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ÚVODNÍK 
Milí čtenáři, 

 

Vítáme vás u prvního čísla časopisu Edisonka 

školního roku 2018/2019. Při výběru tématu jsme 

tentokrát ani nezaváhali, neboť je rok 2018, a tak 

jsme ani my nemohli opomenout výročí 100 let 

republiky. Proto se republice věnujeme ve všech 

našich článcích.  

 

 

Členové redakce: 
 

Schillerová Alena (9. B) (-schal-) 

Kouba Lukáš (9. B) (-kolu-) 

Horňák Michal (9. A) (-hory-) 

Šulc Daniel (9. A) (-dašu-) 

Maksimová Veronika (8. C) (-vema-) 

 

Obálka a korekce:  

Pavel Demjan, Zuzana Justová  

Hlavní článek vydání najdete na str. 4, shrnuje ty nejdůležitější a nejzajímavější události 

posledních 100 let. Jiné články zase připomínají nejzajímavější sportovní, kulturní či vědecké 

osobnosti, které proslavily republiku i za hranicemi. Samozřejmě nechybí ani seznam všech 

prezidentů (str. 20). Nesmíme zapomenout i na zajímavé architektonické stavby (str. 24), které 

vznikaly v průběhu století.  

 

V časopise naleznete i souhrn všech zásadních značek produktů vyrobených v Československu 

(str. 17). Na začátku tohoto vydání se v článku od p. uč. Frontzové také dozvíte, jak se vlastně 

slavilo 100 let republiky na Edisonce. 

 

Přejeme vám pěkné čtení a nezapomeňte vyplnit kvíz na konci časopisu a hrajte tak o sladkou 

odměnu, správné odpovědi házejte do schránky před ředitelnou do 18. ledna 2019. 

 

 

Vaše redakce 

 

Úspěchy časopisu Edisonka za školní rok 

2017/2018: 

1. místo v Ústeckém kraji za obsah a 

titulku, zároveň absolutní výherce.  

19. místo v celostátním kole soutěže Školní 

časopis roku 

3. místo v celostátním kole soutěže Školní 

časopis roku za titulku 
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100 let republiky na Edisonce 

 

 

 Projektový den, který ZŠ Edisonova zasvě-

tila oslavám a připomenutí kulatého výročí vzniku 

Československa, se nadmíru vydařil. Začal přivítáním 

žáků učiteli v prvorepublikových šatech, rozdáním 

trikolór a potřesením ruky s prvním prezidentem 

Masarykem v podání pana Stolaře. Poté si děti 

prohlédly expozice, které připravily ve třídách pro 

své spolužáky. Témata, například divadlo, film, 

peníze, škola, Sokol, sportovní úspěchy, četnictvo, 

hudba a další, byla zaměřená na první republiku. 

Žáci také plnili zábavné kvízy a úkoly ověřující jejich 

nově nabyté vědomosti. 

 Děti s jejich učiteli byli opravdu kreativní. 

V prostoru před ředitelnou otevřeli tančírnu a 

kavárnu s dobovým servisem, v historické třídě 

bylo možné psát na tabulky, místo kalkulačky vy-

zkoušet počítadlo nebo psát perem namáčeným do 

kalamáře. V tělocvičně bylo možné zhlédnout 

hromadnou pohybovou skladbu a také výstavu 

věnovanou Sokolu, kterou připravil pan Hrbáček. 

Zpívaly se písničky Jaroslava Ježka, hrály úryvky her 

Osvobozeného divadla nebo se vyšetřoval zločin 

četníky. Všichni si tento den náramně užili, sezná-

mili se s významnou částí naší historie a snad v 

sobě nalezli trochu vlastenectví a národní hrdosti. 

 
 Chtěli bychom podě-

kovat panu Hrbáčkovi za nadše-

ný výklad o historii a významu 

Sokola, panu Stolařovi za auten-

tické ztvárnění T. G. Masaryka a 

p. uč. Stolařové za dodání prvo-

republikových kostýmů. Dále pak 

všem učitelům a dětem, kteří 

projektový den připravili.  

 
-p. uč. Frontzová- 
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Důležité události 1918 - 2018 

V tomto článku budu psát o důležitých událostech naší republiky od 28. 10. 1918 do roku 2018. 

Pojďte si se mnou projít významná data a připomenout si, co všechno naše republika za sto let 

zažila.  

.  

 

1923 18. května roku 1923 bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání ve 20:15 ze stanu 

zapůjčeného od skautů v Praze. Vysílalo se hodinu na dlouhé vlně. Vysílalo se krátké ohlášení a 

koncert.  

 

1918 Naše republika vznikla dne 28. 10. 1918 a Slovensko se připojilo 

 30. 10. Prvním prezidentem Československa se stal Tomáš Garrigue Masaryk. 

Československo mělo rozlohu 140 446 km2 a rozdělovalo se na 5 částí - Čechy, 

Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. V Československu žilo 13 607 

385 obyvatel. Žili zde Češi, Slováci, Rusíni (obyvatelé Podkarpatské Rusy), Poláci, 

Maďaři, Němci a Židé. Československo patřilo mezi světově vyspělé státy hlavně 

části Čechy, Morava a Slezsko, nacházelo se tu hodně kvalifikovaných lidí,  

zejména právníci, doktoři, uznávaní politici atd. Totéž se ale nedá říct o Slovensku a 

Podkarpatské Rusi, kde nebyla ani 1 vysoká škola ani střední škola, proto Československo začalo 

pomalu obnovovat zničené a upadající části své země stavbou železnic, silnic, škol a poprvé 

také školek. V první republice se velmi proslavil sportovní spolek Sokol, který se stal celonárodní 

organizací. Každý 15. občan byl jeho členem. Založil ho Miroslav Tyrš spolu s Juliem Grégrem. 

1938 Roku 1938 byly problémy se Sudety. Hitler, který se dostal k moci v Německu, 

požadoval odstoupení pohraničních oblastí k Německu. Československo se začalo mobilizovat 

na agresi Německa. Naši spojenci Francie a Velká Británie nás ale zradili podepsáním 

Mnichovské dohody pro takzvaný mír pro naši dobu. Byla dojednána 29. září a podepsána 30. 

září v Mnichově. Byl to černý den pro Evropu. Tím pádem zůstalo Československo samo. 

Čechoslováci byli ochotni bránit svoji zem za každou cenu. Tehdejší 

prezident Eduard Beneš byl v rozporu sám se sebou, nevěděl, jestli 

se máme bránit nebo vydat Němcům Sudety. Protože si na naše  

území kladly nárok i další státy Polsko a Maďarsko, útok by byl tedy 

očekáván i ze severu a jihu. Eduard Beneš se tedy rozhodl vzdát 

se Němcům. Vnikla druhá Československá republika. Po Mnichovu  

Československo ztratilo 30% svého území, zůstalo nám tedy 98 912km2. Bylo vyhnáno okolo 5 

milionů obyvatel ze Sudet. 

 
1942 Roku 1942 dne 4. června se stala velmi 

důležitá událost pro Československo. Byl spáchán 

úspěšný atentát na Reinharda Heydricha, generála 

policie a šéfa bezpečností služby. Atentát rozčílil Hitlera, 

který následně zavelel vypálit Lidice a Ležáky. Muži byli 

postřeleni, ženy a děti byly odvezeny do koncentračních 

táborů a vesnice vypáleny.  
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1944 Roku 1944 Sověti začali osvobozovat Československo. Začala 

Karpatsko-dukelská operace, která měla pomoci Slovenskému národnímu 

povstání a spojit sovětské vojáky s povstalci v Bratislavě. 

 1945 9. května 1945 byla osvobozena Praha z okupace nacistů. Po 

osvobození Československa se stal prezidentem na chvíli Eduard Beneš. 

Vznikla takzvaná 3. republika. Ze Sudet byli vyhnáni všichni Němci a 

Československo se začalo pomalu obnovovat po devastující válce. Navíc 

nám bylo sebráno území Podkarpatské Rusi. 

 1948 Tohoto roku se stala další nepříjemná věc pro náš národ. Českoslovenští komunisté 

už za války spolupracovali se Sovětským svazem na nastolení komunismu v Československu. A 

po válce měli dobrou příležitost chopit se moci. 25. února přijal prezident demisi 

nekomunistických ministrů a doplnil vládu komunisty. Tímto dnem se z Československé 

republiky stala Československá socialistická republika a nad zemí převzali plnou moc 

komunisté. Premiérem se stal Klement Gottwald a předsedou strany byl Antonín Zápotocký. 

Byli zde však lidé, kteří s komunismem nesouhlasili, nejvýznamnější odpůrkyní se stala Milada 

Horáková, česká právnička, politička a bojovnice za práva žen. Stala se symbolem odporu proti 

totalitě vládnoucí komunistické strany. 27. června 1950 byla pověšena na nádvoří pankrácké 

věznice na základě vykonstruovaného procesu už na příkaz prezidenta Gottwalda, kvůli své 

neústupnosti u soudu. 

 1953 V tento rok začala vysílat Československá televize, i 

když silně cenzurovaná. V této době to byla součást 

společenského uvolňování. 

 1968 Začalo pražské jaro, což je označení pro politické 

uvolnění a postupné reformování státu a demokratizaci. 

Tohoto roku vpadla vojska varšavské smlouvy do ČSSR v čele 

se Sovětským svazem, aby zastavila reformy v ČSSR. Dne 16. 

ledna 1969 se zapálil na Václavském náměstí student Jan 

Palach jako symbol proti potlačování svobod a pasivnímu 

přístupu veřejnosti. Za 3 dny zemřel v nemocnici. 

 1977    Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala 

politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se 

ČSSR zavázala. Iniciativa působila v letech 1977 až 1992. Jedním ze známých chartistů byl např. 

Václav Havel. Chartisté byli stíháni režimem.  

 

4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_iniciativa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1977
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992


  

1985 Se uskutečnila poslední spartakiáda, což byla přehlídka socialistické tělovýchovy s 

heslem: Připraven k práci a obraně vlasti. Byl to zcizený a okopírovaný model všesokolských 

sletů. Na tuto akci se připravovalo několik měsíců. 

 
1989 Se stala významná událost tzv. 

Sametová revoluce, což označovalo 

revoluci bez násilí. Při této revoluci začaly 

stávky a začala rapidně stoupat 

nespokojenost občanů proti režimu 

komunistů. V čele revoluce byl Václav 

Havel, který už před revolucí psal články do 

novin proti režimu. Po klidné demonstraci 

studentů na Staroměstském náměstí, 

 
kterou komunisté brutálně rozehnali za pomocí VB tzv. veřejné bezpečnosti, což byla něco jako 

policie. Po této události už nemohli komunisté zastavit demonstrace a stávky. V noci  z 18. 

na 19. listopadu 1989 bylo vytvořeno Občanské fórum, do jehož čela byl postaven Václav Havel. 

Občanské fórum (OF) vyhlásilo na 27. listopad generální stávku s požadavkem na potrestání 

viníků policejního zásahu proti demonstrantům, odchod neschopných komunistických politiků 

a záruky občanských práv a svobod. Komunisté rezignovali a 29. 12. 1989 se stal prezidentem 

Václav Havel. Jeho heslem se stalo „Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“. 

 1993 Dne 1. ledna 1993 přestalo existovat Československo, protože Slovensko požadovalo 

samostatnost. Jakákoliv možnost, že by se mělo bojovat o samostatnost, nebyla v úvahu. 

Vznikla proto Slovenská republika a Česká republika, díky tomuto mírovému rozdělení jsme 

zůstali velcí přátelé a spolupracovníci.   

 1998 OH Nagano - V roce 1998 se konaly 18. Zimní olympijské hry v japonském Naganu,  

 
kde se česká mužská národní hokejová reprezentace 

dočkala největšího úspěchu v dějinách českého hokeje. 

Čeští hokejisté byli spolu s Ruskem, Finskem a 

Kazachstánem ve skupině C. Čeští hokejisté s Ruskem 

prohráli 1:2. Druhým českým soupeřem bylo Finsko, se 

kterým jsme vyhráli 3:0. A na konec jsme rozdrtili 

Kazachstán Kazachstán 8:2. Ve čtvrtfinále nám bylo soupeřem USA, se kterým jsme vyhráli 4:1. Tím pádem 

jsme se dostali do semifinále, kde nám byla soupeřem Kanada. Na nájezdy jsme vyhráli 2:1. 

Nejnapínavější bylo finále s Ruskem. První a poslední gól byl vstřelen ve 48. minutě a to Petrem 

Svobodou. Dodnes je to největší český hokejový úspěch. 

 

 

1999 Vstup do NATO – ČR jako první z východního bloku spolu s Polskem a Maďarskem 

vstoupili 12. Března 1999 do Severoatlantické aliance (North Atlantic TREATY organization). 

Naši Slovenští sousedé vstoupili do NATA o 5 let později. V americkém Independence v Missouri 

ministr zahraničí Jan Kavan slavnostně předal ratifikační listinu americké ministryni Madeleine 

Albrightové. Výhodou členství v NATO je vojenská podpora ostatních členů v případě válečného 

konfliktu. Naproti tomu musí česká armáda působit v konfliktních válečných územích po celém 

světě, kde NATO nasazuje své ozbrojené síly.  
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2004 Vstup do EU – Do Evropské unie Česká republika vstoupila dne 1. Května 2004. 

V tento rok do EU přistoupily tyto země - Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 

Polsko, Slovensko a Slovinsko. Tudíž šlo o dosud největší rozšíření Evropské unie. Vláda ČR 

podala žádost do EU 17. Ledna 1996. Žádost předal premiér Václav Klaus 23. ledna stejného 

roku v Římě. Přístupová jednání s ČR byla zahájena v roce 1998. Předvstupní vyjednávání byla 

ukončena 12. – 13. prosince 2002. EU rozhodla o přijetí ČR 1. května 2004. Obyvatelé ČR se 

díky vstupu do EU mohou volně pohybovat po EU a mohou okamžitě pracovat v zemích  EU. 

EU každý rok uvolňuje z fondů několik desítek miliard do ČR.  

2018 Výročí 100 let republiky – sto let republiky se slavilo po celém území ČR dne 

28. 10. 2018. V Praze byly dokončeny rekonstrukce Orloje a Národního muzea. Součástí oslav 

vzniku republiky byl i slavnostní videomapping promítaný na budovu Národního muzea, která 

se po rekonstrukci znovu otevřela v den oslav. Jedním z vrcholů oslav byla slavnostní vojenská 

přehlídka, která se uskutečnila na Evropské třídě v Praze. Přehlídky se zúčastnilo přes 2000 osob 

a 200 kusů techniky. Po celé republice probíhala spousta výstav a regionálních oslav. Bylo 

natočeno několik filmů a minisérií s tematikou osudů významných postav a událostí sta let naší 

historie.  
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Nejvýznamnější a nejúspěšnější 

letní sportovci 
V tomto článku se dozvíte o nejvýznamnějších sportovcích posledních sta let, kteří jsou známí jak 

doma, tak ve světě a za naši vlast vybojovali mnoho vítězství. 

Bedřich Šupčík 

Narodil se 22. 10. ve Vídni v roce 1898. Stal se prvním československým olympionikem v dnes už 

neexistující disciplíně a to ve šplhu na laně. Stalo se tak v roce 1924 v Paříži na VIII. Olympiádě. 

Emil Zátopek 
Narodil se v Kopřivnici dne 19. 9. roku 1921. Byl 

český atlet, který zlomil několik světových 

rekordů a to běh na 5 km, 20 km, 25 a 30 km. 

Výjimečný byl jeho výkon na olympiádě 

v Helsinkách v roce 1952, kdy získal zlato jak 

v běhu na 5 km, 10 km, tak v maratonu, který 

běžel vůbec poprvé. Ve světě mu říkali lokomo-

tiva, kvůli jeho specifickému stylu běhu. 

Věra Čáslavská 
Byl česká gymnastka, která se narodila 

v Praze 3. 5. roku 1942. Věra Čáslavská 

se stala sedminásobnou olympijskou 

vítězkou a čtyřikrát vyhrála mistrovství 

v gymnastice.  V roce 1995 až 2001 byla 

členkou mezinárodního olympijského 

výboru.  
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Bratři Pospíšilové 

Starší Jindřich se narodil 23. 3. 

1942 v Brně a mladší Jan 25. 4. 

1945 také v Brně. Byli nejúspěš-

nější hráči hry kolová, podobná 

fotbalu, ale na kolech s dvěma 

hráči v poli. V tomto sportu se 

stali mistry světa dvaadvacet-

krát.    

Jan Kodeš 

Narodil se 1. 3. 1946 v Praze. Je považován za jednoho z nejlepších českých tenistů. Celkově 

vyhrál osm turnajů včetně Wimbledonu v roce 1973. 

Helena Fibingerová 
Narodila se 13. 7. 1949 ve Víceměřicích. Byla českou atletkou v disciplíně vrh koulí. Z olympiády 

si odnesla jednu bronzovou medaili a z MS jedno zlato. Do dneška drží světový rekord ve vrhu 

koulí.  
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Karel Loprais 

 Narodil se 4. 4. v Ostravě. 

Je český automobilový 

závodník. Šestkrát vyhrál 

Rallye Paříž-Dakar. 

K závodění se dostal ná-

hodou, nejdříve jako 

řadový dělník tatrovky 

v Kopřivnici, kde byl testo-

vacím řidičem a byl vybrán 

do reprezentace Českoslo-

venska.    

 

Narodila se 26. 1. V Golčově 

Jeníkově. Je bývalá Českosloven-

ská atletka. Vytvořila stále platný 

světový rekord v běhu na 800 m. 

Také vlastní stříbrnou medaili 

na LOH a dvě zlata a stříbro z MS. 

 

Jarmila Kratochvílová 

 

Josef Váňa 

 Narodil se 20. 10. 1952 v Slopném. 

Josef Váňa je dlouholetý chovatel koní 

a nejvýznamnější český žokej. Osm-

krát vyhrál slavnou Velkou Pardubic-

kou. Čtyřikrát vyhrál VP na koni Želez-

ník, jednou na koni jménem Vronsky a 

třikrát na koni Tiumen. 
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Jan Železný 

 
Narodil se 16. 6. roku 

1966 v Mladé Boleslavi. 

Je bývalý český vrcholový 

atlet, oštěpař, dodnes 

trénuje např. Barboru 

Špotákovou. Je držitelem 

tří zlatých a jedné stříbr-

né olympijské medaile.    

 

Roman Šebrle 

 
Narodil se 26. 11. roku 

1974 v Lanškrouně. Je 

bývalý český vícebojař a 

olympijský vítěz roku 2004. 

Jako první překonal bájnou 

hranici 9000 bodů. Z MS 

vyhrál dvě stříbrné medaile 

a jednu zlatou medaili.    

 

Barbora Špotáková 

 
Narodila se 30. 6. v Jablonci nad Nisou roku 1981. Jako atletka závodí v hodu oštěpem. Je dvoj-

násobnou olympijskou vítězkou. Z MS si odnesla tři zlaté medaile a jednu stříbrnou. Také se 

věnovala víceboji, ale dnes se plně věnuje hodu oštěpem. 
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 Petra Kvitová 

Narodila se v Bílovci 8. 3. roku 1990. Petra Kvitová je profesionální teniskou od roku 2006. Na 

nejvyšší Grandslamové úrovni uspěla dvakrát. V roce 2011 vyhrála Wimbledon, jako první žena 

narozená v 90. letech. 

Lukáš Krpálek 

 Lukáš Krpálek se narodil v Jihlavě 15. 10 roku 1990. Je český judo zápasník. Je dvojnásobný mistr 

Evropy a vítěz olympiády v roce 2016 v Riu de Janeiru v polotěžké váze (do 100 kg). V roce 2016 

se stal sportovcem roku. Také vyhrál dvě bronzové medaile a jednu zlatou na MS. Od té doby 

soutěží již v těžké váze (nad 100 kg). 

-dašu- -hory- 
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Významní zimní sportovci posledních 100 let 

V předchozím článku jsme vám představili významné letní sportovce, a tak je nyní čas i na ty 

zimní, kteří zejména v posledních letech zažívají obrovské úspěchy na mezinárodní scéně. Se-

znamte se ale i s těmi staršími, mnohdy zapomenutými, významnými českými a československý-

mi sportovci.  

Bohumil Hanč 
Narodil se roku 1886 19. listopadu na Hanácku a zemřel 

nedaleko Polabské boudy ve sněhové vánici 24. března 

v roce 1913. Věnoval se běhu na lyžích a třikrát vyhrál 

mistrovský závod v této disciplíně. Právě běh na lyžích u 

nás výrazně zpopularizoval.  

Jiří Raška 

Narodil se ve Frenštátu pod Radhoštěm 4. 

února roku 1941 a zemřel 20. ledna roku 

2012. Věnoval se skokům na lyžích. V této 

disciplíně vyhrál na velkém můstku stříbr-

nou medaili na ZOH 1948 ve Svatém Moři-

ci a na středním můstku zlatou medaili na 

ZOH 1968 v Grenoblu. Také uspěl na 

mistrovství světa v roce 1970 a 1972, kde 

získal stříbro a bronz. V roce 2011 mu 

prezident Václav Klaus udělil medaili za 

zásluhy. Rašku následovalo mnoho dalších 

skokanů, avšak nikdo dosud nevyrovnal 

jeho úspěchy. Podle jeho jména byla 

označena čepice z kolekce pro ZOH 2018 

v Jižní Koreji (raškovka).  

Ondrej Nepela 

Byl československý krasobruslař, který se narodil 

v Bratislavě a to 22. ledna roku 1951 a umřel 2. 

února roku 1989. Na ZOH v Sapporu 1972 vyhrál 

zlatou medaili. Z mistrovství světa si odnesl dvě 

stříbrné a tři zlaté medaile. V Bratislavě je zimní 

stadion nesoucí jeho jméno. 
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Květa Jeriová Pecková 
Je bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích. Narodila se 10. 

října 1956 v Zálesní Lhotě. Od roku 1974 až do roku 1984 byla Českosloven-

skou reprezentantkou. Na ZOH vyhrála dvě bronzové medaile a stříbrnou za 

štafetu. Na mistrovství světa byla jednou třetí. 

Dominik Hašek 

Bývalý český hokejový brankář se narodil 29. ledna roku 1965 

v Pardubicích. V nejvyšší Československé lize si zachytal už 

v 16letech a to za tým Detroit Red Wings. Jeho největším úspěchem 

bylo 1. místo na ZOH v Naganu. Bronzovou medaili z olympiády 

v Turíně přinesli hokejisté v roce 2006, Hašek byl první brankář. 

Během své kariéry mu začali říkat Dominátor. 

Jaromír Jágr 

Jaromír Jágr je český hokejový útočník pravého křídla. Narodil 

se v Kladně 15. února roku 1972. Dnes hraje za český hokejový 

klub Rytíři Kladno, kde začínal. Dříve hrál za americké a kanad-

ské týmy jako třeba Pittsburgh Penguins. Za ruský hokejový tým 

Avangard Omsk vyhrál Kontinentální pohár. Za jeden z jeho 

největších úspěchů se počítá výhra olympiády v Naganu. 

 Aleš Valenta 
Je český akrobatický lyžař. Narodil se 6. února roku 1973 

v Šumperku. Dnes se živí jako moderátor. Jeho největším úspě-

chem je zlatá medaile ze ZOH v Salt Lake City 2002. Jako první 

člověk na světě skočil trojité salto s pěti vruty. 

Kateřina Neumannová 

Bývalá česká běžkyně na lyžích se narodila 

v Písku 15. února 1973. V současnosti působí 

jako referentka na ministerstvu obrany. Její 

největší úspěch na olympijských hrách v Turíně, 

kde získala jednu zlatou a jednu stříbrnou me-

daili. Také se ze ZOH může pochlubit dalšími 

čtyřmi stříbrnými medailemi a jednou bronzo-

vou. Z mistrovství světa v klasickém lyžování 

vlastní dvě zlaté, jednu stříbrnou a bronzovou 

medaili. 
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Nikola Sudová 

Bývalá česká akrobatická lyžařka se také věno-

vala jízdě v boulích. Jejím trenérem byl bývalý 

reprezentant v lyžování Radek Herot. Její mlad-

ší sestra Šárka Sudová se věnuje akrobatické-

mu lyžování. Vlastní stříbrnou a bronzovou 

medaili z mistrovství světa za jízdu v boulích. 

V roce 2015 ukončila sportovní kariéru. 

Ondřej Moravec 

Český biatlonový reprezentant. Narodil se 

v Ústí nad Orlicí. Je pravidelný účastník světo-

vého poháru a olympijských her. Je dvojnásob-

ný výherce stříbrné medaile a jedné bronzové 

ZOH v Soči. Dokázal vyhrát jeden světový po-

hár v Norském Hollmenkolenu. Z mistroství 

světa v biatlonu vyhrál jednu zlatou medaili 

dvě stříbrné a dvě bronzové.   

Lukáš Bauer 

Je český reprezentant v běhu na lyžích. Narodil se 18. srpna roku 

1977 v Ostravě. Také se věnoval cyklistice, ale rozhodl se pro lyže. 

Na ZOH v roce 2006 v Turíně vyhrál stříbrnou medaili na 15 km. O 

čtyři roky později na ZOH ve Vancouveru vyhrál dvě bronzové me-

daile z 15 km a ze štafety. Jeho přezdívka je česel. 

Šárka Strachová 

Bývalá česká alpská lyžařka. Narodila se 11. 

února v roce 1985 v Benecku. Jejím největ-

ším úspěchem je zlatá medaile 

z mistrovství světa v Are v roce 2007. Cel-

kově získala 4 medaile z mistrovství světa, 

a to dvě bronzové a jednu stříbrnou. Také 

vyhrála bronzovou medaili ze ZOH ve Van-

couveru. 

Ester Ledecká 

Česká snowboardistka a alpská lyžařka. Její nej-

větší úspěch jsou dvě olympijské zlaté medaile ze 

ZOH v Pchjongčchangu 2018 - nejprve vyhrála 

superobří slalom na lyžích a potom ovládla para-

lelní obří slalom na snowboardu. Jako první spor-

tovec na olympijských hrách vyhrála zlatou me-

daili ve dvou různých disciplínách. 
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Eva Samková 

Narodila se 28. dubna roku 1998 ve Vrchlabí. Je česká snowboar-

distka závodící ve snowboardcrossu. Ze ZOH v Soči je výherkyně 

zlaté medaile a z Pchjongčchangu si odnesla bronz. V roce 2014 

vyhrála stříbro na X games. 

Veronika Vítková 

Je česká reprezentantka v biatlonu, bronzová medai-

listka ze sprintu ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu a 

členka stříbrné smíšené štafety na ZOH 2014 v Soči. 

Na mistrovství světa vyhrála jeden individuální závod. 

Také má jedno zlato a bronz za štafetu. 

Martina Sáblíková 

Rychlobruslařka, která se specializuje na dlouhé tratě 3000 a 5000 m. Narodila se 2. července 

roku 1987 v Novém Městě na Moravě. Je trojnásobnou olympijskou vítězkou. Ze ZOH má také 

dvě stříbrně a jednu bronzovou medaili. Také je mnohonásobná výherkyně mistrovství světa a to 

od roku 2007 do roku 2017 kromě roku 2014. Martina je také držitelkou několika světových 

rekordů. 

-dašu-   -schal- 
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Významné firmy
Během 100 let republiky bylo proslaveno mnoho značek. Některé značky jsou známé, jiné i 

více, ale pak jsou tady takové, o kterých dnešní moderní svět málo slyší. Pár značek možná 

uvidíte poprvé stejně jako já, ale myslím si, že stojí za to je ukázat. 

Tesla - založena v roce 1946, je český

výrobce radiokomunikační a zabezpečovací 

elektroniky a elektrotechniky. Hlavní sídlo 

závodu je v Praze- Hloubětín. Od svého 

založení až do roku 1990 fungovala TESLA, 

jako národní podnik, který sdružoval jiné 

národní podniky. 

Zetor - založena v roce 1946, je zná-

má značka, která vyrábí zemědělské trak-

tory. Její sídlo je v Brně- Líšni. Zetor je 

první výrobce na světě, který u traktorů 

vyvinul a zavedl výrobu bezpečnostní 

kabiny. 

Škoda - založena v roce 1895, je největší výrobce automobilů v České republice. Její

hlavní sídlo je v Mladé Boleslavi. Zároveň má ještě dva další závody v Kvasinkách a ve 

Vrchlabí. Dlouhodobě je největší českou firmou podle tržeb a jedním z největších českých 

zaměstnavatelů. Nejdříve vyráběli pouze kola, později začali vyrábět i automobily. 

Jawa - založena v roce 1929, je nejstarší fungující československá firma, která vyrábí

motocykly. Sídlí v Týnci nad Sázavou. Název firmy vznikl ze jména zakladatele Františka 

JAnečka, který zakoupil  licenci na výrobu motocyklů WAnderer. 
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Baťa - založena v roce 1894, je velká 

česká obuvnická firma, kterou založili sou-

rozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťovi ve 

Zlíně. Guinnessova kniha rekordů označila 

firmu Baťa za „Největšího prodejce a výrob-

ce bot“ všech dob. 

 

Pilsner Urquell - založena 

v roce 1842, je český pivovar, který produ-

koval jako první pivo plzeňského typu.  

Hlavní sídlo má v Plzni, kde také vznikl 

plzeňský prazdroj, odkud je tato značka. 

Plzeňský prazdroj je vůbec největší český 

pivovar.  

 

Česká zbrojovka Uherský Brod - založena v roce 1936, zabývá 

se výrobou ručních palných zbraní. Firma sídlí v Uherském Brodě. Česká zbrojovka patří 

k deseti největším výrobcům ručních palných zbraní na světě a pěti, které vyrábí automa-

tické zbraně. 

 

Becherovka - 

založena v roce 1807, je 

tradiční český bylinný likér. 

Vyrábí se v Karlových 

Varech společností Jan 

Becher- Karlovarská Be-

cherovka. Vyrábí se z více 

než dvaceti druhů bylin a 

koření. Může se jí také 

přezdívat ‚béžovka‘ nebo 

taky ‚třináctý karlovarský 

pramen‘. 

 

Botas - založena v roce 

1963, je výrobce obuvi a sídlí ve 

Skutči. Na rozdíl třeba od Bati, je 

Botas spíše zaměřený na spor-

tovní obuv. 
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 Jar - založena v roce 1955, je značka saponátových, čisticích i 

dezinfekčních prostředků. Než vznikl jar, jak ho známe, prošel mno-

ho úpravami jak vzhledově (např.: skleněná lahev, plastová 

s uzávěrem atd.), tak složením například byl jar jménem: Jar extra, 

Jar 75, Jar prim, Jar Fairy, Jar citrus atd. 

 
Orion - založena v roce 1896, je česká 

značka především čokolády, ale i jiných cukro-

vinek sídlící v Praze. Od roku 1947 je značka 

pražských čokoládoven. Od roku 1992 je jedna 

ze švýcarských značek firmy Nestlé. 

 
Pedro - založena v roce 1968, 

byla bublinová žvýkačka s ovocnou 

příchutí, ovšem teď se z ní stala 

značka i dalších cukrovinek například 

bonbonů. Na velmi známé žvýkačce 

byl chlapec v sombreru se žvýkačko-

vou bublinou u pusy. 

 

Mora - založena v roce 1825, je tradiční český 

výrobce kuchyňských spotřebičů. Továrna firmy 

sídlí v Hlubočkách nedaleko Olomouce, místní časti 

Mariánské údolí. 

 Alpa - založena v roce 1913, společnost Alpa je 

především známá výrobou tradiční francovky, která má 

stejnojmenný název Alpa. Sídlí ve Velkém Meziříčí. 

Francovka se vyváží všude možně po světě, kromě toho 

se zabývá i zakázkovou výrobou kosmetických produk-

tů. 

 

-schal- 
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NAŠI PREZIDENTI 

   

Tomáš Garrigue Masaryk 1850–1937 (ve funkci 1918 - 1935) 

Masaryk byl náš první československý prezident, ale známý byl 

také například jako filozof, pedagog nebo československý 

státník. Vždy se řídil svými rozhodnutími a i přesto, že velká část 

obyvatel byla obvykle proti jeho rozhodnutím, svůj názor 

neměnil a tím si často vysloužil nepříznivost obyvatelstva. 

Edvard Beneš 1884–1948 (ve funkci 1935-1938, 1945-1948) 

Po začátku první světové války organizoval Beneš vnitřní odboj 

a zasloužil se o úspěch celé revoluční akce, tedy pro rozbití 

Rakouska-Uherska a dosažení samostatnosti Československa. 
Beneš byl ve funkci mimo jiné v období 

Mnichovské dohody a začátku tzv. druhé 

republiky. Během druhé světové války stál v čele 

exilové vlády v Londýně. V roce 1948 přijal demisi 

nekomunistických ministrů a pověřil Klementa 

Gottwalda sestavením nové vlády.  

Emil Hácha 1872–1945 (ve funkci 1938-1945) 

Na nátlak svého okolí se v roce 1938 stal prezidentem. V 

prvních letech svého působení ve funkci prezidenta byl 

velmi aktivním politikem, který se zasazoval za práva 

českého národa. Zejména na začátku války se stavěl proti 

germanizaci a zasazoval se za propuštění vězněných 

Čechů. V roce 1945 byl zatčen, zemřel ve vězeňské 

nemocnici na Pankráci. 

Klement Gottwald 1896–1953 (ve funkci 1948-1953) 

Gottwald byl československý komunistický politik, jenž 

byl od roku 1929 poslancem Národního shromáždění, 

po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci 

premiéra ve své první a druhé vládě. Čtyři měsíce po 

převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen 

prezidentem Československa. Byl přímo odpovědný za 

smrt mnoha desítek svých odpůrců i nevinných lidí. 
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Antonín Zápotocký 1884–1957 (ve funkci 1953-1957) 

Zápotocký byl československý komunistický politik a později 

premiér Československa, který se stal druhým 

československým komunistickým prezidentem. Ve 

dvacátých letech patřil ke skupině vedené Komunistickou 

stranou Československa a v letech 1922–1925 byl 

generálním tajemníkem strany. 

Ludvík Svoboda 1895–1979 (ve funkci 1968-1975) 

Svoboda byl československý generál a politik. Během 

druhé světové války vedl 1. československý armádní 

sbor na východní frontě. Po osvobození 

Československa byl v letech 1945 až 1950 ministrem 

národní obrany. Po dlouhých letech v ústraní byl v 

roce 1968 zvolen prezidentem Československé 

republiky. 

Václav Havel 1936–2011 (ve funkci 1990 – 2003) 

Havel byl český dramatik, esejista a kritik komunistického 

režimu a později politik. Byl devátým a posledním 

prezidentem Československa a prvním prezidentem České 

republiky. Jeho první funkční období trvalo půl roku, tedy do 

prvních svobodných voleb. V tomto období byl na vrcholu své 

moci. 

Antonín Novotný 1904-1975 (ve funkci 1957-1968) 

Novotný byl třetím komunistickým československým prezidentem. 

Do funkce se dostal pouze díky podpoře Moskvy, veřejnost přijala 

Novotného s výsměchem, neboť na svou funkci nestačil 

intelektuálně a jeho vystupování nepůsobilo úplně přesvědčivě. 

Během jeho působení ve funkci ale došlo k jistému uvolnění ve 

společnosti. V roce 1968 byl svými odpůrci donucen odstoupit jak 

z funkce 1. tajemníka UVKSČ, tak z funkce prezidenta a úplně odešel 

z politického života. 

Gustav Husák 1913-1991 (ve funkci 1975-1989) 

V padesátých letech byl vězněn a opakovaně mučen, 

v šedesátých letech byl plně osvobozen. Za jeho vlády 

se opět prohloubila totalita. Po listopadu 1989 přispěl 

ke klidnému průběhu převratu tím, že odmítl řešit 

situaci násilím, poté odstoupil z funkce.  
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Václav Klaus 1941 (ve funkci 2003-2013) 

Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník 

a prognostik, po listopadu 1989 se stal ministrem financí 

ČSSR ve vládách národního porozumění a později 

národní oběti, v níž zastával i post vicepremiéra. V roce 

1991 inicioval založení Občanské demokratické strany. 

Miloš Zeman 1944 (vláda 2014 – dosud) 

Miloš Zeman, prognostik, je náš současný prezident. V 

přímé volbě v roce 2013 byl zvolen prezidentem 

České republiky. První kolo vyhrál a v rozhodujícím 

druhém kole zvítězil nad tehdejším ministrem 

zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Svůj prezidentský 

post se rozhodl obhajovat v následujících 

prezidentských volbách 2018, ve kterých postoupil s 

Jiřím Drahošem do druhého kola. V něm obhájil 

prezidentský úřad na dalších pět let. 

-vema- 
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Významné stavby 
 

Součástí byla i zahrada, která 

byla upravena podle francouz-

ského stylu. Celková cena byla 

1,8 milionů korun (800 tisíc korun 

stavba a 1 milion interiér). 

V současnosti funguje Kramářova 

vila jako rezidence českých pre-

miérů (aktuálně Andrej Babiš).  

 

 

  

Již v období Československa se začaly stavět první modernější stavby. Avšak nečekejte domy 

s plochou střechou a nejnovějším vybavením dle současného měřítka. Stavby nezáleží jen na 

vybavení, ale i na vnějším vzhledu. A právě na to se v tomto období architekti nejvíce zaměřili. 

Několik staveb vám teď představím. 

 
1) Vila Karla Kramáře 

1. předseda vlády Karel Kramář si 

vzhledem k jeho politickému 

postavení postavil tuto vilu, a to 

v pražských Hradčanech. Celková 

výstavba trvala 3 roky (od roku 

1911 do roku 1914). Vilu navrh-

nul rakouský architekt Friedridch 

Ohmann a interiér manželka 

Kramářová.  

 

2) Vila Tugendhat 

 
Tuto vilu si nechala v severní 

části Brna vystavit židovská 

rodina Tugendhatových vlastní-

cí továrny a podílející se na 

výstavbě Brna. Této rodině ji 

navrhl architekt Ludwig Miese 

van der Rohe a Lilly Reich. Je 

tvořena třemi patry. V horním 

se nachází přijímací hala, ložni-

ce manželů Tugendhatových, 

dva dětské pokoje a rozlehlá 

terasa.  
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V prostředním se nachází 

hlavně obytná část a 

v spodním patře technické 

zázemí (vytápění, voda, plyn 

atd.) V roce 2001 byla zapsá-

na na seznam světového 

dědictví UNESCO. 

 

 

  3) Masarykův okruh v Brně 

 
Úplně první Masarykův okruh byl vytvořen již v roce 1930 a jeho podoba se měnila až do roku 

1987. Postupně se zmenšoval z velkého okruhu na poměrné minimum. Ten úplně první byl šest-

krát větší než ten, který můžeme vidět teď, měřil totiž skoro 30 km, oproti tomu dnešnímu, který 

je dlouhý pouze 5 km a nachází se v severozápadní části toho původního. 

První typ byl funkční v letech 

1930-1937 a byl to právě nej-

větší ze všech v Brně vybudo-

vaných. 

V letech 1943-1963 byl vystaven 

druhý, který se skládal z východní 

poloviny prvního a měřil 17 km. 

Další verze byla vybudována 

mezi lety 1963-1965 a funkční 

v letech 1965-1974. Okruh se 

opět zkrátil, a to o 4 km, což 

byla severozápadní část toho 

předchozího. 
Čtvrtý typ fungoval v letech 1975-

1986. Byla to opět zkrácená verze 

předchozího. Tentokrát byl zkrá-

cen o východní část, která měřila 

3 km. V této době měřil pouhých 

10 km a zkrátil se ještě jednou a 

to zatím naposledy. 
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Dále se vybudovaly a otevře-

ly např. dálnice D3 (Praha-

České Budějovice, 1987), D4 

(Praha-Nová Hospoda, 

2007), D5 (Praha-Plzeň-dále 

do Německa, 2006), D6 

(Praha-Cheb, 2012), D8 

(Praha-Ústí nad Labem-dále 

do Německa, 2016) a D11 

(Praha – Hradec Králové, 

2017). 

 

 

  

Avšak nezkrátil se z toho předchozího, ale byl vybudován úplně samostatně, právě 

v severozápadní časti původního. 

4) Dálnice 

 První nápady o propojení 

Československa se objevily 

v roce 1935, a to o propojení 

české Plzně se slovenskými 

Košicemi. Brno mělo však 

nápad o propojení západočes-

kého Chebu s městem 

v Podkarpatské Rusi Chust. 

Po schválení se se stavbou této dálnice začalo dne 2. 5. 1939. Její stavba byla však přerušena 2. 

světovou válkou. Po jejím konci výstavba pokračovala, avšak v roce 1950 byla ukončena. V roce 

1963 byla schválena stavba hlavní české dálnice a to D1, jejíž stavba započala 8. 9. 1967. Její 

první úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen již 12. 7. 1971. Úsek, který vedl až do Brna, 

byl otevřen 8. 11. 1980. Jelikož se roku 1993 Československo rozdělilo, byla trasa až do Chustu 

ukončena a D1 byla od Brna k hranicím se Slovenskem přejmenována na D2 a od Brna přesměro-

vána do Olomouce a Ostravy a poté pokračovala dále do Polska pod názvem A1. 
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5) Pražské metro 

 
Jeho nynější délka je 65 km. Ale i metro nebylo zrovna lehké vybudovat. Například postavit ho 

pod Vltavou. Tunely musely být dost silné, aby se nepropadly stěny, ale taky musely být odolné 

proti otřesům při projíždění metra.` Již první úsek byl otevřen 9. 5. 1974 a vedl mezi nádražím 

Florenc a Kačerovem (dnešní část linky C). 

Linka A byla celá dokončená 6. 4. 2015. První 

úsek mezi stanicí Dejvická a Náměstí míru 

byla otevřena 12. 8. 1978. Další část měla tři 

stanice, a to Jiřího z Poděbrad, Flora a Želiv-

ského byly otevřeny 19. 12 1980. Další úsek 

byl otevřen 11. 7. 1987 a byla to přidaná 

stanice Strašnická. 4. 7. 1990 se přidala 

stanice Skalka a 26. 5. 2006 stanice Depo 

Hostivař. Nejnovější prodloužení přidalo 

stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petři-

ny a Nemocnice Motol.   

První úsek linky B se otevřel 2. 11. 1989 a byl mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florenc. Dále 

následovaly úseky Smíchovské nádraží - Nové Butovice (26. 10. 1988), Florenc - Českomoravská 

(22. 11. 1990), Butovice - Zlíčín (11. 11.1994) a Českomoravská - Černý Most (8. 11. 1998). 
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A linka C Florenc-Kačerov (9. 5. 1974), 

Kačerov - Háje (7. 11. 1980), Florenc - 

Nádraží Holešovice (3. 11. 1984), Ná-

draží Holešovice - Ládví (26. 6. 2004) a 

Ládví - Letňany (8. 5. 2008). Nejvíce 

cestujících přepravilo metro roku 1992, 

a to skoro 650 milionů. Od té doby se 

pohybovalo množství mezi 590 miliony 

až 400 miliony. 

 

6) Ještěd 

 
Každý, kdo někdy byl v Liberci, tuto 

neobvyklou stavbu viděl. Nachází se 

jihozápadně od Liberce ve výšce 

1012 m. n. m. Někteří ho znají 

hlavně díky sjezdovkám, ale i kvůli 

síti turistických cest. Jenže před 

touto stavbou zde byl například 

kamenný kříž (1737-1812), chata 

s přenocováním a občerstvením 

(1850-1868) a horský hotel podle 

plánů stavitele Schäfera (1907-

1963). 

Až do teď na vrcholu je stavba, 

kterou navrhl architekt Karel 

Hubáček, který například navrhl i 

dům kultury zde v Teplicích. 

Stavba Ještědu započala 30. 7. 

1966 a byla dokončena 21. 9. 

1973. Nyní funguje jako hotel, 

vysílač a restaurace. Roku 1990 

se na vrchol hory vrátil i dřevěný 

kříž odstraněný v 80. letech. 
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7) Obchodní dům Kotva 

 
Ve své době to byl jeden 

z nejmodernějších a největších 

obchodních domů v Praze. Avšak 

před tím, než zde Kotva byla, nachá-

zelo se tu původní náměstí republi-

ky. Stavba navrhnutá Věrou Macho-

ninovou a Vladimírem Machoninou a 

postavena v té době neobvyklou 

švédskou stavební společností SIAB 

trvala 5 let (1970-1975). Je tvořena 

několika spojenými šestiúhelníky. 

Vzhledem k funkci našeho státu 

představovala Kotva hlavně symbol 

bohatství socialismu. 

 
8) Žižkovská věž 

 
Další dominantní stavba města, tentokrát Prahy. V roce 1974 byl potřeba pro Prahu větší a mno-

hem výkonnější vysílač, který by byl minimálně 200 metrů vysoký a stál na vyvýšeném místě. 

Nejdříve se navrhovala stavba nového na Petříně, která by měla být 160 metrů. Tento plán však 

přerušili památkáři, kteří navrhovali lepší místo pro postavení vysílače, a to právě na Žižkově 

poblíž Mahlerových sadů. 

Stavba začala až v říjnu roku 1985 a trvala do roku 1991. V březnu tohoto roku začalo zkušební 

vysílání a pro veřejnost byl otevřen 17. 2. 1992. I když byla stavba dokončená a funkční, roku 

2000 bylo přidáno dílo Davida Černého „Miminka“. Celkem zde bylo nainstalováno 10 batolat 

lezoucích nahoru a dolů. Vzhledem k pozitivním ohlasům v roce 2001 zde zůstala batolata natr-

valo. Hlavní funkcí tohoto vysílače je i restaurace a hotel. Minimální cena na jednu noc je 14 000 

Kč. 

 
-hory- 
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Jméno Alfons Mucha se poprvé objevilo, když 

se mu vyskytla možnost vytvořit plakát k 

divadelní hře Gismonda, který mu téměř přes 

noc vynesl celosvětový věhlas. S herečkou 

Sarah Bernhardtovou, která měla ve hře hlavní 

roli, později uzavřel smlouvu o spolupráci na 

dalších šest let a on pro ni a její divadlo 

vypravoval hry, navrhoval kostýmy a další 

plakáty. 

Alfons Mucha 1860 – 1939 malíř, grafik a designér 

Osobnosti vědy a umění v průběhu století 

Ema poprvé chtěla zkusit své štěstí v Národním divadle, kde 

ji odmítli. To ji ale neodradilo a v ten samý rok odstartovala 

svou kariéru v Berlíně. Po deseti letech získala angažmá v 

Metropolitní opeře v New Yorku, kde zpívala např. s velice 

známým Italským zpěvákem Enricem Carusem.   

Ema Destinnová 1878 – 1930 operní zpěvačka.   

Karel Čapek 1890 – 1938 spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, 

překladatel a amatérský fotograf 

Jako vychovatel vydržel jen tři měsíce a 

poté přešel k novinařině. Stal se 

redaktorem v několika denících a 

časopisech jako například v Národních 

listech, v týdeníku Nebojsa nebo v 

Lidových novinách. 

Karel od svých 21 let trpěl Bechtěrevovou nemocí, což je nemoc, která vám ničí především páteřní 

obratle. Díky této nemoci nemusel bojovat v 1. světové válce. Po ukončení studia krátce působil 

jako vychovatel v šlechtické rodině. 

Tento článek vás seznámí s nejdůležitějšími českými osobnostmi vědy a umění za posledních 100 

let. Pojďte si společně s ním připomenout, že i české osobnosti ovlivnily svět. 
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Otto Wichterle 1913 -1998 český vědec a vynálezce 

Proslulý je především svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a 

celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Na jednoduchém stroji poskládaném ze 

stavebnice Merkur vyrobil první čtyři kontaktní čočky. Hned po prvních testováních jich byl schopný 

vyprodukovat několik set týdně, na jeden pár mu totiž stačila necelá čtvrthodina. 

Jaroslav byl objevitel a 

zakladatel polarografie, díky 

které v roce 1959 získal 

Nobelovu cenu za obor 

chemie. Od toho momentu 

bylo poprvé možné zjistit 

přesné chemické složení 

jakéhokoliv roztoku s rychlostí 

a přesností do té chvíle 

nevídané. 

Zdeněk Miler 1921- 2011 český režisér, výtvarník animovaných filmů pro děti, 

autor oblíbené postavičky Krtečka. 

Příběh Zdeňka Milera je jako z pohádky. Při 

přemýšlení o tom, jak by ilustrátor a výtvarník 

tehdejšího studia Bratři v triku mohl vylepšit povídku 

„O plátěné košilce“, si dlouho, dlouho lámal hlavu. 

Nad tím, jak by příběh plný dospěláků mohl pro 

dětské uši a oči odlehčit. Pátrání po ideálním hrdinovi 

ukončilo až jedno zakopnutí na zahradě, hned vedle 

krtince. Dostal nápad použít pro příběh to malé, 

černé, slepé a trochu nemotorné zvířátko. Celé dva 

roky pak trvalo, než se podařilo prokreslit se k jeho 

finální podobě. 

Jaroslav Heyrovský 1890 – 1967  fyzikální chemik, objevitel a zakladatel 

polarografie 
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Gott. Jméno, které zná snad každý z nás. Celkem získal 42 slavíků. 

V mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni 

se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když 

nebyl přijat, odešel do učení v oboru elektromontér. Během 

učňovských let se věnoval hudbě a zpěvu. Aby se stal zpěvákem, 

šel na konzervatoř. V 50. letech příležitostně vystupoval zároveň 

jako zpěvák – amatér a účastnil se různých pěveckých soutěží. U 

poroty sice zcela propadl, avšak dostal nabídku na angažmá v 

pražských tanečních kavárnách s orchestry. 

Josef Škvorecký 1924 – 2012 spisovatel-prozaik, esejista, překladatel 

Po válce vstoupil Josef Škvorecký na pražskou lékařskou fakultu, záhy však přestoupil na studium 

angličtiny a filozofie na UK s perspektivou středoškolského profesora. 

Po studiu krátce působil jako učitel. Po promoci nastoupil 

dvouletou vojenskou službu u tankového praporu v Mladé 

Boleslavi. Po vojně pracoval jako nakladatelský redaktor v 

Odeonu, dále jako redaktor dvouměsíčníku Světová 

literatura, který spoluzakládal. V roce 1963 se stal volným 

spisovatelem. Společně s manželkou založili důležité exilové 

nakladatelství 68’Publishers. v Torontu. 

Miloš Forman  1932 – 2018 režisér, scenárista a herec 

Vyrůstal v domově mládeže v 

Poděbradech, protože jeho rodiče 

zahynuli během války. Vystudoval 

FAMU a v roce 1963 debutoval jako 

režisér snímkem Konkurs. V tomtéž 

roce natočil svůj první film Černý 

Petr, který získal mnoho 

zahraničních ocenění. V 1975 vyhrál 

cenu Oscara za nejlepší režii ve filmu 

Přelet nad kukaččím hnízdem. 

Jan Saudek 1935 český fotograf 

Nejčastějším předmětem jeho fotografií byla žena, 

ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. V počátcích 

své tvorby se zabýval také tematikou dětství a vztahu 

mezi dospělými a dětmi. Na konci 60. let odletěl do 

Ameriky, kde se seznámil s Hughem Edwardem, šéfem 

oddělení fotografie v Institutu umění v Chicagu. 

Karel Gott 1939 Zpěvák 
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Vlastimil Harapes 1946 herec, tanečník, choreograf 
Vlastimil vystudoval tanec na 

baletní škole v Rusku. Tančil na 

celé řadě světových baletních 

scén. Od roku 1990 byl 

choreografem a ředitelem 

baletního souboru Národního 

divadla. Zahrál si také v 

několika známých filmech jako 

např. Jak vytrhnout velrybě 

stoličku. 

Bořek Šípek 1949 – 2016 výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel 

Byl ředitelem společnosti Czech Deco Team. Team architektů, 

designérů, výrobců a dovozců designového nábytku, kteří se 

rozhodli přispět k propagaci českého designu. Bořek je známý 

zejména jako tvůrce skleněných uměleckých objektů a 

nábytku. 

Helena Vondráčková 1947 zpěvačka a herečka  

Osudový zlom pro Helenu Vondráčkovou nastal, když v paláci 

Lucerna vyhrála pěveckou soutěž Hledáme nové talenty s 

písní Summertime. Za rok nastoupila v divadle Rokoko, kde 

se seznámila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem, s 

nimiž v roce 1968 vytvořila popové trio Golden Kids. 

Vladimír Remek 1948 bývalý vojenský pilot, československý kosmonaut 

Vladimír byl vybrán, aby 

mohl odletět do vesmíru. 

Aby se ale do vesmíru 

mohl podívat, musel projít 

dvouletým kurzem. Byl 87. 

kosmonaut světa, ale jako 

první z Československa. A 

jako první z Evropy. Ve 

Vesmíru strávil přesně 7 

dní, 22 hodin a 17 minut. -vema- 

32



 

  

Kvíz, aneb vyhrajte sladkou odměnu! 
Jak na to? Kvíz spočívá v tom, že na otázky níže položené odpovíte do formuláře na druhé straně. 

Věty by měly být více méně jednoslovné. Po zodpovězení všech otázek vyplňte také jméno a 

třídu. Poté stačí formulář se správnými odpověďmi odstřihnout a vhodit do bedny před ředitel-

nou do 18. 1. 2019. 22. 1. vyhlásíme vítěze. Malá nápověda: odpovědi na všechny otázky najdete 

v tomto časopisu. Stačí si ho jen přečíst. Přeji hodně štěstí všem! 

1. Alfons Mucha udělal plakát, který ho proslavil. K jaké divadelní hře ho namaloval? 

2. Jak se jmenuje první Formanův film, který získal mnoho zahraničních ocenění? 

3. Jak dlouho trvalo vymyslet Zdeňku Milerovi krtečka do finálního provedení? 

4. Kde se vyrábí Becherovka? 

5. Jaký je rozdíl mezi výrobcem bot Baťa a Botas? 

6. Jak dlouhé je nynější pražské metro?  
7. Kde se nachází Ještěd? 

8. Kdy se začala stavět první dálnice? (den, měsíc, rok) 

9. V jakém roce byl úspěšně spáchán atentát na R. Heydricha? 

10. Kdy začala pravidelně vysílat Československá televize? 

11. Za jaký tým vyhrál J. Jágr dvakrát Stanley cup? 

12. Jak se jmenoval úspěšný krasobruslař, který se narodil v Bratislavě? 

13. Jak se jmenuje sestra Nikoly Sudové? 

14. Jak se začalo říkat Dominiku Haškovi během jeho kariéry? 

15. Jaký prezident byl devátým a posledním prezidentem Československa a zároveň prvním 

České republiky? 

16. Nad kým vyhrál druhé volby náš prezident Miloš Zeman? 

17. Mohli se potkat Klement Gottwald a Miloš Zeman? 

18. Kdo si postavil vilu v pražských Hradčanech? 

19. Jaké heslo měla spartakiáda neboli přehlídka socialistické tělovýchovy? 

20. Kdy se rozpadlo Československo a kdo to požadoval? 

 

Otázky: 
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 Formulář: 
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

15. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

17. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

18. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

19. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Jméno:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Třída: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

-schal- 
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