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Jak oslavit 100 let Československa? Je toho tolik, za co první republice a jejím zakladatelům 

vděčíme. Myslím, že organizátoři oslav v Zelenči zvládli nelehký úkol na jedničku. 100 let 

Československa jsme tak mohli týden před oficiálními narozeninami společně oslavit na louce za 

hřištěm. A nejenom tam – součásti byly i výstavy fotografií, výtvarných děl, retro-koutek, kavárna, 

sázení památných stromů, jízda dobovým autobusem. Nakonec posuďte sami – hle fotografie 

nadšenců oslav půjčené z internetu.  
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Náš první prezident  

     Narodil se 7. 3. 1850 v Hodoníně. Absolvoval 

čejkovickou základní školu a poté gymnázium 

v Hustopečích. V 15 letech pracoval jako domácí 

učitel bohatých rodičů. V roce 1869 odešel do 

Vídně. V roce 1872 vystudoval filozofickou 

fakultu. 15. března 1878 se oženil s Charlottou 

Garrigue (jejich děti: Alice, Herbert, Jan).  

     28. října 1918 přijel do ČR a stal se prvním 

československým prezidentem. V roce 1919 

založil univerzitu v Brně, která dostala název 

Masarykova univerzita. Prezidentem byl zvolen 

čtyřikrát: 1918 – 1920, 1920 – 1927, 1927 – 

1934, 1934 – 1935. V roce 1935 abdikoval ze 

zdravotních důvodů a přestěhoval se do zámku 

v Lánech. V září 1937 vážně onemocněl a 14. září 

zemřel na zápal plic.              Daniel Peteraj  

 
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil v chudé 

rodině. Nejlepší vztah měl ke své matce – 

právě ta mu vařila jeho nejoblíbenější jídlo: 

švestkové knedlíky. Již v dětství si také 

zamiloval písničku „Ach synku, synku“.  

                                                  Sarah Kutinová 

 

 

 

 



 5 

 Samotná 

vlajka Československé republiky byla 

ústavním zákonem tvořena ze spodního pole 

červeného a vrchního pole bílého, mezi něž 

byl vsunut modrý klín od žerdi do středu 

vlajky, přičemž poměr vlajkové šířky k její 

délce byl dán 2:3 a délka klínu se rovnala 

polovině vlajkové délky. Málokdo ale ví, že původní návrh byl mnohem komplikovanější!  

Již od 15. století jsou známy červené české prapory s bílým 

lvem. Od 19. století se častěji užívaly zemské barvy odvozené 

ze zemských znaků zemí Rakouské monarchie. Bíločervené 

barvy se objevily například na pražských barikádách v roce 

1848. Na Moravě se používala žlutočervená bikolóra, která je 

odvozená od moravského znaku. 

Tuto vlajku si oblíbili spíše Moravští Němci, zatímco česky 

hovořící Moravané upřednostňovali bílo-červeno-modrou 

trikolóru. Rok 1918 je spojen se začátkem nové etapy v českých a slovenských dějinách, když v říjnu 

vzniká Československá republika. V současnosti máme stejnou vlajku jako v roce 1918.     Jonáš Blahut 

 
                      Milada Horáková 

Učiteli se nestává často, že žák chce něco udělat – napsat - 

vypočítat sám od sebe. O to více si vážím tento příspěvek 

jedné z mých žaček z osmé třídy, která si přeje zveřejnit pouze 

iniciály svého jména. Řekla: „V tomto čísle musí být určitě 

něco i o Miladě Horákové! Zaslouží si to“!                                                            

Já plně souhlasím a autorce děkuji! 

Milada Horáková, rozená Králová, byla česká právnička, politička, bojovnice za práva žen, oběť justiční 
vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla 
jedinou ženou popravenou během justičních vražd. Podle mého názoru to byla jedna z nejstatečnějších žen, o kterých jsem 
slyšela. Původně měla dostat trest na doživotí, ale prezident Gottwald podepsal rozsudek s trestem smrti. Proto byla 27. 
června 1950 na pankráckém dvoře poprava (oběšena).  
Její život  
Krátce po ukončení studia se vdala za Bohuslava Horáka, zemědělského ekonoma, kterého znala již ze studií. Horák byl 
redaktorem Československého rozhlasu, koncem první republiky jeho programovým ředitelem. Díky němu pak hluboce 
věřící Horáková přestoupila i se svými rodiči od římsko-katolické církve k Českobratrské církvi evangelické. 
2. světová válka 
Neušla však pozornosti gestapa a 2. srpna 1940 byla společně s manželem za práci v ŽNR zatčena a vězněna v různých 
věznicích. Po zjištění napojení na odboj byla tvrdě vyslýchána a bita, pro gestapo však bez úspěchu. 
Po osvobození v květnu 1945 se vrátila do Prahy, kde se setkala s manželem, který přežil pochod smrti. Po konzultacích s 
prezidentem Benešem, který apeloval na potřebu kvalitní stranické politiky, vstoupila znovu do vedení své obnovené 
strany ČSNS a přijala poslanecký mandát Prozatímního národního shromáždění. 
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25. února 1948 – 27. září 1949 
V období vládní krize se snažila o svolání schůze parlamentu, což se jí nepodařilo. Na stranické 
schůzi ČSNS 24. února 1948 odhalila Aloise Neumana jako skrytého komunistu. Neuman ze schůze utekl, a tak nemohl být 
ještě ten den vyloučen, jak bylo navrženo. Druhý den vstoupil do obrozené Gottwaldovy vlády jako ministr-zástupce ČSNS. 
Po neúspěšném boji s finálním nástupem komunismu se 10. března 1948 rozhodla demonstrativně vzdát svého 
poslaneckého mandátu na protest proti jejich jednání. Shodou okolností to bylo právě v den smrti Jana Masaryka. 
Nastoupila opět na pražský magistrát, tentokrát jako sociální referentka Ústředního národního výboru. Přestože měla 
možnost opustit Československo, svůj odchod z vlasti oddalovala a byla stále politicky aktivní. Horáková se dostala do 
hledáčku jako vhodný kandidát pro akci StB „Střed“, v rámci níž měla být 27. září 1949 zatčena. Pokus o předvedení do 
vazby se doma na Smíchově nezdařil, neboť tam byla jen služebná, dcera a Bohuslav Horák, kterému se podařilo 
v nestřeženou chvíli uniknout. Varovat svou ženu se mu však nepodařilo, neboť již byla zatčena o několik hodin dříve ve své 
kanceláři v Masné ulici. 
Justičnívražda                                                                                                                                                                                               
Milada Horáková odmítla žádat o milost, ale její dcera i advokát tak učinili. Přestože se mnohé významné osobnosti, 
například Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová, snažily svými dopisy získat pro 
odsouzené milost u prezidenta, Gottwald formálně na doporučení ministra spravedlnosti, rozsudky k trestu smrti podepsal. 

 
Symbolický hrob M. Horákové na čestném pohřebišti na Ďáblickém hřbitově v Praze 

Poprava Horákové byla vykonána oběšením na dvoře pankrácké 
věznice 27. června 1950 v 5:35 hodin ráno, jako poslední ze všech čtyř k smrti 

odsouzených (před ní byli oběšeni Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecl).  

„ 

Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto 
zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. 
Přeji vám to, přeji vám to…                                                       L. F. 8. B                                               

“ 
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(řecky: demos = lid; kratein = vláda, tedy vláda lidu) 

Demokracie  je forma vlády, ve které se všichni 
občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo 
skrze volené zástupce – na navrhování a 
přijímání zákonů. V Česku demokracie panovala 
od První republiky mezi roky 1918 až 1938. 

Mezi roky 1948 až 1989 zde panoval komunistický režim. Od roku 1989 je v Česku 
demokracie opět. V roce 2014 bylo 48 % lidí spokojených s demokracií v Česku, zbylých 
49 % nespokojených (výzkum CVVM). Většina jiných politických systémů se většinou 
neosvědčila. Výhodou demokracie je to, že si lidé strany v parlamentu volí přímo. Dnes se u 
nás volí formou přímé volby už i prezident.  Lucie Krekulová 

 

                                                    

 
Miloš Zeman je současný prezident České republiky. Je prezidentem už po druhé. V  letech 

1996–1998 zastával funkci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. Je 

to 3. prezident od vzniku samostatné České republiky.  27. ledna 2018 vyhrál výsledkem 

51,36 % a obhájil prezidentský úřad na dalších pět let. Jakub Krabička 
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Jaké to bude za sto let?                                                
To nikdo neví, ale podle mě, se život na Zemi zhorší, 
pokud se lidé dále budou dohadovat o věcech zcela 
nepodstatných.                                                            Jak 
bude vypadat za sto let planeta Země? 
Myslím si, že se určí světová měna, kterou budou 
platit všichni obyvatelé Země. Lidé nebudou muset 
směňovat peníze, když budou chtít odcestovat do 
zahraničí. Avšak to bude špatné pro obchodníky, kteří 
v dnešní době kupují movité věci v určité měně a 
prodávají je v měně jiné, která jim vynese zisk.  
      Také se domnívám, že pokud si lidé neuvědomí, 

jak hospodařit s vodou, je velká pravděpodobnost, že život zanikne, protože už i nyní jsou 
problémy se zásobami spodních vod. A co se stane, když nebude spodní voda? Nebudou rostliny. A 
když nebudou rostliny? Nebude kyslík, což vede k zániku lidstva. Proto by lidé měli začít šetřit 
pitnou vodou.  
      Velkou roli v budoucnosti budou hrát počítače, technika a internet. Děti už nebudou chodit 
vůbec ven, učit se bude jen s pomocí počítačů, žádné učebnice ani zápisky do sešitů jako známe 
nyní a s největší pravděpodobností se už nebudou číst žádné knížky.  
      Dalším problémem se stanou živočichové. Postupně i v této době vymírají některé druhy zvířat. 
Další generace už třeba nemusí vidět nosorožce, slony, medvědy a mnoho dalších úžasných zvířat. 
Člověče, není to škoda? 
      Svět má hodně problémů, které by se měli řešit, aby lidstvo nezaniklo. Globální oteplování, 
nedostatek pitné vody, zbytečně znečišťování ovzduší.  To všechno vede k záhubě. Z mého pohledu 
to vypadá, že lidé se snaží vymyslet létající auta, jak číst myšlenky nebo se stále dohadují o věcech 
nepodstatných. Lidstvo by spíš mělo řešit problémy, který ničí náš svět. K čemu nám budou tyto 
zbytečnosti, když život zanikne? 
Místo toho aby se svět hádal, měli by se všichni spojit a bojovat proti vyhynutí života na Zemi.                                                                                                                 
Tereza Moliterni, 9. B 

  
 
Žáci 5. B se loni zúčastnili výtvarné soutěže, která se konala pod 
záštitou Člověka v tísni. Každý rok se snažíme navštívit festival JSNS, 
zabývající se problematikou lidských práv. Děti mají možnost 
zhlédnout tři filmy poukazující na život a práva dětí z různých koutů 
světa. A právě loni jsme 
po filmové projekci 
vyjádřili své pocity z filmů 

a nakreslili obrázky k těm nejzajímavějším. Naše třída 
zaslala skupinové leporelo, které sklidilo velký úspěch a 
vyhrálo kategorii kolektivů. Za odměnu byla třída 
pozvána na prohlídku ČT a vybraní žáci nás zastupovali při 
natáčení pořadu Planeta YÓ. Třída měla možnost 
natáčení sledovat přímo ve studiu.  
Na naše hvězdy se můžete podívat na programu televize 
ČT- D, 19. 12. odpoledne. Martina Listopadová, třídní 5. B 
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Díky projektu Edison přijelo v polovině listopadu na naší školu 

na týden 6 stážistů z různých zemí světa. Zúčastnily se všechny 

třídy. Komunikačním jazykem projektové výuky byla angličtina.   

Přivítali jsme u nás - Farise M. Jaafari (Maroko), Emanuela T. 

Golub (Rumunsko), Ashoka Viswanath (Indie), Ani Tavberidze 

(Gruzie), AOleksandru Zavalna (Ukrajina) a Aidanu Imangalieva 

(Kazakhstán).  

Pro čtenáře Klásknovin jsme 

připravili malou anketu mezi 

žáky a učiteli. Zeptali jsme se 

za vás: Jak se Ti/Vám   projekt 

Edison líbil?: 

• „ Naučila jsem se 

něco nového 

z angličtiny. 

Prezentace byly 

hezky udělané, 

proložené fotkami. 

Adéla Sklenařová  

 

• „Dozvěděl jsem se hodně o zemích. Hodně o 

Gruzii, což je teď‘ moje cílová destinace. I když se 

tam asi nepodívám, přednáška se mi líbila a 

myslím si, že Gruzie je krásná země. Mikuláš Fořt 

 

• Perfektně jsem si procvičila angličtinu. Měla jsem  

možnost i  jet se studenty na výlet do Prahy. Klára 

Kroužková  

 

• Dozvěděla jsem se hodně nových věcí.  Naučila 

trošku mluvit i jinými jazyky.  Týna Králová  

 

• Byla bych ráda, kdyby se tento projekt opakoval.     

Lucie Krekulová  

 

• „Mně osobně to nedalo téměř nic. Jen jsem se 

koukl na to nejlepší z dané země.“  Jonáš Blahut 

 



 10 

• „Přišli tři muži a tři ženy. Jsou vysokoškoláci, je jim okolo 20 let.  Momentálně už jsem se 

dozvěděl hodně o čtyřech státech. Kazachstánu, Maroku, Ukrajiny a Rumunsku. Těším se na 

poslední dva státy. Indii a Gruzii.“                     D. P., 7. roč.  

• Líbilo se mi, že cizinci byli milí a když jsme měli otázku, tak nám rádi odpověděli. Tereza 

Moliterni 

• „Byli skvělí, vtipní. Hodně mluvili o své 

kultuře a hráli si s námi hry.“                    

S. V. 7. roč. 

• „Naučili jsme se dost o historii jejich 

zemí.“                                   K. Š., 7. roč. 

• „Chci také cestovat a prezentovat Česko, 

až budu vysokoškolák.“           J. K., 7. roč. 

• „Ukázali mi, jak se mé jméno píše 

arabsky, v hindštině, rusky a gruzínsky. A 

viděla jsem i fotky  

nejstarších lidí – objevili je v Gruzii.“       

 A. J., 3. roč.  

• Projekt EDISON se mi líbil, i když jsem něčemu 

nerozuměl. Nejvíc se mi líbilo to, že jsem se naučil 

něco nového, o čem jsem nevěděl. Všechny státy 

(Gruzie, Rumunsko, Kazachstán, Maroko, Ukrajina 

a Indie) měly propracované projekty, které měly 

hlavu a patu, ale někdy i aktivitu pro celou třídu. 

Někdy jsme se museli stěhovat do jiných tříd, ale 

stálo to za to.  Nejvíce se mi líbila prezentace 

Gruzie, protože jsme se naučili, jak se píše v Gruzii. 

Mohl jsem si v jejich písmu napsat své jméno. Gruzie je malý stát, ale i tak jsem se dozvěděl mnoho 

zajímavých informací, dokonce jsme si vyzkoušeli jejich tradiční tanec a byla to velká legrace. Přál 

bych si, abychom si o jiných zemích zase další rok 

popovídali. Lukáš Teplý 

CO NA „EDISON“ ŘÍKAJÍ 

UČITELÉ? 

„Jako náhradní rodina jsme si týden s Farisem užili, 

spřátelili se a zůstáváme dál v kontaktu. Vzali jsme 

ho na několik výletů… Ve čtvrtek do 

Prachovských skal, v pátek jsme byli ještě s 

Eliškou a Sashou ve skanzenu v Přerově a v 

sobotu jsme přibrali Sashu také na Karlštejn 

a na Velkou Ameriku. Pro Klásknoviny ráda 

posílám i pár fotek.“                                       

Petra Veselá, třídní 1. B  
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„Maroko, Kazachstán, Indie, Ukrajina, Gruzie… Kdo z nás všechny ty 

státy za svůj život navštíví? Asi málokdo. Ale ty země přišly za námi. 

Mohli jsme se potkat s jejich obyvateli - a to přímo doma, v Zelenči. 

Mohli jsme s nimi mluvit a zeptat se jich na cokoli, co nás zajímá. 

Řekli nám, co rádi jí,  jakou muziku poslouchají, čeho se bojí a z čeho 

mají radost. Kdo tuhle zkušenost jako dítě zažije, už nikdy nebude 

automaticky házet všechny muslimy, hinduisty nebo jakákoliv jiná 

náboženství a jiné rasy do jednoho pytle. Protože tohle byli kámoši, 

byla s nimi sranda, rozuměli jsme si.  Stačilo se jakž takž domluvit 

anglicky. Podle mě pecka: naprosto skvělý a užitečný projekt.                                                               

Jana Dresselová, učitelka NJ  

„Objetí silná a upřímná. Svědectví pravdivá. Prezentace 

vybízející k návštěvě každé ze zastoupených zemí. Děkuji 

své kolegyni Janě Matouškové za skvělou organizaci a 

rodinám, které cizince přijaly, za úžasné gesto 

pohostinnosti, kterou byla kdysi naše země pověstná. 

Bonusem projektu Edison byl pro mě francouzsky mluvící 

Faris z Maroka ☺☺☺☺                                                                        

Pavlína Jurzykowská, učitelka FRJ 

 

Líbilo se i lektorům! 

Uplynulý týden naši domácnost ovládla 

angličtina. Společně s Timmym jsme prožili 

příjemný týden vzájemného poznávání kultur, 

povídání, výletů i společného vaření. 

Přikládám fotku a děkovný dopis od 

Timmyho. Martina Listopadová 
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Závěr listopadu sebou přinesl projektový den v duchu sdílení zážitků. Žáci jednotlivých tříd 

se mezi sebou navštívili a ukázali ostatním, jak s třídou oslavili sto let republiky.  

 

 

 

 

 

Někdo si připravil prezentaci z navštívených 

významných míst, výstav či památek (Kutná Hora, Vyšehrad, Legiovlak,…). Třída 3. A 

například překrásně pro prvňáčky připravila vyprávění o 

hračkách, panenkách, plyšácích a stavebnicích našich 

babiček či prababiček. V tomto případě se děti inspirovaly 

návštěvou muzea hraček.  

 

 

 



 13 

Nejakčnější to bylo ve třídě pana učitele Baláka – kde žáci zinscenovali atentát na 

Heydricha.  

Anketa – Jak se Ti líbil projektový den? 

• Celý projektový den byl dobrý. I muzikál se mi líbil, protože se děti snažily.                                                                      

Lukáš Kejha, 8. B 

• Projektový den se mi líbil, protože jsme se dozvěděli, kde všude byly jiné třídy na 

výletě. Líbil se mi Koncert, protože jsme mohli vidět, na co všechno mohou hrát žáci 

ZŠ Zeleneč. Moc mě, ale nezaujala prezentace 4. B, protože nás hodně zkoušeli.  

 Lucie Myrdaczová 8. B 

• Projektový den byl docela pěkný. Líbilo se mi, že jsme měli sami prezentovat. Super 

bylo, že po prezentaci nám zbyl čas i na hry.                                                                          

Vohnoutová 8. B  

 

 

 

 

 

 

 

• Líbil se mi koncert. Bylo to hezky 

zpracované. Paková Agi,  8.B 

• Líbilo se mi, že jsme se neučili a 

měli jsme zkrácenou výuku. Prezentace   

4. B se mi ale nelíbila, protože to měli 

formou otázek, mohli spíš říct něco 

zajímavého.  L. Krekulová 8.B             
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„RYBNÍČKOVÉ“ DRUŽINY SLAVILY REPUBLIKU 
Také my ze školní družiny „od rybníka“ jsme se 
zapojili do oslav 100 let státnosti. Nejdříve jsme 
s dětmi navštívili výstavu fotografií z archivu pana 
Kubáňka. Děti si mohly prohlédnout, jak vypadala 
obec, kde většina z nich bydlí, před mnoha lety. Dále 
si také vyzkoušely hasičskou přilbu,  potěžkaly 
některé hasičské náčiní, ale třeba i zatroubily na 
trubku. Výstava se dětem moc líbila. 
V dalších dnech jsme se vydali na putování po nově 

vysázených důležitých  stromech v obci. Prošli 
jsme poctivě všech 10 stromů včetně stromu 
republiky – lípy. U každého jsme se zastavili, řekli 
si, kdo strom zasadil, jeho název, prohlédli si ho 
a samozřejmě se vyfotili. Byl to hezky strávený 
společný čas. Prošli jsme se na čerstvém vzduchu 
a zároveň se dozvěděli mnoho nových informací. 

                                     Za ŠD D. Chudková 
 
GOBLÍKOVÝ TURNAJ V DRUŽINĚ U PETRY 

 
 
U BÁRY SE SKÁKALO PŘES KALUŽE ☺☺☺☺ 
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DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA 
 
Již poněkolikáté k nám do družiny přijela dřevíčková 
dílnička. Druháci si mohli vyzkoušet "truhlářské 
práce." Pomocí pilníků, rašplí, smirkového papíru, 
ruční (za asistence i elektrické) vrtačky si děti 

vyrobily hračku na kolečkách. 
Někomu pod rukama vzniklo 
autíčko, jinému vláček, ježek či 
hlava pejska. Po opracování a 
přidání koleček si děti mohly 
hračky domalovat. Jako sladkou 
tečku nakonec děti dostaly 
dřevěné srdíčko. Po začištění 
hran a domalování určitě udělalo 
radost každé mamince.  
 

  
Dobrá zpráva přišla i z Hobbýku – pro děti od deseti let mají nový kroužek plný pohybu: 
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Dne 18. října zástupci školního parlamentu při ZŠ Zeleneč 

pomohli s vysazením jednoho z 10 stromů republiky, 

dřezovce trojtrnitého. Akce se uskutečnila v rámci 

blížících se oslav 100 let vzniku samostatného ČSR.  

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ TŘÍD V 

BODOVÁNÍ BODOVÁNÍ BODOVÁNÍ BODOVÁNÍ     ÚKLIDU VE 2. ÚKLIDU VE 2. ÚKLIDU VE 2. ÚKLIDU VE 2. ––––    9. T9. T9. T9. TŘÍÍÍÍDÁCHDÁCHDÁCHDÁCH    

 
START:    pondělí 12. LISTOPADU 

 

KDO BUDE BODOVAT?    V. Vojnar, M. Myrdaczová, M. Havelková 

 

CO SE BUDE HODNOTIT?   => maximum 5 BODŮ během jedné kontroly:  

� čistě smazaná tabule = 1 bod 

� úklid v lavicích = 1 bod 

� pořádek kolem koše (plasty patří 

do koše na chodbě) = 1 bod 

� pořádek na parapetech, poličkách a 

učitelském stole = 1 bod 

� pořádek na podlaze a pod lavicemi 

= 1 bod 

DRŽÍME PALCE, ABY PRÁVĚ VAŠE TŘÍDA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU VYHRÁLA!!!      ŠP. 
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 Tento školní rok se na naší škole „touláme“ historií – žáci 3. A se proto 

pokusili sepsat pověst o tom, jak asi vznikla 

naše obec. Hle, nejlepší práce od Nely 

Gardašové:  

 

 Návrhy známek při příležitosti oslav výročí 

vzniku Československa - 4. A:  

 

 

 

 

 

 

 

 Klíče ke svobodě – 7. B: 
 

 Děkujeme za demokracii – 5. C 
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Před sto lety skončila válka, 

vznikl československý stát. 

Od té doby uplynula dálka, 

velkých tanků už se nemusíme bát. 

Pak ale zlý člověk přišel, 

na paži hákový kříž, 

z koncentračního tábora skoro nikdo nevyšel, 

Židé znali jen mříž! 

 

Co se stalo za sto let, 

o tom bych chtěl vyprávět. 

My stihli svůj stát vytvořit, 

Němcům hranice rozbořit! 

Když druhá válka skončila, 

nadvláda Němců se zhroutila. 

Vše nám v mysli zůstane, 

snad se to více nestane! 

Válka byla hrůza veliká, 

naděje na vítězství rychle zaniká. 

Lidé měli hlad a strach, 

všude byl cítit střelný prach. 

Velký převrat nastal ke konci, 

zdá se, že jsme zase u moci. 

Nikdo neměl své slovo, 

teď už mají do jednoho. 

100 let slavíme teď, 

slavit budeme zas za 100 let! 

Zbavili jsme se dřívějšího režimu, 

dali jsme se na svobodnou pěšinu. 

vypukla Sametová revoluce, 

lidé vyšli do ulice. 

Přišli jsme o naše slovenské bratry, 

byly nám uzavřeny Tatry. 

Slovensko si jede svoje, 

ve sportech to bývají obrovské boje. 

Chtělo to chvilku strpení, 

zbavili jsme se toho trápení. 

Teď jsme ve svobodné zemi, 

díky našemu spasiteli. 
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