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2. 

„Jaro je krásné 

pro toho, kdo 

zažil dlouhou 

zimu.“  
-Bjornstjerne Bjornson 
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 Jména koček 

Jaké jméno se hodí pro Vaši kočku? 

Rozsvěcení Vánočního stromečku 

Vánoční stromeček 

EDITORIAL 
Společně se všemi 

možnými událost-

mi, barvitými 

články a nepatrně 

i mnoha zkuše-

nostmi, se dostá-

váme na pokraj 

tohoto roku. Je po-

slední měsíc a my 

pro vás máme při-

pravené zimní čís-

lo se spoustou 

článků i s vánoční 

tématikou. Rád 

bych poděkoval 

jednomu člověku, 

našemu novému 

redaktorovi, Pavlu 

Janečkovi. Abych 

objasnil situaci; 

grafická úprava a 

korekce našeho 

časopisu byla vždy 

údělem a součástí 

mého podílu v re-

dakci(mimo jiné…) 

a jsem skutečně 

rád, že se toho ně-

kdo tak ochotně a 

kreativně ujal a 

převzal tak veli-

kou část mé práce. 

Je nadmíru očivid-

né, že mé časy ja-

ko šéfredaktora 

tohoto, dovolím si 

říct, neustále se k 

lepšímu měnícího 

časopisu, se krátí, 

a proto jsem rád, 

že se najdou šikov-

ní redaktoři, co 

náš časopis podrží 

a povedou k úspě-

chům a preciznos-

ti. Děkuji Pavlovi 

a děkuji i celé re-

dakci. Přeji Vám, 

našim čtenářům, 

krásné Vánoce a 

především příjem-

né počtení se 

spoustou nových 

článků. 

Za redakci, 

Kryštof Kutílek 
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Ve škole jste vy-

slechli přednášku 

o změně klimatu, 

já jsem měl mož-

nost vše vidět ještě 

jednou, ve větším, 

v městské knihov-

ně. 

Doopravdy tato 

přednáška byla na 

velice vysoké úrov-

ni a musím při-

znat, že jsem se 

toho dozvěděl o 

trochu více než ve 

škole. 

O pár postřehů se 

s vámi podělím. 

Jeden z největších 

problémů skleníko-

vého efektu je le-

tecká doprava. 

24.7. 2019 byl na-

měřen rekord - ve 

vzduchu bylo     

225 000 letadel za 

24 hodin, což je do-

opravdy vysoké 

číslo.                  

Například oceán se 

otepluje pomaleji. 

Nejrychleji se otep-

luje Antarktida. 

Za posledních 100 

let se teplota zvýši-

la  o 1,5 stupně. 

Možná to vypadá 

jako malé číslo, ale 

dostali jsme skvělý 

příklad. Normální 

tělesná teplota člo-

věka je 36 stupňů 

a když se mu zved-

ne teplota o 1,5 

stupně, tak má ho-

rečku. Tělo je una-

vené a nezvládá to. 

Tudíž když se 

zvedne okolní tep-

lota o 1,5 stupně, 

tělo se bude cítit 

stejně jako nemoc-

né. 

A pokud nedojde k 

omezení plynů, 

může dojít k navý-

šení až o 6 stupňů. 

Ovšem pokud by 

se to stále nezlep-

šovalo, tak za 200 

let dojde k navýše-

ní až o 8,5 stupně, 

což lidský metabo-

lismus nemá šanci 

přežít. 

Nikdy v historii se 

neoteplovalo rych-

Od:  
Alexan-
dra Ače  

http://225000.letadel/za


5 Infoželvík 

leji než teď. 

Proč se zvýšilo 

CO2? Kvůli fosil-

ním palivům. 

Spousta lidí si stá-

le myslí, že to je 

kvůli slunci. Což je 

naprostý mýtus. 

 Díky globálnímu 

oteplování trpí na-

příklad i korály v 

oceánech. A korály 

jsou domovem pro 

100 milionů živoči-

chů. Momentálně 

svět přišel o 50% 

největšího útesu 

na světě. Stačí ješ-

tě zvýšení o 0,5 

stupně a dojde až 

k 90%. 

Pokud by svět při-

šel o led, oteploval 

by se ještě rychle-

ji.  

Grónsko roztává 

2x rychleji než 

Antarktida. 

Například In-

donésie přesouvá 

hlavní město kvůli 

povodním. 

Samozřejmě, když 

zde nejsou potopy, 

tak jsou zde straš-

né výkyvy sucha. 

Až 50% kontinen-

tů je vystaveno su-

chu. 

Zaslechl jsem od 

nejmenovaného 

učitele, že nesou-

hlasí s tím, aby-

chom jako děti 

omezily maso, kte-

ré obsahuje železo 

a další důležité 

látky. Popravdě já 

sdílím jiný názor, 

a to ten, že když 

lidstvo omezí spo-

třebu masa, tak 

mu to prospěje. 

Myslím, že to ni-

jak neškodí, jeli-

kož sám maso 

nejím a jsem abso-

lutně zdravý a bez 

komplikací. 

Tak to by bylo shr-

nutí přednášky jak 

v knihovně, tak ve 

škole a  doufám, že 

jste si z toho něco 

odnesli. 

 

Tomáš  
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Přednáš-

ka Dr. 

Alexan-

dra Ače 

na ZŠ 

Krásovy 

domky  

 

V pátek 

18.10.2019 se žáci 

druhého stupně 

naší školy zúčast-

nili besedy o glo-

bálním oteplování 

s panem doktorem  

Alexandrem Ačem.  

Dr. Ač velice zají-

mavě vyprávěl o 

změnách klimatu 

na naší planetě  

před i během půso-

bení člověka.  Do-

zvěděli jsme se, 

jaká je průměrná 

teplota na Zemi. 

Je to 15 stupňů,  

ale za posledních 

100 let stoupla o 1 

stupeň a v ČR o 2 

stupně.  Bohužel 

zvyšování teploty 

zeměkoule má vliv 

na roztávání le-

dovců, tím se zvy-

šuje hladina světo-

vých oceánů a po-

časí má extrémní 

výkyvy.      Také 

jsme se dozvěděli 

pozitivní  informa-

ci, že vláda ČR 

chce podpořit vý-

sadbu 10 000 000 

stromů na našem 

území .Bohužel 

také špatné zprá-

vy. V atmosféře 

stoupla koncentra-

ce CO2 (oxid uhli-

čitý) pouze díky 

lidské činnosti, 

hladina vod se od 

poslední doby le-

dové zvýšila o 150 

m nebo to, že před 

1000 lety neexisto-

vali ledovce 

v Grónsku, Arkti-

dě ani 

v Antarktidě.  

Dále nám pan 

magistr vyprávěl o 

tom, že čeští stu-

denti někdy pořá-

dají ,,protesty‘‘ 

proti politice, aby 

se snažili zlepšit 

životní prostředí, 

hlavně kvůli ne-

dávnému útoku 

kůrovce. Vypalují 

se bohužel i deštné 

pralesy. Dále jsme 01 
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se dozvěděli, že na 

konci století bude  

na naší planetě žít 

mezi 9-10 miliar-

dami lidí, což je 

nejvyšší počet za 

celou historii lid-

stva a díky takové 

populaci má Země 

nejvyšší teploty po 

celou dobu působe-

ní člověka. Lidé by 

ale  měli omezit 

konzumaci masa, 

kvůli tomu, že vel-

kochovy hospodář-

ských zvířat vy-

pouští do ovzduší 

velkou koncentraci 

CO2, díky které-

mu se zvyšuje tep-

lota. Toto má špat-

ný vliv nejenom na 

vegetaci , ale i na  

divokou zvěř. 

    Na konci před-

nášky pan doktor   

poprosil  všechny, 

aby každý z nás 

dělal pro zlepšení 

životního prostředí 

všechno co může. 

Třeba abychom 

omezili jízdy au-

tem, třídili odpad, 

a více se věnovali 

zdravému životní-

mu stylu. 

Tereza 
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V Americe, Kanadě, 

Anglii a Austrálii 

nosí dětem ráno 25. 

prosince dárky San-

ta Claus. V Dánsku 

si lidé zdobí dům 

postavičkami skřít-

ků, aby k sobě při-

lákali co nejvíce vá-

nočních skřítků, co 

jim nosí 24. prosin-

ce dárky. Ve Švéd-

sku, po štědrovečer-

ní večeři, přichází 

nadělovat dárky 

přihrblý dědeček 

Jultomten, kterému 

pomáhají skřítci. V 

Polsku začínají vá-

noce 24. prosince, 

ve chvíli, kdy se na 

nebi objeví první 

hvězda. Večer pak 

dárky nosí sv. Mi-

kuláš. V Itálii se o 

vánocích neobejdou 

bez jesliček, 

které jsou 

hlavním 

symbolem 

Vánoc. V no-

ci 24. prosin-

ce přinese 

dárky Babbo 

Natale. Děti 

si dárky roz-

balují ráno 

25. prosince. V Řec-

ku chodí děti 24. 

prosince koledovat 

s bubínky ke zná-

mým a sousedům. 

Sv. Mikuláš chodí 

až na přelomu roku. 

Kdo by neměl rád 

Vánoce?!  

Eva 
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Čerti 
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03 Legio Vlak  

  Ve čtvrtek dne 

31.10. žáci devá-

tých ročníků měli  

možnost navštívit 

přistavený Legio-

Vlak na Pelhři-

movském vlako-

vém nádraží. Vlak 

tu měl být po dobu 

pěti dní zdarma k 

navštívení pro 

školy i veřejnost. 

Atrakci činilo 14 

přistavených zre-

konstruovaných 

vagonů skutečné-

ho ešalonu použí-

vaného v letech 

1918-1920. Vla-

kem se dopravova-

lo desetitisíce čes-

koslovenských le-

gionářů po 

Transsibiřské 

magistrále, přesto-

že jim dopravu 

často komplikovali 

očekávané boje s 

Bolševiky, kteří 

jim v transportu 

samozřejmě chtěli 

zabránit.  

  Měli jsme mož-

nost nahlédnout a 

projít si vůz obyt-

né těplušky, jak je 

legionáři nazývali. 

Do takovéto tě-

plušky s lůžkv v 

rozměrech zhruba 

jedné a půl dnešní 

manželské postele 

se muselo nasklá-

dat zhruba 22 

mužů. No, nebyl to 

žádný luxus. 

Zvláště v zimních 

dnech, kdy teploty 

dosahovaly místy 

až -40°C se dokon-

ce stávalo, že legi-

onáři, kteří spali u 

stěn, k dřevěným 

zdem vagonu koli-

krát i přimrzávali 

a museli je odřezá-

vat. Další vozy by-

ly například: zdra-

votní, filmový, ve-

litelský, štábní…  

  Ve filmovém va-

gonu, který jsme 

navštívili hned na 

začátku prohlídky, 

nám byl přehrán 

zhruba dvacetimi-

nutový dokument, 

který nás úvodem 

seznámil s životem 

legionářů. Zdra-

votní vůz nám do-

volil nahlédnout 

do doktorského 

vybavení tehdejší 

doby, kde jsme si 

mimo jiné předsta-

vili i nářadí tam-

ních zubařů 20. 

století. 

  Dozvěděli jsme 

se, že už v těchto 



11 Infoželvík 

dobách měli mo-

dernější ešalony 

osvětlení a že si 

tehdy vojáci mezi 

sebou tykali a 

oslovovali se sokol-

sky-bratře. Ve 

zkratce i ten nej-

větší pobuda od 

slepic mohl přijít k 

veliteli a spustit 

na něj tykačkou.  

  Jediné, co nám 

všem trochu kazilo 

prožitek, bylo au-

tentické chladné 

počasí, takže jsme 

se všichni těšili, až 

se zase ohřejeme 

ve školních lavi-

cích. Náš průvodce 

byl usměvavý a 

ochotný nám zod-

povědět všechny 

dotazy, kterých 

ovšem nebylo 

mnoho. Na konci 

prohlídky jsme si 

ve vozu se suvený-

ry mohli s pomocí 

pana prodavače 

najít v jejich zá-

znamech, zda ne-

byl nějaký náš pří-

buzný náhodou 

také legionář, do-

zvědět se kde slou-

žil, jak dlouho a 

kdy přesně se vrá-

til domů. 

-BrEla- 
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Legiovlak je pu-

tovní muzeum čes-

koslovenských le-

gií. Tento vlak by 

měl být kopií legi-

onářského vlaku 

z období války. 

Tento projekt má 

pomoci obnovovat 

povědomí o česko-

slovenských legi-

ích a jejich záslu-

hách na vzniku 

Československa.  

Hned jak jsme tam 

přišli, ujal se nás 

moc milý a vtipný 

průvodce, byl oble-

čen v typickém ob-

leku legionáře. Ja-

ko první jsme se 

šli podívat na 

sestřih dokumentu 

o těchto legioná-

řích a jak probíha-

li válečné operace 

na Transsibiřské 

magistrále. Potom 

jsme mohli na-

hlédnout do ložni-

ce těchto legioná-

řů. Byl to jeden 

vagon, kde spalo 

20 lidí a vždy 5 lidí 

spalo na jedné vět-

ší posteli. Aby si 

každý poznal ten 

svůj vagon, kreslili 

si na ně různé ob-

rázky. A čas si 

krátili různými 

činnostmi. Dále tu 

byl nemocniční va-

gon. Tam byli růz-

né pomůcky, léky, 

lehátka, fotografie 

doktorů. Jelikož 

v té době nebylo 

k dostání spousta 

léků, museli je 

operovat i zaživa. 

Pacienty si rozdě-

lovali buď podle 

vážnosti zranění 

nebo jestli byl ne-

mocný nebo zraně-

ný. Ve velitelském 

vlaku měl ten da-

ný velitel pohovku, 

stůl pro pořádání 

schůzí a vystavené 

uniformy. 

V krejčovském vo-

ze měli vystavené 

šicí stroje z té doby 

a i nějaké unifor-

my. Bylo více dru-

hů těchto unifo-

rem, protože po-

kud odcházeli 

z boje měli jinou, 

když bojovali, měli 

také jinou a ještě 

se to rozdělovalo i 

na jiné druhy. 

V poštovním nám 

pán vysvětloval 

způsob doručení 

pošty. Vždy, když 

někde zastavili, 

nechali tam na 

poště dopis pro tu-

to vesnici a v té 

vesnici jim dali za-

se poštu lidí z té 

vesnice a takhle 

pořád dokola. Zají-

mavé bylo, že se 

ztratili jenom dva 
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dopisy, jinak se 

všechny doručily. 

A v posledním vo-

ze bylyzbraně a 

dělo. Aby ti legio-

náři byli chránění, 

měli kolem zdí ka-

mínky a tím pá-

dem se kulka ne-

dostala k nim, ale 

zasekla se v těch 

kamínkách. Jinak 

vždy v každém vo-

ze byly ukázky 

předmětů, které 

pocházely z té do-

by.  

Natálie Hrdoušková 
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 Jak vést in-

stagram? 

Již jsem psal článek 

o tom,  jak psát blog 

a teď tady mám pár 

rad, jak vést dobrý 

instagramový účet. 

 

Co to vlastně in-

stagram je? 

Instagram je sociál-

ní síť, na které sdí-

líte fotky. 

 

A proč byste vlast-

ně měli mít kvalitní 

instagram?  

Samozřejmě jde o 

to,  jestli vůbec in-

stagram chcete mít. 

A pokud se rozhod-

nete mít instagram, 

tak byste měli znát 

pár rad. 

 

Například jméno: 

Nejlepší je jmeno-

vat se tam pravým 

jménem. Je to nej-

lepší na vyhledává-

ní. 

Teď vezmu třeba 

jméno Lukas Asher: 

Dobré varianty: 

LucasAsher 

Lucas.Asher 

_Lucas.Asher_ 

A podobné varian-

ty… 

Nejhorší varianty: 

 xx_lucasek 

Luc 

Lucaseeeek 

A podobně…  

Prostě, pokud se 

někomu představí-

te, a on by si vás 

chtěl vyhledat na 

instagramu, tak 

abyste mu hned vy-

skočili. 

 

Další věc je BIO: 

Bio je hned pod 

jménem a poskytuje 

informace o vás. 

Takže tím, že tam 

napíšete illusion, 

dark angel… tak je 

to k ničemu. 

Nebo například tam 

psát datum naroze-

ní, k čemu? 

Když někdo bude 

potřebovat vaše da-

tum narození, tak 

vám napíše do di-

rectu a vy se může-
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te rozhodnout, 

jestli mu ho chcete 

dát. 

Měli byste tam na-

psat co vás baví, co 

posloucháte a po-

dobně.  

Například: 

FOCENÍ 

Také mám rád 

hudbu. 

Moje nejoblíbeněj-

ší skupina je  ……. 

A podobně. 

Samozřejmě to 

můžete psát úplně 

jiným stylem, ale 

mělo by se to vyu-

žít na informace o 

vás. 

Vlastně Bio je 

zkráceně biogra-

phy a to je v pře-

kladu životopis. 

 

Dále  je třeba si 

uvědomit, čím se 

váš účet bude 

zabývat: 

Rád fotím, a proto 

budu mít účet, 

kam budu přidá-

vat svoje top sním-

ky. Baví mě hrát 

hry, a tak budu 

přidávat, jak hraji 

hry. 

Je hodně špatný 

nápad, míchat 

všechno dohroma-

dy. 

Já například mám 

tzv. osobní. 

Je to účet, kam 

přidávám fotky 

sebe a přátel se 

mnou. 

To znamená, že 

mám hodně málo 

fotek na účtu. 

Ale zase mám den-

ně například 20 

věcí na story. 

 

 

 

Fotky a Story: 

Do fotek jako tako-

vých by měly přijít 

fakt top fotky.  

A na story by měly 

přijít fotky stylu: 

dnes jsem byl v 

kavárně, kreslím, 

byl jsem fotit a po-

dobně. 

Doopravdy, nemí-

chejte to mezi fot-

ky. 

 

Tak to by bylo asi 

všechno, co vám 

mohu poradit a 

přeji hodně úspě-

chů. 

 Tomáš  



Ve středu 2. října 

jsme vyrazili na 

poznávací výlet do 

Anglie. Cesta trva-

la kolem 22 hodin, 

ale to byla příleži-

tost ke spřátelení 

se s žáky z pacov-

ské školy. 

 Ve čtvrtek brzy 

ráno jsme nastou-

pili do trajektu, 

který nás dovezl 

přes Lamanšský 

průliv do Anglie. 

První den v Anglii 

byl náročný, proto-

že spaní v autobu-

se není zrovna pří-

jemná záležitost. 

Přesto jsem si ho 

užila díky krásné-

mu Tower bridge. 

Večer si pro nás 

dojely rodiny na 

dočasné ubytování. 

Tato rodina nebyla 

příliš komunika-

tivní. 

 Další dva dny 

jsme strávili ve 

Walesu. Za tuto 

dobu jsme se 

stihli podívat 

na spoustu 

zajímavých 

míst, ale nej-

více mě zauja-

la hora Snow-

don. Ve Wale-

su jsem byd-

lela u rodiny, 

která byla 

velmi přátel-

ská.  
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Na poslední den v 

Anglii jsme se vraceli 

opět do Londýna. 

Tam jsme byli na 

prohlídce London 

Eye. Bohužel kvůli 

demonstraci jsme 

museli jít pěšky. Po 

skvělé  projížďce nás 

čekala  dlouhá cesta 

zpět domů. 

Myslím si, že se výlet 

opravdu vydařil. 



Dříve se Vánoce 

slavily vcelku po-

dobně. Jedl se jako  

nyní kapr s bram-

borovým salátem. 

Ozdoby se ale ne-

prodávaly, proto  

si je lidé museli 

vyrobit sami 

doma. Pod strome-

ček dostaly děti-

pouze jeden dárek, 

jako auto, kočárek, 

panenku, brusle, 

fotbalový míč a 

spoustu dalších. 

Ale tyto dárky 

většinou nebyly 

nové. Před nimi už 

je někdo používal, 

kdo z těchto 

hraček už vyrostl. 

Dále se také 

chodilo na mše do 

kostela. Celkově 

dříve Vánoce byly 

o dost chudší, než 

jsou dnes. 
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Kde bydlí Ježí-

šek?                  
Tak zněla otázka, na 

kterou jsem se šel zeptat 

dětí do 3.A. A jak mi 

odpověděly? To si pře-

čtěte sami. Odpovědi 

stojí za to. 

Mariánka- v nebi 

Agáta-v Betlémě 

Lukáš-v Jeruzalémě 

nebo Betlémě 

Vašík- někde ve vesmí-

ru 

Robin-u Marie (u 

jeho maminky)  

06 

David, Filip 
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07 Hry 

Všichni známe sérii filmů Jurský Park, na které později 

vyšlo pokračování Jurský Svět. 

 

 

 

 

 

 

Před rokem vyšla hra Jurassic World Evolution, ve které si 

budete stavět vlastní Jurský Svět na ostrově Isla Nublar. 

 

 

 

 

 

 

 

Jurassic World Evolution 
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Hra má dva herní mody: Příběh a Sandbox.  

 

V Příběhu Vám budou postavy z filmů Jurského Světa za-

dávat úkoly, které Vám pomůžou postavit váš Jurský 

Park, ale budete moct hrát i podle sebe. V příběhu máte 

omezený počet peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

V Sandbox modu hry máte neomezený počet peněz. Můžete 

stavět, vytvářet dinosaury a žádné úkoly vám tu nehrozí. 

Pokud si chcete všechno užít hned a nechcete čekat na pe-

níze, tohle je herní mod přesně pro vás. 

Pavel 
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Jak být dobrým minecrafťákem 

 1. Většina hráčů 

má už zpočátku cíl 

najít diamanty, 

ne! 

2. Nejprve si na-

těžte 11 dřev na 

crafting table a 

předělejte na trá-

my. Poté si vyrob-

te dřevěný krum-

páč. 

3. Pak si natěžte 8 

dřev, 118 kamenů 

na kamenný 

krumpáč, pec a 

obyčejný kamenný 

dům.  

4. Následně jděte 

do dolu a vytěžte 3 

železa na železný 

krumpáč. 

5. Už můžete jít 

hledat diamanty, 

ale nejdřív si vy-

robte luk a 

šípy. 

6. Potřebu-

jete 34 dia-

mantů a 9 

klacků na 

celé brnění 

a nástroje. 
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7. Až je budete 

mít, tak si natěžte 

1 železo a kopejte 

štěrk, dokud vám 

nepadne něco jiné-

ho než blok štěrku, 

poté si vyrobte za-

palovač. 

8. Pak natěžte 10 

obsidiánů na por-

tál a zapalte ho. 

9. Následně do něj 

vlezte a objevíte se 

v pekle, až najdete 

pevnost tak do ní 

vstupte. 

10. Až naleznete 

blaze tak z nich 

získejte 20 ohni-

vých klacíků a 

předělejte na prá-

šek. 

11. Potom vyrazte 

na výpravu za en-

dermany a získejte 

z nich 30 ender-

maních očí a spoj-

te s práškem 

z ohnivých 

tyček.  

12. Poté 

vyhoďte do 

vzduchu 

dokud ne-

bude smě-

řovat 

k zemi, pak 

kopejte 

tam, kam 

bude pa-

dat. 

13. Kopej-

te, dokud 

nenajdete portál, 

následně vyplňte 

portál a skočte do 

něj. 

14. Potom lukem 

sestřelte krystal 

na věži. 

15. Na konec za-

bijte draka. 

Matyášek 
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League Of Legends 

League of Le-

gends (česky Liga 

Legend, zkráceně 

LoL) je počítačová 

hra žánru mul-

tiplayer online 

battle arena. 

Vývojářem i 

hlavním distri-

butorem je spo-

lečnost Riot 

Games. Hra je 

určena pro ope-

rační systémy 

Android, ma-

cOS a Win-

dows. Inspiro-

vána byla mó-

dem Defense of 

the Ancients 

(DotA) hry 

Warcraft 3 spo-

lečnosti Bliz-

zard Entertim-

ment. Byla 

oznámena dne 7. 

října 2008 a spuš-

těna 27. října 

2009.  

Pro snížení latence 

je světová herní 

populace rozděle-

na geograficky do 

asi tuctu regionů, 

přičemž hráči z 

daného regionu 

jsou přednostně 

připojováni na 

místně přísluš-

né servery. 

Většinu těchto 

serverů spra-

vuje přímo Riot 

Games, jen čín-

ský provozuje 

Tencent (od 

roku 2015 

vlastník Riot 

Games) a něko-

lik v Jihový-

chodní Asii Ga-

rena. Česko 

spadá pod ser-

ver EU Nordic 

And East, na 

něm je pak hra 

kompletně pře-

ložena a předa-

bována do češ-

tiny. Pro přehled-

nost jsou však zde 

uvedeny české i 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Android
https://cs.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://cs.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/DotA
https://cs.wikipedia.org/wiki/DotA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Warcraft_III:_Reign_of_Chaos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tencent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Garena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Garena
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anglické termíny, 

neboť herní slang 

oba jazyky kombi-

nuje.   

Ve hře League of 

Legends vystupuje 

hráč jako vyvolá-

vač, který ovládá v 

jednom zápase je-

diného šampiona s 

unikátními vlast-

nostmi a bojuje 

spolu se svým tý-

mem proti nepřá-

telskému týmu na 

jedné mapě. Cíl 

hry je obvykle zni-

čit nepřátelský 

Nexus, stavbu, 

která je na dru-

hém konci mapy u 

základny druhého 

týmu. Hra též mů-

že skončit kapitu-

lací jednoho z 

týmů, a to po 15 

minutách (všichni 

musí být pro) nebo 

po 20 minutách 

(většina musí být 

pro - kapitulace se 

neuzná, když jsou 

hlasy 3 z 5). Hráči 

hrají jednotlivé 

zápasy – podle re-

žimu trvají větši-

nou 15-60 minut. 

Kuba 
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08 Křeček  
Křeček je malé ne-

náročné zvíře, kte-

ré má i své potře-

by. Pokud jde o 

klec / terárium, 

tak to by mělo mít 

60 cm na délku. 

Nejlepší zábavou 

pro křečka je kolo-

toč na běhání. V 

kleci by se mělo 

nacházet speciální 

pítko pro hlodavce 

a samozřejmě ne-

smí chybět miska 

na žrádlo. Základ 

stravy je zrní. 

Dnes již koupíme 

směs pro křečky, 

která se skládá z 

granulí, oříšků… 

Křečkovi každý 

den dáváme ovoce 

nebo zeleninu. Po-

kud jde o spaní, 

nejběžněji se pou-

žívají domečky. V 

nich by se mělo 

nacházet seno ne-

bo vata pro křeč-

ky. V domečku by 

měla být tma, jeli-

kož křeček je noční 

zvíře a ve dne spí. 

Podestýlka nesmí 

chybět, musí se 

čistit minimálně 

1x týdně. Křeček 

si taky musí brou-

sit zuby např. o 

větvičku ovocného 

stromu nebo suše-

ného chleba. Křeč-

ků je mnoho  dru-

hů malí, velcí, 

chlupatí. Nejzná-

mější je křeček 

syrský a džungar-

ský. A venku mů-

žeme spatřit křeč-

ka polního.  

Viky 



26 Infoželvík 

09 Jména pro 

kočky 
Kočičky:                           Kocourci: 
 

 Micka   13.1.                                    Fousek    3.1. 

  Vločka      1.11.                                Modroočko   8.12. 

  Mourina    31.5.                                Macour    22.8. 

  Rozárka    26.2.                                Felix    24.11. 

  Fidorka    4.6.                                   Jeff         15.3. 

  Princezna      13.8.                            Chips      16.5. 

  Kikina        2.9.                                 Garfield  19.7. 

  Saxana        26.10.                            Muffin   3.10. 

  Sněženka      28.12.                          Joker    27.6. 

  Amy       8.2.                                     Vaflík    26.4 

  Fiona     8.3.                                      Ozzy   15.10. 

A nakonec jedna pranostika......“Na svatou Jindřiš-

ku, pohlaď kočku po bříšku !!“ 

Eliška 
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10 Rozsvěcení Vánočního 

stromečku 

Jako každý rok se 

na náměstí zase 

rozsvěcel strome-

ček. Je to taková 

tradice, která se 

koná vždy prvního 

prosince. Na ná-

městí se sejde hod-

ně lidí, kteří zde 

poslouchají vy-

stoupení žáků hu-

dební školy a 

ostatních skupin. 

Letos zde vystupo-

valy pěvecké sbory 

Duha, Komoráci 

S.R.O. a Podkolen-

ky. Dále třeba 

skupina Ten Sing 

a další… 

Lidé mají možnost 

koupit si různé 

občerstvení, např. 

svařák. Nechybějí 

také slova pana 

starosty a dalších 

významných osob-

ností města 

Pelhřimova. 

Po skončení 

zpěvu se počí-

tá od jedné do 

deseti. Nako-

nec se řekne 

„stromečku 

rozsviť se!“ 

Na náměstí 

zhasnou 

všechna svět-

la a strome-

ček se rozsví-

tí. 

Adélka 
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