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Ahoj Křimďáci ! 
 

Holky jsou seřezány, kluci dostali výslužku, takže Velikonoce jsou za námi, 
ale spousta věcí nás ještě čeká. V tomto čísle se dozvíte, jak jsme ve škole 
oslavili Velikonoce, o chystaném projektu Evropa našima očima, dočtete se   
o úspěších Vašich spolužáků a spoustu další informací. Doufáme, že se Vám 
předposlední číslo tohoto školního roku bude líbit, tak čtěte a bavte se. 
                                                 

                                                                    Vaše redakce 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jaroslava Koubíková 
 
 
1.  Jak dlouho učíte na naší škole? 
Čtvrtým rokem. 
 
2.  Kterou třídu máte nejraději? 
Musím říct, že jako třídní učitelka na 
1. stupni učím jen ve své třídě. Takže 
v podstatě je to moje třída. 
  
3.  Co byste chtěla změnit na naší 
škole? 
Mně se na této škole líbí a myslím si, 
že není třeba tady nic měnit. Tedy 
kromě věcí, které jsou potřeba 
opravit. Například okna, ale jinak se 
mi tu líbí. 
 
4. Který předmět jste měla 
nejraději, když jste studovala? 
Výtvarnou výchovu, hudební 
výchovu a tělesnou výchovu. 
 
5.  Chutnají Vám obědy ve školní 
jídelně? 
Chutnají, a moc. 
 
6.  Čím jste chtěla být, když jste 
byla malá? 
První odpověď byla – princeznou, ale 
to není povolání, takže jsem 
přesedlala na povolání učitelky.       
A protože i moje maminka byla 
učitelka, byl to jeden z dalších 
důvodů. 
 
7. Co děláte ve volném čase? 
Běhám, jezdím na kole, poslouchám 
hudbu, čtu knížky, chodím ven 
s přáteli. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Který věk se Vám zdá nejlepší a 
proč? 
Každý věk je nejlepší, na každém se 
něco najde. 
 
9.  Jakou po sloucháte hudbu? 
Asi pop. 
 
10.  Jaké oblečení nosíte nejraději? 
Hlavně pohodlné a to, ve kterém se 
dobře cítím. 
 
11.  Jaké je Vaše největší přání? 
Největší přání – zdraví, protože si 
vše ostatní můžeme koupit za peníze. 
 
12. Jaké je Vaše nejoblíbenější 
jídlo? 
Určitě to jsou ovocné knedlíky 
s borůvkami. 
 
 
 
                          Adéla Karmazínová 
                          Monika Harutunyan

INTERVIEW 
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CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 

90. výročí rybářů v Hostivaři 
 
  Spolek rybářů v Hostivaři slaví 90 let.        
V Praze  se začalo rybařit roku 1921 a hostivařští 
rybáři byli třetí  Lidový rybářský spolek v Praze. 
Během těchto 90 let se mnoho změnilo. Dnes 
hostivařští rybáři hospodaří na těchto retenčních 
nádržích: Hornoměcholupská zvaná Výtahy, 
Hájecká 3 zvaná Rokle, Hájecká 1 a na nově 
vybudované nádrži Hájecká 2. Jejich spolek 
zahrnuje více než 1200 členů.   
 Takto zatím vypadá realita hostivařských 
rybářů, ve které  budou slavit 90 let. V březnu se  
konala výroční členská schůze, na které si toto 
výročí připomněli. Tato schůze se  konala 
v restauraci Rybářská bašta.  
                                            Lucie Rosičková                                                                                     
   

Pražský tajtrlík 
 
 Koncem března se v hostivařské 
sokolovně konal již 7. ročník přehlídky 
amatérských loutkových divadel Pražský 
tajtrlík. Nápad uspořádat tuto přehlídku 
vznikl v roce 2004 z důvodu upadající 
úrovně pražského amatérského 
loutkářství. Od té doby se koná každým 
rokem.  
 Loutkáři se zde mohou sejít, 
zhlédnout jiná představení, vyslechnout 
názory poroty a vyměnit si zkušenosti. 
Odborní lektoři na závěr vybírají 
představení, které bude reprezentovat 
Prahu na festivalu Loutkářská Chrudim. 
Letos se tímto představením stala 
Ošetřovna na kraji pekla v provedení 
Divadla Arnošta. 
                                  Anežka Rotreklová 
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CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 

Farmářské trhy v Hostivaři 
 
 Začátek dubna přinesl obyvatelům 
Hostivaře a okolí příjemnou novinku. 
V Parku Hostivař se totiž začaly 
pravidelně každé úterý od 9 do 18 hodin 
konat farmářské trhy. Návštěvníci zde 
budou moci ve více než 20 stáncích 
zakoupit čerstvé potraviny z ekologického 
zemědělství. V nabídce budou kromě 
sezónního ovoce a zeleniny, sýrů, jogurtů, 
pečiva i ručně vyráběné košíky, hračky, 
přírodní kosmetika nebo keramika. 

Den Země 
 
 Na 22. dubna připadá mezinárodní 
svátek Den Země. Tento svátek má svůj 
původ ve Spojených státech amerických, 
odkud se rozšířil do dalších 175 zemí 
světa. V moderním pojetí by měl Den 
Země lidi upozornit na dopady ničení 
životního prostředí a rozvíjející se 
diskuzi o možných cestách řešení. 
Občané Prahy 15 mají v letošním roce 
několik příležitostí si tento svátek 
připomenout. 
 Na Toulcově dvoře uspořádali 
oslavy letošního Dne Země 30. dubna     
a tím je spojili s pálením čarodějnic. Pro 
děti byly připraveny různé dílničky        
a hry, pohádka O Červené Karkulce, 
sázely se stromy a nechyběla 
samozřejmě ani zvířátka. Dospělým hrály 
k poslechu skupiny Sekvoj nebo X-TET. 
Večer byl zapálen čarodějnický oheň    
a opékaly se špekáčky. 

 Další akci připravil Úřad městské 
části Praha 15 ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy na 
10. května. Bude se konat od 10 hodin 
před vstupem do obchodního centra Park 
Hostivař. Akce bude zaměřena na 
především na problematiku odpadu 
v Praze (třídění odpadu, recyklace)       
a dalším tématem bude les, protože rok 
2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
lesů. Na akci se představí firmy 
zabývající se touto problematikou            
a nebudou chybět ani soutěže pro děti. 
                       Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

 V březnu si připomínáme Den učitelů. Žáci 7. třídy si při této příležitosti připravili 
rozhlasovou relaci, která nám připomněla, proč tento svátek slavíme. V dubnu na ně navázaly děti 
ze 6. třídy, které si tentokrát připravily povídání a tradicích spojených s Velikonocemi. Zde 
přinášíme ukázky z jejich vystoupení: 

Den učitelů  
 
 28. březen patří mezi významné dny našeho státu, připomínáme si 
totiž čtyřsté devatenácté výročí narození Jana Amose Komenského. Na 
památku této události byl v Čechách i na Slovensku tento den vyhlášen jako 
Den učitelů, proto zavzpomínáme na tohoto českého pedagoga                   
a spisovatele. 
 Jan Amos Komenský získal největší proslulost díky svým 
pedagogickým spisům. V nich zdůrazňoval především harmonickou 
výchovu člověka a právě výchova každého člověka má přinést lepší svět. 
Žádné dítě nemělo být z výchovy vyloučeno, protože i to nejméně nadané 
dítě lze vychovat. Velký důraz kladl na kázeň při vzdělávání. Odmítal 
tělesné tresty za neznalost, ale za poručení kázně je připouštěl.  
  

 Zabýval se i vzdělávacím systémem: výuku rozdělil do čtyř stupňů. Velký důraz kladl na předškolní 
výuku, která však měla být v rukou rodičů. Ti mají své dítě motivovat ke vzdělávání a připravit je na vstup do 
školy. Návod jim dal v příručce Informatorium školy mateřské. Průlomovou se stala myšlenka, že vzdělání má být 
přístupné pro všechny a zdarma. Další stupně rozdělil Komenský po šesti letech, ti nejnadanější by postoupili až 
na akademii, kde se studovala práva nebo medicína. Velmi moderní myšlenkou je, že po ukončení studií by měl 
člověk cestovat, aby poznal svět, a že vzdělávání je proces celoživotní, který nikdy nekončí. 
 Děti dělil podle nadání: bystré, které dělají radost,  bystré - líné, bystré - vzpurné, s nedostatkem bystré 
mysli, s nedostatkem bystré mysli - líné a s nedostatkem bystré mysli - vzpurné. Každý z vás jistě ví, do které 
skupiny patří. Všechny pedagogické názory a zásady shrnul Jan Amos Komenský ve spise Velká didaktika. 
Většina jeho myšlenek byla doceněna a realizována až v pozdější době a platné jsou dodnes. 

Svatý týden 
 
 Včera nám začal Svatý nebo také 
Pašijový týden. Patří k nejvýznamnějším 
obdobím křesťanského roku. Svatý týden 
začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční 
nedělí. Jednotlivé dny v tomto týdnu mají svá 
jména.  
 Květná neděle získala svůj název podle 
květů, kterými se tento den zdobí kostely. 
Dříve se světily kočičky, které se zastrkávaly 
do chléva, za dveře nebo za okna. Lidé 
dokonce posvěcené kočičky polykali jako 
prevenci proti zimnici a bolestem krku. 
 Na Modré pondělí se kostely zdobily 
modrými nebo fialovými látkami. Jinak se na 
Modré pondělí ani na Šedivé úterý žádné 
zvláštní obřady nekonaly.  
 V úterý hospodyně uklízely a vymetaly 
prach, odtud zřejmě název Šedivé. 
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NOVINKY OD NÁS 

 Škaredá středa svůj název prý získala podle toho, že se Jidáš škaredil na Krista. Proto se v tento den nesmí 
nikdo mračit, jinak bude mít škaredé všechny středy v roce. Někde se této středě říká Sazometná, protože se 
vymetaly komíny. 
 Zelený čtvrtek je nejpřísnější postní den. Podle pověry se tento den jedla pouze zelená strava jako špenát 
nebo zelí, aby byl člověk celý rok zdravý. Tento den se připomíná poslední večeře Ježíše Krista a jeho učedníků. 
Ve čtvrtek naposledy zní kostelní zvony a utichají až do soboty. Říká se, že všechny zvony odlétají do Říma. 
Jejich zvuk nahradily řehtačky a klapačky. 
 Na Velký pátek se připomínáme ukřižování Ježíše Krista. Zemřel pravděpodobně okolo roku 33 na hoře 
Golgotě v Jeruzalémě. Některé státy jako Německo, Velká Británie, Kanada nebo Austrálie uznávají Velký pátek 
jako den pracovního klidu. 
 O Bílé sobotě končil čtyřicetidenní půst. Ježíš v tento den spočíval v hrobě. Večer se opět rozezněly 
kostelní zvony. Noc ze soboty na neděli se nazývá Velká noc a je vyvrcholením celého týdne. V tuto noc se totiž 
oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista a probíhají noční bohoslužby. Hospodyně tento den pekly velikonoční 
beránky a mazance, chlapci pletli pomlázky a dívky zdobily vajíčka.  
 Boží hod velikonoční neboli Velká neděle je dnem, kdy všichni chodili do kostela, kde se světily 
velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, chléb, vejce a víno. Ty se pak obětovaly poli, zahradě a studni, aby byla 
dobrá úroda, dostatek ovoce a pitné vody. V tento den se nesmělo pracovat, vařit, zametat nebo mýt nádobí.  
 Na Velikonoční neboli Červené pondělí probíhala pomlázka, koledování či mrskút. 
  

Velikonoce 
 
 Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo 
třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 
či 33. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po 
prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název 
Velikonoce se odvozuje od velké noci, v níž byl Kristus vzkříšen.  
 K tradičním velikonočním symbolům patří beránek, kříž, svíce       
a vajíčko. Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanů, protože 
Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Velikonoční bohoslužba začíná 
zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista 
nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svícen. 
Svíce je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená 
svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody a je 
zdobena znamením kříže. 
 Dalším z Velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového 
života, neboť je samo zárodkem života. V mnoha kulturách je vejce 
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí 
vznikl zvyk tato vejce malovat, důvodem pojídání vajec o Velikonocích 
byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V 
křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal 
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 
 Na velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř 
proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou 
rukojetí a barevnými stužkami. 
 Ačkoliv může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat 
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Vyšupaná žena 
dává muži vajíčko jako symbol díku a prominutí. Pověst říká, že by ženy 
měly být vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovávaly si plodnost. 
V některých oblastech mohou ženy pomlázku oplatit odpoledne, kdy 
vylévají na muže a chlapce kbelíky se studenou vodou.  
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Veselá vajíčka v Europarku 
 

        Jako již každoročně i tentokrát se naše škola zúčastnila šestého ročníku 
výtvarné soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko. Žáci 2. - 5. tříd naší školy 
použili při zdobení rozmanité materiály a různé techniky. Již třikrát jsme v této 
soutěži byli úspěšní a doufáme, že i letos se budou naše veselá vajíčka všem líbit. 
                                                                                                           Žáci 3. tříd 
  

Sběr starého papíru 
 
 Každoročně se na naší 
škole koná sběr papíru, jehož 
výtěžek pomáhá indickému 
chlapci Aswathovi, a ani letos 
tomu nebylo jinak. 
 Všechny třídy celkem 
sesbíraly 4226 kg. Na prvním 
stupni byla nejpilnější třída 5. 
B s 859 kg  a na druhém stupni 
třída 9.A   s 313 kg. Celkově 
tedy vyhrála třída 5.B. 
Gratulujeme! Další výsledky 
přináší následující tabulka. 
                      Romana Šímová 
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  NOVINKY OD NÁS 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
Jeden svět 2011 
 
 Třináctý ročník MFF dokumentárních filmů o právech 
Jeden svět probíhal v Praze od 8. do 17. března 2011. V dubnu 
pokračuje v dalších 33 městech po celé České republice. 
Festival letos promítne filmy ze čtyřiceti zemí světa. Jeho 
letošním sloganem je „Vaše energie je potřeba jinde.“ 
 Žáci druhého stupně si vybrali film Oči tygra. Autorkou 
tohoto filmu je Jana Počtová.  
 „Než se doma nudit nebo se flákat po ulicích, lepší si jít 
zaboxovat,“ popisuje středoškolák z pražského Žižkova, proč 
několikrát týdně navštěvuje místní tělocvičnu. Boxerský klub 
Oči tygra si tu před lety otevřel bývalý šampion a osminásobný 
mistr republiky Stanislav Tišer, aby ochránil romské děti před 
nástrahami ulice. Za dobu existence se mu podařilo vybudovat 
z ošuntělého klubu důležité místo, které bezplatně navštěvují 
mladí lidé z celé Prahy, včetně těch romských. Mladší i starší, 
dívky i chlapce spojuje zápal pro box, ale i přátelství s vřelým 
romským trenérem, který  jim často nahrazuje blízkého člena 
rodiny. Energickému boxerovi se daří vštěpovat jim sportovní 
pravidla, jež jejich životu dávají řád a posilují mimo svalů         
i jejich křehká sebevědomí.  
 Svižný snímek dokumentaristky Jany Počtové tak 
zachycuje nejen žižkovský fenomén, ale také pozitiva sportu, 
jež vede mladé lidi k disciplíně a cílevědomosti. 
                                                                   Mgr. Květa Nekolová 
 

Režisérka filmu Jana Počtová 
s moderátorem Karlem Strachotou 

Trenér Stanislav Tišer a jeho 
svěřenci 

Březen – do ZOO vlezem 
 
 ZŠ Křimická si pro letošní rok zakoupila 
školní permanentku do pražské zoologické 
zahrady. Díky ní mohou naši žáci za zlevněné 
vstupné absolvovat výukové programy a odborně 
vedené prohlídky o cizokrajných ekosystémech, 
o etologii nebo o chráněných organismech, 
pořádané pracovníky ZOO. Z vlastní zkušenosti 
tak můžeme potvrdit, že platí citát uvedený na 
domovských stránkách ZOO: „Tu velkou 
přednost má zoologická zahrada, že učí bez 
moření. Počíná zábavou a končí věděním.“ (autor 
prof. Jiří Janda, zakladatel ZOO Praha). 
                                      Mgr. Kamila Merxbauerová 
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NOVINKY OD NÁS 

 Během měsíců března a dubna se naši žáci z II. stupně zúčastnili v rámci pravidelných 
vzdělávacích cyklů pořádaných v Kulturním domě barikádníků tří přednášek. Podrobnosti 
k jednotlivým přednáškám, které byly vždy spojeny s besedami, přinášíme dále. 
 

Drogy a závislost na nich 
 
 Přednáška a beseda s PhDr. Ivanem 
Doudou se týkala konzumace drog a 
závislosti na nich. Žáci 6. – 9. ročníku se 
dozvěděli, kde hledat pomoc, jaká trestní 
odpovědnost vyplývá z jejich chování a čím 
jsou drogy nebezpečné. 
 PhDr. Ivan Douda je expert na 
problematiku drog a drogových závislostí. Je 
zároveň zakladatelem DROP IN, kde se 
setkává s mladými lidmi, kterým droga vzala 
úplně všechno. 
 

Kriminalita  mládeže 
 
 V rámci pravidelných a vzdělávacích cyklů 
pro mládež žáci 6. - 9. ročníku navštívili Kulturní 
dům barikádníků, kde besedovali s Josefem 
Klímou, který byl redaktorem publicistiky TV 
NOVA a který nyní působí v pořadu Soukromá 
dramata na TV Prima.  
 Přednáška a beseda je o nejčastějších 
trestných činech mládeže, o jejich následcích         
a dalším dopadu trestního stíhání. Na konkrétních 
případech je poukázáno na možné důsledky 
nejčastějších trestných činů pod vlivem alkoholu        
a drog. 
 

Sexuální osvěta netradičně 
s Radimem Uzlem 
 
 Žáci 8. a 9. ročníku navštívili 
v dubnu přednášku a besedu MUDr. 
Radima Uzla. Známý a vyhledávaný 
sexuolog seznamuje studenty s úskalími, 
nástrahami a nebezpečím při prvních 
krocích v sexuálním životě. 
 

Připravila Mgr. Květa Nekolová 10 



 

NOVINKY OD NÁS 

Beseda s Doc. MUDr. Zdeňkem Ježkem, DrSc. 
  
 Pan Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, přední český 
epidemiolog, přišel do naší školy, aby se se žáky podělil      
o své zkušenosti s celoživotním bojem proti pravým 
neštovicím. Díky jeho činnosti tato nemoc ze světa téměř 
vymizela.  
             Celá beseda začala stručným popisem nemoci. Asi 
typickým znakem pro neštovice jsou pupínky nebo větší 
boláky. Osypání se nejdříve objevuje na obličeji, poté se 
rozšiřuje na břicho, paže a dolní končetiny. Poté jsme 
zhlédli krátký dokumentární film. V tomto dokumentu jsme 
jasně viděli, jak vypadaly pravé neštovice. Na pravé 
neštovice zemřely miliony lidí. Ti, kteří tuto chorobu 
přežili, byli většinou postižení.  
 Po tomto programu přišla paní Ježková, manželka 
pana docenta, a vyprávěla nám o příhodách, které během 
cestování s manželem a dvěma dětmi zažila. Představte si, 
jak byla paní Ježková odvážná - manžel se pohyboval mezi 
vážně nemocnými, ze začátku v neznámé zemi,                    
s neznámými lidmi a bez znalosti řeči.   
 Na konci besedy nám pan Ježek s paní Ježkovou 
rozdávali fotografie s nemocnými, a když jsme chtěli, tak 
nám je i podepsali. 
                                                                Lucie Rosičková           

HU, HU, HU – JARO UŽ JE TU 
 
 12. dubna 2011 se uskutečnila, již tradičně na naší škole, jarní tržnice a besídka. Dlouho 
dopředu se přemýšlelo co vyrobit, co nacvičit a čím překvapit nejen rodiče, ale i další přátele                 
a kamarády naší školy na besídce. Vyrábělo se, tvořilo, cvičilo a trénovalo, zkoušelo až do samého 
finále. 
 V 16 hodin se začaly ze společenské místnosti ozývat první tóny písniček, ty po chvíli 
vystřídaly tanečky, pozdrav Slunci, příchod Vesny, pohádka o zvířátkách a loupežnících a nakonec 
zazněly opět rozverné písně z Moravy. 
 Odpoledne bylo plné barev a svěžesti, tak jak to jen jaro a děti naší školy umí. A finanční dary 
získané za výrobky v tržnici se využijí při organizaci Dne dětí a chystaných Nocí v družině. 
                                                                                                                                             Jitka Boudná 
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NOVINKY OD NÁS 

Velikonoce v Horních 
Měcholupech začaly o týden dřív 
 
 V neděli 17. dubna se na Veronském 
náměstí objevily stánky a pódium, a tím to 
všechno začalo. Po obědě se všechny 
stánky začaly plnit velikonočním zbožím, 
jarními bylinkami a různými dobrotami. 
 Tři stánky se ale od ostatních lišily 
– patřily základním školám. Těšily se 
velkému zájmu návštěvníků, kteří byli 
překvapeni, jak vypadají školní Velikonoce, 
jak jsou bohaté a tvořivé. Drobné dárky, 
které děti připravily, šly doslova na 
dračku. Zaujal i program na pódiu. Radost 
nám jen trošku pokazilo nefér jednání 
organizátorů, kteří nedali všem školám 
stejnou příležitost k vystoupení. Myslím, 
že se tato generálka na Velikonoce 
vydařila. 
                                       Mgr. Jana Kučerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Evropa našima očima 
 
 Letošní jaro bude pro naši školu poněkud cestovatelské. 
Každá třída nás zavede do jedné země Evropy. Navštívíme tak 
Polsko, Německo, Holandsko, Velkou Británii, Maďarsko, 
Rusko, Ukrajinu, Švédsko, Řecko, Španělsko, Francii, Rakousko 
a Itálii. I naši nejmenší žáci ukážou, jak žijí sousedé na 
Slovensku. Bude to jistě velmi napínavé a dobrodružné. 
  
  Celý projekt je rozdělen do tří etap. První úkolem je najít základní údaje o vybrané zemi           
a vystavit je na panelu v přízemí školy. Fantazii se meze nekladou! Důležitou součástí je i výzdoba tříd 
a šaten. Druhý úkol je velice podobný. Každá třída opět připraví prezentaci svého státu, ale tentokrát 
zaměřenou na tradice, významné osobnosti, památky a různé jiné zajímavosti. 
 Putování Evropou bude zakončeno krátkou scénkou, přednáškou nebo písničkou. Každý stát si 
připraví stánek, ve kterém bude prezentovat materiály nasbírané během měsíce května. Všichni se tak 
jistě těšíme na nové zážitky, které se nám o letních prázdninách mohou hodit.  
                                                                                                                                  Mgr. Jana Rusňáková 

Sportovní úspěchy 

 V rámci soutěží o Pohár starosty Prahy 15 se v hostivařském 
lesoparku uskutečnily závody v cyklistice. Žáci naší školy si 
odnesli hned několik medailí. V kategorii dívek 4. a 5. tříd obsadila 
3. místo Lucie Anýžová z 5. B. Mezi chlapci ze 6. a 7. tříd získal 
bronzovou medaili Petr Mleziva, hned za ním skončil Matěj 
Kurdiovský, oba ze 7. A. Bez umístění nezůstala ani kategorie 
chlapců z 8. a 9. tříd – opět bronz vybojoval Michal Macko z 9. A. 
 Všem závodníkům gratulujeme a děkuje za úspěšnou 
reprezentaci školy. 
 

 17. března 2011 se na Základní škole Hornoměcholupská 
uskutečnil turnaj ve vybíjené  o Pohár starosty Prahy 15, který byl určen 
pro dívky z 5. a 6. ročníku. Naši školu reprezentovaly Karolína 
Boháčková, Lucie Anýžová, Karolína Baloh, Veronika Fišerová, Zuzana 
Petrová, Daniela Šebková, Adéla Synková, Eliška Adamcová, Kristýna 
Šroubková, Bára Teichmanová, Kamila Procházková a Karolína 
Hynková. Děvčata bojovala statečně a mohla se radovat z 1. místa. 
Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Karolína Baloh a kromě diplomu si 
odnesla i sladkou odměnu. Gratulujeme. 
 

 1. dubna se na naší škole konal florbalový 
turnaj FLORBAL CUP. Úžasný tým naší školy vyhrál 
naprosto suverénně všechny zápasy. Jsme rádi, že naši 
hráči jsou tak úspěšní a za všechny žáky i učitele 
blahopřejeme. Hvězdný tým tvořili: Ondřej Polesný, 
Jaroslav Kubíček, Patrik Chládek, Dominik Chrastil, 
Dominik Němec, Martin Nocar, Ondřej Nocar, 
Dominik Šimůnek, Pavel Rusňák a Jiří Petr.  
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Na první jarní den 
1.B si vyrazila ven,  
až do Čestic odjela, 
aby přírody si užila. 
Sluníčko jim pěkně přálo, 
vše se na ně jenom smálo. 
Chvíli psali, počítali, 
pak do přírody pospíchali. 
Neseděli doma jak buchty, 
pořádali výlety. 
Šli se juknout do včelína 
v Krušlově – tam věc je divná – 
pan Mach byl řezbář veliký,  
co miloval dřevo i včeličky. 
Dohromady to vše spojil, 
jak na zámku včelín zdobil. 
V oboře u Kraselova 
jelen na nás kouká shora,  
jablko z ruky vezmu si, 
pak můj paroh,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESTICKÁČESTICKÁČESTICKÁČESTICKÁ    
 
co jsem shodil, 
potěžkej si. 
Na divočáka pozor dej, 
skrz plot na něj jen koukej! 
Sv. Anna – místo poutní 
je při cestě skoro letní. 
Do mlýna se také kouknem, 
v Hoslovicích stojí tam. 
Kdo se tam chce juknout s námi, 
v pohádce Vodník a Karolínka 
hrál. 
Že výlety snad už stačí? 
Ale kdepak, ještě háj beruščí. 
Kdopak tu hladový byl, 
kuchař ho hned zachránil,  
na výletech svačinku 
sníme s chutí při pikniku. 
I mlsné pusy si tu mlasknou, 
pan kuchař vaří pro nás láskou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
jenom samé dobroty 
a my jen povolujem kalhoty. 
Ve tmě pak svíčky sledujem, 
na lejstro se podpisujem. 
Má snad někdo strach? 
Ale kdeže – nikdo neměl 
v kalhotách! 
Hrajem si a soutěžíme, 
skřítkům domky postavíme. 
Jaký ještě výlet bude? 
No přece Čestická kalvárie. 
Ještě toho málo bylo, 
v dopise se jednom psalo: 
„Do poustevny staleté, 
pro poklad si dojděte!“ 
A co nesmíme vynechat? 
No karneval má každý rád! 
A tak pobyt celičký 
končí v rytmu písničky. 
 
      Mgr. Petra Mikulová 

1. ROČNÍK 

Beseda s Petrou Braunovou 

 V pondělí 7. března 2011 se vydali 
naši prvňáčci opět do Městské knihovny 
v Hostivaři. Setkali se zde s paní 
spisovatelkou Petrou Braunovou (Rošťák 
Oliver, Jak se Vojta ztratil, Kuba nechce 
číst). Vyprávěla o svých knížkách velmi 
poutavě, děti pozorně naslouchaly. Při 
příhodě malého ztraceného Vojty nikdo ani 
nedutal.  
 Zpět do školy jsme šli pěšky přes 
lesopark a pozorovali první probouzení jarní 
přírody. 
                                        Mgr. Irena Vojtová 
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2. ROČNÍK 

Už druhá návštěva ZOO Praha   
 Poprvé jsme jeli na půldenní výlet. U vchodu na nás čekala 
slečna průvodkyně a měli jsme si povídat na téma „Zvláštní zvířata 
v ZOO“. Zaujali nás lemuři, tapíři, gaviáli, varani, leguáni a mnoho 
dalších. 
 Děti byly vzorné, dychtivě poslouchaly a hodně zajímavostí 
už věděly. Slečna průvodkyně s námi chodila dvě hodiny místo jedné 
a říkala, že jsme šikovní a máme velké znalosti. Chtěla bych moc 
pochválit Honzíka Dobiáše, který toho o zvířatech ví opravdu hodně. 
 Při plánování druhé návštěvy zoo jsme se rozhodli pro 
celodenní výlet. Děti si s sebou vzaly svačiny i oběd, abychom stihli 
procestovat další zajímavá místa zoo. Měli jsme opět štěstí na 
skvělou slečnu průvodkyni. Téma prohlídky bylo „Savci“. Viděli 
jsme slony (jedna slonice hrála i v seriálu „Pan Tau“), dále gorily, 
hrochy, kočkovité šelmy, zebry, žirafy, netopýry a mnoho dalších 
zvířat. Velký zájem vyvolaly surikaty. Opět jsme byli pochváleni za 
velké znalosti. 
 Viděli jsme mnoho zvláštností, ale víme, že pražská zoo má 
ještě hodně tajemství, která budeme odhalovat při dalších 
návštěvách. 
                                                        Mgr. Miluše Štočková a žáci II. A  
 

Pohybové hry pro žáky prvních a druhých tříd  
 Jako každý rok si mohli i letos žáci prvních a druhých 
tříd z nabídky kroužků vybrat Pohybové hry. Kroužek vede 
paní učitelka Homolová. Je určen všem dětem, které mají 
rády pohyb. Program je velmi bohatý – různé závodivé hry, 
honičky, házení, chytání míče, vybíjená. Učíme se také střílet 
na koš a každou hodinu cvičíme na nejrůznějším nářadí – 
žebřinách, hrazdě, žebříku, kruzích nebo na lavičkách. Velmi 
oblíbené jsou překážkové dráhy, které rozvíjejí obratnost, 
rychlost a pružnost. Kromě toho, že zlepšujeme svoji kondici, 
užijeme si i spoustu legrace.  
                                          Mgr. P. Homolová a děti z kroužku  
 

Jak jsme křtili knihu 
 Právě na Škaredou středu 20.dubna 2011 jsme byli, my žáci 
II.C, pozváni na slavnostní křest. Ne každý den se vám naskytne 
příležitost být kmotrem nové knížky pro děti, tak jako se to povedlo 
nám. V největším obchodním domě s knihami v Paláci Luxor přišla 
na svět knížka Inky Rybářové MATÝSEK A MAJDALENKA. A my 
jsme byli u toho. Spolu s autorkou a postavičkami z knihy jsme se 
skvěle bavili, zatancovali jsme si a lentilkami pokřtili a do života 
uvedli knižní miminko. 
 Den se nám opravdu vydařil, sluníčko nám přálo a užili jsme 
si i cestu vlakem. Nové knížce přejeme mnoho spokojených čtenářů. 
                                                                       Mgr. Lenka Zadražilová 
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3. ROČNÍK 

Výlet do ZOO 
 
 Teplé jarní počasí vylákalo v rámci ekologické výchovy žáky 3. A a 3. B ke společné 
návštěvě ZOO Praha. Prohlídku jsme zahájili v pavilonu Indonéské džungle, kterou nám paní 
průvodkyně zpestřila zajímavým vyprávěním o životě leguánů a jiných zvířat žijících v tropické 
oblasti. Pak jsme navštívili Africký dům a potěšili se pohledem na žirafy a jejich nové přírůstky.   
V teplém a slunečném počasí jsme záviděli lachtanům jejich hry a dovádění ve skalním bazénu.  
 Celé dopoledne jsme strávili v krásně upravených prostorách, které exotickým zvířatům     
připomínají jejich původní domov. Těšíme se, že se za zvířátky zase někdy vypravíme.  
        

Koncert 
 Studentky Střední pedagogické školy Futurum v Praze 10 nás přišly dne 30. března potěšit          
s programem, který malým divákům poutavě přiblížil hudbu a zpěv různých národů. Pořad byl vtipně 
moderovaný a doplněný soutěžním kvízem. 
 Cestovali jsme pomocí písní po Africe, Americe a Evropě. Největší úspěch měly kubánské rytmy 
i s tanečním doprovodem. Naučili jsme se africkou píseň a společně zazpívali známé skladby od skupiny 
Beatles a ABBA. Doufáme, že nás studentky ještě někdy navštíví a pobaví. 
 

 V sobotu dne 19. března 2011 se 
Tomáš Tuček, žák 3. A, zúčastnil 
hokejového turnaje v Litoměřicích.       
V silné konkurenci obsadili malí 
hokejisté vynikající 3. místo. Tomáš se 
věnuje lednímu hokeji půl roku, hraje za 
družstvo HC KOBRA na postu obránce. 
 

 Od 21. ledna do 5. března probíhala 
v Europarku na ledové ploše soutěž Cesta za 
pokladem. Nejpilnější bruslaři byli zařazeni do 
slosování o zajímavé ceny. Vítězkou celé akce se 
stala Aneta Jindřichová, žákyně 3. A. Za odměnu 
vyrazí o prázdninách i s rodiči do Tatralandie - 
největšího  aquaparku na Slovensku.  
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4. ROČNÍK 

I 4. B se zúčastnila březnové ZOO - mánie 
 

Teplejší jarní počasí a končící platnost školní permanentky ☺ vylákala do pražské zoologické 
zahrady během března 7 tříd. 4. B byla mezi nimi. 

Během prohlídky venkovních a vnitřních expozic se zvířaty jsme se zaměřili na adaptace           
(= formy přizpůsobení) živočichů na prostředí, kde žijí. Spoustu zajímavostí jsme se dozvěděli od 
průvodců v pavilonu Indonéské džungle a ve výběhu lemurů. Žáci si informace o zvířatech doplňovali 
do pracovních listů. Uspořádali jsme také anketu o zvířecího sympaťáka, ve které zvítězil tygr, ale jen 
s malým náskokem před medvědem ledním, psem ušatým, kobrou a lemury. 

Zjistili jsme, že v ZOO utíká čas nějak rychleji. Než jsme se nadáli, byl čas návratu do školy a my 
si zdaleka nestačili prohlédnout všechny výběhy. Příští rok to napravíme. 

                                                                                                              Mgr. Kamila Merxbauerová 
 

V muzeu Karlova mostu 
 
 V Karlově muzeu se mi moc líbilo, 
bylo to tam velmi zajímavé. Průvodce nám 
vyprávěl o historii Karlova mostu. Všechny to 
moc bavilo, bylo to moc zajímavé. Později 
jsme se plavili po Vltavě na malém parníčku. 
Kormidelník, který řídil parníček, nám 
vyprávěl zajímavé příběhy - o stavbě Karlova 
mostu, o záplavách, o Bradáčovi a také 
historku o sladkovodním žraloku.  
 Dozvěděli jsme se mnoho nových 
informací. Bylo to poučné. Všem bych tento 
výlet doporučila. 
                                           Adéla Procházková  

Výlet Prahou 
 9. března jsme byli na výletě 
Prahou. Navštívili jsme muzeum Karlova 
mostu. Získali jsme mnoho nových 
informací o Praze. V muzeu jsme se toho 
zase hodně dozvěděli o Karlu IV. Prošli 
jsme se po části Karlova mostu. Měli jsme 
krásný výhled na Pražský hrad. Na Karlově 
mostě i na lodi jsme se na památku vyfotili. 
Celkově se mi výlet líbil. 
                                       Eliška Pospěchová 
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Filmový festival Jeden svět 

 
 V polovině března (dne 14. 3.) jsme se 
vypravili na filmový festival Jeden svět, který se 
koná pod záštitou neziskové organizace Člověk      
v tísni, do kina Světozor. Zhlédli jsme několik 
filmů s aktuální tématikou současné doby:  
1. Chudoba - asi třicetiminutový dokument           
o mexických dětech z chudinské čtvrti, 
vydávajících vlastní časopis. 
 2. Návrat k přírodě - o české rodině žijící na 
Šumavě v přírodě bez civilizačních vymožeností 
jako je například elektřina. 
 3. Úspora energií - animovaný krátký film o tom, jak se dá šetřit elektřinou,       

a tím ušetřit finance.  
 Celou dobu nás provázela 
komentátorka a vždy následovaly 
aktuální besedy k danému tématu. 
Zdařilé dopoledne zakončila série 
krátkých animací Jak zvířata 
zachraňují svět. Tento naučný program 
se nám líbil snad ještě více než vloni. 

                                      
Mgr. Iveta Matyášková a žáci V. ročníku 
 

5. ROČNÍK 

Naše práce 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Přijde Pepíček ze školy a otec se jej ptá: 
„Copak jste dělali dnes ve škole?“ 
„Psali jsme písemku.“  
„A kolik otázek jsi věděl?“ 
„Dvě.“  
„A které?“ 
„Jméno a příjmení.“ 

Najdi co nejvíce rozdílů: „Víš, kolik je v tubě zubní 
pasty, mami?“ 
„Nevím, Pepíčku.“ 
„Od televizoru ke sporáku.“ 

Anička dostane od tatínka nové 
kolo. 
Objede poprvé dům a říká: 
„Tati, bez držení!“ 
Objede dům podruhé a říká: 
„Tati, bez šlapání!“ 
Objede dům potřetí a říká: 
„Tati, bež žubů!“ 
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6. ROČNÍK 

Velká Británie 
  
 Celá škola se připravuje na 
projekt o evropských zemích Evropa 
našima očima. Naše třída 6. A si 
vylosovala Velkou Británii.  Všichni se 
pilně snaží dát do projektu co nejvíce, 
malujeme, vyšíváme a připravujeme 
prezentaci na počítači. Naše třídní 
učitelka i ostatní učitelé nám velice 
pomáhají. V hodinách českého jazyka 
jsme si dokonce připravili anglickou 
kuchařku. Díky tomuto projektu 
zjišťujeme, že Velká Británie je 
zajímavá země s bohatou kulturou, 
historií a výjimečnými tradicemi. 
              Petra Pavlíková, Martina Krotilová 
 

 MFF Jeden svět 
 

 14. března jsme se školou 
vyrazili na MFF Jeden svět, kde 
jsme zhlédli čtyřicetiminutový 
film „Oči tygra“. Film pojednává              
o stejnojmenném boxerském 
klubu ze Žižkova, který vede 
bývalý boxer Stanislav Tišer. Ve 
svém klubu bezplatně učí 
boxovat děti ze sociálně slabých 
rodin. Pořad se nám líbil. 
 Martina Krotilová, Petra  Pavlíková 
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7. ROČNÍK 

Drogy a závislost na nich 
 

 V úterý 22. března jsme se první 
hodinu učili a poté se celý druhý 
stupeň vydal do Kulturního domu 
barikádníku na pořad Drogy a závislost 
na nich s Ivanem Doudou. 
  Beseda trvala asi hodinu a pan 
Douda nám povídal o různých drogách 
a jejich škodlivých účincích. Na konci 
jsme se mohli ptát na cokoliv, co se 
drog týkalo. Beseda nás bavila méně 
než beseda s panem Klímou, který nám 
povídal o kriminalitě mládeže. Hlavní 
důvod byl ten, že pan Klíma vyprávěl 
příběhy, zatímco pan Douda spíše 
,,teorii“ o drogách.  
                                        Lucie Zelená 
                                                               

Reprezentační kemp v KOMA aréně 
 
 Dne 22. března se na hokejbalovém 
hřišti u naší školy konal přípravný 
reprezentační kemp výběru do 14 let. 
Zúčastnili se nejen hráči z Prahy, ale i z celé 
České republiky. Z naší školy byli přizváni 
hráči Petr Mleziva a Martin Zámyslický, kteří 
hrají za klub HBC Hostivař. Kemp zahrnoval 
dva tréninky. Při různých cvičeních hráči 
předváděli, co v nich je. Součástí kempu byl    
i pohovor s hlavním trenérem. To vše celkem 
trvalo více než pět hodin. Tréninky byly 
celkem náročné a hráči si určitě odnesli 
spoustu nových zkušeností.   
                                                Kateřina Mlezivová 
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8. ROČNÍK 

Sexuální osvěta netradičně 
 
 Ve středu 13. dubna jsme již 
potřetí šli na besedu do Kulturního 
domu barikádníků. Oficiální název 
besedy zněl SEXUÁLNÍ OSVĚTA 
NETRADIČNĚ. Společně s 9. A jsme 
vyslechli nám již většinou známé 
informace od pana doktora Uzla        
o sexualitě. Většině žáků se toto 
téma líbilo a s panem Uzlem jsme se  
i zasmáli.  
                                 Lucie Hasenöhrlová 

Naše holky si na Strašnické koupily 
lízátka ve tvaru dudlíku a bohužel 
nestihly uniknout paparazziům ☺☺☺☺. 
Lízátka jim krásně ladí s oblečením. 
 

Apríl v 8. A 
  
 1. dubna jsme si ve 
třídě udělali pyžamový den. 
Během první přestávky jsme 
se oblékli do roztomilých 
pyžámek a chodili po škole 
jako ospalá děťátka. Všichni 
si z nás dělali legraci, ale 
nebyli jsme jediní, kdo 
s tímto bláznivým nápadem 
přišel, pyžama se objevila     
i na prvním stupni. I přesto 
jsme si všichni apríl náramně 
užili.  
                Lucie Hasenöhrlová 
                 Aneta Němečková 
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9. ROČNÍK 

 Protože koncem letošního roku pro naši třídu studium na základní 
škole končí a v září se už bude každý z nás trápit s učením někde jinde ☺,  
rozhodli jsme se, že chceme mít něco na památku. 
 Tak jsme si nechali vyrobit trička, což se neobešlo bez spousty 
dohadů a sporů ohledně barvy a potisku. Nakonec jsme se shodli na černém 
tričku s modrým nápisem v angličtině: I´M ABSOLVENT 2011. 
                                                                                            Lenka Šnebergerová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Vodorovně: 
2. Portugalsko 
6. Španělsko 
8. Finsko 
9. Holandsko 
10. Česká  
      republika 
 
Svisle: 
1. Norsko 
3. Švédsko 
4. Belgie 
5. Slovensko 
7. Irsko 
 

Doplň hlavní města: 

Co o tobě prozradí tvé jméno? 
1. Z písmen svého křestního jména vyber pouze samohlásky (a, e, i, o, u, y) a ke  
každé přiřaď číslo, které jí podle tabulky náleží. Všechna čísla sečti.  
Pokud ti vyjde dvojmístný výsledek, obě číslice opět sečti. Výsledek odhalí, 
jak vidíš samu sebe. 
Příklad: BARBORA 1+6+1= 8 
2. Teď sečti hodnoty zbývajících písmen (souhlásek). Ty ti prozradí, jak se na 
tebe dívá tvoje okolí. Budeš překvapená! 
Příklad: BARBORA 2+9+2+9=22; 2+2= 4 
3. Nakonec umísti poslední 'plus' mezi předešlé dva výsledky. Vyjde ti číslo, 
které je klíčem k tvé budoucnosti. A také malou radou, jak se přiblížit  
k vysněným cílům a přáním. 
Příklad: Osudové číslo Barbory 8+4=12; výsledné číslo je 1+2= 3 
 
1. Jsi plná motivace, energie, radosti z každé výzvy. Chceš mít věci „pod palcem“, což může vypadat 
sobecky. 
2. Pozornost a citlivost k tobě láká ostatní. Problémy obcházíš obloukem. Pozor, ať z tebe není jen 
„vrba“. 
3. Nápaditost a originalita k tobě patří. Ráda jsi středem pozornosti. Vyvaruj se návalům 
přecitlivělosti. 
4. Hlavní esa v rukávu? Otevřenost, spolehlivost a chladná hlava i v napjatých situacích. Miluješ 
svůj řád, ale nepěstuj si nepřizpůsobivost! 
5. Nadevše miluješ svobodu a příchuť nových zážitků. Když máš kolem sebe spoustu přátel, cítíš se 
jako ryba ve vodě. Pověst ti trochu kazí nespolehlivost. 
6. Cítíš s lidmi a baví tě o ně pečovat. Tu a tam se potkáš se žárlivostí a panovačností. Hýčkej samu 
sebe! 
7. Máš analytické myšlení. Než se rozhodneš, musíš znát všechna fakta. Potřebuješ spoustu času pro 
sebe a to může vést k osamělosti. 
8. Organizátorka s bezva nápady - to jsi ty. Když se ti nezadaří, zvládáš to velmi těžko. Buď větší 
realistka. 
9. Díky samostatnosti a vstřícnosti k tobě ostatní vzhlíží. Nepřeháněj to se samaritánstvím - mysli na 
sebe. 
 

1 A J S 

2 B K  T 

3 C L  U 

4 D M  V 

5 E N W 

6 F O X 

7 G P Y 

8 H Q Z 

9 I  R - 
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 DRBÁRNA 

Česká Miss 2011 
  

 V sobotu 19. března proběhl 7. ročník 
soutěže krásy Česká Miss 2011. Absolutní 
vítězkou se stala osmnáctiletá Jitka Nováčková 
z Českých Budějovic, kterou zvolili televizní 
diváci pomocí SMS hlasování. Nová královna 
krásy bude Českou republiku reprezentovat na 
Miss Universe.  
 Titul Miss World, o němž rozhodla 
odborná porota v čele s Dagmar Havlovou, 
získala Denisa Domanská z Koryčan, která nás 
bude zastupovat na této soutěži. Třetí korunku 
získala Šárka Cojocarová ze Svobodných 
Heřmanic, jež se stala novou Českou Miss Earth. 
 V porotě, která hodnotila jak krásu, tak 
intelekt dívek, usedli například ředitelka 
soutěže Michaela Maláčová, italský lyžař 
Alberto Tomba, kuchař Emanuel Ridi, slovenský 
producent Jaro Slávik nebo odborník na 
estetickou medicínu Jan Měšťák. 
 

Česko Slovenská SuperStar 2011 
 Televize Nova spolu se slovenskou 
Markízou spustila na začátku roku další ročník 
pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar. 
V porotě zasedli zkušení matadoři Pavol Habera 
a Gábina Osvaldová, ale objevily se i dvě úplně 
nové tváře – zpěvačka Helena Zeťová  
a slovenský raper Patrik Vrbovský alias 
Rytmus. Jak nám čas běží, soutěžících stále 
ubývá a nám už jich zbývá posledních šest (na 
castingy se dostavilo více než 10 tisíc 
zájemců).  
 Mezi nejtalentovanější účastníky letošní 
série určitě patří Gabriela Gunčíková              
a Alžběta Kolečkářová, v kategorii chlapců 
zaujal především Lukáš Adamec a Martin Kurc. 
Vítěz letošní řady si odnese výhru 100 tisíc eur          
a smlouvu na vydání desky. Kdo bude tím 
šťastným, se dozvíme v červnu. 
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                                                                                  DRBÁRNA 

Královská svatba 
  

 Událostí číslo jedna pro letošní rok se stala britská 
královská svatba. Princ William se  v pátek 29. dubna  po 
osmiletém vztahu oženil s Kate Middletonovou. Ještě před 
uzavřením sňatku získali od královny titul vévoda                    
a vévodkyně z Cambridge. Obřad proběhl ve 
Westminsterském opatství. Královští poddaní u příležitosti 
oslav svatby svého oblíbené prince získali od pátku do pondělí 
volno.  
 Na svatbu bylo pozváno téměř 2000 hostů. Jednalo se 
samozřejmě o příslušníky evropských královských rodin, 
významné politiky a církevní hodnostáře, osobnosti ze světa 
kultury a sportu, ale také o přátele a známé. Z celebrit jsme 
mohli spatřit například Eltona Johna, Davida Beckhama 
s manželkou Victorií nebo  Rowana Atkinsona. 
 Po obřadu následoval tradiční polibek na balkoně 
Buckinghamského paláce, který novomanželé předvedli hned 
dvakrát.  
 Na hostinu, kterou pořádala královna Alžběta II., bylo 
pozváno 650 hostí, podával se krabí salát, kachna s ovocnou 
omáčkou, křepelčí vajíčka s nasoleným celerem, yorkshirský 
pudink a hovězí maso s křenem. Jako moučník se podávaly 
čokoládové pralinky a rebarborový koláč. Večeři pro 
novomanžele uspořádal princ Charles a poté se tančilo až do 
rána.  
                                                                         Kačka Mlezivová 
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