace je stále      

stabilní a vláda je pevně v otěţích Gustava  Husáka  a  Miloše 

Narodili se 

Eliška Krásnohorská, 
vlastním jménem Alžběta 
Pechová, 18. 11. 1847 – 
26. 11. 1926. Byla česká 
básnířka, libretistka, spi-
sovatelka a překladatelka. 
Byla členkou Ženského 
výrobního spolku českého 
a redaktorkou Ženských 
listů. Pohřbena na Olšan-
ských hřbitovech. 
Karel Hynek Mácha, 16. 
11. 1810 - 6. 11. 1836. Byl 
romantický básník a pro-
zaik. Hrál ve Stavovském a 
Kajetánském divadle. Pat-
řil do skupiny spolupra-
covníků Josefa Kajetána 
Tyla. Zemřel na zápal plic, 
aniž by stihl uskutečnit 
svoji plánovanou svatbu. 
 
Karel Jaromír Erben, 7. 
11. 1811 – 21. 11. 1870. 
Český básník, prozaik, ja-
zykovědec, historik, 
folklorista, sběratel lidové 
tvorby. Po vystudování 
gymnázia v Hradci Králo-
vé studoval právnickou 
fakultu v Praze. Na studia 
si vydělával výukou hud-
by. Zemřel proslaven svý-
mi sbírkami básní, přede-
vším Kyticí. 
Karel Sabina, pseudony-
my Arian Želinský a Leo 
Blass, 29. 12. 1813 – 8. 11. 
1877 byl český spisovatel, 
politik a novinář. Několi-
krát byl uvězněn pro své 
revoluční názory a kritiku 
vládnoucího systému. Ze-
mřel na celkové vyčerpá-
ní, je pohřben 
v neoznačeném hrobě na 
Olšanských hřbitovech. 
Václav Kliment Klicpera 
23. 11. 1792 – 15. 9. 1859 
byl český spisovatel a dra-
matik. Se Sdružením čes-
kých vlastenců hrál ve Sta-
vovském divadle odpoled-
ní hry. Roku 1850 se stal 
školním radou a roku 
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Jakeše. Většina politologů na celém světě vůbec nepředpokládala, ţe by Československo 

mohlo proţít revoluci. Vědělo se pouze, ţe v nejvyšších vrstvách KSČ, která jiţ neměla 

takovou podporu od Moskvy, probíhají neshody a rozepře.  

 

 18. listopad – lidé se dozvěděli o den předtím probíhající akci. Především rodičů se 

dotklo, jak se zacházelo s poklidně demonstrujícími studenty, a začaly se tvořit první stáv-

ky. Na vysokých školách a v divadlech se začaly tvořit stávkovací výbory, které chtěly   

nechat celou situaci vyšetřit a potrestat viníky. V Realistickém divadle byla navrţena     

týdenní stávka na podporu studentstva, čímţ se herci přidali ke studentům, kteří jiţ týden-

ní stávku zahájili. Proti jednání bezpečnostních sloţek a reţimu se překvapivě začali vyja-

dřovat i někteří členové komunistické strany a postavili se na stranu studentů. Opozice 

oproti tomu přílišnou aktivitu zatím nevyvíjela.  

  

 Vedení KSČ si zprvu neuvědomovalo rozsah stávek,  

a tak nic nepodnikalo. Nepřikládalo akci na Národní třídě   

a Václavském náměstí ţádnou váhu. Pouze fáma o úmrtí 

studenta Martina Šmída je poněkud trápila, neboť se dosta-

la do zahraničí. 

  

 Tato fáma však způsobila značný rozruch i mimo  

Prahu. Začali se bouřit a formovat mimopraţští studenti      

i lidé z okolí Prahy. Celý den nosili lidé na Václavské    

náměstí svíčky k uctění „mrtvého“. Aţ několik dní poté se 

ukázalo, ţe mrtvý nebyl mrtvý a jiţ vůbec ne student. Šlo 

o příslušníka StB, který psychickým vypětím omdlel.  

 

 Veřejná bezpečnost dostala v noci z 18. na 19.11 roz-

kaz nikde nezasahovat. 

 

Neděle 19. listopadu 

V Činoherním klubu se na popud Václava Havla sešli 

představitelé opozice, aby jednali o narůstající nespokoje-

nosti obyvatelstva a událostech minulých dní. Občanské 

fórum vyjádřilo nespokojenost s vládnoucími strukturami 

státu, poţadovalo odstoupení zkorumpovaných politiků      

a propuštění politických vězňů. Současně vyjádřilo podpo-

ru plánované generální stávce, která měla proběhnout     

27. listopadu.  

Během dne se sešla skupina studentů k uctění a pietnímu 

pochodu na počest Martina Šmída. Tato malá a nenásilná 

demonstrace byla nenásilným způsobem zastavena na 

mostě 1. máje. Ve večerních hodinách potom oznámila   

ministryně školství, ţe Martin Šmíd byl nalezen ţivý. Tím 

bylo po fámě.  

Zemřeli: 

Marie Terezie 13. 5. 1717 – 
29. 11. 1780, známá také jako 
„císařovna Marie Terezie“ a 
často označovaná jako Matka 
dvou císařů. Byla arcivévod-
kyní rakouskou, královnou 
uherskou a královnou českou 
(1743–1780). Byla jedinou 
vládnoucí ženou na českém 
trůně. 
Josef Jungmann – 16. 7. 
1773 – 14. 11. 1847. Byl vý-
znamným českým filologem, 
lexikografem, spisovatelem a 
překladatelem. Položil zákla-
dy dnešní češtiny.  
František Josef I. 18. 7.  
1830 – 21. 11. 1916. Byl z 
rodu Habsbursko-
Lotrinského a byl 68 let cí-
sařem rakouským 
(nekorunovaným). Současně 
držel i tituly král český 
(nekorunovaný) a uherský 
(korunovace 1867), král lom-
bardský a benátský, dalmat-
ský, chorvatský a slavonský.  
Gustáv Husák 10. 1. 1913 – 

18. 11. 1991 Bratislava. Pů-

vodně se jmenoval Augustin a 

narodil se na Slovensku 

v Bratislavě. Byl českosloven-

ským komunistickým politi-

kem a posléze prezidentem 

republiky. V roce 1989 abdi-

koval během Sametové revo-

luce. 
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 V následujících dnech se událo mnoho větších i menších stávek, které byly koruno-

vány generální stávkou 27. listopadu. Po celou dobu se konaly projevy předních členů 

opozice, jakými byli Václav Havel, předseda Městského výboru Československé strany 

socialistické Petr Mišoň či herec P. Burian. Na Václavském náměstí se před zraky 

200 000 lidí uskutečnil první manifest z balkónu Melantrichova nakladatelství.  

 

 Za celou dobu revoluce nikdo nezemřel. Konaly se rozhovory mezi opozicí a KSČ, 

které vyvrcholily 10. prosince odváţným gestem Gustava Husáka. 

 

 10. prosinec – poprvé od nástupu komunismu v Čechách byla ustanovena ne zcela 

komunistická vláda, ve které bylo 10 míst KSČ, 7 míst pro nestraníky, 2 místa pro ČSS  

a 2 místa pro lidovce. Prezident Husák následně oznámil federálnímu shromáţdění svoji 

demisi. StB se jiţ připravovala na změnu reţimu, takţe začala likvidovat některé citlivé 

dokumenty v opuštěném lomu nedaleko Plzně.  

 

 Vzhledem k vývoji a otevření hranic s Rakouskem, ke kterému došlo 9. prosince, 

začalo se 11. 12. s bouráním dalších částí „Ţelezné opony“. Tím se otevřely hranice   

úplně. Situace dospěla dokonce tak daleko, ţe se začali vracet i čeští emigranti, jako    

například Tomáš Baťa. 

 

 21. prosince pak byly rozpuštěny Lidové milice. 

 

 Dne 28. prosince byl přijat kooptační zákon, který dočasně umoţnil Federálnímu 

shromáţdění a národním radám dosazovat nové poslance vlastním rozhodnutím bez    

voleb. Téhoţ dne se čerstvě kooptovaný poslanec Alexander Dubček stal předsedou    

Federálního shromáţdění. 

 

 Dne 29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Praţského hradu Václav Havel 

zvolen prezidentem Československa. Stal se tak po 41 letech prvním nekomunistickým 

prezidentem. Velmi zajímavé a důleţité je, ţe Václava Havla odhlasovali jednotně           

i komunističtí političtí činitelé, kteří jej předtím uvěznili. V okamţiku jeho zvolení skon-

čily i studentské stávky. A také tím skončila vláda komunismu a Sametová revoluce. 

 Události mezi 17. listopadem a 29. prosincem nás přivedly k demokracii. Staré    

komunistické praktiky byly odstraněny, političtí vězni byli propuštěni, hranice se uvolni-

li a začaly se navazovat styky se Západní Evropou.  

 

 Za zásah na Národní třídě bylo stíháno 28 příslušníků SNB, 11 z nich bylo odsouze-

no. Pouze jeden trest nebyl podmíněný, a to u příslušníka Veřejné Bezpečnosti, který zbil 

těhotnou ţenu. Za zneuţití pravomoci byli souzeni i velitelé zásahu. 

 Někteří politologové tvrdí, ţe Sametová revoluce byla náhlým sledem událostí, kte-

ré  nikdo předem neplánoval. Jiní tvrdí, ţe šlo o přirozené vyústění dlouho potlačova-

ných nálad obyvatelstva, a ţe 17. listopad se stal spouští jiţ tak plánované revoluce. Nej-

zajímavější jsou potom názory, ţe celá událost byla pouze inscenací KSČ pro předání 

moci, kterou tato strana postupně ztrácela. Nikdo dnes neřekne, co z toho je pravda. 

Moţná,   ţe jsou pravdivé všechny tři myšlenky najednou. Důleţité je, ţe tato epizoda 

našich dějin nás uvedla zpátky do Evropy, a ţe se prosadila touha lidí po svobodě slova a 

pohybu. 
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                    Krátká historie Vánočních svátků  

 

 Pro mnoho lidí jsou dnes Vánoční svátky noční můrou, 

obdobím stresu a nakupování dárků. V posledním desetiletí 

udělali lidé z Vánoc především komerční záleţitost, na kte-

ré chce kaţdý obchodník co nejvíce vydělat. I ostatní lidé si 

zvykli dívat se na Vánoce komerčně a jejich hlavním cílem 

je ohromovat své příbuzné a známé honosností a velkory-

sostí svých darů. Jenomţe ne vţdy tomu tak bylo. Vánoce 

byly především dobou uctění příchodu Jeţíše Krista na zem 

a také časem lásky a rodinného pokoje. Hlavním účelem nebylo obdarovávat své bliţní a 

sousedy, ale proţít tyto svátky v kruhu nejbliţších. Je velká škoda, ţe se na tento účel Vá-

noc dnes zapomíná, a stejná škoda je, ţe se zapomíná i na některé staré tradice a zvyky, 

které byly s Vánoci odedávna spojeny. Pojďme si proto něco připomenout z dlouhé histo-

rie Vánoc v naší zemi. 

 Dnes začínají pro většinu lidí Vánoce na začátku prosince, kdy je třeba začít shánět 

dárky. Jsou i tací, kteří veškerou oslavu Vánoc dokáţí vměstnat do jednoho jediného dne, 

24. prosince. Vánoce však podle tradice začínají jiţ čtyři týdny před Štědrým dnem. V tuto 

dobu začínal tzv. Advent. Byla to doba mnoha církevních svátků, které byly velice oblíbe-

né, protoţe krátily čekání na touţený den. Bylo to období půstu a většiny druhů zábavy. 

Zakázáno bylo například tančit, v některých místech si děti nesměly hrát spolu venku a 

rozhodně byly zakázány všechny svatby. Kaţdý adventní den chodily děti i dospělí na jitř-

ní modlitby, kterým se říkalo roráty. Toto zajímavé a divně znějící slovo má svůj původ 

v latinském Rorate caeli (Rosu dejte nebesa shůry), coţ byla první slova většiny advent-

ních písní. Všichni si svítili tzv. sloupky/rorátními svíčkami – neobvykle tvarovanými a 

nádherně zdobenými svícemi z včelího vosku. Ty mívaly nejrůznější tvary, nejčastěji však 

modlitební kníţky či adventního věnečku. 

 Do dnešních dní se zachoval snad pouze jeden zvyk, a to zapalování adventního věn-

ce. Kaţdou neděli se zapaluje jedna svíčka na adventním věnci. Světlo totiţ symbolizuje 

příchod Krista spasitele na zemi. Původní barvou svíček byla fialová, protoţe byla i bar-

vou kněţského roucha. Dnes se pouţívají i barvy ostatní, především však červená a zlatá, 

protoţe působí nejvíce svátečně. 

 Mezi významné svátky patřil Sv. Martin 11. listopadu. Tento den byl významný 

z několika důvodů. Především se většinou v tomto období objevoval první sníh, coţ byla 

neklamná známka nastávající zimy. A dalším důvodem bylo definitivní ukončení práce na 

polích. Čeledíni a děvečky měli moţnost ukončit u pána sluţbu a do nové nastupovali aţ 

na Nový rok.  Dostávali vyplacenu mzdu a jako výsluţku tzv. martinské  rohlíky  ve  tvaru  



podkovy. Všichni se však nejvíce těšili na Svatomartinskou husu, při které spolu stolovali 

členové rodiny i s čeledí.  

 Obecní zaměstnanci jako byl kantor, ponocný a především obecní pastýř v tento den 

uzavírali nové smlouvy.  

 25. listopad byl den sv. Kateřiny. V tento den se pořádaly poslední taneční zábavy, na 

kterých často platilo tzv. ţenské právo. To znamenalo, ţe si dívky volily svého tanečníka, 

ale také musely platit všechno jídlo, pití a muziku. Jako dárek dostávali tanečníci kytičku, 

věneček nebo vrkoč. Na památku sv. Kateřiny se tento den nesmělo pracovat s ničím, co 

mělo kola. 

 30. listopad byl dnem sv. Ondřeje. Tento den se údajně dalo nahlédnout do budouc-

nosti.  Nejčastěji se vyřezával otvor do ledu na jezeře či rybníce. Tuto metodu nejvíce pro-

slavil K. J. Erben ve své básni Štědrý večer. Dívky se v tento den snaţily zjistit, zda se 

vdají či ne. Proto chodily klepat večer na kurník a čekaly, kdo se ozve. Ozval - li se ko-

hout, znamenalo to vdavky. Pokud se ozvala slepice – další rok čekání. Někde se zase 

chodilo třást bezovým keřem či plotem a říkalo se: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes.“ Dív-

ka potom čekala, z které strany zaštěká pes a na tu stranu se vdala. 

 Do dnešních dnů se zachovalo snad jen lití olova. Roztavíme malý kousek olova, a 

kdyţ je v tekutém stavu vylijeme jej do studené vody. Podle tvaru, který nám připomíná 

znovu ztvrdlé olovo, potom určujeme, co nás v příštím roce čeká. 

 4. prosinec – sv. Barbora. V tento den chodily skupiny dívek oblečených v bílých 

suknicích či spodničkách, s bílým šátkem na hlavě a škraboškou.  V jedné ruce měly ošat-

ky s jablíčky, rozinkami a oříšky pro hodné děti, v druhé měly metličku pro trestání těch 

zlobivých. Mnohdy dětem i celé chalupě přehrávali veršované divadélko s námětem le-

gendy o sv. Barboře.  

 Dnes se drţí pouze zvyk s řezáním větviček višní či třešní, tzv. barborek. Věřilo se, 

ţe pokud barborky na Štědrý den rozkvetou, dívka se vdá. Pokud ne, bude rok čekat. Ně-

kde se dokonce věřilo, ţe pokud barborky nerozkvetly, dívka jiţ není pannou. 

 6. prosinec je svátek sv. Mikuláše. Tento svátek se však jiţ od dávných časů slaví jiţ 

předvečer tohoto dne, tedy 5. prosince.  Jiţ po staletí chodí tento patron dětí oblečený 

v kněţském rouše s berlou, a roznáší dětem sušené ovoce, rozinky, oříšky, perníčky či 

drobné dárky. Oblíbený býval hlavně vrkoč. Kam Mikuláš nedorazil (zpravidla do nej-

chudších rodin), tam se nadílka odehrávala zcela jinak. Za okno se dávaly punčochy a ty 

se naplnily drobnou výsluţkou.  

Ve středověku chodily rozsáhlé průvody ţáků a kantorů v mnoha maskách. Časem se však 

počet masek zredukoval na tři – Mikuláše, anděla a čerta.  

Tradiční byly návštěvy Mikulášských trhů, kde se kupovalo ovoce, cukrovinky a hlavně 

turecký med, který se sem touto dobou dováţel ze zahraničí.  



 13. prosinec, sv. Lucie. Tento den chodily dívky oblečené v bílé košile s plachetkou 

přes vlasy a bílým obličejem. Na jihu Čech nosily škrabošku s dlouhým zobákovitým no-

sem. V ruce pak nosily dřevěný nůţ, koště či peroutku. Nic nenadělovaly, pouze strašily a 

hospodyně v jejich svátek musely mít naklizeno, jinak by je Lucie potrestaly.  Na sv. Lucii 

se nesmělo příst ani drhat peří.  

 21. prosinec je den Slunovratu a je tak nejkratším dnem v roce. Tento svátek nemá 

svůj původ v křesťanských svátcích, ale v pohanských. Proto i mnoho věcí, které se tento 

den dělaly, měly základ v pohanství.  Nejzajímavějším příkladem je stará česká koleda: 

„Koleda, koleda, Dědku, vem na Bábu štětku…“ V této koledě se totiţ zpívá o třech po-

hanských bozích – Koledovi, Dědkovi a Babě. Nejdůleţitější z nich byl Koleda, protoţe 

„lámal“ světlo, prodluţoval den a sliboval dobrou úrodu. Proto byli koledníci všude vítáni. 

Z doby „pohanů“ jsou také inspirovány předměty typické pro tento den, jako jsou zlatá 

prasátka pro štěstí, sluníčka, polaz či dekorace s ptáčky. 

 24. prosinec je jedním z hlavních církevních svátků v roce. V Čechách se slaví jiţ od 

14. století a je spojen s obdarováváním. Podle tradice se mělo na stole objevit devět druhů 

pokrmů. Od všeho co se v roce urodilo. Chybět nesměl chléb, vánočka, česnek a cibule. 

Na začátku hostiny se dával oplatek s medem, následovala hrachová či čočková polévka, 

kroupový nákyp s houbami či švestkami (Černý Kuba) a sušené ovoce s rozvařeným koře-

ním, kterému se říkalo Muzika. Na závěr se podával čaj s pečivem – vánočkou, závinem a 

později s cukrovím. Po skončení hostiny se zbytky odnesly ke stromům, drůbeţi a dobyt-

ku, a také jako oběť vodě a ohni, aby neuškodili stavení a úrodě. Večer potom probíhal ve 

znamení skromné nadílky, her a zvyklostí. Končíval cestou na půlnoční mši.  

 

 25. prosinec, Boţí hod Vánoční. Tento svátek kdysi býval velice významným. Vinaři 

například sledovali na mši sluneční paprsek, a pokud ozářil kněze, znamenalo to, ţe bude 

hojnost hroznů. 

 Tento den se nesmělo za ţádnou cenu pracovat. Dokonce se nesmělo zastýlat a ani 

zametat. Tento den nechodil nikdo na ţádné návštěvy a všichni odpočívali a rozjímali. 

V tento den se obvykle podávala pečená husa, kachna či krůta se zelím a knedlíkem. Do 

dnešních dnů se v mnoha rodinách, především věřících, dochoval zvyk chodit na boţího-

dovou mši (tzv. hrubou) dívat se na jesličky.  



  

 26. prosinec, sv. Štěpán. Tento den byl ve znamení návštěv, veselí, přání a zpěvu – 

tedy celkově koledování, jak je i dnes tento den často nazýván. Dříve chodili s přáním 

především obecní zaměstnanci, kteří nebyli nejlépe placení a v tento den si mohli přivydě-

lat koledou. Občas dostali pár krejcarů, ale nejčastěji vykoledovali něco k jídlu a k pití na 

přilepšenou. Ze stejného důvodu chodily koledovat i děti a někdy také dospělí, hlavně 

z chudých rodin. Podle historických pramenů si při koledě někdy vydělali i na několik 

týdnů ţivobytí. 

 Zpěv koled byl doprovázen snadno přenosnými nástroji, jako byly housličky, dudy, 

harfičky či zvláštní nástroj zvaný „fanfrnoch“. 

 31. prosinec byl dnem veselí a radosti a očekávání Nového roku. Tento den se chodi-

lo na návštěvy k sousedům přát štěstí, zdraví a dobrou úrodu. Později se na tato přání při-

píjelo domácí pálenicí. Pravé oslavy však začaly aţ další den. 

 

 1. leden se chodilo na novoroční mši. Vstávalo se brzy ráno, jinak se o člověku říka-

lo, ţe je lenoch a darmodal. Zakořenilo se rčení „Jak na Nový rok, tak po celý rok“.  

V devatenáctém století se chodilo na koledu s novoročními proutky nebo fanfrnochem. 

Tento nástroj nebyl vlastně nic jiného neţ velký dţbán, přes který se přetáhla kůţe či plát-

no jako na bubnu. Uprostřed potom byl připevněn chomáč koňských ţíní, za které se taha-

lo. Ţíně se musely neustále vlhčit, aby neprokluzovaly a díky zvuku, který tento nástroj 

vydával, se mu často říkalo brumbál nebo býk.  

 Na Slovácku se konaly tzv. koláčové slavnosti. Upekl se novoroční koláč, coţ byl 

velký vdolek z kynutého těsta, do kterého se zapíchávaly proutky nahoře svázané k sobě. 

Nahoru se pak připevnila kytice papírových květin. Na proutcích byly přivázány cukro-

vinky a sušené ovoce a omladina jej vezla do chalupy, kde se měla slavnost konat. Tam se 

poloţil na stůl a do jeho středu se tajně ukládaly peníze, za které se večer zaplatila hudba, 

jídlo a pití.  

 6. leden je posledním svátkem Vánočním. Jde o den Tříkrálový. Tento den se oslavu-

je příchod tří králů (původně pohanských mudrců) do Betléma, kde přáli právě narozené-

mu Jeţíškovi. Podle pověsti se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar a donesli do Betlé-

ma tři dary, které se objevují v celé křesťanské tradici – myrhu, kadidlo a zlato. V tento 

den se dávaly do jesliček a betlémů postavy tří králů. Také se chodilo koledovat do všech 

stavení i domů, později k tomu přibyly dnes jiţ známé kostýmy – bílý plášť, papírová ko-

runa a hvězda na tyči. Později se k tomu přidal zvyk psát na dveře křídou písmena 

K+M+B.  Tím dávali najevo, ţe zde jiţ tři králové byli. Podle některých pramenů šlo o 

počáteční písmena jmen těchto králů, ale podle jiných pochází z latinského Christus man-

sionem Benedikt, tedy Kristus ať poţehná příbytek.  



 

Bitva na Bílé hoře – 2 dny a dvě hodiny před Temnem 
 

 8. 11. 1620 patří mezi 

jedny z nejdůleţitějších 

dat, která v naší historii na-

lezneme. Prohra v jedné 

z nejdůleţitějších bitev, 

která prakticky odstartova-

la 30tiletou válku, nás 

uvrhla do područí Habsbur-

ků na dlouhých 300let. 

Správné je označení Aloise 

Jiráska, který toto období 

nazval Temno. 

  

 O dva roky dříve vy-

padli z okna za přispění 

rozlícených stavů Bořita z Martinic a Slavata z Chlumu, věrní zástupci císaře na Praţském 

hradě. Ani jednomu z nich se nic nestalo, a tak mohli uprchnout pod císařské korouhve do 

Rakouska. Tím převzali Čeští stavové prakticky veškerou moc v zemi a ihned ustanovili 

třicetičlennou radu, která prozatimně vládla. Rovněţ byl zvolen nový král, který měl zajis-

tit zemi samostatnost před Habsburskou monarchií. Do úvahy přišlo mnoho českých 

šlechticů, mezi nimi například potomci Jiřího z Poděbrad. Úvahy Stavů však braly v potaz 

rozkolísanost českého hospodářství i svoji osamocenost v nerovném boji, a tak se českým 

krále stal Fridrich Falcký, který byl spřízněn s královským anglickým rodem a Nizoze-

mím, tedy dvěma nejvýznamnějšími protestantskými zeměmi své doby. Zejména od Ang-

lie, která byla vţdy v opozici proti Habsburkům, se očekávala silná podpora.  

  

 Stavy se bohuţel mýlily. Ani Anglie ani Nizozemí nepřispěly Českým stavům svojí 

vojenskou podporou. Nizozemí pouze přispělo menšími finančními obnosy. Pomoc posky-

tl pouze Sedmihradský vévoda, který díky tomu o svoje postavení a majetek nakonec při-

šel. Pomoc přišla překvapivě odjinud. Velice brzy se našli spojenci, se kterými se praktic-

ky nepočítalo. Stavy Uherské, Moravské a Rakouské. Díky tomu na několik měsíců ve své 

podstatě zanikla Habsburská říše.  

  

 To bylo podnětem nejen pro Filipa II. Habsburského, ale rovněţ pro římského císaře, 

který cítil nebezpečí pro církev v našich zemích. A tak proti Stavovské armádě stály hned 

tři vojenské celky. Armády Katolické ligy a vojsko Římského císaře. Kdyţ se dostali 

k Praze, svírali ji hned ze tří stran.  

  

 Vojsko stavů bylo z větší části ţoldnéřské. Špatně placení ţoldnéři se raději váleli 

v Praţských krčmách, neţ aby nasazovali ţivoty za šlechtu, která se lišila od katolické jen 

svojí vírou. Čeští stavové totiţ neměli zájem ztrácet majetek, naopak, chtěli jej získat co 

nejvíc, dokud byli u moci. Oproti tomu silně vyzbrojené, ukázněné a dobře vedené vojsko 

katolíků bylo odhodláno zvítězit za kaţdou cenu.  



  

  

 K prvnímu setkání obou vojsk došlo jiţ 

7. Listopadu. Ligisté nepostupovali kupředu, 

protoţe narazili na bráněná území. Přibliţně 

kolem půlnoci se odehrála první bojůvka mezi 

císařským plukovníkem Nicolou de Gauchie-

rem a předsunutým táborem lehké uherské 

jízdy u Ruzyně. Gauchier velel půlce pluku 

valonské jízdy, připojilo se k němu 200 jezdců 

ligy a dva praporce kozáků, coţ v součtu čini-

lo mezi 800 a 1000 muţů. Jsou dvě teorie, jak 

tento střet proběhnul. Buď Gauchier napadl 

připravený tábor a způsobil velké ztráty na ţi-

votech, nebo napadl lehkomyslné Uhry nepři-

pravené a nezpůsobil velké škody. Tak jako 

tak Uhrové prchli a ztratili přitom aţ 1000 ko-

ní. 

 

 Druhého dne se setkaly obě armády u letohrádku Hvězda nedaleko praţských hra-

deb. Stavovské vojsko zde jiţ čekalo ve výhodných pozicích, rozloţené ve třech řadách a 

kryté dělostřelectvem.  

 

 Katolické vojsko dorazilo později. Císařská část armády tvořila pravé křídlo a sklá-

dala se ze tří šiků. Byly zde například dva Valonské pluky, tercie „Neapolitánců a rovněţ 

asi 800 kozáků. Císařské armádě byly k dispozici rovněţ čtyři děla. Celkový počet císař-

ských vojsk je odhadován na 18 – 20 000 muţů. 

 

 Levé křídlo tvořila ligistická armáda, které velel Karel Buquoye. První linie byla tvo-

řena třemi terciemi, druhý šik obsahoval patnáct kornet jízdy (1500 muţů jízdy). Třetí se 

potom skládal ze tří tercií, které byly tvořeny pěti pluky pěchoty. Čtvrtý šik byl zbytek 

jízdy. Ligisté měli přibliţně šest děl. Počet ligistických se pohyboval kolem 12–13 000 

muţů 

 

 Jako zajímavost musíme zmínit, ţe hluboko v těchto šicích stál i francouzský filozof 

René Descartes.  

 

 Přesto, ţe stavovské vojsko mělo mnohem lepší pozici i rozestavění svých jednotek, 

početně bylo slabší. Nehledě na to, ţe v okamţiku, kdy došlo ke střetu prvních jednotek, 

začaly některé jednotky svévolně ustupovat, ne-li utíkat. Tím se ještě více prohloubil po-

četní rozdíl obou stran a během necelých dvou hodin byla bitva rozhodnuta a dobojována. 

Katolická vojska zvítězila.  

Kdyţ se Fridrich Falcký a někteří stavovští páni dozvěděli, ţe bitvu vyhráli Katolíci, zača-

li houfně opouštět Prahu. Fridrich Falcký se zastavil aţ ve Slezsku, kde se rozhodl pokra-

čovat boji. To uţ ovšem české stavy prakticky neexistovaly. Protestantská šlechta buď 

utekla, nebo byla v zajetí. Najatí ţoldáci utekli, byli zabiti v boji nebo pochytáni katolíky. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolo_de_Gauchier&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolo_de_Gauchier&action=edit&redlink=1


 Nejvýznamnější z protestantů potom našli svoji 

smrt v roce 1621 na Staroměstském náměstí pod rukama 

kata Mydláře.  

 České země se staly na dalších 300 let součástí 

Habsburské říše. Za celou tu dobu aţ do první světové 

války nenašli Češi odvahu a sílu se proti nadvládě 

Habsburků postavit.  

 

 Fridrich Falcký ve své válce skutečně pokračoval a 

tím dal podnět k další etapě 30tileté války, k tzv. válce 

Falcké. I tentokrát prohrál a nakonec přišel o veškerý 

svůj majetek.  

 Po Bílé hoře se Čechami ještě prohnaly další etapy 

30tileté války, odehrálo se tu mnoho bitev a Čechy byly 

po jejím skončení naprosto zničené hospodářsky i eko-

nomicky. Katoličtí páni, kteří se vrátili, okrádali znovu 

své poddané. Habsburkové, kteří stále bojovali, vybírali 

od lidí vysoké daně. A tak po třicetileté válce, která zača-

la právě u nás, zbyla na našem území jedna třetina oby-

vatel. Zbytek ţil buď v exilu, nebo zemřel za válek, epi-

demií či hladomoru. 

 

 Do dnes bereme bitvu na Bílé hoře jako jeden 

z nejzásadnějších mezníků naší historie. Jak asi mohly 

vypadat země Koruny České, kdyby stavovské vojsko 

tuto bitvu vyhrálo. Byli by Habsburkové tak dlouho u 

moci? Změnila by se na dlouhá léta naše země ve spále-

niště a bitevní pole? Nebo bychom se stali pokrokovou 

zemí na podobné úrovni, jako byla v této době Anglie? 

Těţko říci. 

 

foto a obrázky: 

www.wikipedia.cz 

www.druidova.mysteria.cz 
www.wallpaper.cz 
www.ao-institut.cz 
www.zsroznov.cz 
 
 
 
 

Povinná školní  

docházka 

Roku 1774 zavedla 

Marie Terezie tzv. 

Všeobecný školní řád, 

který dával za povin-

nost rodičům dětí po-

sílat je do škol. To 

platilo pro celé území 

Čech, Moravy, zbylé-

ho Slezska a rovněţ 

Uhry. Ţáci byli povin-

ni navštěvovat školu 

od 6 do 12 let ţivota. 

Roku 1948 se potom 

dostala povinná školní 

docházka do Všeobec-

né deklarace lidských 

Iva a Tom 

http://www.wikipedia.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4166920570&to=http%3a%2f%2fwww%2edruidova%2emysteria%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4166920570&to=http%3a%2f%2fwww%2ewallpaper%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4166920570&to=http%3a%2f%2fwww%2eao%2dinstitut%2ecz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4166920570&to=http%3a%2f%2fwww%2ezsroznov%2ecz


 

 Kapr obecný je naše nejznámnější česká ryba, 

ty- pická hlavně pro Štědrovečerní večeři.  Uţ ve stře-

dověku se kapr směl jíst v období půstu, protoţe 

nebyl povaţován za maso, obdobně jako další ryby. 

V českých zemích bylo vţdy dost rozšířeno rybní-

kářství, takţe si kapra mohli dovolit i chudší občané.  První kapři se na vánočním stole objevili uţ v 17. 

století, od konce 19. století se jeho konzumace stala    samozřejmostí a stal se také symbolem Vánoc. Na 

Štědrý večer se má pod talíř kaţdého strávníka u stolu dát kapří šupinka, která se má po večeři pečlivě 

schovat do peněţenky . Pak se nás prý budou celý rok drţet peníze a štěstí. 

 Kapr obecný je paprskoploutvá ryba, patřící do čeledi kaprovitých. Jeho chov má pro Českou republi-

ku velký hospodářský význam, i proto ţe patří mezi největší kaprovité ryby u nás. Jediná nezušlechtěná 

forma kapra u nás je sazan. Má tělo protáhlejší, po celé délce kryté šupinami, v proudících vodách má pak 

tělo niţší. U zušlechtěných forem kaprů se hřbet za hlavou 

nápadně zvedá a je oproti tělu menší.  Tlama kapra má čtyři 

vousy, je výsuvná  avšak neozubená – u kaprů potravu zpra-

covávají poţerákové kosti se  třemi řadami zubů. Ţiví se pře-

váţně drobnými ţivočichy ze dna, nepohrdnou však ani pše-

ničnými zrnky, různými semeny či rostlinnými zbytky.  Oči 

jsou pohyblivé a mají buď zlatavou, nebo olivově zelenou  

barvu. Kapři mají řitní, ocasní, břišní, prsní a hřbetní ploutve. 

KAPR OBECNÝ 



Ve vhodných podmínkách můţe kapr váţit aţ 20 kilogramů, přesáhnout můţe 100 centimetrů délky. 

 
Dospívá ve 4 letech a můţe se doţít aţ 40 let! Dlouhodobě se vyskytuje u Černého a Kaspického moře, 

nalézt ho však můţeme i v Aralském jezeře. Postupem času byl rozšíren na celý kontinent, budovány 

kvůli němu byly celé rybniční soustavy. V Austrálii je však kapr povaţován za extrémně nebezpečnou 

devastující rybu pro tamní ekosystémy, proto není moc ţádaný.  

U nás je kapr významnou sportovní a hospodářskou rybou, jejíţ velkou výhodou je rychlý růst a dobré 

maso. Také se chová jako akvarijní ryba a vyváţen je od nás do celého světa. Jen v roce 2002 bylo na 

udici vyloveno 3 909 tun kaprů. 

Kapr obecný je jen jedním z mnoha známých druhů kaprů.  Vyšlechtěni byli například kapři bez šupin – 

naháč a lysáč které můţeme na Vánoce často vidět plavat v kádích. Jejich výhoda je nepatrné mnoţství 

šupin, u naháče se dokonce nevyskytují takřka ţádné šupiny. Mezi další druhy kaprů patří například kapr 

ostrohřbetý, vousatý, středovietnamský, dajský, mekongský, severovietnamský, lijunský, salvínský, dlou-

hoploutvý, čínský, jihočínský, mnohopruhý, kapr Pellegrinův, šipingský nebo junanský. V našich vodách 

se ale převáţně vyskytuje kapr obecný. 

 

Zdroje: 

www.rybniky.cz 
www.svatecni.webgarden.cz 
www.fotohula.com 

www.flickr.com 

www.wostrejkemp.cz 

www.rybar.snadno.eu 

http://www.rybniky.cz
http://www.svatecni.webgarden.cz
http://www.fotohula.com
http://www.flickr.com
http://www.wostrejkemp.cz
http://www.rybar.snadno.eu


 

Los evropský je největší zástupce 

čeledi jelenovitých, vyskytující se i 

na našem území, přesto ţije převáţ-

ně v severních lesích Evropy, Asie a 

Ameriky. Ve Střední Evropě byl 

v 15. století vyhuben. Dnes se však 

od severu vrací i na naše území a je 

zákonem přísně chráněn. 

Dospělý samec můţe váţit aţ 450 

kilogramů, v kohoutku můţe měřit i 

235 centimetrů a délka jeho těla pře-

sahuje 2 metry. Samice je celkově 

menší a drobnější neţ samec, větši-

nou váţí 275-375 kilogramů. Losi 

mají šedohnědou aţ černou srst a 

nechybí jim hříva. Silným, přeční-

vajícím horním pyskem,  je zakon-

čena velká,  protáhlá hlava. Na no-

hou mají roztaţitelné spárky, díky 

kterým mají velkou našlapovací plo-

chu a mohou se tak obstojně pohybovat i v měkké půdě. Při běhu dokáţí vyvinout rychlost aţ 50 km/h. 

Paroţí losího samce připomíná tvarem lopaty, můţe váţit aţ 20 kilogramů a rozpětí 160 centimetrů 

není výjimkou. Podobně jako jeleni, i losi své paroţí kaţdý rok shazují. Říje obvykle začíná v srpnu a 

končí v říjnu. Samice je březí 36 měsíců a obvykle rodí 1-3 mláďata,  která kojí většinou 4 měsíce. Pat-

ří mezi výborné plavce, plavou rádi. Dospívají ve 2,5 letech a celkově se mohou doţít i 20 let. 

V létě se losi zdrţují převáţně ve vlhkých biotopech s bohatými porosty, v okolí vody.  Jsou to býlo-

ţravci, ţiví se listy bříz, vrb a jeřábů, neodolají však ani vodním a baţinným rostlinám. V zimě ţijí na 

sušších stanovištích, samci většinou sami a samice,  pochopitelně s mláďaty,  v malých skupinkách. 

V České republice byl los, v průběhu středověku vyhuben. Názvy řady vesnic (Losenice, Losiny), pro-

zrazují, ţe u nás losi skutečně ţili.   V roce 1957 byl v severních Čechách spatřen los, nejspíše migrují-

cí z Polska, aţ později se ale u Nové Bystřice v jiţních Čechách opět rozmnoţili a posléze migrovali 

mezi Třeboňskem a Šumavou.  V roce 2005 byla v okolí Bílého Kostela nad Nisou spatřena losí sami-

ce s mládětem, v roce 2006 se v Luţických horách objevil losí samec. Pozitivní je, ţe od roku 1973 se 

los trvale vyskytuje v oblasti Lesní správy Vyšší Brod. Populace je odhadována na 10 losů, kteří jsou 

pravidelně fotografováni a filmováni a podle stop se zjišťuje jejich pobytové území. 

 

ZZdroje: 

 www.zoobrno.cz 

          www.huntigexperience.org 
          www.e-planeta.cz 

LOS EVROPSKÝ 

http://www.zoobrno.cz
http://www.huntigexperience.org
http://www.e-planeta.cz


 

 Sob polární patří do čeledi jelenovitých, řadí se mezi sudokopytníky a stále ţije ve volné přírodě. 

V kohoutku měří průměrně 90-140 centimetrů, tělo má 120-220 centimetrů a ocas měří většinou 1-25 

centimetrů. Samice váţí asi 80 koligramů ale samec můţe váţit mnohonásobně více – aţ 300 kilogramů. 

Samice je březí 210 – 240 dnů a rodí většinou 1 – 2 mláďata. Po narození můţe váţit mladý sob aţ 12 

kilogramů. Ve volné přírodě se doţívají 10- 15 let, v lidské péči aţ 25 let. Vyskytuje se výlučně na sever-

ní polokouli, především v subpolárních nebo polárních oblastech (Aljaška, Kanada, Skandinávie, Rusko, 

Mongolsko) nejčastěji v tundře a tajze v Severní Americe a Eurasii. Ţivotu na mrazivém severu je sob 

dokonale přizpůsoben. Má  dlouhou srst s dutými pestíky a hustou podsadou, která chrání tělo před    

chladem. Osrstěný má dokonce i čenich.  Označení sob je pouze euroasijská forma, v Severní Americe 

tohoto přeţvýkavce nenazvou jinak neţ karibu. Je symbolem Vánoc převáţně v Americe.  Parohy má  

samec i samice a na konci jsou zploštělé. U samců dosahují velikosti aţ 1,3 metru, někdy mají více jak 70 

výsad. U samic jsou zhruba poloviční. Nohy mají široké paznehty, díky kterým se neboří do bahna ani do 

sněhu kterého mají v polárních oblastech dosti. Ţiví se bylinami a lišejníky které v zimě vyhrabávají ze 

sněhu. Ţijí ve velkých, tisícihlavých stádech vedených samicemi. Přes den jsou neustále v pohybu, za rok 

můţou urazit přes 5 000 kilometrů coţ je nejvíce ze všech pozemních savců. Na severu Evropy, Asie       

i Ameriky je i hospodářsky vyuţíván – ochočení sobi nosí břemena, chováni jsou pro mléko, maso i pro 

kůţi.  Ač se to nemusí zdát, v běhu můţe tento ţivočich dosáhnout neuvěřitelné rychlosti – aţ 51 km/h. 

 

Zdroje: 

www.zoopraha.cz 

www.wikipedie.cz 
www.zoopraha.devel.multimedia.cz 

SOB POLÁRNÍ 

http://www.zoopraha.cz
http://www.wikipedie.cz
http://www.zoopraha.devel.multimedia.cz


 

Literatura 
Knihy, které stojí za to si přečíst: 

Beletrie 

Název: Vánoce na nitkách  

Autor: Eva Bešťáková 

Nakladatelství: Kniţní klub  

Anotace: Původní české povídky nabízejí nečekaná tajemství spjatá        

s kouzlem Vánoc i s neobvyklými náměty. Rozhovor s mrtvou přítelkyní, 

vzkazy z minulých ţivotů a moţná i z vesmíru, dívka uvězněná v osamě-

lém domě, podivný zajatec, záhada egyptské skříňky, cestování proti    

času, odváţná hra s koloběhem dějin, zlý dráček pokušitel, dobrodruţné 

hledání nezvěstného a další příběhy s prvky hororu, scifi a humoru      

zaujmou vtipnými pointami i věčnými otazníky bloudícími mezi pevnou zemí a hvězdnou oblohou, mezi 

skutečností a snem. (Zdroj: http://www.knizniweb.cz) 

 

 

 

Naučná literatura, etnografie  

Název: Hoj ty Štědrý večeře aneb Jak se slavily Vánoce ve staré Praze 

Autor: Jiří Zeman  

Nakladatelství:Akcent  

Anotace: Vánoce jsou bezesporu nejkrásnějšími a nejznámějšími svátky 

na světě. Jsou kombinací křesťanství a zbytků pohanských oslav sluno-

vratu a lidové magie. Vánoce slaví v celém křesťanském světě lidé stejně 

nebo velmi podobně, bez ohledu na státy a národnosti. Praha si na oslavu 

vánočních svátků odjakţiva potrpěla a bouřlivě je slavila uţ za dob císaře 

Karla IV. (zdroj www.knihy.abz.cz) 

http://www.knizniweb.cz
http://www.knihy.abz.cz
http://data.knizniweb.cz/book/003/331/0033318/large.jpg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_238514_main.jpg&imgrefurl=http://knihy.abz.cz/prodej/hoj-ty-stedry-vecere-aneb-jak-se-slavily-vanoce-ve-stare-praze&usg=__pZeVxFihoZXTBCzRKg1KchaTnHQ=&h=348&w=220&sz=19&hl=cs&start=0&zoo


Recenze: 

Vánoční koleda  

Název v originále: 

Chrismas Carol 

Napsal: Charles 

Dickens 

Přeložili: Emanuela 

a Emanuel Tilschovi   

Nakladatelství: Al-

batros  

Foto:http://

www.arara.cz 

Příběh nás zavede do 

19. století na Štědrý 

den. Odehrává se 

v domě Vydřigroše 

(v originálu Scrooge) po sedmi letech od smrti jeho obchodního 

partnera Vodrala. V noci se Vydřigrošovi zjeví duch Vodrala, ten ho 

varuje, ţe jeho duše ponese těţká pouta na věčnost, pokud se        

nezmění, předpovídá, ţe ho budou následovat další duchové.             

Tři duchové navštíví Vydřigroše a splní proroctví. První duch, který 

se jmenuje Duch minulých Vánoc, vezme Vydřigroše do dětství a 

mladí a tím dojme starého lakomce. Druhý duch, který se jmenuje 

Duch součastných Vánoc,   ukáţe Vydřigrošovi tři odlišná místa: 

obchod plný radosti, lidi nakupující na štědrovečerní večeři, rodinou 

oslavu Vydřigrošova oţebračeného písaře a rodinu bez domova, 

choulící se kolem otevřeného ohně. Chce dát lakomci najevo, ţe je 

zodpovědný za písaře. Třetí duch se jmenuje Duch příštích Vánoc, 

které přijdou. Ten Vydřigrošovi ukáţe strašlivou vizi budoucnosti, 

pokud se nepoučí a nebude konat podle toho, co viděl. Z Vydřigroše 

se stane jiný člověk, jedná se svým písařem s laskavostí, štědrostí a 

soucitem, přesvědčí Duchy Vánoc o tom, ţe se můţe stát i zázrak. 

Tynýnek, postiţený syn písaře, se uzdraví, a všichni budou šťastní.  

 

 

Pouţitá literatura: Vánoční povídky (Vánoční koleda), Charles Dic-

kens, Albatros Praha 1984  

 

František Nepil 

 

Foto: www.literarni-

cajovna.wz.cz 

(10. února 1929 – 8. září 1995)  

František Nepil byl scénárista a 

spisovatel. Narodil se v Hýskově 

u Berouna v rodině zedníka. Jako 

dítě vyrůstal ve Svatém Janu pod 

Skalou a na samotě Výbrnice u 

Niţboru. Pak se rodina odstěho-

vala do Prahy, kde František Ne-

pil maturoval na obchodní akade-

mii. Po maturitě se stal propagač-

ním referentem. V roce 1969 na-

stoupil do redakce  vysílání pro 

děti a mládeţ v Československém 

rozhlase. Působil jako autor a 

osobitý vypravěč fejetonů. Od 

roku 1972 se plně věnoval jen    

spisovatelství. František Nepil 

napsal mnoho zajímavých děl, 

která stojí za to si přečíst:  

Jak se dělá chalupa 

Já Baryk  

Hledání radosti  

Co vyprávěla noc  

Střevíce z lýčí  

Dobrá a ještě lepší jitra  

Lipová alej  

Polní ţínka Evelínka  

Dobrou ještě lepší neděli  

Lišky, dobrou noc  

Naschválníčci  

Tatínek se vyplatí  

Makový muţíček 

Malý atlas mého srdce  

Štuclinka a Zachumlánek 

a další. 

 

Pouţitá literatura: 

http://www.spisovatele.cz/ 

 



 

Kdo nosí vánoční dárky ve světě? 

 Jeţíšek chodí nadělovat v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Německu          

a v Rakousku a to 24.12. Všude se však jmenuje trochu jinak. 

 V jiných zemích naděluje stařík s bílými vousy, který má původ v anglo-saských tradicích. 

 

Česká republika 
(24.12): Jeţíšek 

 
 
 
 
 
 
 
www.ceskyjezisek.cz 

Od roku 2007 známe podobu českého Jeţíška, které-

ho kreslily děti. Vyhrála tato podoba a více se o Je-

ţíškovi dozvíte na stránkách www.ceskyjezisek.cz. 

Slovenská republi-

ka (24.12.): Jeţiško 

  Nemá podobu, protoţe kaţdý si ho představuje ji-

nak. 

Rakousko a Ně-

mecko (24.12): 

Weihnachtsmann, 

Chistkind 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.beeplog.de 

Má dlouhý plášť s kapucí, rezavé vousy a vlasy. V 

překladu jeho jméno je Vánoční muţ nebo dítě 

Christ. 

Velká Británie, 

Austrálie, Kanada 

(25.12.): 

 Father Chrismas 

  

 www.easyvectors.com Oblíbenou pohádkou je Noc před Vánoci. Nosí 

dlouhý oblek červené nebo zelené barvy a má černé 

boty. Leze krbem a dává dárky do punčochy a pod 

stromeček. 

USA (25.12.): 
Santa Claus 

perfessorbill.com Vymyslela ho firma Coca Cola. Představoval podo-

bu Mikuláše.  Má dlouhý červený koţich a červenou 

čepici. Koţich má opásán hnědým pásem a nosí 

hnědé boty. Má bíle vousy. Leze krbem a dává dár-

ky pod stromeček nebo do punčochy 

Dánsko (13.12.) 
Julemand 

  

www.julidannevang.dk 

  
Má červenou čepici a červený kabát opásaný čer-

ným páskem, červené kalhoty a černé boty. Má bílé 

vousy. Dánové mají večerníček, který se jmenuje 

Julekalender. 

Finsko (24.12): 

Velký Ukko 

 www.geotamil.com/pathivukal/

santa.gif 
Má červenou čepici a červený kabátek, který je opá-

sán černým pásem. Bílé vousy. Červené kalhoty a 

má obuty černé boty. Dárky mu pomáhají rozdávat 

skřítkové. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.perfessorbill.com/nostalgia/hssanta.gif&imgrefurl=http://www.perfessorbill.com/nostalgia/nstlgia5.shtml&usg=__UP_C3hbiZdhz1Ig1hFuJgQm5WnQ=&h=320&w=200&sz=19&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=_f3rizqVkJ29fM:&tbnh=149&tbn
http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/source1/christmas-santa-claus.jpg
http://www.ceskyjezisek.cz


 

V dalších většinou severských zemích nosí dárky různí skřítkové. 

 
V Rusku a dalších zemích bývalého Sovětského svazu nosí dárky dokonce bytosti dvě. Navíc vše se ode-

hrává v noci na Silvestra (Nový rok). 

V Itálii nosí dárky dětem dokonce čarodějnice, která se jmenuje Befana. 

 
 

 

Francie (24.12): 

Pere Noel 

  

 

www. trefle.com 
Má červenou čepici a červený kabátek, který je opá-

sán černým páskem. Má bílé vousy, červené kalhoty 

a hnědé boty.  Děti dávají do bot mrkev pro jeho osla. 

Švédsko (24.12): Jul-

lomte 

www.toptenz.net Je to skřítek, který má kozu. Má červenou čepič-

ku, dlouhý modrý kabátek a modré kalhoty, čer-

vené rukavice a dlouhý bílý plnovous. Je obut do 

hnědých bot. Nese pytel s lucernou a pomáhají 

mu trpaslíci. 
Švédské vánoce jsou známé z knih od Astrid 

Lindgrenové. 

Norsko (24.12.): Nisse http://radio.cz/vanoce Je to skřítek. Nosí červenou čepici, dlouhý kabá-

tek a červené kalhoty. Má bílý plnovous. Je obut 

do hnědých bot. Na Štědrý den se mu přichystá 

rýţová kaše. 

Itálie (24. nebo 25. 

prosince): 
Befana 

www.partecipiamo.it Je to čarodějnice, která má dlouhé pocuchané 

vlasy. Je oblečena do šálu, haleny a kalhot. Létá 

na koštěti a je hodná, naděluje hodně dárků. Její 

původ je od keltských a římských bohyň Země. 

Rusko, Ukrajina, 

Bělorusko (31.12.): 

Děd Moroz a Sně-

guročka 

  
  
  
  
  

http://artzone.daz3d.com/index.php?/

gallery/user/vi/

&mid=134596&aid=39895 

Má na sobě modrou čepici. Dlouhý kabát modré 

barvy a černé boty. Na rukou má rukavice a drţí 

berlu mrazilku. Má bílé vousy. Sněgurečka je ob-

lečená do modrého kabátu a modré čepice.  Dědo-

vi Mrázovi se píšou přání do pošty dědy Mráze. 

http://artzone.daz3d.com/azfiles/gallery/y8/if/u80kfj0ebt4i3m6l39utej7n931vio-full.jpg


Pečeme s Terkou 
 

 

ČOKOLÁDOVÉ  POTĚŠENÍ  BROWNIES 
Co si budeme povídat: brownies, to je vlastně čokoláda, která díky několikeré změně sku-

penství získala nový rozměr. Tenoučká křupavá vrstva na povrchu skrývá temné, hutné, 

hned po upečení i mírně tekuté jádro. Zvládne je (nejen sníst, ale i upéci) doslova kaţdý! 

Tuhle čokoládovou bombičku si zamiluje kaţdý milovník čokolády na světě!! 

 

Ingredience: 

 180 g másla (nejméně 75% tuku) + 5 g na vymaštění formy 

 180 g tmavé čokolády s vysokým podílem kakaové hmoty (70 %) 

 80 g hladké mouky 

 40 g kvalitního kakaa (ne instantního) 

 50 g bílé čokolády 

 50 g mléčné čokolády 

 3 velká vejce 

270 g přírodního krupicového cukru 

Doba přípravy: 35 minut 

Pečení: 25 minut 

 

1. Máslo nakrájejte na menší kousky a vsypte je do misky. Přidejte tmavou čokoládu, rozlá-

manou na kousky. Malý kastrol naplňte do třetiny horkou vodou a misku na něj posaďte 

tak, aby se dnem nedotýkala hladiny. Na velmi mírném plameni a za občasného promíchá-

ní zahřívejte, aţ se máslo i čokoláda rozpustí. Misku můţete také přetáhnout potravinář-

skou fólií a na dvě minuty vloţit do mikrovlnky nastavené na nejvyšší stupeň. Rozpuštěnou 

směs sejměte z ohně a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. 

 

2. Mezitím dejte mříţku v troubě na střední pozici a troubu zapněte na 180°C, horkovzduš-

nou na 160°C. Dno pekáčku vyloţte pečicím papírem, případně pod něj vloţte alobalové 

ucho (viz Terčiny osvědčené tipy). Mouku a kakao vsypte do jemného cedníku nebo síta 

a poklepáváním prosijte do mísy, aby se sypké přísady promísily a zbavily hrubších kousků. 

 

3. Na pracovní ploše, válu nebo prkénku nasekejte mléčnou i bílou čokoládu na kousky; 

nejdřív zatlačte na špičku noţe (měl by být ostrý a těţký) a aţ pak na celou délku ostří. 

Špičku udrţujte pokud moţno na stejném místě a sekejte vějířovitým pohybem. Perfekcio-

nisté můţou ještě otočit prkénko o devadesát stupňů a snaţit se o úhledné kostičky. 

 

4. Vejce rozklepněte do misky a přisypte k nim  

cukr. Elektrickým šlehačem nebo metlou šlehejte tak dlouho, aţ směs napění a vypadá jako 

mléčný koktejl (elektrickému šlehači to trvá tři aţ osm minut, záleţí na výkonnosti moto-

ru). Ţe jste dosáhli cíle, poznáte podle toho, ţe hmota zesvětlá a zdvojnásobí svůj objem. 

Anebo nadzdvihněte metly a pramínkem směsi, který z nich stéká, pokapejte hmotu 

v misce - ,čáry’ by měly být na povrchu vteřinu nebo dvě viditelné. 

 



5. Na vaječnou hmotu teď nalijte vychladlou hmotu čokoládovou a spojte je: lehce je promí-

chejte plastovou nebo gumovou špachtlí. Vnořte ji u jedné stěny do směsi a prohrábněte ke 

druhé straně; pak ji zanořte ve středu, jako kdybyste kreslili osmičku. Pokračujte v mísení 

osmičkovým pohybem, aţ je hmota víceméně stejnoměrně matně hnědá; občas mísu otočte. 

Účelem je směsi spojit, ale neuvolnit z vaječné hmoty vešlehaný vzduch, proto buďte při mí-

chání pozorní, ba něţní.  

 

 

6. Nad mísou s čokoládovou směsí podrţte cedník či síto a prosijte na ni ještě jednou mouku 

s kakaem tak, abyste povrch pokryli co nejrovnoměrněji. Znovu pouţijte špachtli a oblíbený 

pohyb do osmičky a začněte sypkou směs spojovat s tekutou. Zpočátku to moţná bude vypa-

dat suše a prašně, ale při troše trpělivosti začne za chvíli vznikat to správné těsto na brow-

nies: vlhké a správně ‚patlavé‘. V tu chvíli přestaňte míchat, jen zapracujte kousky bílé 

i mléčné čokolády: pokud moţno stejnoměrně je v těstě rozptylte. 

 

 

7. Těsto vlijte do formy. Nezapomeňte mísu úplně vyškrabat; nejlépe to jde plastovou stěr-

kou. Uhlaďte těsto tak, aby mělo všude zhruba stejnou výšku. Formu vloţte do předehřáté 

trouby; po pětadvaceti minutách povytáhněte mříţku a trochu pekáčkem zatřeste. Pokud se 

dezert ve středu ještě chvěje, zase troubu zavřete a pečte ještě pět minut. Hotovo je, kdyţ 

povrch připomíná lesklý papír a strany moučníku se odtahují od stěn formy. Pak můţete 

dílo vyjmout z trouby. 

 

 

8. Nechte upečený moučník v pekáčku aţ do úplného vychladnutí; pak brownies pomocí alo-

balu vyjměte, nakrájejte na čtvrtky, kaţdou ještě na čtyři čtverečky a nakonec – jestliţe se 

nechcete úplně ‚sjet’ čokoládou – překrojte čtvereček ještě na trojúhelník. Předpokládám, ţe 

po ochutnávání hned začnete zadělávat další várku, ale i tak je uţitečné vědět, ţe brownies 

vydrţí v chladničce čtrnáct dní a v mrazáku i déle neţ měsíc. Tedy pokud je tam uloţíte 

do nějaké bezpečné skrýše...  

 

Terčiny osvědčené tipy: 

■ Jak brownies snadno vyjmout: Širší pruh alobalu poloţte a vytvarujte podle dna formy 

tak, aby trochu přečníval přes okraje. Vloţte pečicí papír a okraje formy včetně alobalu po-

třete máslem. 

 

■ Při testu upečenosti‘ pomocí špejle mějte na paměti, ţe ulpělé drobečky musí být 

u brownies na rozdíl od buchet či koláčů vlhké. 

 

■ U brownies platí dvojnásobně, ţe méně (pečení) je více. Dopékají se ještě chvilku poté, co 

je vyjmete z trouby – a kdyţ těsto ve středu zůstane částečně tekuté, jen to dezertu přidá 

na chuti a půvabu. 

 

Takţe přeji pěkné pečení, dobré chutnání a nepřehánějte to 

s čokoládou, 

Vaše Terka 
 

 

 

 

 

 

Tereza Popková 



SPORT 
   

MS - ve veslování 

 Mistrovství Světa ve veslování     

probíhalo na Novém Zélandu na jezeře 

Karapiro . Českou Republiku zastupovali 

dvojskify sester Lenky a Jitky Antšových,  

a mužský dvojskif David Jirka a Petr Vitá-

sek. O jediné české první místo se posta-

ral Ondřej Synek. 

 

 

ŽENY 

 Dvojskif sester Lenky a Jitky Antošových obsadil čtvrté místo na mistrovství světa ve veslování      

na Novém Zélandu.   

  

České reprezentantky na jezeře Karapiro dlouho 

bojovaly o bronzové medaile, ve finiši ale pod-

lehly zkušenějším obhájkyním titulu z loňského 

šampionátu Magdaleně Fularczykové a Julii   

Michalské z Polska. Zlato získaly suverénní Brit-

ky Anna Watkinsová a Katherine Graingerová.  

 

 

MUŽI          

 Mužský dvojskif David Jirka, Petr Vitásek se představil v B-finále, ve kterém obsadil  třetí místo. 

Bronzová posádka z letošního   evropského šampionátu skončila celkově  devátá. Česká minivýprava tak 

vybojovala na Novém Zélandu jedno první (Ondřej Synek), dvě čtvrtá a jedno deváté místo. 

 Nakonec Česká Republika obsadila v celkové tabulce desátou příčku, hlavně díky výbornému výko-

nu mladého Ondřeje Synka. 

 

Foto - www.sport.cz 

Adam Krmela 

http://www.sport.cz


Hádanky s literaturou 
Správné odpovědi z minulého čísla: 

Kvíz: 1. blankvers, 2. Merlin, 3. James a Lily, 4. Verona. 

Spisovatel/ka:Jane Austenová 

Kvíz 

Když vyberte správné písmeno, vyjde slovo (tajenka).  

Jak se jmenuje povídka o Vánocích Charlese Dickense? 

V) Vánoční koleda 

G) Vánoční povídání  

R) Vánoční kniha  

 

2. Jak se jmenovala manželka krále Artuše?  

I) Berenika  

Á) Ginevra  

N) Ingrid  

 

3.  Jaké je druhé jméno spisovatele Karla J. Erbena? 

B) Jindřich  

H) Jakub  

N) Jaromír 

 

4. Jak se jmenovala spisovatelka Božena Němcová, než se provdala? 

O) Barbora Panklová  

N) Bohumila Procházková   

I) Bohuslava Pokorná  

 

5. Kolik ročníků mají Bradavice (škola z Harryho Pottera)?  

C) 7 

M) 6 

K) 5 

 

6 Z jaké země pochází spisovatelka Astrid Lindgrenová? 

J) Norsko  

E) Švédsko 

S) Finsko 

 

Uhodněte podle obrázku a indicií spisovatele či spisovatelku : 

 Narodila se 31. července 1965. Bydlí ve Velké Británii. Je to dětská spisovatelka a 

proslavila se ságou o brýlatém čaroději, který chodí do kouzelnické školy. Tento 

námět ji napadl ve vlaku.  

Foto: www.novinky.cz 

 

(Na správné odpovědi se těšte v příštím čísle.)                                                               Petra Horalíková 
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