
     

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ČÍSLO: 1 - září, říjen - 2010 ROČNÍK: III.

 



Vážení čtenáři,

 vítáme Vás u dalšího vydání a zároveň i ročníku školního časopisu  Škandál. V prvním 
letošním čísle můžete přečíst o panu Porsche, zakladateli světoznámé firmy vyrábějící auta. 
Nebo na Vás čeká zábavný  kvíz týkající se  Světového dne architektury či  automobilů. Dále 
oblíbené  vtipy a  křížovky. Dozvíte se, co jste možná nevěděli  o  zakladateli  firmy Boeing. 
Rozhodně nevynechejte velice zajímavý  rozhovor s dlouholetým cestovatelem a přečtěte si 
to nejzákladnější o  cha-che. A možná Vás bude zajímat i článek o  vzniku Československa, 
nový seriál Profesní duha- v tomto čísle pracovník vězeňské služby- a mnoho dalšího.

Přejeme Vám všem zábavné i poučné počteníčko v novém čísle časopisu Škandál 

                                                                             Vaše redakce 

Podzimní

Časně ráno za svítání
Kráčíš tmavým lesem
Za ptačího povídání

Jdeš voňavým vřesem

V slunečním paprsku spatříš cosi
Co možná je a možná není

Jemně to vstává z kapičky rosy
Začínáš věřit ve zjevení

Dívenka křehce stojící v mlze
V barevném listí oděná

O ní jsi sníval v každé své touze
I ona zdá se zasněná

Vůně po šípku v jejím dechu
Vlasy jí větřík cuchá jemně

Držíš ji v náručí v měkkém mechu
A něžně zvedáš z prochladlé země

Tiskneš ji k sobě malinkou
Však její úsměv mizí         
Kroutí malou hlavinkou

Že jsi pro ni cizí

    Možná že i trochu tuší                                                        
Že chtěl bys ji chránit na zimu

Však svoboda více sluší
Té lesní víle s vůní podzimu

Autorka Kopretinka, server Liter.cz
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!!! Pozor !!!
Milí čtenáři, vracíme se zpět a i 
s novou soutěží „Nejlepší zimní 
obrázek“, která se uskuteční od 
zveřejnění  tohoto  čísla  a 
ukončena  bude  v lednovém 
čísle,  kde  se  dozvíte  výsledky. 
Svoje  výtvory  přinášejte  do 
učebny  informatiky  u  šestých 
tříd každé pondělí od 14:00 do 
14:30 hodin.  
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Milí  čtenáři,  v této  nové  pravidelné  rubrice  Vám 
postupně  představíme  5  latinsko-amerických  tanců. 
Začneme Cha-chou:

Cha-cha-cha [čti ča-ča-ča], zkráceně často Cha-cha, je velmi svižný 
latinskoamerický tanec pocházející z Kuby. Rytmus se vyvinul z kubánského 
tance Danzon synkopováním 4. taktu. 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.

Základní pohyb i většina jednoduchých figur je stejná pro oba partnery 
(zrcadlově). Typická je pro tento tanec cha-chová přeměna na 

synkopovanou dobu 4, při které zní výrazný zvuk kubánského hudebního 
nástroje giro. Cha-Cha se tancuje jak na původní latinskou hudbu, tak na latin 

rock či latin pop. Základní pohyb v jednom taktu se skládá ze tří pomalých 
kroků a dvou rychlých.

Může se tančit jak párově, tak i jednotlivě,  to pouze dámy.
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Každoročně připadá na první říjnové pondělí Světový den architektury 
vyhlašovaný Mezinárodním svazem architektů (UIA). Tento den patří 
všem  architektům  ve  světě,  ale  také  jejich  spolupracovníkům, 
partnerům, klientům i veřejnosti, kteří se o architekturu zajímají. 

Nadcházející  Světový  den  architektury,  pro  který  vybral  Mezinárodní  svaz 
architektů  1.červenec,  se  neslaví  dlouhými  projevy,  na  tisícihlavých 
shromážděních ani v optimistických průvodech. Je připomínkou, že architektura 
nás obklopuje na každém kroku, dotýká se života všech lidí, a proto také velmi 
záleží na tom, jaká bude.

Dnes  svět  zažívá  nebývalé  krize:  životní  prostředí,  klimatické,  finanční  a 
sociální  atd. To je  příležitost pro architekty ukázat své schopnosti  vést boj  s 
použitím  krize  jako  odrazový  můstek  pro  vytváření  nových  technických, 
ekologických, sociálních, ekonomických a estetických řešení. 

Vyhlašuje jej Mezinárodní svaz architektů  (UIA od roku 1985. Do roku 1996 
patřilo tomuto dni jiné datum – 1. 7. Je to den věnovaný nejen architektům, ale 
všem,  kteří  mají  s  architekturou  něco  společného,  ať  už  jsou  „jen“  jejími 
nadšenými obdivovateli.
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1) Sfinga                                             a) Čína

2) Eiffelova věž                                  b) Francie

3) Koloseum                                       c) Egypt                                       

4) Velká čínská zeď                            d) Itálie

Obrázkový kvíz: 

1) Sfinga

2) Eiffelova věž

3) Koloseum

4) Velká čínská zeď

a)                                    b)                        

c)                                         d)

Tvým úkolem je přiřadit k sobě nejprve památku a místo, kde se nachází, a poté památku a její 
obrázek.

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Za památkami po 
Plzeňském kraji

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Tento  barokní  kostel  postavený  roku  1775  se  nachází  v městě 
 Přeštice na „Pohořku“ a je vidět na velkou vzdálenost díky nočnímu 
osvětlení. Kostel má dvě věže, které byly dostavěny až roku 1995. 
Tento kostel je jednou z předních památek českého baroka. Navrhl 
ho Kilián Ignác Dientzenhofer a až do své smrti řídil jeho stavbu. Ve 
věžích kostela jsou čtyři zvony a nejstarší z nich je z roku 1438. V 
kostele  jsou  varhany  a  každý  rok  24.  12.  je  v kostele  vánoční 
půlnoční mše. Z návštěvy kostela si určitě odnesete krásný zážitek.

Nashledanou v příštím čísle s další skvělou památkou     
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28. září: Den české 
státnosti

Státním  svátkem  si  dnes  připomínáme  smrt  patrona 
českých zemí Svatého Václava. 28. září slavíme jako Den 
české státnosti. Připadá na svátek katolického světce sv. 
Václava, českého přemyslovského knížete a patrona země. 
Nepřipomínáme si  však jen  svatého Václava,  ale  i  ostatní  panovníky,  kteří  nesli  toto 
jméno. Mezi ně patřili Václav II., III. a IV. Český kníže Václav I., nazývaný také Svatý, 
se narodil, někdy kolem roku 907, jako syn knížete Vratislava I. (mladšího syna knížete 
Bořivoje a  kněžny Ludmily)  z dynastie Přemyslovců a  jeho ženy Drahomíry,  z kmene 
polabských Stodoranů (pohanů). 

Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloženým vládnoucím Přemyslovcem. Jeho život 
není zrovna doložen množstvím historických dat a faktů. Jisté je, že přemyslovský kníže 
Václav  I.  byl  dne  28.  září  roku  935  před  kostelem  ve  Staré  Boleslavi  přepaden  a 
zavražděn Boleslavovou družinou na příkaz svého vlastního (mladšího) bratra, Boleslava 
I., který si tak uvolnil cestu k vládě a stal se poté Václavovým nástupcem. Podle historika 
Františka Palackého navštívil  Václav ke dni  sv.  Kosmy a  Damiana -  27.  září  929 -  ve 
výroční den posvěcení kostela Boleslavovo sídlo ve Staré Boleslavi a pak zde na přání 
bratra také přenocoval. Hned druhý den ale byl údajně zavražděn (dnes se na rozdíl od 
Palackého kloníme více k roku 935). Důvodem bylo zejména to, že Boleslav nesouhlasil s 
Václavovou  smířlivou  zahraniční  politikou  a  chtěl  se  dostat  na  trůn.
Václavův  život  a  jeho zavraždění  se ještě v  10.  století  staly  zdrojem náboženského 
Svatováclavského kultu. Jeho uctívání se později v 11. a 12. století šířilo nejen po celé 
zemi,  ale  například  i  do  sousedního Polska  či  Ruska.  „Svatý  Václav  se stal  světcem, 
přímluvčím a ochráncem svého lidu v nebesích, a tak i symbolem, záštitou a svorníkem 
národní jednoty a síly.“ (citace historika J. V. Šimáka). Václavova vražda a oslava prvního 
českého  světce  a  mučedníka,  se  staly  vděčnou  látkou  církevních  oslavných  spisků  a 
legend, které se pak šířily nejen doma,  ale  i  za hranicemi.  Připomínalo se hlavně,  že 
zbožný  kníže  Václav,  dal  v  zemi  stavět  kostely  a  povolal  do  země  kněží  ze  všech 
křesťanských zemí. Na Hradě pražském, dal Václav založit kostel sv. Víta. Tam byly také 
nakonec  pochovány  jeho  ostatky.  V  kapli  katedrály  sv.  Víta  na  Pražském  hradě,  se 
nachází také snad nejznámější socha Václava I. od sochaře Petra Parléře. 
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Den   vzniku   samostatného československého státu   je státní svátek České republiky, který se 
slaví  každoročně  28.  října.  Je  daný  zákonem číslo  245/2000  Sb.,  §1.  Slaví  se  ku 
příležitosti vzniku Československa v roce 1918.

Den vzniku samostatného Československého státu patří k nejvýznamnějším státním svátkům s 
dlouhou tradicí. Jeho oslavám věnuje prezident republiky velkou pozornost. Památku prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka připomíná položením věnce u jeho 
sochy na Hradčanském náměstí a sv. Václava, patrona českého národa a ochránce české 
země,  položením  kytice  u  jeho  sochy  na  Václavském náměstí.  Každoročně  se  prezident 
republiky účastní  vojenské přísahy vojáků Hradní  stráže, jmenuje generály  a přijímá na 
Pražském hradě členy diplomatického sboru. Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku je 
ceremoniál předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti 
nejvyšších  ústavních  činitelů,  diplomatického  sboru  a  dalších  významných  osobností. 
Prezident republiky při této příležitosti vždy pronese projev. Celý ceremoniál bývá v přímém 
přenosu přenášen Českou televizí.

Dějiny 

V  průběhu  první  světové  války  v  Čechách  vládla  neobyčejně  sklíčená  atmosféra.  Česká 
společnost nepřijala rakouský stát za svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí 
nabízel jen perspektivu války. Je očividné, že k tomuto postoji přispělo také nepřátelské 
chování  rakouských  úřadů.  V zásadě  tolerantní  Rakousko  se  dosti  změnilo.  Byl  uzavřen 
parlament, demokratická práva byla omezena a na řízení státu získávalo stále větší vliv 
armádní velení. Česká politika se odmlčela. Za těchto okolností nabývala na významu česká 
kultura.  Jen  novináři,  herci,  spisovatelé  se  mohli  veřejně  obracet  k  národu.  Úřady 
nedokázaly  formulovat  přitažlivý  propagandistický  a  kulturní  program,  zatajováním  a 
překrucováním zpráv z bojiště jen podryly důvěru v jakékoli zpravodajství, a tak jim jako 
hlavní nástroj kulturní politiky zbyla jen cenzura. Zdálo se, že v duchu, teoreticky se s 
Rakouskem rozešel už kdekdo, ve skutečnosti našel odvahu k tomuto kroku jen jediný muž – 
Tomáš Garrigue Masaryk.

V  prosinci  1914  se  odebral  do  emigrace.  Masarykovo  postavení  zpočátku  vypadalo 
beznadějně. Jediné na co se mohl spolehnout doma, byl jen úzký proužek příznivců pod 
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vedením Edvarda Beneše, kteří vytvořili tajnou organizaci, již nazvali Mafie. V zahraničí 
nacházel  odezvu  zprvu  u  anglosaských  publicistů  a  intelektuálů,  podporovat  ho  začaly  i 
organizace krajanů, hlavně v USA. K personálnímu posílení odboje došlo až na konci roku 
1915. V září přijel do Paříže E.Beneš a v prosinci navázal s Masarykem spojení i slovenský 
astrofyzik Milan Rastislav Štefánik.

Tito tři muži sestavili v průběhu roku 1916 Českou, později Československou národní radu 
jako  hlavní  orgán  protirakouského  odboje.  Vojenská  hodnota  československých  legií  se 
nejvýrazněji uplatnila na ruské jihozápadní frontě v létě 1917. V okamžiku, kdy se 21. pěší 
pluk chystal posílit spojenecké pozice, uznala národní radu jako legální představitelku obou 
národů Francie a později se k ní připojily i Spojené Státy a Velká Británie.

Mezitím se výrazně změnila  i  domácí  politická  scéna. Všechny  naděje na  ruskou pomoc 
pohřbila porážka carských armád u Gorlice v květnu 1915. Česká politika upadla opět do 
hluboké deprese. Mezi Čechy se začala rýsovat myšlenka aktivní podpory rakouského státu, 
který měl za odměnu více přihlížet k přáním českého národa. Tuto iniciativu podpořily i další 
politické strany včetně sociální demokracie, které se v listopadu 1916 dohodly, že vytvoří 
dvě  společné  organizace  –  Český  svaz  a  Národní  výbor.  Své  představy  o  potvrzení 
jednoznačné nadvlády německé buržoazie v Rakousku němečtí politici neuskutečnili. Na jaře 
1917 se politické klima v monarchii změnilo natolik, že nemohli riskovat žádné experimenty.

České veřejné mínění se výrazně radikalizovalo, začalo se uvažovat buď o zásadní přestavbě 
Rakouska, tentokráte podle českých představ, nebo o jeho úplném rozbití. Český svaz se 
přizpůsobil  měnící  se  situaci  a  30.  května  vydal  prohlášení,  žádající,  aby  habsburská 
monarchie byla upravena ve spolkový stát svobodných a rovnoprávných národů. Nepřímo, 
nicméně jasně, se vyslovil i pro budoucí spojení Čechů a Slováků v jednom státě. Vojenskou 
porážku monarchie a hospodářský chaos násobilo ještě nebezpečí politické dezintegrace, k 
níž  valným dílem přispívali  právě  Češi.  Česká politika  se  rozhodla  oddělit  své  země od 
ostatního středoevropského prostoru, hrozícího dalšími zmatky a revolucemi. Císař nekladl 
českým  snahám  velký  odpor.  Mohl  alespoň  doufat,  že  nově  konstituovaný  český  stát 
nepřeruší  s  Rakouskem všechny  svazky.  Když  27.  října  odeslal  ministr  zahraničí  Julius 
Andrássy nótu Spojeným státům, v níž jeho vláda ve snaze ukončit válku za každou cenu 
přislíbila  i  uznání  práv  Čechoslováků  a  Jihoslovanů,  pochopilo  úřadující  předsednictvo 
Národního výboru, že přišel čas. 28. října převzal Národní výbor hlavní zásobovací centrálu, 
Obilní ústav, a později i další úřady včetně místodržitelství. Odpoledne byla na Václavském 
náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost.
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Tento svátek vznikl  27.  září  1980 na počest přijetí  stanov Světové  
organizace cestovního ruchu (UNWTO). Letos už to bude 30. ročník.  
Letošní hostitelskou zemí byla Ghana. Téma pro letošní rok schválili na 
valném shromáždění v kolumbijské Cartageně v roce 2007.  „Cestovní 
ruch  -  oslava  rozmanitosti“  klade  důraz  především  na  schopnost 
turismu  vytvářet  porozumění  mezi  lidmi,  podporovat  sociální 
zodpovědnost a vyšší životní standard. Vytváření nových pracovních 
příležitostí  přispívá k ekonomickému blahobytu.

Oslavy  světového  dne  cestovního  ruchu  jsou  zcela  dobrovolnou 
iniciativou  pro  subjekty  cestovního  ruchu  ve  veřejném  i  soukromém 
sektoru. Hlavním cílem oslav je podpora zvýšení povědomí o významu 
cestovního  ruchu  a  jeho  sociální,  kulturní,  politické  i  ekonomické 
hodnoty a přínos pro celkový rozvoj  společnosti.  Při  této příležitosti 
UNWTO  představila  také  3.  ročník  světové  online  fotografické 
soutěže.  Ta  je  veřejně  přístupná  na  internetové  stránce 
www.unwto.org/wtd.  Soutěžit  budou  fotografie  znázorňující 
schopnost  turismu  spojovat  kultury,  posilovat   porozumění  a  mír. 
Nejlepší  fotografie  budou prezentované na webové stránce a  také  v 
magazínu  UNWTO.  Vítězové  soutěže  budou  vyhlášeni  na 
Mezinárodním  veletrhu  cestovního  ruchu  v  Berlíně,  kde  budou 
vystaveny jejich fotografie.

11

http://www.unwto.org/wtd


William Edward  Boeing  ,zakladatel  leteckého  průmyslu,  se  narodil  1.  října  1881 
v Detroitu,  stát  Michigan,  USA.  Pocházel  ze  zámožné  rodiny 
německého  imigranta,  důlního  inženýra.  V roce  1903  dokončil 
studia strojírenství na univerzitě v Yale. Jeho první podnikatelské 
úspěchy  jsou  spojeny  s výrobou  a  designem  lodí –  pracoval  jako 
prezident  firmy  Greenwood  Jogging  Company.  Záhy  fascinován 
možnostmi letectví založil v roce 1916 spolu se svým přítelem G. C. 
Westerveltem  firmu  na  výrobu  letadel –  Pacifik  Aero  Produkt, 
kterou v r. 1917, poté co USA vstoupily do války, přejmenoval na 

Boeing Airplane Company. První významnou zakázkou firmy byla objednávka amerického 
námořnictva na výrobu 50 letadel. Ke konci první světové války W. Boeing směřoval vývoj 
firmy ke komerčnímu využití letectví a soustředil  se především na zajišťování přepravy 
poštovních zásilek a s tím souvisejícího servisu. Boeing viděl v letectví velkou budoucnost 
a  proto  v době,  kdy  poválečný  průmysl  v Americe  procházel  velkou  krizí  a  v mnohých 
odvětvích  docházelo  spíše  k  útlumu,  investoval  nemalé  finanční  prostředky  do  rozvoje 
leteckého průmyslu. V roce 1934 byl Boeing vládou Spojených států obviněn z nekalých 
monopolních praktik a byl nucen svou firmu rozdělit na tři samostatné firmy : United 
Aircraft  Company,  Boeing Airplane  Company  a  United  Air 
Lines.  V tomtéž  roce  letecký průmysl opustil a věnoval se velmi 
úspěšně chovu plnokrevných koní. Nikdy ale neztratil zájem o letectví 
a  během  druhé  světové  války pracoval  ve  své  firmě  jako 
konzultant.  Největším  úspěchem firmy  se  stala  výroba  prvního 
tryskového  letadla  na  světě, letadla Boeing 707 v r.  1954. Toto 
letadlo pojmulo 181 cestujících a létalo rychlostí 966 km/ hod. W. E. Boeing zemřel 28. 
září 1956,  Puget Sound, stát Washington. V jeho díle a vizích pokračovali již za jeho 
života  jeho  dva adoptovaní  synové.  V  dnešní  době  je  firma Boeing   airplane  copany 
majoritním výrobcem letadel a dosahuje 70% světové produkce. 
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Ferdinand se narodil v rodině klempíře 3.září 1875 ve Vratislavicích nad Nisou. 
Až do svých osmnácti let studoval průmyslovou školu 
v Liberci. Dělo se tak proti vůli otce, který chtěl, aby 

Ferdinand převzal dílnu. Jako elektrikář byl však zručný, 
údajně už ve svých patnácti letech elektrifikoval celý dům. 
V osmnácti letech odešel mladý Porsche za prací do Vídně, 

po práci prý na černo navštěvoval tamní technickou 
univerzitu, aby se přiučil. Pracoval nejprve pro firmu Béla 
Ether a později pro Jakob Lohner, se kterou v roce 1900 

představil na tu dobu revoluční automobil. V průběhu první světové války 
uděluje technická univerzita Porschemu čestný doktorát. Na začátku třicátých 

let se však Porsche rozhodl zcela osamostatnit a zakládá vlastní firmu. 
Porscheho hvězda svítila ještě více. Jeho úkolem bylo zkonstruovat vůz, který 
by mohl vlastnit každý Němec - tak vzniká idea Volkswagenu, tedy lidového 

vozu. Továrna na jeho výrobu vyrostla v německém Wolfsburgu, kde VW sídlí 
dodnes. Porsche si svými úspěchy vybudoval u Hitlera dobrou pozici, a tak když 
vypukla druhá světová válka, stal se jedním z jeho zbrojních poradců. Porsche a 

jeho zeť si bez řádného procesu odseděli dvacet měsíců ve vězení za 
napomáhání nacistům. Zatímco byl Ferdinand ve vězení, začal syn Ferry 

pracovat v rakouské Gmundu, kam se továrna přesunula z obav před nálety, na 
závodním autě Porsche 356, prvním, které neslo rodinné jméno. Mnoho 

součástek bylo použito z legendárního Volkswagenu Brouk, který Ferdinand 
zkonstruoval. V roce 1949 se celá rodina vrátila  zpět do Německa. Překonala 

nesnadné začátky v poválečném průmyslu a model 356 se jevil být velkým 
úspěchem. Daleko více peněz však přinesl podíl z prodeje Brouka, kterých se po 

celém světě prodalo přes 20 milionů. Ferdinand Porsche zemřel na následky 
infarktu 30. ledna 1951. 
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1) poznejte typ auta

a) závodní
b) osobní
c) sportovní

2) poznejte značku auta

a) Lamborghini
b) Ferrari
c) Jaguar

3) země kde se tohle auto vyrábí

 

a) Česká republika
b) Itálie
c) Čína

4) poznejte závodní model auta

a) Peugeot 207 S2000
b) Škoda Fabia S2000
c) Ford Focus RS WRC
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5) se kterým autem získal Sebastien Loeb 7. titul mistra světa

 

a) Subaru Impreza WRC N 12
b) Citroen C4 WRC
c) Peugeot 307 WRC

6) kde se vyrábí auta značky Opel

a) Německo
b) Velká Británie
c) Francie

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)

TO MUSÍTE VĚDĚT, ABYSTE NEZAHYNULI

1) V USA  už  existují  „kyslíkové“  bary.  Dáte  si  tam  panáka  a  loknete  si  k tomu 
čistého vzdoušku. Podobný lokál otevřeli i v Berlíně. V jejich největším obchodním 
domě přímo v centru.

2) Nejrychleji  se najíst dokázal  jeden muž z Nového Zélandu.  Za 4 minuty a 14 
vteřin spolkl 12 banánů (i se slupkou).

3) Billboard vedle americké dálnice: „Zhubněte 15 kilo za měsíc.“ A pod ním ještě 
jeden: „McDonald’s 15 km.“

4) Zmrzlinu vymysleli v r. 1620. Nejvíc se konzumuje vanilková.
5) Švédové vypijí v přepočtu na počet obyvatel nejvíc kávy na světě.
6) Angličané říkají bramborám irské meruňky nebo hrozny.
7) Croissanty nepocházejí z Francie, ale z Vídně. V noci pekaři zaslechli, jak se do 

obleženého města snaží Turci dostat tunelem (r. 1683). Vyhlásili poplach a Vídeň 
byla  zachráněna.  Na  památku  začali  péct  pečivo  ve  tvaru  půlměsíce,  které 
pojmenovali croissant (z francouzského půlměsíc).
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Povolání: hokejista

 Věk: 38

  Datum narození: 3. 09. 1972

    Místo narození: Plzeň, Československo

      Znamení: Panna

        Výška: 179 cm

         Váha: 81 kg

           Přezdívka: Stračena

Martin Straka se narodil 3. září 1972 v Plzni. Lední hokej začal hrát v klubu HC 
Plzeň roku 1989. Do zámořské NHL se prosadil roku 1992 díky draftu, kde si ho  
vybral kanadský tým Pittsburgh Penguins. Přes kluby Ottawu Senators, New 
York Islanders a Florida Panthers se vrátil do Pittsburghu. V Pittsburghu vytvořil  
elitní útočnou dvojici s Jaromírem Jágrem, v tomto týmu strávil s přestávkami 
devět let. Svůj první  gól  dal  brankáři  jménem Mike Richte,  při  
svém prvním utkání  v NHL 10. února 1993 proti týmu New York 
Rangers.  S českou hokejovou  reprezentací  získal  roku  1998 
olympijské  zlato v japonském Naganu. V sezóně 2000/2001 
dosáhl  svého bodového maxima: 95 kanadských bodů za 
27  gólů  a  68 asistencí.  V roce  1999  se  probojoval  do 
zápasu  NHL  All- Star Game. V roce 2003 podepsal smlouvu 
s týmem  Los  Angeles  Kings.  Během  výluky  NHL  se  vrátil  do  týmu  HC 
Lasselsberger Plzeň. Během výluky také vytvořil společně s Petrem Sýkorou a 
Jaroslavem Špačkem tzv.  “ptačí  útok“.  V roce 2005 přestoupil  do týmu New 
York  Rangers.  V témže  roce  získal  společně  s českou  reprezentací  zlato 
z mistrovství  světa  ve  Vídni.  V roce  2006  pod  vedením  Aloise  Hadamczika 
získává  olympijský  bronz  na  ZOH  2006 v Turíně.  
V červenci roku 2008 se vrátil  do Plzně,  kde  podepsal 
smlouvu jako hráč a generální manažer.  Do  týmu  HC 
Plzeň  1929  přivedl  roku  2009  tři  hráče z Kanady – Doug 
O‘  Brien,  Mark  Bomersback,  Tyler  Scofield.  
V dubnu roku 2010 nás poctil návštěvou společně 
s trenérem Mariánem Jelínkem a obráncem Jaroslavem Modrým. Téhož roku 
získal  s týmem HC Plzeň 1929 Prezidentskou trofej  pro vítěze základní  části  
extraligy. Martin Straka je vlastníkem prstenu, který vlastní jen ti, kteří vyhráli  
trofej jménem Stanley Cup.
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     Světový den Unicef

Některým  lidem   je  organizace 
Unicef   lhostejná,  ale  některým 
zachranuje život. Existují státy, ve 
kterých  je  Unicef  něco  jako  pro 
nás  dárek  k  Vánocům.  A  právě 
proto slavíme Světový den Unicef. 
Je to den, kdy vládne mír a klid a který nám stále připomíná, 
že na planetě nejsme sami a že někteří  lidé jsou na tom o 
hodně hůř nežli mi. Tento den se slaví  31. 10. a měli by ho 
slavit všichni, protože Unicef zachraňuje lidské životy. Pokud 
mate  rádi  slavné  osobnosti,  měli  byste  vědět,  že  např. 
Madona nebo Justin  Timberlake mají  adoptované děti  také 
prostřednictvím Unicef. Pokud chcete, tak přemluvte mamku, 
aby vám adoptovala bráchu nebo ségru z Afriky, Jižní Ameriky 
atd……  Ale  má  to  i  svá  rizika  a  samozřejmě  to  trochu 
vyprázdní kapsy, ale pokud vás ani tohle neodradí, tak hodně 
štěstí !!!
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Rozhovor s dlouholetým cestovatelem Petrem Nazarovem

1. Jak ses dostal k práci pro OSN?

Předem musím říci, že jsem zatím neměl možnost pro OSN pracovat, přesto, že jsem 
několik let v jejich databázi a již 3x jsem byl vybrán do nejužšího výběru jako vyslanec 
na určitou misi, většinou v Africe. Nikdy jsem však nakonec vyslán nebyl. Jestli máš na 
mysli adopci, tak k té jsem se dostal díky kamarádovi, který adoptoval holčičku z Indie. 
Na internetu jsem si našel organizaci, která spolupracuje s charitou v Jižní Americe a 
působí v Paraguayi,  Bolívii  a Peru. Tam jsem si před šesti  lety vybral  svou adoptivní 
dívku.

2. Mohl bys nám o ní něco říct?

Jmenuje se Liz Eugenia Milagros Benites, dnes už je jí 14 let a chodí do školy v chudinské 
čtvrti San Roque v Asuncionu. Žije se svými čtyřmi sourozenci, maminkou a babičkou 
v jedné místnosti ve slumu (chudinská čtvrť), kde je spousta lidí na drogách, většina lidí 
je nezaměstnaná, je tam neutichající hluk a obrovský nepořádek. Ještě vloni, byla Liz 
jednou z nejlepších studentek, ale poslední dobou se její prospěch hodně zhoršil. Je to 
možná nejen věkem ale i drsným prostředím, ve kterém žije. Do konce studia jí chybí 
ještě dva roky. Věřím, že školu zdárně dokončí.

3. Jaký máš ze své pomoci pocit?

Velmi dobrý, protože jsem při své cestě po Jižní Americe osobně Liz navštívil a když jsem 
viděl tu opravdovou a srdečnou radost při našem prvním setkání, její oči zářící nadšením, 
radostí a vděčností, naplnilo mě to pocitem, že jsem udělal dobře. 

4. Chtěl jsi s tím někdy přestat?

Ještě ne, i když občas vznikly problémy v komunikaci mezi českou charitou a charitou v 
Paraguayi, ale vždycky se vše obrátilo k dobrému. Jedno chci ale vysvětlit. Nechci dělat 
a nedělám reklamu Adopci na dálku, protože jako vše, i tohle má svá pro a svá proti. 
Někteří moji známí si také dítě adoptovali a nakonec byli zklamaní.

5. Jaký máš cíl ve svém pomáhání dětem?

Chci i nadále pomáhat Liz a až za dva roky skončí školu, pokud nebude pokračovat dál, 
jsem si jistý, že si vyberu někoho jiného.

6. Kde jsi všude byl a kam by ses chtěl v budoucnu podívat?

Procestoval jsem několik desítek zemí a kromě Afriky, jsem navštívil všechny kontinenty. 
V nejbližší době bych chtěl jet na Havajské ostrovy, kde jsem strávil již devět měsíců a 
chystám se o nich napsat svoji druhou knihu. Ta první s názvem Jižní Amerika-„z Buenos 
Aires na Machu Picchu“ mi vyšla letos na jaře. Chci  se také příští  rok vrátit  do Jižní 
Ameriky do Paraguaye a navštívit po dlouhé době zase Liz a další známé, kterých už tam 
mám několik.

7. Která země či město tě nejvíce zaujaly?

Město asi Honolulu nebo Sydney a země Austrálie.

8. Měl jsi někdy na cestách strach?
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Strach nás hodně omezuje, brzdí a proto je lepší ho nemít. I když musím přiznat, že se 
mi přihodilo na cestách pár situací, které hodně prověřily nejen moje hranice strachu, ale 
i  mojí  vůli.  Když  jsem v Andách  dostal  výškovou  nemoc,  myslel  jsem,  že  odbíjí  má 
poslední „hodinka“. Anebo když jsem první den přijel na ostrov Molokai, došel jsem za 
tmy díky nedorozumění na severní  konec ostrova,  kde se nedalo nikde přenocovat a 
v hustém lijáku jsem musel zůstat v deštném pralese, plném děsivých zvuků. Nedaleko 
tohoto místa se nalézá poloostrov malomocných (o poloostrově malomocných mi letos 
vyšel  článek  v časopise  Květy,  v čísle  43),  což  ještě  znásobovalo  nepříjemný  zážitek 
z probdělé, nekonečně dlouhé noci.

9. Měl jsi nějaký zajímavý zážitek?

Mám spousty zážitků.  Setkal  jsem se se spoustou zajímavých lidí,  potkal  jsem různé 
šamany, indiány, léčitele atd. Na sepsání všech mých zážitků bych musel ještě napsat 
další obsáhlou knihuJ. Zajímavý zážitek byl se severoamerickým indiánem a šamanem 
jménem Flying Bird, který mi mimo jiné při obřadné ceremonii za účasti  několika lidí 
udělil indiánské jméno Wakan Taté. 

10. Máš nějaké moto?

„Dobrodružství není nikde venku - dobrodružství je v nás...“

11. Setkal ses na cestách s někým slavným?

Ano, určitě. Setkal jsem se s několika herci,  zpěváky, skupinami...Hudba je od mládí 
moje  velká  láska  a  často  jsem  se  pohyboval  v místech,  které  měly  s hudbou  něco 
společného.  Například  v Austrálii  jsem měl  možnost  zažít  z části  turné  skupiny  Deep 
Purple přímo se členy kapely.

12. Máš nějaký vzor?

Konkrétní  vzor  nemám,  protože  pro  mě  je  vzorem každý  dobrý,  upřímný  a  srdečný 
člověk. Na svých cestách jsem jich několik takových potkal a to jsou moji učitelé a moje 
vzory.

13. Čím jsi se chtěl stát v dětství?

Je to zvláštní,  ale už od dětství  jsem chtěl  cestovat po světě, trávit  čas v přírodě a 
objevovat nová místa na zemi.

14. Jakou školu jsi vystudoval?

Vystudoval jsem gymnázium a poté už jsem šel svoji cestou.

15. Pro a proti tvého stylu života?

Mám poměrně velké finanční výdaje, ale zase mám spoustu zážitků, zkušeností a přátel. 
Zjistil jsem také plno věcí o sobě samém, o tom, že člověk má v sobě neuvěřitelně velký 
potenciál  a také se slušně naučil  jazyky. Cestování mi dalo obrovskou školu života a 
ačkoliv to kolikrát nebylo a není vůbec lehké, neměnil bych.

16. A nějaká pěkná věta nakonec?

Mějte pokud možno neustále pozitivní náladu.
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      Vážení žáci, milí rodiče,    

       zde Vám postupně odhalíme roušku tajemství, doufáme, 
zajímavých a záživných povolání.  

  

Popis pozice

Pracovník  vězeňské  služby  zajišťuje  výkon  vazby  a  výkon  trestu  odnětí 
svobody. Dohlíží na ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a 
správě  soudů,  při  činnosti  státních  zastupitelství  a  Ministerstva 
spravedlnosti. Pracovníci se podrobněji člení na:

 a) vězeňskou stráž,

        b) justiční stráž,   

  c) správní službu      

  d) pověřené orgány vězeňské služby. 

Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu 
trestu odnětí svobody. 
Justiční  stráž zajišťuje  pořádek  a  bezpečnost  v  budovách  soudů,  státních 
zastupitelství,  Ministerstva  spravedlnosti  a  dalších  místech  jejich  činnosti. 
Správní  služba rozhoduje  ve  správním  řízení  a  zabezpečuje  organizační, 
ekonomickou,  vzdělávací  a  další  odbornou  činnost. 
Pověřené  orgány  vězeňské  služby plní  úkoly  policejního  orgánu  v  řízení  o 
trestných činech příslušníků vězeňské služby. 

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
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Ftipné hádanky pro ftipné (f)týpky

1) Co znamená slovo MUŽ?

2) Savec, který nemá zuby?

3) Jaká je definice lenocha?

4) Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma?

5) Co udělá žirafa, když ji napliveš do tváře?

6) Je to černé a žere to hranolky. Co je to?

Vtipy

Přijde Pepíček do hudební školy, otevře houslové pouzdro a v něm má samopal.
"Co to má znamenat?!" ptá se učitel.
"Nic, jenom by mě zajímalo, co si tatínek počne v bance s houslemi."

Anička volá Pepíčkovi: "Pepíčku, přijď dneska večer k nám, nikdo nebude doma."
Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní.....a nikdo není doma...

Paní učitelka napíše Pepíčkovi do žákovské knížky:
Smrdí, umývat!
Otec odepíše: Učit, nečuchat!

Co nám dává husa? Sádlo. A co dál? Sádlo. Na čem spí tvůj táta? Na mámě. Na čem spíš ty? Na 
posteli.
A čím se přikrejvá tvůj táta? Novinama.Tak čím se přikrejváš ty? Peřinou. A co je v peřině?
Peří. Tak co nám dává husa? Sádlo.

Pepíček hlásí, co že nového se učili v sexuální výchově:
"Nejprve nám pan farář vykládal, co nemáme dělat. Pak se přidal doktor s tím, jak to nemáme 
dělat. A ředitel nám řekl, kde to nemáme dělat."

J A K  V Y T O Č I T  U Č I T E L E  : D

Noste si do hodin matematiky počítadlo ze ZŠ

-V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, 
Julda Caesar

 Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni spadněte naráz ze židle.

-Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, 
pomlčky, ale jenom jednu tečku

Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově

Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všimne

Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce, vyskočte radostí, vezměte svůj sešit a před 
učitelem ho roztrhejte

Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků
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ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA
Pokud umíš anglicky barvy, tak by ti tato křížovka neměla dělat žádný problém ;)

Tak jsme zvědaví na odpovědi :)… 

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a 
dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Toto číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Kaslová

Redakční tým:  Viktorie Hrbáčková, VI. A 
Irena Bachová, VII. C

  Evelína Fenclová, VII. C
       Sandra Šobrová, VIII. E
       Andrea Vavřičková, VIII. E

                         Kristýna Vlachová, VIII. E
                         Jaroslav Zábran, VIII. E
                         Adéla Havránková, VIII. A

Pište  nám  na  naši  adresu:  noviny@zsprestice.cz . 
Čekáme na  vyluštění  křížovek  i  správné  odpovědi  na 
naše kvízové otázky.  Dostanete se tak do slosování  o 
drobné dárky!!!
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