
 



Úvodník 
Ahoj spolužáci, vážení učitelé ☺ 

Je tu další měsíc a s ním i nové vydání. Možná  jste si všimli, že jsme na 
konci února nevydali žádné číslo.V žádném případě vás nechceme 
připravit o zajímavé čtení, a proto jsme se rozhodli v březnu vydat 
dvojčíslo.Na dalších stránkách shrneme události, které proběhly minulé 
dva měsíce.Dozvíte se například, jak dopadly Zimní olympijské hry 
v Soči, a pokud jste nezaregistrovali výsledky olympiád na naší škole, 
naleznete je též na dalších stránkách časopisu.Jestliže se někdo z vás 
zajímá o olympijské sportovce, pár informací naleznete za článkem 
Olympiáda v Soči. A kdo by se chtěl dozvědět  o Dni učitelů, též najde 
informace v tomto díle.VojVed ☺ 
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Gutovská rada 

Den „Komedie na 
hlavě“ 

Toto je zábavný den, který 
se bude konat v posledním 
březnovém týdnu,  dne 
(27.3.) 

V tento den bude probíhat 
výuka v normálním režimu. 

Dále plánujeme vytvořit 
školní hromadnou fotografii. 

Každý si může udělat na 
hlavě co nejoriginálnější  
účes nebo si na ni nasadit 
nějakou paruku, komický 
klobouk či komickou čepici. 

!!!Tak se nazapomeňte zúčasnit!!! 

 

Adopce 

Výsledky adopce dopadly takto: 

1. Vakoveverka létavá 

2. Leguán kyjoocasý 

3. Dikobraz jihoafrický 

Každému, kdo hlasoval, děkujeme a doufáme, že jste s výsledky 
spokojeni. 

Zebras7 

  



Adoptovaná zvířata 
 Na otázky odpovídala J. 
Svobodová z 8. b  

Pro která zvířata mohli žáci hlasovat? 

Dikobraz jihoafrický, leguán kyjoocasý, 
vakoveverka létavá. 

Jaké zvíře dostalo nejvíce hlasů? 

Zvítězila vakoveverka létavá. 

Kolik dostala hlasů a kolik ostatní? 

Vakoveverka kolem 200 hlasů a ostatní 
dostali kolem 100 hlasů. 

Jak dlouho jste sčítali hlasy? 

Asi po 20 minutách jsme věděli 
výsledky. 

Jak se bude sponzorovat? 

Škola bude posílat peníze do fondu vakoveverky. 

V jaké části pražské ZOO můžeme toto zvíře najít? 

V pavilonu Indonéské džungle. 

Budeme i nadále sponzorovat levharta obláčkového? 

Levharta obláčkového budeme i nadále sponzorovat. 

Kolik bylo asi celkem hlasů? 

Více jak 400 hlasů. 

Vakoveverka létavá 

Pravým jménem Petaurus breviceps je drobný vačnatec dlouhý něco 
přes třicet centimetrů, z toho téměř dvě třetiny délky připadají na ocas. 
Létací blána je natažená mezi posledním prstem přední končetiny po 
první prst končetiny zadní. Je aktivní hlavně přes noc, ve dne spí. 

Patří k nemnoha druhům vačnatců, kteří dokáží plachtit ve vzduchu i na 
poměrně velké vzdálenosti (za příznivých podmínek i více než 50 metrů). 



V přírodě žijí v malých uzavřených anonymních skupinách, to znamená, 
že příslušníci skupiny se navzájem neznají, ale poznávají se podle 
pachu, který je pro ně typický. Skupinu většinou tvoří samec a několik 
samic s mláďaty. Dožívají se přes deset let. Vakoveverka se nachází ve  
východní a severní Austrálii a na Nová Guineji, vysazena byla na 
Tasmánii. 

 VojVed, RamTer 



Lyžařský výcvikový kurz 
I tento rok se konal lyžařský výcvikový kurz a byl o něj opravdu veliký 
zájem. My jsme vyzpovídali čtyři žáky, kteří se tento rok LVK zúčastnili. 

Byli jste na LVK poprvé? Líbilo se vám tam? 

Nikita – Jo jo, byla jsem tam poprvé a líbilo se mi tam.  

Michal – Byl jsem na lyžáku poprvé, ale doufám, že pojedu znovu, 
protože se mi tam moc líbilo. 

Terka – Byla jsem tam už podruhé a pořád se mi tam hrozně líbí :-) 

Dan – byl jsem tam poprvé, no, bylo to tam dobrý :-D 

Kterého z instruktorů jsi měl/a nejraději ? 

Nikita – Ani jednoho... 

Michal – Určite Lucku 

Terka – Jednoznačně Honzu 

Dan – netuším 

Děkejume : Nikitě Hollerové (7.C), Michalovi Palinkashovi (7.C), Terce 
Martinovské (8.A) a Danovi Pavlišínovi (9.A) :-) 

 

Pája a Evča 



Recitační soutěž 
2. stupeň 

 Rozhovory:Eva Šmejkalová, Denisa Nováková,Vojta Vich. 

1.Proč ses zúčastnila soutěže? 

 E. Šmejkalová:Abych se ulila s přírodopisu a abych samozřejmě 
vyhrála! 

D. Nováková:Protože jsem byla vybrána a jsem za to velmi ráda. 

V. Vich:Já vlastně ani nevím. 

2.Byl/a jsi v soutěži minulý rok? (jestli ano, tak jak jsi dopadl/a)? 

E. Šmejkalová:Jasně že jo, beze mě by to nešlo, dopadla jsem 
výborně,jako vždy. 

D. Nováková:Ano byla, nad moje očekávání. 

V. Vich:Bohužel nebyl. 

3. Měli jste trému? 

E. Šmejkalová:Vůbec ne. 

D. Nováková: Určitě. 

V. Vich: Ano velkou. 

4. Líbí se ti přednášení básní nebo to děláš z povinnosti? 

E. Šmejkalová: Jasně že líbí.  

D. Nováková:Ano líbí, velmi. 

V. Vich:No tak mně se to líbilo, ale radši zpívám. 

5. Jak se jmenuje tvá vybraná básnička? A kdo ji napsal? 

E. Šmejkalová:Blecha, Roman Šmejkal. 

D. Nováková:Zrcátko, napsal Jaroslav Seifert. 

V. Vich:Na jahodách, od Jiřího Žáčka.  

6. Zúčastníte se příští rok? 

E. Šmejkalová: Jasně! 

D. Nováková:Pokud mě znovu vyberou, tak ano. 



V. Vich:Asi jo. 

6. a 7. třídy 

1. místo – S. Kalinová (6. a) 

2. místo – N. Gottwaldová (6. b) 

3. - 4. místo – M. Kolářová (6. b) a K. Krásná (6. c) 

8. a 9. třídy 

1. - 2. místo – D. Nováková (8. b) a A. Mládková (8. b) 

2. - 1. místo – D. Nováková a A. Mládková 

3. místo – O. Petr (9. a) 

 

Gali, Aničky 



Dě jepisná olympiáda 
Dne 28. 1. 2014 se konalo obvodní kolo dějepisné olympiády v Základní 
škole U Vršovického nádraží, do kterého z naší školy postoupili: 

1. Nováková Denisa z 8.B 

2. Tomek Prokop z 9.A 

3. Hrubá Nina z 9.A a Répalová Nikola z 8.A  

Tornádo pro vás udělalo rozhovor s dvěma postupujícími. 

Tornádo: Měla jsi z obvodního kola dějepisné olympiády obavy? 

Denisa: Ano, ale vždycky věřím v to, že to nějak dopadne. 

Nina: Ani ne, spíš to bylo jenom o tom, že jsem to chtěla zkusit ;) 

Tornádo: Splnily se tvé obavy? 

Denisa: Mohlo to být horší, ale lehké to vážně nebylo. 

Nina: Když žádné nebyly, tak se ani nesplnily ; 

Tornádo: Jak si myslíš, že jsi to zvládla? 

Denisa: No, docela v pohodě. 

Nina: Asi celkem dobře ☺ měla jsem z toho dobrý pocit ;) 

Tornádo: Tipovala jsi odpovědi? 

Denisa: Ano, ne vždy, ale 16. století pro mě byla španělská vesnice. 

Nina: Jenom občas :D 

Tornádo: Víš, na jakém místě jste skončili? 

Denisa: 15.?, 25.?. Nějak tak :DD 

Nina: V tom školním snad na 3. nebo 4. ;D 

Bohužel, nikdo z našich žáků, kteří se dostali do obvodního kola, 
nepostoupili dále. 

Přesto gratulujeme :D 

Nika 



Zeměpisná olympiáda 
Rozhovory: 

Kdo vyhrál 1., 2. místa? 

Martina Petráňková: 

1)Vítěz v kategrii C : 1)Martin Soural, 2)Aleš 
Fulneczek. 

2)Vítěz v kategorii D : 1)Filip Vrbský,  2)Naďa Hrubá 

Kolik lidí se zúčastnilo? 

 M. Petráňková: zhruba asi 30 dětí. 

Rozhovory se žákyněmi 2. stupně, které se 
zúčastnily. 

Eva Bořkovcová,Jana Kotalová. 

1. Bylo to těžké? 

E. Bořkovcová: Ne,Nebylo. 

J. Kotalová: Ani ne. 

2. Jak dlouho vám trvalo vypracování 

zadání? 

E. Bořkovcová: asi jednu vyučovací 
hodinu a půl. 

J.Kotalová:hoďku a půl.  

3. Proč jste se přihlásili? 

E. Bořkovcová: Abychom se trošku ulili a protože jsme to chtěli zkusit. 

J. Kotalová: Ano,přesně,abychom se ulili a chtěli jsme to vyzkoušet. 

4. Zúčastníte se příští rok? 

E. Bořkovcová:Ne. 

J. Kotalová:Ne! 

Aničky 



Olympiáda z českého jazyka 
Na otázky odpovídala Jana Svobodová z 8. b 

1. Kde se konalo obvodní kolo? 

Konalo se to ve středu v Základní škole Roháčovy kasárny. 

2. V kolik začalo? 

Začali  jsme v 9:00 hod. 

3. Jak dlouho to trvalo? 

Mohli jsme psát 2 hodiny. 

4. Jak to bylo obtížné? 

To je zajímavá otázka. Otázky nebyly tak těžké, ale člověk je musel 
pochopit. 

5. Kolik bylo otázek? 

Bylo tam pět základních otázek, které se dělily. 

6. Jaké téma bylo ve slohu? 

Mohli jsme si vybrat, co chceme, ale věta musela začít „Jak si osladit 
život.“ 

7. Jaká otázka byla pro tebe nejzáludnější? 

Snad žádná, u každé se dalo něco vymyslet. 

8. Na jakém jsi skončila místě, tedy jestli to víš? 

 Na  27. – 31. místě. 

9. Byla jsi nervózní? 

Překvapivě ne. 

10. Jak se na otázky odpovídalo? 

Ke každé se dalo něco domyslet. 

11. Na co byla olympiáda zaměřena? 

Byla zaměřena hlavně na mluvnici. 

Vojved, RamTer 



Vtipné historky z jarních prázdnin 

Číšník 

Ahoj, jmenuji se Petra a chtěla bych se vámi podělit o svůj příběh. Byli 
jsme na horách a šli jsme s tetou na večeři. Po jídle jsme si všichni dali 
zmrzlinový pohár. Její dcera Kačenka je ale trochu nešikovná, svůj pohár 
převrhla. Viděl to číšník a okamžitě přispěchal na pomoc. Otřel špinavý 
stůl a já mu řekla: „My jsme taková šikovná rodinka…“. On se na mě 
akorát otočil, podíval se na mne jako na sprosťáčka a povídá: „Prosím?! 
Tak mě těší, já jsem Kája“. Když odešel, tak jsme se všichni začali 
strašně smát. Poté se ho šla maminka zeptat, co mi to vlastně rozuměl, 
a on jen odpověděl: „Rozuměl jsem jí, že říká:“ My jsme krávy pitomý.“  A 
tak mu to maminka všechno vysvětlila a dodnes se tomu smějeme. 

Zelená jako žába 

Ahoj, jmenuji se Vendy a chci vám říct, jak jsem si užila jarní prázdniny. 
Šli jsme s rodinou na pouť. Moc se mi tam líbila jedna atrakce, na kterou 
jsem strašně moc toužila jít. Vypadala zhruba takto: Byla tam plošina, na 
které byla ramena. A na každém byla jedna sedačka. Na tu jste si sedli  
a pak se to začalo všechno točit. Nejdříve pomalu, ale pak jsem se bála, 
že vypadnu. Po pár minutách se ozval pán, který to tam všechno řídil a 
řekl: „Dámy a pánové, za chvíli budeme končit, tak si to pořádně užijte!“ 
A nato tu atrakci zrychlil na maximální výkon. Když jsme vylezli, tak se mi 
pletly nohy a nevěděla jsem, která je pravá a která levá. Kdy mě uviděl 
táta, řekl mi, že jsem zelená jako žába. 

Šipka do sněhu 

Ahoj, já jsem Týna. Když jsme byli na horách, tak jsem se učila 
snowbordovat. Jednou jsem spadla a zůstala jsem tam sedět, 
přemýšlela jsem. Máma si myslela, jestli se mi něco nestalo, když se tam 
tak válím, a tak za mnou přijela. Nestačila zabrzdit a s výkřikem se už 
válela také. Uletěly jí obě lyže a málem si něco udělala s krkem, jelikož 
spadla tím způsobem, že skoro skočila šipku. Naštěstí se jí nic nestalo. 
Máma teď tu příhodu vypráví všem, co přijdou na návštěvu. 

Kiki, Lucka 



Den uč itelů 
Dne 28. března budeme slavit Den učitelů. Proč vlastně tento svátek 
slavíme? 

Jak jsem se již zmínil, v České republice tento svátek připadá na 28. 
března, tedy výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona 
českého školství. Při této příležitosti se na mnoha školách pořádají 
projektové dny či programy s tematikou, která má žáky seznámit s tímto 
dávným pedagogem. Ve světě je z rozhodnutí UNESCO všeobecně 
uznávané datum 5. října, kdy se slaví Mezinárodní den učitelů, druhý 
svátek po Dni učitelů v březnu na výročí J. Á. Komenského. Světový den 
učitelů byl vyhlášen roku 1994, v tento den začíná anketa Zlatý Ámos 
(anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). 

 



Jan Ámos Komenský 

J. Á. Komenský (28. března 1592 – 15. listopadu 1670) byl 
poslední biskup jednoty bratrské a jeden z největších českých 
myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé 
především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky, a autor mnoha spisů 
z tohoto oboru.  

Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou (teorie vzdělávání, 
která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování), vytvořil speciální 
metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za 
Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové 
příručky Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis 
sensualium pictus (Svět v obrazech).  

Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil 
si přízvisko Učitel národů. 

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl donucen odejít do exilu (konkrétně 
do Nizozemska), jako každý, kdo nebyl katolického vyznání a nechtěl 
konvertovat. V letech 1654–1656 pobýval v Lešně, kde pracoval 
na Pansofii, vydal Slovník české řeči a Slovník pansofických definic. 
Roku 1654 Švédsko napadlo Polsko, avšak válka se nějakou dobu Lešnu 
vyhnula. 27. dubna 1656 ale začalo deset tisíc polských vojáků město 
obléhat a při následném požáru přišel téměř o všechen majetek i cenné 
rukopisy jako Česko-latinský slovník, na kterém pracoval prakticky celý 
život a který považoval za stěžejní dílo. 

Přišel také o většinu Pansofie a Metafyziky a další díla. Tuto ztrátu nesl 
velice těžce a nikdy se z ní zcela nevzpamatoval. Na pozvání svého 
přítele Louise De Geera se v roce 1656 uchýlil do Amsterdamu. Zemřel 
v městečku Naarden v Nizozemsku. 

 

Zlatý Ámos 

Zlatý Ámos je, jak již bylo řečeno, anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR. 
Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, kde o vítězi rozhoduje porota. 
Druhá kategorie je Dětský Ámos, o kterém rozhoduje porota složená z 
dětí ze škol, které se dostaly do finále. Dalo by se říct, že také 
reprezentují školy. Další kategorií je Ámos Sympaťák, zde rozhodují 
hlasy zaslané prostřednictvím SMS. Další kategorií je Média Ámos, o 



kterém rozhodují novináři přítomní na finále. Od roku 2010 je novou 
kategorií EKO Ámos. O vítězi rozhodují zástupci firmy EKO KOM a.s., 
která je partnerem ankety Zlatý Ámos.  

V loňském roce všechny tyto kategorie vyhrála Růžena Hlůžková 
z Kunovic. Titul Zlatý Ámos jí předal tehdejší ministr školství Petr Fiala. 

Filip 



Olympiáda v
Tento rok se konaly XXII. zimní olympijské hry.

Konaly se v ruském přímoř
Zúčastnilo se 88 zemí v
Proběhlo 98 soutěží v 15 sportech. Zahájení  
bylo 7. února 2014 ve 20:14hod. místního 
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to anglický sport podobný bobování, biatlon, 
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snowboarding.
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3.místo Kanada(medailí celkem 

Česká republika obsadila krásné 15. místo. Celkem jsme získali 8 
medailí z toho 2 zlaté, 4 stř

 

Další zimní olympijské hry se uskute
jihokorejském okrese jménem 
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VojVed 



Naši úspěšní reprezentanti 
Česká republika měla 6 úspěšných reprezentantů na ZOH 2014 a z toho 
Martina Sáblíková a Ondřej Moravec získali 2 medaile. 

Jsou to Eva Samková, Martina Sáblíková, Ondřej Moravec, Gabriela 
Soukalová, Jaroslav Soukup a Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, 
Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec vyhráli dohromady stříbrnou medaili 
v tak zvané smíšené štafetě. 

 

Eva Samková 

Získala zlatou medaili na ZOH 2014 

Disciplína: Snowboardcroos 

Narodila se 28.dubna 1993 Vrchlabí. 

Klub: Dukla Liberec 

Na X Games 2014 v coloradském 
Aspenu vybojovala druhé místo. 
V letech 2010, 2011 a 2013 se stala 
juniorskou mistryní světa. 

S lyžováním začala ve věku dvou let a v sedmi letech přešla na 
snowboard. Závodně se snowboardingu věnuje od 10 let. Původně se 
věnovala freestyle snowboardingu, ale po zlomeninách nohy a ruky 
přešla na snowboardcross – roku 2008.  

Mezi své záliby uvádí hraní na saxofon, bicí, jízdu na koni nebo surfing.  

Jejími trenéry jsou Marek Jelínek a Jakub Flejšar. 

Martina Sáblíková 

Získala zlatou a stříbrnou medaili na 
ZOH 2014 

Disciplína: česká rychlobruslařka 

Narodila se 27.května 1987- Nové 
Město na Moravě . 

Specializace:3000 a 5000m 

Klub:NOVIS Team 



Trenér:Petr Novák 

Reprezentace: od 2002 

Světový pohár: od 15. listopadu 2002 

V dětství hrávala basketbal, k rychlobruslení ji v 11 letech přivedl trenér 
Petr Novák, jehož svěřenkyní je doposud. Na mezinárodní scéně působí 
od jara 2002, kdy se poprvé zúčastnila mistrovství světa juniorů, v němž 
skončila na 36. místě. Na podzim téhož roku zajela první závody 
světového poháru; do elitní divize poháru se začala prosazovat v roce 
2004. Přelomem v její kariéře se stala sezóna 2005/2006, kdy se 
zúčastnila Zimních olympijských her v Turíně (zde na trati 5000 m 
skončila čtvrtá) a na mistrovství světa juniorů získala stříbrnou medaili. 
Od roku 2007 její sbírka medailí výrazně narostla – z mistrovství Evropy 
si postupně přivezla čtyři zlaté a tři bronzové, na mistrovstvích světa na 
jednotlivých tratích vybojovala sedm zlatých a dvě stříbrné, na 
mistrovstvích světa ve víceboji dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu 
bronzovou medaili. Na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru 
zvítězila na tratích 3 a 5 km, v závodě na 1500 m byla třetí. 

Ondřej Moravec 

Získal stříbrnou a bronzovou medaili na ZOH 2014 

Disciplína:Biatlon 

Narodil se 9. června 1984 Ústí nad 
Orlicí. 

Klub:SKP Jablonec 

Vyrůstal v Letohradu podobně jako 
jeho kolega z reprezentace, 
dlouholetá česká biatlonová jednička 
Michal Šlesingr, se kterým dokonce 
navštěvovali stejnou základní školu. 

Jeho osobním trenérem byl několik 
let Vlastimil Vávra. V současnosti ho 
vede reprezentační trenér Ondřej 
Rybář. 



Gabriela Soukalová 

Získala stříbrnou medaili na 
ZOH 2014 

Disciplína:Biatlon 

Narodila se 1. listopadu 1989 
Jablonec nad Nisou. 

Klub:SKP Jablonex 

Značka lyží:Fischer 

Pochází ze sportovní rodiny. 
Její matka Gabriela Soukalová 
starší je bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, držitelka stříbrné 
medaile ze Zimních olympijských her 1984 v Sarajevu. Její otec Karel 
Soukal je bývalý skokan na lyžích. 

Gabriela Soukalová mladší se odmala věnovala klasickému lyžování, ale 
v 9. třídě základní školy přešla k biatlonu. Rodiče ji trénovali individuálně 
až do sezóny 2012–2013. Vystudovala vyšší umělecko-průmyslovou 
školu v Jablonci nad Nisou, na které se věnovala mimo jiné návrhům 
medailí. Hraje na klavír a ráda zpívá. 

Jaroslav Soukup 

Získal bronzovou medaili na ZOH 2014 

Disciplína:Biatlon 

Narodil se 12. července 1982 
Jičín. 

Klub:SKP Jablonex 

Značka lyží:Fischer 

Jaroslav Soukup je český 
biatlonista a dvojnásobný 
medailista ze Zimních 
olympijských her 2014 v Soči. 
Bronzové medaile vybojoval ve 
vytrvalostním závodu 
Mistrovství světa 2012 a smíšené štafetě MS 2013 v Novém Městě na 
Moravě. 



Ve světovém poháru závodí od roku 2004. Nejlepšího umístění dosáhl 
třetím místem ve stíhacím závodě v Östersundu 2011. Na mistrovství 
Evropy v biatlonu 2006 byl členem štafety, která získala zlaté medaile, 
a o rok později pak stříbrné umístění. Pětkrát startoval na mistrovství 
světa a dvě účasti si připsal ze zimních olympijských her. 

Vystudoval Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, kde získal 
titul Mgr.  

Veronika Vítková 

Podílela se na stříbrné medaili ve smíšené 
štafetě. 

Disciplína:Biatlon 

Narodila se 9.prosince 1988 Vrchlabí. 

Klub:KB Jilemnice 

Značka lyží:Fischer 

Z juniorské kategorie má titul juniorské 
mistryně světa v individuálním a  
štafetovém závodu. V kategorii dospělých 
jsou jejími největšími úspěchy stříbrná medaile ze ZOH 2014 v Soči ze 
smíšené štafety, bronzová medaile ze stejné disciplíny na mistrovství 
světa 2013 a čtyři další umístění na stupních vítězů ve světovém poháru. 

Její otec je bratrancem dalšího českého biatlonisty Zdeňka Vítka, její 
matka je sestrou Jany Šaldové, bývalé české reprezentantky v běhu na 
lyžích. Má dvě mladší sestry. 

Odmala se věnovala klasickému lyžování. V 5. třídě základní školy 
zkusila biatlon a už u něj zůstala. 

Jejím trenérem je Jindřich Šikola. 

VojVed 



Škoda 1000 MB 
Škoda 1000 MB oslavila 50 let od prvního prototypu. 

Škoda 1000 MB (lidově embéčko nebo též embeso) je osobní automobil 
nižší střední třídy, vyráběný československou automobilkou AZNP v 
letech 1964–1969. Byl to první sériově vyráběný automobil Škoda se 
samonosnou karosérií a koncepcí „vše vzadu“, tedy motor vzadu i zadní 
pohon. Dohromady bylo vyrobeno 419 540 vozů. 

Škoda Octavia (1959), Škoda 1000 MB, Škoda 100 

V roce 1956 bylo jasné, že se vývoj osobních automobilů celosvětově 
zaměřuje na hospodárnost a zvýšení užitných vlastností – tj. víc vnitřního 
prostoru a méně objemu motoru (a zejména nižší spotřeba). Aby byla 
zachována dynamika, musela se snížit hmotnost automobilu, což šlo 
dvěma způsoby: zmenšením vozu nebo odlehčením konstrukce, nejlépe 
přechodem z rámové konstrukce na samonosnou karosérii, a 
zefektivněním výroby přechodem na vyšší řád produkce. Dosavadní 
vozy Škoda 1200, Škoda 440 (Spartak) a Škoda Octavia byly relativně 
výkonné a prostorné, ale mnoho prostoru i hmotnosti zabíral vlastní rám 
a podvozek. Proto bylo rozhodnuto, že se pro nový vůz postaví zcela 
nová automobilka s plánovanou produkcí okolo 600 automobilů denně. 

Vyráběla se také závodní verze Škoda 1000 
MB Rallye, která byla nasazována na 
domácích i zahraničních soutěžích. Účast 
tehdy zaštiťoval často výrobce AZNP, ale 
ještě neexistoval tovární tým. 
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Ogier obhájil titul v Mexické 
rallye, Prokop skonč i l  pátý 

Mistr světa Sébastien Ogier z Francie 
obhájil prvenství v Mexické rallye. 
Francouzský favorit přidal k 
úvodnímu vítězství v Rallye Monte 
Carlo druhý triumf v sezoně a vrátil 
se do čela celkového hodnocení 
seriálu. Martin Prokop s fordem 
skončil pátý a zaostal jen jednu 

příčku za svým maximem v mistrovství světa. 

Druhý s více než minutovým odstupem skončil na šotolinových tratích v 
mexickém Leónu Ogierův finský kolega z továrního týmu Volkswagen 
Jari-Matti Latvala, který tak nenavázal na vítězství z posledního závodu 
ve Švédsku. Třetí byl Belgičan Thiery Neuville s hyundaiem. 

Obhájci prvenství nahrály mimo jiné potíže Madse Östberga v citroënu, 
který s Ogierem soupeřil o celkové prvenství až dvanácté erzety, kdy ale 
narazil do krajnice a nemohl pokračovat. Úvodní den nedokončili Brit Kris 
Meeke, Fin Mikko Hirvonen nebo Polák Robert Kubica, což nahrálo k 
nejlepšímu výsledku v kariéře čtvrtému Britovi Elfynu Evansovi. 

Prokop: Jsem nadšený ze získaných bodů 

Po třetí ze třinácti rallye má Ogier na kontě 63 bodů a před Latvalou 
vede jen díky třem bonusovým bodům za triumf v nedělní závěrečné 
rychlostní zkoušce. 

Prokop se těsně přiblížil svému maximu, kterým je čtvrté místo z loňské 
německé a předloňské argentinské rallye. "Jsem s tímto víkendem 
opravdu spokojený. Neměli jsme žádné větší potíže s vozem a jsem 
úplně nadšený ze získaných bodů," řekl Prokop, který úvodní dva závody 
v letošním seriálu nedokončil a radoval se z prvního zisku v hodnocení 
MS. 

Díky deseti bodům se Prokop dělí o desáté místo v pořadí s Estoncem 
Ottem Tänakem. 

RamTer 



Český Craftcon 
Ahoj rafteři, co hrajete minecraft, rád bych vám  připomněl, že se konal 
craftcon  v modré škole(určitě víte, kde to je,pokud ne, tak je to sídliště 
Prahy 11) 

 „Český craftcon je setkání fanoušků populární hry Minecraft. Craftcony mají již 

více  jak roční tradici. Setkání provázejí přednášky, besedy, autogramiády a 

soutěže. V letošním českém Craftconu se také mužete těšit na druhý ročník 

Křišťálového creepera, což je soutěž o nejlepšího LP. 

 

Na craftconu byli hosté: 

Pedro, Smusa, Ježich, Wedry, House, MenT, ExplOited, Cvrček, Ati     
atd….. 

Za čtrnáct dní se bude konat opět tato akce. Budu vás o ní opět 
informovat. 

A další zajímavost se 4.-6. dubna  bude konat v PVA EXPO Letňany. 
Akce se nazývá 4FANS a budou zde také youtubeři- např. Gogo, Ati, 
House a další. 

Odehrávají se zde i jiné akce- např. FOR GAMES aj. Doufám, že přijdete 
a užijete si to!  

Jirka 


