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FC Barcelona (Katalánsky: Futbol Club Barcelona) je profesionální španělský 

fotbalový klub sídlící ve městě Barcelona, v autonomním společenství Katalánsko. 

Klub tradičně působí v nejvyšší španělské fotbalové soutěži Primera División. 

Klub je nazýván i zkrácenými názvy, například Barcelona či Barça. Domácím 

fotbalovým stadionem je Nou Estadide lFutbol Club Barcelona známý pod 

jménem Camp Nou s kapacitou téměř 100 tisíc diváků. 

FC Barcelona má na kontě mnohé úspěchy. Barcelona je čtyřiadvacetinásobným 

mistrem Španělska a pětinásobným vítězem Ligy mistrů UEFA (v letech 1992, 

2006, 2009, 2011, 2015.  

Fotbalový klub založil v roce 1899 Joan (Hans) Gamper. Gamper se do Barcelony 

přestěhoval kvůli svým podnikatelským aktivitám v roce 1898, kdy mu bylo 

21 let. Švýcarský podnikatel zvolil za klubové barvy červenou a modrou, 

inspirován svým oblíbeným švýcarským fotbalovým klubem FC Basel. Dalšími 

spoluzakladateli byli Walter (Gualteri) Wild, Lluis d’Ossó, přítomni byli také 

Bartomeu Terrados, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Josep 

Llobet, John Parsons a William Parsons. Walter Wild, rodák z Anglie, se stal 

prvním prezidentem klubu. V kombinaci s jeho hráčskými schopnostmi ho 

můžeme považovat za první klubovou legendu. První dres klubu byl napůl sešitý z 

barev purpurové a modré. Trenýrky byly bílé. 

Na počátku existence používala Barcelona jako svůj znak oficiální městský znak 

Barcelony, aby demonstrovala své spojení s městem. V roce 1910 usoudilo 

vedení, že klub potřebuje vlastní znak, a vypsalo výběrovou soutěž. Tu vyhrálo 

logo anonymního přispěvatele, které se s malými úpravami zachovalo dodnes. 

Historicky první utkání sehrála FC Barcelona proti skupině anglických 

přistěhovalců, prohrála 1:0. Roku 1909 získal klub první oficiální hřiště s kapacitou 

6000 diváků. V počáteční éře vyhrál klub několikrát katalánský pohár (první v 

roce 1901) a čtyřikrát dokázal zvítězit ve španělském mistrovství. První trofej 

získal roku 1901, kdy vyhrál Copa Macaya. O rok později hrál hned v prvním 

ročníku finále Copa del Rey, kde podlehl Clubu Vizcaya (O. Kulich, V. třída). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1899
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1901
https://cs.wikipedia.org/wiki/1901
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_Macaya&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Vizcaya&action=edit&redlink=1
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El Capitan je 900 m vysoká skalní stěna v západní části Yosemitského 

údolí v kalifornském pohoří Sierra Nevada. Představuje jednu z 

významných oblastí skalního lezení.  

Ještě ve 30. letech 20. století bylo zdolání stěny považováno za 

nemožné. S vývojem lepšího horolezeckého vybavení si však mnozí lezci 

od 50. let stále častěji pohrávali s myšlenkou, že by stěna přece jen 

mohla být přelezena. První, komu se podařilo takřka kilometr svislou 

stěnu zdolat, byl americký lezec Warren Harding. Po jeho přelezu v roce 

1958 následoval přelez Royala Robbinse, který se svým týmem ustanovil 

nepsaný, dodnes respektovaný standard pro lezení na El Capitan: rychlé 

lezení za pomocí co nejmenšího počtu fixních jistících bodů. Od té doby 

patří El Capitan k vyhledávaným horolezeckým lokalitám Severní 

Ameriky a od konce sedmdesátých let patří mezi padesát klasických 

severoamerických lezeckých cest. El Capitan je klasickým místem pro big 

wallové lezení. 

 
Klasická lezecká cesta na vrchol se nazývá The Nose (Nos), poprvé ji 

volně přelezla Lynn Hill v roce 1993. Cesta The Nose je také 

vyhledávaným cílem rychlostních lezců. Tabulka níže zachycuje vývoj 

rychlostních rekordů. Ačkoliv výstupy cest v této stěně trvají obvykle 

několik dní, nejvýkonnější lezci tuto cestu zdolali rychleji než za tři hodiny 

(B. Hroch, V. třída).  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%AD_st%C4%9Bna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Yosemitsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Yosemitsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(USA)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horolezectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Harding_(horolezec)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Robbins
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifty_Classic_Climbs_of_North_America&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifty_Classic_Climbs_of_North_America&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_wallov%C3%A9_lezen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_wallov%C3%A9_lezen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lynn_Hill
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezen%C3%AD_na_rychlost
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V historii byli tzv. „malí španělé“ oblíbení hlavně u šlechty, ženám sedávali na klíně a z části je tak 

chránili před průvanem ve studených domech nebo v kočárech na cestách. Trpasličí kavalíři (toy 

spaniels) pocházejí z loveckého španěla, který byl známý už ve středověku a ze kterého se před 400 

lety stal společenský pes. 

Chov trpasličích španělů se rozšířil v Anglii za vlády Karla I. a jeho syna Karla II., který jim dal 

pojmenování, velmi je miloval a hodně se jim věnoval. Král rozhodl, že jim nesmí být žádné dveře 

uzavřeny, tedy že mohou jít kamkoliv, dokonce měli povolen vstup do anglického parlamentu a je 

tomu tak dodnes. 

V 18. století přinesla móda oblibu kulatých hlav a krátkých nosů, což ovlivnilo chov malých španělů a 

tak se z původního plemene Karla I. stalo dnes velmi uznávané plemeno King Charles španěl. Takže 

původně jedno plemeno se rozdělilo na dvě samostatná. Malí španělé s krátkým nosem, kulatou 

hlavou a menším tělem – King Charles španěl, a malí španělé s normálním nosem a hlavou – 

Kavalír King Charles španěl. 

 

V roce 1975 byl do Československa dovezen první kavalír a později se jejich chov rozšířil. Oficiální 

rozdělení plemen Kavalír King Charles španěl a King Charles španěl uznal Kennel Club až v roce 

1945. Od té doby se lidé více věnují kavalírům. Pro zajímavost se v dnešní době ve Velké Británii 

ročně narodí zhruba 10 – 15 000 kavalírů a jen asi 350 kingů. 

Kavalíři jsou převážně veselí, přátelští, společenští, inteligentní, neútoční, nebojácní, nemívají sklon 

k nervozitě. Jsou čilí a přítulní, láskyplní, trpěliví k dětem a oddaní svému páníčkovi i sportovně 

nadaní. Kavalír, díky své povaze, je vhodný jak k dětem, tak k seniorům, ačkoliv potřebuje dostatek 

pohybu. Kavalír se s vámi rád vydá na delší procházku, ale bude se klidně i celý den vyvalovat na 

gauči. Kavalíři se umí velice dobře přizpůsobit (O. Kulich, V. třída). 
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Jak dlouho se věnuješ atletice? 

Atletice se naplno věnuji poslední tři roky, jsem 

členkou atletického klubu SSK Vítkovice, kde trénuji. 

Zaměřuji se především na vrh koulí, hod diskem a 

kladivem. V minulosti jsem se věnovala také plavání a 

tenisu, po kterém se mi v posledních měsících 

zastesklo, a tak jsem se rozhodla vrátit se k tomuto 

sportu rekreačně. 

Kdo tě ke sportu přivedl, kdo tě motivuje? 

Ke sportu mě přivedl můj otec. Dá se však říct, že 

celá naše rodina je sportovně založena. Už odmala 

jsme s bratrem neustále soutěžili, kdo bude lepší, 

rychlejší. Kromě rodiny, která mě ve sportu 

maximálně podporuje, mě motivují k lepším 

výsledkům i moji trenéři – Romana Gromanová a 

Vladimír Lindovský. 

Jaký je tvůj největší dosavadní úspěch v atletice? 

První místo ve vrhu koulí (3kg) na letošním 

Mistrovství ČR žáků a žákyň. Hodem dlouhým 

14.69m jsem překonala rekord mistrovství o jeden 

metr a dvacet centimetrů. 

Věnovat se sportu na vrcholové úrovni a 

současně studovat je určitě časově náročné. 

Můžeš nám popsat tvůj týdenní harmonogram? 

Čtyřikrát v týdnu dojíždím do Ostravy na atletické 

tréninky, které jsou zaměřeny nejen na techniku, ale i 

na posilování. Jedenkrát v týdnu pak trávím 

odpoledne na tenisovém kurtu v Karviné. Domů se 

vracím až k večeru, takže k učení a domácím úkolům 

se dostávám zpravidla až kolem deváté hodiny. O 

víkendu se pak konají obvykle závody. Nejnáročnější 

je pro mě cestování mezi Orlovou a Ostravou, takže 

se těším, až budu mít řidičský průkaz a nebudu muset 

trávit hodiny v autobuse. 
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Zbývá ti nějaký volný čas? 

Volného času mi opravdu moc nezbývá. Když si ho však najdu, tak jsem nejraději venku s kamarády. 

V minulosti jsi byla žačkou městské školy. Jak se ti líbí na naší škole? Na kterou střední školu 

se chystáš? 

V Doubravě jsem spokojena, mezi spolužáky jsem si našla nové kamarády. Líbí se mi také přístup 

učitelů, kteří se snaží o to, abychom probírané učivo vždy pochopili. Jsem ráda, že mi vycházejí 

vstříc, např. když z důvodu atletiky nejsem ve škole a potřebuji se domluvit na dozkoušení nebo na 

vysvětlení látky, kterou jsem zameškala. Přihlášky jsem si podala na dvě střední školy, jednou z nich 

je Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě, druhou školu jsem si zvolila 

Bezpečnostně právní akademii. 

Máš ve škole nějaké oblíbené předměty? 

Baví mě anglický a německý jazyk, nebaví mě dějepis. 

Jaké jsou tvé plány do budoucna? 

Kromě vystudování střední školy, bych si přála dostat se také na vysokou školu. Samozřejmě se chci 

také dále věnovat atletice. Trenéři ve mně vidí velký potenciál, takže se snažím dělat vše proto, abych 

byla nejlepší. Mým největším snem je olympiáda, po které touží snad každý sportovec. 

(Mediální kroužek ZŠ Doubrava) 
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YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. Založili jej v únoru 2005 

zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl zakoupen 

společností Google za 1,65 miliardy dolarů (tehdy asi 37 miliard Kč). Google nyní provozuje tuto 

stránku jako dceřinou společnost, uživatelské účty mezi těmito společnostmi jsou propojené. 

YouTube povoluje svým uživatelům nahrát videa, zhlédnout je, hodnotit, sdílet a komentovat. Na 

YouTube jsou dostupné videoklipy, TV klipy, hudební videa, trailery k filmům a další. Od 9. 10. 2008 

má YouTube i české rozhraní. Google kromě českého překladu serveru přinesl také spolupráci s 

místními partnery. Česko se stalo 22. zemí světa a desátou v Evropě, kde byl YouTube lokalizován. 

První video bylo na YouTube publikováno 23. dubna 2005, jednalo se o „Me at the zoo“ (Já v zoo), 

kde autor komentoval expozici slonů v zoologické zahradě v americkém San Diegu. Nahrávka měla 

necelých 20 sekund a natočil ji a na server nahrál Jawed Karim, jeden ze zakladatelů serveru. 

Původně byl server zaměřen na sdílení domácích videí, postupně ale přibyly hudební videoklipy, 

videohry nebo filmy. Některé z obsažených videí se staly fenomény v rámci světového nebo 

národních internetů s velkým počtem zhlédnutí (B. Hroch, V. třída). 

 

 

Play Button YouTubeři dostávají za jejich počet odběratelů: 

* Silver Play Button (Stříbrný Play Button) – dostávají ho za získání 100 000 odběratelů 

* Golden Play Button (Zlatý Play Button) – dostávají ho za 1 000 000 odběratelů 

* Diamond Play Button (Diamantový Play Button) –dostávají ho za 10 000 000 odběratelů 

* Ruby Play Button (Rubínový Play Button) – dostávají ho za 50 000 000 odběratelů 
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 Mandala - slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh, 
oblouk, magický oblouk. Do našeho jazyka toto slovo přinesl psycholog C. G. Jung. Dá se 
říci, že tak spojil východní filosofii se západní psychologií. Mandala jako kruhový 
ornament se však vyskytuje ve všech dobách a kulturách. Mandala však nemusí být pouze 
kruh, jak ukazují např. indické jantary – kruh ve čtverci (spojení božského s pozemským). 

 Působení mandal - už mnohé staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a uměly 
ji využít. V posledních desítkách let je potvrzují i vědecké studie. Proto využijte této zvláštní síly 
a to jak při vytváření mandaly, tak při relaxaci s hotovou mandalou. Účinky malování a 
koncentrace na barvu známe všichni z dětství, z omalovánek. Mandala může být takovými 
omalovánkami pro děti i pro dospělé. Díky svému uspořádání kolem středu se však může stát i 
něčím víc než pouhou relaxací s pastelkou. Může být terapeutickým nástrojem, prostředkem k 
poznání sebe sama, pomocníkem na cestě do našeho středu – do místa, kde vládne klid, 
harmonie a láska.  

 Práce s mandalou - neexistují žádná pravidla ani omezení jak s mandalou (ne)pracovat. 
Vezměte si tu, která se vám nejvíce líbí!                                     (Mediální kroužek ZŠ Doubrava) 

  
 
 

Vybarvi 

:) 
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 Ester Ledecká je česká sportovkyně, lyžařka a snowboardistka, věnuje se rovněž beachvolejbalu 

a windsurfingu. Jako jediná na světě dokáže kombinovat snowboarding a alpské lyžování na té 

nejvyšší světové úrovni. 

 Je dvojnásobnou snowboardovou mistryní světa v letech 2015 a 2017 a také dvojnásobnou 

juniorskou snowboardovou mistryni světa z roku 2013. 

 Na Olympijských hrách v Soči (2014) se představila ve dvou disciplínách: v paralelním obřím 

slalomu se umístila na 7. příčce, v paralelním slalomu skončila šestá. 

 Ve slovinské Rogle 18. ledna 2014 vyhrála poprvé závod Světového poháru, další výhry přidala v 

následujících sezónách. V letech 2016 a 2017 získala na snowboardu dva velké a jeden malý 

Křišťálový glóbus za celkové hodnocení Světového poháru. 

 V probíhající sezóně získala v seriálu Světového poháru už pět vítězství v paralelním obřím 

slalomu. 

 

 V sezóně 2015/16 vstoupila do seriálu Světového poháru rovněž v lyžařských disciplínách, kde 

bodovala (24. místo) hned ve své premiéře ve sjezdu v Ga-Pa. Celkově bodovala ve třinácti ze 

svých devatenácti startů v seriálu Světového poháru. Zkraje sezony 2017/18 si sedmým místem 

ze sjezdu v Lake Louise vylepšila kariérní maximum v SP sjezdového lyžování. 

 Na Olympijských hrách v Koreji pak Ester šokovala celý svět vítězstvím v superobřím slalomu a 

senzační zlatou medailí pro Českou republiku. Týden poté vyhrála i svojí parádní disciplínu, 

paralelní obří slalom na snowboardu a ziskem dvou zlatých medailí ve dvou různých disciplínách 

přepsala historii Olympijských her (N. Badurová, V. třída). 

 


