
 

  

1. číslo 

prosinec 2017 

„Byl jsem 

pečlivým 

žákem,“ říká 

pan učitel Paseka. 

  Je meloun 

ovoce, 
nebo 

zelenina? 

Která třída  

se nejvíc  

bojí 

čertů? 
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„Jsem jedinou redaktorkou Korunovinek z 1. stupně a líbí se mi tady.“ 

 

  

      „Jsem v Korunovinkách, protože mě baví psát.“ 

 

„Chodím do redakce Korunovinek, protože mě zajímá, jak to 

přibližně v redakcích chodí. Chci se stát grafickou korektorkou.“  
 

        „Nebaví mě číst noviny, tak jsem se rozhodla je tvořit.“ 

 

 

„Nerad se nudím doma, tak si do redakce chodím pokecat.“ 

 

 
           „Jsem tady kvůli Adéle.“ 

 

 
  „Jsem tady kvůli Aničce.“  

 

     

          „Korunovinky mě potřebují a já potřebuji je.“ 

 

 
„Spletl jsem si třídu a hned mi zadali úkol – od té doby jsem 

součástí redakce.“ 

 

 
           „Líbilo se mi, jak jsme vytvářeli nulté číslo       

    Korunovinek, a to první se bez nás obejít nemůže.“ 

 

 
 „Na kroužek chodím, protože je tam s námi paní učitelka Staňková.“  

 

 

„V hodinách českého jazyka paní učitelka Staňková nemívá 

tak dobrou náladu, tak se s ní chodím pobavit na kroužek.“  

  

 

 

Theodor, 7. A 

Sofie, 7. A 

Adéla, 8. A 
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„Na novinářský kroužek chodí moje kamarádky a já ráda podnikám a tvořím 

s nimi.“ 

 

„Jsem v redakci proto, že mám ráda češtinu, je zde dobrá 

atmosféra a ráda vymýšlím nové příběhy.“ 
 

„Přidala jsem se do Korunovinek, protože je tam naše 

paní učitelka na češtinu.“ 

 

 

Milí čtenáři,  

přinášíme Vám první číslo časopisu Korunovinky, které jsme se rozhodli vydávat pro žáky 

a učitele naší školy.  

ZŠ Korunovační se za období své existence rozrostla, a tak se samozřejmě nemůžeme znát se všemi 

učiteli a žáky. Jakým jednoduchým způsobem se tedy můžeme dozvídat, co zajímavého se ve škole 

děje? Ano, pan ředitel nám různé informace sděluje rozhlasem, o dalších událostech nám povídají 

naši učitelé, hodně toho probereme se svými kamarády. Nebylo by ale dobré moci si o vybraných 

záležitostech také v klidu číst? Vždyť noviny jsou stále žádaným médiem. Nabízíme Vám tedy 

možnost se v prosincovém shonu zastavit, nahlédnout na stránky našeho časopisu a ponořit se do 

témat, která jsme pro Vás připravili. 

Naším záměrem je pobavit, poučit, přinášet informace ze současnosti, ale také minulosti školy, 

občas přidáme také upozornění na to, co nás teprve čeká. Pojďte se začíst do jednotlivých článků, 

ve kterých se dozvíte, co zajímá nás, redaktory školního časopisu Korunovinky, a zároveň Vás, 

naše spolužáky a kamarády.  

První číslo - takový předčasný vánoční dárek (ha, předběhli jsme Ježíška!) – berte jako prvotní 

příležitost seznámit se s redakcí. Pokud Vám budeme sympatičtí a zachce se Vám s námi 

spolupracovat, zajděte v úterý od 14:00 do 15:00 do 9. A. Rádi Vás přivítáme mezi sebou. Naše 

fotografie a také důvody, proč jsme součástí Korunovinek, najdete ihned poté, co se rozloučíte 

s panem učitelem Pasekou, který se na Vás usmívá z vánočně laděné obálky.   

Na dalších listech se přesunete do minulosti školy a zase zpátky, blíže poznáte pana učitele 

z úvodní stránky, kterému tímto velice děkujeme za poskytnutí rozhovoru a pózování našemu 

fotografovi. Máme pro Vás články z oblasti módy, kulinářského umění, automobilů či cestování. 

Poradíme Vám, jak se „poprat“ s přípravou na testy a zkoušení, sami otestujeme, zda se vyznáte 

v melounech, a zpříjemníme Vaše přestávky úsměvnými zážitky rodiny Nováčků a komiksem 

o Malém Didim. 

Doufáme, že se Vám naše tvorba zalíbí a budete s radostí očekávat další číslo. Přejeme Vám klidný 

závěr roku 2017, krásné Vánoce a také šťastný nový rok.  

 

Vaše redakce 

Julča, 7. A 
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STALO SE 
 

VÝLOV RYBNÍKA 

Ve středu 15. 11. se třídy 6. A a 7. B vypravily 

do Bošilce. U tamního rybníka jsme se zúčastnili 

výlovu, při kterém jsme byli svědky brutálního 

vyrvání ryb z jejich původního domova. Za jejich 

nebohé duše jsme se pomodlili v kostele sv. Martina, 

kde můžete objevit jednu zajímavost – kazatelnu 

ve tvaru velryby. Následně jsme odjeli do kempu 

plného bahna, listí, jinovatky, vyvržených mušlí 

a dalších pokladů, které tam zanechala ustupující 

voda vypuštěného rybníka Dvořiště. Cestou 

do Třeboně jsme se stavili na oběd, měli jsme poctivý kuřecí schnitzel nebo špagety. V Třeboni 

jsme prošli náměstím a zámkem, povídali jsme si o zajímavostech tohoto města a na závěr jsme 

se odměnili rozchodem.  

 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

Na konci listopadu se žáci druhého stupně účastnili florbalového turnaje mezi školami 

Prahy 7. Ve středu 22. 11. hráli starší žáci (kluci z 8. a 9. tříd), přičemž ti naši bohužel 

na stupních vítězů neskončili. Mladší žáci dopadli o něco lépe a o den později přivezli 

stříbrnou medaili. Tutéž vybojovaly i mladší 

žákyně 24. 11. O největší zážitek turnaje 

se postaraly naše starší žákyně zastoupené 

holkami z osmičky. Ty ve své kategorii 

navzdory tomu, že nemohly ani jednou 

vystřídat, vyhrály všechny zápasy 

a postoupily do krajského kola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 

V úterý 28. 11. se konalo školní kolo olympiády v češtině, které se naše škola účastní 

v kategorii I. – 8. a 9. třídy. 27 nejlepších češtinářů z posledních dvou ročníků se popralo 

s testem z mluvnice a slohovkou. Tři nejlepší postoupí do okresního kola, ve kterém na konci 

ledna poměří znalosti s celou Prahou 7. 
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STANE SE 
 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

Jako každý rok i letos budete moci navštívit školní akademii, na které vystoupí jednotlivé 

třídy se svým vystoupením. Letos je ovšem vánoční akademie rozdělena do dvou termínů. 

Tato akce se bude konat ve dnech 14. 12. a 20. 12. V rámci první akademie budou i vánoční 

trhy, na kterých budete mít možnost si koupit nějakou tu dekoraci nebo záložku do knihy, 

zkrátka výrobky dětí ze všech tříd. 

Vybírá se dobrovolné vstupné! 

KONCERT ANGLICKÉ DRUŽINY 

Ještě před vánoční akademií můžete navštívit koncert, na kterém se představí děti z anglické 

družiny. Budou se zpívat anglické vánoční písně. Celá akce se bude konat 13. 12. na 

Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína z Padovy. 

BRUSLENÍ NA LETNÉ 

No a na závěr jedna akce, která se netýká školy, ale Prahy 7. Jedná se o akci v Praze na Letné, 

kde bude venkovní kluziště. Kluziště bude otevřeno od 1. 12. až do 17. 2., a to zdarma. Hned 

vedle kluziště bude možnost si zajít něco koupit na vánoční trhy. 

U kluziště bude též bohatý doprovodný program: 

 

01. 12. 17             10:00–18:00                       Slavnostní zahájení kluziště 

03. 12. 17             14:00–18:00                       Mikulášská zábava 

09. 12. 17             14:00–19:00                       Pohodová sobota s koledami 

16. 12. 17             14:00–18:00                       Vánoce za dveřmi 

31. 12. 17             14:00–20:00                       Silvestrovské odpoledne 

01. 01. 18             16:00–18:00                       Jak na Nový rok 

17. 02. 18             10:00–18:00                       Závěrečný ceremoniál 
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Abyste si při čtení Korunovinek mohli pravidelně rozšiřovat obzory a dozvídat se vždy něco 

nového, připravili jsme pro vás seriál, který bude mapovat kapitoly z minulosti školy. Zjistíte, 

co bylo na pozemku školy před jejím založením, co se dělo ve škole za války nebo jak to 

vypadalo ve škole třeba před padesáti lety. A začneme samozřejmě samotným založením 

školy. 

11. 3. 1898 obecní zastupitelstvo rozhodlo o stavbě „nového domu za účelem školským 

v letenské části“. Stavba byla zadána stavitel Frolíkovi. Stavba domu byla započata 1. 10. 1898 

a dokončena 26. 8. 1899, a dokonce jsme měli školní kapli, která byla vysvěcena 8. 10. 1899. 

Téhož roku je zahájena výuka, ale škola je pouze odbočkou 1. obecné školy na Letné. 2. obecná 

škola na Letné byla založena v roce 1902.  

Ve školním roce 1906-1907 byla otevřena 1. třída 

měšťanské školy dívčí, do které se přihlásilo 

99 dívek. Třída byla spravována 2. obecnou 

školou na Letné. 1. 12. 1908 se osamostatnila 

měšťanská škola chlapecká. V roce 1919 byla 

rozdělena na dvě samostatné školy obecné, a to 

na dívčí a chlapeckou. 

V roce 1914 byla školní budova proměněna 

v kasárny, od 27. 8. 1914 zde bylo ubytováno 

celkem 1000 mužů. Na fotografii jsou vojáci,  

kteří byli ubytováni v budově školy za 1. světové války.  

Dokonce v roce 1915 jsme měli p. školníka Fafejta, který nastoupil vojenskou službu a padl do 

ruského zajetí. 

V minulosti zde žákyně hodně přispívaly na dobročinné účely, např. v roce 1922 zdejší žákyně 

ušily a upletly 264 ks šatů a jiných svršků pro ruské uprchlíky, v roce 1938 žákyně poslaly 

300 Kč na obranu vlasti, 9. 12. 1929 odevzdaly pod vánoční Strom republiky 50 Kč a téměř 

všechny žákyně byly členy dorostu Červeného kříže. 

Do příštího čísla se pro vás pokusíme zjistit, co se nacházelo na místě školy ještě před jejím 

založením. 

Anička Hlinovská, Adéla Zemanová 
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Rádi byste se něco dozvěděli o našich milovaných učitelích,  

ale bojíte se zeptat? Od toho je tady odvážný tým Korunovinek,  

který se ptá za vás! 

 

Tentokrát jsme vyzvídali u pana učitele Paseky,  

který na sebe prozradil nejenom to, jakým byl žákem,  

ale dokonce i to,  

kterou třídu na naší škole učí nejraději! 

 

Proč jste se stal učitelem? 

Protože mě to baví a bavilo. 

 

Jak dlouho učíte?  

38 let. 

 

Co vás přivedlo na naši školu? 

Dobrá atmosféra ve škole a příjemný pedagogický sbor. 

 

Co vás tady nevíce překvapilo? 

Příjemné prostředí a na začátku větší klid.  

 

Jaká je vaše nejoblíbenější třída? 

Velmi těžká odpověď… Snad 7. A. 

 

Jakým jste byl žákem? 

Pečlivým, klidným a pracovitým. 

 

Co byste chtěl předat mladé generaci? 

Dobré vědomosti, cílevědomost, pracovitost, zodpovědnost a smysl pro 

samostatnost. 

 

Jaký je váš nejoblíbenější vědec? 

Isaac Newton a více.  
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Jaká je vaše nejoblíbenější hudba? 

The Beatles, Olympic. 

 

Co byste dělal, kdybyste byl posledním člověkem na Zemi? 

Kdybych byl poslední člověk na Zemi…asi bych se starostí zbláznil. 
 

 

 

Nikola Chirnside, Kryštof Žahour,  

David Bayer, Adéla Zemanová,  

Julie Marková 

 

 

 

 

Trochu jsme si proklepli, jak jsou na tom žáci naší základky se znalostmi. Neptali jsme 

se na žádné letopočty nebo vzorečky. Položili jsme zdánlivě snadnou otázku –  

je meloun ovoce, nebo zelenina? 

Výsledky nás docela dost překvapily: 

 

 

 

 

 

A kde je pravda? Je meloun ovoce, nebo zelenina? 

Odpověď najdete schovanou pod tímto QR kódem: 

Nebo se zeptejte svých učitelů, ti v tom podle  

výsledků ankety mají jasno      Anička Kotrbáčková 

17%

83%

1. stupeň

Ovoce Zelenina

37%

63%

2. stupeň

Ovoce Zelenina

6%

94%

učitelé

Ovoce Zelenina
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Beáta má elegantní sáčko k extra 

úzké sukni a strakatému tílku. Boty 

má trochu jako z říše skřítků. 

1 
Brunovi se povedlo sladit modré 

džíny s nápisem na tričku. Zároveň 

tričko bezvadně ladí s botami. 

Theodor má patku jako správný móďák. 

Košíček si sladil s botami, košili s džínami 

a batoh mu ladí k barvě pleti. 

Stela výborně nakombinovala tričko s tygrem a 

puntíkované legíny. Myslíme si, že černá mikina 

by outfit podtrhla. 

Aya se oblékla moc hezky. Kombinace 

proužkovaných šatů, legín a růžového pásku je 

moc hezká. Růžový pásek ji celou rozjasnil. 

Viky zvolila velice zajímavou, na zimu poněkud 

netradiční, barevnou kombinaci. 

A Terezka by se měla oblékat trochu pestřeji. Šedá 

mikina úplně schová kostky na košili a to je škoda. 

 

Viorika Saraianu, Sabina Lämleinová, Sofie Stramská, Eliška Kalašová  
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Hele, jedli jste už někdy suché listy? 

Byl to hnus, že? 

Ale já vím, jak je osladit! 

Vyrobte si ČOKOLÁDOVÉ LISTY! 

Vezmi čokoládovou polevu, dej z ní dvě třetiny do misky a rozpusť je ve vodní lázni. 

Fajnšmekři mohou do polevy přidat ještě třeba oblíbené bonbóny, např. lentilky. 

Misku z lázně vyndej a přidej do ní zbylou třetinu polevy. Míchej ji tak dlouho, až se 

celá rozpustí. Omyté listy různých tvarů namáčej do polevy, pak je čokoládovou 

stranou nahoru polož přes držadlo vařečky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Když čokoláda zaschne, listy opatrně stáhni a místo nich ti zůstanou listy 

čokoládové. 

Pokud si nebudete jisti, jak přesně oddělit 

skutečný list od toho čokoládového, koukněte 

na videonávod na našem youtubovém kanálu:  

 

 

 

 

 

Nikola Čížkovská 
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…tentokrát na téma 

Jak se připravit na písemku
 

 

 

Doporučila bych vám udělat si 

myšlenkovou mapu. Během jejího 

vytváření se vše dobře naučíte a zároveň si 

ji při testu můžete vybavit.  

Myšlenková mapa má navíc tu výhodu, že 

si do ní můžete kreslit tematické obrázky. 

Některé žáky baví kreslení a hry, takže 

svou mapu mohou hezky ztvárnit. Díky 

tomu si látku snadněji zapamatují. Tvoření 

může být velká zábava. 

Doufám, že jsem vám představila dobrý 

a funkční nápad.  

 

 

 

 

 

Pro ty, kdo se na písemku nechtějí 

připravovat tak úplně poctivě, tady mám 

také tip. Naučím vás, jak vytvořit (ne úplně 

obyčejný) tahák. Ten je ale pouze 

pro čtenáře, kteří umí psát drobným 

písmem, které po sobě přečtou. Takoví žáci 

si tahák vyrobí snadno.  

Sežeňte si vhodné psadlo – tenké a obtížně 

smývatelné. Uchopte ho prsty a na nehty 

druhé ruky si napište nejdůležitější body. 

A je hotovo!  

Podle mě je to důmyslný tahák, protože 

učitel vám nehty pravděpodobně 

kontrolovat nebude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánka Vozničková 
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V úterý 5. prosince již tradičně vyrazili deváťáci do školy převlečení za čerty, Mikuláše 
a anděly a celé dopoledne obcházeli děti z prvního stupně, aby zjistili, zda byli všichni celý 
rok hodní. Všechny třídy měly pro tuto výjimečnou návštěvu připravenou básničku 
či písničku, a tak většina dětí vyvázla nejen bez újmy, ale navíc s bonbónem. Někteří žáci ale 
v tomto roce zlobili tolik, že si je čerti museli odnést s sebou do pekla!  
Korunovinky byly samozřejmě u toho a provinilce hned vyzpovídaly. A tak vám nyní 

můžeme přinést reportáž přímo z pekla! 
 

Hodně práce měli čerti například ve 4. A,  
odkud odnesli hned čtyři kluky. 

Proč vás čerti odnesli do pekla? 

Jenda: My jsme se spolu ve třídě tak trochu 
hádali a prali jsme se. 

Matyáš: A zpívali jsme při hodině. 

Koho máte nejradši? Čerta, 

Mikuláše, nebo anděla? 

Jenda: Těžko říct. 

Štěpán: Asi čerta. 

Budete po dnešku ještě zlobit? 

Jenda: Asi ne. 

Matyáš: Určitě ne.  

Jenda: To říká každej.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
David Bayer, Kryštof Žahour,  
Adéla Zemanová 

Naopak v 1. A byli čerti bez práce – odtamtud 

nikoho z dětí do pekla odnést nemuseli. Prvňáčky 

pak redaktoři zpovídali. Čerti už byli pryč, takže 

se rozpovídali o tom, že se jich vlastně příliš nebojí. 

A tak raději neuvedeme jejich jména, aby si pro ně 

čerti nepřišli dodatečně.    

Báli jste se hodně, když sem přišli? 

X: Ne, byli trapní. 

Y: Vlastně byli docela strašidelní. Ale taky trapní. 

Až budete v deváté třídě, chcete taky strašit? 

X, Y: Jo! 

Koho máte nejradši – čerta, Mikuláše, anděla? 

X: Já nejradši anděla. 

Y: Čerta! 

X: Nejlepší by bylo, kdyby přišlo tři sta andělů a žádný 

čert! 
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Dovolte nám seznámit vás s rodinou Nováčkových. Celkem obyčejnou rodinkou, 

nebýt zmatené tety Arlety, která trpí alzheimerem, a kocoura Aberalda, který žije 

v gauči. Nejlépe je poznáte, když si přečtete, jak trávili prázdniny… 

 

Nováčkovi vyhráli v soutěži pro rodiny poukaz k moři a vybrali si Chorvatsko. Nejprve se 

velice radovali, ale pak přišla otázka, co s tetou Arletou a Aberaldem. Pro tetu přikoupili ještě 

jednu letenku a Aberalda se rozhodli dát na hlídání Dolejším (sousedům). 

 

2. 7. – Stěhování Aberalda 

První možnost byla dostat Aberalda z gauče, ale když se Aberalda snažili vyndat, byl tak 

agresivní, že to nešlo. Jediné východisko tedy bylo přestěhovat Aberalda k Dolejším i s 

gaučem. Po cestě po chodbě k Dolejším do bytu jim gauč i s Aberaldem asi pětkrát spadnul a 

oni pak museli zjišťovat, jestli to Aberald přežil. Co si budeme povídat … to se ovšem zjišťuje 

s kočkou v gauči dost špatně. 

 

2. 7. – Chorvatsko 

Kvůli zdržení se stěhováním Aberalda a tomu, že se na letišti teta Arleta pořád ztrácela, 

Nováčkovi skoro svůj let nestihli. V letadle zjistili, že zapomněli dokoupit letenku pro tetu, a 

tak Alois (otec) celou cestu stál v uličce. Zvlášť komické to bylo, když byly turbulence… Když 

vystoupili z letadla, měli už tetu Arletu celou dobu na letišti na vodítku, aby se jim neztratila. 

 

3. 7. – Džungle 

Po příjezdu Nováčkovi zjistili od zdejších, že tu mají krásné džungle. Toto zjištění potěšilo 

hlavně Aloise, který se rozhodl, že prozkoumá zdejší hmyzovou kolonii. A protože byli 

přesvědčeni, že se svým „výborným“ orientačním smyslem nepotřebují průvodce, tak se 

Nováčkovi vydali do džungle sami. Tetu Arletu měli pro jistotu celou dobu na vodítku. Ještě 

než vyrazili, tak si nastudovali všechny cesty a vytiskli mapu, což jim ale bylo dost na nic, 

protože jak dorazili do džungle, zjistili, že jsou v úplně jiné džungli a že v téhle žijí vodní 

anakondy 3 metry dlouhé, jedovatí motýli, kteří mají rozpětí 2,5 metru a orangutani, jež 

vyžadují jídlo a jsou agresivní. I když se jim neztrácela teta, kterou měli na vodítku, tak se 

ztráceli všichni a asi půl dne chodili džunglí dokola. Teta pořád nadávala (jako to dělá vždy), 

že s nimi neměla nikam jezdit a že chce do domova důchodců, protože s nimi nebude ani 

minutu, a celý den se následně snažila odvázat z vodítka. Ema s Danem po cestě přišli o své 

batohy, které jim sebrali orangutani, a oni jim je radši bez protestů vydali, aby se nedostali do 

potíží. Jediná následná záchrana Nováčkových bylo setkání s pětičlennou rodinou na jednom 

skútru, která jim nabídla, že je vezme s sebou. Takže na řídítkách seděla teta, za ní na sedátku 

pětičlenná rodina, Alois si sedl mezi řídítka a sedátko, Valdemara si sedla vedle Aloise a Ema 

s Danem se chytili za sedátko a vláli za motorkou. Když dojeli do města, kde je rodina na 
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jednom skútru vysadila, došli pěšky do hotelu, kde zjistili, že jim chybí teta, které se někde v 

městě podařilo odvázat, a tak ji šli hledat. Když ji našli, tak teta hrozně protestovala a nechtěla 

jít s nimi. Tomu ale nevěnovali pozornost, protože teta protestovala vždycky. Omyl zjistili, až 

když v osm večer na jejich pokoj zaťukala policie a sdělila jim, že si omylem vzali jinou tetu, a 

předali jim tu jejich a odebrali tu cizí a pak zbytek dovolené museli poslouchat od tety Arlety, 

jak si mohli s plést s někým jiným. Následujícím způsobem přetrpěli zbytek týdne. 

 

9. 7. – Odlet 

K jejich údivu odlet proběhl docela v pořádku, krom toho, že teta už přišla na to, jak se 

rozepíná vodítko, a pořád se z něj odepínala. Nováčkovi tak museli hned, jak přiletěli, koupit 

nové vodítko, které neuměla rozepnout. Jak přijeli domů, zjistili, že Dolejší zapomněli dávat 

Aberaldovi jeho antibiotika, a tak s ním museli hned na veterinu, takže si museli najmout 

stěhováky, kteří ho tam odvezli i s gaučem. Po této zkušenosti ještě dlouhá léta Nováčkovi 

nejeli na dovolenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julča Marková 
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Theodor se letos v květnu s pěveckým sborem Pueri gaudentes podíval 

u příležitosti soutěže sborů do Ruska. Strávil tam celý týden, z něhož vám nyní 

odvypráví události několika prvních dní. 

První den v Rusku, 14. 5. 2017 

Ráno to začalo pro některé z nás brzy, už v 8:50 byl sraz na ruzyňském letišti, aby se všechno stihlo. 

Chvíli po deváté jsme šli do fronty na odbavení zavazadel, kde jsme strávili asi půl hodiny. Poté 

následovala krátká kontrola pasů, abychom se dostali do prostoru odletovými halami. Prošli jsme 

půl kilometrovou chodbu, jen abychom se dostali k další kontrole. V 10:40 nás pustili do letadla a 

v 11:00 jsme odstartovali. Někteří letěli po prvé, a tak byli trochu nervózní, když přišly první 

turbulence. Na palubě někteří poslouchali hudbu, jiní si povídali a bylo i pár jedinců, kteří během 

letu hráli vojenské hry a sestřelovali nepřátelská letadla. Po přistání na letišti v Moskvě jsme opět 

čekali na kontrolu pasů. Vyzvedli jsme si kufry a šli k vlaku. Z letiště blíž do centra Moskvy jezdí 

po půl hodině Aeroexpress. Na nádraží nás vyzvednul autobus a odvezl nás kousek od hostelu. 

Jsme v pokojích po 6, 10 a 14. Ti, co jsou po šesti, to mají dobré, protože bydlí v prvním patře. Ale 

my, co bydlíme po deseti a čtrnácti, to zas tak dobré nemáme, protože jsme v pátém patře a výtah 

je rozbitý. Na pokojích jsme si vybrali postele (dokonce jsme se i dohodli) a vyndali si sborové 

oblečení, aby se nám nezmuchlalo. Měla nám přijít 

pizza, ale něco se nepovedlo. Tak jsme zase nastoupili 

do busu a jeli k cirkusu. Měli jsme ještě čas, a tak ten, 

kdo měl velký hlad, mohl jít do Burger Kinga si něco 

koupit. Cirkusy v Rusku nejsou stany, ale kamenné 

budovy, které provozují představení celý rok. 

Představení bylo opravdu úžasné a dlouhé. Po hodině 

a půl byla teprve přestávka. Všichni jsme si to tu 

opravdu užili. Po skončení jsme se seřadili a šli na 

metro. Mají spoustu linek, kontroly u vstupu 

a v podzemí mají wifi. Díky bohu, že není dopravní 

špička v 11 večer, jinak bychom se do metra asi 

nevešli. Zjistili jsme, že minimálně 2 trasy metra jedou okolo města jako kruhový objezd a že 

…procestujte svět  

s redaktory Korunovinek!  
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Moskva má čtyři letiště. Kousek od metra jsme nakoupili pro každého dost vody a šli jsme 

do hostelu. Tady na každého čekal kousek pizzy a pak šli všichni spát. 

 

Druhý den v Rusku, 15. 5. 2017 

Ráno byl trochu zmatek, protože někteří z nás nepochopili, jak je to s časovým posunem. V osm 

hodin jsme měli snídani a do devíti jsme se měli připravit na odchod do města. V devět jsme 

zamknuli pokoje a vyrazili na metro. Vystoupili jsme kousek od Rudého náměstí a tam už na nás 

čekal průvodce. Začali jsme u pomníku maršála 

Zhukova a šli jsme dál na Rudé náměstí. Obešli 

jsme chrám bohorodičky, nebo jak je spíše znám: 

chrám sv. Basileje. Potom jsme šli dovnitř. Věže 

jsou obrovské, zbytek je menší, ale výzdoba je 

velkolepá. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli 

pomalým tempem do nejstaršího obchodního 

centra na Rudém náměstí. Vypadalo nádherně, ale 

všechno bylo ještě dražší než v pražské Pařížské 

ulici. Prošli jsme ho až na pěší zónu v ulici 

sv. Mikuláše a tou jsme směřovali na Divadelní náměstí (tak se opravdu jmenuje). V největším 

divadle, co se zde nachází, je několik scén a vejde se sem přes 2000 lidí. Průvodce nás ještě odvedl 

do dětského obchodního domu, protože na střeše je vyhlídka skoro na 

celé město. Tady se s námi rozloučil a my měli oběd. Mohli jsme si 

vybrat ze tří jídel, takže všichni byli spokojení. Po obědě nám Zdena 

dala na hodinu rozchod po obchodním domu. Většina z nás šla do 

Hamleys, hračkářství přes 2 patra. Tady byla skluzavka, možnost 

stavět z Lega, hrát na PlayStationu a mnoho dalšího. Na sraz dorazili 

všichni včas, a tak jsme mohli vyrazit na cestu do pravoslavné školy. 

Věci jsme si v jedné místnosti odložili, pak nás provedli po škole a 

chrámu. Poté bylo vzájemné vystoupení, při kterém jsme si vzájemně 

dávali dárky. Bohužel, spousta z nás dárky zapomněla, tak snad je 

předáme zítra.  

 

Třetí den v Rusku, 16. 5. 2017 

Ráno jsme vstali, tentokrát už v 7:00. Do 7:30 byl čas, abychom si nachystali věci na odchod. Po 

snídani jsme si dovalili věci do batohu a šli ven, ale u jiného východu. U Kremlu nám na pokladně 

kvůli bezpečnosti „zabavili“ batohy. Odpochodovali jsme ke vchodu do muzea, kde nás čekala 

další prohlídka. V šatně jsme zanechali mikiny, bundy 

i deštníky a vyrazili na prohlídku. Prostory byly veliké se 

spoustou vitrín. Všemožné poháry, kalichy i zdobené 

knihy byly ze zlata. V dalších místnostech byla zbrojnice, 

výzbroj koní, přehlídka trůnu ruských carů i kočárů, 

kterými se přepravovali. Chvíli po jedenácté jsme si 

vyzvedli bundy a pokračovali na Sobornayovo náměstí, 

kde jsou asi čtyři chrámy vedle sebe. Dva jsme prošli, ale 

cpali se tam Japonci, tak jsme se šli podívat na největší 

dělo v Rusku. Udělali jsme pár společných fotek a posunuli se o pár kroků k největšímu zvonu 

na světě. Zvon ani dělo nikdy nebyly použity. Dělo proto, že bylo postaveno pouze jako pomník 
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cara, a zvon proto, že se rozbil (existuje mnoho teorií jakým způsobem). 

Odtud jsme odkráčeli do restaurace, kde jsme měli oběd. Byl výborný a 

vydatný. Po obědě jsme se doploužili do metra. Odjeli jsme do nejstarší 

ulice města a tady byl rozchod. Rozešli jsme se do všech možných 

i nemožných obchodů, hlavně do suvenýrů. Popojeli jsme do knihovny, 

kde jsme měli koncert. Nebyla to úplná katastrofa, ale že by to bylo 

dokonalé, se říct nedá. Odjeli jsme na hostel. Opět jsme měli čas na hygienu 

i večeři.  

 

Čtvrtý den v Rusku, 17. 5. 2017 

Ráno jsme vstali opět v sedm hodin. Byla snídaně a čas na sbalení věcí či 

na hygienu. Opět jsme chvíli po půl deváté vyrazili na metro. Jeli jsme 

do moskevské zoo. V Moskvě je zajímavostí, že zoo je v centru města, to 

znamená, že se nemůže rozrůstat. Zvířata byla nádherná a my všichni udělali asi sto fotek. 

Přesunuli jsme se na oběd do restaurace. Byl to stejný podnik na jiném místě a s trochu jiným 

jídlem. Po jídle jsme se přemístili do Tretyakovské galerie. Prohlídka se zdála zdlouhavá a pro 

někoho i trochu nudná. Už jsme měli trochu dost toho věčného chození po městě a bolely nás nohy. 

Zjistili jsme tu, že někdo zapomněl v restauraci batoh a někdo nemohl najít čepici. Zdena s námi 

šla pomalu na metro a dotyčný šel s naší překladatelkou Marinou zpět do restaurace pro batoh. 

Tak jsme cestovali do hudební školy, když si jeden lojza uvědomil, že ztratil peněženku a mobil. 

Dojeli jsme na stanici, kde jsme vystoupili. Pochodovali jsme asi půl kilometru, než jsme do školy 

dorazili. Převlékli jsme se a šli na pódium. Nástup 

byl trochu zmatený, ale koncert se povedl. Na pódiu 

jsme se vystřídali s druhým sborem. Zpívali pěkně, 

možná i lépe než my. Nakonec jsme si zazpívali 

dohromady ruské písně. Potom nás pohostili večeří. 

Sbalili jsme si věci a vyrazili na metro. Sborové 

oblečení nám vzali autem k hostelu. V hostelu jsme 

si vyzvedli oblečení, dali ještě malou večeři a sbalili 

všechny věci do kufru a šli spát. 

 

Theodor Zůbek 

 

Pokud vás Theodorovo vyprávění zaujalo a chcete si ho dočíst do posledního dne, 

stáhněte si jej i se super fotkami zde: 

 

 

 

 

 

Příští měsíc se podíváme s Kryštofem do Afriky! 
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Co je to carspoting? 

Slovo carspoting se skládá z dvou slov, a to: car – auto, spot - fotka kterou vložíme 

na sociální síť (Instagram, Facebook). Jde tedy o to vyfotit auto a vložit tuto fotografii 

na sociální síť. Samozřejmě je možné fotku různě upravit. Například pomocí filtrů, 

kterých je na sociální síti Instagram opravdu hojný počet. Poté můžete fotku oříznout, 

upravit sytost, barvu, jas 

a spousty jiných věcí. Pak už stačí 

jen stručný popis vašeho obrázku 

s automobilem a fotku pošlete 

jedním kliknutím.  

 

Člověk, který toto udělá, se nazývá carspoter. Na Instagramu takových profilů 

najdeme opravdu dost. Některé jsou velmi dobré, některé až tolik ne, ale je z čeho 

vybírat. Sami carspoteři si svoje fotky hodnotí. Ať už likem nebo nějakým 

komentářem. Spousta carspoterů dělá i videa na svůj instagramový účet, popřípadě 

na Youtube. Důležitá je pro carspotery i destinace. Velice oblíbenými destinacemi je 

například Londýn nebo Monte Carlo. V České republice je nejzajímavější destinací 

Praha nebo třeba Brno. V Praze je to Malá Strana, hlavně ulice Pařížská. V Brně je to 

pak například Masarykův okruh. V Londýně 

ale letos bylo v létě focení automobilů 

zakázáno. A to právě proto, že tam je 

carspoterů možná až moc.  

 

 

 

 

Váš David Bayer aka @hgffz_supercars 

Cadillac na srazu historických vozů 
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Kontaktujte nás! 

  
 

 

korunovinky@gmail.com        Korunovinky 
 

 

 

 

facebook.com/korunovinky   instagram.com/korunovinky 

 

 

…nebo se stavte – scházíme se vždy v úterý ve 14:00 v 9. A. 
 

 

Vydání tohoto čísla Korunovinek finančně podpořil 

SPOLEK KORUNKA. 

 

 

 

 

 

 

Dále nás podpořil TYGR U STROMOVKY spol. s r.o. 

www.tygrtisk.cz 

 

Elektronickou verzi tohoto vydání můžete najít na korunka.org 
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Malý Didi 
 

 

 


