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září - říjen

28. září – Den české státnosti - Svatý Václav
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je hlavním patronem
Čech a Moravy a symbol české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou
Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po
porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal
zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv.
Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré)
Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu
převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako
svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost
(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání,
péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení
šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem
českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.

Státní svátek
Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti – Svatý
Václav“.

(zdroj. www.wikipedia.org)

28. říjen - Státní svátek – Vznik Československa
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace
Národního výboru vedená Karlem Kramářem
jednání s představitelem protirakouského
zahraničního odboje Edvardem Benešem o
vytvoření

a

podobě

samostatného

československého státu. Mimo jiné dospěli k
dohodě, že nový stát bude republikou, prezidentem se stane Masaryk. Téhož dne kolem 9.
hodiny ranní Antonín Švehla a František Soukup nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost
nově vznikajícímu státu. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, Zákon o zřízení
samostatného státu československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního
výboru "Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem...". Pod oběma dokumenty
byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup později zvaní "Muži 28. října". V průběhu podzimu 1918 se blížil konec první světové války,
děsivého konfliktu, který nenávratně poznamenal
tvář Evropy a zasáhl do osudů milionů lidí.
Národním

celkům

se

otevírala

cesta

k

samostatnosti, o které se ještě před několika lety
nikomu ani nesnilo.

Dne Washingtonské

deklarace 18. října 1918 T. G. Masaryk
proklamoval jménem prozatímní vlády budoucí
československý stát. 28. 10. je dnem vzniku samostatného Československa. Je to státní svátek
České republiky, kterým si rok co rok připomínáme vznik samostatného státu. Původ svátku
se datuje na 28. 10. 1918, tedy na konec 1. Světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska.
(V. a V. Kadlecovy)

Česká vlajka
Česká vlajka je podle zákona o státních symbolech ČR
jedním ze státních symbolů České republiky. Česká
státní vlajka musí povinně vlát na budovách úřadů
a institucí v den státního svátku. Zákon říká, že
vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne
předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího
po dni státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však
může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není
nutné ji stahovat.


1. leden − Den obnovy samostatného českého státu



8. květen − Den vítězství
5. červenec − Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje







6. červenec − Den upálení mistra Jana Husa
28. září − Den české státnosti
28. říjen − Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad − Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky⃰ (vyvěšení státní vlajky je doporučeno)









1. ledna − Nový rok
Velký pátek (nově od roku 2016) – poslední pátek před Velikonočním pondělím
Velikonoční pondělí
1. května − Svátek práce
24. prosince − Štědrý den
25. prosince − 1. svátek vánoční
26. prosince − 2. svátek vánoční
Významné dny ⃰ (vyvěšení státní vlajky je doporučeno)











27. ledna − Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. března − Mezinárodní den žen
12. března − Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
7. dubna − Den vzdělanosti
5. května − Květnové povstání českého lidu
15. května − Den rodin
10. června − Vyhlazení obce Lidice
27. června − Den památky obětí komunistického režimu
11. listopadu − Den válečných veteránů

(M. Dolejš)

Česká státní hymna
První sloka písně Kde domov můj je česká národní hymna. Užívá se od rozpadu
Československa na konci roku 1992. Před rozdělením tvořila zároveň první část
československé hymny, následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa
blýska). Česká státní hymna Kde domov můj patří podle zákona mezi státní symboly České
republiky a ty lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu lze hrát i zpívat
při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Píseň pochází z divadelní hry
Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze
dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel
Strakatý. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy byly tedy první zemí,
která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce
pozměněná) sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. Josef Kajetán Tyl v textu píše o české
zemi, tedy o Čechách i Moravě. Samotné Čechy se označovaly jako „země Česká“ nebo
„království České.“
První sloka :

Druhá sloka :

Kde domov můj,

Kde domov můj,

kde domov můj.

kde domov můj.

Voda hučí po lučinách,

V kraji znáš-li Bohu milém,

bory šumí po skalinách,

duše útlé v těle čilém,

v sadě skví se jara květ,

mysl jasnou, vznik a zdar,

zemský ráj to na pohled!

a tu sílu vzdoru zmar?

A to je ta krásná země,

To je Čechů slavné plémě,

země česká, domov můj,

mezi Čechy domov můj,

země česká, domov můj

mezi Čechy domov můj!

(V. a V. Kadlecovy)

Velký státní znak České republiky
Velký Státní Znak Tvoří Čtvrcený Štít. V Prvním A Čtvrtém Poli
Je Historický Znak Čech - Stříbrný Dvouocasý Lev Ve Skoku Se
Zlatou Zbrojí A Zlatou Korunou Na Červeném Poli. Ve Druhém
Poli Se Nachází Znak Moravy – Orlice Stříbrno-Červeně
Šachovaná Se Zlatou Zbrojí A Korunou Na Modrém Poli. Ve
Třetím Poli Je Znak Slezska – Černá Orlice Se Stříbrným
Perisoniem (Půlměsícem), Uprostřed S Křížkem, Ukončeným
Trojlístky, Se Zlatou Korunou A Červenou Zbrojí Na Zlatém
Podkladu. Velký Státní Znak Reprezentuje Spojení Všech
Historických Zemí Státu. Autorem Návrhu I Výtvarného Provedení Je Heraldik Jiří Louda.
Velký Státní Znak Slouží K Vnější Reprezentaci Státu A K Označení Budov.
(M. Janda, D. Hrůza, T. Keřka)

Malý Státní Znak
Malý státní znak je tvořen červeným polem, na kterém je
umístěn historický znak Čech: stříbrný dvouocasý lev ve
skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Je malým státním
znakem od roku 1990 nejprve jako znak České republiky v
rámci ČSFR. Dnes je používán na místech, kde dochází k
rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech
úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedulích
označujících památné stromy. Malý státní znak se také
používá k označení sídel orgánů, které byly pověřeny
výkonem státní moci – soudy, exekutoři, hygienické stanice
apod.
(P. Dolejš)

Státní pečeť
Co je to pečeť?
Pečeť
na

je

dokumentu

grafické
–

znamení

listině

či

otištěné,

dopisu

–

vytlačené

sloužící

k

či

ověření

připevněné
jeho

pravosti.

Pečeť nese grafický znak, který zastupuje jeho majitele.
Barva pečeti
Barva
či

pečetí

přírodní.

může
Záleží

být
na

různá.
tom,

Nejčastěji
jaká

je

to

červená,

barvící

přísada

znak

podložený

se

do

zelená,

černá

vosku

přidá.

U černých pečetí to byly například saze.
Státní pečeť České republiky
Státní
po

pečeť

stranách,

tvoří
kolem

velký
něhož

státní
je

opis

"ČESKÁ

lipovými

REPUBLIKA".

ratolestmi

Státní

pečeť

je jedním ze sedmi státních symbolů naší republiky. Je
však patrně tím symbolem, se kterým se prakticky téměř
nesetkáte. Používá ji prezident při podpisu významných
mezinárodních smluv nebo při vydávání pověřovacích
listin velvyslancům. Nejspíše byste ji mohli zahlédnout v
televizi

při

záznamu

nějaké

takové

události.

Pečetidlo státní pečeti je podle zákona uloženo u
prezidenta České republiky. Našli bychom ho tedy v jeho kanceláři. Povinností prezidenta
republiky je pečetidlo opatrovat. Zfalšování pečeti, tedy její nedovolené vyhotovení a
zneužití, je trestným činem.

(Hrochová, Zděnková, Trantinová, Ebenhochová)

České korunovační klenoty
České korunovační klenoty jsou předměty ze sbírky Svatovítského pokladu. Udělovaly se při
korunovacích jako odznak moci českých králů. Sbírka zahrnuje Svatováclavskou korunu,
královské žezlo, královské jablko.
SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
Nechal ji zhotovit Karel IV. v letech 1345 – 1346 ke své korunovaci, tím se stala čtvrtou
nejstarší v Evropě. Na zlaté obroučce křížku je vyrytý latinský nápis: „HIC EST SPINA DE
CORONA DOMINI“ (Zde je trn z koruny Páně).
KRÁLOVSKÉ ŽEZLO
Žezlo vytvořil augsburský zlatník Hans Heller roku 1533
pro krále Ferdinanda I. Habsburského.
KRÁLOVSKÉ JABLKO
Královské jablko bylo vytvořeno roku 1527 pro krále
Ferdinanda I. Habsburského. Na vrchní části pod křížem je latinský nápis: „DOMINE IN
VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT“ (Hospodine,
z tvé moci raduje se král a z pomoci tvé jásá). Na zadní části kříže, na vrcholu je nápis:
„DEUS CELUS REGNAT ET REGES TERRE“ (Bůh vládne nebesům a králové zemi).

(G. Ctiborová)

Jak správně vyvěsit státní vlajku

Nová Alfa Romeo Giulia je sedan střední třídy
s motorem od Ferrari, ale ubrali mu 2 válce, takže má
jen 6 válců. Maximální rychlost je 307 km/h.
Automobil byl poprvé představen v roce 2015,
ale vyrábí se od roku 2016. Má pohon na zadních
kolech.

(R. Bican)

Tiger I
Německé těžké vozidlo
Výrobce

Henschel

Návrh

1941

Období výroby 1942–1944
Vyrobeno kusů 1347
Pancéřování

120 mm věž, 100 podvozek

Posádka 5 (velitel, střelec, nabíječ, řidič, radista)
6,32 m
Délka
3,56 m
Šířka
3m
Výška
Hmotnost 57 tun
(D. Hrůza)

SEBASTIAN NAVRÁTIL
Všichni asi znáte Toulavou nebo Záchranný bod, že? Za tím
vším stojí liberecký zpěvák Sebastian Navrátil se svojí kapelouDominik Smutný a Jakub Mahdal.
Séba se narodil 29. 11. 1991 v německém Mnichově. Z rodinných
důvodů se přestěhoval do Liberce, kde rozjel svou pěveckou
kariéru. Poprvé se objevil v písni Polety společně se skupinou
ATMO music, která je také z Liberce. V roce 2015 vypustil do
světa svou první píseň Toulavou, která má nyní 23 miliónu
zhlédnutí. Dále nazpíval např. Až na to přijde nebo Hvězdy,
podle kterých dostala název jeho první deska- Hvězdy.
Desku vydal v březnu
tohoto roku a už se může
pyšnit
titulem
PLATINOVÁ DESKA. Zde
najdete již zmiňované
písně, ale také Hoříš,
Zázrak,
Černobílá,
Vesmírná
a
spoustu
dalších skvělých písní.
V listopadu se můžeme
těšit na druhou část tour s
názvem Vesmírná, se
kterou zavítá také do
našeho kraje.

(P. Trantinová, J. Hrochová)

Florbal
Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti 40x20 metrů s lehkým dutým plastovým
míčkem. Herní sestava je pět hráčů a jeden brankář. Hráči hrají se speciálními florbalovými
holemi (tzv. florbalky)
a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři nemají hole, míček chytají tělem, především ale
rukama nebo nohama. Florbal se začíná prosazovat a být populárním sportem. V Praze se
koná několik mezinárodních turnajů, např.: Czech Open, Prague Games;
v Brně Hummel cup Open Game.

Současný florbalový svět
Dnes už ani ve Švýcarsku brankáři hokejku nemají, protože existují mezinárodní pravidla
florbalu stanovená Mezinárodní florbalovou federací IFF (International Floorball
Federation). IFF vznikla v roce 1986, zakládajícími zeměmi bylo Švédsko, Finsko a
Švýcarsko.
IFF tvoří 65 zemí, patří mezi ně i Čína. Česko, respektive ČFbU, se stalo členem v roce
1993, kdy měla IFF osm členů.

(Adam Sláma, 6. B)

MUSTANG
Mustang je volně žijící plemeno koně
v Severní Americe. Mustangové nejsou
v Americe původní. Jsou potomci zdivočelých koní španělských kolonistů. Je to poměrně
malé, houževnaté plemeno s výškou
v kohoutku 140-160 cm. V současnosti žije
ve volné přírodě asi 35 tisíc kusů a zhruba stejný počet ve státních rezervacích.
První zprávy o mustanzích pocházejí ze 16. století a američtí Indiáni je zpočátku pokládali
za posvátná zvířata. Později je začali lovit
a od 17. století používat jako jezdecká i tažná zvířata. Mustangové se silně množili a
kovbojové je často užívali k jízdě. Kolem roku 1900 se jejich počet odhadoval na 2 miliony
kusů, a protože překáželi farmářům, začalo jejich hubení, srovnatelné s vybíjením bizonů o

století dříve.
Lov probíhal mimo jiné i za použití terénních automobilů, automatických zbraní a vrtulníků.
Maso bylo využíváno pro výrobu levných konzerv nebo krmiva pro psy. Jejich počet rychle
klesal, až roku 1959 byl motorizovaný lov na státních pozemcích zakázán. Od roku 1971
počty mustangů sleduje BLM, ale protože se koně rychle množí a Američané dnes koňské
maso odmítají, má s přebytky populací velké starosti a v rezervacích i velké náklady. Proto se
snaží přesvědčit zájemce, aby koně adoptovali. Ochránci přírody chtějí, aby se počty ve volné
přírodě zvyšovaly, čemuž se brání farmáři. Asi polovina mustangů žije ve státě Nevada,
významné populace jsou i ve státech Montana, Wyoming a Oregon.

Použité zdroje:
1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mustang#cite_note-rfr1-1
(E. Jungbauerová)

Křížovka

------

1. Pruhované zvíře, žijící v savanách
2. Zvíře, které má krunýř
3. Domácí zvíře chytající myši
4. Obojživelník, žijící u vody (kváká)
5. Pruhovaná kočkovitá šelma (oranžovočerná)
6. Král zvířat
7. Skákající zvíře žijící v Austrálii, mláďata nosí v kapse
8. Plž s ulitou
9. Domácí mazlíček, chroupající mrkev a chleba
10. Medvídek žijící na stromě
11. Zvíře, co má kly a chobot
12. Bezhrbí velbloudi (plivou na lidi)
(V. a V. Kadlecovy)

