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Lída Baarová 

vrátila do Prahy. Na konci 
války uprchla do Němec-
ka, ale byla internována 
americkými okupačními 
orgány a 23.září 1945 byla 
předána do Českosloven-
ska. Byla vyšetřována a 
vězněna za údajnou kola-
boraci. Po 16 měsících 
vězení a výslechů byly 
všechny žaloby a obvinění 
postupně vyvráceny. 
„Nebylo prokázané,“ kon-
statovalo se v návrhu 
veřejného žalobce mimo-
řádného lidového soudu, 
„že se obviněná Lída Baa-
rová dopustila udavačství 
ani že podporovala nacis-
mus spoluprací s gesta-
pem nebo SD. Její styky s 
Goebbelsem a Hitlerem 
nespadají do doby zvýše-

 Lída Baarová, vlast-
ním jménem Ludmila Bab-
ková, byla vyhledávanou 
představitelkou dívek a mla-
dých žen. Ve 30.letech  na-
táčela v nacistickém Ně-
mecku a bulvární tisk tvrdil, 
že je milenkou tehdejšího 
německého ministra propa-
gandy Josepha Goebbelse . 
Na příkaz samotného Hitle-
ra však musela v r. 1938 
zanechat kontaktů s Goeb-
belsem a v roce 1939 Ně-
mecko opustila. Důvodem 
bylo, že se Hitler snažil udr-
žet vztah Goebbelse a jeho 
ženy Magdy. Goebbels chtěl 
raději rezignovat a odstěho-
vat se do Japonska, ale Hit-
ler toto nepřijal. Lída Baaro-
vá odešla do Itálie, odkud se 
ještě před koncem války 

ného ohrožení republiky. 
Pokud se stýkala s význač-
nými německými osob-
nostmi v době okupace, 
šlo o to, aby jí bylo umož-
něno  hraní ve filmu, takže 
styky lze klasifikovat jako 
činy podle dekretu. V led-
nu 1948 bylo trestní řízení 
proti Lídě Baarové defini-
tivně zastaveno. Provdala 
se za loutkáře Jana Kopec-
kého. Po únorovém pře-
vratu spolu utekli do Ra-
kouska. Zde poznala svého 
druhého muže, lékaře Kur-
ta Lundwalla. Žila s ním 
dohromady 23 let. O jejím 
životě vyšel nově natočený 
film Lída Baarová- režie 
Filip Renč, scénář-Filip 
Hubač. Hlavní roli Lídy 
hraje Táňa Pauhofová.  
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Zimní sporty 

 Konečně nám 

nastala pořádná zima. 

Někdo ji prožívá pasiv-

ně na gauči, s dekou a 

čajem, ale jsou i tací, 

kteří nedají na sport 

dopustit ani v zimě. 

Mnoho z nás bruslí, 

lyžuje, běžkuje...... 

Pojďme si tedy jednot-

livé sporty trochu při-

blížit. 

CARVING 

 Je to odborný 

název jednoho naprosto 

skvělého typu lyžování. 

Lyžař se snaží své lyže 

co nejvíce v obloucích 

stavět na hrany a při-

tom třeba rukama sa-

hat na zem. Řekněme 

si tedy, co udělat proto,  

abychom se ho alespoň 

malinko naučili :). Lyže 

na hrany samozřejmě 

nepostavíme, když je-

deme pomalu jako ob-

lovka (šnek). Je zapo-

třebí tedy dostatečná 

rychlost a trocha agre-

se v jízdě. Jedním z 

nejdůležitějších zákla-

dů je nebát se silou 

opřít nohama do před-

ních ,,jazyků,, lyžáků 

(bot). Tělo je v tento 

moment nakloněno smě-

rem dopředu. V případě 

záklonu hrozí pád. Po-

kud začínáte, je lepší 

lyžovat bez hůlek.  Ale 

co si budeme povídat. I 

zkušení machři prohání 

své lyže bez nich. Pokud 

tedy hůlky nemáme, 

snažíme se zaměstnat i 

ruce. Nejlépe tak, aby 

nám napomáhaly stavět 

lyže na hrany. 

BRUSLENÍ 

 Bruslení patří 

také k populárním zim-

ním sportům. Bydlíte-li 

ve městě se zimním sta-

dionem, můžete ho na-

vštěvovat v rámci veřej-

ného bruslení. Ovšem co 

si budeme povídat... Pří-

rodní rybník je přírodní 

rybník. Nám dostupný 

je rybník Stráž. Je krás-

ně zamrzlý, takže se 

nemusíte ničeho bát. 

Možná jen o své brusle, 

pokud byste najeli na 

nějakou tu zatoulanou 

větvičku. Jestliže se ale 

chcete věnovat bruslím 

naplno, zkuste začít 

chodit na tréninky kra-

sobruslení, či hokeje :). 

BĚŽKY 

 Ne každý je 

má. Kdybyste je ale 

opravdu chtěli vyzkou-

šet, existují i jejich půj-

čovny. Běžky jsou o 

něco delší než sjezdové 

lyže, přesto jsou o dost 

lehčí, aby běžkaře tolik 

nezatěžovaly svou vá-

hou. Člověk má na no-

hou speciální boty, kte-

ré se k běžkám upev-

ňují pouze špičkou, aby 

měl běžec dobrou stabi-

litu a pohodlí. Ovšem 

zde už jsou hůlky zapo-

třebí. Hůlky jsou ne-

zbytné k nabrání rych-

losti, jelikož se jimi 

běžec odpichuje.Na 

běžkách se dá normál-

ně ,,ťapat“, nebo brus-

lit. Sledujete-li biatlon, 

jistě víte, jak takové 

bruslení na běžkách 

vypadá. :) 

K.Talichová 9.B 
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 24. prosinec je 

v Rusku úplně obyčej-

ným dnem. V Rusku se 

Vánoce slaví dvěma 

způsoby. Buď se slaví 

pravoslavné Vánoce, 

které jsou 6. a 7. 

ledna, nebo se slaví 

Vánoce postaru na 

Nový rok. Vánoce v 

Rusku byly původ-

ně spojené s mnoha 

tradicemi. V roce 

1918 však byly Vá-

noce v Rusku zaká-

zané a tak tradice 

zanikly.              

Ruské Vánoce 
 Příprava na 

vánoční svátky začíná 

pro pravoslavné věřící 

již 28. listopadu před-

vánočním půstem, kte-

rý trvá až do 6. ledna. 

2. ledna se půst zpřísňu-

je, až se v předvečer vá-

nočního svátku hladoví. 

Půst se však netýká jen 

jídla, ale také různých 

zábav a zkrocení všech 

hříšných vášní. V 

předvečer se zde také 

koleduje a koledníci 

jsou všude vítaní. 

 

V.Vítek 9.B 

 

Pivovar POUTNÍK 
 Město Pelhři-

mov získalo právo vá-

rečné roku 1552. 

 Nejdříve se pi-

vo vařilo v jednotlivých 

domech a díky primi-

tivním podmínkám bý-

valo špatné kvality.     

 Pivovar Poutník 

vyrábí nepasterovaná 

světlá spodně kvašená 

piva plzeňského typu. 

Poutník 10°- světlé vý-

čepní pivo 

Poutník 12°- světlý le-

žák 

Poutník 14°- světlý spe-

ciál, vyrábí se pouze na 

Vánoce a Velikonoce 

 

J.Adam 9.B 

 V 17. století se 

proto právovárečníci 

dohodli na vytvoření 

jednoho společného 

pivovaru. Kvůli nevy-

hovujícím prostorám 

se pelhřimovský pivo-

var několikrát stěho-

val. 

 Roku 1948 byl 

pivovar znárodněn a 

začleněn jako závod do 

národního podniku 

Horácké pivovary Jih-

lava 
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Relaxace 
 K relaxaci bych 

především doporučovala 

termální lázně na Slo-

vensku. 

 V lázních, zva-

ných Nové Zámky, se 

nachází osm bazénů, 

které fungují od začát-

ku června do konce září. 

Velmi uklidňující je na-

vštívit plavecké bazény 

s různými teplotami a 

hloubkami nebo tzv. 

"perličkový termál", 

který vždy příjemně 

ohřeje. K areálu také 

patří tobogán a několik 

dětských bazénků. Pro 

sportovní typy zde byly 

vybudovány tenisové 

kurty a volejbalová ne-

bo basketbalová hřiště, 

kterým se někdy pře-

zdívá "SLOVENSKÉ 

MOŘE", neboť se svým 

složením moc neliší od 

Mrtvého moře. Opět na 

Vás čeká několik bazé-

nů a masáží, ale ne jen 

to, sauna a fitcentrum 

určitě také stojí za 

zkoušku. 

 Na Slovensku 

existuje mnoho krás-

ných termálů a pamá-

tek. Turistům bych 

rovněž doporučila na-

vštívit Pieniny 

a Červený Kláštor. 

Zdroj: www.orbion.cz 

D.Bártů 9.B 

ale stoprocentně si mů-

žete také zahrát popu-

lární stolní tenis a oblí-

bený minigolf. 

 Termální kou-

paliště Velký Meder je 

velice vhodné pro ty, 

kteří mají nějaké zdra-

votní problémy. Lidé 

sem většinou dojíždí 

kvůli léčení. Určitě stojí 

za to navštívit masážní 

perličková místa, rekre-

ační a plavecký bazén a 

hlavně tobogán. Ani 

pro mladší děti tu ne-

chybí teplý dětský ba-

zén. 

 Snad nejzná-

mější slovenské lázně 

se nazývají Podhájska, 

http://www.orbion.cz
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Ohňostroj 
 Ohňostroj je 

působivé světelné (a 

velice hodně zvuko-

vé) představení vy-

tvářené pomocí odpa-

lovaných pyrotech-

nických pomůcek při 

nejrůznějších slav-

nostních příležitos-

tech ( Nový rok, za-

hájení sportovní ak-

ce, významná výročí 

a jubilea) nebo pouze 

pro pobavení či pro 

vlastní zábavu. Oh-

ňostroje, které pů-

vodně měly sloužit k 

zahánění zlých du-

chů, byly odpalovány 

již ve staré Číně a 

jsou uznávány jako 

určitý druh umění v 

němž jsou pořádány 

i soutěže. 

 Ohňostroje 

mohou být odpalo-

vané různými způ-

soby a také mohou 

být doprovázené 

hudbou. Podle Guin-

nessovy knihy re-

kordů byla největší 

ohňostrojová show 

pořádána u příleži-

tosti začátku roku v 

portugalské Madei-

ře a při otevření ho-

telu Atlantis Dubaj v 

září 2008. 

Kromě zábavy přináší 

ohňostroje řadu mož-

ných negativních jevů, 

např. výrazný hluk (s 

účinky zejména na zví-

řata), znečištění 

ovzduší a prostředí, 

finanční náročnost, 

riziko požáru a zraně-

ní osob.  

 

zdroj: wikipedie 

 

 

  Martin Šiman 9.B   
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Novinka z Venezuely 

nejvyšší na světě. 

Ale dosud se výšky 

určovaly prostým 

odečtem nadmoř-

ských výšek z baro-

metrického výško-

měru. Češi však mě-

řili výšku vodopádu 

geodetickou meto-

dou.Geodezie využí-

vá matematické, 

geometrické a fyzi-

kální metody měře-

ní a výpočtů. Zá-

kladním úkolem ge-

odézie je určení vzá-

jemné polohy bodů 

na zemském po-

vrchu nebo v prosto-

ru ve zvoleném sou-

řadnicovém systému. 

Výsledky geodetic-

kých měření slouží 

pro tvorbu map v pa-

pírové nebo digitální 

podobě a pro potřeby 

jiných oborů. 

Zdroj:  

Zprávy IDNES 

T.Prokop 9.B 

 

 Nejvyšším vo-

dopádem světa není 

nejspíš Salto Ángel ve 

Venezuele.               

 Skupina čes-

kých geodetů tvrdí, že 

nejvyšším vodopádem 

světa je Tugela v Jiho-

africké republice, kte-

rý sami přeměřili a 

říkají, že jeho výška je 

983 metrů což je o čty-

ři metry víc než u do-

sud uváděné jedničky 

Salto Ángel ve Venezu-

ele. Vodopád Tugela 

byl dosud s 948 metry 

označován za druhý 
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Filmy 
Transformers: Po-

slední rytíř  

Režie: Michael Bay, 

česká premiéra 22. 

června 

Popáté a naposledy 

se režisér Michael 

Bay rozhodl natočit 

film s roboty trans-

formery, které pro-

slavily rozšířené 

hračky pro děti. V 

chystaném pátém 

dílu budou znovu 

účinkovat Mark 

Wahlberg, Stanley 

Tucci, Josh Duha-

mel či John 

Turturro. 

 

vou oslavou jednoho 

z nejpopulárnějších 

příběhů vůbec, vel-

kolepým způsobem 

ožívají příběh a po-

stavy, které diváci 

znají a zbožňují. 

Kráska a zvíře popi-

suje pozoruhodný 

příběh Krásky, bys-

tré, krásné a nezá-

vislé mladé dívky, 

kterou ve svém zám-

ku uvězní děsivé zví-

ře. Navzdory stra-

chu se spřátelí se 

zakletým zámeckým 

služebnictvem a 

uvědomí si, že se pod 

obludným zvířecím 

zevnějškem ukrývá 

vlídná duše skuteč-

ného prince.  

Piráti z Karibiku: 

Salazarova pomsta  

Režie: Joachim 

Rønning, Espen Sand-

berg, česká premiéra 

25. května 

Oblíbení hrdinové Jack 

Sparrow a Will Turner 

se vracejí v pátém po-

kračování úspěšné sé-

rie, ve kterém se spo-

lečně postaví novému 

nepříteli, pirátu Sala-

zarovi. Ten dokázal 

uprchnout ze zakletého 

Bermudského trojúhel-

níku a nyní se snaží 

zničit všechny piráty. 

Jedinou nadějí je zís-

kat Poseidonův trojzu-

bec, artefakt umožňují-

cí ovládat mořské vlny. 

 

Kráska a zvíře 

Režie: Bill Condon, 

česká premiéra 16. 

března 

V hrané adaptaci 

animované klasiky 

Kráska a zvíře spo-

lečnosti Disney, jež 

je ohromující filmo-
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Spider-Man: Home-

coming  

Režie: Jon Watts, čes-

ká premiéra 6. čer-

vence 

Mladý Peter Parker / 

Spider-Man (Tom 

Holland)se ve snímku 

Spider-Man: Homeco-

ming začíná více sbli-

žovat se svou nově 

získanou identitou 

pavoučího superhrdi-

ny. Peter, nadšený ze 

svých zážitků s Aven-

gers, se vrací domů, 

kde žije se svou te-

tou May pod bedli-

vým dohledem svého 

nového učitele Tony-

ho Starka. Peter se 

snaží vrátit ke své-

mu běžnému životu, 

což mu komplikuje 

touha dokázat, že by 

Spider-Man mohl 

konat mnohem větší 

skutky, než kterých 

se zatím odvážil, ale 

když se objevuje no-

vý padouch Vulture, 

ocitá se v ohrožení 

vše, co je pro Petera 

skutečně důležité.  

Další filmy roku 

2017: Mumie,Já pa-

douch 3,Rychle a 

zběsile 8,Star Wars: 

Episode VIII, Stráž-

ci vesmíru, Liga 

spravedlnos-

ti,Thor:Ragnarok   

K.Hronová 9.B 

Kočky 
 Kočka pochází 

z Egypta, a byla uctí-

vána jako božstvo. U 

nás se velmi dobře 

zabydlela a nyní 

žije ve spoustě do-

mácností jako maz-

líček. Kočky většinu 

času prospí, ale po-

třebují i spoustu 

pohybu a her. 

Plemena: Britská, 

Siamská, Mainská 

mývalí a spousta 

dalších. 

Britská krátkosrstá 

kočka je plemeno 

kočky domácí vy-

šlechtěné kolem roku 

1900 ve Velké Britá-

nii. Britská kočka je 

jedním z nejoblíbe-

nějších plemen čisto-

krevných koček 

zejména pro svou 

přítulnou povahu, 

hebkou srst a pěknou 

tělesnou stavbu. 

M.Adamová  9.B 
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Přírodovědná olympiáda 
 Vyzpovídali jsme vý-

herce školního kola 

přírodopisné olympiá-

dy 2016:   

Eva Harudová  z 8.A                                 

-Bylo to letos těžké? 

-Docela ano.  

-Byla pro tebe výhra 

překvapením? - Roz-

hodně jsem výhru ne-

čekala.  

-Těšíš se na postup 

do dalšího kola? -

Ano, těším, byla 

jsem tam již dva-

krát.                      

 

Jakub Stejskal ze 

7.B                       

Byly otázky těž-

ké? -Takové prů-

měrné.  

-Byl jsi překvapen 

výhrou? - Ano. 

 Jaké si myslíš,že 

bude okresní kolo? 

-Bude to zajímavé.                   

 

M.Šijanová a 

K.Hronová 9.B 

Koncerty známých skupin v ČR 

Depeche Mode 

TERMÍN:24 května 

MÍSTO:Eden Aré-

na, Praha  

VSTUPNÉ:1.390 - 

2.190 Kč  

 

Rammstein: 

TERMÍN:29. května 

MÍSTO:Eden Aré-

na, Praha  

VSTUPNÉ:1.490 - 

2.250 Kč  

VSTUPNÉ:1.490 - 

3.590 Kč  

Green day: 

TERMÍN:22. ledna 

MÍSTO:Tipsport are-

na (HC Sparta Praha) 

VSTUPNÉ:1.350 – 

3500 Kč 

K.Musil 9.B 

 

Guns N'Roses: 

TERMÍN:4. července  

MÍSTO:letiště Letňa-

ny, Praha  
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Oblovka žravá 
 Je největší 

suchozemský mlž. 

Ulita je zašpičatělá a 

 dorůstá délky až 20 

cm. Oblovky jsou 

hermafrodité, takže 

mají samčí i samičí 

pohlavní orgány. Kla-

dou asi 200 až 500 

vajíček. Oblovku mů-

žeme dát do terária 

nebo do plastové kra-

bice.Tam dáme hlínu,  

ale ne kamínky, ty by 

mohly po-

škodit uli-

tu. Oblovka 

má nejra-

ději salát a 

různé dru-

hy ovoce a 

zeleniny. S 

citrusový-

mi plody ale opatrně, 

oblovka by je měla 

jíst pod dohledem, 

aby si nepoškodila 

ulitu . Na doplnění 

vápníku jí můžeme 

dát sépiovou kost.  

zdroj :wikipedie 

K.Matějů 9.B 

 

Anketa: Proč chodit do školy….  

ními dětmi ve třídě. 

Anička (nechtěla do-

dat příjmení) - S pa-

ní učitelkou na-

vštíví různá 

místa, setká se 

s kamarády.  

Jozefína Dvo-

řáková - Díky 

škole získá 

vzdělání a po-

tom najde kva-

litní práci.   

M.Vostrovský 9.B 

Vojta Vítek - Setká 

se s kamarády, učení 

je pro něj zábava.. 

Eliška Maculíková 

- Naučí se cizím jazy-

kům a počítání.  

Martin Slabý -  Je 

rád z dobrých výsled-

ků.  

Jiří Němec - Na ná-

kupu si bude moci 

spočítat, kolik potře-

buje peněz.  

Dominik Zelenka - 

Skamarádí se s ostat-



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

 Ve dnech 11. a 

12. ledna proběhlo dal-

ší kolo sběru papíru, 

do kterého se zapojili 

žáci naší školy nejen 

dovezením starého pa-

píru, ale i tím, že 

někteří přišli ráno 

pomoct i přesto, že 

byla velká zima 

 Pomocníci 

odnášejí  balíky pa-

píru na váhu nebo 

zapisují  kolik kg 

přivezla každá osoba 

 Chtěla bych 

také poděkovat těm, 

co nějaký papír při-

vezli, protože si váží-

me  každého pří-

spěvku. A budeme 

se na vás těšit i při 

dalších kolech.  

 

T.Šeredová 9.B 

 

Sběr papíru 


