
 

 



RIVALITA MEZI ŠKOLAMI A TŘÍDAMI  

 

Rivalita mezi třídami je asi na každé škole. Každá třída se snaží být nejlepší. Mezi třídami to 
může být v známkách, ale i ve sběru různých věcí například papíru. Já za sebe necítím moc 
rivalitu, ale zase nemůžu říct, že žádná mezi třídami není. 

Řekl bych, že díky sběru papíru, který probíhá na škole, tak rivalita stoupne.  Možná díky tomu 
stoupá mezi námi soutěživost a o tom si myslím, že je dobře, protože se nám soutěživost hodí do 
další částí života například v přijímacích zkouškách na vysokou školu, nebo v přijímacích 
řízeních do zaměstnání. Někdo může závidět například, že někdo vyhrál a někdo prohrál, ale tak 
to chodí s tím se třída, nebo jedinec z třídy musí srovnat.  

Rivalita mezi školami je hlavně ve větších městech například v Hradci Králové, kde mezi sebou 
soupeří gymnázia J. K. Tyla, Boženy Němcové a Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Vždy 
když je nějaký Turnaj ve sportu nebo v různých vědomostních olympiádách tak právě tyto školy 
mezi sebou soupeří. Jako jediné gymnázium v Jaroměři nemá s kým soupeřit leda s Náchodským 
gymnáziem nebo s Králove Dvorským gymnáziem, jako žák gymnázia v Jaroměři necítím rivalitu 
kterou jsem cítil před tím než jsem si dal přihlášku jsem do gymnázia v Jaroměři.  

Podle mého názoru je rivalita základem, protože díky ní se škola stává lepší, tím nemyslím, aby 
se jiná škola povyšovala nad jinou, že je lepší ve sportu atd.  
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PROBLEMATIKA SOUŽITÍ  ČLOVĚKA A PŘÍRODY 

  

 Tato problematika se týká nás všech. Ať už jde o třídění odpadků, nelegální 
skladiště, nebo kácení deštných pralesů a testování na zvířatech. Člověk, při svých 
všemožných novodobých vynálezech a městském životu, zapomíná, díky čemu vůbec 
vděčíme za svou existenci. Je to příroda! Za 6 miliard let co tu žijeme a rozvíjíme se, 
zejména asi v posledních 100 letech, jsme se k ní nechovali zrovna jako ke své „matce“. I 
když v poslední době už se to pomalu začíná obracet k lepšímu. Evropská unie i celkově 
většina zemí světa se už na ochraně přírodě výrazně podílí. Potom jsou tu další 
organizace jako například známí Greenpeace, u nás pak třeba ČSOP (Český svaz 
ochránců přírody).  

Tady je jen pár problémů spojených s vykořisťováním přírody: 

KÁCENÍ DEŠTNÝCH PRALESŮ 

Pralesy jsou ohroženy především kvůli těžbě kvalitního tropického dřeva. Vymírají tisíce 
vzácných druhů fauny i flory, ale i 
donedávna izolované kmeny domorodců. 
Mnohé země vykáceli tolik stromů pralesa, 
že jim nezbyl téměř žádný. Jelikož státy mají 
z těžby obrovské sumy peněz, do ochrany 
pralesů se příliš nehrnou. „Plíce světa“ 
pomalu dokašlávají… Na vykácených 
prostorech se poté chová skot (např. 
McDonald, který je tímto velmi známí a má 
díky tomu mnoho odpůrců), nebo pěstují 
nejrůznější pochutiny.  

 http://www.differentlife.cz/ekologie02.htm         

TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH 

 Mnoho lidí si neuvědomuje skutečnost, že po celém světě stále 
trpí tisíce zvířat při testování kosmetického zboží, prostředků pro 
domácnost a podobně. Mnohaletá kampaň ECEAE (Evropské koalice 
za ukončení pokusů na zvířatech), dosáhla svého cíle. 11. března 2013 
totiž v EU začal platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované 
na zvířatech. Ale to zatím platí pouze v   Evropské unii. Tudíž vyhráno 
ještě zdaleka není.. 

 http://wasterterka.blog.cz/0908/testovani-na-zviratech              

AdSch 
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FLORBAL 

Florbal je halový sport, který se hraje podobně jako pozemní hokej. Hraje se v pěti 
hráčích v poli a jedním brankářem s dutým plastovým míčkem. Hraje se na hřišti o 
rozměrech 40x20 metrů, které je ohraničeno mantinely. Hráči používají florbalové hole, 
brankáři však žádnou hůl nepoužívají. Nastupují proti sobě dva týmy, které se snaží 
dostat míček do soupeřovy brány, která je 160 cm široká, 115 cm vysoká a hluboká 65 
cm. Celkově se hraje na 60 minut rozdělených do tří třetin. Mezi třetinami jsou 10 
minutové přestávky. 

Historie florbalu 

I když florbal původně vznikl v USA, vznik je považován ve Švédsku, kde si rychle získal 
popularitu. Florbal se dostával stále do více zemí a to byl důvod k založení florbalové 
federace nazývané IFF (International Floorball Federation). První mistrovství světa ve 
florbalu proběhlo v roce 1996 ve Švédsku. 

Ve florbalu je zakázán tvrdý kontakt s protihráčem, blokování, sekání a kopání do 
soupeřovy hokejky. Nesmí se hrát rukou ani hlavou, není povolena hra hokejkou nad 
úrovní kolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.ihned.cz/attachment.php/740/33130740/aostu35DGILMNjklcdefghpq1STU2AVn/florbal.jpg 

 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal 

 http://lhokamo-praha.sweb.cz/historie.html 
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LEDNÍ HOKEJ  

Lední hokej je jedna z nejrychlejších kolektivních her 
na světě.  Hraje se s pěti hráči v poli, kteří usilují 
různými kombinacemi o vstřelení gólu do soupeřovy 
branky, a brankářem, který hájí svou bránu před 
vstřelením gólu. Hra se hraje na ledové ploše 
s černým pukem. 

VZNIK 

Vznik této hry se datuje ke konci 19. století v Kanadě. Postupem času se také hokej 
začínal dostávat přes moře do Evropy, kde se hlavně ukotvil ve Skandinávských zemích.  

VYBAVENÍ 

Ke hře je zapotřebí pořádné vybavení. Jelikož je hokej velice tvrdá a drsná hra, ve které 
dochází k mnoha zraněním, je nutné, aby hráči měli chrániče po celém těle, aby se, co 
nejvíce zabránilo poranění. Důležité jsou brusle, helma a hokejka. Brankář má speciální 
výzbroj, která se skládá ze speciální masky1, lapačky, vyrážečky, speciální hokejky2a 
betonů.  

UTKÁNÍ 

Utkání začíná vhozením úvodního buly. Hrají se tři třetiny po dvaceti minutách, mezi 
kterými jsou patnácti minutové přestávky. Tým, který nastřílí nejvíce gólů, vyhrává. 
V případě nerozhodného stavu dochází k prodloužení či samostatným nájezdům. Na ledě 
se také pohybují dva hlavní a čárový rozhodčí, kteří dohlíží na hru, aby vše bylo podle 
pravidel. Mimo ledovou plochu sedí videorozhodčí, který potvrzuje vstřelenou branku za 
situace, kdy si nejsou jistí rozhodčí na ledě. 

ČESKÝ HOKEJ 

Český hokej patří, k jedněm z nejlepších na světě. V České 
republice je hokej považován za národní sport. Česká 
republika se může chlubit svou obrovskou hráčskou 
základnou, ve které je mnoho výborných hokejistů. 
Z nejlepších hokejistů můžeme jmenovat Jaromíra Jágra, 
Dominika Haška a spoustu dalších. Největší úspěch 
českého hokeje je zlato z olympijských her v roce 1998, 
ale také tu máme úspěchy v podobě zlatých medailí 
z mistrovsví světa.    

FiSv 

                                                             
1 Maska, která má mřížku a je více vyztužená  
2 Hokejka, která se drží v jedné ruce a v některých místech je širší oproti hráčské hokejce 

HTTP://WWW.DISKUTERI.EU/IMAGES/
UPLOADS/8 

HTTP://IMG.AKTUALNE.CENTRUM.CZ/
31/7/3107  



CRISTIANO  RONALDO 

Celým jménem Cristiano Ronaldo dos Santos 
Aveiro se narodil 5. Února 1985 ve městě  
Funchal na ostrově Madeira v Potrugalsku. 
Ronaldo je nejmladší ze  ze čtyř dětí Prvním 
klubem, za který začal v osmi letech hrát, 
byla tamní amatérská Andorinha.. V deseti 
letech přestoupil do C.D. Nacional. Pro svou 
rychlost se mu v mládí přezdívalo Včelička. V 
roce 1997 byl Ronaldo na třídenním 
testování ve Sportingu Lisabon. Tým ho 
koupil a pro Ronalda se tento přestup 
považuje za základ jeho kariéry. Cristiano se 
stal ve Sportingu hvězdou mládežnických 
kategorií. Jako jediný hráč si zahrál v jedné sezóně za výběr všech věkových kategorií i za hlavní 
A tým. Při své premiéře za Sporting proti Moreirense dal dva góly. V létě roku 2003 hrál Sporting 
přátelský zápas s Manchesterem United při příležitosti otevření nového stadiónu Estádio José 
Alvalade. Již v prvním zápase za Manchester United 16.8.2003 byl Ronaldo nejlepším hráčem. 
Přestupem do Manchesteru si konečně splnil svůj sen - matka již nikdy nebude muset pracovat a 
mohl si dovolit podporovat celou rodinu, která se za ním přestěhovala. Poprvé hrál za 
reprezentaci v srpnu 2003. O rok později ho povolal trenér Scolari na EURO 2004, kde vstřelil v 
zahajovacím zápase proti Řecku svůj první gól. Portugalsko se dostalo až do finále, kde ale 
Řekům podlehlo. Tentýž rok reprezentoval Portugalsko na letní Olympiádě v Aténách. 6.9.2005 
během reprezentačního soustředění v Rusku před kvalifikací na MS zemřel Ronaldovi otec. 
Přesto se rozhodl Ronaldo zůstat a pomoci svému týmu, jak by si to jistě jeho otec přál. Na MS v 
roce 2006 v zápase Portugalska proti Anglii Ronaldův kolega z Manchesteru Wayne Rooney 
tvrdě fauloval portugalského hráče. Po tomto zákroku Ronaldo protestoval u rozhodčího a ten 
možná i na základě toho Rooneyho vyloučil. Portugalci vyhráli na 
penalty, když rozhodující dal Ronaldo. To mu nemohli angličtí 
fanoušci odpustit. Stal se terčem nenávistné kampaně a došlo i k 
rozbíjení oken jeho domu. Je pochopitelné, že měl obavy se do Anglie 
vrátit, ale trenér Ferguson situaci zklidnil. Svými výkony si Ronaldo 
postupně získával zpět i přízeň fanoušků a v dubnu 2007 podepsal s 
Manchesterem smlouvu na dalších 5 let. Přesto se nadále objevovaly 
spekulace o jeho odchodu do Realu Madrid, k němuž nakonec došlo v 
červnu 2009 za rekordní sumu 80 miliónů liber. Na stadiónu Santiago 
Bernabéu Stadium se na něho přišlo podívat více než 80 tisíc 
fanoušků. 

Úspěchy: 4x zvolen do týmu roku Premier League, vítěz ankety 

Zlatý míč, 3x vítěz anglické Premier League, 3x vítěz FA Community, 
vítěz Ligi mistrů,… 
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NÁBOR DĚTÍ  

RSCM ROZKOŠ POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH FOTBALISTŮ  
Regionální sportovní centrum mládeže Rozkoš se sídlem v České Skalici hledá hráče. Bližší 
informace získáte na telefonu 603 753 473 nebo na e-mailu: fotbal-ceska.skalice@seznam.cz.  

Zváni jsou kluci i holky od 4 let. Zájemci se mohou hlásit na trénincích jednotlivých mužstev. 

V ZIMĚ JEDNOTLIVÁ MUŽSTVA TRÉNUJÍ VE SPORTOVNÍ HALE V ČESKÉ SKALICI: 

pondělí 16,30 - 18,00 mladší přípravka (ročníky 2004 a mladší), trenéři Vladimír Jirásek, 
Petr Kiezler, Zdeněk Joudal a Josef Šulc 

pondělí 18,00 - 19,30 starší přípravka (ročníky2002 a mladší), trenér Radek Rýdl a Josef Šulc 

úterý 17,00 - 17,45 předpřípravka (ročník 2006 a mladší), trenér Zdeněk Joudal a Petr 
Kiezler a Josef Šulc 

úterý 17,30 - 19,00 mladší žáci (ročníky 2000 a mladší), trenér Jan Hátaš 

středa 15,30 - 17,00 mladší přípravka a předpřípravka (ročníky 2004 a mladší), trenéři 
Vladimír Jirásek, Petr Kiezler, Zdeněk Joudal a Josef Šulc 

středa 18,30 - 20,00 dorost, trenéři Marek Vik, Vladimír Jirásek 

čtvrtek 16,30 - 18,00 starší přípravka (ročníky 2002 a mladší), trenér Radek Rýdl 

poznámka: Josef Šulc je hlavní trenér brankářů, Vladimír Jirásek je šéftrenér mládeže RSCM 
Rozkoš a TJ Jiskra Česká Skalice. 

V JARNÍM, LETNÍM A PODZIMNÍM OBDOBÍ PROBÍHAJÍ TRÉNINKY DLE 
TOHOTO ROZVRHU: 

DOROST (ročníky 1994-1997) úterý a čtvrtek 17.00 – 18.30, hřiště Česká Skalice – trenéři: 
Vladimír Jirásek, Marek Vik 

STARŠÍ ŽÁCI (ročníky 1998 a 1999), úterý 17.00 – 18.30, hřiště Česká Skalice; a pátek 16.30 – 
18.00, hřiště Provodov – trenéři: Milan Hron, Petr Dudek a Pavel Šafránek 

MLADŠÍ ŽÁCI (ročníky 2000 a 2001) úterý a čtvrtek 17.00 – 18.30, hřiště Česká Skalice – 
trenér: Jan Hátaš 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (ročníky 2002 a 2003) pondělí, středa 16.30 – 18.00, pátek 17.30 – 
18.30, hřiště Česká Skalice – trenér: Ing. Radek Rýdl 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (ročníky 2004 a mladší – hráči s registrací) pondělí, středa 16.30 – 
18.00, pátek 17.30 – 18.30, hřiště Česká Skalice - trenéři: Vladimír Jirásek, Ing. Zdeněk Joudal, 
Petr Kiezler a trenér brankářů Josef Šulc. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKY A PŘEDPŘÍPRAVKY (zatím bez registračních průkazů a všichni 
nově příchozí hráči): úterý, čtvrtek 16.30 – 17.30, trenéři: Vladimír Jirásek, Ing. Zdeněk 
Joudal 

JaNy



VÝLET DO MINULOSTI ANEB VÝVOJ 
GRAFIKY OD HERNÍCH POČÁTKŮ AŽ PO 

SOUČASNOST  

Grafika videoher udělala za posledních 20 let obrovský 
skok kupředu. Pojďme se tedy podívat, jak vypadala vizuální stránka her v minulých dobách 
a na její vývoj až do současnosti.  

 
Ještě, než se podíváme na samotnou grafiku ve hrách, nebylo by možná od věci, 

vysvětlit si nějaké základní rozdělení počítačové grafiky, jak a na jakém základě pracuje 
apod. Počítačová grafika se dělí na tzv. 2D a 3D grafiku.      

2D grafika pracuje na základě popisu určité grafické informace v rovině. Existují dva 
druhy takovéhoto popisu – rastrový a vektorový. Pokud bychom se na 2D grafiku dívali 
z hlediska herního, nalezneme ji ve spoustě starých her, mezi něž patří například plošinovka 
Prince of Persia (Brøderbund, 1989), což byla na svou dobu velice úspěšná hra, která byla 
původně vyvinuta pouze pro platformu Apple II a až o rok později na Amigu, Atari ST a IBM 
PC. Dále to byla třeba plošinovka Duke Nukem 2 ze slavné stejnojmené série her. S 2D 
grafikou se ovšem můžeme setkat i ve hrách novějších, jako je hra Terraria z roku 2011. 

 
 
3D grafika zaznamenala veliký 

pokrok. Ve skutečnosti vychází z vektorové 
2D grafiky, ovšem velikým rozdílem je, že 

pro popis grafických informací nevyužívá pouze rovinu, ale 
prostorovou soustavu souřadnic. Když to vezmeme opět z herního 
hlediska, tak je to určitě velký skok dopředu. Hry v novém 
trojrozměrném provedení dostaly nový nádech a myslím si, že tím 
dokáží hráče ještě více vtáhnout do svého děje. Ve své době (1992) 
byla skvělou hrou Wolfenstein 3D, jejíž grafika byla v té době velice detailně propracovaná. 
Ve skutečnosti hra nebyla 3D, nýbrž disponovala 2.5D nebo také 

pseudo 3D grafikou, která využívá série 
snímků či scény k simulování dojmu, že je hra 
trojrozměrná. Hra je z mého pohledu snad 
nejlepší „oldschoolovka“, na této hře jsem 
strávil velký kus dětství, co se týče pc her. 
S hrou Quake GL (1996) přišel veliký zlom, 
jelikož se jednalo už o vůbec první plnohodnotný 3D titul. Ovšem 

grafika hry měla velice nízké rozlišení a proto vyšla nová verze hry GL Quake. Third Person 
Shooter (pohled ze třetí osoby) akční střílečka s názvem Max Payne (2001) nebyla nijak 
převratný titul, ovšem měla výbornou vizuální stránku. Za zmínku určitě stojí ragdoll fyzika 
postav a přítomnost volumetrických jevů, jako je například kouř, oheň… I přes to, že hra 
Crysis (2007) je dnes už trochu stará, stále se o ní dá říci, že se po grafické stránce řadí 
mezi nejlepší hry. V roce 2007 to byl absolutní trhák, který hráčům přinesl naprosto 
špičkovou grafiku, která byla založena na těch nejnovějších technologiích. Problém ale 
nastal, když přišla řeč na hardwarové nároky, které byly naprosto šílené. Firma Crytek, která 
hru vyvinula se netají tím, že výrazně předběhla dobu se svojí hrou, protože zahrát si Crysis 
na DirectX 10 v nejvyšším rozlišení s vyhlazováním hran bylo v roce 2007 prostě nemožné. 
Hra Crysis 3 (2013) je opět počin studia Crytek. Grafika hry je naprosto dechberoucí, ovšem 
znovu přichází nemilá zpráva pro hráče se slabšími počítači z důvodu velmi vysokých 
hardwarových nároků. Crysis 3 je považována za graficky nejhezčí a nejvyspělejší hru 
současnosti. 
 
Zdroje: www.pctuning.tyden.cz , www.wikipedie.cz     Autor: Jakub Krudenc

http://www.pctuning.tyden.cz/
http://www.wikipedie.cz/


 

POČÍTAČOVÉ HRY ANEB ČLÁNEK PRO PAŘMENY   

Rozdělení her: Hry se dělí na arkády,  adventury, akční, strategie, 
simulátory, nezávislé. 

MINECRAFT:  Jedna z nejhranějších her současné doby. Proslavila se myšlenkou, že jste na 
pustém ostrově a musíte přežít. Začínáte s ničím a můžete se dostat až k obrovským hradům, 
středověkých i novodobých měst. Zkrátka tam můžete postavit vše, co vás napadne. Nejvíce tuto 
hru v ČR proslavil Let´s Player Minecrafák. A je také účastníkem každoročně pořádajícího se 
Craftconu, kam můžou přijít všichni fanoušci této hry.  

 

 

 

WORLD OF WARCRAFT:  Nejpopulárnější MMORPG hra na světě. Hlavním úkolem je dělat 

questy a dostávat za ně zkušenosti. Také můžete bojovat proti ostatním hráčům a kooperovat 
s přáteli. 

 

 

 

 

League of Legends: JE TO VŮBEC NEJHRANĚJŠÍ HRA NA SVĚTĚ.  HRA S PRVKY 
RPG A STRATEGIE. PROTI SOBĚ HRAJÍ DVA TÝMY PO PĚTI HRÁČÍCH. KAŽDÝ 

HRÁČ SI VYBERE JINÉHO ŠAMPIÓNA A ZAČNOU BOJOVAT.  CÍLEM HRY JE 
DOBÍT SOUPEŘŮV NEXUS . 

 

 

 

 

ASSASSIN´S CREED: SÉRIE AKČNÍCH HER. PROZATÍM JSTE MOHLI HRÁT ZA 
TŘI HRDINY: ALTAIR, EZIO A CONNOR. V KAŽDÉM DÍLU HRAJETE ZA 

ASASINA, KTERÝ BOJUJE PROTI TEHDEJŠÍ NADVLÁDĚ TEMPLÁŘŮ.   

 

 
VoMr



FILMY 

Začátky filmu jsou zaznamenány od konce 19. století. Filmy mají velký vliv na naši 

společnost a kulturu. Filmový průmysl patří mezi nejbohatší průmysly světa. Filmová 

studia (např. 20th Century Fox, Warner Bros., Paramount Pictures, apod.) se snaží 

zaujmout diváky různými žánry svých filmů.  

COOL FILMY: 

Cool filmy jsou v této době filmy, ve kterých jsou vulgární výrazy, akční scény, zbraně, 

výbuchy, sex, násilí, nacionalismus, atd… 

PŘÍKLADY JSOU: BASTARDI, PARANORMAL ACTIVITY, SAW (SÉRIE 1-7), 

HAŠIŠBÁBA, IRON MAN (SÉRIE 1-3), SMRTONOSNÁ PAST, A DALŠÍ… 

 

 

 

 

OUT FILMY: 

Out jsou filmy s bojovým uměním nebo černobílé filmy pro pamětníky. Pak jsou tu také 

filmy s akčnímy hrdiny jako například Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone. To 

už naši generaci tolik nezaujme. 

Příklady jsou:  Cesta bojovníka (Bruce Lee), Hotel Modrá Hvězda a další, Rambo, 

Terminátor, Rocky Balboa, Fantomas, a další… 

 

 

 

 

              

 Zdroje:  

http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Film                 NEJMAN



DUBSTEP 

 
Dubstep je hudební žánr, který vznikl smíšením různých stylů (DnB jungle,Hardstyle). Svůj 
základ má v Londýně, kde vznikly další subžánry. Tento styl začal vznikat koncem 90. let a 
postupně se vyvinul až do této podoby. Termín dubstep se objevuje v roce 2002, kdy se už 
odlišuje od jiných žánrů. Pointou dubstepu je experiment se zvuky a důraz na sub-bass. Proto je 
dubstep často nazýván narkomanskou hudbou. Dubstep je zejména populární u mladé generace. 
Dubstep nejvíce zpropagovala skupina UKF, která zároveň pomáhá mladým nezávislým DJeum 
se dostat na scénu. V ČR se dubstep teprve vyvíjí a malá česká komunita se shromáždila na 
stránce subbass.cz 

 

 
ToSa 

http://8tracks.com/dopestephan/great-dubstep-2-1
http://hypetrak.com/2012/07/deadmau5-i-sold-out-by-going-dubstep/
http://www.trikator.cz/tricko-sex-drugs-and-dubstep


BREAK DANCE 

Break dance je tanec Někdy nazývaný jako B-boying, který patří do kultury HIP HOP (Další jsou 
rap, DJing a graffiting). Používají se v něm akrobatické kousky a vymýšlejí se to nejvíce zapeklité 
triky. Tanečník se nazývá b-boy, tanečnice b-girl.  Break dance je populární hlavně u mládeže a 
vyvinul se v Americe, údajně je nebavili války tak začali 
tancovat.  

TANEČNÍ PRVKY 

Break dance se skládá z následujících tanečních prvků: 

 Toprock – základní krok prováděný na nohách. 

Každý tanečník má svůj styl. 

Uprock – krok používaný při náznaku souboje, vypadá jako akční scéna z kung-fu filmu. 

 Footwork – tanečník je na všech čtyřech a dělá různé prvky na zemi. 

 Freezes – různá zastavení v krkolomných pozicích. Většinou se dotýkají země pouze 

ruce. 

 Power moves – nejznámější projev breakingu. Zahrnuje veškeré točivé pohyby, 

vzdáleně vypadající jako gymnastiky, ale jejich původ je velmi rozmanitý – například 

točení na hlavě, vrtulník, želva, vzdušná kola, air tracky atd. 

 Acrobatics – akrobacie velice podobná jako ji známe z gymnastiky, nedbá ale na 

přesnost, spíš na design a „nejvychytanější“ prvky. 

Na B-boyingu je nejdůležitější, aby každý tanečník měl originální styl a něčím novým diváky 
zaujal. K vymýšlení nových prvků je potřeba značná dávka kreativity a fantazie. Každý tanečník 
musí mít špičkové držení těla jak na nohou, tak i na roku,nebo na hlavě.  
Lidé si často myslí že je break dance nebezpečný ale zkušení  tanečníci potvrzují, že se správným 
protažením těla by se to nemělo stát. Úrazy jsou většinou způsobeny z nedbalosti.  Například 
bojové sporty na tom jsou v tomto ohledu rizikovější. 

TANEČNÍ SOUBOJE = BATTLY 

Battly jsou soutěže, ve který proti sobě soupeří buď dva tanečníci (1vs1), nebo čtyři tanečníci 
(2vs2), nebo dvě skupiny proti sobě (crew vs crew), většinou bývají po 4 až 5 lidech. V každém 
battlu se tanečník snaží co nejvíce zaujmout porotu, svým stylem a obtížností triků. Celý battl je 
dobrovázen hip-hop hudbou nebo funky hudbou, které jsou namixovány. Samotný taneční styl 
každého z nich občas vykazuje provokující gesta směrem k oponentovi.   

MaRa



 
 

HISTORIE MOTOCYKLŮ  

Motocykl byl poprvé 
sestaven roku 1869 a 
byl poháněn párou. 
Benzínový byl stvořen 
1885 Gottliebem 
Daimelem, ale pouze 
z toho důvodu, že 
chtěl otestovat svůj 
motor.  První firmy, 
které zahájily 
sériovou výrobu, se 
nazývaly Hildebrand a 
Wolfmüller. Rozvoj 
motocyklů se velmi 
zrychlil. První český 
motocykl vyrobili 
knihkupec Václav 
Klement a mechanik Václav Laurin. O něco později začala první světová válka, a tak se výroba 
motocyklů zastavila. Ve druhé světové válce byla civilní výroba stále pozastavena, ale vojenské 
využití bylo používáno ve strategii ‘‘bleskové války‘‘. Po válce byla civilní výroba obnovena. 
Motocykly může pohánět dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor. V dnešní terminologii řadíme 
motocykly mezi tzv. jednostopá motorová vozidla.  

JAWA 

Firma Jawa je nejstarší fungující výrobce motocyklů u nás. Výrobou se zabývá od roku 1929. 
Mezi neznámější modely této firmy jsou:  

1. Jawa 50 Pionýr  
2. Jawa 500 OHC 
3. Jawa 250 a 350 

  



 
 

SOUČASNÉ MOTOCYKLY  

SOUČASNÉ MOTORKY, SE OPROTI TĚM HISTORICKÝM HODNĚ ZMĚNILY  

-kotoučové brzdy 

-dobrý motor 

-Posilovač řízení 

 

NYNÍ MŮŽEME ROZDĚLIT MOTOCYKLY NA RŮZNÉ TYPY     -                       

Chopper 

Enduro 

Silniční 

Veterán 

Cruiser 

Skútr 

Pitbike 

NEJNOVĚJŠÍ MOTOCYKLY  -  BMW R 1200 GS ADVENT URE    -

SUZUKI GSX 1300 R hayabusha 

    

 

 

 

 

RoPo, LuSo 


