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Úvodník  
Ahoooj lidi, máme tu březen a doufám, že se vám splní všechna 

předsevzetí. Ale všechno není tak růžové. Pololetí je za námi a stres 

pokračuje dál.Testy, zkoušení a naštvaní učitelé. Tak se koukejte 

snažit!! Je už jen pár čísel ke konci školního roku a my pak 

pofrčíme na střední. Tak nám popřejte hodně ŠTĚSTÍ ☺. Už nás to 

celkem otravuje psát tento časopis, ale nedá se nic dělat. Tak doufáme, že ti, co to převezmou 

po nás, se budou snažit, jinak je  ….ehmmm ☺. V tomhle čísle se dozvíte něco o zápisu do 

prvních tříd, ale zpestříme si to vtipy. Pak zase zvážníme a probereme anorexii a bulimii, 

problém mnoha dívek. A hlavně si sebou ke čtení vezměte polštář na spaní, protože 

probereme taky historii - a to naší obce. Ááá na konec něco o našem známém pomocníkovi 

s referáty, Wikipedii. Tak se mějte a Čáu ☺ ! 

Jana Kucmochtová 

Vánoční těšení 

Ve čtvrtek dne 15. prosince 2011 se uskutečnilo 

ve Švehlově sokolovně Vánoční těšení Základní 

školy Hornoměcholupská. Celým bezvadným 

podvečerním programem prováděla Adéla 

Krejdlová. Na programu se podílelo i mnoho 

dětí ze školní družiny. Naše poděkování tedy 

patří všem, jež se na těšení podíleli, a také 

vychovatelkám z jednotlivých oddělení družin: 

Jarmile Fiuráškové, Jitce Hnátové, Jolaně Kotrbaté a Kateřině Mráčkové. Všechny děti ze 

školní družiny, jejich rodiče i ostatní lidé, kteří tam byli, se těší moc na další  tradiční akci 

Základní školy Hornoměcholupská. 

Tomáš Temlík 

Výsledky vzd ělávání za 1. pololetí školního roku 2011/2012 

1.stupeň 
• Celkový počet žáků na 1. stupni 185 
• Celkový průměrný prospěch na 1. stupni byl 1,19 
• Na 1. stupni bylo 157 vyznamenání 
• Celková absence žáků 5823 hodin 
• Průměr z českého jazyka 1,45  



2.stupeň 
• Celkový počet žáků na 2. stupni 126 
• Celkový průměrný prospěch na 2. stupni byl 1,72 
• Na 2. stupni bylo 45 vyznamenání. 
• Celková absence žáků 6842 hodin. 

Celkem 
• Celkový počet žáku celkem 311 
• Celkový průměrný prospěch na škole byl 1,40 
• Celkem bylo 202 vyznamenání 
• Celková absence žáků 12665 hodin 
• Průměr z českého jazyka 1,45 

Josef Tobiáš, Tomáš Vodička a Josef Škoda 

Zápis do prvních t říd 
Ve dnech 16. a 17. ledna 2012 se na Základní škole Hornoměcholupská uskutečnil zápis do 

prvních tříd pro školní rok 2012/2013. Přihlásilo se 52 žáků, z toho je 21 dívek a 31chlapců 

předškolního věku a z toho jich osm zažádalo o odklad školní docházky o jeden rok. Proto 

v příštím roce budou otevřeny dvě první třídy až po 23 žácích. K tomu bude ještě 35 dětí 

chodit do školní družiny a 38 dětí do školní jídelny 

Když přišli žáci žádat o zápis, nejdříve museli vyčkat v herně, kde jim byly promítané 

pohádky a mohli si hrát s různými stavebnicemi a spoustou jiných hraček. Zde se o ně taky 

starali naši deváťáci ze školy. Když na ně přišla řada k zápisu, nejprve se museli zapsat u paní 

učitelky z prvního stupně. Poté hned museli jít potvrdit zápis k panu řediteli do ředitelny 

a potvrdit tím zápis našich budoucích prvňáčků. Všichni se moc těšíme na naše budoucí 

prvňáčky. 

Jaroslav Cerha 

Známý pomocník WIKIPEDIE 
Wikipedie; je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným 

obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé 

z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně 

přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve 

více než 270 jazykových verzích různého rozsahu. Wikipedie je 

jedním z projektů Nadace Wikimedia. Wikipedie funguje na 

principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit 

a libovolný článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, 



zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli 

s přístupem na web. Tato otevřenost ovšem s sebou nese také riziko nepřesností či tzv. 

vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel 

pohledu, články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž 

by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích 

je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.  

Zárodek Wikipedie vznikl v roce 1995, kdy programátor Ward Cunningham založil webové 

stránky nazvané WikiWikiWeb, které mohl upravovat každý jejich návštěvník - od té doby se 

podobných systémů, dnes označovaných jako wiki objevilo velké množství. Velmi často jsou 

používány např. jako vnitrofiremní báze znalostí. 

Wikipedie jako taková vznikla 15. ledna 2001 jako doplňkový 

projekt k dnes již neexistující encyklopedii Nupedia, do které 

mohli přispívat jen odborníci. Zakladateli obou projektů byli 

Američané Jimmy Wales, internetový podnikatel, a Larry 

Sanger, filosof a informatik, který brzy z Wikipedie odešel. 

Popularita Wikipedie vytrvale roste. Postupně vedle ní vzniklo 

také několik sesterských projektů. Wikipedie patří mezi 

nejpopulárnější referenční stránky na webu, každý den obslouží přibližně 60 milionů 

požadavků. Německá verze Wikipedie byla vydána na CD. Na Internetu existuje velké 

množství serverů, které kopii obsahu Wikipedie nabízejí za podmínek licence. 

Kristýna Pečená, Anna Mošničková 

Anorexie a bulimie 
Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14-18 lety 

života, ale může se objevit dříve i později. Často začíná jako 

reakce na nějakou novou životní situaci či událost, se kterou 

se daný jedinec nedokáže vypořádat 

Projevy anorexie: 

� Úbytek hmotnosti 
� Hmotnost si pacient/pacientka snižuje sám/sama 

dietami 
� Vnímání sebe sama jako příliš tlusté/tlustého, 

přetrvávající strach z tloušťky, zkreslené představy   
o vlastním těle 

� Ztráta menstruace, nesoustředěnost 
� Primární projevy jsou odmítání potravy či v případě nemožnosti odmítnutí (nemoc je 
často tajena), následné vyzvracení potravy (pokud se opakuje a střídá s přejídáním 



jedná se o bulimii), jedním z častých projevů je i sklon k extrémnímu sportovnímu 
nasazení. 

Sekundárními projevy (důsledky): 

� Metabolismus - snížená hladina 
draslíku, edémy, metabolická 
alkalóza 

� Gastrointestinální trakt - 
hypertrofie příušních žláz, 
zpomalené vyprazdňování 
žaludku, zácpa, záněty slinivky 
břišní 

� Kardiovaskulární systém - 
Bradykardie, hypotenze, srdeční 
arytmie 

� Hematologické problémy - 
Anémie 

� Kožní - Suchá, praskající kůže 
� Plicní - záněty plic  
� CNS - atrofie mozku, poruchy paměti 
� Neurologické - křeče, svalová slabost 
� Reprodukční - amenorea, infertilita 

Tyto projevy nejsou dané, nemusí nastat u všech případů! 

� Kromě mnoha fyzických problémů se objevuje také řada problémů psychických- 
pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci, deprese 

V extrémních případech může vést porucha příjmu potravy u mentální anorexie a bulimie až 

ke smrti. Anorexie v těžké formě bývá smrtelná zhruba v 50 %. 

Bulimie 

Bulimie je psychickým onemocněním, které se projevuje zvracením a stárnutím kůže. Bulimie 

může rovněž způsobit vypadání zubů či nehtů a někdy i úplné oslepení. 

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková  

Historie - Horní M ěcholupy 
Výklad vzniku jména naznačuje, že Horní Měcholupy byly založeny na trase dávné obchodní 

cesty, v místě hlubokých lesů, kde se zdržovali "lupiči měchů" - zavazadel. První zpráva 

z roku 1293 zmiňuje Alberta z Měcholup, jako kněze u sv. Jiljí, který pravděpodobně 

pocházel z místního vladyckého rodu v dnešních Dolních Měcholupech, kde později 

existovala tvrz. Z rozšiřujících se Měcholup, stále bez upřesňujícího rozlišení, pocházeli bratři 

Albert a Mikeš, zmiňovaní v letech 1309 a 1322-1349. První zápis o samostatné obci sahá až 

k roku 1353, kdy pražský měšťan Fridolín Pfeffer odprodal dvorec situovaný v Malých 

Měcholupech - "in Mecholup Minori" Mikuláši Klementerovi. Klementerové vlastnili 

i sousední Petrovice a pro tento petrovický díl Horních Měcholup se užívalo jméno 



Stará pohlednice Horních 
Měcholup 

Měcholupce. Historie Dolních a Horních Měcholup se prolíná v hospodářském dvoře a obytné 

tvrzi z r. 1364, které náležely přednímu pražskému patriciji Jakeši Rechcerovi. V roce 1382 

byl majitelem tvrze Prokop Bohuslavův ze staroměstského patricijského rodu Olbramoviců 

a od něj pochází i spodní pole pravé poloviny štítu současného znaku. 

Roku 1519 byla část Horních Měcholup v držení Anežky Lešanské z Čečelic. Další díl obce 

patřil rodu Zápských ze Záp. Roku 1567 je zmiňován Václav, kovář z Měcholup. Je to první 

zpráva dokládající kovárnu v Horních Měcholupech. V roce 1654 náležely Horní Měcholupy 

uhříněvskému panství. Tereziánský katastr obsahuje údaje o majiteli petrovického dílu 

Horních Měcholup, jímž byl Jan Jindřich hrabě z Bissingen, dále se zmiňuje o 6 selských 

usedlostech, krčmě a kovárně. 

Horním Měcholupům dominoval dvůr, (stál na místě dnešního 

kulturního domu Varta), jehož novogotický vzhled připomínal 

záměček. V r. 1862 byl majitelem dvora Josef Lustig, po 

r. 1875 Tomáš Velz, od r. 1880 krajský hejtman baron Ludvík 

Malovec z Hradce Králové a poslední majitelé byli manželé 

Procházkovi, kteří vlastnili i petrovický dvůr. Ten v r. 1908 

prodali hraběnce Marii Antonii Silva-Taroucové, roz. Nostitz-Rhieneckové. V r. 1845 bylo 

v  Horních Měcholupech 16 domů se 79 obyvateli. 

Roku 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. 

V r. 1920 byly Horní Měcholupy uznány za samostatnou obec a proběhly první volby do 

zastupitelstva. V r. 1968 byly připojeny k Praze. Postupem doby změnily Horní Měcholupy 

tvář vesnice ve velké sídliště s počtem obyvatel přes 12 tisíc. Na místě původní usedlosti dnes 

stojí Kulturní dům Varta a od ledna 1999 funguje nově postavený Dům s pečovatelskou 

službou a 89 malometrážními byty pro seniory a zdravotně postižené. 

Tomáš Bui a Adama Lněnička 

Školní sportovní liga – Skoky p řes švihadlo  
Dne 9. prosince 2011 se uskutečnila školní sportovní liga - Přeskoky přes švihadlo, výsledky 

můžete vidět v následující tabulce. 

Třída Nejlepší účastník 

I.A Prokopová Andrea, Filip Jakub 

II.A Sirotenko Evgenie, Guth Adam 



II.B Musilová Valerie, Kohoutek Jakub 

III.A Kolá řová Martina, Janda Radek 

III.B Dušáková Natálie, Posolda Alex  

IV.A Jarošová Dominika, Dvořák Vojtěch  

IV.B Ježková Martina, Štěpnička Jakub  

V.A Hrádková Helena, Ilušák Patrik  

Za organizování této soutěže bychom chtěli poděkovat organizátorům. 

Martin Uhlí ř, Richard Tippl 

 7 nejkrásn ějších muž ů světa 
Johnny Depp (48) 

Povolání: herec 

Místo narození: Kentucky  

 

Robert Pattinson (25)  

Povolání: herec, muzikant, model 

Místo narození: Londýn, Anglie 

 

Paul Wesley (29)  

Povolání: Herec 

Místo narození: New Jersey  

 

 

 Ian Somerhalder (33) 

Povolání: herec 

Místo narození: Luisana  

 

 

Justin Hartley (35) 

Povolání: herec 

Místo narození: Knoxville, Illinois  

 



 

Jensen Ackles (33) 

Povolání: herec 

Místo narození: Dallas, Texas  

 

 

Alex Pettyfer (21) 

Povolání: herec, model 

Místo narození: Stevenage, Herdfordshire  

 

Markéta BITTNEROVÁ, Jana KUCMOCHTOVÁ 

Vtipy 
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 
 
Přinese si policajt do práce termosku. 
Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to je. 
"No, v obchodě říkali, že když si do ní dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé, a když 
něco studeného, tak to bude pořád studené." 
No, to je fakt dobrý vynález a co v ní máš?" ptají se ostatní policajti. 
"Kafe a dva nanuky. 
 
"Můžete tu osobu popsat?" 
"Byla střední postavy a měla plnovous." 
"Byl to muž nebo žena?" 
 
Jdou dva policajti po poušti a jeden z nich nese okno. "Proč s sebou táhneš to okno?" diví se 
kolega.  
"Když mi bude horko, tak si ho otevřu." 
 
Dělení vín na Moravě: 
1. Dá sa 
2. Dá sa svařit 
3. Nedá sa 
4. Dá sa Pražákom 
 
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec. 
Jde okolo bača, zastaví se a říká: "Tak co, Aladine, nestartuje?" 

Aneta Dubnová, Saša Hoňková 


