
 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní časopis, ročník I., číslo 1., vychází 5. 10. 2007 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, zástupce Daniel Pršala 
 

Dobrý den, vážení čtenáři, 
právě držíte v rukou první číslo našeho školního časopisu, doufejme, že není poslední. Chtěli bychom Vás seznámit se 
vším možným, co se děje ve světě, co nás zajímá a co, jak doufáme, bude zajímat i vás. Letošním osmákům a zejména 

deváťákům, kteří nejsou ještě rozhodnuti, kam budou pokračovat po ZŠ, jsme připravili rubriku ROZHOVORY. Budeme 
„vyslýchat“ osoby z různých profesí, které se objevují z Roztokách a Kruhu. Dále budeme dělat rozhovory s loňskými 

deváťáky, abychom zjistili, jak se jim líbí na jejich nové škole a tím ulehčili rozhodování těm, kteří nemají jasno. 
Pochopitelně to není časopis jen pro deváťáky a osmáky, ale i pro všechny ostatní, doufám, že si každý najde tu „svou“ 
rubriku, na kterou se bude těšit. A páni učitelé či paní učitelky se můžou prostřednictvím časopisu dozvědět o nás něco 

bližšího, můžou nás poznat i mimo školní lavice, naše koníčky, záliby... 
 Jelikož začínáme, ještě přesně nevíme, co všechno Vás zajímá, o čem byste chtěli číst. Můžete tedy i Vy sami rozhodnout 

o tom, co byste rádi našli v našem časopisu, vše záleží na Vašich ohlasech. Stačí, když nám to napíše na e-mail 
S.kolni-Casopis@seznam.cz, 

tam můžete posílat i veškeré námitky, odpovědi na soutěže atd.   
Přeji příjemné počtení a zábavu, 

zdraví šéfredaktorka Markéta 
 

Obsah: 
1. Branný závod (Kristýna Šírová) 
2. Záhady, tajemno (Kristýna Šírová, Marie Grosmanová) 
3. Kultura (Káťa Michálková, Zdeněk Horák, Jana Mečířová, Markéta Maďarčíková) 
4. Literární tvorba (Simona Hoření) 
5. Svět počítačů (Petr Haken) 
6. Interview (Simona Hoření, Karolína Neřoldová) 
7. Názory, komentáře (Nikola Poláková, Eva Forbelská) 
8. Sport (Petr Kupkár) 
9. Moto, cyklo (Petr Kordík, Josef Mečíř) 
10. Hádanky, křížovky (Nikola Poláková, Lucie Krausová) 
11. Pro pobavení (Nikola Poláková, Lucie Krausová) 

 
 

Branný závod 
 
    Každým rokem se u nás na škole pořádá branný závod. Běhá se určitý okruh a při tom nás čekají i 
různé úkoly a otázky. Musíme nasbírat co největší počet bodů. Letos se závod kvůli nevlídnému 
počasí uspořádal ve škole. Nesoutěžilo se ani o čas, pouze o správné odpovědi. 
 
    V každé třídě byla nějaká disciplína. U nás ve třídě byla zdravověda. Například jsme měli přenést 
nějakého člověka z jednoho konce třídy na druhý. V šesté třídě byl přírodopis. Tam jsme poznávali 
všelijaké rostliny.  
 
    Největší zábavou podle mě bylo sestavování příběhů nebo básní. Úkolem bylo najít po škole 
různě umístěná jednotlivá slova a napsat příhodu, kde bychom je všechny použili. Toto se hodnotilo 
zvlášť a naše vypravování o výletě se školou vyhrálo. Bohužel jsme za to nedostali nějakou zvláštní 
odměnu. 
 
   Jinak většina otázek mně osobně nebavila a byla jsem docela ráda, když jsme skončili. Ale ne 
každý byl zklamaný, některým se tato akce líbila. U některých úkolů se člověk i pobavil. 

(Kristýna Šírová) 
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ZÁHADY, TAJEMNO 
Na úvod 
 
     V této rubrice bych chtěla psát různé strašidelné příběhy, ale i trochu poodhrnout oponu a zasvětit vás do světa tajemna. 
Vysvětlit vám pojmy, které nemusí být každému známé. Nebudu vám vykládat jak čarovat, ani zaklínat. Pouze vám trochu 
posvítím tam, kam mnozí možná nevidí. 

 
Okultismus 
 
    Ze všeho nejdříve bych toto slovo vysvětlila, protože ne každý musí vědět, co si pod tím 
představit. 
     Okultismus je odvozen od latinského slova occultus, což znamená tajný nebo skrytý. 
Můžeme si pod tím představovat něco nadpřirozeného, neznámého či tajemného. 
     Dělí se na tři části, jsou to astrologie, alchymie a magie. 
     Astrologie se zabývá znameními a horoskopy. Alchymie je takový prapředek dnešní chemie. 
Je to obor lidského poznání. Magie ovšem asi není všem zcela odhalena. Někteří si myslí, že je to něco zlého, ale nemusí 
tomu tak vždy být. Všechno dobré se může zneužít pro něco špatného. Stejně je tomu tak i s ohněm. Můžeme jej použít pro 
zahřátí nebo pro ohřátí něčeho, ale taktéž se může obrátit na druhou stranu a třeba nás i spálit nebo způsobit velké požáry.  
 
Nečekaná návštěva 
 
     Jednoho večera v zimě u nás nikdo nebyl doma. Kromě mě a našeho pejska. Uvařila jsem si čaj, protože mně bylo 
chladno. Sedla jsem si na pohovku v obývacím pokoji a pomalu popíjela. Byla jsem utahaná a na chvíli si lehla. 
     Nevím, za jak dlouho mě něco probudilo. Trochu jsem se bála a jenom naslouchala. Bylo slyšet, jak někdo vchází 
k nám do domu a poté jako by si odkládal věci na věšák. V tu chvíli jsem se odhodlala a šla se podívat, co se děje. Stoupla 
jsem si před chodbičku, ale nic jsem neviděla. Nikdo tam nebyl. Ve stejné chvíli, když jsem koukala do prázdné místnosti, 
jsem si povšimla, že náš pes, který před chvíli ještě v klidu spal, seděl u mě a vrčel. Toho jsem se zděsila, protože našeho 
psa jsem takhle ještě vrčet nikdy neviděla. Utíkala jsem zpět a schovala se pod polštáře.  
     Naštěstí zanedlouho přišla mamka a já se přestala bát.  

(Kristýna Šírová) 
 
EGYPT-PYRAMIDY 
 
     Jak asi každý ví, egyptské pyramidy jsou jednou z nejzajímavějších věcí na světě, mimo jiné patří i mezi 7 divů světa. 
Jsou staré několik tisíc let, velmi obrovské a postavěné z balvanů těžkých několik tun. 
      Otázkou ale je, jak je staří Egypťané mohli postavit? Jak dostanete do několika metrů těžké, 2,5 tunové kameny, když 
nemáte k dispozici ani kladkostroj? A dále, kolik otroků muselo na stavbě pracovat…a čím je uživíte? Protože postavit 1 
pyramidu muselo trvat o dost déle než 1 rok (někde se udává až 640 let – Erich von Däniken, jinde 30 let – Jitka Lenková ) 
a takovou dobu živit tolik lidí, to musí být spotřeba jídla vysoká. Také je záhadou, jak při tvorbě chodeb svítili. V žádné 
pyramidě se nenašly očouzené zdi od pochodní a v té době jiné osvětlení neznali. Ale že se jim pyramidy podařily postavit, 
to není jedinou záhadou. Náhodou se zjistilo, že když vynásobíte výšku Cheopsovy pyramidy jednou miliardou, dostanete 
vzdálenost mezi Zemí a Měsícem (149 504 000 km), také tudy prochází poledník, který protíná zeměkouli přesně na dvě 
poloviny, dále když objem pyramidy vydělíte dvojnásobkem její výšky, dostanete Ludolfovo číslo, kromě toho, když 
spočítáte vzdálenost pyramidy ke středu země, dostanete přesně stejnou vzdálenost jako k severnímu pólu. 
      Je toto všechno náhoda a rozmar faraóna? Dodnes nikdo nemůže pochopit, proč se vůbec pyramidy stavěly. 
Samozřejmě slouží jako hrobka faraónů, ale k čemu jim to bylo, to se opravdu neví. 

(Marie Grosmanová) 
 
 
 

KULTURA 
Co můžete navštívit  
Kina: 

♦ film Gympl  
– komedie Tomáše Vorla o studentech, učitelích, rodičích, graffiti, v kinech od 27. 9. 2007, délka filmu 105 min., 

hrají: J. Mádl, T. Hanák, I. Chýlková, J. Kraus, O. Trojan 
- v Biografu Český Ráj v Jičíně můžete film zhlédnout ve dnech 18. – 24. 10. 2007  
- v Jilemnici bude film promítán 30. 10. v 17.30 a ve 20.00 hod. 
♦ film Ratatouille 
– animovaná rodinná komedie 
- v Biografu Český Ráj v Jičíně od 4. do 10. 10. 
♦ film Simpsonovi 
- tuto rodinku asi není třeba příliš představovat, celovečerní film s oblíbenými kreslenými postavičkami můžete 

vidět v premiéře v jilemnickém kinu v pátek 26.10. v 17:00 hod. 
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- 88 min., komedie 
 
Další kulturní akce: 
♦ HRA KOUZEL A MAGIE 

- představení iluzionisty Pavla Kožíška a přední české modelky Martiny Poulíčkové plné neuvěřitelných kouzel a 
perfektní zábavy nejen pro děti 

- Jilemnice – Společenský dům Jilm, neděle 14.10., 17:00 hod., vstup 100,- Kč, děti do 12 let 70,- Kč 
 
♦ O TŘECH PRASÁTKÁCH 

- veselá loutková pohádka, Divadýlko PIKY PIKY Praha 
- Společenský dům Jilm Jilemnice, neděle 21.10. ve 14:30, vstup 35,- 

(Kateřina Michálková) 
 
Harry Potter a Fénixův řád 

 
     Zhruba po týdnu od začátku školy se naše celá škola vypravila do kina Kruh na film 
Harry Potter a Fénixův řád. Pro mě to bylo příjemné zpestření, protože mám tyto filmy 
ráda a baví mě, že se u toho musí přemýšlet.Tento díl je o tom, jak se Lord Voldemort 
vrátí zpět, ale skoro nikdo tomu zpočátku nechce věřit. Do Bradavic přijde nová 
učitelka, je to kůň ministra kouzel, v Bradavicích všechno změní od základů, 
studentům začíná vojna.Všichni si to nechají líbit až na pár odvážlivců v čele s 
Harrym, ti se tajně přes zákaz scházejí a učí se obraně proti černé magii, která se 
prakticky nevyučuje. Oni však mají pocit,že ji budou potřebovat. Mají pravdu, utkají 
se se smrtijedy, bojují statečně. V závěru filmu se utká Voldemort s Brumbálem, ale 
jako vždy se štěstěna obrátí na stranu dobra. Ale aby to nebylo všechno tak růžové, 
Harry přijde o jednu cennou osobu, tou je jeho kmort Sirius Black. Podle popisu děje 
nepoznáte jaký film je, musíte se na něj podívat, ale pokud jste neviděli předchozí díly, 
nejspíš z toho nebudete nic mít. Moc se těším na další díl. 

(Markéta Maďarčíková) 
 
     I mně se poslední filmové zpracování Harryho Pottera velmi líbilo, jen jsem postrádala více humoru, který by odlehčil 
atmosféru strachu v Bradavicích a který naleznete v knižní podobě tohoto dílu. Marně jsem se tedy těšila, jak si filmoví 
tvůrci poradí s bažinami, jež měly být porůznu rozmístěny v Bradavicích. Při 796 stránkách knižní předlohy bylo jasné, že 
některé motivy budou muset být vynechány, ale řekla bych, že závěrečné scény z Ministerstva kouzel by si bývaly 
zasloužily více pozornosti a prostoru. „Accio mozek“ a Nemocnice sv. Munga tak prozatím zůstaly nečtenářům utajeny. 

(I.G.) 
 
Jak nenaštvat svého puberťáka 
      
     Když jsem přemýšlel, o čem napíšu do školního časopisu, vzpomněl jsem si na knihu, která už svým názvem vzbuzuje 
ve čtenářích zvědavost. Napsali jí Zack Elias a Travis Goldman, ilustroval ji Jan Smolík. Najdete zde mnoho zajímavých, 
pravdivých postřehů a rad týkajících se vztahů mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, psaných humornou formou. Kdo se 
rád pobaví s knihou a chtěl by si právě tuto přečíst, může si ji vypůjčit v obecní knihovně. Pro lepší představu jsem vybral 
několik zajímavých vět: 
 
Neoblažujte nás vzpomínkami na svoje hippiesácký mládí. 
Neupravujte nám vohoz a nezastrkávejte nám podolky na veřejnosti. 
Když k nám přijdou kamarádi, neťutínkujte se s námi ani s nimi. 
Nesmějte se svým vlastním vtipům. 
Při nakupování za náma nelezte do kabinky. 
Nevyptávejte se nahlas, jestli nám naše spodní prádlo není už malý. A pokud možno, nevyptávejte se na to vůbec. 
U televize – Neuzurpujte si právo na dálkové ovládání. 
Neprotestujte proti televizi puštěné u jídla s poukazem na to, že si budeme radši povídat. Televize je za všech okolností 
lepší než rozhovor s rodiči. 
 
( … a následují rady týkající se společné jízdy automobilem, rodinné dovolené, sportování, třídních schůzek a dalších 
podobných akcí.) 

(Zdeněk Horák) 
 
Klášter žije! 
      
     22. 9. 2007 od 13.00 hodin do půlnoci se v Nové Pace konal multikulturní benefiční festival. 50 korun z každé 
vstupenky putovalo na opravu kláštera a přilehlé nemocnice, která má sloužit pro těžce nemocné lidi. Program festivalu byl 
velice rozmanitý, vystřídalo se 15 hudebních skupin, např. punková kapela NVÚ, Sto zvířat, nechyběl ani Pitkin, Kalamity 
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Jane a také Mládek s Banjo bandem a další. Mimo spousty hudby a lidí zde byly k vidění stánky neziskových organizací, 
stánky s tričky jak batikovanými, tak s logem festivalu, výroba keramiky, amatérské filmy, čajovna, ukázky různé ruční 
tvorby, galerie s obrazy. Za důkladné povšimnutí stála kapela postižených dětí, která má moc pěknou hudbu ...  

 
(Jana Mečířová a Markéta Maďarčíková) 

 

LITERÁRNÍ TVORBA 
Tajemná noc – Simona Hoření 
 
     O prázdninách jsme se s děvčaty rozhodly přespat ve stanu, který si samy postavíme. Došly jsme si pro něj a začaly se 
stavěním. Zprvu nám to moc nešlo, ale nakonec jsme vše úspěšně dokončily. 
     Ze začátku večera jsme se hádaly, kde kdo bude ležet, když jsme se všechny dohodly, začaly jsme si vyprávět 
strašidelné příběhy a povídky. Když jsme asi po dvouhodinovém povídání chtěly spát, najednou něco slyšíme.  
     „Kolem stanu někdo chodí!“ vykřikla Sára. Na chvíli jsme utichly. A jenom slyšíme, jak pod „nohama vraha“ slabounce 
křupe tráva. Kroky se blíží k zipu našeho dočasného obydlí. Něco o něj slabounce zavadí. „Co teď?“ řekla Týna. „Co když 
je to vrah a chce nás zabít?“ V tu chvíli bim, bam, bim, bam, odbíjí dvanáctá hodina na kostele. Zuzka sebrala všechnu 
odvahu a rozsvítila baterku.  
     V tu chvíli jsme se všechny začaly smát. U stanu celou dobu chodila sousedova kočka Ketina. Únavou a vyděšením 
jsme nakonec přece jen usnuly. Ještě teď si o příhodě všichni povídáme. 

SVĚT POČÍTAČŮ 
 

FlatOut2 
Recenze PC hry 
 
     Pokud nevíte, po jakém herním titulu ve světě závodění sáhnout, tak vám doporučuji vyzkoušet závodní arkádu 
FlatOut2. Na to, abyste rozjeli tuto hru, ani nepotřebujete žádnou extra „mašinu“. Tato hra, jak jsem již na začátku popsal, 
se odehrává v závodním prostředí, ve kterém si zajezdíte se 40 nelicencovanými vozidly, dělenými na 3 kategorie: derby, 
závodní speciály a cestovní vozidla, která budou do určité míry tuningovatelná. Nemám na mysli tuning vzhledový, ale 
tuning motoru, podvozku, pneumatik a jiných součástí, které ovlivní jízdní vlastnosti vašeho auta. Auta jsou nádherně 
propracovaná a zcela zdeformovatelná. Projedeme se více jak na 50 tratích dělících se na 3 turnaje. Tratě jsou zasazeny do 
různorodých prostředí, jako jsou pole, lesy, venkov, město, kanály a další, na nichž bude až 5000 zcela zničitelných 
objektů. Můžeme také vyzkoušet akrobatické disciplíny. S autem?? Kdepak. S figurínou řidiče. Ne nespletl jsem se. 
Součástí disciplín bude skok s figurínou do výšky, bowling, proskok hořícími kruhy, a další zajímavé disciplíny, za které 
budete inkasovat slušné sumičky, které využijete na kýžené vylepšení. Hra se také nechá slušně jezdit s kamarády po 
internetu. Multiplayer je až pro 8 hráčů a to pak je pořádná porce zábavy. 
 
Shrnutí: Tato hra nesází na žádnou next-gen grafiku, ani na super příběh, ale perfektní hratelnost. Navíc za pakatel 299 
„kachlí“, což je velmi dobrá cena na takové množství zábavy. Perfektní model kolizí, jízdních vlastností aut a k tomu 
skvělý soundrack od známých rockových skupin. Případnou nevýhodou může být, že po čase omrzí stále ty samé tratě. 
 
PROSTĚ BOMBA ZÁBAVA NA DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY. 
 
Já dávám 90% 
 
+ auta                                                                           - po čase omrzí tratě 
+ model poškození 
+ tuning vozidel 
+ akrobatické disciplíny 
 

(Petr „SaTOR“ Haken) 
PC tuning 
 
 PC tuning dělíme na dvě odvětví, a to: 
 

• Visuální (Case modding) – Tady se snažíme o to, aby počítač vypadal co nejlépe. Například přidáváme různé 
osvětlení nebo upravujeme celou case ([kejs], skřín na PC), leštíme plechy, přestříkáváme sprejem barvu, 
vyřezáváme otvory, přidáváme větráčky. 
- Jak to vypadá, když je práce hotova se můžete podívat například tady: 
http://images.google.cz/images?q=pc+tuning 
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• Výkonnostní – Zde nám naopak jde o výkon. Například nám nejde nějaká hra, zlepšíme výkon procesoru, 
grafické karty, paměti. Ovšem zde je to trochu jinak než u visuálního tuningu. Když se nám u visuálního tuningu 
něco nepovede, můžeme celý počítač vložit do jiné case a jedeme od znova, zatímco když to s tím zlepšováním 
výkonu (přetaktováváním) přeženeme nebo to jen neuděláme tak, jak bychom měli, zničíme si tím celý počítač. 
Může se stát, že tento neopatrný krok půjde vzít zpět, ale není to tak vždy. 

      - velmi navštěvovaný a oblíbený web s touto tematikou je www.pctuning.cz 
(Daniel Pršala) 

INTERVIEW 
 
Paní knihovnice Ludmila Kupkárová 
 
 1. Co obnáší vaše povolání? 
 „Objednat knihy, zařadit, obalit, přiřadit číslo, zapsat je 
do katalogu a půjčovat je." 
  
2.Podle čeho jste si povolání vybrala? 
 „Ráda čtu, ve škole mě bavil sloh a mluvnice, baví mě 
práce s lidmi." 
 
3.Jaké vzdělání ke svému povolaní potřebujete? 
 „Potřebuji středoškolské vzdělání a ovládat práci 
s počítačem."  
 
 4.Baví vás to? 
 „Čím dál tím víc." 
 
 5. Jaké riziko, jakou obtíž s sebou vaše povolání 
nese? V čem je náročné? 
 „Někdy je těžké odhadnout vkus čtenářů a koupit 
správné knihy, aby se jim líbily. A také je potřeba 
neustále se vzdělávat v oblasti literatury, mít přehled o 
autorech, nově vyšlých knihách apod.“ 

 
 Obchodní dům paní prodavačka Petra  Horáčková 
 
 1.Co obnáší vaše povolání? 
 „Doporučovat a prodávat zboží, vyrovnávat nové a 
uklízet obchod." 
 
 2.Podle čeho jste si povolání vybrala? 
 „Podle své záliby, jsem ráda mezi lidmi." 
 
3.Jaké vzdělání ke svému povolání potřebujete? 
 „Někdo má středoškolské vzdělání, ale nemusí být, stačí 
vyučení v oboru." 
 
4.Baví vás to? 
 „Stoprocentně." 
 
5. Jaké riziko, jakou obtíž s sebou vaše povolání nese? 
V čem je náročné? 
„Např. nebezpečí pracovního úrazu (při krájení salámů 
apod.).“ 

 
(Simona Hoření, Karolína Neřoldová) 

 
NÁZORY, KOMENTÁŘE 

Jsme povrchní? (Nikola Poláková) 
 
     V úvodu svého zamyšlení bych vám chtěla doporučit zajímavý časopis – Týden. 
Dozvíte se v něm veškeré novinky, zajímavosti, aktuality. Z tohoto zdroje pochází 
článek, ke kterému bych se chtěla vyjádřit. Je z čísla 37/2007, rubriky Moderní život, 
jmenuje se „Když vzhled předčí vlastnosti“. Pojednává o průzkumech, kterými je 
dokazována povrchnost Američanů. Nejdůležitějším faktorem při výběru nové 
elektroniky je u nich vzhled. Ve Švédsku je vzhled hned druhým hlediskem při výběru 
zboží, prvním je cena. Podobně jsme na tom v České republice. Na vzhledu doplňků si 
samozřejmě více zakládají ženy než muži. 
     Myslím si, že porovnávání vzhledu zboží v první řadě je už asi nezbytnou součástí 
nakupování nových výrobků. Žijeme v době, kdy se věci v podstatě příliš neliší ani 
výkonem, ani cenou, a tak přichází na řadu vzhled. Ty tam jsou doby, kdy si nakupující 
nemohli vybírat, byli rádi, že vůbec seženou nějaké rádio, televizi, ledničku …Dnes 
máme možnost volby a lidé ji rádi a hojně využívají, chtějí být obklopeni pěkným 
prostředím, věcmi. 
     Z hlediska vzhledu jsou asi nejvíce posuzovanou elektronikou mobily. Myslím si, 
že člověk se už prostě v dnešní době bez mobilu neobejde. V některých společenských 
skupinách však hraje mobil i určitou „společenskou“ roli – lidé jsou posuzováni podle 
toho, jaký mobil vlastní. Může se vám to zdát přehnané, ale bohužel to tak občas opravdu funguje.  
     Podobnou roli mají někdy i přehrávače MP3. Pamatuji si éru walkmanů, ty byly nahrazeny discmany a dnes už MP3. 
Mě osobně spíše nežli vzhled fascinuje, že do takového malého zařízení, jako je MP3 a mobil, se vejde takové množství 
písniček, složek či souborů. Je to v podstatě malý zázrak. 
 
Pořádek především (Eva Forbelská) 
      
Ve výše zmíněném časopise mě zaujala zpráva, v níž se psalo, že ředitel základní školy Aaron Miller v městečku Vernonia 
v americkém státě Oregon se nechal chytit, jak v parku kouří marihuanu, což v USA není žádná legrace. Tamní 
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šéfinspektor se však za něj postavil, takže Miller ani nepřišel o práci. S tímto postojem nesouhlasím, protože si myslím, že 
zákony by měly platit pro všechny občany stejně, před zákonem by si měli být všichni rovni. 

(Eva Forbelská) 
 

SPORT 
Fotbal   
 
     5. září si žáci roztockého fotbalu mohli zahrát první zápas z letošní sezóny. V naší sestavě přibylo několik nováčků. 
Hned v prvním zápase hrál Radim Lukášek střed zálohy, Jakub Neřold hrál v útoku spolu s Milošem Třešňákem. Do 
zálohy se také vrátil Josef Forbelský, který tvrdil, že už hrát nebude. Jiří Maďarčík se postavil mezi tři bílé tyče, našimi 
trenéry byl zvolen za brankáře. Dres mu byl poměrně velký, ale přesto chytal dobře. 
     Zápas začal neobvykle, první půli jsme se bránili statečně. Ke konci prvního poločasu jsme však gól dostali. V druhé 
půlce jsme dostali další dva góly. Roztocký kapitán snižoval z nepřímého kopu na 1:3. Zápas zakončil další gól hostů. 
Výsledek 1:4 pro nás byl docela přijatelný, čekali jsme vyšší prohru.  

 
Roztoky:Mírová 

1:4 
 
     Další týden jsme hráli s Vysokým nad Jizerou. Počítali jsme s tím, že to bude vyrovnaný 
soupeř. Přesto jsme doufali ve výhru. Do Vysokého jsme odjížděli brzy ráno. Takže byla pěkná 
zima. Celý zápas Roztočtí sehráli docela vyrovnaně, měli víc šancí než Vysočtí, ale žádnou 
nedokázali proměnit. Ten den přišli i o největší oporu Petra Kupkára, protože dosáhl 
dorosteneckého věku. Celý tým ve Vysokém předvedl slušný výkon. Jedním z nejlepších byl skoro nejmladší Fanda 
Boukal. Josef Forbelský nandal na svou pravou ruku kapitánskou pásku místo dosavadního kapitána Petra Kupkára.  
 

Vysoké n.J.:Roztoky 
0:0 

 
     Ve středu 19.9. odehrály Roztoky nejhorší zápas snad i století. Na Horkách prohrály rekordním nejhorším roztockým 
výsledkem. Na Horka jsme přijeli v nejslabším sestavení. Prohra byla zapříčiněna věkovou převahou soupeřů.   
 

Horka:Roztoky 
23:0 

 
         V  neděli 23.9. si Roztočtí jeli pro další prohru do Studence. Už v polovině prohrávali 6 : 0. Po příchodu z kabin 
Studenečtí  vyměnili gólmana. V druhé půli jsme dostali dalších 14 gólů.  
 

Studenec:Roztoky 
20:0 

(Petr Kupkár) 

 
MOTO, CYKLO 

4X = Fourcross 
 
     4X je technická disciplína mtb (mountainbike). Jezdí se na horských kolech na trati, která je vytyčená na malém 
prostoru nějakého kopce. Na trati je množství skoků a klopenek (prudkých klopených zatáček). Dráha je široká zhruba 6 
metrů a její délka je většinou v rozmezí 300 až 600 metrů. Na trať vyráží čtveřice jezdců, které do jednotlivých jízd pouští 
startovací zařízení. Nejrychlejší v cíli jednotlivých jízd postupují dál, až se dostanou do finále. 
 
     Ve 4X není nouze o atraktivní souboje loket na loket a kolo na kolo a jde tedy o napínavou podívanou. I díky tomu, že 
se vše odehrává na malém prostoru a v rychlém sledu jízd, je fourcross asi nejvíce divácky navštěvovanou disciplínou. 
Naproti DH (= sjezdy) nepotřebuje ani tak náročný terén. Fourcross je hodně podobný bikrosu, ale liší se hlavně v tom, že 
trať je víc z kopce a její povrch není tak pečlivě upravený a uválcovaný. A oproti bikrosu jede na trati jen čtveřice jezdců. 
 
4X víkend v Praze 
     Víkend 25. – 26. 8. patřil především fourcrossu a to konkrétně v Praze. Oba dva dny vyplnilo závodění na pražské 4X 
trati. Nejdříve v sobotu proběhlo mistrovství republiky a následně v neděli čtvrtý závod  4X Cupu... 
 
     V sobotu 25. srpna se na trati Polis 13 v pražských Stodůlkách odehrálo letošní fourcrossové Mistrovství republiky, 
které se poprvé jelo jako samostatný závod, nezapočítávající se do českého poháru. 
Novopečeným mistrem v elitní mužské kategorii se stal Michal Prokop. Stříbro si z pražských Stodůlek odvezl Kamil 
Tatarkovič a bronz vybojoval Michal Přibyl. Ženám těsně, po souboji na cílové pásce, dominovala Jana Horáková  před 
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druhou Kateřinou Tóthovou a třetí Terezou Votavovou. Mezi nejmladšími Juniory si titul odváží Štěpán Tumpach. 
 
     Hned následující den nastoupili fourcrossaři na stejné trati do bojů v rámci čtvrtého závodu  4X Cupu. V souboji elitní 
kategorie při neúčasti Michala Prokopa si pro první místo dojel Štěpán Tumpach před Michalem Přibylem, Kamilem 
Tatarkovičem a Radimem Kvačkem. Mezi experty si nejlépe vedl Jan Švéda. Druhý dojel Jakub Říha, třetí Tomáš Lukšan 
a čtvrtý Štěpán Novotný. 
 

 
 

(Petr Kordík) 
Yamaha YZ 250 F 
 

⇓ Základní údaje o tomto motocyklu 
 Název modelu:  Yamaha YZ 250 F 
 Kategorie:  Enduro, Do 250 ccm 
 Modelový rok:  2007 
 Řada:  Yamaha YZ 

 ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu 
 Hmotnost:  93 kg 
 Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih):  300 mm 
 Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih):  315 mm 
 Úhel hlavy řízení:  63.0 stupňů 
 Výška sedla:  995 mm 
 Stopa (závlek předního kola):  99.9 mm 
 Rozvor:  1475 mm 
 Typ rámu:  trubkový 
 Materiál rámu:  ocel 

 ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu 
 Druh motoru:  řadový 
 Takt motoru:  čtyřdobý 
 Chlazení:  kapalinou 
 Sekundární převod:  řetěz 
 Rozvod:  2x OHC (2x vačkový hřídel v hlavě válce) 
 Příprava směsi:  karburátor 
 Emise:  neuvedeno 
 Startér:  nožní spouštěč 
 Zdvihový objem:  249.0 ccm 
 Vrtání:  77.0 mm 
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 Zdvih:  53.6 mm 
 Kompresní poměr:  12.5:1 
 Počet válců:  1 
 Počet ventilů:  5 
 Počet rychlostních stupňů (manuál):  5 

 ⇓ Jízdní výkon motocyklu 
 Točivý moment:  28.4 Nm při 8500 otáčkách 
 Výkon motoru:  29.0 kW / 40.0 koní při 10500 otáčkách 

 ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva 
 Druh paliva:  Natural 95 
 Objem nádrže:  7.0 litrů 

 ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry 
 Brzdy přední:  kotoučové 
 Brzdy zadní:  kotoučové 
 Průměr kotoučů u předních brzd:  250 mm 
 Průměr kotoučů u zadních brzd:  245 mm 
 Sériový rozměr pneu vpředu:  21 
 Sériový rozměr pneu vzadu:  19 
 Kde koupit:  Victory Bikes 
   Pneumatiky-kola.cz 

 
(Josef Mečíř) 

 
PRO POBAVENÍ 

 
♦  Přijde máma do pokoje svého syna a pod stolem si všimne nějaké tašky. Mrkne dovnitř a vidí: pouta, bič, rouška. 
     Volá na tátu: "Pojď se sem podívat, náš syn je snad sadomasochista nebo co!!! Co s tím budeme dělat?!" 
     Táta se podrbe za uchem: "No, nevím, ale něco mi říká, že mlátit ho nemá cenu." 
           
♦  Studentky dostanou za úkol napsat esej o náboženství, sexu a tajemnu. 
     Nejlepší známku dostala nakonec ta, která napsala pouze jednu jedinou větu. Jak zněla? „Pane Bože, jsem těhotná a  
     nevím s kým!" 
  
♦   Přijde chlapík k psychiatrovi a povídá: "Pane doktore, posílá mě manželka, že jsem prý blázen..." 
     "A jak na to vaše žena prosím vás přišla?" 
     "Ona říká, že jsem blázen, protože miluju hemenex." 
     "Já ale taky miluju hemenex a nejsem blázen," diví se doktor. 
     Chlapíkovi se rozzáří oči a nadšeně povídá: "Fakt?! Tak to byste mohl jít se mnou domů podívat se na moji sbírku!" 
  
♦  Plazí se chlap po poušti a má strašnou žízeň. Najednou se v dáli objeví stánek. Rychle k němu dojde a ptá se: "Máte 
     vodu, máte vodu?!?! Mám strašnou žízeň." 
     Jakýsi černoch mu odpoví mektavým hlasem: "Ne, ne. Vodu nemáme, ale zato máme krásné kravaty. Chcete?" 
     "Chci vodu, vodu!!! Ne kravatu!!!" 
     Chlap jde dál a zase vidí stánek. Z posledních sil k němu doběhne, ale zase jenom kravaty. 
     "Máme krásné vzorky..." usmívá se prodavač. 
     "Ne, nechci!!!" zařve chlap. 
     Už skoro umírá žízní, když se v dálce zjeví obrovská oáza a uprostřed stojí pětihvězdičkový hotel, obchody, palmy, 
     studny, restaurace... Když sebere skutečně poslední zbytky sil a doplazí se tam, přijde k němu číšník z restaurace a  
     povídá: "Dobrý den, vy jistě máte obrovskou žízeň. Máme Coca-Colu, minerální vody, alkohol a všechno ostatní k pití,  
     co si jen budete přát. Ale moment!" 
     Dovede chlapa k ochrance, ta si ho odvede stranou a pošeptá mu: "Víte pane, my jsme slušný podnik a bez kravaty vás 
     sem nemůžeme pustit." 

(Lucie Krausová) 
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HÁDANKY, KŘÍŽOVKY 
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