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Časopis, který vydává Základní škola Praha 10 – Hostivař, 
Hornoměcholupská 873 v rámci volitelného předmětu Mediální seminář 



Úvodník 
Máme tu prosinec a to znamená spoustu stresu a napětí. Píše se hodně testů a devítky  

podávají přihlášky na střední školy, což je jejich zlom v životě. 

Takže se musíme snažit, abychom měli dokonalé známky 

a dostali se na školy našich snů. Do toho ty testy, takže jsme 

vynervovaní a úplně nám to vymývá mozky ☺. Všem, co chodí 

do devátých tříd, bych chtěla popřát hodně zdaru při vybírání té 

DOKONALÉ školy. Ale bacha, ten výběr s vámi pojede do 

konce života!! ☺ Tak, a teď něco k časopisu!!! 

V tomto díle se dozvíte mnoho zajímavých věci… ale jak jinak, 

že???  Takže bude tu…něco o Vánocích, a když už jsme u těch svátků, tak tu bude i něco o 

tom, jak vás budeme strašit na Mikuláše, nějaké ty křížovky, po 193. historie Hostivaře (to 

může být zajímavé…:D), pak tu budeme mít  povídání o sportu a tělovýchově, zajímavost o 

Stevu Jobsovi a jeho slavné firmě Apple a nakonec zajímavosti z tvůrčí dílny Tomáše 

Temlíka. A to si myslím, že je asi vše, co si přečtete. Jestli to vůbec čtete a jestli ne… tak nás 

to moc mrzí, protože se na tom dřeme a skoro nikdo to neocení, až na učitele, ale to se 

nepočítá. Tak vás moc prosím, čtěte náš časopis, občas se tu můžete dozvědět něco opravdu 

důležitého. Takže pěkné svátky a ČAAU!! ☺ 

Jana Kucmochtová 

Vánoce 
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi 

a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským 

svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 

6.lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové 

uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava 

tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 

336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wāhnachten (dnes Weihnachten), složeného 

z wīha- (světit) a Nacht (noc). 

Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve 

velké části českých domácností dodržována. Většina z vánočních cukroví se připravuje ze 

směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného 



ovoce. Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit strouhaným 

kokosem nebo kakaem. Typická vůně je vanilka, koření skořice. 

Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskvrnným. 

Domorodé jméno této ryby je humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a! :DD 

To ale například v Řecku se v dřívějších dobách, především 

v přímořských oblastech, zdobily lodě. Vánoční stromeček tam 

začal pronikat teprve před několika desetiletími. Mezi vánoční 

tradice patří například žehnání domů svěcenou vodou proti 

zlým skřítkům nebo dětské průvody. Děti chodí 24. prosince 

koledovat s triangly a bubínky ke známým a sousedům. 

25. prosince se zpravidla koná jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce. Podává se krůta 

s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně nebo ryby. 

Dárky nosí Mikuláš až na přelomu roku. Podle pověsti zachraňoval potápějící se lodě, a tak 

mu z vousů crčí slaná voda. ☺ 

Markéta Bittnerová, Jana Kucmochtová 

Geocaching 
O co se to vlastně jedná? 
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému 

GPS při hledání skryté schránky nazývané cache 

(v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné 

souřadnice (v systému WGS 84). Při hledání se 

používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající 

se geocachingem bývá označován slovem geocacher, 

česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení 

cache, zapsání se do logbooku a případné výměně 

obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. 

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je 

umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá, 

a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache 

(listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho 

zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi 

frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache 

spojen. 



Jak vypadá cache? 

Cache bývá vodovzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, apod. Zakladatel cache 

(owner, z angl. owner = majitel) po jejím umístění zveřejní její souřadnice na některý 

internetový server zabývající se geocachingem. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby 

se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat 

do cache také nějaké „dárky pro objevitele“. Nálezce cache si smí dárek ponechat (a například 

přenést do další cache), ale měl by místo něj vložit něco vlastního (jiný dárek) pro další 

účastníky hry. 

Lze nalézt v boxu také nějaké speciální předměty? 

V keších je možné nalézt i speciální trasovatelné předměty. Jsou to buď travelbugy (TB) – 

předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem, nebo 

geocoiny (GC, nebo též počeštěně geomince) – speciální mince s unikátním identifikačním 

kódem. Každý takový předmět má svůj úkol (currentgoal), který je uveden na serveru, nebo 

přímo u travelbugu či geomince na kartičce. Currentgoal obsahuje zpravidla cestovní cíl 

daného předmětu. 

Více informací na: www.geocaching.cz 

Tomáš Temlík 

Stezka historií Hostiva ře  
Městská část Praha 15 je od 15. dubna 2010 bohatší o „Stezku historií Hostivaře“.  

Co to je? Dočtete se zde. 

Stezka je cca 3 km dlouhá, má vlastní značení a tvoří okruh. Jeho součástí jsou čtyři velká 

zastavení a tři odbočky. Stezka prochází malebným prostředím památkově chráněné zóny 

Stará Hostivař i krásnou přírodou v okolí Hostivařské přehrady, vede hostivařskými ulicemi 

i po upravených lesních cestách v lesoparku. Nabízí příjemnou procházku kolem Švehlova 

statku, kostela Stětí sv. Jana Křtitele, hřbitova na hradiště Šance nad Hostivařskou přehradou, 

kde je ke zhlédnutí model nejvýznamnější archeologické památky Prahy 15 – pozdně 

halštatské hradiště. 

První zastavení: Hostivařské mlýny a statky 

Od hradiště vede stezka podél chráněného přírodního území - meandrů Botiče, kde se cestou 

zpět ke Švehlovu statku nabízí několik příjemných příležitostí k občerstvení. 

Začátek stezky je za obchodním centrem Park Hostivař, na jehož místě bylo před výstavbou 

archeologickým průzkumem odhaleno sídliště knovízské kultury. Nejstarší doklady osídlení 

z území Hostivaře pocházejí dokonce již z mladší doby kamenné. Odtud Pražskou ulicí 



směrem ke Švehlovu statku, kde jsou 3 informační tabule s mnoha dosud nepublikovanými 

zajímavostmi, které seznamují návštěvníky s památkově chráněným souborem historických 

budov. 

Druhé zastavení: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

K nejstarším objektům památkové zóny patří usedlost Toulcův dvůr, původně gotická tvrz ze 

14. století a farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Kostel je raně gotického stáří s románským 

jádrem.V apsidě jsou nedávno odhalené vzácné fresky z konce 13. století. 

Třetí zastavení: Hostivařský hřbitov 

 Stezka pokračuje Chalupnickou ulicí, kde je možné v restauraci Na Kačabce zakoupit 

Turistickou známku stezky, a následně vede kolem hřbitova, kde jsou pohřbeny některé 

osobnosti politického a kulturního života. Hrob prvorepublikového ministerského předsedy 

Antonína Švehly, dále spisovatele a kritika F. X. Šaldy nebo katolického básníka a spisovatele 

F. X. Dvořáka. 

Čtvrté zastavení: Hradiště Hostivař 

Dále vede cesta od hřbitova k Hostivařské přehradě, 

následně odbočkou vlevo k úpatí přehrady, přes potok 

Botič a potom do kopce, kde se návštěvník ocitá na místě 

nejvýznamnější archeologické památky Prahy 15, na 

Hradišti na ostrohu Šance nad Hostivařskou přehradou. 

Zde jsou 2 informační tabule a altán s modelem hradiště, 

které vzniklo v mladší fázi starší doby železné, později 

ještě osídlené v raném středověku. Velikost je téměř 7 hektarů s rozsáhlou centrální plochou 

a západním a severním předhradím. Dodnes jsou patrné zbytky valů po obvodu hradiště. 

Cesta pokračuje zpět k Botiči a dále podél romantických meandrů, které byly v roce 1968 

vyhlášeny jako chráněná krajinná oblast. Stezka se návratem k prvnímu zastavení uzavírá, ale 

cestou zpět nabízí několik příjemných možností na odpočinek a občerstvení. 

Anna Mošničková, Kristýna Pečená 

Mikuláš na škole 
Už po dlouhou dobu zde na naší škole chodí každým rokem 

Mikuláš. Účastní se toho vždy jedna devátá třída. Straší, 

pomáhá, rozdává bonbóny, brambory a uhlí dětem na 1. stupni. 

Mikuláš pronese moudra dětem do dalšího roku a popřeje jim 

hodně štěstí a žádné zlobení. Čertů se bojí hlavně zlobivé děti 



a andělům říkají básničky, popřípadě písničky hodné holčičky i hodní chlapečci. Každý, kdo 

bude zlobit přes celý školní rok, uvidí, jak si pro něho přijde čert s pytlem a s obrovským 

řetězem. Vrátí ho zpět do třídy paní učitelce špinavého a uplakaného od uhlí. Je to součástí 

každého školního roku. Obvykle chodí jeden Mikuláš, tři andělé a ostatní jsou čerti. Mikuláš 

nosí  dlouhý červený nebo bílý oblek s berlou a knihou. Anděl má bílé šaty, zlaté vlasy 

s hvězdou na čele, dlouhá křídla a košík plný sladkostí. Čert je celý černý s špičatými růžky, 

dlouhým ocasem i jazykem, pytlem a řetězem, co nahání všem strach. 

Aneta Dubnová, Saša Hoňková 

Steve Jobs a firma Apple Inc. 
Steven Paul Jobs (24. února 1955 San Francisco, USA – 5. října 2011 Palo Alto, USA) byl 

zakladatelem, výkonným ředitelem (CEO) a předsedou představenstva firmy Apple a zároveň 

jednou z nejvýraznějších osobností počítačového 

průmyslu posledních dvaceti let. V roce 1976 

spolu se Stevem Wozniakem založil firmu 

Apple, která vyvinula jedny z prvních úspěšných 

osobních počítačů. Narodil se americké 

vysokoškolačce a syrskému studentovi 

politologie, krátce po porodu byl ale adoptován 

Paulem a Clarou Jobsovými. Studia na vysoké 

škole zanechal po prvním semestru; přednášky, 

které už si ale vybíral čistě podle vlastní volby, 

ale navštěvoval další rok a půl. Spával na zemi po pokojích svých kamarádů a na jídlo si 

vydělával vracením lahví od coly. V tomto období bylo jídlo, které každou neděli rozdávalo 

hnutí Hare Krišna, jeho jediným pořádným jídlem. Ženatý s Laurene Powellovou (tři děti), 

dcera z předchozího vztahu. Pro něj typickým oblečením byl černý rolák St. Croix s dlouhým 

rukávem, modré džíny Levi’s 501 a tenisky New Balance 992. Díky úspěchu modelů počítače 

iMac, přehrávače iPod, mobilního telefonu iPhone a tabletu iPad se firma Apple stala největší 

světovou firmou. Dne 25. srpna 2011 oznámil rezignaci na postu šéfa společnosti Apple. 

Nahradil jej Tim Cook. Steve Jobs zemřel 5. října 2011, kdy podlehl rakovině slinivky, ze 

které se sice úspěšně vyléčil, ale jeho tělo se již nedokázalo vypořádat s jejími následky a 

zákeřnou nemocí, která ničila jeho metabolismus a okrádala jeho oslabené tělo o velká 

množství bílkovin. 



Apple Inc. 
Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., je podnik založený 1976 v oblasti Silicon Valley, 

konkrétně ve městě Cupertinu v americké Kalifornii. Apple výrazně pomohl nástupu osobních 

počítačů v 70. letech 20. století. Firma nejprve zaujala počítačové nadšence stavebnicí 

počítače Apple I, který byl následován velmi úspěšným modelem Apple II. V 80. letech tuto 

řadu technologicky překonala nová řada Macintosh (později Mac). Těžiště obchodu Applu je 

vývoj a výroba počítačů, u nichž firma pracuje na vývoji softwaru i hardwaru. Většinou je 

přímo vyrábí nebo podle svých specifikací zadává výrobu subdodavatelům. 

Apple ale také vyvíjí a zavádí produkty v jiných oblastech. V poslední době je úspěšná řada 

hudebních přehrávačů iPod, který se stal s více než 100 miliony prodanými kusy 

nejprodávanějším MP3 přehrávačem na světě. V lednu 2007 Apple představil dlouho 

očekávaný mobilní telefon iPhone a roku 2010 iPad. 

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková 

Školní sportovní liga – člunkový b ěh 
Dne 21. října 2011 se uskutečnila školní sportovní liga - člunkový běh, výsledky můžete vidět 

v následující tabulce. 

Třída Nejlepší účastník 

I.  A Filip Jakub 

I. B Musil Teodor 

II. A  Kavanová Kateřina 

II. B Kohoutek Jakub 

III. A  Kepka Kryštof 

III. B  Posolda Alex 

IV. A  Bančanský Milan, Dvořák Vojtěch 

IV. B Štěpnička Jakub 

V. A Červený Adam 

Za organizování této soutěže bychom chtěli poděkovat organizátorům. 

Martin Uhlí ř, Richard Tippl 



Doplňovačka 

           Tažné zvíře      

           Jízdní       

           Volské      

            Karlův      

          Sladkost oblíbená medvědy   

            Větší psi      

           Zvuk vydávaný psi     

             Metoděj a      

             Námořní lupič     

               

       

Josef Tobiáš, Pepa Škoda a Tomáš Vodička 

Příjemné prožití svátků Příjemné prožití svátků Příjemné prožití svátků Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, lásku, vánočních, zdraví, lásku, vánočních, zdraví, lásku, vánočních, zdraví, lásku, 

pohodu po celý rok 2012 přeje všempohodu po celý rok 2012 přeje všempohodu po celý rok 2012 přeje všempohodu po celý rok 2012 přeje všem    
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