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Milí čtenáři, 

čas neúprosně letí. Nejvíce a nejrychleji ovšem letí v domácnostech našich
redaktorů, u stolů v jejich dětských pokojích nebo u kuchyňských stolů,
kde se příspěvky připravují.

Je určitě dobré, aby zaznělo, že velkou zásluhu na tom, že náš časopis
funguje a jsme schopni vydat další číslo, mají rodiče i našich redaktorů. 

Velkou pomocí pro náš časopis byla i spolupráce na rozhovoru. Otázek
přišlo velké množství a byl jsem rád, že jsem je mohl všechny použít.
Rozhovor najdete uvnitř. Věřím, že Vám přijde zajímavý. 

Děkuji za spolupráci všem redaktorům a rodičům. Bez práce a pomoci
bychom nebyli schopni časopis vydávat.

Hynek Vohoska
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Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

Koťata a kočky -
vše, co o nich
potřebuješ vědět

4 Foto: Dáša Roubalová

 
1. Která z těchto koček je proslulý plavec?
a) peršanka
b) turecká van
c) munchkin

2. Jak vysoko vyskočí kočka?
a) 0,5 metru
b) až 1 metr
c) až 2 metry

3. Který zvuk znamená, že se máte od kočky raději držet dál?
a) vrčení
b) štěbetání
c) předení

4. Kolik hodin denně může kočka prospat?
a) 6 hodin 
b) 18 hodin
c) 24 hodin

V dnešním díle knižních typů bych vám chtěla
představit knihu Koťata a kočky - vše, co o nich
potřebuješ vědět. V této knížce můžete
zahlídnout mainskou mývalí – největší kočku na
světě, manskou kočku – bez ocasu či
nejzvláštnější kočku, která žije v Turecku a říká
se jí kočičí plavec, protože má ráda vodu. Pokud
někdo z vás zakřičel turecká van tak BINGO, je
to turecká van. V knížce je i kvíz, pokud ho
chcete udělat tak si přečtěte tuto knihu, až to
uděláte, tak se do něho pusťte, dám vám zatím
například tyto otázky:

(Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4b))



Zaostřeno na češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Zajímavosti o zvířatech
VIOLA RITTEROVÁ

Zdroj: K. T. Tchuisseu, S. Straková: 100 perliček pro (ne)m
ilovníky češtiny. 

ISBN
 978-80-242-6822-4.

Zdroj: wikipedia.cz 5
Zdroj obrázků: canva.com

Česká republika /
Česká Republika
V českém jazyce se Česká republika píše vždy s malým r.
Proč se mnohdy píše velké R? Lidé mají zřejmě
zafixovaný anglický název Czech Republic.

Velké R napíšeme pouze v případě, kdy píšeme
Republika česká. To se velké a malé písmeno prohodí.

Příklad:
Česká republika vznikla v roce 1993

Velbloud dvouhrbý se nazývá drabař. Když je žíznivý,
dokáže za 10 minut vypít až 110 litrů vody, část vody je
vázána v tuku vyplňujícím oba hrby. 
Je to jediný savec, který dokáže pít slanou vodu. Díky
upravenému metabolismu vydrží velbloud bez vody dva
týdny, někdy až 45 dní. Živí se rostlinnou potravou,
často si vystačí se suchou trávou a vydrží až 40 dní bez
potravy. Velbloudi žijí většinou ve stádech vedených
dominantním samcem, někdy samci vytvářejí
mládenecké skupiny, nebo žijí samotářsky. Samice rodí
přibližně jednou za rok jedno mládě. Velbloud
dvouhrbý obývá stepní a pouštní oblasti střední a
východní Asie. Dožívá se 20 až 30 let a je zařazen jako
kriticky ohrožený druh.

ŠIMON ŠMACH

Dikobraz žije v Africe, v jižní a
jihovýchodní Asii. Dikobraz je

býložravec. Živí se ovocem, kořínky a
hlízami. Dikobraz má po celém těle

bodliny. Váží okolo 8 kg. A pozor!
Dikobraz nedokáže vystřelovat

bodliny.

Velbloud dvouhrbý Dikobraz



95 %

Vítám vás u dnešních přírodních novin.
Dovolená u moře je snem každého z nás, kteří
žijeme ve středozemí. Moře a oceány jsou
jedno velké tajemství. Celých 95%
podmořského světa zůstává neprozkoumáno.
Je to proto, že oceány jsou velmi hluboké.
Průměrná hloubka oceánu je 4 kilometry.
Nejhlubším místem zůstává Mariánský příkop
hluboký až 11 kilometrů. 
O mořském dně toho víme méně než o
povrchu Marsu. Zmíníme se tedy o tom, co
prozatím známe. Voda pokrývá 71%
zemského povrchu. Z toho sladká voda pouze
3% a zbylých 97% voda slaná. Nejslanější je
Mrtvé moře. Kvůli obrovskému množství soli
zde není život a sůl vás tak nadnáší, že
nemusíte plavat. Naopak život v  ostatních
mořích a oceánech je velmi čilý. Nachází se
zde až 80% živých tvorů. Z toho jenom třetinu
druhů lidé znají. Například, jistý druh medúzy
je nesmrtelný. Oceány obývá i největší tvor
všech dob, a to  plejtvák obrovský. Moře
ukrývá i mnoho z lidské historie, jako
například lodě, letadla či celá potopená
města. Největší záhadou je Bermudský
trojúhelník.
Oceány obsahují až 20 milionů tun zlata ,
které je v miniaturních šupinkách. Voda v
oceánech vydává i zvláštní nevysvětlitelné
zvuky. Vlny v Chorvatsku dokáží dokonce hrát i
na varhany. Tak to je pouze nepatrná část
toho co moře ukrývá. 

Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Moře a oceány
95 % podmořského světa
zůstává neprobádaných

Mariánský příkop| Zdroj: magazin.aktualne.cz



Jak dlouho pracujete ve zpravodajství?
Vystudoval jsem historii a dlouho jsem pracoval
jako humanitární pracovník ve společnosti Člověk v
tísni. Novinařině se věnuji naplno až od roku 2006 –
nejdříve v České televizi, potom ve vydavatelství
Economia (od roku 2016).  

Kolik lidí s vámi pracuje v týmu, a jak dlouho
vzniká reportáž, tak jak ji vidíme my, jako
diváci?
V týmu na Aktuálně.cz máme přibližně stovku lidí.
Na delší reportáži většinou pracují dva až tři lidé.
Autor/autoři, fotograf a editor. V případě televizní
reportáže je to redaktor, kameraman a střihač. 

Můžete všechny záběry, které natočíte 
v terénu, použít do vysílání, a nebo vám
někdo řekne: "Tak tohle nesmíte
zveřejnit!"
Od toho má člověk nějaké zkušenosti a taky
editora, který ho upozorní, že je něco
nevhodné, nebo že se to dá pojmout/popsat
jinak. Jde hlavně o přesnost, nebulvárnost a
citlivost k lidskému soukromí. 

Na Ukrajinu jste jet chtěl nebo musel? 
A proč právě Vy, když jste šéfredaktor?
Šlo o mé osobní rozhodnutí, v redakci nikoho
nenutíme, aby do válečného konfliktu vyjížděl.
Chtěli jsme navázat na našeho šéfreportéra
Martina Nováka, který v pondělí 21. února přistál
v Kyjevě: Ještě ten večer ruský prezident Vladimir
Putin uznal nezávislost separatistických republik
a ve čtvrtek 24. února ráno vpadl s vojsky
na Ukrajinu. Martin tyto kritické dny pohotově
zachytil přímo z místa, z Kyjeva a okolí posílal
jeden skvělý text za druhým. Bylo nám jasné, že
musíme na jeho výbornou práci v terénu
navázat. Logická volba padla na mě a fotografa
Jakuba Plíhala. Na Ukrajině jsem byl mnohokrát,
mám tam kontakty. Bylo to nejpřirozenější
řešení, i když jsem teď už v trochu jiné roli.
Podstatné bylo i rozhodnutí nejužšího vedení
Aktuálně.cz, že mě kolegové dokáží zastoupit. Za
to jim ještě jednou moc děkuju.  

Rozhovor

Nebál jste se? A co tomu říkala Vaše
rodina?
Bál jsem se, ale to k tomu patří. Strach vám
velí být opatrný a nedělat kraviny. Rodina se
o mě bála, ale podpořila mě. 

Co Vás při poslední návštěvě 
na Ukrajině nejvíc překvapilo? 
V dobrém i špatném slova smyslu.
Soudržnost Ukrajinců, jejich ochota bojovat
a obětovat se. Negativně mě překvapila
brutalita s jakou Moskva posílá do
obydlených oblastí rakety i jiné střely a
vůbec jí na životech lidí nezáleží. Přestože
tvrdí opak. Bezostyšnost toho lhaní jsem
znal, stejně člověka znovu dostane.  

Jak myslíte, že dopadne válka 
na Ukrajině?
Nedokážu to odhadnout. 

Kdy se tam zase chystáte?
Zatím se tam nechystám, snad až se to trochu
uklidní. Mám spoustu jiné práce.  

Proč jste začal pracovat jako novinář 
a posléze i jako válečný zpravodaj?
Asi proto, že jsem zvídavý člověk a nejlepší je,
když je člověk přímo "u toho". A možná mám
nějaké vlohy předávat takové události lidem
dále. Necítím se jako válečný zpravodaj a nikdy
jsem jím nebyl. Jen jsem se v podobných
situacích občas ocitl a musel v nich pracovat.
To je celé. 

Strach vám 
velí být opatrný
a nedělat
kraviny
Rozhovor s  Josefem Pazderkou,
šéfredaktorem Aktuálně.cz
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Radil jste se s rodinou, zda máte/můžete jet 
na Ukrajinu?
Oni si za ty roky už zvykli. Ale jsem jim moc vděčný, že mě
chápou a podporují mě. I když se třeba trochu bojí.
Věříme si, to je klíčové. 

Narodil se v Jihlavě, kde vystudoval
gymnázium. 
Po absolvování historie na na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999)
pracoval pro humanitární organizaci
Člověk v tísni v Rusku a Africe. 

Mezitím vystudoval rozvojová studia na
Oxford Brookes University ve Velké
Británii (2003).
Od roku 2005 působil v zahraniční
redakci České televize, mj. jako stálý
zpravodaj v Moskvě a později ve
Varšavě. Na podzim 2016 odchází z ČT
do Economie. Od dubna 2018 stojí v
čele Aktuálně.cz.

Foto a text: aktualne.cz

Jak často a jakým způsobem jste byl 
v kontaktu s rodinou během pobytu 
na Ukrajině?
Psali jsme si každý den. Hlásil jsem, že jsem v
pořádku. 

Kde jste na Ukrajině spal? A jak se vám spalo?
V hotýlcích, které fungovaly. Moc toho nebylo, taky
byla zavřená většina restaurací, takže jsme moc
nejedli, ale zvládlo se to. Spalo se mi dobře, byli
jsme hodně unavení. 

Jakým způsobem jste na Ukrajině získával
informace? Od kolegů, od místních, 
nebo ještě nějak jinak?
Čtete zpravodajské weby, mluvíte s lidmi, s kolegy
novináři. S těmi jsme byli v neustálém kontaktu.
Jinak to ani nejde. Šlo o bezpečnost i tipy na
zajímavé příběhy, situace. Tak to bývá v
podobných situacích vždycky. Pokud novináři
spolupracují, vždy to je dobré pro všechny. 

Zasáhlo vás něco obzvlášť hluboce?
Nejvíc do kolen mě asi dostaly chodby krytu v
obci Horenka na severozápadě Kyjeva.
Nahoře dunění střelby, dole stovky
vyděšených lidí, kteří před útokem na
poslední chvíli utekli. Asi ještě dlouho budu 
v duchu vidět malou dvouletou holčičku Evu,
jak v transu žvatlá pořád dokola: "Bouchali a
stříleli, sklo, sklo se na mě sypalo…" 

Věříte tomu, že bude Putin odsouzen
jako válečný zločinec?
Rád bych tomu věřil, ale není to moc reálné. 

Setkal jste se během Vašeho pobytu 
na Ukrajině, kde je situace velmi
smutná a nebezpečná, s něčím, co Vás
potěšilo nebo Vám udělalo radost?
Všude byli milí a vstřícní lidé, kteří chápali,
že jsme tam kvůli nim a že tou cestou
možná i něco riskujeme. To bylo moc hezké
a povzbuzující. 
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Potkal jste se osobně s V. Zelenskym nebo
V. Kličkem?
S prezidentem Zelenským ne, ale s jeho
předchůdcem Petrem Porošenkem ano. Vitalij
Kličko byl v ulicích Kyjeva, kde je nyní starostou,
poměrně často. Stejně jako jeho bratr Vladimir. 

Dostal jste se do situace, kdy Vám šlo 
o život?
Byli jsme svědky masové evakuace lidí z Irpině
nedaleko Kyjeva, kdy byla střelba do civilních
objektů doslova na dohled. Kolega fotograf
Jakub Plíhal se v jednu chvíli dostal přímo do
palby ruských jednotek. Navštívili jsme i
zmíněnou vesnici Horenka, do které od počátku
invaze pravidelně dopadaly ruské střely Grad a
stovky lidí se tam krčily v nouzových krytech. O
několik dní později v té samé obci zahynuli
kolegové z americké televize Fox News. Nechtěl
bych ale zbytečně dramatizovat. V samotném
Kyjevě jsme byli pár dní, fotograf Stanislav
Krupař, reportér Voxpotu Vojtěch Boháč nebo
kolegové z České televize Václav Černohorský s
Pavlem Němečkem tam byli daleko déle. Stejně
jako třeba Martin Dorazín z Českého rozhlasu na
dalších místech země. Za to mají můj velký
respekt, podobně jako další čeští kolegové a
kolegyně, kteří se na Ukrajinu vypravili. Ve
srovnání s podmínkami, ve kterých reportovali z
obklíčeného a bombardovaného Mariupolu dva
skvělí ukrajinští novináři Mstyslav Černov a
Jevgenij Maloletka z agentury AP, nicméně
bledne úplně všechno.

Mělo by podle Vašeho názoru na Ukrajině
zasáhnout OSN z důvodu ochrany civilních
obyvatel?
Zasáhnout by měl každý, kdo na to má pravomoci
a sílu. A zastavit to strašlivé krveprolití. Třeba
situace v Mariupolu na jihu Ukrajiny je opravdu
zoufalá, ze strany Ruska jde jednoznačně o válečné
zločiny. A nejen tam. 

Jak je velký rozdíl mezi ukrajinštinou 
a ruštinou? Např. jako mezi češtinou 
a slovenštinou?
Zhruba tak. Byť ukrajinština je podobná i
polštině. Je to takový mix z jedné i druhé
strany. 
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Soutěž v Jihlavě
ADÉLA SOUKUPOVÁ, TEREZA SOUKUPOVÁ / foto Jitka Soukupová

3. března se v Jihlavě konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu. Soutěž začínala v 9.00.
Celkem bylo 7 kategorií. Vždy po dvou kategoriích se sešla porota a sdělila si své názory.
Každá škola měla své vlastní místo na trénování. Vždy po ukončení dvou kategorií jsem se
všichni sešli a trénovali své písničky. Já jsem zpívala Žežuličku a Pásla panenka páva. Byla
jsem v první kategorii. A moje sestra Terča zpívala písničky Stojí hruška v širém poli, Keby
so bol vtáčkom a Zpívám své zpívání. Terča byla ve 4. kategorii. V celé soutěži nás bylo víc
jak 30. Ale postoupit do krajského kola mohlo jenom sedm lidí. 
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Vyrábění s Annou ... a s Violkou
ANNA NOSKOVÁ a VIOLA RITTEROVÁ

Velikonoční kuřátko
Jednou se u nás stavila Violka, tak jsme spolu nafotily vyrábění. Protože budou
Velikonoce, tak to bude velikonoční kuřátko.
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Kuchtění s Vojtou
VOJTĚCH PELEJ 
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Čokoládový perník
2 hrníčky hladké mouky

1 hrníček polohrubé mouky
1 prášek do pečiva

1 a půl hrníčku cukru krupice
1 vanilkový cukr

3 lžíce tmavého kakaa
1 balíček pudinkového prášku s čokoládovou příchutí

1 lžička mleté skořice
Hrst nasekaných vlašských ořechů

2 hrníčky mléka
1 hrníček oleje

2 vejce
3 lžíce marmelády nebo švestkových povidel

Čokoládová poleva
 

Všechny sypké suroviny v míse promícháme, přidáme mléko, olej, vejce a
marmeládu nebo povidla a umícháme těsto, které upečeme na vymazaném a
vysypaném plechu. Po vychladnutí perník polijeme čokoládovou polevou a po

ztuhnutí nakrájíme na kostičky.

Sloupek

V úvodním slově se zmiňuji o
rozhovoru s Josefem Pazderkou. Je
fakt, že poslat žádost o rozhovor
šéfredaktorovi Aktuálně.cz není
jen tak.  Což o to. Poslat by to šlo,
ale na co se zeptat? Zkoušeli jsme
dát do kupy pár otázek společně s
redakcí. Otázky to nebyly špatné. 
 Ptát se na to, jestli má nějakého
domácího mazlíčka, kolik má dětí a
nebo jaká je jeho oblíbená barva,
není úplně od věci, ale odpovědi
se dají docela očekávat. 

Na schůzi redakce padl nápad,
že bychom požádali rodiče o
to, zda by nám s otázkami
nepomohli. Pomohli. Došlo
celkem 25 otázek. Některé se
opakovaly, některé jsme
trochu pozměnili. Myslím si, že
rozhovor je to pěkný. Pokud
čtete časopis pěkně od
začátku do konce, máte
rozhovor už za sebou. Pokud
čtete napřeskáčku, tak vás
teprve čeká. Pro obě skupiny
mám ale bonus. 

 V odpovědích, které od Josefa přišly,
jsou i hypertextové odkazy s dalšími
články. Máte-li zájem, podívejte se na
poslední stranu. Děkuji, že nás čtete.

Hynek Vohoska
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První zmínky o hře podobné florbalu jsou z padesátých let 20. století. Hráli ji v Americe v
továrně na plast. Říkali jí "floor hockey". 
V 70. letech se začal florbal rozvíjet i ve Švédsku, kde ho hráli švédští hokejisté v letním
období. V 1981 zde vznikla první florbalová asociace. Florbal se rozšířil do Japonska,
Finska, Švýcarska. Všude ale florbal hráli jinak. Po svém. Proto v roce 1986 vznikla
mezinárodní florbalová asociace, která ustanovila jednotná pravidla.
Do Česka se florbal dostal díky výměnným pobytům studentů z Finska a Prahy. Čeští
studenti si v Helsinkách florbal oblíbili a darem dostali v roce 1984 dvanáct "florbalek"
(florbalové hole, pozn. redakce) a míčků, s kterými hráli téměř celý rok, dokud se "florbalky"
úplně nezničily. Studenti pak nehráli až do roku 1991, kdy se florbal začal v ČR pomalu
rozvíjet. Podle mezinárodní florbalové asociace IFF je Česko 3. nejúspěšnější zemí ve
florbalu na světě.

Co Tě na florbalu nejvíc baví?
Preferuji kolektivní sporty a florbal nabízí nejen to. Jsem
přesvědčen, že florbal je taktická a spíše technická než silová
hra.
Je to sport nenáročný na výbavu, ale bohatý na zážitky. 

Kdo je tvůj florbalový vzor, jestli nějaký máš?
Florbalový vzor vyloženě nemám, nicméně v současnosti
nejhezčí hru předvádí tým Bohemians. 

Okénko sportu
JÁCHYM NOSEK

Fl    rbal

Tak jdeme na otázky, na které 
bude odpovídat florbalista Vít Nosek.

Jak dlouho se věnuješ florbalu?
Florbal hraji od 3. třídy, tedy již 12 let. 
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Gaming
TOMÁŠ HEMZA

                                                          

Hra první se jmenuje Mafia1 – Definitive
Edition. Jaký je herní příběh? Hrajete za
postavu, která se jmenuje Tommy Angelo.
Tommy byl taxikář. Jednou si potřeboval dát
pauzu na cigáro. Najednou přišli dva mafiáni
Paulie a Sam, kteří potřebovali řidiče, protože
"po nich šli" jiní mafiáni. Don Salieri pak
Tommymu nabídne místo a on ho přijme. A jak
to je dál? Zkuste si hru zahrát.

Vítejte opět u Gamingu – rubrice o mých oblíbených
počítačových hrách.  Dnes máme na programu hry
Mafia1 – Definitive Edition a Fortnite Battle Royale.

                                                                                                                                                         
Druhou hrou  je Fortnite

Battle Royale. Je to
multiplayer. Ve hře
probíhá válka mezi

organizacemi The Seven a
Imagined Order. Vaším

úkolem je porazit
Imagined Order. 

Zdroj: cdr.cz
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 Fortnite Battle Royale

Mafia1 - Definitive Edition

Zdroj: freetoplay.cz



Koroňák II.  
VOJTĚCH PELEJ 
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Humoriáda 
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Víte, co dělá kráva, když je
zemětřesení? 
Milk shake.

Víte, jak poznat, která strana červa je
hlava a která zadnice?
Zkuste červa polechtat, uvidíte, která strana
se začne smát.

Co to znamená, když uvidíte černou
kočku přecházet vám přes cestu?
Že někam jde!

Medvěd má vypracovaný seznam 
zvířátek, která sežere. 
Přijde liška:
„Medvěde, máš mě na seznamu?“
„Mám.“
„A sežereš mě?“
„Sežeru.“
„Můžu se jít rozloučit s rodinou?“
„Můžeš.“
Medvěd sežral lišku a přijde vlk:
„Medvěde, máš mě na seznamu?“
„Mám.“
„A sežereš mě?“
„Sežeru.“
„Můžu se jít rozloučit s rodinou?“
„Můžeš.“
Medvěd sežral vlka a přijde zajíc:
„Medvěde, máš mě na seznamu?“
„Mám.“
„A mohl bys mě vyškrtnout?“
„Mohl.“

Šimon: Šnek vytahuje oči, aby viděl.
Dáša: A jak se jim říká? Těm očím?
Šimon: Mmmm. Kukadla.

 

Urbanovská perla 
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Bonusové odkazy 
Funkční pouze v elektronické verzi.
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