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Školní časopis, ročník I., číslo 6., vychází 1. 5. 2008 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, ilustrace Kristýna Šírová 
 

Právě držíte v ruce šesté číslo našeho školního časopisu. Tentokrát jsme opustili od rozhovorů se „dospěláky“ a pustili se 
do našich bývalých spolužáků a současných kamarádů. Škola se zúčastnila řady kulturních a sportovních akcí, bližší 

informace o nich jsou tu pro vás také připraveny. Pokud vás zajímá, jak se baví kluci, kteří hrají florbal, článek Petra vás 
určitě nadchne. Mnohé z vás zajímá, jak jsme dopadli my, deváťáci, u přijímacích řízení. Předem můžu říct, že všichni více 

než dobře. Příjemné čtení a užívání toho krásného počasí, které venku konečně nastalo, 
vám přeje Markéta. 
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Aktuální dění 
Přijímací řízení 
     Všem Vám s radostí oznamuji, že není mezi námi jediná osoba, která by se nedostala na svou vysněnou školu. Už jsou 
tedy mezi námi budoucí elektrikáři, „profíci“ přes auta i traktory, počítačoví „mástři“, profesionální jezdci na koních, 
kosmetičky i zařizovatelky třeba zájezdů. Pochopitelně máme i pár kariéristů, kteří se odhodlali na gymnázium, nebo spíš 
zatím nevěděli pro co na tom světě jsou, tak si posunují rozhodnutí o pár let dál. 

(Markéta Maďarčíková) 
 
Turnovský štěk 
     4. dubna 2008 se naše třída zúčastnila zajímavé akce. Jednalo se o soutěž, kde 
každý předvedl své divadelní představení. 
     Naše třída jela už 3. dubna a v Turnově přespala ve Středisku pro volný čas dětí a 
mládeže Turnov - Žlutá ponorka. Jeli jsme vlakem, což je pro nás většinou velká 
zábava, ovšem když není přecpaný. Všichni jsme měli dobrou náladu. Skvěle 
naladění jsme dorazili do cílového města. Na nádraží už pomalu, ale opravdu pomalu 
přijížděl pan Štrincl. Naložili jsme mu všechna naše zavazadla, odvezl nám je k 
budově Žluté ponorky. A my jsme si zatím kráčeli přes město pěšky. Trochu jsme si 
zašli, ale aspoň jsme opět zhlédli známá místa, jako například turnovský stadion.  
     Když jsme se po svěží procházce konečně dostavili k budově, byli jsme všichni 
zvědaví, jak to tam vlastně vypadá. Na mě tam čekala sestra, která mi koupila a 

donesla večeři. Tomu jsem byla velice ráda, řekněte, co bych si bez ní počala? Potom, co jsme si zase od pana Štrincla 
vyzvedli batohy, jsme se všichni nahrnuli dovnitř. Spatřili jsme žluté poschodí a okolo nás několik dveří. Vydali jsme se po 
schodech nahoru. Ty nám daly docela zabrat, ale co bychom nezvládli, že? 
     Nahoře nám jeden pán ukázal, kde budeme spát. Byli jsme rozdělení na holky a kluky. Myslím, že to byl dobrý nápad a 
my, jako holky, jsme si to hodně užily. V pokojích jsme si vybalili věci a rozestlali na postelích a kluci na matracích. Tedy 
rozestlali, spíše naházeli spacáky do rohu a vysypali batohy. Chvíli jsme se bavili a pak pro nás přišel pan učitel, jestli tedy 
půjdeme nacvičovat.  
     Po příchodu do místnosti, v níž jsme měli hrát, nám všem „spadly panty“. Byl to malý prostor, na který jsme nebyli 
dosud zvyklí. Ale nějak jsme se s tím vypořádali. Zkoušky jsme si náramně užili. Dělali jsme „blboviny“, ale snad i pan 
učitel se u toho bavil.  

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 
2

     Když jsme dozkoušeli, vydali jsme se na dobrodružnou výpravu na náměstí. Tam jsme se mohli rozdělit a obhlížet 
okolí. Mně a Lucce Krausové se nejvíce líbilo modré osvětlení v budově GE Money Bank. Prošli jsme takové kolečko a šli 
ke kašně. Pan učitel nám ještě dovolil, že můžeme jít do Tesca. Nakoupili jsme si dobroty a vrátili se zpátky. Poté jsme si 
to my holky také dost užily, ale „šššt“, jiní vědí, o co šlo. Tak trošku rozdovádění jsme se zase vrátili. Najedli jsme se a 
brebentily o tom, co se nám děvčatům přihodilo. Z toho nás ale vyrušili kluci, kteří se k nám navalili jako bomba. Pár 
minut si u nás pobyli a potom odešli. Někteří chlapci ještě hráli s panem učitelem karty. Zatímco kluci již museli spát, my 
měly dámskou jízdu. Pouštěly jsme si písničky a tancovaly. Zavolaly jsme jednomu kamarádovi a potom jsme ulehly.  
     Ráno jsme brzy vstávali, abychom mohli dojít do obchodu pro housky a další. Naplnili jsme si bříška a vyšli na malou 
procházku. Když jsme se vrátili, ostatní, kteří s námi soutěžili, už dorazili. Šli jsme se připravit a poté už soutěž začala. 
Všechna představení byla hezká a i my jsme si to užili, co nejvíce jsme mohli. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale pěkné 
zážitky to byly. Cesta nazpět byla také pohodová. Jen vlak do Roztok byl už velice přeplněný. Studenti se vraceli domů. 
Naštěstí jsme to vše přežili. Na tento zážitek jistě dlouho nezapomeneme a ať si říká, kdo chce, co chce, my jsme byli rádi. 

(Kristýna Šírová) 
 

 
ZÁHADY, TAJEMNO 

 
Opět Vám nabízíme jednu strašidelnou historku z pera naší osvědčené autorky Kristýny Šírové, tentokrát ale předem 
upozorňujeme, že není vhodná pro slabší povahy … 
 
Upír 
     Kamarádka měla ten den narozeniny. Všechny své přátele pozvala na jednu diskotéku, včetně mě. Nejprve jsem byla 
štěstím bez sebe, že zase někam společně vyrazíme a trochu se pobavíme. Měla jsem na všechnu přípravu asi týden. Ve 
škole při vyučování jsem přemýšlela, co si asi vezmu na sebe. Jenže den ode dne se mi tam přestávalo chtít. V žaludku mě 
dráždil divný pocit, přesto jsem se ho snažila překonat. Také se mi to nakonec povedlo a dostala jsem se do klidu. Den před 
akcí jsem se s kamarádkou domlouvaly, v kolik se u ní mám stavit atd.  
    Druhý den jsme vyrazili. Já, kamarádka a další dva kluci. Po cestě jsme si ledacos 
vyprávěli. Na zábavu jsme se dostavili právě v nejlepším. Dobře jsme se bavili a něco i 
vypili. Mezitím jsem si povšimla v davu, jak se chvílemi míhá okolo taková divná 
osoba. Skoro vůbec jsem se ničeho nenapila, takže jsem byla naprosto při smyslech. 
Zase se ve mně začal bouřit ten hrozný pocit. Běhal mi z toho mráz po zádech. Řekla 
jsem tedy kamarádům, že bych byla radši, kdybychom už vyrazili domů. Už bylo přece 
jenom půl dvanácté. Nikomu z nich se moc nechtělo, a tak jsem vyrazila sama. 
Tmavou ulicí jsem si to štrádovala domů.  
    Najednou jsem zahlédla toho divného člověka. Plížil se jako vzduch. Nevšímala 
jsem si ho a jenom jsem okolo něho prošla. V tu chvíli, kdy jsme se míjeli, se mě opět 
zmocnil ten ohromně tajemný pocit. Rozhodně nevěštil nic dobrého. Než jsem se 
stačila vzpamatovat, cítila jsem na ramenou odporně slizké teplo, jak se mi blíží ke krku. Snažila jsem se utéct, ale nešlo to, 
byla jsem jako zkamenělá. Ucítila jsem bodavou a pronikavou bolest na krku, šířila se mi celým tělem. Pak už jsem si na 
nic nepamatovala. Až ráno jsem se probudila na autobusové zastávce téměř před naším domem. Na nic jsem nečekala a 
rozběhla se tam. Dveře jsem rozevřela dokořán a letěla do koupelny. Při pohledu do zrcadla jsem málem omdlela. Mikinu 
jsem měla celou promáchanou krví. Divila jsem se, jak to, že jsem nevykrvácela. Prohlédla jsem si krk. Tam se objevila 
dvě malé, téměř neviditelné ranky. Ale byly tam. V těle se mi rozhostil neuvěřitelný smutek. Věděla jsem, co mě potkalo a 
co jsem, i když jsem na to v životě nevěřila. Stal se ze mě upír. Schovávám se v tichých a tmavých místech. Plížím se 
okolo lidí jako vzduch. Stejně jako všichni. Jenže smutku už jsem se v životě nezbavila. Otrokem tmy jsem se stala a také 
jím zůstanu, i když nedobrovolně. 

 
KULTURA 

 
Radek John Memento 
     Nedávno jsem dočetla tuto skvělou knížku. Ráda vám ji trochu přiblížím, protože její 
přečtení vážně stojí za to. A myslím, že by neměla dělat problém snad nikomu. I ti, co 
neradi čtou, se podle mě do ní začtou tak, jako do ničeho jiného. Ale záleží na člověku a 
hlavně na tom, jak vnímá problém feťáků, drog. Právě o tom kniha pojednává. Autor 
vypráví podle pravdivého příběhu, pouze zaměnil jména. Dočtete se o osudech dvou 
hlavních postav, jejich rodiny, „přátel“ (podle toho, jak jsem knížku pochopila, snad 
správně, mi došlo, že feťák nemá pravého přítele, protože právě kvůli droze se přátelé 
zrazují). Jsou zde popisovány absťáky, myšlenky závislých osob, jejich zdravotní stav. 
Není to jenom o drogách, ale i o lásce, která neměla šťastný konec. Život hrdinů je plný 
zvratů, několikrát se rozhodnou skončit se svou závislostí, ale neúspěšně, několikrát 

skončí v nemocnici, ve vězení i v odvykací léčebně. Jak mladí lidé dopadnou, schválně neprozradím, abych Vás 
nepřipravila o napětí z četby. Také jsem vám nechtěla popisovat přesný obsah, protože knihu si každý musí přečíst sám a 
pak zjistí, že obsah stejně vyprávět nejde. Protože v ní nejde o obsah, ale o úplně něco jiného. 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 
3

(Markéta Maďarčíková) 
♦♦♦ 

50 krát a stále poprvé 
     Romantickou komedii „50krát a stále poprvé“ jste mohli zhlédnout v sobotu 19. dubna 2008 na Nově. Ošetřovatel 
vodních zvířat Hanry Roth, kterého si zahrál známý herec romantických rolí Adam Sandler, plánuje zajet si v budoucnu na 
Arktidu a pozorovat mrože ve vodě. Hanry si zajde na snídani do místní kavárny Hukilau, kde se seznámí s půvabnou Lucy 
Whintmore, kterou si zahrála Drew Barrymore, a Hanry se do ní zamiluje. Lucy však měla nehodu a nic si do dalšího dne 
nepamatuje. To Hanry zjistí až další den po jejich seznámení, když se diví, že ho Lucy ani nepozdravila. Lucyin otec však 
zakazuje Hanrymu, aby každý den za ní stále chodil do kavárny a zamotal jí tak hlavu. Hanry to nevzdává, vydá se po 
cestě, kudy Lucy každý den jezdí, a zdržuje ji. Otec však pozná, že Hanry si nedá říct, a zkouší  mu promlouvat do duše. 
To však Hanryho nezastaví, natočí pro Lucy videozáznam, aby si jej mohla každý den pouštět. Není to ale nic platné. 
Hanry, otec Lucy a její bratr se rozhodnou vzít ji do ústavu, kde jí doktor vše podrobně poví o její autonehodě. Hanry si 
opravil loď a už by mohl odplout na Arktidu. Zatím však cestu stále odkládá a potichu doufá, že Lucy si na něj pamatuje. 
Zajede proto do ústavu, kde Lucy zůstala učit postižené lidi. Hanryho nepoznala, ale podobal se muži, kterého stále kreslila 
ze snu. Nakonec Lucy i její tatínek jeli s Hanrym do Arktidy, jela s nimi i jejich dcerka. Film se mi velice líbil, doporučila 
bych ho všem. 

(Jana Mečířová) 
♦♦♦ 

Kam za kulturou? 
 
Jilemnice  
♦ Jilemnice – 41. májový jarmark 2008 
                   - 17. 5. v 8:30 hod. 
                   - bohatý program 
 
♦ kino 70 - Jilemnice – film Nejkrásnější hádanka 
                                              -vstup 70,- Kč 
                                              -5. 5. a 6. 5. v 17:30 hod. 
                                               - česká pohádka 
                                            
                                               - film Jumper 
                                               -13. 5. v 19:30 hod. 
                                                - vstup 65,- Kč 
                                               - USA akční, dobrodružný film 
 
                                               - film Kronika rodu Spiderwiků 
                                               - 25. 5.  v 17:30 hod. 
                                               - vstup 65,- Kč 
                                               - USA dobrodružný 
 
Kruh 
♦ - kino - Nejkrásnější hádanka 
                    -17. 5., přesný čas vysílání zatím neuveden 

 (Kateřina Michálková) 
 

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ 
 
Konec nebo začátek - III. část  
   
     Když jsem mu všechno dovyprávěla, chvíli na mě zíral, jako kdybych právě vstala z mrtvých. Pochopil, že se o tom 
nechci dále bavit. 
     „No tak pojď za mnou, třeba budeš moct u nás zůstat…,“ dodal po chvíli mlčení. Byla jsem nadšená i smutná, ale aspoň 
budu mít střechu nad hlavou. Jenže stejně mně pořád vrtalo hlavou, jak by mě mohli jen tak vzít k sobě do domu, vždyť 
jsem pro ně úplně cizí. 
     Šla jsem dál s ním z kopce. Povídali jsme si o jeho rodině, jak žijí a tak dále. To znáte, než se člověk vypovídá, trvá to 
dlouho a tak za tu dobu jsem pochytila asi toto. Chlapec se jmenuje Alan. Dříve žil v malé vesničce s krásnou přírodou. 
Všude rostla nádherná zelená tráva a stromy rostly pomalu až do nebe. Večer u lesa krásně šuměl potůček. V tu dobu 
většinou sedávali všichni pohromadě na kraji vesničky. Pálili ohýnek a vyprávěli si příběhy. Děti si hrály v trávě,  všichni 
byli spokojení.  
     Jednou jim však jejich mírumilovný klid někdo narušil. Vypálili celou vesnici. Nikdo, alespoň se to Alan domníval, 
neví, kdo to byl a co chtěl.  
     Alan též unikl smrti jen o fousek. Jeho rodiče ho schovali do sklepa. Pak už slyšel jenom křik a ticho. Musel se cítit 
hrozně. V té době mu bylo šest let. Prý si nepamatuje, jak dlouho v tom sklepě byl, ale když vylezl, našla ho jeho teta. 
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Ujala se ho a společně s dalšími lidmi přišli sem. Zde hledají informace o tom, kdo to na ně zaútočil. Neustále střeží svá 
obydlí. Stále se obávají, aby by je znovu nenašli. Alan je také jedním z „hlídačů“. Kdyby jenom viděl, že se někdo někde 
mihne, musí se dostat co nejrychleji do vesnice a sdělit to dospělým. Ti se musí připravit na možný útok a být ve střehu. 
Téměř vždy je to planý poplach, ale je lepší být na pozoru. 
     Najednou jsem si na něco vzpomněla. Když jsem byla ještě v lese, pořád jsem měla pocit, že tam někdo je. Váhala jsem, 
jestli mu to mám říct, ale nakonec jsem mlčela. Vždyť to mohlo být jen nějaké zvíře nebo jeden z jejich špehů.  
     Náhle na mě přišla strašná únava. Měla jsem chuť svalit se do trávy a spát. Zívla jsem si. Alan zřejmě poznal, že jsem 
moc nespala a prohodil: „Neboj se, už tam brzy budeme.“ 
     A opravdu. Před námi už se tyčily staré opotřebované domy. Chlapec mi říkal, co v kterém domě je a kdo tam případně 
bydlí. Začáteční domy byly opuštěné. Až když jsme se blížili k centru, sem tam nějaký dům sloužil jako hlídka. Ulice po 
které jsme šli, byla hodně rozbitá. Chvílemi jsem také viděla, jak přes ni přebíhají myši. Pomyslela jsem si, kolik jich tu asi 
musí být. Při té hrůze mi naskočila husí kůže. Ihned jsem se začala opět soustředit na cestu. Spatřila jsem obrovitánský 
kostel. Ten jsem viděla na kopci. Hodiny se stále ani nepohnuly. Sklo na nich bylo roztříštěné. 
Muselo to tu být hodně staré. 
     Zastavili jsme se. Zprava k nám přicházela partička lidí. 
     „Kdo to je??“ ptala jsem se Alana a oni na mě hodili vražedný pohled. 
     „Emmm….,“ zahučel, „ jak se to vlastně jmenuješ??“ Tázavě se na mě podíval. 
     „Lin,“ odpověděla jsem. 
     „No a co tu děláš? Tady široko daleko nikdo nebydlí. Leda lesní zvěř,“ zasmál se černovlasý chlapec ze skupiny. Alan 
do něho šťouchl a něco mu pošeptal. Bylo mi jasné co. 
     „Hmm,“ ozval se po chvíli, „ já jsem Petr.“ Jeho úsměv již zmizel. Na tváři se nyní jasnila lítost. Ani to mně nebylo po 
chuti. Aby mě někdo litoval, to mi ještě scházelo. Ale budiž, ať dělá, jak soudí. Oni sami to tu asi nemají lehké. 
     „Ojééjéé,“ pomyslela jsem si. Už to na mě zase jde. Do očí mi vhrkly slzy. Opřela jsem se o zeď a zakryla obličej 
dlaněmi. Až teprve teď to na mě úplně dolehlo. Bylo mi trapně, ale nedalo se to zastavit. Kluci chvíli koukali a pak mě 
začali uklidňovat. Pochopili však, že to nemá cenu a je to ještě horší. Nechali mě vybrečet. Po chvíli jsem se zklidnila. 
     „Tak…a nemáš třeba hlad?“ zeptal se tiše další z nich. Lukáš se jmenoval, jak jsem později zjistila. Přikývla jsem. 
Vážně už mně docela slušně kručelo v břiše. To jablko, co mně Alan dal, než jsme vyšli, mě rozhodně nestačilo. 
     „Tak pojď,“ namítl ten nejmenší, Martin, „u nás se jistě něco na zub najde a myslím, že tě tady uvítáme s otevřenou 
náručí.“ Usmál se. 
     Byla jsem moc ráda. Nic moc extra to tu není, ale lepší než nic, že? Budu tu mít kamarády a navíc mě tady těžko někdo 
bude hledat. Něco mi říkalo, že určitě nemám nikam dál chodit. 
     Všichni jsme se vydali ulicí, odkud hoši vyšli. Nijak zvlášť se nelišila od té předešlé. Jen jsme míjeli mnohem více 
obydlených domů. Z některých se dokonce linula i vůně jídla. Začala jsem mít hlad ještě více. Připadala jsem si jako 
nějaký bezdomovec. I když vlastně teď jsem bezdomovec. No co se dá dělat, doufám, že mě tu nechají. 
     V každém domě měli zatažená okna, to mě docela udivilo. Proč asi? Třeba se to dozvím a nic zvláštního v tom nebude. 
Připadala jsem si jako ve špinavé rokli uprostřed války. Bylo mi těžko, ale stále mě něco přitahovalo. 

 (Kristýna Šírová) 

 
SVĚT POČÍTAČŮ 

THE CLUB 
 
     Původně jsem pro vás sice měl nachystanou strategickou hru, ale protože jsem neměl čas ji vyzkoušet, zvolil jsem pro 
dnešek akční thirdperson sřílečku zvanou The Club. Nepůjde o hru, kde se bijete židlemi po hlavě někde v klubu, nýbrž o 
hru, ve které se bojuje v arénách. Je to něco jako novodobý gladiator. A jak to začalo? Parta bohatých lidí založila 
organizaci The Club, ze které se na konec stala hra o přežití. 
     Ale teď k hře jako takové, vyberete si asi 10 možných postav s různými dovednostmi a specializacemi. Jeden dobře 
střílí, druhý svižně běhá. Když si vyberete postavu, začíná boj v aréně. Není to klasicky kulatá aréna, ale jedná se spíš o 
části přístavů nebo opuštěných továren. Na výběr je mnoho dobrých nebo i těch méně dobrých zbraní. Přes brokovnice, 
pistole až po samopaly. Nechybí ani zbraně hromadného ničení, se kterými lze nadělat opravdový nepořádek. 
     Po systémové stránce se vývojáři příliš nesnažili. Grafika je dobrá, ale občas na sekundu vypadne zvuk a to leckdy vadí. 
Nebo např. když jsem opatrně sledoval protivníka,všimnul si mne, ale zareagoval příliš pozdě. 
     Tato hra opravdu není vhodná pro děti a pro slabé povahy. Kdybych měl shrnout své pocity, musím říci, že mě nejdříve 
zaujala, ale po pár odehraných hodinkách začala zavánět stereotypem 
a i v nejtěžší obtížnosti se postavy nechovají moc chytře. 
 
The Club je: 
- s mnoha arénami 
- graficky pěkný 
- pro patology             

 
The Club není:  
- pro děti 
- těžký 
- dodělaný, dokončení 
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Hře dávám ještě dobrých 60%, ale vývojáři by se měli polepšit. Nápad slušný, ale systémové chyby kazí celkový dojem. 

 (Petr „SaTOR“ Haken) 
 

INTERVIEW 
 
 Pavel Štencel - student SŠ elektrotechnické ve Staré Pace 
 
1. Změnily se hodně nároky na tvůj výkon? 
Samozřejmě, nyní mi nezbývá tolik volného času,a musím se soustředit na školu. 
 
2. Jak je škola vybavena? 
Je tu dobrá výpočetní technika a nástroje na praxi jsou také ucházející. 
 
3. A co noví spolužáci? 
S nimi nemám žádné problémy, navíc je tam můj bývalý spolužák ze ZŠ. 
 
4. Nějaká příhoda? 
Jo máme veselého pana učitele, když něco nevíme, dá nám pětku se slovy: „IGNORACE.“   

 (Petr Haken)  

Tipy na rodinné výlety  
 

     Můj tip na výlet je termální koupaliště Bešeňova na Slovensku. Je zajímavé tím, že se zde můžete koupat i za 
nepříznivého počasí, protože je tam voda kolem 40°C!!!!! 

(Eva Forbelská) 

  
Názory, komentáře 

Únos šestileté holčičky do Austrálie 
     Mamince holčičky musí být asi velmi smutno, ale připadá mi důležité, že je holčička živá a zdravá. Nejhorší je, když si 
rodiče řeší  své problémy přes děti. Děti tím trpí, protože potřebují ke spokojenému životu oba rodiče - maminku i tatínka. 

(Eva Forbelská) 
 

Zaujala Vás nějaká zpráva z poslední doby? Chtěli byste na ni vyjádřit svůj názor? Napište nám jej a my ho rádi 
zveřejníme. Nemusí se jednat o dlouhý článek, pouze dáte najevo, že se zajímáte o dění kolem sebe, že Vám není lhostejné a 
že dokážete formulovat svoje stanovisko. 

SPORT  
   

Nedělní turnaj v sálové kopané 
     Konečně se v Roztokách něco děje! 30. března 2008 se v naší sokolovně odehrál turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se 8 
mužstev z okolí. Většina týmů přijela z nedaleké Jilemnice. Pak také z vedlejší vesnice Kruhu a samozřejmě z Roztok.               
     Týmy po 3 hráčích byly zařazeny do dvou skupin, ve kterých odehrály zápasy tzv. ,,každý s každým“. Následovaly 
vyřazovací zápasy, čtvrtfinále, semifinále, finále a nakonec zápasy o umístění v dalším pořadí. Týmy měly zajímavé názvy 
např. Super skank, JáTyOn, Jóga-The Vietnam..., výjimku tvořili pouze Sacherovi a Kruh.  
     Největší porážku obdržel tým Sacherových - 13:1 je porazil tým s názvem Super skank. Turnaj byl odehrán ve veselé 
kamarádské atmosféře, a na výsledcích téměř nezáleželo. Získali jsme mnoho nových zkušeností a hlavně taky nové 
kamarády. 

(Petr Kupkár) 
 

Aprílový trunaj v Libštátě 
     Jak napovídá nadpis, tato sportovní akce se konala 1.dubna. Šlo o turnaj v přehazované a 
účastnily se ho žákyně osmého a devátého ročníku. Každý ročník měl svoje vlastní družstvo, 
jelikož pravidla to tak určovala. Vlakem, kterým jsme jely, jsme přijely poměrně pozdě, takže 
byla většina zápasů již odehrána. Od doby, kdy jsme dorazily na místo utkání, jsme se 
nezastavily. Hrálo se formou každý s každým. Z ostatních družstev byly přítomny týmy ze 
Studence, Loukova, Libštátu. Po velkém bojování jsme se my, žákyně devátého ročníku, 
umístily na 2. místě. Holky z osmičky se sice snažily stejně urputně jako my, ale na 
medailovou pozici to nestačilo. Celkově se dá říci, že všichni bojovali s vervou. Někdo bral 
zápasy s určitým nadhledem a srandou, ale někdo přijel vyhrát. Myslím, že to bylo povedené 
odpoledne. O zábavu totiž bylo postaráno, protože my jsme si přijely hlavně zahrát. 

(Markéta Maďarčíková) 
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PRO POBAVENÍ 

 
♦ Jdou dvě sušenky po silnici a jednu přejede auto a ta druhá povídá: „Pojď a nedrob!“ 
♦ Kostra za skříní. Co to je? Loňský vítěz hry na schovávanou.  
 
♦ Jirka se ptá svého známého doktora – psychiatra: „Honzo, řekni mi, jak vybíráte lidi do vašeho blázince?“ 
    Kamarád reaguje: „No, to je jednoduché! Položíme jim jednoduchou otázku: Stojíte před vanou plnou vody. K dispozici 
máte kýbl a lžíci. Jak nejrychleji vyprázdníte vanu?“ 
    „To je přece jasné! Vezmu si kýbl. Se lžící je to pomalejší,“ vysvětluje Jiří. 
    „ Tak to vítej v našem blázinci! Normální zdravý člověk vytáhne špunt z vany!“ 
 
♦ Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: „Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si stoupne.“ 
    Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?“ 
    Pepíček: „To ne, ale je mi trapný Vás nechat stát samotnou.“ 
 
♦ Synáček se ptá: „Tatínku, je Tichý oceán opravdu celý den tichý?“ 
    „Prosím tě, zeptej se mě na něco chytřejšího.“ 
    „Tak tedy: na co zemřelo Mrtvé moře?“ 

(Kateřina Michálková) 
 

HÁDANKY, KŘÍŽOVKY 
 
Nejdřív si zkuste napsat odpovědi třeba na papír a na konci časopisu najdete 
správné odpovědi ... 
 
1. Některé měsíce mají 31.dní, jiné 30 dní. Kolik jich má 28 dní? 
 
2. Kdo má vpředu dvě oči, a vzadu ještě spoustu dalších? 
 
3. Na dvou rukách je 10 prstů, kolik jich je na 10 rukách? 
 
4. Je dovoleno, aby si ovdovělá žena vzala svého muže znovu? 
 
5. Jsem jenom kůže bez masa, sedím na kůži s masem a nesu kůži a maso. Co jsem? 
 
6. Jsi účastníkem závodu v běhu. Předběhneš druhého. Na kterém místě se umístíš? 
 
7. Jsi pilot letadla. Do letadla nastoupí 15 lidí, v Brně jich 6 vystoupí s v Košicích 6 nastoupí. Letadlo má 18 okének a 
rozpětí křídel je 16 m. Jak se jmenuje pilot letadla? 
 
8. Sedlák měl 17 ovcí. Všechny kromě devíti mu zahynuly. Kolik mu jich zůstalo? 

(Lucie Krausová) 

Lidové recepty 
 
Čaj na dobré spaní 
Čajovou směs připravíme ze stejných dílů květu vlčího máku, šišek chmele, natě třezalky, meduňky a majoránky. 
Vypijeme těsně před spaním. 
 
Čaj proti chrapotu 
Dvě lžíce květu bezu krátce povaříme v 1/2l vody a necháme pomalu přikryté vychladnout. Scedíme, přidáme podle chuti 
citron a med. Vlažný čaj pijeme v častých malých dávkách během celého dne. 
 
Křenový med 
Jemně nastrouhaný křen rozmícháme a medem 1:1 na kašičku. Několikrát denně 1 lžičku pomalu pouštíme dolů, do krku, 
neboť med léčivě působí hlavně v jícnu, ne v žaludku. 

(Jana Mečířová) 

 
ODPOVĚDI: 
 
1. všech 12 
2. páv 
3. 50 

 
4. ne, její muž je mrtvý 
5. jezdecké sedlo 
6. na 2.místě 
7. ty 
8. 9 ovcí 
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