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ISÁ K OVINY

,,Zdravím v?echny ?tená?e na?eho ?asopisu Isákoviny. Jeliko? 
je tohle ná? první po?in, co se tý?e psaní ?asopis?, byl jsem 
zv?davý, jak se nám to povede. Myslím si, ?e na ná? první 
po?in to je velmi dobré. Témata na?eho ?asopisu jsou 
opravdu rozsáhlá. Do?tete se zde v?e od sportu a? po historii 
n??ek. P?ipravili jsme si pro vás i takovou malou hru. Ne, 
nebojte, pokud ji nesplníte, nezem?ete. V celém ?asopisu 
bude schováno deset Spotify kód? s na?imi oblíbenými 
playlisty. Pokud nemáte Spotify, nevadí. Máme i ?lánek o 
tipech na dobrou hudbu. P?eji vám p?íjemné ?po?tení?ko?.

Co od nás o?ekávat ?

To si nem ??et e nechat  u jít !

Per ly ze sv?t a!



Film ové a ser iálové novinky
Borat  2 (2020) ? kom edie

Rok 2020 byla katastrofa plná smutku a ne?t?stí, dokud nás Sasha 
Baron Cohen nezachránil s pokra?ováním legendárního Borata. V tomto 
díle se Borat (Sasha Baron Cohen) op?t vydává do Ameriky kv?li 
provdání své dcery (Maria Bakalova) americkému politikovi Miku 
Pencovi, v my?lence obnovení dobrých vztah? mezi Kazachstánem a 
Amerikou.

  

Queen?s gam bit  ? dram a

Tento fenomen získal na Netflixu více ne? 62 milionu shlédnutí v prvních 
?ty?ech týdnech. Seriál vypráví p?íb?h geniální ?achistky (Anya 
Taylor-Joy), která je tém?? neporazitelná, nap?í? vypráv?ním se v?ak 
potýká s mnoha t??kostmi. A? u? jsou p?itom spojené s faktem, ?e v 
autonehod? p?i?la o psychicky nestabilní matku, jejím pohlavím u hry 
dominované mu?i nebo její závislostí, kterou si vybudovala v sirot?inci.



Br idger t on

Historické drama podle román? Julie Quinn je oddechový seriál 
odehrávající se v plesové sezón?. Zam??uje se hlavn? na osudy rodiny 
Bridgertových a lidí kolem nich. Celou situaci a skandály sleduje lady 
Whistledown, její? identita z?stává skrytou po celou dobu seriálu. 
Doporu?uji, pokud máte rádi seriály/filmy jako: Pýcha a P?edsudek, 
Gentleman Jack, Koruna nebo jakékoliv historické drama.

Malé ?eny

Románu Malé ?eny, dílu americké spisovatelky Louisy May Alcottové, se 
dostalo ji? nespo?tu zpracování. Re?isérka Greta Gerwig p?ichází s doposud 
nejmodern?j?í verzí. V její vizi se mísí respekt k p?vodnímu textu se sv??ím 
p?ístupem a jejím osobitým re?isérským stylem. Spolu s a? neuv??iteln? 
silným hereckým obsazením vytvá?í aktualizovanou podobu Malých ?en 
pro sou?asnou generaci, která roste s ka?dou minutou stopá?e

Disenchant m ent

Komický sitcom od Matta Groeninga, který je známý seriály Simpsonovi a 
Futurama, nás zavede do období st?edov?ku. P?íb?h se to?í kolem 
alkoholické princezny Bean, jejím osobním démonovi Lucim a malém elfovi 
jménem Elfo. U seriálu se zasm?je ka?dý a jeho t?etí ?ada práv? dorazila na 
Netflix.

Aut or : Kat e?ina Fischová



Recenze na Dra?í st rá?ce 

Robin Hobb Díl 1.
Fant asy, Pro d?t i a m láde?, Lit erat ura sv?t ová, 2018, Fragm ent

Téma je celkov? o dracích. Je to o tom, jak se o n? lidi starali a jak je mermomocí 
cht?li dostat z dosahu vesnic. Tento p?íb?h je z více pohled?, jeden pohled je 
Alise, dívky, kterou cht?li co nejd?íve provdat za zámo?ného mladíka. Co? se taky 
stane, ale není v tom láska, on pot?eboval jen man?elku, která mu porodí d?dice. 
Ona cht?la cestovat a hledat draky. Druhý pohled je nevzd?lané dívky Thymary, 
je? je ovlivn?na p?írodou, která se p?ihlásí na strá?kyni drak?.

Draci, kte?í se vylíhli na plá?i, byli zdeformovaní a slabí. Vy?adovali velkou pé?i, 
tudí? se lidé rozhodli je dostat na bájné m?sto, kde ?ili v?ichni draci pospolu. 
Thymara a Alise se ocitají v men?í skupince, která je pov??ená se postarat o to, 
aby se draci dostali do jejich nového domova. ?eká je velice t??ká cesta, bez 
p?íslibu návratu, b?hem ní? draci a jejich pe?ovatelé za?ijí krom? po?etných lekcí 
i spoustu trápení a zrad, ale také i radosti a dobrodru?ství.

Tato kní?ka byla zajímavou ?etbou a to nejen proto, ?e tam byli draci, ale i proto, 
?e se autorka nedr?ela klasických drak?, kte?í chrlí ohe?, létají a napadají 
vesnice. Ne, ud?lala si to po svém a napsala knihu o handicapovaných dracích, 
kte?í jsou znetvo?ení a hnusí se sami sob?. Sice tam nebyly ?arvátky a r?zné 
ú?asné akce, ale byl tam krásn? popsaný d?j mezi strá?cem a drakem. Bylo tam 
dobrodru?ství a já byla zaujatá ka?dou v?tou, kterou jsem si p?e?etla. Poka?dé, 
kdy? jsem p?e?etla kapitolu, byla jsem zv?davá, co bude dál.

Rozhodn? tuto knihu doporu?uji v?em, kte?í mají rádi fantasy p?íb?hy a 
p?edev?ím draky.

Aut or : Kr ist ýna Kout ová

Recenze



Vysíláno: 2016 ? sou?asnost

Kde se podívat: Netflix

Herci v hlavních rolích: Tom Ellis, Lauren German

Lucifer je americký krimi/komediální seriál lehce inspirovaný 
stejnojmenným DC komiksem. Ne?ekejte ov?em nic v podob? 
nap?íklad ?eských kriminálek, kde se to?í v?e kolem p?ípadu. Zde jsou 
spí?e druho?adé ? seriál je víc o r?stu postav, které jsou dob?e 
napsané, a je?t? lépe zahrané (ob?as musí zachra?ovat slab?í p?íb?h). 
Je velice zdárn? vyvá?ena slo?ka se supernatural. CGI je na seriál 
uspokojivé a zlep?uje se s ka?dou novou sérií. Na konec musím varovat 
p?ed trochou romantického cliché mezi hlavními postavami. Tv?rci se 
také nebojí i p?es komediální stránku upozornit na problémy dne?ní 
doby.

Na záv?r: Jedná se o jeden z lep?ích seriál? na?í doby, který by si nem?l 
nechat uniknout ?ádný fanou?ek fantasy. Hodnotím 4 hv?zdy z 5.

Lucifer  ? recenze

Aut or :  Anna Kyjovská





Recenze na videohru

Rise of  t he Tom b Raider

Neúsp??ný hon za bájným artefaktem ho nejprve p?ipravil o pov?st 
uznávaného archeologa a následn? znamenal i ostudu pro celou rodinu. 
Lara by celou v?c nejrad?ji odepsala jako ?ernou kapitolu z rodinné historie, 
jen?e zá?itky z ostrova Yamatai ji utvrdily v tom, ?e na sv?t? existují velmi 
podivná místa a výzkum jejího otce patrn? nebyl pouhým bláznovstvím.

Postupn? se tedy dozvídá o tajemném Prorokovi, který v pradávných 
dobách objevil zdroj bo?í síly, prop?j?ující nesmrtelnost. Byl v?ak 
pronásledován fanatickým kultem Trinity a nakonec se po n?m slehla zem. 
Lara se samoz?ejm? záhy dozví, ?e kult stále existuje a stále prahne po 
tajemství nesmrtelnosti. Sme?ka krvela?ných ?oldák? v ?ele s d?sivým 
?vyvoleným? Konstantinem je tedy La?e neustále v patách.

P?íb?hov? jde o ?ánrový standard. Pot?ebujete bájný poklad, sympatického 
hrdinu, zajímavé lokace, ?ábelského záporáka a jeho nohsledy. Taková je 
kostra, na které stav?l u? Indiana Jones a hromada film? dávno p?ed ním. 
D?le?ité spí? je, jak se jednotlivé slo?ky poda?í zpracovat ? a v Rise of the 
Tomb Raider to a? na pár p?ipomínek není v?bec ?patné, naopak.

Hlavní výtka sm??uje vlastn? jen k n?kterým postavám. Zatímco Lara je 
dostate?n? prokreslená a viditeln? vysp?lej?í ne? v p?edchozím díle, záporák 
Konstantin je bohu?el dal?í z ?ady plochých antagonist?. P?itom potenciál 
má ? tedy hlavn? zpo?átku, kdy se projevuje jeho chladnokrevn? sadistická 
povaha. Stejný nenapln?ný potenciál projevuje i La?in par?ák Jonah, který 
je?  prost? její par?ák. Co? je docela smutné, vzhledem k tomu, ?e je to ji? 
druhá hra, kde se objevil.

Lara, zocelená bojem o p?e?ití na 
ostrov? Yamatai, se tentokrát 
vydává po stopách svého otce 
lorda Richarda Crofta.

Ale jinak? Jinak je v?echno na svém míst?. 
Mocný artefakt, zajímavé lokace zahrnující 
Sýrii a Sibi? a nakonec i explozivní finále. 
Nejd?le?it?j?í ov?em je, ?e se v Rise of the 
Tomb Raider vrací atmosféra a styl 
p?vodních her! Aut or : Alex Pardo



RECENZE: St ar  Wars: Síla se probouzí (2015)

Ve filmu se vrací staré známé tvá?e z p?vodní trilogie, 
ale také se zde p?edstaví mnoho nových postav, které 
jsou sympatické a zajímavé. Nejvíce m? z nových 
postav zaujal Finn (John Boyega), který je celý film 
naprosto ú?asný. Re?ie se tentokrát ujal J. J. Abrams a 
hudbu op?t slo?il legendární John Williams. Vizuáln? 
je film nádherný a také se mi velice líbí pou?ívání 
praktických efekt?. P?íb?h je a? moc podobný ?tvrté 
epizod?, co? se ka?dému divákovi nemusí líbit, ale 
mn? to osobn? nevadí. Celkov? je film velice 
povedený a má p?íjemnou atmosféru (8.5/10).

Aut or : Tom á? Vít ek



TO SI  M USÍ TE 
POSLECH N OUT!

Top 6 rapových alb 2020

Sv?t  hudby s IS1

V roce 2020 vy?la spousta nových hudebních hit? jak na ?eské, tak i na 
zahrani?ní rapové scén?. Tady je pár tip?, co si ur?it? nesmí? nechat ujít.

1.Yzom andias-Prozyum
-Toto album obsahuje 10 písni?ek.

-Vy?lo 27.11.2020.

Seznam  písni?ek :

1.Designer Flow

2.Amnezia

3.N?kdy Je Mí? Víc

4.Adikt Freestyle 
Remix

5.Zdál Se Mi O 
Tob?    Sen

6.Heavy Tutti 
Guap

7.Je? Tvrd? Nebo 
Je?    Domu

8.Rozdíl Mezi 
Náma

9.Cops & Opps

10.Ve Vý?ce

2.Grey256-Mladej Hladovej
-Toto album  obsahuje 13 písni?ek.

- Vy?lo 30.3.    2020.

Seznam  písni?ek :

1. Mladej 
hladovej

2. Molly

3. Nesmrtelný

4. Ring

5. Prázdnej

6. ?istá

7. Otroci

8. A oni

9. Milion v?t

10. Praha II

11. Bling

12. Zá?

13. Rage



3.Calin-Sv?dom í
-Toto album    obsahuje 13 písni?ek.

-Vy?lo 20.11.    2020.

Seznam  písni?ek :

1.Rychlí

2.Rubín

3.Panama

4.Pár slov

5.Serotonin

6.Bounce

8.Ela

9.Na stole

10.Digital

11.Sv?domí

12.R??e

13.Vlna za vlnou

4. Ek t or -Or iginal
-Toto album    
obsahuje 10 písni?ek.

- Vy?lo 12.6.    2020.

Seznam  písni?ek :

1. Original

2. Hranice

3. Gram pod nosem

4. Deal shora

5. Ulice

6. Do p?ti

7. 2+1

8. Te? a 
tady

9. Sedm 
cifer

10. Stát 
hrd?5. Ca$hanova 

Bulhar?Thug Love Sof ia

- Toto album    obsahuje 13 
písni?ek

- Vy?lo 10.11.    2020

Seznam  písni?ek :

1. Dlouhý noci

2. Hella fuego

3. Dinero

4. Ice Cold

5. Stokujeme blok

6. Hajduk Drip

7. Guapcína

8. Ka?dej 
chce bejt    
fam

9. 
Backstage

10. 
Burberry 
Bag

11. 
Modafen

12. Co ti je

6. Vik t or  Sheen-    
Barvy
-Toto album    obsahuje 
16 písni?ek.

-Vy?lo 17.10.    2020.

Seznam  písni?ek :

1. ice baby

2. Poslední p?ání

3. Alucard

4. Siri

5. Kolik

6. Plastic

7. Mlha

8. Rozd?lený sv?ty

9. Kruh

10. Wild 
Hunt

11. Sunset 
Boulevard

12. Stejnej 
druh

13. 100

14. Bál

16. Já vidím 
barvy

15. V pekle



The Neighbourhood

The Neighbourhood je americká alternativní 
rocková kapela, která vznikla v Newbury Park, 
Kalifornie v roce 2011.

?lenové:

-Jesse Rutherford - zp?v, klávesy, syntezátory

-Zach Abels - sólová kytara, rytmická kytara

-Jeremy Freedman - rytmická kytara, kytara, 
doprovodné vokály

-Mikey Margott - basová kytara

-Brandon Fried - bicí, klasická kytara

Nejznám?j?í písni?ky:

- Sweater Weather

- Daddy Issues

- Wires

- Afraid

- Cry Baby

- The Beach

Zp?vák kapely, Jesse Rutherford

Toto je Album Wiped out, které 
vy?lo v roce 2015

Aut or : Beát a Nováková



Za?ínající hv?zda?

Rafael: d?le?itý je okruh lidí, co t? budou dr?et.

Refael, celým jménem Rafael Vasi?, je patnáctiletý za?ínající rapper 
z Bakova nad Jizerou. Od mala se u?il texty, poté ve dvanácti za?al 
d?lat beaty, nato ve t?inácti u? za?al skládat první texty písní a ve 
?trnácti vydal první trek. Nyní u? si beaty sám ned?lá. Jeho vzor 
jsou p?edev?ím Milion+ a Viktor Sheen. Nejnov?j?í vydaný projekt 
je ep Peklo vydané 22. 1. 2021. A?koli nemá velký okruh blízkých 
osob, co by ho podporovali, pokra?oval dál a dnes u? plánuje 
velkou budoucnost. V úplných za?átcích je nutné mít okruh lidí, co 
vás podr?í, a dávat si pozor na to, co vydáváte ven, lidé umí být 
krutí, ?íká sám Rafael. Rafael ze své tvorby zatím nemá ?ádný zisk. 
V?nuje se nahrávání, skládání a úpravám p?evá?n? v noci, i p?esto, 
?e má provizorní domácí studio, které ho stálo nemalé peníze. 
?íká, ?e se nechce proslavit p?es sociální sít? skrze spolupráce, 
chce se na vrchol vytáhnout sám pomocí hudby. Ke konci Raf ?íká 
?nenech, aby tvoje hlava propadla hateu?.

Ig: rafaelgrrr

Aut or : Kat e?ina ?ubr t ová



Zajím avost i z h ist or ie

Hist or ie n??ek

N??ky. Snad v?ichni známe tento nástroj. Pou?ívá se v 
domácnostech, ve ?kolách, ve výtvarných krou?cích, na 
zahradách... Jen st??í si doká?eme p?edstavit sv?j ?ivot 
bez nich. Ale co v?bec víme o vzniku této domácí 
pot?eby?

První n??ky byly vynalezeny kolem roku 1500 p?ed na?ím letopo?tem ve 
starov?kém Egypt?. Nebyly to ty klasické, které známe nyní. Tehdej?í n??ky 
fungovaly na principu pru?iny, tak trochu jako dne?ní pinzeta. První n??ky, 
které se podobaly dne?ním, vynalezli ?ímané p?ibli?n? stého roku na?eho 
letopo?tu. Sériov? se za?aly vyráb?t v Londýn? roku 1761. Do roku 1967 se 
vyráb?ly n??ky celé jenom z kovu, co? bylo drahé a nepraktické, a proto 
finský pr?myslový designer ze spole?nosti Fiskars, Olof Bäckström, vynalezl 
n??ky s plastovými dr?átky, které dnes pou?íváme. Celokovové n??ky se 
vyráb?jí nadále, i kdy? v men?ím mno?ství.

N??ky v popkult u?e
Kdy? jsme se seznámili s p?vodem dvou-?epelového 
nástroje, co se te? podívat, jak ovlivnil na?i popkulturu? 
Nap?íklad hrou ?Kámen, n??ky, papír?, která vznikla 
mezi 200 lety p?ed na?ím letopo?tem a 200 lety na?eho 
letopo?tu a která je známá dodnes. Z kinematografie je 
populární film, který se týká n??ek, ?St?ihoruký 
Edward?, film Tima Burtona z roku 1990 s Johnny 
Deppem jako titulním hrdinou, který má místo rukou 
ostré ?epele. N??ky jsou také hlavní zbraní v 
psychologickém hororu ?My? z roku 2019.

Aut or : Fil ip Turna



?ivot  st ?edo?koláka d?ív vs dnes

Biograf, potraviny na p?íd?l, zakázaný swing ?i 
odboj, dospívání v protektorátu Böhmen und 
Mähren nebylo p?íli? jednoduché, ale m?lo své 
rarity. A co t?eba babi?ek a d?de?k?? ?ádná 
dovolená u mo?e, gramofon a kní?ky místo mobil?, 
pozorování tank? z okna ?i povinná ru?tina? Jaké 
bylo vyr?stání pod vládou

p?ísného komunistického re?imu? Ale co pak na?i 
rodi?e! Dízy s hudbou Michala Davida a Ivety 
Barto?ové, kdo nem?l walkmana, jako by ne?il! 
Poj?me si ukázat, jaké bylo dospívání v minulém 
století a v ?em se li?í od dne?ní doby.

Gut en Tag f rau Lehrer in!

Za?ala válka a ?eskoslovensko bylo rozd?leno, z ?eska se stal ?Protektorat 
Böhmen und Mähren?. Hitler se rozhodl ovládnout sv?t a ?esko zrovna bylo 
jedno z t?ch ?pod?adných zemí?, tudí? se tu ne?ilo úpln? lehce. Protektorátní 
?kolství z po?átku p?ejímalo systém ?eskoslovenské republiky, tak?e ka?dá z 
uznávaných národnostních men?in m?la právo vzd?lávat své p?íslu?níky ve 
svém jazyce. To znamená zatím ?ádná povinná n?m?ina. YES!

Jako st?ední ?koly v?ak byly uznávány pouze gymnázia, reálky a u?itelské 
ústavy. Po absolvování st?ední ?koly byste museli u? do zam?stnání (v 
listopadu 1939 byly vysoké ?koly uzav?eny, nesm?l být chyt?ej?í ?ech ne? 
N?mec p?eci!). Jedinými protektorátními vysokými ?kolami pak byly pouze 
pra?ská N?mecká Karlova univerzita a n?mecká technická vysoká u?ení v 
Praze a Brn? (tam u? byste se té n?m?in? nejspí? nevyhnuli).



A co d?lat, kdy? skon?í ?kola? Mohli jste nap?íklad nav?tívit 
biograf. Filmu byste se sice do?kali a? po dlouhém úvodu, který 
obvykle motivoval mladé chlapce, aby ?li dobrovoln? a s radostí 
do války. ?i profilovali Hitlera jako nejlep?ího v?dce, nemiluje? 
Hitlera? Co jsi to za ?lov?ka. Nicmén? nejoblíben?j?í ?eské filmy 
byly nap?íklad: Kristian, Hotel modrá hv?zda, Cesta do hlubin 
?tudákovy du?e, U pokladny stál a dal?í. Mezi nejv?t?í hv?zdy, 
které jste tenkrát mohli na plátn? spat?it, byla nap?íklad: Adina 
Mandlová, Nata?a Gollová, Old?ich Nový, Lída Baarová, Hugo 
Haas, Vlasta Burian, Otakar Vávra, Jaroslav Marvan, z n?meckých 
pak: Marlene Dietrich, Gustav Fröhlich, Paul Klinger ?i Eugen 
Klöpfer.
Dal?í ?innost, které se protektorátní mláde? v?novala ve volném ?ase, byl 
tanec. Okupa?ní ú?ady v?ak tento styl zábavy na ve?ejnosti omezovaly, s 
odvoláním na ob?ti n?meckých voják? na front?. B?hem války n?kolikrát 
do?lo k do?asnému zákazu tance. Pra??tí st?edo?koláci obcházeli toto 
na?ízení tak, ?e se p?ihlásili do n?kolika kurz? zárove?. V men?ích m?stech a 
na venkov? se po?ádaly ilegální tane?ní zábavy.

Na venkov? se v období Protektorátu tan?ily p?edev?ím lidové tance, m?stská 
mláde? v?ak holdovala nejnov?j?ímu trendu z USA - swingu. Ten byl ve 40. 
letech nejen hudební styl vycházející z jazzu, ale i styl tane?ní. V ?echách se 
mu lidov? p?ezdívalo ?holan?an?. Výst?ední tane?níci swingu si v Protektorátu 
?íkali ?potápky? ?i ?gejblíci?, jejich ?enské prot?j?ky zase ?bedly? nebo 
?kristýnky?.

Pokud jste si cht?li zacvi?it, tak místo do 
dne?ní posilovny chodili mladí do Sokola, 
nebo do tzv. YMCA a dívky do YWCA - 
organizace, které vyvíjely t?lesnou a sociální 
?innost.

Dal?í oblíbenou ?inností byl nap?íklad 
skauting a tramping. Spaní pod p?evisy skal, 
kytara, koupání v ?ece a jiná dobrodru?ství!

Pokud byste v sob? m?li aktivistického a 
vlasteneckého ducha, mohli jste pomáhat 
odboji (co? bylo samoz?ejm? o ?ivot u?), ?i se 
p?ipojit k n?jaké mláde?nické politické stran?.



Za socialism us- za m ír !

Po válce jsme ?li tzv. z bláta do lou?e. Moc nad ?eskoslovenskem p?ebírají 
komunisté. Základní ?kola byla samoz?ejmostí, ale se st?ední to u? bylo jinak. 
Pokud va?i p?edkové provozovali vlastní ?ivnost, n?kdo z va?í rodiny byl 
politicky stíhán, anebo jste se re?imu prost? nelíbili, tak jste na ?lep?í? st?ední 
mohli zapomenout, jedin?, ?e by va?i rodi?e vstoupili do strany.

Ve ?kolách byla povinná ru?tina a povinn? se z ní i maturovalo, v ob?anské 
výchov? se u?ilo hlavn? o ?vít?zném únoru 1948? a r?zných komunistických 
politicích, v d?jepise byli n?jaké události vynechány, nebo zmín?ny jen 
okrajov?. Na nást?nkách visely r?zné socialistické plakáty, obrázky Lenina ?i 
Stalina, motiva?ní nápisy jako ?Se sov?tským svazem na v??né ?asy a nikdy 
jinak? nebo ?Tvrdá hráz míru a socialismu?.

A jak se na?e babi?ky a d?de?kové bavili v takové dob?, kdy bylo v?echno 
hlídáno a kontrolováno?

Není to práv? tak, ?e to, co je zakázáno, vás nejvíce láká? Nap?íklad 
poslouchání západní hudby (která byla p?ísn? zakázaná), oblíbené kapely 
byly nap?íklad Rolling Stones nebo Pink Floyd, ze zp?vák? pak Elvis Presley, 
Lesley Gore ?i John Lennon. Nesm?li se poslouchat i n?kte?í ?e?tí interpreti 
(kv?li emigraci ?i antisocialistickým text?m), mezi ty pat?í nap?íklad Karel 
Kryl, Marta Kubi?ová, Valdemar Matu?ka, kapela The Plastic People of the 
Universe ?Plastici? a nebo kapela Abraxas. Na tyto desky jste v?t?inou p?i?li 
na tajných burzách, kde jej ur?ití lidé propa?ovali a kopírovali (i zde byly 
zátahy SNB).

Pár zakázaných interpret? m?lo i tajné koncerty, n?kdy se na n? p?i?lo, n?kdy 
ne. Takové zátahy byly plné desítek p?íslu?ník? SNB s obu?ky (pendreky) a 
ps?. Kdy? vás chytli, tak vás odvezli na výslech, který neprobíhal úpln? 
hladce.
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Nejvíce IN za na?ich babi?ek byly samoz?ejm? d?íny z tuzexu. Takové d?íny 
se ?patn? shán?ly. Museli jste najít tzv. ?vexláka?, který vám prodal bony, a 
pak jste museli je?t? ?ekat dlouhou frontu (klidn? pár hodin).

Velmi oblíbená aktivita byl tramping. Parta p?átel vyrazila do p?írody jen s 
batohem na zádech, kde byli pouze základní v?ci jako oble?ení, n?jaká 
hygiena, jídlo a pití. P?es den chodili a objevovali, ve?er si opékali, hráli na 
kytaru a zpívali. Bylo to vnímáno jako do?asný út?k od toho, co se tu d?lo.

Dneska se chodí do klub?, ale na?e babi?ky a d?de?kové pa?ili na tzv. 
??ajech?. ?aje byly d?vodem, pro? se hezky obléknout a upravit. Hlavní 
náplní této zábavy byl tanec a ?ivá hudba. Tan?il se twist, charleston a 
podobné.

Rodi?e na?ich prarodi?? byli z politické situace tak unavení a znechucení, ?e 
v?e brali do rukou oni, studenti. P?ed rokem 1968 (obsazení ?eskoslovenska 
okupa?ními silami) studenti stávkovali a sna?ili se bojovat se systémem 
(Pra?ské jaro). Av?ak tanky a vojáci ve v?ech vzbudili strach. Proto se 
studenti stáhli. V lednu 1969, kdy si toho student Jan Palach v?imnul a na 
protest se upálil, aby v lidech vzbudil op?t sílu, se za?aly op?t konat 
protestní hladovky a stávky, ale ne na dlouho. Studenti to nevzdali, po?ád tu 
byli n?kte?í a myslím, ?e jich nebylo málo, ale u? to nebylo moc efektivní.

Zvrat p?i?el a? v lednu 1989 (Palach?v týden) a poté v listopadu 1989, kdy 
byl re?im svr?en.
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Kone?n? tu byla svoboda! Do ?eskoslovenska (od roku 1993 ?eska) se 
dostalo plno nových dosud neznámých západních novinek! Nap?íklad 
sycený nápoj Coca Cola, ?okoo?í?ková pomazánka Nutella, nebo r?zné 
druhy ovoce jako ananas, kiwi nebo mango.

Ve ?kolách nebylo ?ádné ?soudru?ko u?itelko? a ?soudruhu u?iteli?. Jako 
nový cizí jazyk p?i?la angli?tina, n?m?ina, ?pan?l?tina a francouz?tina. Byl 
umo?n?n vznik soukromých a církevních ?kol. Postupn? p?icházela nová 
studijní nabídka, nové u?ebnice a nové obory. Vznikají také studijní pobyty 
v zahrani?í. Zavádí se nové pojetí maturitní zkou?ky.

V?e se najednou obracelo k lep?ímu. Mladí m?li kone?n? mo?nost poznat 
slovo svoboda.

A jak toho na?i rodi?e vyu?ili z hlediska volného ?asu?

Na dízách fr?el nap?íklad: Michal David, Iveta Barto?ová, Michael Jackson. 
Z kapel pak Kabát, Elán, Lunetic. A ze zahrani?ních: Bon Jovi, Spice Girls, 
New Kids On The Block ?i La Bouche.

A nejv?t?í módou byl tzv. ?íny, boty na gumové podrá?ce zdobené 
prou?ky (podobné dne?ním converse). Pak také kalhoty ?plís?áky?, které 
nahrazovaly rifle. Mezi dal?í módní trháky pat?ily nap?íklad: D?ínové 
bundy, sametky (?obojky? kolem krku- dne?ní choker), nalepovací 
náu?nice, d?íny s vysokým pasem, ?us?ákové bundy ?i d?ínové laclá?e. 
Dívky si malovaly výrazné linky a tmavé stíny. Chlapci nosívali ú?es tzv. ?na 
Jágra?, vzadu dlouhé a naho?e krátké.

Oblíbená ?innost, kterou mladí vyu?ívali, byl skateboarding.

A kdo nevlastnil walkmana, jako by ne?il! Walkman byl p?enosný kazetový 
p?ehráva?, vyráb?la ho nap?íklad zna?ka SONY.

Ty jako nem á? walkm ana?
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Tak?e v ?em se li?il ?ivot na?ich p?edk? od toho na?eho? P?edev?ím ve 
svobod?. V?ichni na?i p?edkové vyr?stali v totalitní dob?, a? u? pod vládou 
nacist? ?i komunist?. Ob? doby byly hrozné, plné bolesti a strachu, nikdy 
jste nev?d?li, kdy spadne bomba, nebo ?imperialisté? vypustí jedovatý 
plyn. Dosp?lo to do toho, ?e se tu zabydleli vojáci (ne jednou) a studenti 
se museli upalovat.

Dal?í faktor, kterým se zásadn? li?í na?e doba od d?ív?j?í, jsou 
samoz?ejm? moderní vymo?enosti (mobilní telefony, televize, notebooky). 
V dobách, kdy je?t? nebyli televize (mládí na?ich prababi?ek a n?kde i 
babi?ek), bylo jediné, co studenty dr?elo doma mimo ?kolních povinností 
jen knihy. Jinak v?t?inou v?echen sv?j volný ?as trávili venku. Museli 
vymyslet aktivity, kterými by ?zabili ?as?.

Samoz?ejm? také ?kolský systém. Za na?e rodi?e byla povinná ?kolní 
docházka 8 let. Osnovy se za tu ?adu let zm?nily. Nejsme nijak omezeni ve 
výb?ru st?ední a vysoké ?koly (a? na prosp?ch, samoz?ejm?, a p?ípadné 
zdravotní potí?e). U?itele nemusíme oslovovat ?soudruzi? a ?soudru?ky?.

Dalo by se tu vypsat mnohem více v?cí, ve kterých se na?e doba li?í od 
t?ch minulých. V?echny generace pro?ívají jiné dospívání, ale za m? je tato 
doba nejlep?í, co se tý?e svobody, a zárove? ?patná v tom, ?e si nevá?íme 
podstatných hodnot ?ivota, v?ichni jsou ovlivn?ní sociálními sít?mi, vidí 
nereálné ideály a celkov? to m?ní pohled na ?ivot, pohled na lidi.

Výrazné   rozdíly

Aut or : Sára ?ulcová



Chcet e cest ovat  i za pandem ie ? 
Poradím e vám , kam  vyrazit  !

- V sou?asné dob? nevíme, jestli budeme moci v leto?ním roce cestovat do 
zahrani?í. Na prázdniny si rad?ji p?ipravíme dovolenou v ?esku. Já jsem 
vybral oblast Karlovarska.

Náv?t ?va v Kar lovarském  kraji

Moje t ipy na výlet y

Kar lovy Vary

- Karlovy Vary jsou nejv?t?í a nejznám?j?í lázn?, které zalo?il Karel IV. Pramení 
zde mnoho pramen?, z toho 15 p?ístupných. Nejznám?j?ím pramenem je 
V?ídlo. Má teplotu 73 °C. Je tu 5 kolonád.

Známé kolonády jsou Tr?ní a V?ídelní. Nad Tr?ní kolonádou stojí Zámecká v??. 
Na vrchu s krásným výhledem na m?sto Karlovy Vary, Kru?né hory a Slavkovský 
les je umíst?na rozhledna Diana. Dostaneme se na ni lanovou dráhou, po které 
jezdí vlak s kabinou .

Be?ov nad Teplou

- Nachází se 20 km od Karlových Var?. Gotický hrad a renesan?ní zámek 
nabízí zajímavosti. U hradu byla postavena okrouhlá v??, pozd?ji kaple. V 
blízkosti kaple je obytná v??. Botanická zahrada v Be?ov? je nejstar?í 
zahradou v ?esku. V Be?ov? je umíst?na druhá nejcenn?j?í movitá památka 
v ?R, relikviá? sv. Maura. Je honosn? zdobený.
Zajím avost

- Relikviá? sv. Maura objevili kriminalisté po 40 letech pod podlahou hradní kaple 
Nav?tívení Panny Marie.

Koupali?t ? Michal

- Koupali?t? je nej?ist?í p?írodní nádr?í v ?esku. 
Na okraji koupali?t? stojí nejdel?í tobogán v ?R.

M??í 190 m.

sv. Maura



Zat opený kaolínový lom

- Lom se nachází u Karlových Var?. Vznikl p?sobením horkých 
pramen?. Je místem pro koupání,

pouze na vlastní nebezpe?í. Voda v lomu je pr?zra?ná.

Kyn?var t

- Zámek vlastnili Metternichové. P?dorys zámku má tvar písmene U. Na 
pr??elí jsou ?títy s Metternichovským erbem. Je zde velké mno?ství 
um?leckých p?edm?t? nap?. mince, medaile, zbran? a unikátní sbírka 
kuriozit. U zámku se nachází anglický park. Historické jádro parku má 
rozlohu 100 hektar?.

Zajím avost

- V zámku je nejstar?í rukopis ? zlomek Starého zákona z konce 8. stol.

- Jsou zde exponáty dvou egyptských mumií, které p?ivezl z cest kanclé? 
Metternich. Aut or : Kry?t of  Mi?iak

Jsem Kry?tof Mi?iak. Ve volném ?ase rád maluji, sleduji 
v?domostní sout??e a jezdím na výlety.



Tipy na m én? nav?t ?vovaná m íst a v 
?eském  ráji

V tomto ?lánku bych vám cht?l p?edstavit 10 míst v mé oblíbené krajin?, 
kde nepotkáte davy turist?, ale p?itom to jsou místa krásná a rozhodn? 
stojí za náv?t?vu. Takových míst je v ?eském ráji samoz?ejm? více, ale 
v?echny by se sem neve?ly. Na tomto odkazu si m??ete místa prohlédnout 
na map?: https://mapy.cz/s/pugurudofu

1) Z?ícenina hradu Kozlov (Chlum )

Stojí na vrchu Kozlov, který je tvo?en skalními pískovcovými bloky. Hrad byl 
pravd?podobn? postaven v 1. polovin? 14. století, nalezly se zde v?ak také 
kamenné nástroje dokazující je?t? star?í osídlení místa. Vlastnili ho páni z 
Vald?tejna. Do sou?asnosti se z hradu dochovaly obranné p?íkopy, dv? ve 
skále vytesané studny, nepatrné zbytky zdiva, kapsy na uchycení trám? a 
?ty?i skalní sv?tni?ky. Areálem hradu prochází ?lutá turistická zna?ka, která 
spojuje Hrubou skálu a P?í?ovice. Ani ne 200 metr? od z?íceniny se nachází 
Raisova vyhlídka, odkud je nádherný výhled na Turnov a okolí, který na 
obzoru rámují Krkono?e, Jizerské hory a Je?t?d.

2) Zanik lá ves Rade?

Místo se nachází v mén? nav?t?vované ?ásti 
Hruboskalska. P?vodn? zde byla vesnice se 
sedmnácti usedlostmi. V 70. letech 19. století 
osada zanikla z d?vodu výstavby obory stejn? 
jako blízká Bukovina ?i Nouzov. Zachovala se 
pouze kaple se zvoni?kou z r. 1836 a budova 
hájovny, která dnes slou?í jako rekrea?ní objekt. 
Na Rade? se dostanete po zelené turistické 
zna?ce od Zlaté stezky ?eského ráje, nebo po 
zelené a modré z Draho?ovic.



3) Borecké skály

Toto malé skalní m?sto se rozprostírá mezi Borkem a Rovenskem pod 
Troskami. Podél hlavní skalní st?ny prochází modrá turistická zna?ka, 
tém?? v její polovin? p?kná vyhlídka. Naskytne se vám odtud krásný 
pohled na p?írodní dominantu ?eského ráje ? Trosky, ale také t?eba na 
obec Ktová. Vyhlídkové místo je pojmenováno podle spisovatele, básníka a 
noviná?e Svatopluka ?echa, který v roce 1891 strávil léto v Rovensku pod 
Troskami, p?i?em? ?asto chodil práv? na Borecké skály. Blí?e k Rovensku, 
kousek od turistické zna?ky, se nachází dal?í zajímavost - skalní útvar ve 
tvaru ?elvy.

4) Vyhlídka v M?sí?ním  údolí u Kozákova

Na severozápadním úbo?í nejvy??í hory 
?eského ráje - Kozákova - se nachází 
romantické skalní údolí. Krom? názvu 
M?sí?ní údolí se pou?ívá i star?í ozna?ení 
Proskalí. Údolí tvo?í dv? rozbíhající se skalní 
st?ny: krat?í Polední strana a del?í P?lno?ní 
strana. Na konci druhé jmenované se 
nachází zabezpe?ená vyhlídka, ze které je 
p?kný výhled na prot?j?í st?nu a do 
zalesn?ného údolí. Na druhé stran? je vid?t 
svah Kozákova s vrcholem rozhledny. Ke 
skalní vyhlídce nevede ?ádná zna?ená trasa, 
nejkrat?í cesta je po lesní p??in? odbo?ující z 
modré zna?ky (Kudrná?ova stezka) u 
zastavení ?zlom? na nau?né stezce.

5) Z?ícenina hradu Zbirohy

Z?ícenina hradu Zbirohy, n?kdy zvaná té? Zbiroh, stojí na 
pískovcovém bloku nad stejnojmennou vsí na Maloskalsku. 
Hrad byl zalo?en n?kdy p?ed rokem 1390 a ve 40. Letech 15. 
století byl u? jako sídlo lapk? dobyt a pobo?en. Z hradu se 
dochovalo velké mno?ství obvodových zdí, ?ást obytné v??e, 
vytesaná cisterna na vodu a sklepení. V jednom ze sklepení se 
nachází poz?statky teplovzdu?ného vytáp?ní skládajícího se z 
topeni?t?, zd?ných rozvodných kanálk? a komína. Hradem 
prochází zelená zna?ka vedoucí z Turnova na Malou skálu, z 
blízkého rozcestí u t??ky je to jen kousek do Besedických skal.



6) Kam enického st ezka

Tato ?lut? a mod?e zna?ená turistická stezka prochází krásným ka?onem Jizery 
z Bítouchova u Semil do Podspálova. Vede tedy soub??n? s mnohem znám?j?í 
Riegrovou stezkou, ale vysoko nad ní. Je pojmenována podle JUDr. Jana 
Kamenického, významného dlouholetého ?lena Semilského K?ST. Nachází se 
na ní celkem osm vyhlídek, z nich? n?které jsou ji? ?áste?n? zarostlé. Jmenujme 
alespo? t?i, které nabízejí nejlep?í výhled. Z Peretky je p?kný pohled na jímací 
jez vodní elektrárny Spálov. Vyhlídka u Bakala, odkud je vid?t krásný úsek 
Jizery. A kone?n? My?í skála dávající výhled na Kozákov, údolí Jizery, prot?j?í 
strán? ?i na ?elezný Brod. Otev?ení stezky v kv?tnu 1941 bylo vnímáno i jako 
Vlastenecká Manifestace.

7) Rozhledna na skokanském  m ?st ku v 
Popelkách

Byla otev?ena v roce 2007 na skokanském 
m?stku K70 v Popelkách, západn? od 
Lomnice nad Popelkou. Areálem prochází 
zelená turistická zna?ka, na která se napojuje 
na ?lutou vedoucí do Lomnice. Autor 
projektu, Ing. Jaromír Stránský, se p?i 
vymý?lení tvaru rozhledny inspiroval 
pohárem vína. Na rozhlednu je zapot?ebí 
vystoupat celkem 326 normálních schod? 
(235 podél dosko?i?t? a 91 na v?? samotnou) 
a 12 stup?? u rozjezdové dráhy. Výstup ale 
stojí za to, proto?e výhled z vrcholu je 
velkolepý. Uvidíte Lomnici, vesnice rozeseté 
po stráních, blízkou horu Tábor nebo 
Kozákov ?i vzdálen?j?í Krkono?e, Jizerské, 
Lu?ické nebo Orlické hory.

8) Jezírko pod Táborem  (pram eni?t ? Cidliny)

Jezírko na úbo?í hory Tábor bylo zalo?eno v 19. století jako sou?ást 
rozlehlé obory pro chov jelen?. Ozna?uje se za jeden z vedlej?ích 
pramen? Cidliny, její? hlavní pramen je ve vesnici Ko?ov. Od roku 1996 je 
místo p?írodní památkou, vyskytuje se vzácná fauna a flóra. Jde o 
nejvýznamn?j?í lokalitu výskytu maso?ravky rosnatky okrouhlolisté v 
?eském ráji. Kolem vodní plochy prochází ?lutá zna?ka za?ínající u ?st. 
Kyje u Ji?ína, po které se dostanete a? do Lomnice.



9) Z?ícenina Hradu Bradlec

Hrad stojící na ?edi?ovém vrcholu nad vsí Újezdec byl postaven Markvartici 
p?ed rokem 1322. Hodn? se zde st?ídali majitelé, zpustl zhruba v polovin? 
16. století. Z hradu se dochovalo n?kolik zdí z lomového kamene, 
poz?statek ba?ty na skalním ostrohu je z pískovcových kvádr?. Vrch je dnes 
velmi zarostlý, ale od podzimu do jara by odtud m?la být vid?t nedaleká 
z?ícenina hradu Kumburk. Na Bradlec vedou zna?ené trasy z Klepandy, 
Bradlecké Lhoty, ?eleznice ?i z Újezdce.

10) Vyhlídka Václava ?t vr t ka

Vyhlídkové místo je umíst?no na jedné ze skal 
na vrchu P?ivý?ina, nejvy??ím vrcholu 
Prachovské pahorkatiny. Tímto okrajem 
Prachovských skal procházejí dv? zna?ky - 
modrá kopec obchází, ze zelené vede na 
vyhlídku odbo?ka. Místo bylo pojmenováno 
podle spisovatele Václava ?tvrtka, kterého 
v?ichni znají jako autora p?íb?h? o loupe?níku 
Rumcajsovi. Po trochu obtí?n?j?ím výstupu k 
zábradlí se p?ed náv?t?vníkem otev?e krásný 
výhled na Ji?ínsko s Veli?í a Zebínem, ?eský ráj s 
Troskami a Táborem nebo na vzdálený Je?t?d ?i 
Ralsko.

V?echny fot ky pou?ít é v t om t o ?lánku, pat ?í aut orovi .

Aut or : Pet r  Koudela



Asi ka?dý z nás má oblíbenou zemi. Tou mojí je, byla a asi i bude Francie. 
Ka?dý si nejspí? vzpomene na hlavní m?sto. Pa?í?, m?sto lásky, m?sto 
proslavené Eiffelovou v??í, Louvrem a vít?zným obloukem. Kdo si ale 
vzpomene na n?co, co není v Pa?í?i a nevytvo?ili to úpln? lidi? Asi moc z 
vás ne. Já miluju p?írodu, a proto pat?í mezi mé nejoblíben?j?í krásy 
Francie údolí Gavarnie. Je to ledovcové údolí, které se m??e py?nit 
vodopádem s vý?kou 422 metr?, ?ím? ze sebe d?lá nejvy??í francouzský 
vodopád. Do podzemní jeskyn? Gouffre de Padirac vede 75 metr? 
hluboká propast a jeho brána je jako jeden z nejkrásn?j?ích výtvor? 
francouzské p?írody. A nakonec bych cht?la zmínit levandulová pole. 
Ano, asi to je n?co, co ka?dého nezaujme, ale ta v?n? levandule a krása 
okolí vás jist? po chvilce ohromí.

Aut or :  Tereza Ko?vancová

Krásy Francie !



Spor t

Trénuje znám ý fot balist a Vojt ?ch Klím a 
i v období sv?t ové pandem ie?

Fotbalista z Bakovského SK Vojt?ch Klíma je 
?estnáctiletý mládenec, který má obrovský talent 
na sport. Také má na sv?j mladý v?k dosti slávy. 
Fotbal hraje od svých deseti let a za?al ho hrát 
kv?li tomu, aby n?co d?lal. V roce 2017-2018 byl 
také nominovaný na sportovce roku v Bakov? nad 
Jizerou a v roce 2015 vyhrál jako nejlep?í hrá? ve 
své kategorii. Zajímalo nás, jak Vojt?ch trénuje v 
této nelehké situaci v období koronaviru. Na tuto 
otázku nám odpov?d?l, ?e chodí b?hat a cvi?í 
doma, n?kdy si dokonce prý zajde zakopat s 
kamarády. Aut or : Klára Hercíková



Hokejbal
P?ichystala jsem si pro Vás rozhovor s mým kamarádem Adamem Valachy, 
který aktivn? hrál hokejbal. Hrál ho 7 let. Adamovi je 19 let a ?ije v 
Libereckém kraji. Ji? má vystudovanou st?ední ?kolu a te? momentáln? 
p?emý?lí o své budoucnosti. M?l úsp??nou kariéru a v rozhovor s ním je 
velice zajímavý.

Ahoj Adam e, jsem  ráda, ?e s Tebou m ohu ud?lat  rozhovor . Jak  se m á??

Adam Valachy: Ahoj a d?kuji za pozvání. Vzhledem k dne?ní dob? se mám 
pom?rn? dob?e, jen mi chybí sport, který miluji.

Jak  dlouho ses v?noval závodn? hokejbalu? Za jaké t ým y jsi hrál?

A: Závodn? p?es 7 let. Skrz tahle bohatá léta jsem pro?el skrz 3 kluby, 2 
profesionální a v sou?asnosti za amatérský. Kariéru jsem za?al za HC Kert 
Park Praha, kde jsem 2 sezóny nastupoval v Mistrovství ?eské Republiky a 2 
sezóny v Extralize Mlad?ího Dorostu. V roce 2018 jsem p?estoupil na 
hostování do Mladé Boleslavi k místním Tygr?m, za které jsem odehrál 
poslední 3 sezóny v Extralize Junior?. V pr?b?hu sezóny 2020 jsem se m?l 
zpátky p?esunout do Prahy, ale kv?li chybám v komunikaci nedo?lo k dohod?. 
Díky p?íchodu nemoci Covid-19 byl, stejn? jako v?echno, zastaven hokejbal. 
Kv?li tomu, ?e HBC Tyg?i nemohli postavit nový tým Junior?, jsem se rozhodl 
vrátit do Prahy, kde v?ak pro mne u? nebylo místo. Vrátil jsem se tedy do 
Liberce, kde jsem za místní Green Monsters odehrál první zápasy v Liberecké 
lize v roce 2018. Sou?asn? tedy hraju za Green Monsters a nastupuji v 
Liberecké Neregistrované Lize.



Co t ? p?ivedlo k  hokejbalu? Kdy jsi o n?m  sly?el poprvé?

A: K hokejbalu m? p?ivedl m?j táta. U? od d?tství jsme s rodinou koukali na 
hokej, poka?dé, kdy? se hrálo Mistrovství sv?ta nebo Olympiáda a já poka?dé 
obdivoval maskované strá?ce branek, tehdy to byli t?eba Jakub ?t?pánek, 
Luká? Mensator nebo Ond?ej Pavelec. Kdy? jsme se p?est?hovali do Liberce, 
vzal m? táta na zápas Bílých Tygr? proti Kladenským Rytí??m. Tehdy jsem 
pochopil, ?e bych se cht?l postavit mezi t?i ty?e. Bohu?el pro m? u? bylo na 
hokej pozd?, jeliko? by m? v 11-12 letech nikdo neu?il bruslit a chytat. Proto 
se zdálo, ?e bude sen ztracený. Táta si v?ak vzpomn?l na hokejbal, který 
hrával za ?eskou Lípu. Nejd?íve jsem si myslel, ?e to je atrapa florbalu, co? je 
dodnes jedno z nejvíce mylných ozna?ení pro hokejbal. Kdy? jsem se v?ak 
poprvé ?el podívat na první zápas, ucítil jsem, ?e to je to, co budu milovat.

M?l jsi n?jaký vzor /  idola, k t erý t aké hrál hokejbal?

A: P?ímo hokejbalový idol jsem nem?l, ale mezi mé idoly nap?íklad pat?í 
Henrik Lundqvist z Washington Capitals a Janko La?ák, který hrával za Bílé 
Tygry, a samoz?ejm? m?j táta je pro m? m?j nejv?t?í vzor.

Myslí? si, ?e t ent o spor t  m á u nás v ?r  budoucnost ?

A: Stoprocentn?, dnes je u? velmi roz?í?ený, hrají nap?íklad Prachatice nebo 
i Suchdol nad Lu?nicí. Jediné, kde chybí, je práv? Liberec, my?leno na 
profesionální úrovni.

Jaký byl Tv?j nejv?t ?í úsp?ch v 
kar ié?e?

A: Rozhodn? zápas v Pardubicích, kde 
jsme s Boleslaví, proti v?em ?ancím, 
zvít?zili 2:0, tehdy jsem ?elil 33 st?elám.



Jaké je t o t e? pro Tebe v t ét o dob?, kdy? nem ??e hrát ? Anebo hrajet e v 
om ezeném  po?t u?

A: Nem??eme hrát v?bec, tak?e to je pro nás pro v?echny velmi t??ké. 
Poka?dé, kdy? se aspo? n?co povolí, sejdeme se co nejrychleji na h?i?ti a 
sna?íme se co nejvíc si ?zapinkat?.

Jak  ?ast o jsi m ?l t réninky, kdy? jsi hrál ak t ivn??

A: 3 krát týdn? byly tréninky. Herní týden se skládal ze t?í trénink?, z toho 
jeden p?ímo zam??ený na natrénování zápasové strategie, zápasy se hrály 
bu?to v sobotu, nebo v ned?li, v n?kterých p?ípadech se hrálo celý víkend.

Co d?lá? t e?, kdy? se nev?nuje? ak t ivn? hokejbalu?

A: V?t?inou jsem se v?noval studiu, ale v poslední dob? spí?e psaní knih nebo 
práci.

M?l jsi n?jaké m ot o, k t eré T? b?hem  kar iéry m ot ivovalo? Nebo jsi nosil 
n?jaký t alism an u sebe na zápase? M?l jsi n?jaký r it uál, k t erý jsi d?lal 
v?dy p?ed zápasem ?

A: Pokud se nad tím zamyslím, tak mým ?ivotním mottem je dodnes: 
?Zp?soby d?lají mu?e?, tak?e hokejbalové bylo: ?Zp?soby d?lají branká?e?. Aby 
to ?lov?k pochopil, branká?i jsou vlastn? takovou velmi zvlá?tní sektou, my si 
rad?i ?íkáme Bratrstvo. Máme v?ichni n?jaké své vlastní zp?soby. Jeden 
pochválí ty?ku, dal?í si rad?i pro ?t?stí klepne do helmy. Já m?l takzvanou 
?modlitbu hokejovým boh?m?, p?i které jsem se p?ed zápasem nebo 
tréninkem k?i?oval. Talismanem pro m? byla vlastn? moje helma, kterou jsem 
dostal k svátku b?hem sezóny v roce 2015, od té doby pro m? byla symbolem 
?t?stí.



Jaký a kdy byl Tv?j m om ent , kdy jsi byl v kar ié?e na vrcholu a kdy zase 
na dn??

A: Vrcholem byla má poslední sezona v Pra?ském Kertu, kdy jsem se 
prakticky dostal na post branká?ské jedni?ky a stal se nejlep?ím branká?em 
dorostu. Nevím, jestli n?kdy p?i?lo dno, ale nejspí?e jím byl za?átek t??ké 
sezóny s Boleslaví, kde jsme ?li od porá?ky k porá?ce, dokud se nám 
nepovedlo vyhrát v ?eské T?ebové.

B?hem  Své kar iéry jsi pot kal spoust u úsp??ných spor t ovc?. Za jakého 
spor t ovce jsi ??ast ný, ?e jsi ho pot kal?

A: Pokud to vezmeme z velkého sv?ta sportovc?, tak to bude bez pochyby 
Janko La?ák, slovenský mistr sv?ta a dvojnásobný mistr republiky. Pokud to 
vezmeme z hokejbalového sv?ta, tak to bude Petr Mikl, branká? 
mistrovského týmu Kert Parku a vít?z zlatého hattricku.

Cht ?l bys n?co sd?lit  ?t ená??m ?

A: B??te za svými sny, nic není nikdy nemo?né.

D?kuji Ti, ?e sis ud?lal ?as. A p?eji Ti, aby sis v brzké dob? zahrál.

Aut or : Jit ka Marcinková



Odv?t ví jezdeckého spor t u

D?lení jezdeckého 
spor t u

Obsahuje celou ?adu závodních disciplín. Jezdecký sport se 
d?lí na anglické je?d?ní a westernové. Ka?dý tento styl má 
jiné po?adavky na ovládání kon?, zp?sobu pohybu, uzd?ní

a také jsou jiné po?adavky na sedla.

Jezdectví sport se d?lí p?edev?ím na drezurní, parkurové, dostihové, 
westernové a v?estranné je?d?ní. Ka?dá z t?chto disciplín má jiné 
po?adavky a jiná pravidla.

Drezurní je?d?ní

Jejím cílem je p?i provád?ní daného cviku dosa?ení maximálního souladu 
mezi jezdcem a kon?m. D?íve byli kon? pou?ívání jako vojenská síla, bylo 
nutné, aby se podroboval p?áním jezdce, tak?e musel být drezurn? vycvi?en 
a p?ije?d?n. V dne?ní dob? u? si pod pojmem drezurní je?d?ní v?ichni 
p?edstaví klasickou sportovní drezuru. Jde p?edev?ím o klidnou práci s 
kon?m, cvi?ení a systematickou gymnastikou. Musíme také p?ihlí?et ke 
ko?ské psychice. Drezurní obdélník musí mít rozm?ry 20x60m na drezury 
stupn? S a vý?. Uprost?ed krátké st?ny jsou proti sob? písmena A a C, 
uprost?ed dlouhých st?n B a E, uprost?ed obdélníku X. Malý obdélník 20x40 
pro drezury stupn? Z a L. Základem drezurního je?d?ní je srovnání kon?, 
uvoln?nost a takt, k?? musí být neustále na pom?ckách. Drezurní prací se 
k?? dostává do vy??ích stup?? drezury. Pro takové je?d?ní musí být k?? 
speciáln? vybraný. Musí se skloubit exteriérová dokonalost s pohybovou 
dokonalostí, a p?edev?ím musí být vhodný k jezdci. K drezu?e se pou?ívají 
p?edev?ím teplokrevná plemena koní, nap?. Hannoverský teplokrevník a 
Hol?týnský teplokrevník, viz foto. Vysoké jezdecké ?koly pou?ívají Andaluské 
kon? a Lipicány. P?ipravit kon? do vysokého drezurního sportu trvá 6 let. 
Sedlo musí být jedin? anglické se zvý?enou zadní rozsochou, kolmo 
spu?t?nými bo?nicemi, s mo?ností p?edozadního posunu t?menového 
záv?su. Toto sedlo umo??uje hluboký a plný sed, který je v drezu?e d?le?itý.



Parkurové skákání

Jezdecké odv?tví, ve kterém se jezdec na koni sna?í bu?to v co nejkrat?ím ?ase s 
nejmen?ím po?tem chyb, p?edem ur?enou trasu s p?eká?kami, nebo se trefit do 
?asového limitu, nebo se

také hodnotí pouze styl. Parkur má velice úzkou souvislost s drezurou, k?? musí 
být velice dob?e p?ije?d?ný a také musí být mezi kon?m a jeho jezdcem d?v?ra. 
V roce 1900 se poprvé objevil na olympijských hrách v Pa?í?i. Do roku 1945 byl 
výhradn? vojenským sportem, kterého se ú?astnili pouze armádní jezdci. Od 
roku 1974 ?eny závodí s mu?i. Jsou dané r?zné stupn? obtí?nosti. Od nejleh?ího 
ZM (80 cm) po nejt???í T* * *  (155 cm). Ka?dý stupe? má danou vý?ku p?eká?ek, 
p?es které k?? musí skákat. Je ur?ená maximální délka, po?et skok? a 
kombinací. P?edepsané je také tempo. Velmi ?asto se p?istupuje k 
rozeskakování, pokud více sout??ních dvojic dokon?í parkur bez chyby (podle 
propozic sout??e nerozhoduje ?as), tyto dvojice se zú?astní je?t? jednoho 
parkuru, tento druhý parkur je krat?í, ale obtí?n?j?í. Nesmíme ale zapomenout 
na poníky, kte?í se ?adí do t?í skupin S do 125 cm, A do 135 cm, B do 148 cm. 
Tento druh kon? má také sv?j vlastní po?et p?eká?ek a v?e je uspo?ádáno s 
ohledem na jeho vý?ku. P?i parkurovém je?d?ní je p?edn? p?edepsaná výstroj 
jezdce i kon?. Také je ur?itá výstroj zakázaná. Skokové sout??e jsou z pravidla 
rozhodovány podle dvou stupnic A a C. Parkur se d?lí také na druhy sout??í. 
Nap?íklad. normální sout?? má ur?ený kurz a vyhrává dvojice, která zajede bez 
chyby nebo má nejlep?í ?as, zále?í na po?adateli. Dvoufázové skákání, skládá se 
ze dvou ?ástí, pokud dvojice zajede bez chyby, hned pokra?uje druhou ?ástí a 
vít?zí dvojice, která p?ekonala ob? fáze a nasbírala nejni??í po?et trestných 
bod?. ?e?tí jezdci ? Anna Kellnerová je dvojnásobná mistryn? ?eské republiky v 
parkurovém skákání v kategorii junior? a také dvojnásobnou mistryní v kategorii 
mladých jezdc?. Ale? Opatrný je n?kolika násobný mistr ?eské republiky a mistr 
Evropy mladých jezdc?. V sout??i Global Champions závodí za tým Prague Lions



Dost ihy

Závod, ve kterém se ú?astníci sna?í dostat do cíle jako první a sna?í se 
prokázat výkonnost kon?, která je d?le?itá pro zapsání do chovu. Ka?dý 
dostih má jiné propozice. Od po?átku 18. století se konaly na popud 
britského krále Jakuba I. první sout??e nejlep?ích koní. V roce 1752 vznikla 
v Anglii organizace Jockey Club. Náplní této organizace bylo dostihy ?ídit. 
Byl vypracován dostihový ?ád. ?e?il systém sout??í a kategorii koní v 
r?zných v?kových t?ídách. Druhy dostih? se d?lí podle trati, nesené 
hmotnosti nebo kategorie. Podle trati - Rovinové dostihy, kurz ur?ité 
vzdálenosti bez p?eká?ek. Roviny slou?í p?edev?ím jako výkonností zkou?ka 
plemene Anglický plnokrevník. P?eká?kové dostihy, tento kurz obsahuje 
p?eká?ky, které musí ka?dý k?? p?ekonat. Podle nesené hmotnosti - cena, 
v tomto druhu dostih? je koním p?id?lena váha podle pohlaví, v?ku a 
získaných umíst?ní nebo dotací. Handicap - pro handicapované dostihy 
stanovuje koním

zatí?ení handicaper v závislosti na jejich p?ede?lých výsledcích. Cílem je dát 
koním stejnou ?anci na vít?zství. Kategorií se vyjad?uje kvalita koní v 
dostihu a finan?ní dotace dostihu. V ?eské republice cvalové dostihy a chov 
Anglického plnokrevníka, který byl speciáln? vy?lecht?n na dostihy, 
organizuje Jockey Club ?eské Republiky (JC?R). JC?R vydává p?edpisy, 
povoluje po?ádání dostih?, registruje majitele, vydává licence jezdc?m a 
trenér?m. Také schvaluje propozice daného dostihu, jmenuje handicapera, 
stanovuje poplatky pro ú?astníky dostihového provozu a také m??e 
do?asn? zm?nit Dostihový ?ád. Vydává dostihovou ro?enku, ve které jsou 
zapsané v?echny výsledky a statistiky za uplynulou sezónu.



West ern

Vzniklo praktickou pot?ebou obratností kovboj? na koních na dobytká?ských 
ran?ích v USA. Sout??ili mezi sebou, kdo je lep?í, rychlej?í a obratn?j?í. Dnes 
je to sport, um?ním pro diváky na celém sv?t?. P?vodní rodea dnes dopl?ují 
i dal?í druhy westernového je?d?ní. Disciplíny se d?lí na ty, které jsou 
zam??eny na p?ije?d?nost a ovladatelnost kon?, ty, které jsou zam??eny na 
rychlost a také pracovní (dobytká?ské) disciplíny. Na ka?dou westernovou 
sout?? musí být westernové vybavení, které se úpln? li?í od anglického 
vybavení, které se pou?ívá na parkurových závodech. Kon? musí mít 
westernovou uzdu, holá uzda (bez stihla) s pákovým udidlem. Westernové 
sedlo kozlíkové konstrukce p?izp?sobené na práci s dobytkem. Jezdecké 
oble?ení je také úpln? jiné. Jezdci mají kovbojský klobouk, d?íny, ko?ile s 
límcem a dlouhé rukávy, polovysoké ?pi?até kovbojské holínky s vysokým 
opatkem a kole?kové ostruhy. Mohou mít také ?apsy, dlouhý plá?? proti 
prachu, ?átek a rukavice.



V?est rannost  (m il i t ary)

Jedna z nejnáro?n?j?ích jezdeckých disciplín. Military vzniklo p?vodn? z 
pot?eby testovat zp?sobilost koní pro náro?né pot?eby armády. Postupem 
?asu se to v?ak zm?nilo na sportovní disciplínu. V tomto jezdeckém odv?tví 
jde o kombinaci drezury, cross country a parkuru. Ka?dá disciplína má své 
bodové ohodnocení. Celkový výsledek vzniká sou?tem bod? ze v?ech 
disciplín. Jestli?e má dvojice dosáhnout dobrého výsledku, musí výborn? 
zvládnout tyto v?echny t?i disciplíny. V drezu?e jde o eleganci a kontrolu, 
jezdec a k?? musí p?edvést souhru a povinnou sestavu. Za ka?dý prvek jsou 
bodov? ohodnocení. Cross Country je terénní zkou?ka. Hodnotí se fyzická 
kondice. Dvojice musí p?ekonat vyty?enou dráhu, na které jsou umíst?ny 
skoky, které by jinak mohli potkat v "p?írod??". Skoky jsou postaveny pevn?. 
Jsou za?azeny i r?zné seskoky a p?eká?ky s vodou. V parkuru dvojice 
p?ekonává ur?enou trasu, na které jsou postavené barevné p?eká?ky z 
b?even, které se dají lehce shodit. Vyhrává dvojice, která ve v?ech disciplínách 
získala nejmén? trestných bod?. Military se také d?lí podle obtí?nosti.

Aut or : Michaela Hodbo?ová



Basket ball 2020/21

Hned na za?átku roku 2020 zasáhla sv?t zpráva o smrti Kobeho Bryanta a 
jeho dcery Gianny Bryant. Byla to stra?ná nehoda, p?i které zem?eli Kobe 
Bryant (41), Gianna Bryant (14), Payton Chester (13), Sarah Chester (45), 
Alyssa Altobelli (14), Keri Altobelli (46), John Altobelli (56), Christina Mauser 
(38), Ara Zobayan (50). P?í?ina této nehody byla mlha. Nehoda se stala 
26.ledna 2020. Kobe Bryant byl 5× vít?z NBA, 2× MVP NBA finále, 1× MVP 
sezóny, 14× v NBA All-Star týmu, 2× nejlep?í st?elec NBA, 1× vít?z Slam 
Dunk turnaje, ale hlavn? byl otec a man?el.

A te? u? k trochu veselej?ím zprávám.

Los Angeles Lakers vyhráli ji? po sedmnácté finále NBA, co? se stalo 
naposledy v roce 2010.

Tomas Satoransky, ?tvrtý hrající ?ech v NBA, se stal nejúsp??n?j?ím 
?echem v NBA.

Vít Krej?í se stal páty ?ech draftovaným do NBA. Byl draftovaný tymem 
Washington Wizards, pozd?ji ale pravá byla prodána Oklahoma City 
Thunder.

MVP (neju?ite?n?j?í hrá?) vyhrál Giannis Antetokounmpo.

All-star game vyhrál tým LeBrona Jamese.
Aut or : Fadrhoncová Tereza



Volejbal

Volejbal pochází z Ameriky a vymyslel ho William G. Morgan roku 1895. 
První mistrovství sv?ta se odehrálo roku 1949 v Praze. Od roku 1964 je 
volejbal sou?ástí olympijských her. Plá?ový volejbal pat?í mezi 
olympijské hry a? v roce 1996.

Volejbal je kolektivní mí?ová hra. Volejbalové zápasy se po?ádají pro 
d?ti ji? od 5-6 let. Ka?dá v?ková kategorie má svoji obtí?nost. ?asto se 
t?mto sout??ím p?ezdívá duhový volejbal. Duhový proto, ?e ka?dá 
v?ková kategorie má svoji barvu, podle které má obtí?nost nastavenou.

Cílem hry je odehrát mí? p?es sí? k protivníkovi tak, aby se u protivníka 
dotkl zem?. Poka?dé, kdy? se tak stane, hrá?i, kte?í mí? odpinkli, 
získávají bod. Mohou být pouze t?i doteky hrá?? v poli, ne? odehrají na 
druhou p?lku h?i?t?. To samé platí p?i ?ty?h?e. Hrá?i v poli se ?to?í?, to 
znamená, ?e poka?dé, co získají bod, si vym?ní místa a podává jiný 
hrá? ne? posledn?. Jestli?e stejné dru?stvo získá více bod? po sob?, 
podává stále ten samý hrá?, dokud nezíská bod druhý tým. Mí? se smí 
odehrát bagrem, prsty, ?i sme?í. Nová hra po spadnutí mí?e se 
rozehrává vrchním nebo spodním podáním. Mí? se nesmí p?i h?e dr?et 
a házet. Mu?i a ?eny hrají zvlá??. Na rozdíl od barevného volejbalu, kde 
se pohlaví ne?e?í. Také existuje upravená verze volejbalu, kde hrají 
mu?i i ?eny dohromady. ?íká se mu smí?ený volejbal. Pravidlem je, ?e v 
týmu musí být alespo? dv? ?eny. Nej?ast?ji je volejbal hrán s ?esti hrá?i 
v jednom týmu.



Volejbal je oblíbený zejména proto?e má jednoduchá pravidla a m??e se 
hrát tém?? kdekoliv. K volejbalu je nezbytný jen mí?, jeliko? u volejbalu 
nemusíte jen soupe?it, ale také si takzvan? pinkat (p?ihrávat). Lidé, kte?í se 
tímto sportem zabývají, nosí také chráni?e kolenou. V mnoha p?ípadech 
nezbývá hrá?i nic jiného ne? spadnout na kolena, proto?e p?ihrávka není 
v?dy jednoduchá. Pokud se jedná o zápas, musí mít hrá?i jednoho týmu 
stejné dresy.

Pravidelným hraním volejbalu zvy?ujete svoji kondici. Volejbal je aerobní 
aktivita. Pravidelné aerobní cvi?ení je, jak je známo, velmi dobré pro na?e 
zdraví, p?edev?ím srdce a cévní systém. Pravidelný trénink slou?í jako 
prevence vzniku vysokého tlaku, srde?ního infarktu a dal?ích srde?ních a 
cévních chorob. Sni?uje se klidový puls, co? je velmi výhodné pro srdce, 
které tak m??e pracovat mén?.

Pravidelné cvi?ení p?sobí pozitivn? krom? fyzického také na zdraví 
du?evní, jeliko? se p?i n?m uvol?ují endorfiny a dal?í podobné takzvané 
hormony ?t?stí. ?lov?k tak bojuje proti nadm?rné stresové zát??i, typické 
pro moderní dobu.

Hraní volejbalu se pozitivn? projevuje rovn?? v sociální oblasti, ?lov?k tak 
uspokojuje biologickou pot?ebu sociálního napln?ní. Setkává se s novými 
lidmi a starými p?áteli.

Aut or : Eli?ka Drahot ová



Fot balové zajím avost i a nej?

Nej st adiony

Fotbalové stadiony se v posledních dvaceti letech 
hodn? modernizovaly. Podívejme se na 3 nej:

3. m íst o ? Cam p Nou ? FC Barcelona

Jeden z mála ryze fotbalových stánk? je 
domovem slavné FC Barcelony, která zde 
hraje své domácí zápasy od otev?ení v roce 
1957. P?tihv?zdi?kový stadion UEFA je s 
kapacitou 99.354 fotbalových fanou?k? 
nejv?t?í na starém kontinentu (v Evrop?). 
M?l jsem to ?t?stí na tomto stadionu vid?t 
zápas se Slávií v roce 2019. Stadion je to 
mega obrovský, ale sektor pro hosty je dost 
zoufalý. Sedíte v n?m za plexisklem a v?e je 
dost zastaralé. Ze sektoru host? je nádherný 
výhled na m?sto (sedíte úpln? a? na samém 
okraji), ale také je tam ?ílená zima, nebo? 
fouká studený vítr od mo?e (listopad).
2. m íst o ? Melbourne Cr icket  Ground - Aust rálie

Jak u? název napovídá, stadion slou?í hlavn? v Austrálii populárnímu 
kriketu a také australskému fotbalu podobnému rugby. Víceú?elový 
stadion vystav?ný u? v roce 1853 pojme a? 100.024 divák?, co? z n?j ?iní 
jeden z 10 nejv?t?ích stadionu na sv?t?. Pravda, tradi?ní fotbal u 
protino?c? tolik netáhne, ov?em sídlí zde australská fotbalová 
reprezentace, která zde n?kolik zápas? do roka odehraje. Vyu?íván je 
krom? sportovních i ke kulturním ú?el?m. V roce 1956 se zde konaly Letní 
olympijské hry. Tento stadion jsem je?t? nem?l tu ?est nav?tívit, ale t?eba 
n?kdy?



1. m íst o ? St adion 1. m áje Rungrado - Severní Korea

Ob?í sportovní stadion v severokorejském hlavním m?st? Pchjongjangu je 
pojmenován podle ostrova Rungrado na ?ece Tedong, na kterém le?í. Byl 
otev?en v roce 1989 p?i p?íle?itosti po?ádání Sv?tového festivalu mláde?e a 
studentstva. Stadion byl postaven prioritn? pro po?ádání podobných 
velkých komunistických slavností, na které pojme neskute?ných 150.000 
lidí. Pro utkání Severokorejské reprezentace, které je stánek domovem, je 
kapacita sní?ena na 114 tisíc fanou?k?. Na po?ádání významn?j?í fotbalové 
?i u? sportovní mezinárodní akce stadion stále ?eká, a vzhledem k 
tam?j?ímu diktátorskému re?imu je?t? nejspí?e dlouho ?ekat bude. 
Myslím, ?e na tento stadion se asi nikdy nepodívám, ale netrápí m? to.

Fot balové kur iozit y

Nejrychlej?í branka ? po 2,8 vte?inách, dal ji Argentinec Ricardo Olivera za 
tým Rio Negro.

Nejvíce gól? v zápase ? 13, dal je Australan Archie Thompson.

Pelého otec vst?elil v jednom zápase 5 gól? hlavou. To se Pelému nikdy 
nepovedlo.

Nejrychlej?í vylou?ení ? José Batista byl vylou?en u? po 55 vte?inách hry.

Vt ipy na konec

Víte, jak se ?ekne ?ínsky ?fotbalista?? ??an?. A víte, jak se ?ekne ??patný 
fotbalista?? ?Spar ? ?an?. :D

?U? jsi to sly?el? Sparta u? nedostala dvacet hodin gól.? ?íká Karel Petrovi. 
Petr mu na to v?ak s klidem odpoví: ?To je ubohý, uv?dom si, ?e u? se dva 
dny nehrálo?. :D

P?ijde fanou?ek Sparty do prodejny knih a chce po prodava?ce knihu 
?Sparta, mistr ligy?. Prodava?ka chvíli p?emý?lí a najednou se jí rozzá?í tvá? 
a s radostí ?íká: ?Sci-fi máme o patro vý??. :D

Po zápase se ptá hrá? rozhod?ího: ?Jakého máte psa?? ?Já ale nemám psa?. 
?Hm, hm, to je divné, slepej jste jak patrona?  ? : Aut or : Vojt ?ch Klím a



V zá?i ref lek t or?

Chaos, hluk, malování, oblékání, focení, hlad, ?íze?, strach, bolest, ale 
hlavn? nad?ení a cílev?domost.

To jsou moje my?lenky, kdy? s holkami vystupuji z autobusu a odhodlan? si 
jdeme pro vít?zství v tane?ní (konkrétn? disco sout??i). P?icházíme do 
p?epln?né haly, v?ude kolem nás jsou lidé, nikoho nesly?íme kv?li velice 
hlasité hudb? z tane?ního parketu, cítíme p?ipálené hranolky a na?e o?i 
zaujmou kluci, teda, co to ?íkám, holky. Navzájem se s ostatními holkami 
probodáváme pohledem a koukáme, která má hez?í tane?ní kostým. 
Koukáme, jestli se víc t?pytí, nebo je víc r??ový, ?lutý, modrý, ?ervený, no, 
p?edstavte si snad v?echny barvy t?ch bonbón? skittles.

P?icházíme do týmové ?atny a za?neme se lí?it, ?esat, fotit a p?i obouvání 
do tane?ních bot nás trenérka povzbudí pár v?tami k výh?e a zapálenosti. S 
úsm?vem na tvá?i se jdeme rozcvi?it a kouknout se na konkurenci. 
P?icházíme k tane?nímu parketu, který je nasvícený, jako by m?l n?kdo 
p?ebírat cenu Grammy, ale zatím tam jen tane?ní týmy p?edvád?jí 
neuv??itelné v?ci jako t?eba um?ní a emoce. Na parket? má ka?dý tane?ní 
tým mo?nost p?edvést svou choreografii.



Choreografie je vlastn? vrchol na?ich trénink?, na?eho úsilí, na?í bolesti, 
je to na?e spole?ná záliba a tu my jako tým jdeme p?edvést na ten 
rozzá?ený parket. Jeliko? jsme ka?dý jedine?ný, tak ka?dý ?len týmu 
p?iná?í n?co do na?í sestavy (choreografie), tak?e na tane?ním parket? 
nevidíte jen sestavu. Vidíte to, co my umíme, co nás baví a to, do ?eho 
dáváme v?echno. Na parket p?ibíháme s obrovským nad?ením, ale 
zárove? s neuv??itelnou trémou. Jeliko?, kdy? se postavíte p?ed plnou 
halu lidí a za pár vte?in máte p?edvést, co ve vás je, tak trému máte. Ale 
sta?í se jen rozhlédnout a vidíte kolem sebe kamarády, ale hlavn? sv?j 
tým! A tenhle pohled vám dodá takovou energii, o které jste ani nev?d?li.

Hudba za?ne a vy se pohnete, pousm?jete se a choreografie m??e za?ít. 
Skoky, akrobacie, rychlost, úsm?v, tanec! A mnoho dal?ího se na parket? 
odehrává.

Diváci sledují, tleskají, jásají a skoro p?i va?em posledním výdechu usly?íte 
potlesk divák?, a na?e o?i zaujme nejen potlesk, ale i porotu. V tanci 
hodnotí více ?len? sedících vedle sebe na vyvý?eném míst?. Tyto lidi mají 
spole?né zájmy jako my (tanec), a kdysi na parket? váleli jako my a brali 
zlaté medaile. Te? t?eba vedou n?jaký tým jako trené?i, ale hlavn? jsou 
porota a ta rozhoduje o umíst?ní na stupních vít?z?.

Z parketu odcházíme vy?erpaní, ale máme se za co pochválit a jako rodina 
se obejmeme. A v tomhle okam?iku sice chce? výhru, ale vd??n?j?í, ne? za 
tohle objetí, být u? nem??e?. Tak?e takhle vypadá zá?it v reflektorech.

Aut or : Na?a Rozkydalová



TRÉNINK NA DOMA

Jak si zacvi?it doma s vlastní vahou, nebo s lehkým záva?ím, co najdete 
doma? To je otázka pro tento ?lánek, ve kterém si uká?eme lehké cviky s 
vlastní vahou, nebo s leh?ím záva?ím, které pokud nemáte, tak si ho 
jednodu?e nahradíte v?cmi, co máte doma.

Co tedy budete pot?ebovat: Podlo?ku na cvi?ení (není nutná), pokud 
chcete pou?ívat záva?í, tak ?inku, kettlebell, kotou?, nebo pop?ípad? pet 
lahve napln?né vodou a odporovací gumu (není nutná).

WARM UP-ZAH?ÁTÍ SE

Kdykoliv jedeme posilovat, nebo jakkoliv cvi?it, 
m?li bychom svoje t?lo zah?át, aby nedo?lo k 
poran?ní nebo po?kození sval?. Zah?átí vám 
zvý?í tep srdce a proud?ní krve, které zap?í?iní 
p?ísun kyslíku, ?ivin a odstra?ování odpadních 
látek. Také zlep?í rychlost a intenzitu svalové 
kontrakce.

B?H NA MÍST? (2 - 3 min.)

JUMPING JACKS (1 ? 2 min.)

SKÁKÁNÍ NA MÍST? (1 min.)

Cviky cvi?íme po 2 - 3 sériích, mezi sériemi si 
ud?láme pauzu 30 sekund.

POSILOVÁNÍ

Posilování je proces, kdy se sval zkracuje, nebo prodlu?uje, tím se po?kodí a p?i 
regeneraci se zv?t?í. Proto se p?i dlouhodobém posilování musí zvý?it záva?í ?i 
opakování r?zných cvik?, jeliko? si svaly po ur?itém ?ase zvyknou a nerostou.

P?i tréninku se cvi?ení cvik? rozd?luje do po?tu opakování a po?tu sérií.

Opakování je jedno provedení cviku, které se opakuje v ur?itém po?tu za sebou. 
Nap?: 12x

Série je po?et opakování. Nap?: 3

Tak?e jednodu?eji ud?láme v kuse 12x opakování, dáme men?í pauzu a potom to 
opakování znovu zopakujeme je?t? 2x, tak?e ten cvik ud?láme dohromady 36x.



TRÉNINK RUCE A ZÁDA

KLIK (12 x 3) - Vyberte si kliky, které vám nejvíce 
vyhovují. (klasický, ?iroký, dámský, ? )

Nejvíce se posilují tricepsy a prsa.

UPA?OVÁNÍ A P?EDPA?OVÁNÍ (12 x 3) - 
Pou?íváme ?inky nebo pet lahve napln?né 
vodou.

Nejvíce se posilují ramena.

P?ÍTAHY KETTLEBELLU V P?EDKLONU (12 x 3) - 
M??eme pou?ít i ?inku nebo pet lahev.

Nejvíce posilujeme záda.

TRÉNINK B?ICHO

- U trénování b?icha je nejd?le?it?j?í správné 
hluboké dýchání a rovná záda p?ilepená k 
podlo?ce.

N? ?KY (12 x 3) - Nejvíce posilujeme spodní 
b?icho.

SEDY LEHY (12 x 3) - Posilujeme celé b?icho. 
Není nutné se zvedat a? ke kolen?m, sta?í se 
p?izvednout, abychom co nejvíce cítili pracovat 
svaly.

HOROLEZEC (20 x 3) - Posilujeme celé b?icho.

PLANK (0:15 x 00:30 x 1:00) - U tohoto cviku je 
velmi d?le?ité mít rovné záda a nevystr?ený 
zadek.

Posiluje se celé b?icho.



TRÉNINK NOHY A ZADEK

VÝPAD VP?ED/VZAD (12 x 3) - Cvik cvi?íme 
ka?dou nohu zvlá??. M??eme cvi?it se 
záva?ím. P?i dobrém provedení se posiluje 
celá noha.

D?EP (12 x 3) - Je mnoho zp?sob? d?ep?, 
podle toho, na jaké partie se chceme zam??it. 
Pro hý??ové a zadní stehenní svaly je nejlep?í 
SUMO nebo D?EP NA ?Í?KU PÁNVE s 
odporovací gumou na stehnech. Pro p?ední 
stehenní svaly je nejlep?í KLASICKÝ D?EP. 
D?epy provádíme s vlastní vahou nebo 
záva?ím.

HIP THRUST (12 x 3) - Nejvíce se posiluje zadní 
strana stehen a hý?d?. Cvik m??ete provád?t 
s vlastní vahou, ale pro v?t?í procít?ní je lep?í 
n?jaké záva?í, na tomto cviku se dá zvednout 
velká hmotnost.

DONKEY KICKS x FIRE HYDRANT (12 x 3) - Pro 
v?t?í zát?? m??eme pou?ít odporovací gumu. 
Nejvíce se posilují zadní stehenní svaly a 
hý?d?.

RUMUNSKÝ MRTVÝ TAH (12 x 3) - U tohoto 
cviku by m?l být zpevn?ný trup a rovná záda. 
Nejvíce se posilují hý?d?.

??IDLE? VÝDR? V D?EPU (0:15 x 00:30 x 1:00) - 
Hlavní u tohoto cviku je mít záda p?ilepená ke 
st?n? a kolena v pravém úhlu. Nejvíce se 
posilují p?ední stehenní svaly.

Aut or : Eli?ka Raga?ová



Jak  t o chodí na int ru s IS1 a jej ich 
m azlí?ky?

K A K TUSY
Na intru to jsou va?i jediní mazlí?ci.

Proto si je MUSÍTE pojmenovat - nap?.: Svá?a, Cecilka, Alfred, Kv?toslávek, 
Monty II. ?  - od té doby, co si ho/je koupíte, tak se z n?j stane vá? 
nejlep?í kamarád.

Hlavn? si ho musíte vybrat sami, abyste zjistili, jestli k vám pat?í a jste 
sp?ízn?né du?e.

Jestli nechcete, aby vám hned um?el/y, tak ho/je nesmíte zalévat hodn?, 
ale zase ne v?bec.

Co m??ete d?lat s kaktusem?

? Povídat si (skv?lý spole?ník, kdy? si nemáte s 
kým povídat)

? Obléknout ho (pro? ne?)

? Ú?inná zbra? (asi nemusím vysv?tlovat pro? )

A nezapome?te mu napsat na kv?tiná?ek datum 
narození ? abyste v?d?li, od kdy jste se stali 
závislými na n?m = kdy? si koupíte jeden, tak si v 
blízké budoucnosti koupíte dal?í (vlastní 
zku?enost).

Aut or : Lehon?áková Zuzana



Kurz p?e?it í na int ru, aneb Poznat ky, 
k t eré by se m ohly hodit

Intr. Místo, které pova?ujete za nutné zlo, dokud nep?ijde karanténa. V??te 
mi, po dlouhém pobytu s rodinou, kterou jste dote? vídali jenom o 
víkendech, vám to za?ne chyb?t. Jak se ale p?ipravit na návrat? Zvykli jsme 
si na luxus v podob? soukromí a mamin?iny kuchyn?, kdo by si to 
neu?íval. Nyní vám povím pár bod?, které jist? vyu?ijete, pokud jste 
budoucí prvák nebo jste u? zapomn?li, jaké to je, netvrdnout celé dny 
doma.

1. První den se ur?it? budete sna?it zjistit, jestli je osoba, se kterou celý rok 
budete bydlet, normální. Nebojte, ona d?lá to samé, ale uji??uji vás, ?e ve 
v?t?in? p?ípad? zjistíte, ?e to není ani jeden z vás a za dva dny si 
adoptujete kaktus.

2. Jídlo v lednici se stává ve?ejným majetkem, pokud na tom nemáte 
cedulku se jménem.

3. Zajist?te si cedulku obsazeno, pokud nechcete být na záchod? ?i ve 
spr?e ru?eni.

4. Kdy? u? jsem zmínila sprchy ? nevyplatí se chodit ve?er, to se tvo?í 
fronty. Mnohem efektivn?j?í je si zajít, kdy? jsou v?ichni na vycházkách.

5. Dodr?ujte rozvrh, cho?te ven. Kdykoliv se nemotáte kolem Bondy, máte 
zaji?t?nou del?í vycházku na dal?í týden. A to se vyplatí!

6. Nau?te se co nejvíc v?cí nacpat do co nejmen?í ta?ky. Pobyt zde vám 
ujasní, jestli ten k?iklavý svetr, který stejn? nenosíte, budete opravdu 
pot?ebovat, nebo ne.

Takových bod? je samoz?ejm? víc, ale to bychom tu byli moc dlouho. 
Pamatujte na to, ?e se stejn? n?jak budete muset p?izp?sobit, a? u? s 
pomocí t?chto rad, nebo si najdete vlastní zp?sob. V??te mi, není to tak 
hrozné, jak ?íkají n?jací lidé na internetu. Po n?jaké chvíli si najdete partu 
lidí, kte?í budou stejn? zmatení jako vy. Na záv?r vám m??u jen pop?át 
hodn? ?t?stí a pevné nervy.

Aut or : Kat e?ina P?ívozníková



Jak  se zabavit  nebo seznám it  na 
int ru?
Nejd?le?it?j?í je nemít strach, nikdo vás neukousne. Zkuste se 
dohodnout se spolubydlícími nebo lidmi z jiných pokoj? a zahrát si spolu 
n?jaké hry. Ptáte se jaké? V dne?ním ?lánku vám jich pár p?edstavím.

Kdo? S kým ? Kdy? Pro?? Jak?

Tato hra je velmi oblíbená spí?e mezi holkami. Jde o to, ?e je p?t papírk?. 
Ka?dý odpoví na stejnou otázku a posune papírek dál. V?dy se papírek 
ohne, aby hrá? nev?d?l, co bylo napsáno v minulém kole. Postupn? se 
odpovídá na otázky a na konci se papírek p?e?te. Zaru?uji vám, ?e se 
opravdu zasm?jete.

Jm éno, m ?st o, zví?e, v?c

Je to fajn hra i pro rodinu. Jednodu?e jde o to, ?e si na papír napí?ete 
tyto kategorie a n?kdo od?íkává potichu abecedu. Jiný hrá? ho zastaví a 
na toto písmenko v?ichni vymý?lejí jméno, m?sto, zví?e a v?c. Kdy? u? 
to n?kdo má, odpo?ítává 10,9,8,.. Poté se ?íkají odpov?di. Jestli?e mají 
n?kte?í hrá?i kategorii stejnou, napí?e si ka?dý z nich p?t bod?. Pokud ji 
nikdo jiný nemá, napí?e si hrá? 10 bod?. Na konec se po?et bod? se?te 
a kdo bude mít nejvíc bod?, vyhrává. Hru m??ete hrát, jak dlouho 
chcete, není ?asov? omezena.

Kar t y!!!

A? u? pr?í nebo ?olíkové. Je to skv?lý zp?sob, jak strávit ?as.

Tw ist er
Tak to je nejlep?í hra. Za prvé se nau?íte jména a za druhé si u?ijete 
spoustu legrace. A nejen to, trochu se uvolníte a ta stydlivost vás trochu 
opustí. U nás na intru je tato hra k dispozici na zap?j?ení, sami jsme si ji 
p?j?ili a musím ?íct, ?e z toho máme super zá?itky.

Doufám, ?e vám tento ?lánek alespo? trochu pomohl a budete v?d?t, 
jak se zabavit. Aut or : Vendy  Pierowská



Pár  sním k? ze ?ivot a 
na int ru...



Mí?a ?ezy v j iném  st ylu

Post up p?ípravy:

Recept y

Ingredience
T?sto:

- 6 ks vajec

- 2 l?íce rostlinného oleje

- 6 l?ic polohrubé mouky

- 1 l?i?ka prá?ku do pe?iva

- 3 l?íce kakaa

- 6 l?ic cukru

Krém:

- 250 g másla

- 500 g tvarohu

- 150 g medu

- ??áva z p?lky citronu

Poleva:

- 100 g másla

- 2 l?íce mléka

- 120 g ?okolády na va?ení

T?sto: ?loutky ut?eme s cukrem, p?idáme 
olej, kakao, mouku smíchanou s prá?kem 
do pe?iva a tuhý sníh u?lehaný z bílk?. 
Vymícháme vlá?né t?sto. T?sto rozet?eme 
na vymazaný a vysypaný plech a pe?eme 
ve vyh?áté troub? na 170°C. Upe?ené 
t?sto necháme vychladnout a pot?eme 
krémem.

Krém: vy?leháme tvaroh s máslem, 
medem a se ??ávou z citronu. Vy?leháme 
hladký krém.

Poleva: ve vodní lázni rozeh?ejeme máslo, 
poté nalámeme ?okoládu a mícháme, ne? 
vznikne hladká hmota. Za stálého míchání 
postupn? p?idáme l?íci mléka. Polevou 
pot?eme povrch t?sta. Necháme ztuhnout 
v lednici.

Dobrou chu? Vám p?eje IS1.

Aut or : Vít ková Pavlína



Ingredience

Pizza ?neci

Post up p?ípravy:

?unka

Ke?up

Oregano

1 ks listové t?sto

Plátkový sýr

?petka dobré nálady

5 l?i?ek pozitivního 
my?lení

Na pot ?ení:

1 ks vejce

Jeliko? jsme zav?eni doma a nemáme nikdo nic na práci, tak si poj?me upéct 
pár pizza ?nek?. Za?neme tím, ?e troubu p?edeh?ejeme na 180 °C. Plech 
vylo?íme pe?ícím papírem. Listové t?sto m??eme koupit ji? rozválené v 
pe?ícím papí?e, to m??eme jen rozlo?it. Pokud máme listové t?sto vcelku, 
rozválíme. T?sto pokapeme ke?upem a rozet?eme po celé plo?e t?sta (od 
kraj? asi 1 cm). Ke?up posypeme oreganem (ko?ení na pizzu), mno?ství 
podle chuti. Dále poklademe po celé plo?e ?unku a na ni sýr. Plátkový sýr 
m??eme p?ípadn? i nahradit sýrem strouhaným. T?sto s náplní srolujeme 
do rolády, p?i rolování mírn? utahujeme. Roládu nakrájíme asi na 1 cm silné 
plátky, které pokládáme na plech vylo?ený pe?ícím papírem. ?neky na 
plechu pot?eme roz?lehaným vejcem. Pizza ?neky z listového t?sta pe?eme 
p?i 180 °C dozlatova, tj. asi 20 minut. Pizza ?neky m??eme b?hem karantény 
podávat je?t? teplé, nebo nechat vychladnout a podávat studené.

Aut or : Rulcová Kat e?ina



Cht ?li byst e za?ít  k reslit , ale 
nevít e jak?
Láká Vás kreslení ?i malování, ale nevíte, jak za?ít? Poradím vám pár tip?!

Na po?átek, nepot?ebujete ?ádnou speciální výbavu, úpln? posta?í oby?ejná 
tu?ka, papír a chu? pustit se do objevování n??eho nového.

Nejd?le?it?j?í je se nebát a za?ít. Zkuste si nap?íklad vzít papír, posta?í 
oby?ejný kancelá?ský, a jakoukoliv oblíbenou psací ?i kreslící pot?ebu.

Co kreslit ?
Odpov?? je jednoduchá! Kreslit m??ete cokoliv, 
fantazii se meze nekladou. Nakreslete co vidíte 
kolem sebe, rozhlédn?te se, líbí se vám vá? 
výhled z okna? Nakreslete ho!

1.Kresli, k resli, k resli . Bez toho to 
nejde,v k reslení neexist uje ?ádná 
zkrat ka. Kresli kdekoliv, cokoliv, ale 
kresli ka?dý den.

TIPY

2.Nejlep?í je nakreslit si hrubý 
obrys toho, co chcete kreslit- ná?rt

3.Prohlédn?te si r?zné styly kresby a 

na?erpejte inspiracii

4.Ty nejlep?í kresby mají nejlep?í stínování. 

Pokud zvládnete stínování, jste na nejlep?í cest?. 

Kdy? to budete trénovat, budete se stále 

zlep?ovat.

5.Netla?te na papír p?íli? siln?,jinak by 

vám nesprávné linie ne?ly pozd?ji 

vygumovat.
Aut or : Vanesa ?erve?áková

V?echny k resby v t om t o ?lánku pat ?í aut orovi



Om alovánka pro t vo?ivé du?e

Nakresli la: Vanesa ?erve?áková



Dot vo? m ?!

Nakresli la: Vanesa ?erve?áková



Školní časopis uvádí:

Scénář: Tereza Straková

Režie: Tereza Straková

Praxe je nejlepší učitelka 
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA TŘÍDY IS1 

Pokračování příště... 



Luštění vám přináší …(tajenka).. 

 

  Popravčí   
Inicály české 

zpěvačky 

Jméno 
bývalého 
čínského 

prezidenta 

Římská 10   
Vykoštěný 

plátek masa 
Lidové 
noviny 

Osekat 
Slovenský 

raper 

Chemická 
značka 
draslíku 

  

Cyklistický 
___sport__ 
Jihočeský 
pivovar 

      
Ševcovský 

___hřebík__ 
Italská řeka 

        

Švédská 
hudební 
skupina 

        

St. jednotka 
__objemu__ 

Škola v M. 
Boleslavi 

          

Tady     

Montovaná 
dřevostavba  
Skupenství 

vody 

        

Slovensky 
___"jíl"____ 

Prodejní  
deska 

    

  

   Dopravní 
___podnik__   

Rak. lyž.   
středisko 

    
_Uchazeči_ 
Římsky 500 

            

Geometrické 
těleso 

          
____Zde___ 
TAJENKA 

    
Dámský 
doplněk 

Přesně 

Německy 
orel (der) 

      

Polské 
___sídlo___ 
Francouzská 

předložka 

            

Člověkem 
neovlivněný 

les 
            

__Částice__ 
Zápor 

      

Označení 
množiny 

čísel 
  Nešetří 

Slovenská 
__skupina__ 

sladidlo 
        

Norský 
__biatlonista 

Římsky 50  
    

Značka 
pracovních 

strojů 
      

Fyzikální 
veličina 

__Zelenina__ 
Plastové 
umývací 
nádoby 

          

Neusekli             Exploze 
_Popěvek__ 
Cenný papír 

    

  Brýle         

Rytmický 
___celek___ 

Učitel 
národů 

        

Údržbářka                   
Soustava 

základních 
jednotek 

Zájmeno     
Rozhledna 

___v Brně__ 
Římsky 1 

          
MPZ 

__Švédska__ 
Trestní řád 

  

Koně kniž.       
Jemně 

__zvlhčovat_ 
Římsky 5 

            

Ludolfovo 
číslo 

    
Obec u 

Turnova  
              

  

           Victorie Anděla Opolská 



Grat uluji!! Do?et l i  jst e ná? ?asopis 
Isákoviny. Doufám  ?e jst e si ná? 
?asopis u?il i . Chci vyu?ít  zde 
m o?nost  a pod?kovat  v?em  ?len?m  
redakce za super  p?íst up. D?kuji.

Graf ik : Vanesa ?erve?áková

Korek t or : Tereza Binarová

?éfredak t or : Tom á? Macha?ík

Zást upce ?éfredak t ora: Pet r  Koudela




