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Jaromír Jágr 
Narození: 15.únor 1972 Kladno 

Jaromír Jágr je český útočník. Hraje za klub Rytíři Kladno ve WSM lize. Dříve 
hrál v amerických a kanadských klubech Pittsburgh Penguins, Washington 
Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, 
New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames. Taky hrál několik let za 
ruský tým Avangard Omsk v KHL. S českou reprezentací vyhrál dvakrát 
mistrovství světa a jednou olympijský hokejový turnaj. V NHL získal dvakrát 
Stanley Cup, pětkrát byl vítězem kanadského bodování.  

 

 
Autor: Ondřej Nováček 
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EarvinNgapeth 

EarvinNgapeth je jeden z nejlepších volejbalových hráčů 
světa. Je francouzské národnosti. Narodil se 12. 2. 1991. Nyní je mu 27 let. Jeho 
výška je 194 cm a váží 101 kg. Hraje za tým Zenit Kazan (ruský tým), ale zde je 
nováčkem a dříve hrál za tým Azimut Modena, se kterým vyhrál italský pohár a 
superpohár. Hraje na pozici univerzála. Jeho číslo je 9. Při výskoku na smeč 
vyskočí 358 cm a na bloku 327 cm. Ve světě je velmi známý. S francouzským 
národním týmem vyhrál mistrovství světa v roce 2015. V roce 2017 byl 
jmenován nejcennějším hráčem světové ligy FIVB. Jeho otec Éric pochází 
z Cameronu, také hrál jako reprezentační hráč Fracie. Earvin se dostal na čas do 
vězení za rvačku v klubu a byl propuštěn o pět měsíců dříve. Mimo volejbal je 
to model a ambasador značky Adidas. 

Zenit Kazan 
Zenit Kazan je ruský volejbalový tým. Je jeden z nejlepších na světě a má pouze 
špičkové hráče. Tento tým hraje ruskou super ligu. Tuto ligu vyhráli celkem 
10x. Klub byl založen roku 2000. Hlavní trenér je Vladimír Alekno. Hráli zde 
hráči jako Wilfredo Leon, Mathew Anderson, Nikita Aleksejev a spustu dalších.

 
Autor: Ondřej Novotný 
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Eminem 
MarshallBruceMathers III. Známější spíše jako SlimShady nebo ještě lépe 
Eminem je americký rapper (jeden z nejlepších všech dob….žádný Lil Pump 
nebo Drake). Je aktuálně nejúspěšnější v prodeji alb (jestli říkáte ne, tak si to 
vyhledejte..no anebo vám to tu dám) prodal jich 155 miliónů, což je celkem 
slušné číslo, že? Jeho nejznámější skladby jsou Lose Yourself, Not Afraid, 
Thewayyoulie a the Monster (u posledních dvou zmiňovaných tam je ještě i 
Rihanna). Jeho první album nese jméno Infinite, které bylo vydáno někdy v roce 
1996 (jo to jsem zapomněl….Em se narodil 17.10.1972, takže mu bude 
zanedlouho 46 let) a jeho nejnovější album se jmenujeKamikaze, které vyšlo 
letos v srpnu. A jako zajímavost má vlastní film jménem 8 míle, která je o jeho 
životě (v klidu, nemluví tam do toho a nejsou tam jeho obrázky z dětství, je to 
prostě jako normální film a rapuje tam taky) a díky skladbě Lose Yourself, 
kterou psal při filmu, vyhrál Oscara. Taky vyhrál 13x Grammy, které ovšem 
prodal. Měl také rapovou skupinu D12. A také je Eminem známý díky 
kontroverzi. A nakonec napíšu jen to, že jakožto rapper měl celkem dost 
nepřátel, například MGK (MachineGunKelly), Benzino (bostonský rapper, co 
přiznal, že se díky němu bojí o afroamerickou hiphopovou scénu), dále pak Ja 
Rule,Xzibit, Canibus, JermaineDupri, Donalda Trumpa (toho byste mohli 
znát…je to americký prezident), Lil Pump, Lil Xan, Drake a mnoho dalších. 

 
Autor: Marek Novotný 
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Filmy Roku 2018 
Black Panther 
Black Panther je dobrodružství film válečníka T´Chally,který se po 
smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak 
technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným 
králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou 
T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké 
zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen 
Wakandu, ale i celý svět.  
 
 

ReadyPlayerOne 
ReadyPlayerOne je film o virtuální realitě,když zemřel tvůrce hry 
James Holliday, tak odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, 
který najde velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak 
zběsilý závod, který pohltí celý svět 
 
 
 

TombRaider 
Lara Croft zjistí, že její otec stále žije, a vydá se po jeho stopách hledat 
legendární hrobku na mýtickém ostrově někde poblíž japonského 
pobřeží. Loď, která ji měla dopravit na pevninu, ztroskotá v silné bouři 
a Lara se ocitá sama uprostřed neznáma. 
 
 
 
 
 
Autor: David Vařečka 
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Sportovní den 2. stupně 2018 
 

 

 

Ve středu 5.9. proběhl na naší škole sportovní den. Jako již mnoho let se 
soutěžilo ve čtyřech hlavních disciplínách – hod míčkem, který pro osmou a 
devátou třídu vystřídal vrh koulí, skok daleký, běh na 60 a 800 metrů. 
Soutěžilo se také ve štafetě. 

 
Celý druhý stupeň začal rozcvičkou, která byla bezpochyby důležitou. Jako 
první začal štafetu 6. ročník a poté i další třídy. Vítězi se stali žáci třídy 8.A, 
kteří pod vedením paní učitelky Šlézové s přehledem překonávali každou 
disciplínu. Byli zároveň spolu s devátým ročníkem i pořadateli. Organizace 
byla díky nim skvělá a všichni  jsme si den užili, ačkoli byl velmi fyzicky 
náročný. 

 
Poté jsme dali dohromady všechna družstva z chlapců a dívek jednotlivých 
tříd. Pro nás, jakožto 8. ročník, byl připraven místo hodu míčkem vrh koulí, 
se kterým jsme si více méně poradili, přestože jsme jej zkoušli poprvé. 
Následovaly další každoroční disciplíny. Díky – na jeden z prvních 
zářijových dnů nečekanému – počasí se běžel zejména 800m běh dost 
obtížně, jako vždy jsme jej ale téměř všichni absolvovali bez potíží. 

 
Ačkoli jsme z něj měli na začátku docela obavy, vše proběhlo fajn a spousta 
z nás byla svými výsledky překvapena, často milým způsobem. Pro násto  
byl předposlední sportovní den, těšíme se i na příští, kdy budeme možná 
moci s celou jeho přípravou pomoci. 

 
Autorka: Jana Černá 
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YouTube 
 
Co je YouTube?-YouTube je největší internetový server, kde se dají 
nahrávat videosoubory. 
Kdo může na YouTube nahrávat videosoubory?– Na YouTube může 
nahrávat videosoubory úplně každý, kdo si založí YouTube účet. 
Co z toho budu mít? – Ze začátku nic, ale postupem času se získávají 
odběratelé, palce nahoru/dolů a zhlédnutí. Jakmile se dosáhne hranice 10 000 
zhlédnutí, YouTube bude na bankovní účet posílat opravdové peníze. Třeba za 
deset milionů zhlédnutí na videu, můžete dostat několik desítek až stovek tisíc 
korun českých. 
Jak se nazývá člověk, který se tímto způsobem živí?- Je hodně lidí, 
kteří se YouTubem živí. Nejodebíranější účet na YouTube se jmenuje 
PewDiePie ( přes 66 milionů odběratelů a skoro 19 miliard zhlédnutí). V České 
republice je to ViralBrothers, ale natáčí anglická videa i přesto, že jsou Češi. 
Hodně lidí je bere jako americké YouTubery.  
Žebříček 5-tinejodebíranějších českých YouTuberů:               
Peter PlutaX – natáčí synthesii, ale přesto, že má anglické názvy videí, tak je 
Čech 

Ment– natáčí hlavně hry, ale i vlogy ze života či zahraničí 
GEJMR  – YouTuber, který se nikdy neukázal na kameru 
PedrosGames – profesionální stavitel ve hře Minecraft 
HouseBox – blázen do hry Roblox, ale dřív natáčel Minecraft 
 
Autor: Jakub Nol 
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Sport 
Kauza LeBron James 

(LeBron James je hráč profesionální hráč NBA. 
Byl narozen 30. prosince 1984) 

Po hráčích amerického fotbalu se Donald J. Trump pustil do LeBrona Jamese. 
Stěžoval si, že se Trump rozhodl rozdělovat lidi i pomocí sportu. „V posledních 
měsících jsem zaznamenal, že používá sport k rozdělování lidí, s čímž nemohu 
souhlasit, protože vím, že ve sportu jsem měl poprvé okolo sebe někoho bílého.“ 
LeBron James zřetelně narážel na prezidentovu loňskou kritiku hráčů 
amerického fotbalu, kteří poklekávali při hymně, aby uctili černochy, které 
zastřelila policie. Podle Trumpa by měli být tito hráči vyhozeni kvůli neúctě 
k americké hymně. 

 
 
LeBron James a Donald J. Trump

 

 

Autor: Vojtěch Neprášek 
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SPORT 
UsainBolt 

 
Narozen: 21. srpna 1986 (32 let) 

Bývalý jamajský atlet, držitel tří světových rekordů v běhu na 100m s časem 
9,58s, v běhu na 200m s časem 19,19s a v běhu na 150m s časem 14,35s 

Jeho nejrychlejší změřená rychlost byla 44,74 km/h 
 

Přehled medailí z letních olympijských her: 

 
Zlatá Medaile z běhu na 100m LOH 2008 (9,69s) 
Zlatá Medaile z běhu na 200m LOH 2008 (19.30s) 
Zlatá Medaile z běhu na 100m LOH 2012 (9,63s) 
Zlatá Medaile z běhu na 200m LOH 2012 (19,32s) 

Zlatá Medaile ze štafety 4x100m LOH 2012 (36,84s) 
Zlatá Medaile z běhu na 100m LOH 2016 (9,81s) 
Zlatá Medaile z běhu na 200m LOH 2016 (19,78s) 

Zlatá Medaile ze štafety 4x100m LOH 2016 (37,27) 
 
 
 
 

Přehled medailí z Mistrovství světa atletiky: 

 
Stříbrná Medaile z běhu na 200m IAAF 2007 (19,91) 

Stříbrná Medaile ze štafety na 4x100m IAAF 2007 (37,89) 
Zlatá Medaile z běhu na 100m IAAF 2009 (9,58) 
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Zlatá Medaile z běhu na 200m IAAF 2009 (19,19) 
Zlatá Medaile ze štafety na 4x100m IAAF 2009 (37,31) 

Zlatá Medaile z běhu na 200m IAAF 2011 (19,40) 
Zlatá Medaile ze štafety na 4x100m IAAF 2011 (37,04) 

Zlatá Medaile z běhu na 100m IAAF 2013 (9,77) 
Zlatá Medaile z běhu na 200m IAAF 2013(19,66) 

Zlatá Medaile ze štafety na 4x100m IAAF 2013(37,36) 
Zlatá Medaile z běhu na 100m IAAF 2015 (9,79) 
Zlatá Medaile z běhu na 200m IAAF 2015 (19,55) 

Zlatá Medaile ze štafety na 4x100m IAAF 2015 (37,36) 
Bronzová Medaile z běhu na 100m IAAF 2017 (9,95) 

 
 

Svou kariéru ukončil v roce 2017 na světovém šampionátu (IAAF) v Londýně. 
 
Autor: Albert Hořejš 
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Sportovní den – 1. stupeň 
 

Ve středu 12. 9. se na atletickém stadionu zase po roce konal Sportovní den pro 
děti 2. – 5. ročníku. Počasí jim opravdu přálo. I když to bylo náročné, každý z 
nich do toho šel s odhodláním a dal do toho všechno. 

Závodilo se ve družstvech rozdělených na chlapce a dívky + týmy za každou 
třídu. Každý tým bojoval o vítězství. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, 
skoku do dálky, běhu na 60m, týmovou štafetou a na závěr se běžel vytrvalostní 
běh. I když byli žáci často vyčerpaní, ukázali, že na to mají a že to zvládnou. 
Nechyběla ani vzájemná podpora jak v jednotlivých týmech, tak i mezi 
ostatními dětmi navzájem. 

Na akci se podíleli jak učitelé, tak i prarodiče a rodiče některých dětí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání medailí a diplomů nejlepším 
sportovcům proběhlo v pondělí 17. 9. na školním hřišti v 11 hod. 

 

Autorka: Nikola Šebestiánová 
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Beretta 71 
Prodloužená pěst agentů MOSSADU 

I zbraň malé ráže může najít 
uplatnění ve státních službách. 
Příkladem budiž veleúspěšná 
BERETTA 71. Lehká malá 
zbraň renomované italské 
značky s výbornou ergonomií, 
skvěle se hodící pro skryté 
nošení, byla součástí výzbroje 
např. Izraelské tajné služby 
MOSSAD. Po přezbrojení se 
část vyřazených pistolí 
objevila na českém trhu. 
 

Čtrnáct tichých 
výstřelů 
Postarší muž se vracel odpoledne 16.října 1972 římskými                                                                                                                
ulicemi domů. Zastavil se v obchodě nedaleko bydliště, aby nakoupil nějaké 
drobnosti k večeři a zatelefonoval si. Svého stínu v klobouku a s dýmkou 
v ústech, který sledoval každý jeho krok, si nevšiml. Když telefonoval, do 
ztemnělé haly domu, kde bydlel, vstoupili dva muži. Velitel komanda Avner se 
svým kolegou zaujali pozice… 
Hromádka lesklých nábojnic ráže 5,6 mmpocházejících ze dvou pistolí Beretta 
71se válela na zemi. Ale ne nadlouho! Vzápětí po útoku střelců se na místě 
objevil zametač patřící také k příslušníkům zvláštního oddělení Kidon, aby 
odstranil nábojnice a další případné stopy. Cílem této akce bylo pomstít smrt 
izraelských sportovců. Zmíněná tajná mise vešla do dějin pod krycím názvem 
Hněv boží. 
Technické údaje:  
celková délka: 165 mm                     ráže: 5,6 mm 22 lr (long rifle) 
hmotnost nenabité zbraně: 460 g     kapacita zásobníku: 8+1 
šířka:  30 mmvýška:  123 mm 
délka hlav ě: 90 mmdélka zám ěrné:  113 mm 
cena: 3800 – 4000 Kč 
 

Autor: Vojtěch Šimek 
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Fortnite 
Fortnite je hra, která pohnula herním světem. 

První oficialní vydání Fortnite Battle royale proběhlo roku 2017 na PC. 
Jsou tu dva mody: free to play mod Battle Royale a mod za peníze coop PVP. 

 
 

SKINY 

 
Jsou tu skiny za sezónu a skiny, co si můžeš koupit v obchodě. 

Každý den se v item shopu objeví nové skiny nebo tance. 
Můžeš si koupit battle pass, kde můžeš získat až 100 odměn, když to ale budeš 

hrat, jinak se to nevyplatí a získáš jen část těch odměn, ale vyplatí se ti to koupit, 
protože samotný jeden skin stojí 2000 V-Bucksů= 542 Kč, ale battle pass stojí 

950 V-Bucksů=271 Kč. A to se vyplatí! 
 

Je tu i vzácnost skinů - třeba uncommon=běžné, rare=vzácné, epic= epické, 
legandary=legendární. 
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Můžeš si koupit i tance, krumpáče a tak dále.  

Čtyři způsoby, jak se zlepšit ve Fortnitu 
1. stavění=ve Fortnitu je stavění velmi důležité, když neumíš stavět, tak je fakt 

malá šance, že vyhraješ. Proto je dobré si v nastavení upravit stavění na tlačítka, 
která ti budou vyhovovat. 

 
2.lokace= vybrat dobrou lokaci je někdy velký problém, protože někdy v té vaší 

lokaci může být moc lidí nebo zas málo lootu, proto je spíš lepší vybrat 
nejmenovanou lokaci, protože tam bude chodit míň lidí a budete mít čas na 

lootění. 
3. camping= campení je pro zbabělce, protože tato taktika je pro hráče, co 

s touto hrou teprve začali, ale tuto taktiku nedoporučuju, protože se nenaučíte 
hrát pořádně. 

4. streameři= pokud se chcete naučit pořádně hrát, sledujte na Twichi 
nebo na Youtube streameri, protože se to od nich naučíte. 

 
Autor: Šimon Kučera 
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Hasičský sport 
Hasičský sport se skládá z několika kategorií 

přípravka od 3 do 6 let 
mladší žáci od 6 do 12 let 
starší žáci od 12 do 15 let 

muži od 15 do stáří 
ženy od 15 do stáří. 

Běhají se různé závody - požární útok 
                                      -branný závod 
                                      -běh na 60m s překážkami 
                                      -běh na 100m s překážkami. 
Běhá se také závod s názvem CTIJEV, běhají to pouze dospělí, a skládá se 
z několika součástí: požární útok a štafeta s překážkami, místo kolíku si 
předávají proudnici. 
Branný závod  je okruh od 1,5 km do 2 km. Běhají ho pouze mladší a strarší 
žáci,  na tom okruhu jsou různá stanoviště a úkoly, např. střelba, šplhání po laně, 
zdravověda, topografie a vázání uzlů.  
 
Autor: Jakub Pospíšil 
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Sport 
Kyusho Karate: 
O kyusho karate: Kyusho Karate Czech Republic je 
organizace, která vznikla v roce 2015 na základě 
dlouholeté školy karate vedené  Zdeňkem 
Dvořákem. Jsme vedeni pod celosvětovou organizací DKI – Dillman Karate 
International se sídlem v USA a prostřednictvím její pobočné 
organizace ZendoryuMartialArts z Velké Británie implementuje znalosti 
KyushoJitsu do bojových umění v České republice. 
Mentorem naší organizace je Paul Bowman, 9 DAN KyushoJitsu. Jsme velice 
rádi, že právě Paul Bowman se svými mnoha desítkami let praktických znalostí 
je naším učitelem, který nás po této složité cestě vede. Současně Kyusho Karate 
Czech Republic velmi úzce spolupracuje s organizací KyushoGermany. 
Zdeněk Dvořák, hlavní instruktor Kyusho Karate Czech Republic, k tomu říká: 
„Děkuji velmistrům Georgi Dillmanovi a Paulu Bowmanovi za otevření očí v 
bojových uměních. Teprve díky aplikaci tlakových bodů do kata mi mnoho 
technik začalo dávat smysl. Postupným zjišťováním všech souvislostí vidím, že 
toto je celoživotní cesta neustálého zdokonalování každého jednotlivce a pouze 
ohromná míra trpělivosti při praktických cvičeních Vás může posunout 
kupředu.“ 

 
Růzdné semináře : SEMINÁŘE PRO ROK 2018. 

• 26. 8. 2018: Seminář Kyusho Karate, Nymburk 
• 8. – 9. 9. 2018: Akademie Kyusho Karate 
• 16. 9. 2018: Seminář Kyusho Karate, Blovice 
• 30. 9. 2018: Seminář Kyusho Karate 
• 6. – 7. 10. 2018: Seminář s TakejiOgawa, 10 DAN, Hlinsko 
• 21. 10. 2018: Seminář s Alexandrem Borkem 
• 3. – 4. 11. 2018: Seminář s Paulem Bowmanem 
• 2. 12. 2018: Seminář Kyusho Karate 

 
Autor: Jan Bláha 



17 
 

Five night atfreddy´s 
Co to vlastně je?  Jedná se o hororovou hru pro jednoho hráče, jehož úkolem je 
přežít 5 nocí jako noční hlídač v Freddyho pizzerii. 
Co jako hlídač provádím? Kontroluješ kamery a zavíráš dveře ve své kanceláři. 
Proč zavírat dveře, to kvůli zlodějům?  No, jak se to řekne, ono totiž v noci 
ožívají animatronici ( roboti ), kteří ve dne mají úkol bavit děti, a ti se tě 
pokoušejí zabít. 

 
Jak se proti nim mám bránit? Tím, že kontroluješ pomocí kamer polohu 
animatroniků a zavíráš dveře, pokud jsou právě u tvé kanceláře. 
A jak dlouho se jim musím bránit?  Od půlnoci do 6 rána po dobu pěti nocí (čím 
dále jsi, tím těžší je se jim ubránit). 
Kolik her už je? Her je osm. 
A kdo je vyvíjí? No spíš vyvíjel, protože vydáním osmé a tím poslední hry 
ScottCawthon ukončil sérii fnaf. Teď už bude natáčet pouze tři filmy o této sérii. 
A vydal ještě jiné součásti série? Ano, kromě  her vydal ještě tři knihy plné rad a 
tipů pro hráče. 
Říkal jsi, že her je osm, vyjmenuješ mi je? Klidně, je to: 
Fivenightsatfreddy´s 
Fivenightsatfreddy´s 2 
Fivenightsatfreddy´s 3 
Fivenightsatfreddy´s 4 
Fivenightsatfreddy´ssisterlocation 
Fnafsimulator 
Fnaf Word  
Ultimatecustom night 
Má hra nějaký příběh? Má, ale přímo ve hře ho najít nejde. 
A kde se tedy nachází?  V knihách a na youtube, kde jsou různá videa a 
animace. O hře existuje i mnoho teorií. 
 
Autor: Matěj Dudek 
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Englishcollege in Prague 
Englishcollege in prague je soukromé česko-britské gymnasium v Praze. 
Přijímá žáky ve věku 13-19 let. Jelikož je to britské gymnasium, tak se tam přijímá 

už od osmé třídy základní školy, ale tam to berou jako 1. ročník. Tato škola není pro 
každého, protože školné není levné, stojí okolo 300 000 Kč za 2 roky. Na tuto školu se 
dá získat stipendium, což je 50%. A také tam jsou dost těžké přijímací zkoušky, testy se 
píší z angličtiny a z matematiky se zadáním v angličtině, také pokud uchazečův rodný 
jazyk je čeština, tak píše testy také z ní. Ale asi nejdůležitější a nejtěžší je anglický 
pohovor s ředitelem školy. Když se na školu dostanete do 3. ročníku, což je náš 
,,prvák“, tak se připravujete na IB maturitu. To je celosvětově uznávaná maturita. 
Celým názvem International Baccalaureate. Tato maturita se skládá z šesti předmětů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorka: Simona Orsáková 
 
 
 
 


