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Editorial 
Ahoj, to jsme my, Emoji - Klárka, Kačka, Áňa a Alis. 

                          V tomto čísle se dozvíte nejvýznamnější události z roku 2019. 
 

Pro Áňu bylo nejvýznamnější, že mohla mohla být osm dní na katamaránu.

 
 

Pro Alis bylo nejvýznamnější, že si mohla zaplavat s delfíny,  
protože je nikdy naživo neviděla. 

 
 

Pro Kačku bylo nejvýznamnější, že mohla jít na koncert Backstreet boys. 

 

Pro Klárku bylo nejvýznamnější, že mohla jít na Popelku na ledě. 
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Zajímavosti 
Karel Gott se narodi v Plzni 14. 7. 1939. Oženil se s Ivanou a měl s ní dvě                  

dcery, jmenovaly se Charlotte Ella a Nelly Sofie. 
Byl to zpěvák, malíř a herec. Prodalo se  50 milionů alb s jeho nahrávkami. 
Skladby zpíval v češtině, ruštině, italštině, angličtině a němčině. Obdržel 120           
televizních ocenění, 8 zlatých desek a 1 diamantovou desku. Celkově nazpíval           
kolem 2500 písní. V anketách byl zlatý slavík.  
Zemřel dne 1.10. 2019 na leukémii, bylo mu 80 let. 

      
 
 
Den pádu komunistického režimu 
Začalo to při nacistické okupaci, kdy byl při demonstraci v Praze zabit Josef             
Sedláček a smrtelně zraněn Jan Opletal, dva týdny bojoval o život, potom svému             
zranění podlehl.  
Studenti vzali rakev, šli Prahou až na nádraží, odkud poputovala na rodnou Moravu.             
Přeskočíme 2. světovou válku, 40 let vlády komunistické strany. Lidé byli           

zastrašováni a mučeni (ještě že to je za námi).         
Studenti se bouřili a bouřili, až to vyvrcholilo        
revolucí 17. listopadu v roce     
1989. 
Studentům se konečně povedlo    
pomoc československu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Ella_Gottov%C3%A1
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      Sport   

Jiří Řezáč z Plzně dokázal stylem znak uplavat vzdálenost 10 km v čase 2:42:26. 

Rekordní výkon byl zapsán do České databanky rekordů v neděli 27. října 2019 v 

bazénu sportovního klubu Radbuza Plzeň. 

 
 
 

Poslední zápas na mistrovství světa a smutek. S tímto pocitem jela česká hokejová             

reprezentace z Bratislavy. V utkání o bronz prohrála s Ruskem 2:3 po samostatných             

nájezdech. Medailový úspěch vystřelil Rusům Ilja Kovalčuk. Český tým tak stále           

čeká na medaili, naposledy slavil v roce 2012 bronz. 
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Filmové novinky 
I když film Jak vycvičit draka skončil, můžeme se těšit na How to train your dragon 

Homecoming. 
 
 

Tesák Krkoun a Plyvoun 

Bezzubka 
 Bílá běska 
Flákota  

 

Buřina 

 
Ledové království 2 

A o čem to vlastně je? Elsa se snaží zjistit,          
proč má moc. Zjistí to a zmrzne jako Anna         
v jedničce. Anna pomocí jednoho živlu      
sbourá přehradu a tím zlomí kletbu. No       
nakonec to stejně dobře dopadne. 
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Stardance 

 
Sice už skončilo, ale bylo to v roce 2019. víte Vůbec jak to skončilo? 

Né?! Tak já vám povím. 

Na prvním místě se umístila Veronika Kecht Kubařová a její partner Dominik            

Vodička.  

Na druhém místě se umístila Natálie Otáhalová a její partner Matouš Ruml. 

Na třetím místě se umístila Michaela Nováková a její partner Jakub Vagn. 
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Soutěž 
První třída: Pojmenuj všechny draky, dva draci tam chybí! Pojmenuj je 
také.  
 

 

 
 
  

 
 

    
 
Druhá třída: Jakým plaveckým stylem zaplaval rekord Jiří Řezáč?  

 
Třetí třída: Pojmenuj páry ve stardance a napiš, kdo byl první? 
 
Čtvrtá třída: Kvůli čemu se konala demonstrace na Letné? 
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Politika 
16. listopadu 2019 v Praze na Letenské pláni: 
Demonstraci, která navázala na červnový protest na stejném místě,         
naplánoval a vedl spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle policie se           
zúčastnilo 250 000 lidí, dle mobilních operátorů 275 000 a podle           
organizátorů až 300 000. Byla vedena proti Andreji Babišovi - českému           
premiérovi. 

  
 

 
 
 

Vláda v roce 2019 
Prezident: Miloš Zeman 
Předseda vlády (premiér): Andrej Babiš 
Ministryně financí: Alena Schillerová 
Ministr vnitra: Jan Hanáček  
Ministr průmyslu: Karel Havlíček 
Ministr zahraničí: Tomáš Petříček 
Ministr obrany: Lubomír Metnar 
Ministryně spravedlnosti: Marie Benešová 
Ministr zdravotního prostředí: Richard Brabec 
Ministryně práce: Jana Maláčová 
Ministr dopravy: Vladimír Kremlík 
Ministr zdravotnictví: Adam Vojtěch 
Ministryně pro místní rozvoj: Klára Dostálová 
Ministr kultury: Lubomír Zaorálek  
Ministr zemědělství: Miroslav Toman 
Ministr školství: Robert Plaga 

https://cs.wikipedia.org/wiki/16._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je_to_na_n%C3%A1s!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milion_chvilek_pro_demokracii

