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v čele našeho státu stojí …..
druh střední školy, který se nachází i u nás v Milevsku
v tomto předmětu se hlavně počítá
ovoce příbuzné jablku
v létě nám většinou svítí celý den nad hlavou
správa věcí veřejných (polis - město, komunita), oblast obecných státních záležitostí a také
umění řídit stát
7. forma státu, v němž jsou hlava státu i parlament voleni na určité období, a zároveň součást
názvu našeho státu
8. Nejlidnatější město Spojených států amerických, které bylo založeno roku 1625 Nizozemci
jako Nový Amsterdam
9. Zvíře s hřívou a kopyty
Tajenka: vyjde jméno muže, který by v tomto měsíci oslavil 167. narozeniny a s jeho jménem se
setkáte i na některých dalších stranách našeho časopisu. Na fotografii mu bylo 13 let.
(J. Marvalová, E. Kvasničková)
Zdroj fotografie:
http://www.muzeumrakovnik.cz/cz/osobnosti/Podrobny-zivotopis

Tomáš
Masaryk

Garrigue

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850
v Hodoníně. Jeho otec pracoval jako kočí na
císařských statcích, matka byla kuchařka. Masaryk
se učil kovářem, ale později nastoupil na
gymnázium a po maturitě (1872) nastoupil do
Vídeňské univerzity na filosofickou fakultu, kterou
ukončil roku 1876.
Po ukončení univerzity odjel Masaryk na cesty
(Itálie, Německo). V Německu strávil na univerzitě v
Lipsku jeden rok. Zde v červnu 1877 poprvé spatřil
svoji budoucí manželku Charlottu Garrigue, dceru
bohatého
amerického
podnikatele
z
New
Yorku.
Masaryk po návratu do Vídně chtěl co nejrychleji získat docenturu a tím se finančně zajistit.
Dostal však zprávu o Charlottině zranění. Masaryk se okamžitě vydal na cestu do Ameriky,
kde se pak 15. 3. 1878 oženil. Novomanželé se brzy vrátili do Vídně a Masaryk v září 1878
habilitoval. Ve své práci se zabýval problémem sebevraždy a vzbudil s ní velký ohlas.
V květnu 1879 se Masarykovi narodila první dcera Alice, o rok později syn Herbert a roku
1886 syn Jan. Finanční situace jej donutila hledat lépe placené místo. To Masaryk našel na
Pražské univerzitě, a proto se přestěhoval 1882 do Prahy s celou rodinou. V lednu 1897 je
Masarykovi udělena řádná profesura, do té doby přednáší s mimořádným jmenováním.
1883 založil Masaryk časopis "Athenaeum" a na jeho stránkách na sebe Masaryk poprvé
významněji upozornil. Časopis zpochybnil pravost údajně starobylých českých literárních
památek - Rukopisů zelenohorského a královédvorského, které byly považovány za kulturní a
politické sebevědomí starých Čechů. Tak vyvstal střet, který postupně přerostl v celonárodní
aféru, kde proti vědeckým argumentům stál vlastenecký cit a národní politika.
Aktivně vstoupil T. G. Masaryk do politiky na přelomu osmdesátých a devadesátých let. 28.
července 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na následníka rakousko –
uherského trůnu Ferdinanda d´Este. Tragická událost se stala záminkou k rozpoutání první
světové války. Během války se s dalšími kolegy snažil o osamostatnění Československa, což se
mu povedlo.
14. listopadu 1918 byl Tomáš Garrigue Masaryk ve své vlasti zvolen prezidentem republiky.
Masaryk zemřel 14 září 1937 na zámku v Lánech. Jeho pohřeb dne 21. září se stal velkou
manifestací zármutku.
Zemřel ve věku 87 let. 7. března 2017 by mu bylo 167 let.
(A. Ebenhochová, Š. Kubecová)

Ze světa automobilů

-

tímto vozem jezdil T. G. Masaryk
vyráběn v Kopřivnici v Česko-Slovensku
luxusní automobil pro reprezentativní účely
pro nejmajetnější občany
vůz byl představen roku 1930, za 7 let výroba skončila
vůz poháněl 12-ti válcový motor s objemem 5990 ccm3
váha automobilu byla 2400kg
vůz dosahoval až 140km/h
v současnosti se vůz nachází v Národním technickém muzeu
v Praze
(Z. Hrneček, P. Dolejš)

Z koňského hřbetu
T. G. Masaryk miloval pohled z koňského hřbetu a i v pokročilém věku jezdil na koni hodinu
až dvě denně. S ním je neodmyslitelně spjatý kůň, kterého mnozí znají pod jménem Hektor.
Tento kůň byl označován za „prezidentského“ a ve svých evidenčních listech měl poznámku
T. G. M. On i další koně vždy prezidenta doprovázeli i do Lán, kde Masaryk vždy trávil část
roku a velmi rád se projížděl po zdejší krajině. Hektor, jako "jezdecký světlý hnědouš s
hvězdou, obě přední nohy přes 1/2 spěnky, obě zadní přes spěnku a korunku kropenaté bílé",
byl zakoupen roku 1920 od Policejního ředitelství (to mu bylo 15 let) za odhadní cenu 12.000
Kčs a od roku 1922 byl "živen na útraty pana presidenta". Jelikož byl Hektor od jara 1931
nezpůsobilý k jízdě, byli do hradní stáje na zkoušku přiděleni koně Cigán (od jezdecké
policie), Gejša (od vozatajského praporu, s ní byl prý T. G. M. velmi spokojen) a Ind (taktéž od
vozatajského praporu). Roku 1932 byl pak z hřebčína v Prešově poslán do Lán valach Oiseau
28, kde byl soustavně školen v jízdě pod sedlem a připravován pro prezidenta. Koncem ledna
roku 1933 telefonoval z Lán vrchní podkoní Krejčík, že Hektor onemocněl. Ihned byl povolán
doktor Václav Kokš z Nového Strašecí, který konstatoval střevní chorobu. Z Kladrub tedy
přijel i docent Sigmund, který tuto diagnózu potvrdil a Hektorův stav, vzhledem k jeho věku
24 let, označil za kritický. Ve čtyři hodiny odpoledne Hektor zemřel. Hned další den přišli
úředníci Kanceláře s návrhem, že by se Hektor mohl vypreparovat. Masaryk s tím sice
nesouhlasil, řekl, že se má celá věc uvážit, ale úředníci se domnívali, že "Hektor byl prvním a
nejoblíbenějším koněm pana presidenta a je třeba zachovat jeho podobu budoucím
generacím". Preparovaný Hektor i se sedlem a uzdečkou byl určen pro Památník Osvobození
na Žižkově. Po dobu okupace byl uložen ve skladišti na Hradě a teprve roku 1947 byl
odevzdán Ústavu T. G. Masaryka v Bubenči.
(zdroj: http://www.equichannel.cz/masaryk-a-kone-1918-1935-3-cast-hektor)
V následujícím textu si můžete přečíst o plemeni, které je také spojeno s významnými
historickými osobnostmi…

(E. Jungbauerová)

Z filmového plátna

Masaryk
-ŽÁNR: životopisný, drama, historický
-DÉLKA: 113min
-REŽIE: Julius Ševčík
-OBSAH: Prožil život bohéma. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,
z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je
dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický
příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí,
Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech
vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží
dostat světové mocnosti na stranu Československa. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, má
však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i
před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách. Přerušuje kontakt s politickými
kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí historických událostí
se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního
muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země. Nyní můžete tento film zhlédnout
v kinech ….

(T. Doubková, K. Suchanová)

Hudební svět
Nejoblíbenější písní T. G. Masaryka, našeho prvního československého prezidenta, byla
údajně lidová písnička Ach synku, synku. Podle některých historiků (například Zdeňka
Nejedlého) to však byla spíše písnička Teče voda, teče. Kdo se přiklání k první verzi, může si
písničku s námi zazpívat a vybarvit následující omalovánky 
Ach synku, synku,
doma-li jsi?
Ach synku, synku,
doma-li jsi?
Tatíček se ptá, oral-li jsi,
tatíček se ptá, oral-li jsi.
Oral jsem, oral, ale málo.
Oral jsem, oral, ale málo,
kolečko se mi polámalo,
kolečko se mi polámalo.

Když se ti zlámalo, dej ho spravit.
Když se ti zlámalo, dej ho spravit,
nauč se, synečku, hospodařit,
nauč se, synečku, hospodařit.
Jak se mám naučit hospodařit,
jak se mám naučit hospodařit,
když se mi dílečko nechce dařit,
když se mi dílečko nechce dařit.

Na dalších stránkách už se vracíme z doby první republiky do současnosti a obvyklých rubrik
našeho časopisu, takže si můžete přečíst o oblíbených zpěvácích dnešní mládeže, tanku M60,
florbalu a o svátku, kteří si dnes mnozí mylně spojují s érou komunismu ….

Rybičky 48
Česká pop-punková kapela z Kutné Hory, založená v roce 2002. Původně se jmenovala
Banánové Rybičky, ale název byla nucena změnit. Současní členové kapely jsou: Kuba Ryba
(zpěv, baskytara), Petr Lebeda (kytara, zpěv), Ondra Štorek (bubeník, zpěv, rap) a Michal
Brener (kytara a zpěv). V současnosti má kapela za sebou více než tisíc koncertů v Česku i
zahraničí a patří mezi vyhledávané festivalové taháky. Jejich prvními třemi singly byly roku
2005 - Reality show, Sexuální akrobat a Wo-co-de! Spolu s dalšími písněmi vydali své první
album Adios Embryos! a rozhodli se uspořádat své první turné TOUR*48, které mělo 66
zastávek v České republice a Německu. Současně můžeme znát jejich singly: Zamilovaný
nešťastná, Vážené dámy, My ještě nejsme starý, Princezna z baru, Správní chlapi, Slibuju, že
nebudu pít, spolupráci s Kubou Děkanem a Pekařem: Chtěl jsem tím říct a písničku Léto, ve
které si zazpíval i Pekař a Jimmy Vošoust.

Ariana Grande
Americká zpěvačka, ale i modelka a herečka se narodila 26. června 1993 v USA. Svoji kariéru
začala jako herečka. Na zpěv se začala soustředit až v roce 2011, kdy vydala soundtrackové
album Music from Victorious. Po podepsání nahrávací smlouvy vydala své debutové album
Yours Truly (2013). Její druhé album My Everything (2014) se stejně jako první stalo číslem 1
ve Spojených státech. Obsahuje singly jako "Problem" a "Break Free", které patří mezi její
nejznámější písničky. Její nejnovější album se jmenuje Dangerous woman, podle hlavního
singlu alba. Mimo jiné se v albu objevila i píseň „Focus“, která se často srovnává s „Problem“
díky refrénu, který dává singlu nádech R&B a Disco. Ariana se ve svých 23 letech pyšní
spoustou úspěšných písniček, mezi ně patří i duet s britem Mikou Popular song, písnička Into
you, Santa tell me, One last time, duet s Nicki Minaj Side to side, který ovládl žebříčky
hitparád, nebo spolupráce s Jessie J a Nicki Minaj při písničce Bang bang.
(K. Zděnková, A. Ebenhochová, P. Trantinová)

Rozhovor
Jakub Mahdal – kytarista a kameraman
1. Jak ses dostal k hraní se Sebastianem?
Stalo se to takovou "náhodou" přes inzerát. Dlouho jsem váhal, ale potřeboval jsem do života
nový impuls, tak jsem to zkusil a vyšlo to.
2. V blízké době budou Hvězdy Tour. Jak probíhalo vybírání měst a ostatní plánování?
Za poslední rok jsme odehráli přes 130 koncertů, a tak jsme projezdili spoustu měst a klubů,
takže se to vybíralo samo. Plánuje se ještě doteď. Nacvičujeme nový repertoár a domlouváme
celý průběh tour s novým zvukem a novou show.
3. Co sis myslel o odchodu Vojty z kapely?
Vojta mi byl od začátku nejbližší, protože jsme byli oba z Prahy a často jsme jezdili spolu.
Držím mu palce v další tvorbě, protože si myslím, že je fakt hodně talentovanej.
4. Jak vím, tak máš přítelkyni Fínu, která natáčí na Youtube. Pomáháš jí s natáčením?
Nepřemýšlel si, že bys taky zkusil natáčet videa na Youtube?
Fíně od začátku pomáhám a dokonce některá videa přímo natáčím. Jsem raději za kamerou,
takže myslím, že by to nebylo nic pro mě. Párkrát mě to napadlo a mám na svém kanálu pár videí
ze zákulisí z natáčení klipů a reklam.
5. Natočil jsi už hodně videoklipů. Které natáčení tě nejvíce bavilo?
Baví nás velké výzvy. Musíš zařídit nebo sehnat něco, co prostě neexistuje a je to vždycky
takovej vtipně-šílenej proces. Nejvíc mě baví natáčení živě hraných klipů.
6. Pomáháš Sébovi s hudbou nebo s texty?
Na pár věcech jsem spolupracoval u hudby, ale máme v plánu až druhou desku skládat
kompletně spolu.
7. Když pozoruješ chování ostatních kluků z kapely, změnilo se něco?
Trávíme spolu fakt hodně času a myslím, že na každém z nás to zanechává následky
8. Jak a kdy jsi se dostal k muzice?
Hraju na různé nástroje už asi od 7let. Hodně jsem hledal inspiraci u bratra, který hrál na
kytaru, tak mi to nějak zůstalo, i když mám raději bicí.
9. Neznepříjemňuje ti fakt, že jste známí po celé republice, váš všední život?
Zatím je to v rozumné míře, že spíš mám radost, když někde potkám náhodou někoho, kdo mě
pozná.
10. Kromě toho, že jsi kytarista, tak se věnuješ i kameramanství. Co tě více naplňuje?
Baví mě obojí. Natáčení beru více jako práci a koncerty spíš jako určitý druh svobody. Mám
takové dva světy a ani jeden nefunguje bez druhého.
11. Teď se kolem tebe motá asi hodně fanynek. Setkal ses někdy s nějakou bláznivou?
Ty jo, mám pocit, že jich je dost bláznivých. Dostáváme hromadu dárků a spousta holek jezdí
třeba na všechny koncerty a občas to trošku hraničí s narušením soukromí, ale Sebastian to má
horší než já :)
S pozdravem
Jakub Mahdal

(P.Trantinová, G.Ctiborová, K. Zděnková)

Tanky
Americký Tank
M60

Prvních 180 tanků bylo postaveno v závodě Delawere Defense Plant, poté se výroba
přesunula do závodu Detroit Tank Plant. USA vyrobilo přibližně 15 000 kusů M60 pro své
ozbrojené síly i pro vývoz. Zahraničními odběrateli byli převážně:




Izrael (1400 kusů)
Egypt (1150 kusů)
Turecko (950 kusů)

Základní verze jsou:


M60 (výroba: 1959-1962)- Jednalo se jen o mezityp, postavený na základě nové korby
a původní věže z tanku M48 Patton upravené pro instalaci nového kanónu M68 ráže
105mm

Výzbroj
Tank M60 má stejný hlavní kanón jako první verze tanku M1 Abrams- typ M68 ráže 105 mm
s drážkovaným vývrtem hlavně. Jedná se o celosvětově rozšířený britský typ L7 s výrazně
přepracovaným závěrovým mechanizmem. M68 dokáže střílet většinu typů nábojů, a to:





HEATFS (High Explosive Anti-Tank Fin Stabilized)
HESH (High Explosive Squash Head)
APDS (Armor Piercing Discarding Sabot)
APFSDS (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot)
(R. Bican, D. Hrůza)

FLORBALOVÁ
FAKTA
TOP 3 Nejlehčí florbalky
1) Fatpipe Raw concept- 177g
V sezóně 2015/16 firma Fatpipe představil hůl Raw Concept, která svojí vahou překonala hůl Unihoc
TeXtreme Featherlight, která byla do té doby nejlehčí

2) Salming carbon x- 178g
V minulé sezóně Salming dokázal vyrobit svojí nejlehčí hůl Carbon X, která je jen o gram těžší než Raw
Concept.

3) Unihoc TeXtreme Featherlight- 183g
Model Unihoc TeXtreme přišel na trh na Vánoce roku 2015 a stal se rovnou jednou z nejoblíbenějších
florbalek od Unihoc.

(D. Prokop, M. Dolejš, T. Keřka)

Tento mezinárodní svátek se slaví každoročně 8. března. Je to uznávaný
svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských
švadlen v roce 1908. Byl poprvé slaven 28. února 1909. Od roku 1911, kdy byl
poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi
jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké
demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci,
která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což
odpovídá 8. březnu. Svátek se rychle rozšířil.

(V. a V. Kadlecovy)

