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Základní informace 

země 
původu Německo 

Tělesná 
charakteristika 

hmotnost 34–43 kg 

výška † 55–65 cm 

barva 

celočerná 
vlkošedá 
černá se 
znaky 
bílá barva 
je 
nepřípustná 

ěmecký ovčák: je plemeno psa, pocházející z Německa. Je to nejrozší
plemeno psů na světě a nejrozšířenější služební plemeno – v podmínkách 
používá k ochraně majetku i k práci policejní, záchranářské, vodí slepce. Kdysi byl 
ěmecký ovčák zneužit k hlídání zajatců v nacistických táborec

Je to silný, středně velký pes. Kostra německého ovčáka je hodn
Výraz v obličeji je živý, pozorný. Hlava je přiměřeně široká. Uši pevné, vysoko 
nasazené, rovné-vztyčené (u štěňat až do věku 8 měsíců mohou být ješt
Ocas je dlouhý, hustě osrstěný, v klidu svěšený dolů. Chrup dob
zdravý, plný počet zubů, nůžkový skus. Oči středně velké, mandlovité, šikmo 
položené. Barva očí pokud možno tmavohnědá. Krk je silný, svalnatý, st
dlouhý. Linie hřbetu od kohoutku mírně upadající až ke špič
hluboký, ne příliš široký. Tlapky kulaté. Německý ovčák pro podmínky 
registrovaného chovu je kontrolován na dysplazii kyčelních kloub
hodnoty pro další chov jsou: 0 — negativní, 1 — téměř negativní, 2. stupe
ě přípustný. 

Mnoho lidí si plete NO s Bílým švýcarským ovčákem. Bílý
pouze bílou barvu a ta je u NO nepřípustná. Lidé si také pletou  NO s 
Československým vlčákem. NO je již i s dlouhou srstí.  

                                                                      Německý ovčák dlouhosrstý                                                                 

                                             Československý vlčák                                                                            
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Akita Inu je psí rasa (plemeno), která pochází z Dávného východu, přesněji z Japonska z ostrova 

Honšú. Tato rasa je pojmenována podle provincie Akity, z níž pochází.  

Akita Inu je poměrně velký pes s vyrovnanou a klidnou povahou. Akity jsou inteligentní  a učenlivé, 

jejich výchova si však žádá zkušeného chovatele. 

CHARAKTERISTIKA PLEMENE 

Akity jsou nesmírně milí a příjemní společníci. Jejich příslovečná vlastnost je věrnost. Své rodině a 

pánovi  jsou neuvěřitelně oddané. Jsou to stateční a neochvějní psi  s vysokou inteligencí . Na svou 

velikou velikost málo jedí a jsou někdy citliví na různé složky potravy (hlavně na sóju). Jsou vhodní i 

na výcvik, ale vyžadují individuální přístup a nehodí se pro každého. Prodleva mezi příkazem a jeho 

vykonáním je mnohdy delší než u normálních plemen. Přesto se rádi učí a to, co se naučí nikdy 

nezapomenou. Milují děti, ke kterým se chovají s citem a jemně. Svou rodinu milují a brání ji před 

jakýmkoliv nebezpečím. 

U psů (samců) se často objevuje dominantní chování především k jiným psům. Agresivnímu chování 

vůči psům lze zabránit dobrou socializací již ve štěněčím věku. Čím více se pes bude seznamovat s 

ostatními, tím se nám lépe podaří tomuto negativnímu jednání předejít. Další zlozvyk je 

tvrdohlavost. S akitou, která si něco usmyslí, nic nehne. Vše lze vyřešit důslednou výchovou, ne však 

fyzickým trestáním, protože tím se ve psech tvrdošíjnost utvrzuje. Proto je tak podstatné tvrzení, že 

akita není pes pro každého. 

Každý, kdo si akitu pořídí, v ní najde nejlepšího přítele, věrného partnera při vycházkách i lenošení… 

Majitel musí být se psem této rasy ve velmi úzkém kontaktu, protože akity, které jsou nucené 

pobývat většinu dne samotné, trpí. Akita je na svou rodinu velmi fixovaná a chce být s ní, ať už je 

kdekoliv. 

POUŽITÍ A UPLATNĚNÍ PLEMENE 

Akity se původně ve své domovině využívaly k lovu velké zvěře. V Japonsku ale velké zvířeny značně 

ubylo, tak se pro Akity hledalo nové uplatnění. Stali se z nich společníci samurajů a šlechtických 

rodů. Akity jako symbol věrnosti a statečnosti se zúčastňovaly mnoha obřadů a ceremoniálů. 

Dnes ve své vlasti slouží u policie i armády, stále častěji se uplatňují v canisterapii a to dokonce i v 

České republice. Rychle se učí a mají vynikající čich. V myslivosti se nyní již neuplatňují a byly 

nahrazeny evropskými loveckými plemeny. Jinak je to všestranné plemeno, vytrvalé a přizpůsobivé.  

 



                             

           Jdou dva blázni po chodníku a jeden říká tomu druhému: "Když uhodneš, kolik mám 
hamburgerů v téhle krabici, tak ti všechny tři dám."  

Zvláštní znamení: Ptá se policajt potenciální vdovy v márnici: "Vím, že je to pro Vás těžké. 
Byla byste tak laskava a mohla byste identifikovat tělo Vašeho manžela ? Měl nějaké 
zvláštní znamení ?" "Ano, koktal.  

Cesta na školení: Leží policajt na louce, kouká na měsíc a říká: "Sakra, to je dálka, 
to je dálka!" Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. Policajt mu odpoví: "Vidíš 
tu dálku?" "No jo, vidím, a co má jako bejt?" "No, náčelník mě poslal na měsíc na 
školení!" 
 

Propustí pána z psychiatrické léčebny. Za pět minut se vystrašený vrátí zpět. Ale copak, 
vždyť přece víte, že nejste žížala, tak můžete jít klidně domů.‘‘,,No, já to vím, vy taky…. Ale 
víte, to ten kos na stromě v parku? 

Zajíčku, proč maš tak krátké uši? Ale jsem romantik. 
Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn ...  

            Který had je nejchytřejší?     Brejlovec.  

          Sedí v noci dvě sovy na větvi. První se otočí a udělá: „Huuuu, huuuuu...”  Druhá na to: 
„Joj, to jsem se ale lekla!” 

           Sedí si tak hroch v bahně, prdí do vody a počítá bublinky. Přijde k němu druhý hroch a 
povídá: „Pojď se mnou zašlapovat žáby!” „Jsi se zbláznil, ne? To mám všeho nechat a jít 
dělat nějaké kraviny?”  

          „Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!”„Jak je to možné?”„V čera v noci 
štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni!” 

          Vážená paní hyeno, když Vaši dceru napomínám, blbě se směje!  

           Říká stonožka kolegyni: „Holka, se mnou je to špatný, já už jsem padesáti nohama v 
hrobě!” 

           Pepíček zazvoní u dveří sousedů. Otevře paní Lambergová a ptá se: „Co chceš, 
Pepíčku?”„Našel jsem vašeho kanárka.”„Ale, Pepíčku, to je kočka,” diví se sousedka. „Já 
vím, kanárek je uvnitř!” 

           Malý Pepánek se v noci vzbudí a vidí, jak z jejich dveří odchází zloděj s plnými 
taškami. Aby nevzbudil rodiče, tak na něj polohlasně volá: „Prosím vás, nemohl byste 
ukrást i moje housle?” 

         Při venčení v parku: „Paní, proč ten váš pes pořád štěká?” „Trénuje na řečnickou soutěž.” 

 



Britská krátkosrstá kočka 
Britská krátkosrstá kočka se poprvé 
začala chovat kolem roku 1900 ve 
Velké Británii. Byla vyšlechtěna 
křížením perských koček a domácích 
krátkosrstých koček s mohutnou 
stavbou těla. Nejprve byla chována 
pouze v modré variantě, později se 
objevily další barevné varianty a v 
současnosti se chová ve všech 
možných barevných variantách. 
Britská krátkosrstá kočka je jedním z 
nejoblíbenějších plemen čistokrevných 
koček zejména pro svou přítulnou 
povahu, hebkou srst a pěknou tělesnou 
stavbu 

Charakter Britské krátkosrsté kočky mají milou a přítulnou povahu, v mládí jsou velmi 
hravé. Snášejí se s ostatními domácími zvířaty a dovedou se zabavit i samy i když dobu 
čekání na svého pána si převážně krátí spánkem. Britské krátkosrsté kočky jsou vhodné pro 
chovatele, kteří chtějí mít pokojného domácího mazlíčka. 

Standard Britská krátkosrstá kočka je středně velká až velká. Má krátkou hustou srst s 
bohatou podsadou. Hlava je velká, kulatá s masivní lebkou, nos je krátký, široký a rovný. 
Uši jsou malé, mírně zakulacené a široce posazené. Oči jsou velké a kulaté a mají žlutou až 
měděnou barvu (u barevných variant jsou povolené i modré a zelené oči).  

Zbarvení srsti 

Základní barvy Britské krátkosrsté kočky se původně vyskytovaly pouze v modré barvě, 
v současnosti se chovají i v barvě bílé, černé, lila, krémové, čokoládové, červené a v mnoha 
jejich želvovinových variantách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

Výlet na Dožínky 2011 

 V pátek 16.září žáci sedmé, osmé a deváté třídy navštívili 8. Královéhradecké krajské dožínky 

2011, které pořádal hejtman Královéhradeckého kraje a primátor města Hradec Králové. Žáci 

zhlédli výstavu hospodářských zvířat , prezentaci včelařství, prezentaci chovu ovcí a koz, 

přehlídku zemědělské techniky a představily se zde také zemědělské střední školy tohoto 

regionu. Součástí programu byly i soutěže s ekologickou tematikou, kterých se naši žáci zúčastnili. 

Cílem akce bylo seznámit děti s problematikou zemědělství a životního prostředí kraje. Díky 

krásnému počasí se celý výlet skvěle vydařil. 

Zahájení nového školního roku 2011/ 12 

            Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili nový školní rok. V útulné a bohatě vyzdobené 1. třídě přivítala 

prvňáčky kromě třídní učitelky Mgr. Petry Petráčkové ředitelka školy PaedDr. Marcela Vaňková, 

starosta obce Hlušice pan Jaroslav Trejbal a šťastný vstup do školy všem popřála i paní Jitka Tichá 

z MŠ. Letos poprvé zahájí všichni žáci výuku podle školního vzdělávacího programu "Poznávej a 

přemýšlej". Přejeme všem dětem hodně radosti a spokojenosti ve škole. 

 

 

 

 



 

  
Země původu:  Německo 

Německý rex je kočičí plemeno, jedno ze 
čtyř plemen rexů, koček s kadeřavou srstí. 
Stavbou těla se podobá obyčejné domácí 
kočce, její srst je ale mírně zvlněná. 

Standard německého rexe 

Tělo: Dnes je německý rex středně velká 
kočka, jejíž tělo má střední délku. Je silné a 
svalnaté, ale nikdy masivní nebo podsadité. Hruď je z profilu zakulacená a vysloveně silná. 
Zadá jsou od ramen až po trup naprosto rovná. 

Nohy a tlapky: Standard německého rexe předepisuje jemné středně dlouhé nohy. 
Tlapky jsou výrazné a mírně oválné. 

 Ocas:  Je středně dlouhý. Má silný kořen a směrem ke špičce se mírně sbíhá. Špička ocasu 
by měla být zaoblená.  

Hlava: Hlava plemene německý rex je zakulacená s dostatečnou šířkou mezi ušima. Vnější 
linie hlavy by měla téměř rovně stoupat od tváři ke špičkám uši. Uši jsou středně velké a 
mají širokou základnu. Jejich špičky jsou mírně zaoblené. Vnější strana by měla být hustě 
porostlá jemnou srsti. Vnitřní strana je jen mírně osrstěná. Brada je silná; tváře jsou dobře 
vyvinuté. Nos má u kořene mírné prohnuti. 

 Oči:  Středně velké oči jsou dostatečné vzdáleny od linie nosu, jsou posazené spíše směrem 
ven. Jsou dosti otevřené a mají zářivou barvu. Barva očí by měla ladit s k barvou srsti. 

Srst: Srst německého rexe je na dotek měkká a sametová. Je krátká, plyšová a zřetelně 
zvlněná nebo kadeřavá. Zvlnění je plně vyvinuto většinou až ve věku jednoho či dvou let. 
Hustota srsti se pohybuje od řídkého měkkého pokrytí po hustou stejnoměrnou strukturu. 
Hmatové chlupy jsou zvlněné. Standard povoluje všechny barvy. Je povolen jakýkoli podíl 
bílé barvy. 

 Vady: Nezvlněná nebo rozcuchaná srst je považována za vadu. Totéž platí pro holá místa 
a příliš krátké nebo holé ocasy. Nadmíru protáhlá hlava, nadprůměrně úzká základna 
čenichu, rovná linie profilu a orientální  čumák  jsou rovněž hodnoceny jako vady.  

 

 

 

 



  

 

 

V Rusku 7.9.2011  odpoledne havarovalo letadlo, na jehož palubě cestoval hokejový tým Lokomotiv 

Jaroslavl. Na palubě bylo 45 lidí, přežili pouze dva pasažéři. Podle informací agentů hráčů zemřeli i 

všichni tři čeští hokejisté, kteří v Jaroslavli působili – obránce Karel Rachůnek a útočníci Jan Marek a 

Josef Vašíček. Zahynul také slovenský útočník Pavol Demitra. 

Hokejisté letěli letadlem tipu JAK-42. Které mělo kontrolu roku 1993 a 1.10.2011 mělo být vyřazeno 

z provozu. První, kdo přežil, byl technik Alexandr Sizov. Je jediným přímým svědkem pádu letadla a 

také jediným, kdo katastrofu v Jaroslavle přežil. Z nejhoršího už je venku. Prodělal operaci tříštivé 

zlomeniny pánve a byl převezen z jednotky intenzivní péče na lůžkové oddělení Sklifosovského 

kliniky. 

Ten druhý hráč, hokejový útočník  Alexandr Galimov (†26), který jako jediný hokejista z týmu 

Lokomotiv Jaroslavl přežil ve středu pád letadla,v podělí nad ránem zemřel 12.9.2011. Měl 

popáleniny na 90%těla. Krátce předtím se podrobil náročné transplantaci průdušnice, kterou jeho 

tělo nezvládlo. Galimov utrpěl rozsáhlé popáleniny a byl celou dobu po nehodě napojen na plicní 

ventilaci. 

 

Letadlo Jakovlev Jak-42 

 

Jedná se o třímotorový proudový letoun, který začal být vyvíjen na začátku 70.let. Od té doby byly 

ale několikrát změněny jeho konstrukční parametry. Byly pro něj také vyvíjeny zcela nové motory, 

což není v letecké praxi obvyklé. 

 

Letecký publicista Martin Velek v České televizi řekl, že je to stroj, který v Rusku vpodstatě dožívá a 

není perspektivní. Konstrukční vada byla podle Veleka příčinou zatím pouze jedné jeho nehody. 

Strojů bylo vyrobeno nejméně 185. 

 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

  

  

  

  

  

                                                         LETADLO TYPU: JAK-42 
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V TĚCHTO TROSKÁCH ZAHYNULI  

NAŠI 3 REPREZENTANTI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

J.MAREK                J.VAŠÍČEK                         K.RACHŮNEK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

SESTAVA TÝMU LOKOMOTIV JAROSLAVL PŘED PÁDEM LETADLA 

 



 

    

Poškoláčka: 

Anetka                                                                                            Píra 

Janča                                                                                               Týnka 

 

Omalovánka: 

 


