
 

 v   

2018/2019  

Žák 2. Stupně- Albert Hořejš 

3. díl 

2018/2019  

Časopis Sporťák  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falcon-heavy-crop.jpg
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjqKLBn6nfAhXQ-aQKHZFNCBkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dancewavescompetition.com/en&psig=AOvVaw3ZWENLwXardOUJpOs4N6nA&ust=1545217889343053


2 
 

 

Obsah 
Zpívání pro pejsky .................................................................................................................................... 3 

Lední hokej .............................................................................................................................................. 4 

Matěj Jendrišák ....................................................................................................................................... 5 

TANEC ...................................................................................................................................................... 6 

eSport ...................................................................................................................................................... 7 

SPORT ...................................................................................................................................................... 8 

DOMINIK HAŠEK ...................................................................................................................................... 9 

Exkurze do   Šestajovic .......................................................................................................................... 10 

Simone Arianne Bilesová ....................................................................................................................... 11 

Mikulášské klání 2005 ........................................................................................................................... 12 

SpaceX ................................................................................................................................................... 13 

Badminton ............................................................................................................................................. 14 

Pólo ........................................................................................................................................................ 15 

Linkin Park ............................................................................................................................................. 16 

Street dance .......................................................................................................................................... 17 

Jawa ...................................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Nohejbal ................................................................................................................................................ 19 

Moderní gymnastika.............................................................................................................................. 20 

Praga V3S ............................................................................................................................................... 21 

 

 

 

  



3 
 

Zpívání pro pejsky 
 

V pátek 7.12 se konal na 7. základní škole již 17. ročník charitativní akce  

Zpívání pro pejsky. 

Pod vedením učitelek Ivety Hrejsemnou, Šahiri Al-Midani a Pavlíny 

Kopáček-Hölzlové zpívali žáci 1. a 2. stupně. 

Pro Psí útulek v Kolíně se vybírali všelijaké pamlsky, hračky a peníze 

celkem za 12 237, - Kč.  

Svůj proslov tu má každoročně i Alice Vlková ředitelka psího útulku. 

  

 

                             

 

Napsal Albert Hořejš    



4 
 

Lední hokej 

Lední hokej (zkráceně také jen hokej) je týmový sport hraný na ledě. Jde o 
jeden z nejrychlejších sportů na světě. Hráči na bruslích dosahují vysokých 
rychlostí a vystřelený puk někdy přesáhne i rychlost 175 km/h. Hokej 
vznikl koncem 19. století v Kanadě (pravidla byla vytvořena v Montrealu v 
roce 1878), ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně severní a střední) a 
později částečně i do Asie. První záznam o hokejovém utkání, konaném na 
známém místě a ve známý čas, se zaznamenaným výsledkem mezi dvěma 
týmy se uskutečnilo 3. března 1875 v Montrealu na Victoria Skating Rink.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Napsal Ondřej Nováček  
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Matěj Jendrišák 
Matěj Jendrišák (3. dubna 1989, Havířov) je český florbalista hrající 
švédskou nejvyšší soutěž za tým IBK Linköping. Jedná se o jeho první 
zahraniční angažmá, do kterého se dostal po úspěšném angažmá v týmu TJ 
JM Chodov.  

Do mužské kariéry naskočil v Torpédu Havířov, kde také získal mládežnické 
medaile a startoval v regionálních výběrech za severní Moravu. 
Mládežnickým vrcholem byla zlatá medaile v kategorií starších žáků (2005) 
a v kategorii junioři (2008).Do Fortuna Extraligy, nejvyšší florbalové 
soutěže v ČR, naskočil v dorosteneckém věku v klubu Torpédo Havířov. S 
ním také získal stříbrnou medaili v Pohár ČFbU 2006 a následně stříbrnou 
medaili z Tipsport Extraligy v roce 2007. Po další sezóně strávené 
v Havířově odešel díky studijním povinnostem do Prahy a s tím přišel i 
přestup do nejslavnějšího českého FO Tatran Střešovice.  

Po sezóně však v rámci Prahy změnil působiště a přestoupil do klubu TJ JM 
Chodov, se kterým se v sezoně 2010/11 probojoval do semifinále extraligy.  

V roce 2007 se zúčastnil juniorského mistrovství světa, na kterém získal s 
českou reprezentací stříbrné medaile. 

 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Napsal David Vařečka 



6 
 

TANEC 
Tanec je pohybová společenská nebo sportovní aktivita, provozovaná 
převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je 
vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být považován za druh umění. 
Umělecký tanec bývá označován slovem balet nebo také scénický tanec  

Pro každého tanec znamená něco jiného, především je to svoboda, koníček, 
inspirace, odpočinek nebo umění,  

Typy tance: Break dance, Hip hop, Eletric boome, Disko dance, Hause dance, 
Lockin, Poppin, Street dance, Zumba 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala Simona Orsáková  
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eSport 
Historie: Samotný vývoj elektronického sportu lze pozorovat souběžně s 
rozvojem počítačových her. První náznaky kompetitivního hraní jsou 
známy již v dobách arkádových her po roce 1980 na počítačích Atari. 
Další velká vlna přišla s rozvojem počítačových sítí v systému Unix, který 
položil základ pro internetové hraní počítačových her. Pro PC hraní  bude 
nejdůležitější nástup hry Doom a Quake. Právě tyto položily pevné 
základy a stály u nadcházejícího rozmachu elektronického sportu.  
Například Quake je hlavní hrou populárního turnaje QuakeCon v 
americkém Dallasu, kde se již od roku 1996 setkávají hráči této hry a 
soutěží o hodnotné ceny. 
 
Potřebné vybavení: Ke hraní na vrcholové úrovni potřebují hráči 
špičkové hardwarové vybavení. Nejdůležitější roli hraje kvalitní 
počítačová myš, podložka, sluchátka a monitor. Ryze specializovaná 
vybavení vyrábí firmy SteelSeries, Razer, Asus nebo Roccat. Světové 
značky jako Logitech či Benq pak mimo jiné vydávají série výrobků 
určené výhradně pro počítačové hráče. Některé firmy vsadily na 
spolupráci s hráči a vznikly tak velice úspěšné herní produkty. Například 
série periférií Fatal1ty firmy Creative Technology. Dalším nedílnou 
součástí pro vrcholové hraní je typ připojení, které je zpravidla dvojího 
druhu Internet a LAN. 

Hry: Na turnajích se hrají různé hry od battle royale žánru (např. Fortnite 

nebo PUBG), FPS her (střílečka z pohledu první osoby např. CS:GO), Dota 2, 

League of Legends atd. 

Týmy: U her pro více hráčů v jednom týmu (CS:GO, World of Tanks, atd.), se 

soutěží v různých týmech od 5 hráčů až po pár desítek, to záleží na hře 

(např. WoT je hra 15 vs. 15).  

Příklady týmů: např. švédský Fnatic, americký Evil Geniuses a ruský 

Gambit gaming. 

Z těch českých je to např. TeamUniverse nebo Eclot. 

 

Napsal Matěj Dudek                                                                                                                    

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atari
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unix
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Quake
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dallas
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SPORT 
Černá perla, jak byl nazýván Edson Arantes dos Nascimento, je všeobecně 
považován za nejlepšího fotbalistu všech dob. A tak to také zůstane v našem 
výběru. Ostatně - v celosvětové anketě Mezinárodní federace fotbalových 
historiků a statistiků v roce 1999 získal titul Fotbalista století. Během 
kariéry nastřílel Pelé neuvěřitelných 1280 gólů, ve čtrnácti zápasech, které 
odehrál na mistrovství světa, jich dal dvanáct. V březnu roku 2002 byl 
vydražen dres, ve kterém odehrál mistrovství světa v roce 1970 za 220 850 
dolarů. Od roku 1995 do roku 1998 byl Pelé brazilským ministrem sportu.  

 

 

 

 

 

 

 

Napsal Šimon Kučera  



9 
 

DOMINIK HAŠEK 
Dominik Hašek (rodným příjmením Kaštánek) se narodil 29. 1. 1965 

v Pardubicích. Jeho přezdívka je Dominátor. Byl členem několika týmů, 

např. HC Dukla Jihlava, Indianapolis Ice, Chicago Blackhawks, Buffalo 

Sabres, Detroit Red Wings, Ottawa Senators, HC Eaton Pardubice,  HC 

Spartak Moskva a Chicago Blackhawks. Jeho č. dresu byla třicet devítka. 

Dominik Hašek má 19 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí. V 

letech 1987 a 1989 se stal s Pardubicemi mistrem republiky. Hašek je 

nejlepší brankář ČR, ale již skončil svoji kariéru. Ivan Hlinka byl jeden 

z nejlepších trenérů, který Dominika Haška trénoval, až do jeho úmrtí po 

autonehodě v roce 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Napsal Jakub Nol 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1987
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
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Exkurze do 

Šestajovic 
 

Ve středu 12.12 se konala exkurze druhých a třetích tříd do Šestajovic. Po 

příjezdu se žáci podívali na film, kde se dozvěděli, jak se vyrábějí svíčky. 

Poté byla na řadě svačinka. Po svačince si každý mohl vykrojit glycerínové 

mýdlo, vybrat a nasypat si do sáčku koupelovou sůl a obarvit si svíčku podle 

svého přání. Poté si děti mohly koupit dáreček pod stromeček, který mohly 

dát svým příbuzným. V areálu bylo také možné zahlédnout zvířátka. 

  

Napsal Vojtěch Neprášek  
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Simone Biles 
Simone Arianne Bilesová, je americká sportovní gymnastka. Drobná afro-
američanka je jednou z nejlepších gymnastek historie, jakožto čtyřnásobná 
olympijská vítězka a desetinásobná mistryně světa. V únoru 2017 převzala 
jako první gymnastka cenu Laureus, označovanou za sportovního Oscara, 
pro nejlepší sportovkyni roku 2016. V gymnastice, které se věnuje od osmi 
let, získala do roku 2017 čtrnáct medailí z mistrovství světa, z toho 10 
zlatých. Na letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro vyrovnala 
čtyřmi zlatými kovy z jediných her rekordní výkony Věry Čáslavské a Larisy 
Latyninové. 

 

Zajímavost: 

 Simone, měří pouhých 142 cm. 

 Matka Simone Bilesové se nebyla schopna o své děti starat kvůli 

závislosti na drogách a alkoholu. Úřady ji proto s mladší sestrou Adrií 

svěřily do náhradní péče s následnou adopcí jejich prarodiči. 

 

 

 

               Napsala Julie Bauerová  
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Mikulášské klání 

2005 

Ve středu 7.12.2005 v odpoledních hodinách jsme už tradičně pořádali pro 

naše mladší spolužáky 4.a 5.tříd MIKULÁŠSKÉ KLÁNÍ .Všichni účastníci se 

snažili podat co nejlepší výkon, aby mohli i oni okusit pocit „stát na stupních 

vítězů“ alespoň v jedné ze čtyř disciplin (v běhu, skoku do dálky,hodu 

medicinbalem a ve skákání přes švihadlo).Lákavé bylo i získání sladké 

odměny v podobě čokoládových čertů a Mikulášů. Přes všechnu snahu se 

však na předních místech objevovala stále stejná jména. Dívčí souboj ve 

čtyřboji suverénně vyhrála Nikola Šrámková z 5.A 7.ZŠ, která zvítězila ve 

všech čtyřech disciplinách.Mezi chlapci si vedl nejlépe Karel Nedbal ze 4.C 

7.ZŠ, který obsadil dvakrát nejvyšší příčku a dvakrát byl druhý.Co je ale 

důležité, že Mikuláš nezapomněl ani na ostatní a podělil sladkostmi všechny 

závodníky i pomocníky, takže spokojeni byli nakonec všichni.   

 

 

Napsal Vojtěch Šimek 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj4POoIHgAhUCUlAKHTnuBl8QjRx6BAgBEAU&url=https://rehaak.rajce.idnes.cz/Silver_Cat_-_Mikulasske_klani_2015/?order=create&src=1&psig=AOvVaw1bfBtg1yqzXVU8Z0tq6WdJ&ust=1548241855536948
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SpaceX 
Celým jménem Space Exploration Technologies Corporation je 

společnost, kterou v roce 2002 založil Elon Musk. Je to komerční americká 

firma, která se soustředí na aerokosmický průmysl. Jako první vyvinula 

raketu Falcon 1, která měla hned na začátku tři starty, ty se ale ani v jednom 

případě nepovedly, na další start už neměl Elon Musk peníze, myslel si, že 

takto skončí jeho společnost. Pak se ale našel investor, který zaplatil ještě 

jeden start, ten už vyšel a od té doby se zatím společnosti z finančního 

hlediska daří. Když společnost začala vydělávat, nechal Elon vytvořit novou 

raketu Falcon 9, která létá až dodnes. Ta je schopná přistát na plošině na 

misu Caneveral nebo na plošině v Tichém oceánu. Společnost nyní zásobuje 

ISS pomocí zásobovacího modulu Dragon. V únoru minulého roku proběhl 

testovací start rakety Falcon Heavy, který byl úspěšný, ovšem 1 stupeň 

rakety, který měl přistát na plošině v T. oceánu, se zřítil asi 400 metrů od 

plošiny téměř rychlostí zvuku. Raketa Falcon Heavy vynesla na oběžnou 

dráhu Země – Mars auto společnosti Tesla místo klasického bloku betonu, 

eastereggem tohoto auta je výrobní štítek, na kterém je napsáno ¨Made on 

Earth by humans¨. Tato raceta by měla do roku 2021 vynést na Mars 

prvního člověka, jak slíbil v roce 2011 Elon Musk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal Patrik Mašín 
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Badminton 
 Badminton je individuální olympijský raketový sport.  

 Dva protivníci (nebo dvě dvojice) při hře odpalují pomocí rakety míček 

(košík) přes síť a snaží se donutit protivníka k chybě.  

 Chybou je zahrání míčku mimo vymezené území (tzv. out) nebo 

neodehrání protivníkem správně zahraného míčku.  

 Na rozdíl od tenisu se míček neodráží od země a je hrán přímo z „voleje“. 

 Badminton je nejrychlejší raketový sport.  

 Hráč musí mít postřeh, hbitost a výbornou kondici. 

 Badminton patří mezi nejstarší sporty na světě – první doložené 

záznamy o tomto sportu pocházejí ze 7. století, kdy Číňané provozovali 

hru zvanou Di-Dčijan-Dsi. 

Hra: Cílem hry je umístit míč přes síť do pole tak, aby jej soupeř 

nezasáhl (nebo se dotkl soupeře či jeho oděvu).  

   Chybou je tedy, pokud míč spadne do sítě nebo mimo pole soupeře.  

    Míč, který dopadl na čáru, se hodnotí jako platný.  

   Situace, kdy se míček dotkne sítě a skončí na straně soupeře, takzvané       

„prase“, je v badmintonu povolena (i při podání). 

                 Napsala Kateřina Vacková                                              
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Pólo 
Pólo je kolektivní jezdecký sport, ve kterém proti sobě nastupují na 
venkovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců na koních. Cílem je dostat za 
pomoci dlouhé pálky míček do branky soupeře.  

Historie: Hra vznikla v Persii v asi 6. století před naším letopočtem.  

Zachovaly se zmínky v perských básních. První pravidla hry stanovili 

Peršané.  Z Persie se hra do Japonska a Indie dostala jako zábava urozených. 

První klub póla byl založen 1859 v Silcharu. V roce 1859 byla rozšířena do 

Velké Británie, poté díky J. G. Benetovi rozšířena do Spojených států a 

s novými osadníky později i do Argentiny. 

Dnes se kromě výše zmíněných zemí nejvíce hraje v Číně, Japonsku, Tibetu, 
Manipuru, Mongolsku a ve Švýcarsku. Je rozšířena v 39 státech světa, kde je 
celkem 583 klubů póla. Několik klubů působí i na území České republiky. 

Jak se pólo hraje:Dva týmy po čtyřech jezdcích proti sobě nastupují na hřišti 
o velikosti 274 × 146 metrů. Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden úsek, 
tzv. „čaka“ (chukka) trvá 7 minut, odděluje je 3 až 5 minut dlouhá 
přestávka. Jeden zápas se obvykle skládá z 6, někdy jen ze 4 nebo až z 8 
úseků. Na hřišti je vyznačeno několik čar odpalu (27, 36 a 54 metru), 
středové T pro úvodní vhazování a postranní čáry. Na užších stranách jsou 
umístěny branky. Branka je tvořena dvěma sloupky 7,63 m vzdálenými bez 
příčného břevna. U každé branky jsou dva brankoví rozhodčí, kteří sledují, 
zda míček prošel brankou regulérně. Hru řídí jeden rozhodčí, kterému 
sekundují čároví. Je také možné, aby byl zápas odehrán ve speciální hale na 
koňské pólo. Ta je ale menší než samotné hřiště (např. 66 × 33). Díky tomu 
se koně nedají tolik ovládat a počet hráčů je oproti klasickému venkovnímu 
pólu snížen. Každý hráč má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10, součet 
handicapů všech hráčů určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů 
určuje počáteční skóre zápasu. K vybavení hráče patří pálka (mallet), 
rukavice, přilba, chrániče kolen a samozřejmě kůň. Koní má každý hráč 
několik, většinou s jedním neodehraje více jak 2 úseky hry. Nejlepšího koně 
si nechává na závěrečný úsek, který bývá většinou rozhodující. Kůň musí 
mít na nohou bandáže, které ho chrání před úderem pálkou, ocas musí být 
zapletený, aby se do něj pálka nezamotala.  

Napsala Nikola Šebestiánová 
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Linkin Park 

Linkin Park je americká rocková kapela založená v 

roce 1996, původem z Kalifornie. Proslavili svým 

albem Hybrid Theory, kterého se prodalo po celém světě více než 29 

milionu kusů. Její řadově sedmé a poslední studiové album s názvem One 

More Light bylo vydáno v květnu 2017. Album bylo některými fanoušky 

zavrhováno pro svůj odklon od klasické tvorby k popové hudbě. Nicméně i 

přesto mělo album celosvětový úspěch a v mnoha zemích se stalo 

nejprodávanějším albem skupiny Linkin Park. Krátce po ukončení 

dvouměsíčního evropského turné spáchal frontman kapely Chester 

Bennington sebevraždu oběšením ve svém domě v Kalifornii. Jeho tělo bylo 

objeveno 20. července 2017. Kapela Linkin Park na jeho počest uspořádala 

27. října 2017 koncert. 

11. června 2017 se Linkin Park, v rámci celosvětového One More Light tour, 
zastavili i v Praze. Koncert byl v rámci Aerodrome Festivalu, kde mimo jiné 
vystupovali např. Simple Plan. V České republice se kapela objevila po 
téměř 10 letech. Naposledy koncertovali v roce 2008 v Brně. Letiště v 
pražských Letňanech praskalo ve švech. Kapela byla během tohoto turné ve 
skvělé kondici, což se odrazilo i na návštěvnosti. V době koncertu bylo 
přítomno zhruba 25 000 lidí.  

Smrt Chestera Benningtona  

20. července 2017 byl zpěvák skupiny Chester Bennington nalezen mrtev 
ve své rezidenci v Kalifornii. Podle vyšetřovací zprávy koronera spáchal 
sebevraždu oběšením během 53. narozenin svého přítele Chrise Cornella. 
Pohřeb se konal 29. července 2017 v Kalifornii. Zemřel ve věku 41 let. 

 

 

 

 

Napsala Jana Černá 

https://cs.wikipedia.org/wiki/One_More_Light
https://cs.wikipedia.org/wiki/One_More_Light
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chester_Bennington
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chester_Bennington
https://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Plan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Let%C5%88any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chester_Bennington
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq25e_8JLgAhWSLVAKHXxlCToQjRx6BAgBEAU&url=https://www.posters.cz/plakaty/linkin-park-group-v20666&psig=AOvVaw1T2HBOcVOC3jtoLDT_pny9&ust=1548847439997548
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Street dance 
Je nazývaný také pouliční tanec, což  je zastřešující pojem, který se používá 

pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo tanečního studia přímo v 

ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Pod tento pojem patří taneční 

styly jako: Breakdance, Popping, Locking, Hip Hop new style, House dance a 

C-walk. 

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále 
větší oblibu mladá generace. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží 
vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny 
pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky 
smíšené právě s improvizací. 

Základem pouličního tance (battles-jamming) je unikátní styl, kterým 
tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance a který se obvykle váže na 
určitý hudební žánr. Tanečníci tančí v hloučku na ulicích nebo po 
diskotékách. 

Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, 
dlouhá volná trika, kšiltovky, pořádné pevné tenisky, které se jen tak 
nezničí, dále pak potítka, na kterých se tanečník může libovolně "klouzat" 
po zemi a létat po parketu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala Klára Pokorná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Breakdance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popping
https://cs.wikipedia.org/wiki/Locking
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=House_dance&action=edit&redlink=1
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Jawa 
 Je nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů 

už od roku 1929.  

Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který 

zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer.  

V současnosti se firma oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s r.o. a sídlí v Týnci 

nad Sázavou. Jejím vlastníkem je podnikatel Jiří Gerle.  

Dále existuje firma JAWA Divišov a.s., která se zabývá výrobou 

plochodrážních speciálů a sídlí v Divišově 

Firma Jawa nedělá nejen motocykly, ale dělá také automobily. 

Jejich firma byla spuštěna roku 1925. 

Jejich prvním automobilem byla Jawa Minor. 

Tento automobil je velmi vzácný, proto že jich bylo vyrobeno jen 26. 

 

Napsal Vojtěch Slavínský 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin6JSN8ZLgAhVBY1AKHYjLBJ4QjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jawa_750,_NTM_Praha.jpg&psig=AOvVaw3P5j8GPlj6M7XxznlfR0LQ&ust=1548847593088010
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Nohejbal 

Nohejbal je míčový kolektivní sport pocházející z Československa. V 

angličtině se tento sport nazývá Football tennis nebo Futnet, v němčině 

Fußballtennis, ve francouzštině je to Tennis-Ballon.  

V roce 1922 členové fotbalového klubu Slavia Praha začali hrát hru zvanou 

„fotbal přes šňůru“, protože až později se nohejbal začal hrát přes síť. Tahle 

nová hra měla pravidla téměř shodná s volejbalem, ale hraje se nohama 

místo rukama a také se liší počtem hráčů, obvykle 1,2 nebo 3 na každé 

straně. 

Tento sport se hraje hlavně na osadách, někdy se hraje do 11 bodů, někdy 

do 10 bodů a někdy dokonce do 15 či 25 bodů. Někdy se hraje "na ztráty", 

jindy se boduje rovnou, "beze ztrát". Na mistrovstvích světa se hraje na 

jeden dopad a do 11 bodů s tím, že dané mužstvo musí vyhrát o 2 body. 

Roku 1936 byla napsána první oficiální pravidla. První pohár se hrál roku 

1940. Od roku 1962 byl nohejbal považován za rekreační sport, také v 

tomto roce byla založena Česká nohejbalová liga, ale pouze v Praze. V roce 

1971 byl založen Český nohejbalový svaz. Nohejbal je velmi populární v 

Česku a na Slovensku, ale také v Rumunsku, Maďarsku, Brazílii, Švýcarsku, 

Rakousku, Chorvatsku a Francii. 

Mistrovství světa mužů v nohejbale se hrálo každé dva roky v letech 1994–

2010 ve třech kategoriích (jednotlivci, dvojice a trojice). V letech 2006–

2008 se hrálo i v kategorii Cross Double. V roce 2004 (Prostějov) se možná 

hrálo i v kategorii Cross Double. V roce 2012 se mělo hrát v Osijeku nebo 

Istanbulu. Posledních dvou šampionátů (2010 a 2014) se již nezúčastnily 

nejlepší reprezentace - Česko a Slovensko. 

 

 

 

Napsala Eliška Procházková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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Moderní 

gymnastika 
Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, 
divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se 
rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Ze společných skladeb moderní 
gymnastiky se vyvinula estetická skupinová gymnastika, kterou v Japonsku 
cvičí také muži.  

Moderní gymnastika se stala olympijským sportem v roce 1984. První titul 
olympijské vítězky z těchto Letních olympijských her 1984 her v Los 
Angeles získala Kanaďanka Lori Fungová. Společné skupinové skladby se na 
olympijských hrách poprvé představily na Letních olympijských hrách 1996 
v Atlantě, kde vyhrála skladba Španělska.  

Gymnastky začínají trénovat obvykle od velmi mladého věku a svého 
vrcholu často dosahují již před dvacátým rokem. Tento způsob tréninku a 
soutěží vede k časté kritice, neboť špatným tréninkem může dojít k 
přetěžování kloubů a bývalým vrcholovým sportovcům může později 
způsobit zdravotní problémy.  

 

 

                                                                                         Napsala Anežka Křováková 
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Praga V3S 
 

Je to střední terénní nákladní automobil. 

Tento nákladní automobil byl po druhé světové válce vyvíjen v utajení pro 

armádu, ale byl používán i v civilním provozu. Poprvé byl ukázán veřejnosti, 

když vezl rakev s prezidentem Gottwaldem na Vítkov. První reklama byla, 

jak V3S vyjela na Sněžku podél lanovky. Nejčastější přezdívka je Vejtřaska. 

V armádě slouží přes 68let. Po roce vývoje se rozeběhla sériová výroba 

vozidel. Měla variabilní podvozek, na který šlo umístit od valníku a 

sklápěčky po prádelnu, zubní ordinaci a raketomet. Převeze tři tuny cestou 

necestou. Vejtřaska byla tak zvaně „blbuvzdorná“, většinu závad dokázal 

opravit sám řidič a v terénu je nepřekonatelná.  

 

 

 Napsal Jakub Pospíšil 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJis-po4HgAhWCLVAKHcgfATMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.armyweb.cz/clanek/praga-v3s-celosvetove-znama-legenda&psig=AOvVaw2IkOD5mLZaFsJpwKBVufrb&ust=1548242583073310

