


Úvodník 
Milí čtenáři, 

Vítáme vás u SPECIÁLNÍHO DVOJČÍSLA časopisu Edisonka. Protože jsme 

v redakci měli rozepři a nemohli jsme se domluvit, kterému tématu se 

budeme věnovat, zvolili jsme témata dvě – čeští úspěšní sportovci a jejich 

sporty a Svět geograficky i kulturně. Uprostřed mezi těmito rozdílnými 

tématy pak naleznete oblíbené horoskopy a speciální soutěžní luštění o 

ceny pro malé i velké.  

Právě jste otevřeli časopis ze strany Sport – na 25stranách najdete 11 

současných úspěšných českých sportovců. Dozvíte se nové informace 

nejen o nich, ale i o jejich sportech. Možná se dokonce s některými z nich 

setkáte úplně poprvé.  

Přejeme vám pěkné čtení, 

Vaše redakce 

Členové redakce: 

Adltová Nikol (9. A) (-adni-)  Kratochvíl Josef (9. B) (-jokr-) 

Slámová Klára (9. B) (-klas-)  Chmelová Adéla (9. C) (-mech-) 

Vavanová Ana (9. C) (-vana-)  Cilichová Veronika (8. A) (-veci-) 

Kotková Jana (8. A) (-jako-)  Rusnák Marek (8. A) (-ruma-) 

Horňák Michal (7. A) (-hory-)  Šulc Daniel (7. A) (-dašu-) 

Schillerová Alena (7. B) (-schal-) 
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Philadelphia Flyers (Rok 2011-2012) 

Dne 1. července roku 2011 podepsal Jágr smlouvu 
s Philadelphií a po třech letech se navrátil do NHL. Když bylo 
Jágrovi 39 let, stal se jedním z pěti nejstarších hráčů NHL. 
Celkově v tomto týmu odehrál 73 utkání a připsal si 54 
kanadských bodů. 

Světoznámý hokejista Jaromír Jágr se narodil 15. února roku 1972. V 
této době hraje v týmu Florida Panthers. Dříve hrál v týmech 
Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Ran-gers, 
Philadelphia Flyers, Dallas Stars a jiné. Zatím patří mezi nejlepší hráče 
hokeje na SVĚTĚ. O Jaromíru Jágrovi můžeme jednoznačně říci, že je 
to nejen náš, ale celosvětově jeden z nejlepších hokejistů. Stále na 
sobě obrovsky dře a výsledky jsou vidět na ledě. Snad mu to ještě pár 
let vydrží, i když už mu je 45 let. 

Kariéra Pittsburgh Penguins (Rok 
1990-2001) 

Tým Pittsburgh Penguins ho 
přijal jako pátou volbu 1. kola 
v roce 1990. Jágrův otec 
nechtěl, aby byl už v 18letech 
v zámořských týmech a toto byl 
jeden z důvodů, proč byl přijat 
až jako pátý. V době, kdy byl 
Jágr v tomto týmu, byl 
trenérem Bob Jahnson. Nyní je 
trenérem Mike Sullivan. 

 
New York Rangers (Rok 2004-
2008) 

Pro Jágra byla sezóna 2005/2006 
úžasná. Konkrétně dne 2. března 
roku 2006 se stal nejlepším 
zámořským hráčem NHL v Evropě, 
a tím v tabulce dohnal kanadského 
hráče Jari Kurriho. V zápase proti 
Philadelphii vyhrál jeho tým 6:1, 
z toho 2 góly dal Jágr a tímto 
zaokrouhlil svůj počet bodů na 
1400. 

Washington Capitals (Rok 
2001-2004) 

Dne 11. července roku 2001 byl 
s Františkem Kučerou vyměněn 
do týmu Washington Capitals. 
Washington do něj vkládal 
očekávání, která Jágr nenaplnil, 
a proto byl roku 2004 vyměněn 
do týmu New York Rangers. 

Florida Panthers (Rok 2015 - doteď) 

26. února roku 2015 byl vyměněn z týmu New Jersey Devils
do Florida Panthers, který řídí manažer Dále Tallon. Zbytek
sezóny dohrál zde po boku mladý hráčů Barkova a
Huberdeaua, společně se přiblížili k Play off. Následující
sezóna také nebyla špatná. Měl celkově 27 gólů a 39
asistencí.

(2012 – 2015) V těchto letech hrál v týmech Dallas Stars, Boston Bruins a New Jersey 
Devils. Asi nejlepší výkon podal v týmu Boston Bruins, když postoupili do finále Stanley 
Cupu, ale cenu nakonec nevyhráli. 
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      Tomáš SATORANSKÝ 
Jenom někomu se poštěstí, aby 

se dokázal probojovat do nej-

prestižnější ligy na světě ve hře 

basketbal. Basketbal, neboli ko-

šíková, je vskutku jednoduchý 

sport. Cílem je se míčem o veli-

kosti sedm trefit do obroučky o 

průměru 47,5 cm.  Zisk bodů je 

takový, že všechny střely vstře-

lené z pole jsou ohodnoceny 2 

body dále, když jste omezeni 

faulem, střílíte trestné hody, 

jsou dva po jednom bodu. Dále 

je počítána střela za trojkovou 

čarou a je ohodnocena 3 body. 

Basketbal nemá tolik pravidel, 

jako ostatní sporty, ale přeci jen 

má základní. Po celou dobu mu-

síte s míčem driblovat, což je, že 

odrážíte míč z ruky od země. 

Když uděláte pohyb bez toho po-

hybu, je to technická chyba. 

Mezi další patří přerušovaný dri-

bling, prorážení atd. 

Tomáš nejdříve začínal v 

naší české lize, kde byl velice 

úspěšný. Všiml si ho velký evrop-

ský klub Sevilla, kde mimořádně 

zářil a odkoupil ho ještě prestiž-

nější klub Barcelona, kde působil 

až do roku 2016. Je to velice kva-

litní klub, a proto se mnoho hráčů 

také dostalo do NBA, stejně jako 

Tomáš. Tato liga se rozděluje na 

dvě konference východní a zá-

padní a Tomáš se dostal do té vý-

chodní, protože byl draftován tý-

mem Washington WIzards. 

Na to, že je to nejlepší 

basketbalová soutěž na světě se 

drží Tomáš nadmíru dobře, ode-

hrál už několik zápasů v základní 

části a teď je dokonce prvním Če-

chem co se s týmem dostal do 

playoff i přes první kolo. Nastřílel 

už kolem 150 bodů, což je skvělé. 

Myslím si, že jestli bude předvádět 

výkony jako do teď, mohl by se 

stát důležitým a platným členem 

týmu. 

A co se momentálně 

děje v NBA? Nedávno probí-

hala soutěž All star game, což 

znamená, že se sjedou všechny 

hvězdy ze všech týmů a soutěží 

spolu v různých disciplínách a 

pak se utkají v závěrečném du-

elu hvězd, kde proti sobě stojí 

východní a západní konfe-

rence. Momentálně probíhá i 

vyzařovací část, takže se uvidí, 

kdo vyhraje titul. 

Doufejme a držme Tomášovi palce, protože on je 

nejspíš česká naděje a naděje pro český basketbal, že když 

nás něco baví a jdeme do toho po hlavě, dokážeme ne-

možné. Myslím, že se Tomáš chytí velice dobře a bude vel-

kou posilou pro tým. -jokr-
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-hory-

Lední Hokej 
Lední hokej je týmový sport, který se hraje nečekaně na ledě. Patří také k nejrychlejším 
sportům na světě. Hráči mají brusle, díky nimž dosahují velké rychlosti a i puky dosahují 
velké rychlosti, která někdy přesáhne i 200 km/h. Vznikl koncem 19. století v Kanadě a pra-
vidla byla vytvořena v Montréalu v roce 1878. Postupem času se tento sport rozšířil i do 
ostatních kontinentů. Hraje se celkem 1 hodinu (3 třetiny po 20 minutách). Hra se uspořádá 
na tkz. Hokejovém hřišti, na které nastoupí 6 hráčů za každý tým. Cílem hry je vystřelit co 
nejvíce gólů na soupeřovu branku. Hraje se s malým, tvrdým a gumovým předmětem, který 
se nazývá puk. 

Hráči směrují puk dlouhými holemi s čepelí 
tkz. Hokejkami, které jsou na dolní části za-
hnuté doprava nebo doleva, podle toho 
jak lépe se hráčům drží. Jeden ze šesti 
hráčů musí být brankář, který má na sobě 
ochranou soupravu (speciální helmu a spe-
ciální oblek). V každém týmu se nachází 
celkem 22 hráčů, mezi které patří brankář, 
hráči a střídači. Mužstvo, které vyhodí puk 
na zakázané uvolnění neboli icing nesmí 
před opětovným zahájením hry vystřídat. 
Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočníky a 
dva obránce. Často se vyměňuje celá pětka 
hráčů najednou. Optimální délka jednoho 
střídání je 40 sekund. Útočnické pozice 
jsou levé křídlo, střední útočník a pravé kří-
dlo. Útočníci spolu většinou hrají v útoč-
ných řadách (hovorově lajnách), kde jsou 
vždy tři útočníci spolu. Většinou se hraje 
na 4 útočné řady a 3 obranné dvojice, ale 
v jiných zemích se to může trochu pozmě-
nit. 

Hrazení, neboli mantinely chrání puk na ledě. Proto se hra nemusí zbytečně přerušovat. 
Jakmile se ale hra přeruší, poté hra pokračuje vhazováním puku. Na dodržování těchto pra-
videl dohlížejí čároví rozhodčí. V hokeji jsou tři základní pravidla, která omezují pohyb puku. 
Je to zakázané uvolnění, vyhození kotouče mimo ledovou plochu postavení mimo hru. 
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Karolína Plíšková 
Profesionální tenistka, která roku 2006 vstoupila na kruh ITF. Ženský okruh ITF, anglicky ITF Wo-

men's Circuit, je celosvětový okruh profesionálních tenisových turnajů žen organizovaný Meziná-

rodní tenisovou federací (ITF).  Profesionálkou se stala roku 2009. 

Hraje za pražský klub I. ČLTK.(I. ČLTK Praha je nejstarší tenisový oddíl v České republice, který vznikl 

v roce 1893).Velkou část své kariéry, až do roku 2013 strávila na okruhu ITF, kde získala svůj první 

titul na turnaji v Bolu. (r. 2008) 

 
Zatím vyhrála na okruhu WTA Tour sedm tur-

najů (dvouhra) a pět turnajů (čtyřhra). V rámci 

okruhu ITF si připsala deset titulů (dvouhra) a 

šest (čtyřhra), některé z titulů vybojovala se 

svým dvojčetem Kristýnou (také profesionální 

tenistka) 

Nejvýše v žebříčku WTA (Ženská tenisová asoci-

ace e zájmová organizace profesionálních tenis-

tek, která vznikla v roce 1973.   byla v lednu 

2017, a to na 3. místě a ve čtyřhře na 11. místě. 

Její současný trenér je od prosince 2016 David 

Kotyza. 

Narozená 21. března 1992 v Lounech, současné 

bydliště Monte Carlo (Monako), výška 186 cm,

váha 72 kg, raketu drží pravou rukou. Největší úspěchy: 

vítězka Fed Cupu 2015 a 2016 

finalistka US Open, grandslamového turnaje, 

New York / USA 2016 

čtvrtfinalistka Australian Open, grandslamo-

vého turnaje, Melbourne / USA 2017 

vítězka Generali Ladies Linz, turnaje WTA 

250 000 USD, Linec / Rakousko 2014 

vítězka BMW Malaysian Open, turnaje WTA 

235 000 USD, Kuala Lumpur / Malajsie 2013 
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finalistka Dubai Duty Free Tennis Championships, turnaje WTA 2 513 000 USD, Dubaj / SAE 2015fi-

nalistka Apia International Sydney, turnaje WTA 731 000 USD, Sydney / Austrálie 2015 

finalistka Bank of the West Classic, turnaje WTA 731 000 USD, Stanford / USA 2015 

Tenis 
Je míčová hra pro 2 nebo 4 hráče. Varianta se 2 hráči se nazývá dvouhra, varianta se 4 hráči pak 

čtyřhra. Rozlišuje se také smíšená čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena a jeden muž. 

Soupeři stojí proti sobě, na obdélníkovém hřišti (tenisovém dvorci) a pokoušejí se odrazit teni-

sový míček tenisovou raketou tak, aby jej soupeř nemohl vrátit, aniž by se trefil vedle tenisového 

dvorce (do autu). 

-mech-
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11. 1989, Jablonec nad Nisou 

Je z rodiny sportovců, má dvě sestry a dva bratry, její matka Gabriela Soukalova bývalá 

reprezentantka v běhu na lyžích, její otec Karel Soukal je všestranný lyžař a trenér. Vystudovala 

uměleckoprůmyslovou školu. V létě roku 2014 navázala vztah s badmintonistou Petrem Koukalem 

a v roce 2016 v Panenském Týnci proběhla jejich svatba. V dětství navštěvovala Lidovou školu 

umění, věnovala se hře na klavír a baví ji zpívat.  

Gabriela Koukalová + biatlon 

2008-2009= Vyhrála juniorské Mistrovství světa v Kanadě 

2012-2013 ve světovém poháru vybojovala první místo a ve smíšené štafetě 3. místo = v této 

sezoně přešla do nové tréninkové skupiny Jindřicha Šikoly. Po boku nové parťačky a dlouhodobě 

české jedničky Veroniky Vítkové se dokázala zařadit mezi světové jedničky.  

2013-2014 dvakrát stříbro ze ZOH a zisk malého glóbu =  V německém Ruphodinku zde vyhrála 

vytrvalostní závod, čímž si získala malý Glóbus. ZOH 2014 V SOČI zahájila 29. místem.  
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2014-2015 mistryně světa a úspěchy s ženskou štafetou = Na MS ve Finsku ve smíšené štafetě 

společně s V. Vítkovou, M. Šlesingerem a O. Moravcem skončili na 1. místě. V hodnocení 

světového poháru skončila na 6. místě.  

2015-2016 Vedoucí závodnice SP a 4 individuální triumfy= Tato sezona byla pro Gabrielu zatím 

nejúspěšnější, na jejím konci si totiž odnesla nejen 3malé globy za dílčí disciplíny, ale také velký 

křišťálový globus za nejvyšší počet bodů dosažených v celkové klasifikaci. 

Biatlon je zimní sport, kde se kombinuje běh na lyžích a střelba z malorážní pušky.  Úplné počátky 

biatlonu sahá do starověku, první závod byl však uskutečněn až roku 1776 v Norsku. První 

uspořádání Mistrovství světa bylo 1958 v Salfeldenu v Rakousku. První závod žen byl uskutečněn 

roku 1981 v Jáchymově. 
Závod jednotlivců = Od roku 1958 na MS a od roku 1960 na OH (neboli roku 1984 na MS pro muže 

a na OH pro ženy roku 1992). Muži běží 20 km a ženy 15 km, a pokud netrefí jeden z pěti terčů, 

přičítá se jim jedna minuta k výslednému času.  

Sprint = od roku 1974 na MS a na OH od roku 1980 (na MS pro muže od roku 1984 a na OH pro 

ženy od roku 1992). Ženy běží 7,5 km a muži 10 km, startují jednotlivě, jedou se 3 kola, přičemž 

střílí jednou vleže a jednou ve stoje. Pokud se běžec netrefí, musí objet trestné kolo, které měří 

150 metrů.   

Stíhací závod = Na MS roku 1997 a na OH od roku 2002 pro muže i ženy. Jezdí se takzvaně 

Gundersenovou metodou, tedy jezdí v tom pořadí, v jakém skončili v minulém závodě. Muži jedou 

12,5 km a ženy 10 km. Jezdí se pět koleček, střílí se dvakrát vleže a dvakrát ve stoje. Když se netrefí, 

musí na trestné kolo, které měří 150 metrů.  

Závod s hromadným startem = Na MS od roku 1999 a na OH od roku 2006 pro muže i ženy. Ženy 

jedou 12,5 km, startují hromadně a muži jedou 15 km a také startují hromadně. Za každou 

netrefenou ránu musí ujet 150 metrů navíc. Startuje 30 nejlepších závodníků z MS a nebo SP. 

 Štafeta = Pro muže na MS od roku 1958 na OH 968, pro ženy na MS od roku 1984 a na OH od roku 

1992. Od roku 2005 běží z každé země 2 ženy, které běží 6 km a 2 muži, kteří běží 7,5 km. Při chybě 

na střelnici má závodník k dispozici 3 náboje na dobití, pokud se netrefí ani po dobití, musí na 

trestné kolo, které měří 150 metrů a musí si dát tolik kol, kolik netrefil terčů. Střílí se 2× vleže a 

2× ve stoje.  

Závod smíšených dvojic = Skládá se z jedné ženy a jednoho muže. Běží se 4 úseky - první a třetí 

běží žena druhý a čtvrtý muž. Závod je dlouhý 7,5 km. Jednou střílí vleže a jednou ve stoje, když 

se netrefí, musí oběhnout trestné kolo, které měří 75 metrů. Účastník toho závodu se ve stejný 

den nesmí zúčastnit jiného závodu.  

-adni-
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Adam Ondra je český lezec, který se proslavil tím, že se již ve dva-

nácti letech zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtíž-

nost a také se stal trojnásobným mistrem světa. Světová media ho 

nazývají českou senzací sportovního lezení. Vystudoval brněnské 

Gymnázium Matyáše Lercha. Mluví plynně anglicky, italsky a špa-

nělsky. Na svém kontě má výstupy stupně obtížnosti 9b+PP. Také 

jako první na světě v roce 2012 přelezl stupeň obtížnosti  9a. 

Úspěchů má Adam na kontě hodně, vybral jsem vám ještě další, které by vás mohly zajímat. 

- 2009 se stal vítězem světového poháru v lezení na obtížnost

- 2010 vítěz Světového poháru v boulderingu a stal se vicemistrem Evropy v bouderingu a lezení na

obtížnost

- 2016 na Rock Masteru získal zlato v Duelu i v boulderingu a stal se zde tak druhým mužem s nej-

větším počtem titulů a zároveň prvním Čechem. Také je prvním českým závodníkem se zlatou me-

dailí v boulderingu.

Adam Ondra 

Významné úspěchy 
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Adam za pouhých osm dní přelezl nejtěžší stěnu světa Dawn Wall. Stěna 

se nachází v Yosemitském národním parku. Tato stěna je takřka kolmý 

útvar. Adam na stěnu vylezl sám jen s jističem Pavlem Blažkem. Navíc zvo-

lil náročnou variantu. Je teprve druhý, komu se to podařilo, navíc dobu 

přelezu zkrátil o 11 dní. Výstup také s napětím sledovala americká média. 

Říkají, že jeho styl a rychlost považují za překonání hranic možného. Adam 

přirovnal povrch stěny k žiletkám. Říkal to proto, že prý na stěně nechal 

hodně sil a kůže. 

Bouldering je druh lezení. Značí se tím, že lezec není zajištěn, a proto se tento lezecký způsob provo-

zuje na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Název pochází z anglic-

kého slova boulder, což znamená kámen. V současnosti získává velkou popularitu hlavně u začínají-

cích lezců, díky své nenáročnosti na vybavení a zkušenosti. Něco k historii. Zakladateli boulderingu 

byli Britové v 80. letech 19. století. Původně byl však bouldering používán pouze jako způsob trénin-

kového plánu horolezců, přičemž cílem přípravy byly náročnější výstupy v horách. Jako samostat-

nému sportu se boulderingu poprvé začal věnovat v 50. letech 20. století John Gill, přední gymnasta, 

který shledal „lezení po šutrech“ zábavným. 

Překonání nejtěžší stěny na světě 

Co je to Bouldering? 

-ruma- 
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Michaela Lucie Hanzlíková

Jméno: 

Michaela Lucie Hanzlíková 

Věk: 

17 

Výška: 

1,63 m 

Trenér: 

Monika Škorničková 

Nejlepší skóre za krátký 

program: 52.39 

Nejlepší skóre za volný 

program: 90.08 

Letos nás na Mistrovství Evropy v krasobruslení reprezentovala Michaela Lucie Hanzlíková. 

Lidé si říkali, že dívce je pouze 17, že je moc malá, ale i přes to na ledě podala skvělý výkon. 
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Krasobruslení má spoustu odvětví, počínajíc tanečními páry až po závodní jednotlivce. Chtěla 

bych vám stručně představit kategorii závodních jednotlivců.  

Dávají se dvě známky, jedna za tech-

niku a figury, druhá za choreografii, 

spojovací prvky a celkový dojem. 

Každý krasobruslař ukazuje dvě předsta-

vení. První se ukazuje krátký program, poté 

volný program. Za každý program se dává 

určitý počet bodů a vyhrává ten s nej-

vyšším počtem bodů.  

Jak vypadá krasobruslařské utkání? 

Každý krasobruslař potřebuje krasobruslařské 

brusle. Jsou to brusle úzké, většinou kůží pota-

žené s malými zoubky na přední části nožů. Je 

možné, že doma jedny takové brusle vlastníte, 

lidé si pletou pojmy s dojmy a říkají jim někdy 

"dámské brusle".  

Krasobruslení je nádherný, těžký sport a myslím si, že je škoda, že je v těchto končinách 

tak opomíjený. 

Víte, že letošní mistrovství Evropy vyhrál Španěl Fernandéz? Je to poměrně výji-

mečná situace, protože mezi největší krasobruslařskou elitu patří Rusové, kteří zlaté 

medaile sklízí rok po roku. 

Co krasobruslař potřebuje? 

Jak se boduje krasobruslení? 

-vana-
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Petr  Čech 
 

 Navíc je to jeden 

z nejoblíbenějších českých 

fotbalistů. Schválně, zkuste 

se zeptat kluků z céček, 

který český fotbalista hraje 

podle nich prim . 

Petr Čech je 35letý brankář, který momentálně hraje za fotba-

lový klub Arsenal FC. 

Základní informace: 

Narozen: 20. 5. 1982 v Plzni 

Manželka se jmenuje Martina, 

spolu mají dvě děti, které se 

jmenují Damián a Adéla. 

Jeho individuální úspěchy: 

nejlepší brankář Ligy mistrů v sezóně 2004/05, 2006/07 a 2007/08 

fotbalista roku ČR 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 

držitel rekordu Premier League v počtu vychytaných nul v jedné sezóně a mnoho dalších. 

Proč Petr Čech nosí stále jeho helmu?  

Tam mu řekli, že musí nějakou tu dobu nosit 

helmu, ale on si ji nechal až doteď, aby se mu 

něco podobného už nikdy nestalo. I přes hrozivě 

vypadající zranění je fascinující, že se Petr vrátil 

zpátky na trávu. 

Je to jednoduché. V roce 2006, kdy se hrál zápas proti týmu Reading FC, chytil Petr Čech 

letící míč, ale dobíhající Hunt nestihl zastavit a doslova naboural do Petrovy hlavy pravým 

kolenem, čímž mu způsobil velké potíže a Petr Čech musel být odvezen do nemocnice. 

14



 

Petrova preferovaná noha je levá. 

Zajímavosti: 

Má rád hudbu, oblíbenými kapelami 

Petra Čecha jsou Nirvana, Foo Figh-

ters a System of a Down. Jeho ko-

níčkem je hra na bicí. 

Umí 100% anglicky a francouzsky, domluví se dobře i španělsky a německy, rozumí rusky, portu-

galsky a italsky. 

Sport původně vznikl 

v Anglii v časech průmyslo-

vé revoluce.  Je to kolektiv-

ní hra, čímž se odlišuje od 

jiných sportovních odvětví, 

kde se třeba přeskakuje 

laťka.   

Fotbal je pomalejší než 

hokej, proto se dá lépe 

pozorovat a zkoumat. Fot-

bal se ale také rozděluje na 

další podkategorie jako je 

například street fotbal, kde 

se dělají různé triky 

s míčem. 

Fotbal 

Fotbal se hraje na hrací 

ploše o velikosti rozmezí 

90-120 m a o šířce 45-90 m.

Je vyznačena bílými čárami.

Hrací plocha je rozdělena

na poloviny středovou 

čárou, v jejímž středu je

vyznačena středová značka, 

kolem které je vyznačen

středový kruh.
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Utkání řídí rozhodčí, 

který má na hřišti 

neomezenou pravo-

moc k uplatňování 

pravidel. Je vybaven 

píšťalkou a dále má u 

sebe 2 kartičky jednu 

žlutou a druhou 

červenou, kterými 

signalizuje, když 

někdo udělá něco 

zakázaného.  

Brankář – Chytá v brance (Jako je např. Petr Čech) 

Hraje se většinou s kulatým míčem o obvodu 68 a 70 cm 

průměr 22 cm. Každoročně se celosvětově prodá více 

než 40 milionů fotbalových míčů. 

Záložníci – Hrají všude, pomáhají v obraně a 

zase při útoku útočí 

Utkání hrají dvě družstva po 11hráčích, z toho je 1 bran-

kář. Do hry můžou být nasazeni jenom 3 střídající hráči. 

Střídání hráčů probíhá pouze v přerušené hře. 

Útočníci – Mají jediný úkol - dát co nejvíce gólů. 

Každý hráč má svoje místo/postavení  

-veci-

Obránci – Jeho hlavním úkolem je zabránit 

vstřelení branky. 

Utkání se hraje na 

poločasy trvající 45 

minut, mezi oběma 

poločasy je patnácti 

minutová přestávka.  

Stoper – Poslední hráč mezi obranou a brankářem. 

Když útočník projde obranu, stoper má za úkol ho 

zastavit a nepustit ho k brankáři.  
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Zajímavosti 

Narodila se 27. května 1987 v Novém Městě na 

Moravě. Martina Sáblíková je velmi úspěšná česká 

rychlobruslařka, dohromady si vybojovala 50 

medailí, z toho jich je pět olympijských, dvacet 

jedna z mistrovství světa, devět z mistrovství 

Evropy a patnáct ze světového poháru ale dostala 

se i do ankety sportovec roku 2007, 2009, 2010 a 

vlastní dva světové rekordy na 5000 m. 

 Martině nebylo umožněno startovat na letních olympijských hrách

v brazilském městě Rio. Do kvalifikace se sice dostala, ale nedali jí šanci se

reprezentovat v časovce na kole. Tím pádem jela domů s nepořízenou a má

ambice to zkusit na další olympiádě, která se bude konat v Tokiu.

Je i úspěšná v silniční cyklistice, dosud má více jak patnáct 

medailí z mistrovství české republiky a v roce 2007 získala 

bronzovou medaili v časovce na mistrovství Evropy. V dětství 

nejdřív hrávala basketbal ale až v 11 ti letech ji její dosud 

aktuální trenér Petr Novák přivedl k rychlobruslení. Poprvé 

v roce 2002 se reprezentovala na mistrovství světa juniorů, 

v němž se umístila na 36. místě. Poté na podzim téhož roku si 

zajela první světoví pohár. Až v sezóně 2005/2006 se stala její 

kariéra přelomovou, zúčastnila se totiž zimních olympijských 

her v Turíně, kde se skončila na čtvrtém místě a na mistrovství 

světa juniorů získala stříbro. 

Martina Sáblíková 

Od roku 2007 se její sbírka medailí začala výrazně rozrůstat 

z mistroství Evropy si postupně přivezla pět zlatých, dvě 

stříbrné a tři bronzové a jiná vítězství. Ve Vancouveru na 

olympiádě byla jednou třetí a dvakrát první. V Soči v Zimních 

hrách si vybruslila jedno stříbro a zlato. Též od roku 2007 hájí 

první místo ve světovém poháru, již vyhrála po 11. V řadě. 

 12. února si vybruslila první místo na pět

tisíc metrů v ruské Klomně.

 11. února vyhrála dvě stříbrné placky na tři a

pět kilometrů v korejském městě Kangnung.
-jako- 
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Seznámení s Lukášem 

Lukáš Krpálek je talent, o kterém jste možná do nedávna neslyšeli. Svým výkonem 

překvapil na letní Olympiádě v Riu De Janeiru, kde získal první olympijskou medaili a to 

rovnou zlatou. Také je dvounásobný mistr Evropy a v roce 2016 se stal vítězem ankety 

sportovec roku. Lukášovi Krpálkovi bude letos 27 let, měří 198 cm a váží 100 kg, a proto 

zápasí v těžkých vahách. 

Začátek kariery 

S judem začínal v šesti letech v Jihlavském 

klubu SK Jihlava. Jeho první trenéři byli 

Josef Šimáček a později Pavel Šimáček. 

Z hlediska gymnastického byl Lukáš 

nenadaný a bylo ho těžké naučit kotoul. 

V roce 2005 byl Lukáš předělen do 

Institutu tradičního karate a juda. V roce 

2005 se stal členem dorostenecké 

reprezentace, kterou vedl Václav Červín. 

Úspěchy 

Mezi Lukášovy největší úspěchy patří zlatá 

medaile z letních olympijských her v roce 

2016 v Riu a zlatá medaile z mistrovství 

světa z roku 2014. Jeho první úspěchy jsou 

z Mistrovství Evropy kadetů, kdy získal 

stříbrnou medaili. Dále získal dva bronzy na 

MS v roce 2011, 2013 a v roce 2014 zlatou 

medaili. Z ME přivezl v roce 2013, 2014 dvě 

zlaté medaile a v roce 2015 přijel se 

stříbrnou medaili. 

LUKÁŠ KRPÁLEK
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Judo je Japonský bojový styl, který vznikl z několika škol vyučovacích sebeobranu  džiu džitcu. Judo 

se rozšířilo do světa především jako vrcholný sport, který je čím dál tím oblíbenější i v České 

republice. Náš nynější nejznámější judista je Lukáš Krpálek, který loni vyhrál zlatou medaili na LOH 

v Riu de Janeiru. Judo můžeme brát jako šetrnější cestu k poražení nepřítele, judo nám dá možnost 

protivníka pouze dostat do situace, kdy nebude schopen pohybu a my mu tím dokážete převahu. 

K tomu používáme techniky waza nebo při úspěchu chvatu protivníka poškodíme škrcením, 

kloubením či lámáním. 

Historie Juda 

Judo založil profesor Džigoró Kanó roku 

1882 v Tokiu. Džigoró Kanó byl na 

střední škole šikanován, a proto začal 

praktikovat džiu džitcu. Pak přepracoval 

styl džiu džitcu a založil Judo - celým 

jménem Kokodán Judo. Slovo Judo ve 

volném překladu můžeme přeložit do 

češtiny jako Mírná cesta. Džigoró Kanó 

prosadil Judo jako výuku do japonských 

škol. Dnes si žáci mohou vybrat mezi 

Judem a Kendem. V roce 1964 se Judo 

stalo olympijskou hrou. První záznam o 

Judu na území dnešního Česka je rok 

1919. 

Závodní Judo 

Sportovní Judo je také označováno jako 

Japonský zápas, vzniklo v 60. letech, 

v těchto letech se také připojilo do 

seznamu sportů, které se hrály na 

olympijských hrách. Dříve judisti zápasili 

podle technický stupňů, takže judisté 

měli stejné znalosti. Zavedením váhových 

kategorií tak, jak je známe teď, vydal 

olympijský výbor jako podmínku ke 

vstupu na olympijské hry Juda. Závodní 

Judo začíná tím, že se soupeři ukloní, 

rozhodčí kdykoliv zápas může začít nebo 

skončit. Soupeři jsou hodnocení za dobře 

provedenou techniku dvěma stupni 

ippon a wazari. V roce 2017 bylo zrušeno 

yuko, aby judista dostal yuko.  Také už 

neznamená, že dvě wazari je Ippon. 

Každý zápas je časově omezen.  

-dašu-

JUDO 
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Na LOH 2016 do Ria se nekvalifikoval jen o 

pouhých pár setin vteřiny, porazil ho na 

poslední chvíli mladší kolega Jiří Prskavec, 

který nakonec z Ria přivezl bronzovou 

medaili. Vavřinec se však ale Ria i přesto 

účastnil, a to jako speciální komentátor za 

českou televizi vodáckých soutěží. 

 

Vavřinec Hradilek je také známý svými 

adrenalinovými zálibami. Mezi jeho nejoblíbenější 

aktivity patří sjíždění divokých vod na Novém 

Zélandu, daleko ale nemá ani ke snowboardu a 

dalším zimním radovánkám. Další zajímavostí je, že 

se v loňském roce objevil jako herec v roli horolezce 

ve filmu Tenkrát v ráji. 

Vavřinec Hradilek 
Vavřinec Hradilek je český vodní slalomář a kajakář. Narodil se 10. března 1987, tudíž mu letos 

bude 30 let. Na kajaku jezdí už od roku 1997. V roce 2013 si dopádloval po Pražské trati pro titul 

mistra světa. 

Je stříbrným medailistou z LOH 2012 v Londýně a mistrem světa z roku 2013. Už od začátku 

kariéry je v klubu USK Praha a trénuje ho Milan Říha.  

V žákovských kategoriích sbíral tituly mistra republiky, Český pohár si vybojoval jako jeden z 

nejmladších kajakářů v historii. 

 

 

Tady je přehled jeho medailí, abyste 

pochopili, že to je fakt frajer: 
Letní olympijské hry: 
2012 Londýn – stříbro 
Mistrovství světa: 
2009 La Seu d´Urgell – zlato 

2013 Praha – zlato 

2015 Londýn – zlato 

2010 Lublaň - stříbro 

2014 Deep Creek – stříbro 

2007 Foz do Iguacu – bronz 
Mistrovství Evropy: 
2013 Krakov – zlato 

2016 Liptovský Mikuláš - zlato 

2016 Liptovský Mikuláš – stříbro 

2010 Bratislava – bronz 

Ondřej Synek 
Ondřej Synek je Český veslař, narozen v roce 1982 13.října. Letos mu bude 35 let. S veslováním 

začal v roce 1995, ale vyučil se zlatníkem. Od roku 2011 je ženatý se svojí manželkou Pavlou, má 

dvě děti. Stal se nejlepším Českým veslařem roku 2010. 
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Tady máte opět přehled o medailích: 

Mistrovství světa 

MS 2003 Milán – bronz MS 2010 Karapiro- zlato 

MS 2005 Gifu – bronz  MS 2013 Čchungdžu - zlato 

MS 2006 Eton Dorney - bronz MS 2014 Amsterdam - zlato        

MS 2009 Poznaň - bronz MS 2015 Aiguebelette-le-Lac - zlato  

Mistrovství Evropy
ME 2007 Poznaň - zlato 

ME 2010 Montemor-o- Velho - zlato 

ME 2013 Sevilla - zlato 

ME 2014 Bělehrad- zlato      

MS 2011 Bled – stříbro      

Letní olypmpijské hry  
LOH 2012- stříbro

LOH 2016- bronz

LOH 2008 - stříbro 

Vodní sporty

Veslování 

 
Historie veslování 

Veslařské závody začaly už v době faraónů. 
Ve středověku bylo veslování rozšířeno 
hlavně v Itálii, v Benátkách závody veslic 
tvořily součást zábavy šlechty. Začátek 
moderního veslování byl v Anglii, kde se na 
počátku 18. století pořádaly veslařské 
závody s cenami. Do Čech se veslování 
dostalo z Hamburku díky obchodníkům. 
První závody se konaly na oslavu příjezdu 
prvního vlaku do Prahy. 

Co to je veslování? 

Veslování je druh sportu, který se odehrává na vodě. 
K tomuto sportu potřebujete dvě vesla, malou loď 
(podobnou kanoi) a příslušnou výstroj jako je helma, 
oblek atd. 

Pojmenování veslařů 

Možná o tom nevíte, ale každý z veslařů má svoje 
pojmenování. Veslaři se v lodi počítají odzadu. První se 
nazývá HÁČEK, který projíždí cílem jako první. Ten před 
ním se jmenuje DVOJKA a potom TROJKA. Poslední je 
ŠTROK neboli česky VESLOVOD. 

 

Disciplíny veslování 

Veslování má mnoho druhů disciplín: 

skif, dvojskif, dvojka s kormidelníkem, 

dvojka bez kormidelníka, nepárová 

čtyřka s kormidelníkem, nepárová 

čtyřka bez kormidelníka, párová 

čtyřka s kormidelníkem, párová čtyřka 

bez kormidelníka, osma a párová 

osma. Ondřej Synek se věnuje 

disciplíně zvané skif. 

Kajak 
Slalom na divoké vodě – závodník na kajaku musí na 

divoké řece projet brankami, aniž by se jich dotknul. 

V ruce drží oboustranné pádlo, kterým kajak pohání. 

Mezi úspěšné české kajakáře patří olympijská vítězka 

Štěpánka Hilgertová nebo Josef Dostál a Jiří Prskavec. 

-schal-
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= Je česká lyžařka a snowboardistka. 

 ŽIVOT 

- Narodila se 23. března roku1995

v Praze. Nyní je jí 21 let a studuje gym-

názium též v Praze.

- Dcera zpěváka a skladatele Janka Le-

deckého a vnučka hokejisty Jana Kla-

páče.

Maminka Zuzana se věnovala krasobruslení. A její bratr Jonáš je výtvarník. To znamená, 

že se narodila do poměrně známé a sportovně i kulturně založené rodiny.  

Zajímavost: 

Málokdy se vidí, že když někdo umí na 

lyžích nebo naopak na snowboardu přiklání se i 

k druhému. Ale Ester je právě tou, která vyniká 

v obou těchto sportech.  

Chvála taky za něco stojí, Ester je v ná-

ročné pozici. Trénink je dřina, obzvlášť 

pro ni, protože vyměňovat na nohou lyže 

a snowboard každou chvíli musí být ve-

lice obtížné.  

Lidé ji obdivují za to, že se objevuje 

v horních příčkách jak ve snowboar-

dingu, tak i na lyžích. 
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Sportovní Úspěchy: 

- Věnuje se hlavně snowboardingu, ale dala se i na sjezdové lyžování.

- Účastnila se Mistrovství světa ve snowboardingu v roce 2015 v Kreischbergu, kde vyhrála

zlato za paralelní slalom

- V Mistrovství světa juniorů ve snowboardingu v Erzurumu 2013 skončila dvakrát na 1.

místě. Jednou v kategorii paralelní slalom a podruhé obří slalom.

- na Mistrovství ČR v roce 2012 na Dolní Moravě získala zase zlato, taktéž v obřím slalomu.

- Na Zimních olympijských hrách v Soči se Ester představila ve dvou disciplínách. V paralel-

ním obřím slalomu se umístila na 7. příčce, v paralelním slalomu pak na 6. pozici.

- Na snowboardu letos vyjela zlato z mistrovství světa i velký křišťálový glóbus pro vítězku

Světového poháru.

-klas-
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aneb zamysli se 

  

Miř přesně nebo 

mineš cíl. 

Blíží se k tobě 
velké štěstí, využij 

ho dobře. 

Pozor na 

červenou, 

přináší smůlu. 

Život ti přinese 

štěstí, tak se ho 

drž pevně. 

Drž se blíž k ohradě, 

ať tě nesní vlk. 
Drž si klepeta, 

život ti dá zabrat. 

Važ si toho, co máš, 

jednoho dne to mít 

nebudeš. 

Křik nic nevyřeší, 

zkus to jinak. 

Bodáním nic 

nezmůžeš. 
Pozor, ať nenarazíš 

na skálu. Bude 

tvrdá. 

Zatéká ti do 

bot, ale někdo 

ti je přijde 

zalepit. 

Lepší být ve 

špinavé vodě než 

na suchu. 
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1. Kdo je Adam Ondra?

2. Kolik medailí si vybojovala Martina Sáblíková?

3. Kde se narodila Gabriela Koukalová?

4. V jakých dvou sportech vyniká Ester Ledecká?

5. Kolik let je krasobruslařce, která nás
reprezentovala na Mistroství Evropy?

Jméno: ______________________ 

Třída: ________________________ 

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________

6. Ano – Ne
7. Ano – Ne 
8. Ano – Ne 

9. __________________________
__________________________

10. __________________________
11. __________________________

 

 

Když mi bylo asi 7 a chodila jsem do 2 třídy, tak se v časopisu objevil článek. V článku bylo napsáno, 
že ten kdo vyplní všechny hádanky správně a vhodí list do urny naproti ředitelně, tak vyhraje 
hodnotné ceny. Já jako malá jsem strašně toužila vyhrát. Doufala jsem, že vyhraju, a že mě vyhlásí 
v rozhlase… to se ale nestalo. Byla jsem z toho strašně smutná, a proto je tu tento článek znovu.  

Pravidla soutěže 
Pravidla této soutěže jsou jednoduchá. Zvládnete 
to všichni. Malí i velcí. Aby, jste mohli být 
slosováni, musíte odpovědět správně na pár 
uvedených otázek dole. Všechny odpovědi 
nejdete v časopisu. Doporučuji vám si celý 
časopis dobře přečíst a pak to bude hrozně 
jednoduchý. Možná to zvládnete i bez přečtení. 
Další úkol je: vyplňte všechny požadované 
informace. A pak už stačí jen dolní část 
ustřihnout a hodit do urny naproti ředitelně  

Soutěžní otázky 

6. Najdeme Chám Sagrada Familia v Barceloně?

7. Je hlavní město Surinamu Bogotá? 

8. Má Asie 52 států?

9. co je to endemit?

10. Jaká je průměrná nadmořská výška Evropy? 

11. Jaký je největší ostrov Evropy?

Konec 
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