
 



Úvodník  

Milí spolužáci, naši učitelé! ☺ 

V tomto čísle jsme si pro vás připravili spoustu zajímavých článků. 
Přečtete si rozhovor s panem ředitelem, jak nás reprezentovali žáci ve 
sportu, něco málo o zvířatech, start projektu Stránka zaměstnanců školy 
a spoustu dalších novinek, které se vám budou jistě líbit. Přejeme vám 
krásné podzimní prázdniny a ať si užijete nové číslo Tornáda! 

Vedení Tornáda a pravopis: paní uč. M.Zíková 

Estetická stránka a kompletování: paní učitelka R.Geševa, pan učitel 
V.Sýkora 

Šéfredaktor: Vojtěch Vedral  

Zástupce šéfredaktora: Jíří Krameš 
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Rozhovor s vedením školy 
Na otázky odpovídal pan ředitel Voneš. 

1. Připravuje se něco nového na Jarmark? 

To záleží na paní učitelce Horové a Pouzarové, co vymyslí, ale systém 
bude převážně stejný. 

2. Jak bude probíhat letošní Den otevřených dveří? 

Tak, dopolední část dne bude převážně pro žáky, rodiče a zájemce o 
první třídu s širokou nabídkou, kde se počítá s nápady a úsilím od žáků. 
A v podvečerních hodinách pozveme bývalé paní učitelky na každoroční 
setkání. Den otevřených  dveří bude 10.12. 

3. Kolik nových učitelů nastoupilo od září do školy, 

Nastoupily tři nové paní učitelky. Na prvním stupni jsou to paní učitelky 
Hrubcová a Postlerová a ve školní družině paní učitelka Hrochová. 

4. Proč byl zrušen Klub mladého diváka? 

Byl o něj čím dál menší zájem a  úsilí, které tomu paní učitelka 
Zelenková věnovala, neodpovídalo žákům, kteří by o to stáli. 

5. Jaké nové věci se budou pořizovat do školy? 

V tuto chvíli se rekonstruuje 3. kabinet. Je to kabinet chemie. Do konce 
školního roku budeme rozšiřovat bodce proti holubům a podle toho jaké 
finanční prostředky zbudou, tak potom bych rád vylepšoval toalety o 
sušáky na ruce, které jsou v části prvního patra, a nakoupil zrcadla na 
dívčí toalety a také jednu novou sadu lavic. 

6. Jaké proběhly, probíhají a popřípadě proběhnou opravy? 

Momentálně je spojena rekonstrukce kabinetu chemie s rekonstrukcí 
v herně školní družiny. Vyměníme tam všechen nábytek a k té příležitosti 
vyměníme i celou podlahu, jak to probíhá i v kabinetu chemie. O letních 
prázdninách se chystá výměna celého vodovodního potrubí a 
pravděpodobně všech topných těles. 

Děkuji za váš čas a na shledanou. 

Já též děkuji. A nemůžu se dočkat, až si přečtu nové vydání Tornáda. 

VojVed 



Čarujeme ve 4.C 

Znám já jeden pohádkový les, ve kterém se všechno spletlo: 

Kytička velká jako strom 

nepřestane zpívat, i kdyby do ní 

plesknul hrom. Žížala se diví, 

proč ten kočárek stále letí? 

Létající pes – chrání si svůj 

čarovný les.                                         

Ježek hledá vodu, aby si mohl 

zaplavat trochu. Duch je na 

vodítku a hledá si svou paničku. 

Teď si číst už přestanu a dám     

čarovný les ke spánku 

No, představte si, koho já jsem 

potkala. Po trávě se tu 

procházel modrý pták. A 

dokonce měl i boty. Šla jsem dál 

a najednou se ke mně přidaly     

tři pařezy. 

Pozdraví mě, a tak jdeme spolu 

z kopečka dál. No co to ale 

vidím? Vodopád teče naruby. A 

pokaždé se mění tma za světlo. 

Když bylo ještě světlo, tak jsem 

potkala houbičky, které si šly 

povídat k obrácenému 

vodopádu s rybami. 

 (autorka slohové práce: K. Petráňková) 

 

 

(Autorka výrobku a  slohové práce:                                

A. Vobořilová) 

 

 

(autorka výrobku: V. Koucká) 

 

Práce se nám dařila a hlavně 

nás bavila.      Zdraví třída 4.C



 

Gutovská rada 
Na poslední GR se řešil: 

Ping pong 

- datum a čas-proběhne tuto středu 

- místo určení-Velká tělocvična 

-pingpongové pálky a stoly 

-rozhodčí a služba zajišťující přenos stolů 

Další Gutovská rada proběhne ve středu 4. vyučovací hodinu 

Zebras7 

Stolní tenis 
Dne 16 října se naši sedmáci zúčastnili i soutěže ve stolním tenise, kde se 
umístili též na 2. místě. Jednalo se o okresní  

kolo Prahy 10 na Hamru v Záběhlicích. Jakožto hlavní trenér s nimi šel pan 
učitel Kaplan. Naši školu reprezentovali tito žáci : Jan Dyba, Jakub Hodek a 
Jan Brabec. 

Ping-pong 
Jak všichni víte, dne 22. 10. 
2014 se konala soutěž v 
ping-pongu, které se 
zúčastnili žáci jak prvního, 
tak druhého stupně. 
Tornádo tam bylo a vše vám 
vylíčí. 

stupeň začínal hrát už ve 
13:40 ve velké tělocvičně a 
ihned se začala vysvětlovat 
pravidla hry, která 
vysvětloval pan učitel 
Sýkora. Všechny děti se 

náramně bavily při hraní ping-pongu se svými soupeři. 



stupeň začínal o něco později. Přesně ve 14:00, ale sraz měli už ve 13:40 
ve 4. B. Jejich ping-pongová utkání trvala o něco déle a vysvětlování 
pravidel bylo (tedy podle nás) o něco kratší než u 1. stupně. 

Abyste se nenudili jenom vyprávěním o tom, co tam bylo nebo nebylo, 
Tornádo pro vás připravilo i rozhovory s hráči, kteří vyhráli 1. místo. 

Za 1. stupeň vyhrál Matěj Čermák ze 4. A. 
Na 2. stupni byli dva vítězové Otto Kos a Ondřej Vomočil oba z 9. B. 

A zde je náš rozhovor s vítězi:  

Proč ses přihlásil na ping-pong? 
Matěj: Já ho hraju hodně na chatě, asi od svých sedmi let. Hodně mě baví. 
Otto: No tak, protože mi zrušili trénink a já neměl co na práci. 

Hraješ ping-pong pro zábavu, nebo ho hraješ závodně? 
Matěj: Pro zábavu, protože už závodně hraju tenis. 
Otto: Jenom pro zábavu, tohle je můj 1. závod! ☺ 

Je to pro tebe lehčí, když hraješ ten tenis nebo je to něco úplně jiného? 
Matěj: No jako mám na to tenisovou formu, ale je to něco úplně jiného. 

Přijde ti to těžké? 
Matěj: Není to těžké, stačí se snažit. 
Otto:  Ne, není to těžké. 



Myslíš si, že spíš vyhraješ nebo prohraješ? 
Matěj: Nevím, tipoval jsem, ale 
nakonec jsem vyhrál. 
Otto: Snad to vyhraju! 

Kdo je pro tebe největší soupeř? 
Proč? 
Matěj: Pro mě asi 5. C, protože 
dokázali odpalovat moje forhendové 
smeče (smeče hrané zprava). 
Otto: Nervozita, to byl můj hlavní 
nepřítel. 

Za 1. stupeň se zúčastnilo 12 žáků a 
na 2. stupni 16 žáků. 

 

V kategorii 1. - 3.  třídy vyhráli  
1. Paní učitelka Zvěřinová Jana 

2. Lukáš David z 2. C 

3. Radosta Martin ze 3. A 

4. Wošler Václav ze 3. C  

 

V kategorii 4. – 5. tříd vyhráli  

1. Čermák Matěj ze 4. A 

2. Kyncl Filip z 5. B 

3. Paní učitelka Schifflerová Monika 

4. Walter Patrik z 5. A 

 

A v kategorii 6. – 9. třídy vyhráli 

1. Kos Otto a Vomočil Ondřej z 9. B 

2. Bažant Michal a Slovák David z 8. A 

3. Dostál Daniel a Hauptmann Petr 
z 8. B 

4. Hlavička a Tidrich z 6. B 

Konečné vyhlášení bude až v pátek, takže se máme na co těšit. 

Niki a Evča 



Projekt ZAHRADA 
Jistě už každý víte, že naše paní učitelka Petráňková vede projekt 
ZAHRADA. Ten, kdo to neví, tak se to právě dozvěděl. Spousta lidí ovšem 
netuší, co si má pod tímto projektem představit. My tedy vyzpovídali paní 
učitelku, abyste se o projektu ZAHRADA dozvěděli více. 

Tornádo: Co je to ten projekt ZAHRADA? O co se přesně jedná? 

Paní učitelka: Má seznámit žáky s naší zahradou. 

Tornádo: Jak dlouho projekt trvá? 

Paní učitelka: Projekt ZAHRADA probíhá celý tento školní rok a snad 

bude pokračovat i rok příští. 

Tornádo: Jaký je cíl projektu? 

Paní učitelka: Chceme využít školní zahradu a taky bychom chtěli, aby tam 

děti trávily více času. 

Tornádo: Kdo vám s tím projektem pomáhá? 

Paní učitelka: Pomáhají mi s ním kolegové. 

Tornádo: Jak vás to napadlo? 

Paní učitelka: Tato myšlenka už je v našich hlavách dlouho. 

Tornádo: Je to poprvé, co děláte takový projekt? 

Paní učitelka: V případě projektu ZAHRADA  ano. 

Takže nyní jste se dozvěděli přímo od zdroje, co má projekt ZAHRADA za 
úkol. Doufáme, že se i příště dozvíme o dalších projektech, které se na naší 
škole dějí nebo začnou realizovat.  

Niki a Evča 



Přespolní běh 
Dne 23. září se soutěže v přespolním běhu zúčastnili i žáci našich 7. tříd. 
Vybojovali krásné 2. místo a já osobně jim přeji, aby příště byli první. 

 Kde se to konalo? Kolik škol se zúčastnilo? Na to jsem se zeptal Tomáše 
Svobody ze 7.C : 

Já : Kdy se tato soutěž konala? 

  Tom :  Bylo to 23. září. 

Já : Kde se konala? 

  Tom : Konalo se to v parku Hostivař. 

Já : Kolik škol tam vlastně bylo? 

  Tom : Myslím, že tam bylo asi 23 škol,ale nevím to jistě. 

Já : Na jakém místě jste se umístili? 

 Tom : Byli jsme na 2. místě. 

Já :Dobře, a na jakém místě si myslíš, že jste mohli skončit? 

Tom : No, jelikož jsme byli druzí, tak jsme mohli být i první. 

Já : Jak bys zhodnotil průběh akce? 

 Tom : Bylo to dobré, líbilo se mi to, ale běh byl opravdu namáhavý. 

  



ZOO 
Dne 15. 10. navštívily druhé a 
šesté třídy ZOO Praha v Troji. 

Jako dozor s nimi šli paní 
učitelka Drážná, paní učitelka 
Geševa, zástupce ředitele (pro 
2. stupeň) p. Chocenský a paní 
učitelka Vondrová. 

Ještě před školou se všechny 
třídy rozdělily na skupinky, 

protože ten den jelo do ZOO i mnoho dalších tříd z jiných škol. 

Jelikož naše škola adoptuje již více než 10 let levharta obláčkového a 1 rok 
vakoveverku létavou, bylo vstupné za symbolickou cenu 1 Kč. 

Před prohlídkou ZOO všichni dostali od pana Chocenského pracovní list a 
ten měl každý po dobu prohlídky vyplňovat.  

Asi všechny zaujali lední medvědi, hroši a sloni, ale mně osobně se nejvíce 
líbilo ve velemlokáriu, 
které je novinkou ZOO. V 
něm je největší velemlok 
v Evropě se svými 155 
cm a 26,5 kg. Pražské 
ZOO ho na půl roku 
zapůjčila německá 
Karlsruhe. 

Podle toho, co jsem 
viděla a slyšela, bych 
výlet ohodnotila jako velmi vydařený.  

Nikča 

  



Co poslouchají 6. t
Každý z nás něco poslouchá! Jak na tom jsou naši spolužáci z
Tornádo to pro vás zjistilo, co naši nejmladší žáci na druhém stupni 
nejčastěji poslouchají. ☺

Odpovědělo nám 33 žák
vám ukážeme graf samostatných t
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ř ídy 
co poslouchá! Jak na tom jsou naši spolužáci z 6. tříd? 

Tornádo to pro vás zjistilo, co naši nejmladší žáci na druhém stupni 
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V 6. A odpovědělo 14 žák

 

Zatím ještě netušíme, jak se tento hudební vkus liší od starších ro
to se dozvíte v dalších dílech Tornáda. 

  

Ben 
Cristovao

6%

Little Mix
6%

Metallica
11%

One 
Republic

11%

Pink
6%

Raimstein
6%

The 
Janoskians

6% Xindel X
12%

6.B

lo 14 žáků, zatím co v 6. B odpovědělo žák
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 netušíme, jak se tento hudební vkus liší od starších ročníků, ale 

Niki a Evča 
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28. ř íjen 
Pro Českou republiku je 28. říjen významný den – je to den vzniku 
Československé republiky. Po první světové válce r. 1918 se Rakousko-
Uhersko rozpadlo na Československo, Maďarsko a Rakousko. Na vzniku 
Československa se nejvíce podíleli T. G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, 
Edvard Beneš a tzv. muži 28. října – Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří 
Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup po delegaci v Ženevě 28. 10. 
1918 podepsali první zákon Národního výboru - a to zákon o zřízení 
samostatného státu československého. 

Vznik Československa 

Byl to proces, který vedl k ustanovení samostatného Československa. To 
bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými 
smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského 
mírového systému. 

Český exil v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garriquem 
Masarykem, francouzským generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a 
diplomatem Edvardem Benešem prosazoval během války u 
mocností Dohody (vítězná koalice 1. světové války – Spojené království, 
USA, Francie, Japonsko, Rusko, Itálie a Řecko) vznik samostatného státu 
Čechů a Slováků a územní spojení bývalých Zemí koruny české a Horních 
Uher. Tomu také napomáhaly různé krajanské sbírky (převážně v USA) 
a československé legie. 

Již v průběhu roku 1918 byl budoucí československý stát mezinárodně 
přijat. Československé legie (ve Francii, Rusku a Itálii) byly de facto uznány 
za Československou armádu. Československá národní rada vznikla roku 
1916 v Paříži jako reprezentativní orgán zahraničního odboje; jejím 
předsedou byl T. G. Masaryk, místopředsedy Josef Dürich a M. R. Štefánik 
a generálním tajemníkem E. Beneš. Její sídlo bylo na Rue Bonaparte 18 
(dnes v této budově sídlí konzulát a České centrum). Uznaly ji za základ 
budoucí vlády postupně následující státy: Spojené království, Spojené státy 
americké, Japonsko a Itálie. Prozatímní československou vládu, ustavenou 
dne 14. října 1918 s předsedou T. G. Masarykem v čele, uznaly Francie, 
Spojené království, Srbsko, Itálie, Kuba, Spojené státy americké a Belgie. 
Uznání dalších spojeneckých států následovalo. Československo se tak 
dostalo do zcela výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným nástupnickým 
státem Rakouska-Uherska, jehož budoucí existenci spojenci uznali ještě 



před konáním Pařížské mírové konference v roce 1919 (mírová konference 
pořádaná vítězi první světové války, která oficiálně ukončila první světovou 
válku). 

Hranici mezi Československem a Německem určila Versailleská 
smlouva ze dne 28. 6. 1919 (je to jedna z pařížských mírových 
smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání 
na Pařížské mírové konferenci), ve které Německo uznávalo nezávislost 
Československa, odstupovalo mu Hlučínsko a zavazovalo se mu 
poskytnout na dobu 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín. 

Hranici mezi Československem a Rakouskem určila Saint-Germainská 
smlouva z 10. září 1919. Další z tzv. pařížských smluv měly za cíl formálně 
ukončit válečný stav a právně zakotvit rozpuštění rakouské části 
dřívějšího Rakousko-Uherska a stanovit podmínky vzniku nových 
nástupnických států. Touto smlouvou byl formálně uznán vznik svrchované 
Československé republiky. Rakousko uznávalo nezávislost a územní 
nedotknutelnost Československé republiky, zříkalo se územních nároků 
vůči Československu a postupovalo Československu okrajová území 
(Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník).  

Trianonská smlouva je další z pařížských mírových smluv a byla 
podepsána 4. června 1920 v paláci Velký Trianon v 
zámku Versailles poblíž Paříže. Smlouva stanovila hranice maďarského 
státu jakožto nástupce Uherska po skončené 1. světové válce. Signatáři ze 
strany vítězných mocností byly Spojené státy americké, Spojené 
království, Francie a Itálie a jejich spojenci: Rumunsko, 
pozdější Jugoslávie a Československo. Za Československo podepsal 
Trianonskou smlouvu ministr zahraničí Edvard Beneš a velvyslanec 
v Londýně Štefan Osuský. 

O Těšínsku, Oravě a Spiši rozhodla Rada vyslanců 28. 7. 1920. 

Celá hranice Československa byla zdokumentována 10. 8. 1920 Sèvreskou 
smlouvou, která však nebyla ratifikována. Československo tak nakonec 
zdědilo 21 % území zaniklého Rakousko-Uherska a žilo na něm 25 % 
obyvatel této zaniklé monarchie. 

29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavu, která formálně 
prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele 
stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní shromáždění, 
skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu. Prvním prezidentem 
nově vzniklého státu se stal T. G. Masaryk (prezident osvoboditel). 



28. říjen není důležitý den jen pro Českou republiku, i ve světě se v tento 
den udála řada významných momentů: 

r. 312 – Římský císař Konstantin Veliký porazil v bitvě u Milvijského 
mostu svého soupeře Maxentia. Podle legendy připisoval Konstantin své 
vítězství křesťanskému Bohu. 

r. 1492 – Kryštof Kolumbus přistál na Kubě. 

r. 1538 - papež Pavel III. založil papežskou bulou první univerzitu na 
americkém kontinentu v Santo Domingu. 

r. 1628 - v La Rochelle podepsána kapitulace této významné 
bašty hugenotů ve Francii, kardinál Richelieu s královskými vojsky obsadil 
město, konec vojenské hrozby hugenotů pro království. 

r. 1636 - v Cambridge v USA založena Harvardova univerzita. 

r. 1886 - slavnostně odhalena Socha svobody na Liberty Island v New 
Yorku, dar Francie Spojeným státům. 

1918 – říjnová ústava v Německu - pokus o parlamentarizaci vlády v 
císařství, přišel příliš pozdě, v listopadu propukla v Německu revoluce, 
která vedla k abdikaci císaře Viléma II. a vzniku Výmarské republiky 

r. 1919 – Kongres Spojených států přehlasoval prezidentské veto, 
začíná prohibice. 

r. 1922 – Benito Mussolini uchopil moc v Itálii při takzvaném „Pochodu na 
Řím“. 

r. 1958 – Angelo Giuseppe Roncali zvolen papežem, zvolil si jméno Jan 
XXIII. 

28. října se narodilo i několik známých osobností např. česká herečka Ivana 
Andrlová (1960), americká herečka  Julia Roberts (1967) nebo slavný 
fotbalista Milan Baroš (1981). 

Filip 



Mezinárodní den archeologie 
Co to je archeologie? Jak pracuje 
archeolog a co všechno zkoumá? A k 
čemu nám to je vlastně dnes dobré? 
Nejen na tyto otázky vám mohl 
odpovědět Mezinárodní den archeologie, 
který se letos konal vůbec poprvé i v 
České republice! Akci spolupořádala 
pražská archeologická pracoviště v 
sobotu 18. října od 9 hodin v prostorách 
Univerzity Karlovy v Celetné 20, v Praze 1 
a odpoledne také na půdě dalších zúčastněných institucí a objektů. 

První český Mezinárodní den archeologie se zaměřil na představení 
archeologie jako atraktivního a smysluplného vědeckého oboru, který má v 
současnosti veřejnosti mnoho co nabídnout a rovněž dosahuje špičkových 
výsledků na poli evropské i světové vědy. 
V sobotu 18. 10. 2014 od 9 do 13 hodin byl pro návštěvníky v prostorách 
Univerzity Karlovy připraven pestrý program, který přiblížil nejen činnost 
jednotlivých archeologických pracovišť a nejzajímavější výsledky jejich 
práce, ale také je vtáhl do různých období dávné minulosti. Prostřednictvím 
řady naučně zábavných aktivit se děti i dospělí seznámili s tím, co je to 
archeologie a jak archeologové pracují. V odpoledních hodinách pak 
návštěvníci mohli zavítat na další místa, kde je čekaly komentované 
prohlídky, dny otevřených dveří či dobové slavnosti. 

VojVed 



Polovina zvířat ZMIZELA 
Světové populace savců, ptáků, 
plazů, obojživelníků a ryb poklesly 
za 40 let o více než polovinu a 
jejich úbytek je výrazně rychlejší, 
než se dříve soudilo. Uvedl to ve 
své zprávě Světový fond pro 
ochranu přírody. Lidstvo klade na 
přírodu mnohem vyšší nároky, než 
může ekosystém planety unést. 

Zpráva nazvaná Living Planet 
Report vychází z porovnávání počtu 
zvířat v populacích celkem 3038 druhů obratlovců. Mezi lety 1970 a 2010 
jich ubylo 52 procent, na čemž se u jednotlivých druhů různě velkou měrou 
podíleli lidé. To je značně rozdílný údaj než v dosud poslední podobné 
zprávě vydané před dvěma lety, která hovořila o 
28procentním poklesu počtu těchto zvířat. 

Podle Světového fondu pro ochranu přírody 
(WWF) se předchozí zpráva více spoléhala na 
dobře dostupná data z Evropy a Severní 
Ameriky. Největší pokles je přitom podle nové 
zprávy v tropických  oblastech, především v 
Latinské Americe. 

Úbytek nejsilněji zasáhl sladkovodní druhy, mezi 
nimiž bylo o 76 procent jedinců méně. Mořské a 
pevninské ztratily shodně 39 procent. Zásadními 
příčinami oslabování jednotlivých populací jsou 
ztráta jejich přirozeného životního prostředí, lov 
a rybolov či klimatické změny. 

Lidské nároky na přírodu jsou podle WWF neúnosně velké. Lidstvo těží 
více dřeva, čerpá více vody a vypouští do vzduchu více emisí, než může 
příroda dlouhodobě produkovat či absorbovat. "Toto poškozování není 
nevyhnutelné, nýbrž je důsledkem způsobu života, který jsme si zvolili," 
uvedl v prohlášení vědecký ředitel londýnské zoologické společnosti Ken 
Norris. 



Takzvaná ekologická stopa, neboli 
součet všech spotřebovaných 
přírodních zdrojů a vypuštěných 
škodlivin, se přitom v jednotlivých 
zemích světa velmi liší. Kdyby 
například zanechávali všichni lidé 
stejnou ekologickou stopu jako 
Katařani, potřebovali bychom 4,8 
planety Země. Američané mají tento 

údaj roven 3,9, zatímco řada rozvíjejících se zemí včetně Indie či Indonésie 
by vyčerpala všechny možnosti planety. 

Podle autorů zprávy stále existuje naděje, že se povede nasměrovat vztah 
lidstva k životu a prostředí na planetě dlouhodobě udržitelnějším směrem. 
"Je zásadní, abychom se chopili šance - dokud ještě můžeme - 
rozvíjet se udržitelně a tvořit budoucnost, v níž budou moci lidé žít a 
prosperovat v souladu s přírodou," uvedl šéf WWF International Marco 
Lambertini. 

VÝBĚR KRITICKY OHROŽENÝCH ZVÍŘAT 

Ve světě:    V ČR: 

Gorily     Kočka divoká 

Nosorožci     Medvěd hnědý 

Tygři      Sysel obecný 

Medvěd lední    Vlk obecný 

Mrož lední pacifický   Tchoř stepní 

Kožatka velká    Plch zahradní 

Tuleň středomořský   Bukač velký 

Panda velká    Jeřáb popelavý 

Koala medvídkovitý   Sokol stěhovavý 

Levhart mandžuský   Tetřev hlušec 

VojVed 

  



Národní divadlo 

Od položení základního kamene již 
uplynulo 145 let.  
Peněžní sbírky na stavbu ND byly 
zahájeny v roce 1851. Dostatek prostředků 
byl vybrán od rozličných českých 
národních institucí, z charitativních bazarů, 
vlasteneckých spolků. Přispěl i císař 
František Josef, ruský car a mnoho 
českých šlechtických rodů a také tisíce 
Čechů. Pozemek na výstavbu byl 
zakoupen tak, aby byl na pravém břehu 
Vltavy s výhledem na Hradčany. 
Vypracováním návrhu ND byl v roce 1865 
pověřen mladý,  nadaný architekt profesor 
Josef Zítek a v roce 1867 začaly  práce na 
stavbě. 

Základní kámen na ND měl být 
původně dovezen jen z hory Říp, ale 
ozvalo se mnoho českých měst a 
obcí, které chtěly přispět kamenem 
ze svého kraje. Za účasti více než 
stovky lidí byl dne 16. 5. 1868 
položen základní kámen a kameny 
všech dárců. Večer se konalo 
v Prozatímním divadle slavnostní 
představení opery Dalibor. 
Stavba ND trvala poměrně dlouho 
vzhledem k monumentálnosti stavby, 
slohu a obtížím, jež způsobily 
zvýšené náklady v průběhu stavby. 

ND bylo otevřeno 11. 6. 1881 slavnostní premiérou Smetanovy Libuše, 
zkomponované pro tuto příležitost. Odehrálo se ještě dalších 11 
představení do doby, než byla budova uzavřena pro dokončovací práce. 
Uprostřed nich, 12. 8. 1881 došlo k požáru, který zničil měděnou kopuli, 
hlediště, oponu od Fr. Ženíška a jeviště divadla. Požár byl brán jako 
celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové finanční 
sbírky. Za 47 dní byl vybrán milión zlatých. 
Budova byla po požáru postavena pod vedením prof. arch. Josefa Schulze. 
Obnovené divadlo bylo otevřeno 18. 11. 1883 opět Smetanovou Libuší. 
V polovině 60. let 20. století se ukázala nutnost mnohých rekonstrukcí a 
oprav budov ND. Rozsáhlá rekonstrukce byla v letech 1977 až 1983. Byla 



opravena budova, zvýšený sklon hlediště, zabudováno větrání, zřízené 
kuřárny, snížen počet sedadel (986 míst) a vybudováno variabilní jeviště. 
Roku 20. 11. 1983 byl zahájen provoz Nové scény. 
Historické ND je 26 m vysoké, má výbornou akustiku i v horních 
poschodích. 

Jeviště má 3 opony, železnou pro případ požáru, Hynaisovu oponu s motivy 
oslavy českého národa a červenou sametovou s ručním ovládáním. Nad 
oponami je nápis „Národ sobě“, který nejstručněji vystihuje celou myšlenku 
vzniku divadla.  

VojVed 

  



Závodiště  v Mexiku bude druhým 
nejrychlejším okruhem v F1 

Velká cena Mexika 
přinese v příštím roce 
do kalendáře formule 
1 druhý nejrychlejší 
okruh v seriálu. Piloti 
mohou v cílové 
rovince závodiště 
Autódromo Hermanos 
Rodríguez dosahovat 
maximální rychlosti 
328 kilometrů v hodině, rychleji jezdí jen při italské Grand Prix v Monze. 

Údaje zveřejnil Christian Epp z architektonického studia Hermanna Tilkeho, 
německého architekta, který se specializuje na návrhy nových závodních 
okruhů a úpravy starých. 

Průměrná rychlost na závodišti v mexické metropoli bude podle Eppa 
dosahovat 204 kilometrů v hodině. Vedle cílové rovinky se mohou piloti v 
Mexiku dostat přes třísetkilometrovou hranici ještě na dvou dalších úsecích 
trati. 

Autodrom momentálně prochází rekonstrukcí. V listopadu příštího roku 
přivítá v Mexiku první závod formule 1 po více než 20 letech. 

RamTer 

  



Americký plochodrážník Hancock 
má třetí světový titul 

Američan Greg 
Hancock se stal 
potřetí v kariéře 
mistrem světa na 
ploché dráze. 
Čtyřiačtyřicetiletý 
jezdec mohl slavit 
už po desáté jízdě 
závěrečné Grand 
Prix sezony v 
polské Toruni, 
kterou vyhrál domácí Krzysztof Kasprzak a v celkovém hodnocení 
šampionátu skončil druhý. 

 Hancock získal první titul už v roce 1997 a další přidal před třemi lety. Do 
závodu v Toruni šel s náskokem 12 bodů na Kasprzaka, a když v desáté 
jízdě obsadil druhé místo za Dánem Nickim Pedersenem, získal jistotu, že 
už nebude v čele dvanáctidílného seriálu předstižen. 

Kasprzak za ním zaostal o osm bodů. Bronz připadl obhájci titulu Britovi Tai 
Woffindenovi. 

Kasprzak vybojoval třetí prvenství v Grand Prix v sezóně i kariéře a poprvé 
obsadil medailovou pozici ve světovém šampionátu. Ve finále třicetiletý 
Polák nejprve po kolizi s Pedersenem upadl, Dán byl z jízdy vyloučen a 
Kasprzak opakovaný závod ovládl před Švédem Andreasem Jonssonem a 
krajanem Jaroslawem Hampelem. 

RamTer 


