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Úvodník 

Milí žáci, vážení učitelé i všichni pracovníci naší školy, 

 po prázdninách jsme se opět pustili do pilné práce na našem časopise. Máme 

pro Vás několik novinek, co se týče uspořádání časopisu, a také několik nových 

redaktorů, z nichž mnozí k naší velké radosti pocházejí z řad žáků I. stupně. Tímto 

bychom také rádi přizvali i ty z Vás, které by lákalo jakýmkoli způsobem na 

školním časopise pracovat, aby neváhali a rozšířili naše řady. 

 A co nás vlastně v aktuálním školním roce čeká? I tento školní rok bychom 

rádi udrželi “pracovní tempo“, tzn., měli byste mít možnost získat alespoň 5 čísel 

časopisu do rukou. Bude se jednat tedy o jakési dvouměsíčníky, zaměřené vždy na 

nějaké aktuální téma. 

 Jak všichni víte, v letošním roce si připomínáme několik výročí a to hlavní je 

sté výročí vzniku Československé republiky, a proto si můžete přečíst například 

článek o TGM, prvním prezidentovi našeho státu. Výročím jsou inspirovány i 

zeměpisné články žáků Přemka Hranoše a Adama Tomáška i rubrika ze školní 

knihovny. Nechybí ani recept na něco dobrého na zpříjemnění podzimních dní od 

žáků sedmé třídy, či exkurze do světa mikrobiologie od našeho pravidelného 

přispěvatele Matěje Javorka. 

 Pevně doufáme, že Vás náš časopis osloví, a pokud ne, nezapomeňte, že i Vy 

jej můžete přetvořit do atraktivnější podoby. 

Příjemné počtení přeje redakce časopisu Sovička 
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Česká republika 
 

- Česká republika vznikla 1.1.1993.  

- Hlavní město Česka je Praha. Druhé největší město je Brno a třetí Ostrava.  

- Nejvyšším bodem je hora Sněžka (1603 m. n. m). 

- Naše země má 10,5 miliónu obyvatel. 

- Státní zřízeni: Parlamentní republika. 

- Naše republika je považována za „srdce Evropy‘‘ 

Prvním doloženým státním útvarem na území dnešní České republiky byl 

nadkmenový svaz Sámovy říše, ve druhé polovině 9. století pak vznikla Velkomoravská 

říše. Když kolem roku 907 zanikla pod náporem kočovných maďarských kmenů, těžiště 

státního vývoje se přesunulo do Čech. Tamní panovníci z rodu Přemyslovců vybudovali 

středověký Přemyslovský stát, též nazývaný Český stát (České knížectví, později České 

království), od přelomu 10. a 11. století tvořící součást Svaté říše římské. Od doby Karla 

IV. (1348) se pro země podléhající českému králi užívalo rovněž pojmu země Koruny české, 

tento pojem zahrnoval i Moravské markrabství a Vévodství Horní a Dolní Slezsko. 

Od roku 1526 byly České země postupně začleňovány do habsburské monarchie, jejíž 

vládci využili svého vítězství v bitvě na Bílé hoře nad českými stavy (1620) k výraznému 

omezení dřívější samostatnosti Českého království. Země Koruny české, po 

roce 1749 navzájem státoprávně nespojité, zůstaly korunními zeměmi Habsburků až do 

konce první světové války v roce 1918. Od roku 1804 měla habsburská monarchie oficiální 

název Rakouské císařství a od roku 1867 se mocnářství nazývalo Rakousko-Uhersko. 

Po zániku Rakouska-Uherska v roce 1918 vzniklo Československo jako unitární 

stát s republikánským zřízením. První republika krátce po svém vzniku odebrala svým zemím 

většinu jejich dosavadních zemských svobod, které měly za Rakouska-Uherska ve formě 

vlastní ústavy, zemských zákonů, sněmů a dalších atributů. Slováci získali v Československu 

větší národní svobodu, než kterou měli v Uhersku. Roku 1939 bylo území současné České 

republiky okupováno německou armádou a vznikl loutkový protektorát Čechy a Morava. 

Československo bylo jako demokratický stát obnoveno v roce 1945. Komunisty 

ovládaná Československá socialistická republika byla roku 1969 federalizována, přičemž 

v rámci tohoto procesu vznikla Česká socialistická republika, formálně svrchovaný národní 

stát, z hlediska mezinárodního práva přímý předchůdce současné České republiky.  Na konci 

roku 1992 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika jako stát dvou národů a místo ní 

vznikly dva nové státy, Česká republika a Slovenská republika. Dne 1. ledna 1993 vstoupila v 

platnost Ústava České republiky, podle jejíž preambule navazuje nový stát na tradice státnosti 

Československa a bývalých zemí Koruny české. 

A čím se Češi proslavil? Věcí, které nám přinesly často isvětovou slávu je moc. Např. 

jsou Češi známí díky pivu. Také díky Naganu, kde jsme v hokeji vyhráli v roce 1998 

olympiádu. Proslavil nás i 17. listopad 1989 (Sametová revoluce), kdy jsme se postavili 

proti vládnoucímu totalitnímu režimu a vyhráli demokratickou republiku. Co dalšího 

napadne Vás? 

 Vytvořil a zpracoval: Přemysl Hranoš 
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Zdroje : https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko 

Praha 
Praha je hlavní a současně největší město Česka a 15. Největší město Evropské unie. 

Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je 

správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních 

institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde president republiky, parlament, 

vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Praha se rozkládá na území 496 

km² a má okolo 1,3milionu obyvatel. Je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst 

v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího 

hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města 

a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa. V roce 2017 navštívilo 

Prahu 8,5 milionu turistů, je to tedy páté nejnavštěvovanější město Evropy, po Londýně, 

Paříži, Istanbulu a Římu. Mezi navštěvované památky patří kromě Pražského hradu například 

Karlův most, Staroměstské náměstí s Pražským orlojem nebo Vyšehrad. 

Kultura 
Praha je kulturní metropolí celé České republiky, Evropské město kultury 2000. 

Působí zde desítky muzeí, galerií, divadel, kin a nejrůznějších kulturních institucí. Národní 

galerie v Praze spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku. Ve stálé expozici 

Veletržního paláce jsou díla světových umělců jako např. Mucha, Picasso, Monet nebo Van 

Gogh.  

Sport 
Praha je I sídlem významných fotbalových týmů AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, 

FK Dukla Praha, Bohemians 1905 a FK Viktoria Žižkov. Dále hokejových týmů HC Slavia 

Praha a HC Sparta Praha. V Praze se nachází Strahovský stadion, největší stadion na světě, 

dnes už využíván jen jako výcvikové centrum fotbalové Sparty. Největší česká multifunkční 

hala je O2 arena. Další významný stadion Letná je domovským stadionem AC Sparty, 

moderní Eden Aréna ve Vršovicích sídlem SK Slavie. Určitě stojí za to naše hlavní město 

navštívit. 

 

Adam Tomášek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
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Hamleys 
TheFinestToyShop in theWorld 
 (nejlepší obchod s hračkami na světě) 

 
  Hračkářství londýnského stylu se nachází v Praze na Příkopě 854/14 Nové Město. Je 

to největší hračkářství ve střední Evropě. Nachází se zde mnoho poutavých atrakcí, jako např. 

velký kolotoč, zrcadlový labyrint, butterfly house (motýlí dům), virtuální realita, chytrý 

strom, menší vodní svět a velká skluzavka přes dvě patra.V nultém poschodí kromě některých 

výše zmíněných atrakcí najdeme zlevněné zboží. V prvním patře, kde je vstup do tohoto 

zdroje zábavy, najdeme konec velké klouzačky, její začátek je v druhém patře. 
 Kromě zábavy je zde i velký výběr všelijakých hraček, stavebnic, plyšáků, barbie 

panenek apod. Z vlastní zkušenosti víme, že i když jsme hračkářství navštívili opakovaně a 

mysleli jsme si, že nás nemůže nic překvapit, tak jsme se mýlili. Toto místo se neustále vyvíjí 

a pobavit se zdemůžou jak děti, tak i rodiče, jako ti naši . 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Karolína Škutová 
 

                           Tobiáš Kempný 
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Tomáš Garrigue Masaryk 
 

Tomáš Garrigue Masaryk známý také pod zkratkou TGM se narodil 7. března 1850 

v Hodoníně, kde v současné době můžete navštívit jeho muzeum, a zemřel roku 1937 

v Lánech. Byl prvním československým prezidentem. 

Dětství a mládí 
TGM pocházel z chudé rodiny. Na studia si musel sám vydělávat. Studoval ve Vídni. 

Za studijního pobytu v Lipsku se seznámil se svou budoucí ženou - Američankou Charlottou 

Garrigue a po roce se s ní oženil v New Yorku. Poté působil jako vysokoškolský učitel, 

nejprve na univerzitě ve Vídni, potom v Praze. 

 

Prezidentem Československa 
Prezidentem byl Masaryk zvolen poprvé 14. 11. 1918. Boji za samostatný stát věnoval 

několik let svého života a musel mu obětovat i své rodinné štěstí. Jako československý 

prezident se těšil nebývalé úctě nejen doma, ale i v zahraničí. Byl zvolen 4x prezidentem. 

 

Masarykova smrt a pohřeb 

V září 1937 vážně onemocněl. Zemřel o pár dní později 14. září 1937 po zánětu plic. 

Státní pohřeb se konal v úterý 21. září 1937. 
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Slavné výroky Tomáše 

Masaryka 
 

 Tomáš Garrigue Masaryk se dožil 87 let. Za svůj dlouhý život mnohé zažil a svá 

životní moudra nám odkázal ve svých dílech i výrocích. Níže je uveden výbor z nich. Možná 

se některý z citátů stane vašim životním mottem a i díky němu dokážete svůj život naplnit 

smysluplnou činností, a najít tak životní štěstí. 

 

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“ 

 

 

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ 

 

 

„Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“ 

 

 

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ 

 

 

„Otrok nikdy a nikde nepracuje rád a úspěšně.“ 

 

 

„Já mám v zapomínání svou metodu; co už je odbyto, vyhodím z hlavy, abych ji měl volnou a 

čistou: jako když se dělá pořádek na psacím stole.“ 

 

 

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím 

zčásti uskutečnit své ideály.“ 

 

 

„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece 

stojí za něco, že máme ve světě pověst slušných lidí.“ 
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„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na 

to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale 

nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez 

radosti.“ 

 

 

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“ 

 

 

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“ 

 

 

„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“ 

 

„Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.“ 

 

 

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený 

člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“ 

 

 

„Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout 

léty ani smrtí.“ 

 

 

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, 

voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“ 

 

 

„Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.“ 

 

 

„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“ 

 

 

„Nic není velké, co není pravdivé.“ 

 

 

Lucie Filipková 
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Kde domov můj, aneb sté 

výročí očima žáků naší školy 
 

 Žáci devátých tříd již brzy opustí brány naší školy a vydají se do světa „na zkušenou“. 

Položili jsme jim pár otázek, abychom zjistili, jaký je jejich vztah k rodnému státu, kterou 

naši osobnost obdivují, a mimo jiné jsme se ptali také na to, jaká je podle nich budoucnost 

naší země. Odpovědi jsou překvapivě vyzrálé a z většiny z nich je cítit láska k vlasti, hrdost 

na naši zemi i rodný kraj. Tomáš Garrigue Masaryk by měl z naší mladé generace radost. 

Po sto letech od vzniku našeho státu tedy můžeme říci, že jeho úsilí ani úsilí jeho 

spolupracovníků a následovníků nebylo marné. 

Žákům 9. A jsme položili tyto otázky: 

1. Proč jsem rád/nerad (ráda/nerada), že jsem se narodil/a v České republice? 

2. Na co jsem u nás nejvíce hrdý/á? 

3. Které místo, kraj, město v naší republice považují za nejkrásnější? 

4. Kterou českou osobnost z našich dějin i ze současnosti nejvíce obdivuji a proč? 

5. Jak bych sám/a chtěl/a v budoucnu prospět k větší slávě a prospěchu České republiky? 

6. Napiš, co přeješ našemu státu ke stému výročí. 

 

J. K. 

1. Jsem rád, že žiji zrovna u nás, protože máme dobrá jídla, které nikde jinde 

nenajdeme. 

2. Nejvíce hrdý jsem na naše památky. 

3. Za nejkrásnější místo v republice považuji Ostravu. 

4. Velmi obdivuji T. G. Masaryka. 

 

 

S. K. 

1. Jsem rád, že jsem se narodil v ČR, jelikož mám zde svou milující rodinu. A protože je 

tu i bezpečněji než třeba v USA. 

2. Jsem hrdý na naši historii, co se na našem území událo. 

3. Za nejkrásnější místo považuji Prahu, jelikož se mi tam líbí a v budoucnu tam plánuji 

bydlet. 

4. Obdivuji nejvíce v naší historii T. G. Masaryka, protože je obdivuhodné, že založil 

samostatné Československo, vybudoval armádu a získal si zájem lidí i jejich úctu. 

5. Chtěl bych prospět tím, že bych investoval do mladých hokejistů, abychom 

v budoucnu pravidelně získávali pravidelně medaile z MS a OH. 
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6. Přeji si, aby ta naše malá zemička rostla pořád do krásy a aby tady byla ještě dalších 

sto let. 

 

J. P. 

1. Ráda zde žiji, protože ještě stále jsme bezpečná země, ne moc lidnatá. Mrzí mě však, 

že nemáme moře. 

2. Nejvíce hrdá jsem na to, že je u nás mír. 

3. Podle je nejkrásnějším místem naší republiky Praha, je v ní mnoho krásných památek. 

4. Nejvíce obdivuji Václava Havla, protože byl dobrým prezidentem, a Karla Gotta, 

který je výborným zpěvákem. 

5. V současné chvíli nevím. 

6. Přála bych našemu státu,aby i nadále byl samostatný a za dalších sto let bych mu přála 

totéž. 

 

M. K. 

 

1. Ráda žiji v naší republice, protože se zde můžeme svobodně vyjadřovat a máme 

všeobecné rovné, přímé a tajné hlasovací právo. 

2. Nejvíce jsem hrdá na naši historii. 

3. Nejvíce jsem si oblíbila Jeseníky, jejich krásnou přírodu a klid. 

4. Nejoblíbenější osobnost? Jednoznačně TGM, bez něj by pravděpodobně náš stát vůbec 

neexistoval. Ze současnosti mě nikdo nenapadá. 

 

D. D. 

1. Jsme rád, že jsem se narodil tady, protože ČR je poměrně bohatá země, v Africe a 

jiných chudých částech světa chybí jídlo, voda, jsou tam války. U nás ne. 

Na druhé straně mi vadí, že v ČR je spousta xenofobních lidí, kterým vadí např. 

muslimové. 

2. Hrdý jsem na to, že i přes utlačování Německem, Rakouskem-Uherskem, Ruskem 

v nedávné minulosti jsme nezávislí, máme vlastní jazyk atd. 

3. Nejkrásnější je pro mě Praha, je tam mnoho památek a je to nejdůležitější město ČR. 

 

Š. P. 

1. Jsem rád, že jsem se narodil v ČR, protože je tu krásně. 

2. Jsem hrdý na svou vlast, vlajku, ostatní symboly i hymnu. 

3. Nejvíce se mi líbí Moravskoslezský kraj. 

4. Obdivuji věru Špinarovou, protože hezky zpívala, a i když mohla, neodešla do Prahy. 

5. Chtěl bych se stát známým sportovcem, a tak šířit slávu ČR. 

6. České republice přeji: 

 aby se u nás všichni měli dobře,  

aby se každý usmíval,  

aby u nás nebyli chudí lidé 

a aby nám republika vydržela. 

 

L. G. 

1. Abych řekla pravdu, jsem ráda, ale samozřejmě je to individuální. 
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3. O prázdninách jezdím pravidelně s babičkou do Strážnice, hodně se mi tato obec líbí. 

Domečky, skanzen celkově. 

4. Napadá mě český král Jiří z Poděbrad. 

5. Abychom měli moře 

 

J. O. 

1. Mám Českou republiku ráda hlavně pro to, že není přelidněná. Nerada na ní mám - 

hlavně u nás - špatné ovzduší. 

2. Hrdá jsem na to, že nejsme chudá země, ale bohatá. 

3. V naší republice jsou nejkrásnější Beskydy a Jeseníky, jsou to krásná pohoří. 

4. Obdivuji Karla Gotta, protože vyhrál několikrát Českého slavíka a zpívá písně ze 

života. 

5. Ke slávě naší země bych ráda přispěla volbou dobrého pana prezidenta. 

6. Přála bych našemu státu, abychom nadále byli samostatný, bezpečný stát, kde 

nedochází k teroristickým útokům. 

 

T. K. 

1. Nejsem ráda, ani nerada, nikdo si nevybere, kde se narodil. 

2. Jsem hrdá na naše památky. 

3. Za nejkrásnější místo naší republiky považuji Prahu, naše hlavní město. 

4. Nenapadá mě žádná osobnost. 

5. Myslím si, že jeden člověk k větší slávě přispět nedokáže. 

 

L. K. 

1. Jsem ráda, že jsem se narodila v České republice, neboť nám tady nehrozí tolik 

nebezpečí jako třeba v Americe. Také tady máme všechny důležité podmínky 

k životu, například úrodnou půdu, teplo atd. 

2. Na Českou republiku jsem hrdá z mnoha důvodů – máme tady bezpečí, krásnou 

přírodu – lesy i vodstvo. Ani mi nevadí, že tady nemáme moře. Můžeme nahlas říkat 

své názory a mít spokojený soukromý život. 

3. Za nejkrásnější místo České republiky považuji Ostravu, protože jsem se tady 

narodila, je tu spousta lesů, krásné domy i dobré školy. 

4. Z českých osobností mám nejraději Jaromíra Nohavicu, neboť má nádherné písně o 

České republice a proslavil se hlavně svou tvorbou, nikoli skandály či něčím 

podobným. Také oceňuji, že žije v Ostravě a nikoli v Praze jako ostatní významné 

osobnosti. 

 

 

A. M. 

 

1. Na České republice oceňuji, že máme blízké vazby se Slováky. Mrzí mě, že 

nemáme moře. 

2. Jsem hrdý na naši národní minulost. 

3. Nejkrásnější místo: Sněžka. Středočeský kraj. A také Ostrava. 

4. Obdivuji T. G. Masaryka, protože bojoval za samostatný stát. 

5. Ke slávě České republiky bych rád nějak přispěl něčím, co mě baví. 

6. Naší zemi ke stému výročí přeji, ať se jí daří do dalších let. 
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A. A. 

1. Jsem ráda, že jsem se narodila v České republice, protože se mi tady líbí. 

2. Nejvíce hrdá jsem na to, že jsme národ, který se umí bavit. 

3. Za nejkrásnější místo naší země považuji Prahu. 

 

O. B. 

1. Rád žiji v České republice, protože jsem si tady našel spoustu kamarádů, všichni to 

jsou dobří lidé. 

3.  Nejvíce se mi líbí Praha, hlavně Hlavní nádraží. 

4. Z osobností naší republiky nejvíce obdivuji Karla Gota a přeji si, aby žil ještě hodně 

dlouho. 

 

L. H. 

1. Nejsem úplně ráda, že žiji v České republice, protože bych raději žila někde, kde je 

moře a teplo 

2. Nejvíce jsem asi hrdá na to, že nejsme chudý stát a můžeme zde získat dobré vzdělání. 

3. Podle mě je nejkrásnějším místem Praha. 

4. Z českých osobností nejvíce obdivuji Jana Husa, protože si stál za svými názory a 

neodvolal je.  

5. Slávu České republiky budu šířit hlavně tak, že budu cestovat a vyprávět v zahraničí o 

krásách naší vlasti. 

 

L. F. 

1. Jsem ráda, že žiji v České republice, protože zdejsou úžasní lidé. Taky mi vyhovuje, 

že tady nehrozí velké přírodní katastrofy. 

2. Jsem hrdá na naše zákony, že nejsou nesmyslné a hloupé a i díky nim se nám tady žije 

dobře. 

3. Nejkrásnějším místem České republiky bude vždy Ostrava, i když máme špatné 

ovzduší. Dnes jsme jedno z nejzelenějších měst republiky, máme zde i historické 

památky, které stojí za to zkouknout, a poznat tak historii našeho města. 

4. Mé nejoblíbenější osobnosti z naší historie jsou Jan Amos Komenský a Karel IV. Oba 

velmi obdivuji. 

5. Ke větší slávě České republiky bych chtěla v budoucnu přispět tak, že budu žít 

„správně“ a také nebudu ničit přírodu kolem sebe. 

6. České republice přeji, aby prožila dalších šťastných sto let a aby na sobě dále 

pracovala a v tomto úsilí nepovolovala. 

 

J. G. 

1. Jsem rád, že jsem se narodil v ČR, protože u nás nejsou žádné války a je u nás 

relativně dobrá ekonomická situace. 

2. Nejvíce hrdý jsem na to, že i když jsme malá země, v mnohých sportech jsme jedni 

z nejlepších na světě. 

3. Nejkrásnější místo u nás je dle mě okolí Náchoda. 

4. Nikoho z českých osobností vysloveně neobdivuji. 

6. České republice přeji ke stému výročí vše nejlepší. Přežila nacistickou okupaci, 

komunistickou totalitu a snad přežije i to, co přijde v budoucnu. 
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Ze školní knihovny 
 

 Jestliže si připomínáme sté výročí vniku Československa, 

nesmí při této příležitosti v našem výběru knih ze školní knihovny 

hodných Vaší pozornosti chybět Devatero pohádek našeho 

světoznámého spisovatele Karla Čapka. Tento vzdělanec a 

humanista nelitoval svého času ani nadání a věnoval hned několik 

knížek nejmenším čtenářům. K naší radosti však v nich zábavu i 

poučení najde i čtenář dospělý. Zpříjemněte si pošmourné podzimní 

dny a začtěte se do dnes už legendárních pohádek a zjistěte, že od 

dob Karla Čapka se toho na světě až zase tolik nezměnilo. 

Z Devatera pohádek stojí za přečtení Pohádka o zdvořilém 

loupežníkovi, Pohádka vodnická i pošťácká, či Velká doktorská 

pohádka. A pro ty, kteří čtení zrovna neholdují, může tato knížka 

býti inspirací pro zhlédnutí některého z mnoha filmových a 

televizních zpracování výše zmíněných pohádek. 

 

 Budeme-li hledat jednoho z nejslavnějších Čechů všech 

dob, jistě nás napadne jméno Jaromír Jágr. Tato ikona 

sportovního nebe, světově proslulý hokejista Vám svým 

životním příběhem o nezdolné vůli, trpělivosti a odhodlání 

může být dobrým příkladem, kterak naplnit své sny. Příběh se 

začíná v době, kdy malý Jarda objevil pod vánočním 

stromečkem své první brusle, stejně tak, jako je třeba ti 

nejmenší z naší školy objeví letos pod stromečkem také. Hrdinu 

knížky pak sledujeme od jeho prvních hokejových krůčků až po 

jeho největší sportovní úspěchy. Seznámíme se s obtížemi, 

které musel překonávat, i s lidmi a hokejovými vzory, které ho 

nejvíce ovlivnily. A na pozadí tohoto životního příběhu 

můžeme sledovat i osudy naší země. Číslo 68 na Jágrově dresu 

má svůj původ právě v dějinách dvacátého století, s nadějným 

mladíkem prožijeme i sametovou revoluci a euforická 

devadesátá léta dvacátého století. Rozhodně se nejedná o 

nudnou autobiografii, ale čtivý příběh pro chvíle oddechu. 

 

 Příjemné počtení přeje Vaše redakce. A nezapomeňte. Sejdeme se ve školní 

knihovně. 
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Kornatcovité houby 
 

Je podzimní měsíc říjen. Na podzim obvykle chodíme sbírat plodnice velkých hub. Ovšem v lese nejsou 

jen známé velké jedlé nebo jedovaté houby s nápadnými plodnicemi. Zcela skrytý zůstává svět tzv. 

kornatcovitých hub. Kornatcovité houby je označení skupiny hub, které tvoří rozlité plodnice. Obvykle se řadí 

mezi velké houby, ovšem jejich plodnice vypadají jako kolonie plísní, proto se o ně zajímám (jako o 

mikroskopické houby) a rozhodl jsem se o nich napsat článek do školního časopisu.  

Kornatcovité houby jsou skupinou stopkovýtrusných hub, které tvoří rozlité plodnice různých barev a s 

různým povrchem (mají rourky, ostny, hrbolky, zvrásněný povrch nebo hladký atd.). Drtivá většina z nich jsou 

saprofyté (jsou hniložijné) na odumřelém dřevě (na padlých stromech, větvičkách, listí, na ztrouchnivělých 

pařezech a kůře stromů), některé druhy jsou však i parazité rostlin. Plodnice tvoří obvykle na spodní straně 

padlého dřeva, takže většina laické veřejnosti si jich nevšimne a zůstávají zcela skryté (při sbírání těchto hub 

musíme otáčet větvičky, kůru a nacházet na nich barevné plodnice). V přírodě spolu s bakteriemi a choroši 

rozkládají odumřelé dřevo a rostlinný materiál a přetvařují ho v humus (neboli hlínu, půdu), ze kterých rostou 

nové rostliny, nové stromy. Jsou velmi důležité, protože bez nich by nemohla probíhat obnova lesů. Působí často 

hnilobu dřeva.  

Jejich stélka (tělo u hub) se skládá z podhoubí (často tvoří i provazce  podhoubí zvané rhizomorfy) a 

houbových vláken, na kterých se tvoří výtrusnice zvané bazidie (které se vyskytují u všech stopkovýtrusných 

hub). Na bazidiích jsou stopečky, na kterých je jeden výtrus (bazidiospora). Obvykle každá bazidie má čtyři 

stopečky. Tvoří se též sterilní útvary zvané cystidy, které mají ochrannou, zásobovací a vylučovací funkci a 

hyfidie, jež způsobují přirůstání výtrusorodého rouška (hymenia). Na hyfách (houbových vláknech) se tvoří 

hrbolky zvané přezky, které umožňují správné rozdělení jader při určitých typech dělení buněk. U některých 

druhů však chybí.  

Mezi nejznámější kornatcovité houby můžeme zařadit dřevomorku domácí (Serpulalacrymans)- 

nejobávanější houbu v chalupách. V přírodě se vyskytuje vzácně, kdežto v lidských obydlích často. Jedná se o 

nejnebezpečnější dřevokaznou houbu vůbec. Roste většinou ve vlhkých a nevětraných prostorech. Napadá 

většinou trámy, podlahy a obecně všechny dřevěné konstrukce. Ovšem nejsou ušetřeny ani ostatní materiály z 

celulózy, jako jsou např. papíry- i ty houba zničí. Je velice nenápadná, prorůstá i zdmi, a jakmile si vyhlédne 

dřevo, vyroste na něm a zničí ho. Ve dřevu se tvoří provazce podhoubí zvané rhizomorfy, kterými se velmi 

rychle šíří. Vytváří bílé plodnice, které mají od středu oranžovou a postupně rezavohnědou barvu a bílý zůstane 

jen okraj. Vylučuje spoustu výtrusů a pomocí svazků podhoubí se šíří rychle, tzn., pokud nevyměníme podlahu 

napadenou dřevomorkou, tak podlaha postupem času shnije, změkne a lidi v napadené místnosti se propadnou. 

Způsobuje hnědou hnilobu (hnědé zbarvení dřeva) a dřevo se postupně kostkovitě rozkládá. Zlikvidovat tuto 

houbu nejde a jediné řešení je napadené dřevo spálit co nejrychleji. Navíc se postupem času ve vlhku plodnice 

rozpadají a při tom vznikají dráždivé dusíkaté sloučeniny, které mohou způsobit závratě, bolesti hlavy a 

alergické reakce. Dřevomorku poznáme i podle zatuchlého zápachu v napadené místnosti.  

Další dřevokaznou kornatcovitou houbou je koniofora sklepní (Coniophoraputeana) jinak nazývaná také 

jako plíseň sklepní. Také požaduje vysokou vlhkost. Plodnice mají žlutou, později okrově hnědou barvu a rovněž 

má bílý okraj. Tvoří i bílý povlak podhoubí. Stejně jako dřevomorka způsobuje hnědou hnilobu. Na rozdíl od 

dřevomorky se vyskytuje více i v přírodě. PornatkaVaillantova (Poriavaillantii) je další dřevokaznou houbou, 

jejíž vývoj a škody jsou podobné dřevomorce. Tvoří svazky podhoubí, bílou, později smetanově žlutou plodnici. 

Plodnice je pevně přirostlá, měkká, tenká až blanitá a má rourky. Roste v lese na odumřelém dřevě a odtud může 

být zavlečena do domácností. Významné škody způsobuje hlavně v dolech. Dřevo se postupně rozpadá na malé 

kostky, které lze rozmělnit na prach.  

Mezi další známé dřevokazné kornatcovité houby můžeme zařadit kornatce rozvitého 

(Cylindrobasidiumevolvens). Tato houba není příliš nebezpečná, neboť potřebuje velmi silnou vlhkost (obvykle 

napadá konstrukce, do kterých vydatně zatéká voda) a v suchu nemůže růst. Vytváří plodnice s barvou různých 

odstínů růžové, plodnice mají bílý okraj. Některé druhy jsou zajímavé z hlediska mikroskopické morfologie, 

např. hvězdnatka řídká (Asterostromalaxum), která tvoří hvězdicovité útvary. Jde o ohrožený druh. Rod Vidlenka 

(Vararia) tvoří stromečkovité útvary, jde o druh hyfidií zvané dichohyfidie. Mezi kornatcovitými houbami se 

najdou i mykorhizní druhy, např. pavučiník třásnitý (Amphinemabyssoides). Některé kornatcovité houby mohou 

být využity i lidmi, např. Phanerochaetechrysosporium, jehož enzymy byly studovány jako rozkladači různých 

látek. Jak už jsem zmínil, patří zde i pár parazitických druhů, nejznámější z nich je kornatka trávní 

(Laetisariafusiformis), která vytváří na trávníku růžové chomáčky vláken, napadené klasy jsou žluté. Je odlišná 

od ostatních kornatcovitých hub (a obecně od bazidiomycet): její výtrusy vznikají rozpadem houbových vláken. 

Dalším parazitickým druhem je hrotnatka zápašná (Sarcodontiacrocea), která roste paraziticky na starých 
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ovocných dřevinách, hlavně na jabloních. Vytváří hodně rozsáhlé, rozlité plodnice s ostny, má žlutou až 

oranžovou barvu. Po úhynu hostitele rychle odumírá. Jedná se o téměř ohrožený druh. 

 
Poznámka k obrázkům: Výtrusnice (bazidie) byly na mikroskopických snímcích modře 

zakroužkovány. 

Obr.1.: Kornatec kožověžlutý (Hyphodontiaalutaria), vlevo: žlutobílá plodnice, vpravo: 

mikroskopický snímek, barveno kongočervení 
 

Obr.2.:Kornatka popelavá (Peniophoracinerea), vlevo: fialovorůžová plodnice, vpravo: 

mikroskopický snímek, barveno brilantkresylovou modří 
 

Obr.3.:Žilnatkakrémověoříšková (Phlebiacremeoalutacea), vlevo: nažloutlá plodnice, vpravo: 

mikroskopický snímek, barveno brilantkresylovou modří 
 
                                                                                                                                Matěj Javorek  
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Čokocookies sušenky 
 

 

Ahoj, dneska jsme si pro vás připravili recept na Čokocookies sušenky. Tak jdeme na 

to! 

 

 

Budeme potřebovat: 

 

Kakao: 70 g 

Cukr: 120 g 

Máslo: tři čtvrtě kostky 

Vajíčko: 4 ks 

Mouka: Tři a čtvrthrníčku 

Kypřícíprášek: 2 lžičky 

 

Postup: 

 

Nejprve si smícháme kakao s cukrem tak, aby nám vzniklajemná ,,směs´´, potom 

přidáme rozpuštěné máslo, vajíčka a opět zamícháme. Micháme tak dlouho, až nám vznikne 

kašička, přidáme mouku a nakoneckypřícíprášek. Necháme 30 min. uležet.  

Po 30 minutách si rozehřejeme troubu na 190 °C a na plech s pečícím papírem 

naklademe kuličky těsta, dost daleko od sebe. Potom dáme do trouby péct na 12 min. A máme 

hotovo! 

 

Václav Formánek 
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Právě jste dočetli první číslo časopisu 

Sovička v tomto školním roce. Už 

nyní pro Vás připravujeme další, 

tentokrát s adventní tématikou. 

Nezapomeňte, že rádi rozšíříme řady 

našich redaktorů, grafiků, fotografů 

a také budeme vděčni za náměty na 

zajímavé články. Pěkný závěr 

podzimu přeje redakce časopisu 

Sovička 
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