
 

 



Předmluva 

Je už listopad, ale teprve teď držíte v ruce první letošní vydání školního časopisu, na kterém jsme 

pilně pracovali od začátku října. Redakce se po prázdninách vrátila značně obměněná, ale část 

věrných zůstala. Objevilo se zde mnoho nových posil, za které jsme velmi rádi. Začali jsme pracovat 

na nových projektech, ale i zdokonalovat ty staré, hledat nové cesty rozvoje časopisu. Znovu, i když je 

většina redaktorů v parlamentu budeme subjektivně a možná někdy i objektivně hodnotit jejich akce 

a podrobovat je tvrdé kritice argumentů Samozřejmě nezapomeneme ani na zprávy z ostatních akcí 

školy. My všichni školou a časopisem povinní doufáme, že Vás nový ročník časopisu zaujme, 

děkujeme stálým čtenářům za přízeň v minulém školním roce a za to, že na nás během této pauzy 

nezanevřeli a přejeme si, aby si časopis našel cestu k novým čtenářům.  

Za redakci časopisu M11 

Matěj Kos – šéfredaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je 8. vydání časopisu M11.  Časopis M11 pro Vás připravuje kroužek školního časopisu pod vedením Mgr. Martiny 

Kadlčkové. Náklad 30 výtisků. Uzávěrka proběhla dne 7. 11. 2011 a všechny informace jsou aktuální k tomuto datu. Inzerce 

byla tvořena jako recese ve stavu nepříčetnosti, a proto je soudní cesta řešení nesouhlasu s inzercí vyloučená. Připomínky, 

náměty na reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu či distribuce časopisu směřujte na email: casopism11@email.cz. 

Radostné počtení Vám přeje redakce M11. 

 

P O Z O R 

Je tu nová fotonovela: 

Doktor Bouleslav Bolíto 
aneb 

Doktor z údolí 
 

Najdete uvnitř časopisu 
 

mailto:casopism11@email.cz


Profily redaktorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: Adéla Žmijová 

Třída: 2. B 

Funkce: Kreslířka 

Oblíbená hudba: Shakira 

Neoblíbené jídlo: Houby 

Oblíbený časopis: Barbie 

Proč jsem šla do časopisu: Kvůli kámošce. 

 

Jméno: Beata Klobasová 

Třída: 7. B 

Funkce: Redaktorka 

Oblíbená hudba: Vše kromě metalu  

Neoblíbené jídlo: Koprovka 

Oblíbený film: Nemám 

Oblíbený časopis: Bravo 

Proč jsem šla do časopisu: Protože mně to navrhli 

členové časopisu. 

 

Jméno: Michaela Dobrovolná 

Třída: 7. A 

Funkce: Redaktorka 

Oblíbená hudba: Vše možné 

Neoblíbené jídlo: sekaná 

Oblíbený film: Titanic 

Oblíbený časopis: Živá historie, Bravo 

Proč jsem šla do časopisu: Já ani nevím. 

 

Jméno: Denisa Višňovská 

Třída: 7. B 

Funkce: Zástupkyně šéfredaktora 

 

Neoblíbené jídlo: špagety 

Oblíbený časopis: Psi 

Proč jsem šla do časopisu: Chtěla jsem. 

 

 

Jméno: Matěj Kos 

Třída: 9. B 

Funkce: Šéfredaktor 

Oblíbená hudba: Různé 

Neoblíbené jídlo: Vše ze ŠJ, cokoliv se zelím, 

koprem, játry nebo řepou, UHO,… 

Oblíbený film: Filmy od Menzela a Hřebejka. 

Oblíbený časopis: M11, Reflex, Epocha 

Proč jsem šel do časopisu: Už jsem to zapomněl 

 

Jméno: Mirek Rujzl 

Třída: 9. B 

Funkce: Fotograf, redaktor 

Oblíbená hudba: Těžkej Pokondr 

Neoblíbené jídlo: jídlo ze školní jídelny  

Oblíbený film: Pelíšky 

Oblíbený časopis: : M11 

Proč jsem šel do časopisu: Kvůli mému nej- 

kamarádovi a začalo mě to bavit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: Eliška Nováková 

Třída: 2. B 

Funkce: Redaktorka 

Neoblíbené jídlo: Houby 

Oblíbený film: Šmoulové 

Oblíbený časopis: Kůň 

Proč jsem šla do časopisu: Máma mě přemluvila. 

 

Jméno: Alena Nekvapilová 

Třída: 6. A 

Funkce: Redaktorka 

Oblíbená hudba: Ewa Farna 

Neoblíbené jídlo: Špenát 

Oblíbený film: Danyho parťáci 

Oblíbený časopis: Bravo 

Proč jsem šla do časopisu: Chtěla jsem si vyzkoušet 

psát. 

 

Jméno: Renáta Karásková 

Třída: 2. B 

   

Jméno: Patrik Cibere 

Třída: 9. C 

Funkce: Manažer a redaktor 

Oblíbená hudba: Pop 

Neoblíbené jídlo: Kuře 

Oblíbený film: Harry Potter 1-7, Pán prstenů 

Oblíbený časopis: Živá historie 

Proč jsem šel do časopisu: Mám moc času 

 

Jméno: Lukáš Kapinus 

Třída: 2. B 

Funkce: Kreslíř a redaktor 

Oblíbená hudba: Radikál 

Neoblíbené jídlo: Věci s koprem 

Oblíbený film: Pán prstenů 

Oblíbený časopis: Čtyřlístek 

Proč jsem šel do časopisu: Protože se mi líbí 

malovat a psát. 

 

 Jméno: Mgr. Martina Kadlčková 

 Třída: 9. C 

 Funkce: Vedoucí kroužku 

Oblíbená hudba: Depeche Mode 

Neoblíbené jídlo: rajská 

Oblíbený časopis: Reflex, Týden 

 

 

   



Projekt Comenius 

 

   Ve středu dne 12. 10. 2011 náš parlament uspořádal akci pro zahraniční hosty 
z Polska, Bulharska a Velké Británie. V pět hodin jsme začali chystat aparaturu, 
vyzdobení divadelního sálu a další hry pro zahraniční žáky. Když jsme měli 
všechno nachystané, tak jsme se s celým parlamentem přesunuli do jídelny, kde 
na nás čekalo kuře s chlebem. Akce se účastnili učitelé, kteří připravovali 
občerstvení pro zahraniční hosty. Všichni jsme se najedli a společně 
se zahraničními hosty jsme se sešli opět v divadelním sále. Začala diskotéka, 
vždy po krátké době jsme ji přerušili a hráli hry např. „Strč tužku do láhve“, 
karaoke, stezka odvahy… 
   Poté, co stezka odvahy skončila, jsme museli uklidit divadelní sál. Domů jsme 
šli okolo 10 hodiny. Ohlasy na akci byly většinou pozitivní. 

Beata Klobasová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Causa Nestlé 
V jednom z našich čísel jsme v inzerci uvedli reklamu, která parodovala tyčinku Margot. Ovšem na 

začátku října nám přišel e-mail, ve kterém nám psala paní z marketingového oddělení firmy Nestlé. 

V e-mailu stálo toto: 

Vážená redakce M11, 

pravidelně monitorujeme naši konkurenci a jeden diskontní řetězec uvedl svým složením velmi 
podobnou tyčinku naší Margot pod názvem Hergot. Co mě ale překvapilo, když jsem na internetu 

našla něco úplně jiného než výše zmíněnou tyčinku. Pevně věřím, že naši Margot máte opravdu 
rádi níže zmíněná „inzerce“ je jen forma recese. Jelikož se mi váš nápad líbí a doufám, že za ním 
není hanění naší značky, ráda bych vám poslala malé povzbuzení ke kreativnímu psaní ve formě 
našich produktů.  

Přeji vám mnoho nápadů a sil při tvorbě dalších čísel.  

E-mail nás zprvu překvapil a odpověděli jsme, že moc děkujeme a hned na to nám přišel e-mail, 
abychom upřesnili počet žáků v našem časopise. 

Děkujeme firmě Nestlé a taky Vám, že nám přejete Dobrou chuť a nezávidíte. 

MR 

  

 

 

 

 

 

 

 

Volby do školního parlamentu 

Volby do školního parlamentu se uskutečnily na začátku školního roku. Zajímavé bylo, že volby 
byly udělány jako skutečné volby, takže každý musel mít svůj vlastní občanský průkaz a ve 
volební místnosti visela vlajka a hrála Smetanova Vltava. Každý předložil občanský průkaz, dostal 
lísteček a šel do učitelské jídelny, která posloužila jako „plenta“. Pak lísteček se svým kandidátem 
hodil do „urny“. Myslím si, že to bylo velmi dobré a bylo to i zábavné. 

MR 

  

 

 



Rozhovory s učiteli 

Na konci minulého školního roku odešli dva učitelé z druhého stupně – pan učitel Dostál a 
paní učitelka Sekalová. My Vám přinášíme rozhovory s nimi, které jsme udělali ještě před 
jejich odchodem. Doufáme, že se dozvíte něco zajímavého.  
 

Mgr. J. Dostál 
1. Odkud pocházíte? 

Z Olomouce. 
2. Kde jste studoval? 

V Brně. 
3. Jaký jste byl žák? 

Slušný. 
4. Byl jste na vojně? A kde? 

V Piešťanech (menší město na Slovensku – pozn. red.). 
5. Máte nějaké sourozence? 

Ne. 
6. Jaké máte zájmy? 

Rybaření, houbaření, vaření. 
7. Máte doma nějaké domácí zvířátko? 

Želva, křeček, dva kocouři, pes. 
8. Jaký je váš nejoblíbenější film? 

Všichni dobří rodáci. 
9. Kdy a proč jste se rozhodl být učitelem? 

Dědeček byl řídící. 
10. Jaký předmět jste měl jako dítě na škole nejraději? 

Češtinu. 
11. Které předměty na škole vyučujete? 

Hudební výchovu, zeměpis, dějepis. Dříve výtvarná výchova, výchova k občanství. 
12. Jak dlouho na škole učíte? 

Deset let. 
13. Co se vám na naší škole líbí? 

Málo problémů. 
14. Co vás nejvíce rozčiluje? 

Lidská blbost. 
15. Změnil byste rád něco na chování žáků? 

Zájem o práci. 
16. Baví vás učit na naší škole? 

Ano. 
17. Těšíte se, až půjdete do penze? 

Ano i ne. 
18. Po škole se šíří zvěsti, že jste hrál v seriálu Četnické humoresky, je to pravda , a pokud ano, 

tak co jste tam hrál? 
Ano, 2. díl a ve 3. sérii. 

19. Hrál jste ještě někde? 
Candide, pohádky, TV inscenace. 

 

Mirek Rujzl 

 

 

 



Mgr. L. Sekalová 

1. Odkud pocházíte? 

Z Tábora. 

2. Kde jste studovala? 

Gymnázium v Táboře, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. 

3. Jaká jste byla žačka? 

Pilná (až na výjimky). 

4. Máte nějaké sourozence? 

Bratra. 

5. Jaké máte zájmy? 

Sport, vysokohorská turistika, plavání, běh, cyklistika. 

6. Máte doma nějaké domácí zvířátko? 

U rodičů psa. 

7. Jaký je váš nejoblíbenější film? 

Čistá duše, Tajuplný ostrov. 

8. Jaké předmět jste měla jako dítě na škole nejraději? 

Zeměpis, dějepis, němčina. 

9. Které předměty na škole vyučujete? 

Zeměpis, výtvarná výchova, německý jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství. 

10. Jak dlouho na škole jste? 

Dva roky. 

11. Co se vám na naší škole líbí? 

Kolektiv, spolupráce, zázemí. 

12. Co vás nejvíce rozčiluje? 

Určití žáci. 

13. Změnila byste ráda něco na chování žáků? 

Vždy je co změnit, hlavně větší úcta k učiteli. 

14. Baví vás učit na naší škole? 

Ano. 

15. Máte už jasno, kam půjdete po prázdninách, jestli půjdete učit na jinou školu, nebo si dáte 

pauzu? 

Mám místo v Praze. 

16. Těšíte se do vašeho nového působiště? 

Jsem zvědavá. 

 

Děkujeme za rozhovory a jménem celé redakce časopisu M11 přejeme co nejvíc úspěchů. 

Matěj Kos 

 

 

 

 



Vojska NDR nás v roce 1968 neobsadila 

aneb 

Oprava sloupku Památník 

 

Ve sloupku Památník, kdy jsem kritizoval umístění památníku 

sovětských vojsk a především dobu, kdy byl památník 

umístěn, zmínil jsem se o tom, že Nás obsadila i vojska 

Německé demokratické republiky. Jak to tedy je doopravdy? 

Dlouhé roky se v různých knížkách, na internetu i v učebnici, 

kterou na naší škole „fasujeme“ uvádí, že nás napadla vojska 

Varšavského paktu, tj. NDR, MLR, PLR, BLR a SSSR. Vojáci NDR 

se až na pár výjimek přiděleným k sovětským vojskům, jako 

různé specialisty a pozorovatele nedostali na území ČSSR. Stalo 

se tak tedy na výslovné přání autorů tzv. zvacího dopisu. Autoři 

dopisu i soudruzi z Moskvy si byli vědomi, že v Československu, 

ač je přes dvacet let po válce, panuje vůči Německu nevraživost 

a že by přítomnost vojáků NDR, kteří měli podobné uniformy 

jako jejich kolegové z dob Wehrmachtu, mohla zhatit celou 

Operaci Dunaj, protože by se obyvatelé bránili proti 

okupantům, nacistům Němcům. Německé jednotky, už 

nachystané u hranic na vpád do naší vlasti musely být 

odvolány, i když tehdejší vedení NDR se tomu velmi bránilo. 

Útok z území NDR vedly pouze vojska SSSR, které tam byly 

„ubytovány“ už od konce II. sv. války.  Nakonec vzešel 

kompromis, při kterém se měli „zásluhy“ NDR připisovat. Tento 

podvod definitivně odhalili nedávno odtajněné moskevské 

spisy. 

Tak se stalo, že se v lidstvu zakořenil omyl, který jsem i já 

přiživil. Proto se omlouvám, že jsem Vás uvedl v omyl a 

doufám, že mě omluvíte. Nikdo nejsme dokonalý.  

Matěj Kos 

 

 

 

 

Sloupek 

Dobytek ve škole 

Pokaždé, když v hlavním 

čase vkročím do školní 

budovy, musím se 

přesvědčit, že jsem skutečně 

na základní škole a ne 

v zemědělském družstvu. To 

z jednoho prostého důvodu. 

Pokaždé, když procházím 

školou uslyším minimálně 

jednou slovní spojení „ty 

vole“, nebo „ty krávo“. Tudíž 

by se dala většina žactva 

řadit (prosím neberte to 

jako útok na vaši 

důstojnost) mezi dobytek. 

To samozřejmě neplatí o 

všech. Někteří mají pro 

změnu potřebu opakovat si 

anatomii. To jsou ty typy, 

které jistě půjdou na 

medicínu a proto si orgány, 

vývody a dutiny musejí 

opakovat neustále. 

Majoritní minoritu poté 

tvoří lidé, kteří se uchýlili 

k nezařaditelným výrazům 

typu „ty vogo“ (nebo 

wogo?). A co ostatní? Co ti 

používají? A věříte, že slušní 

lidé existují? 

Matěj Kos 



Podzimní příběh 

Jednoho podzimního rána šla paní Korálková do obchodu. Pršelo a pršelo a paní Korálková si 

zapomněla deštník. Přišla na zastávku a koukala se na ostatní lidi, kteří také mokli. Už čekala půl 

hodiny a pořád nic nejelo. Tak si řekla, že půjde pěšky. Měla to jen čtvrt hodiny od zastávky. Šla úplně 

neznámými uličkami a na každém rohu se jí zdál někdo podezřelý. Ale najednou uviděla blonďatou 

milou paní, která bydlela hned naproti ní. Pozdravila ji, ale ona neodpovídala. Zdálo se jí to divné, a 

proto ji paní Korálková pozdravila znovu, ale ona zase neodpověděla. Pak se na ni paní Korálková 

podívala a zjistila, že jí někdo uřízl jazyk, a proto nemluvila. Paní Korálková hned zavolala policii. 

Policie přijela hned, jak mohla. Sousedka ale nemohla mluvit, a proto to všechno napsala. Nakonec se 

všechno ujasnilo. Sousedka se jim přiznala, že si jazyk uřízla sama, protože jí umřela dcera a už 

neměla vůbec nikoho. A ještě k tomu neměla moc peněz. Ale paní Korálková jí nabídla bydlení u sebe. 

Alena Nekvapilová 

   Renátka Karásková 

Jsem jako… 

Potok - pomalu a tiše tancující mezi lesy, městy, vesnicemi. Než se začne rozlévat do různých stran, 

odtrhávat se dál a dál od svého kořene, od toho malého potůčku, ze kterého vznikl. A zas a znova 

proplouvat s malými, většími vlnkami mezi vesnicemi, městy, lesy…  

 Na své dobrodružné, někdy lehčí, někdy těžší cestě potká další potůčky, společně vytvoří 

řeku, spolu plují dál. Od té doby, začíná být ten malý potůček mezi všemi kamarády náladový. Někdy 

je přijímaný na dotek jako samet, a někdy zabíjí, krutě a nemilosrdně jako lavina, která nás dusí. Ale 

jde dál, až nakonec pozná klid v jezeře, moři či oceánu. Kde vykládá to, co zažil, jak slyšel dunění 

kanónů, řinčení mečů a otřesy těl statečných vojáků, kteří padají mrtví k zemi, dokud neuslyšel 

poslední výstřel.  

 Další den slyšel už jen slzy těch, co ztratili své nejbližší. Pláč, vzlyk matek, otců, žen mužů, co 

odešli do války. Nechápavé otázky potomků vojáků, kteří neví co se stalo, než se k nim matka skloní a 

řekne: „Víš synku, tatínek už se nevrátí.“  

 A nebo také radost, smích, slzy štěstí těch, jejichž udatní vojáci se vrátili, i když s menšími 

šrámy na těle, ne však na duši, domů. 

 Ani by jste nevěřili, co ten malý potůček, který neměl ani jednu vlnku, jedinou vzpomínku 

zažil a proměnil se ve vlnu, vlny vzpomínek.   

             

Tereza Tesařová 



Poangličťování 

aneb 

Jdu z briefingu na meeting. 

Poangličťování je podle mě asi největší současnou hrozbou pro český jazyk. Někteří si možná myslí, že 

největší hrozbou pro spisovný jazyk jsou různé nespisovné výrazy, ovšem to podle mě i jiných patří 

k přirozené obměně a modernizaci jazyka. Vždyť nebýt nespisovné mluvy, tak dnes za každé druhé 

slovo přidáváme -ti. Kupříkladu: „Dovoluji si Vám oznámiti, že návštěva ráčila přijeti.“ Ovšem to, co se 

plíží do slovníků spisovné češtiny není žádnou modernizací, ale sprostým přejímáním. Kromě toho je 

čeština velmi rozmanitý jazyk, který má ve většině případů k jednomu cizímu slovu hned několik 

ekvivalentů v češtině. Nebudu zapírat, že přebírání anglických výrazů není první přejímání slov ve 

větší míře, protože něco podobného se dělo, když naše země byla pod nadvládou rakouského rodu 

Habsburků. Ale co nás k tomuto přejímání vede? Češi jsou už předurčeni k jistému podřizování. 

Netvrdím, že bychom nemohli být neutrální, ale naše mentalita na toto není připravená. Vždyť jsme 

byli pod nadvládou SSSR čtyřicet let, a teď pomalu spějeme do náruče USA, a tak je celkem 

pochopitelné, že se snažíme nějaké slova přejímat, abychom si komunikaci ulehčili. Několik příkladů: 

shop je srozumitelnější, jak obchod, to stejné platí o supermarketech a hypermarketech, což je 

jednoduší než samoobsluha, nebo obchodní dům, zkratce WC rozumí víc lidí než 00, a tak bychom 

mohli pokračovat dále… Zajímavé ale je, že toto přejímání nebylo dříve tak běžné. Jediné slovo, které 

jsem našel a má celkem jasný původ je slovo družba. Koneckonců proč vlastně hovoříme anglicky a 

angličtina je brána jako světový jazyk? To má původy v době, kdy byla Anglie mocným impériem. 

Anglii patřila Indie, Austrálie, Jihoafrická republika, do jisté doby i dnešní USA a velké množství 

dalších území, především ostrůvků. Další výhodou kromě rozšířenosti je i fakt, že angličtina nemá 

žádné speciální znaky (například čeština a spousta jiných jazyků má háčky a čárky (č,ř,á,í,…), nebo 

dalšími častými úpravami písmen jsou přehlasování (ü, ö, ä,…)). Ale přeci jen to není úplně 

spravedlivé vůči ostatním, především Slovanům. Hodil by se tedy nějaký neutrální, uměle vytvořený 

jazyk, například esperanto. Přejímání je pro češtinu každopádně špatná věc, protože ubíjí český jazyk, 

a tak se doslova vkrádá angličtina do naší mluvy, aniž bychom o tom věděli. Nakonec to může (ale 

nemusí) skončit tak, že budeme mluvit angličtinou, ale budeme to nakonec brát za češtinu, případně 

za český dialekt. 

Matěj Kos – hrdý uživatel jazyka českého 

 

 

 

Slovník 

meeting – setkání, sraz 
briefing – porada 

outdoor – venkovní 
bus – autobus 
PC – počítač 

finish – konec, cíl 
 



 A všichni se nakonec sešli 

Dědeček měl mít zítra narozeniny. Celá rodina si řekla, že mu 

uspořádají oslavu. Domluvili se, že oslava bude přímo u 

dědečka. Chtěli, aby oslava byla úžasná. A proto si rozdělili 

úkoly: babička uvaří dort, maminka koupí květiny, strejda a 

teta vyzdobí dům a nachystají zábavu, Anička půjde s dědou 

na procházku na dostatečnou dobu, aby se všechno stihlo 

nachystat  a Pepíček půjde  nakupovat. Jak se probudili, 

hned šli na to. Babička napsala Pepíčkovi seznam, co má 

koupit. Jak přišel Pepíček do obchodu zjistil, že babiččino 

písmo nemůže přečíst. A tak si řekl, že zkusí prostě něco vzít. 

Maminka šla mezitím koupit květiny. Přišla do květinářství a 

neměli dědečkovi oblíbené květiny. Jeho oblíbené květiny 

byli karafiáty. Ale pár minut odtud bylo další květinářství, ale 

tam také neměli karafiáty. Tak šla do dalšího a dalšího 

květinářství. Až nakonec prošla všechny květinářství a nikde 

žádné karafiáty. Ale nakonec si vzpomněla, že na druhé 

straně města je ještě jedno květinářství. Anička vzbudila 

dědečka a šli na menší výlet. Šli daleko na houby. Konečně 

mohli strejda a teta vyzdobit celý dům. Až měli vyzdobený 

celý dům všimli si, že už je skoro pět hodin, kdy měla začít 

oslava. Pepíček se vrátil z nákupu a babička se ptala, jestli 

má všechno. Pepíček řekl, že nemohl přečíst seznam a vzal 

co ho napadlo. Babička se podívala do tašky a viděla, že 

koupil samé nesmysly: nudle, slaninu, rajčata, sýr a 

minerálky. Ale babičku napadlo, že z toho udělá špagety. 

Nebylo moc času, a tak se pustila do vaření. Za pár minut to 

bylo hotové, a tak vyšli. Maminka konečně dojela do 

květinářství. Naštěstí tam ty karafiáty měli. Hned je vzala a 

spěchala, aby to stihla. Nastoupila do tramvaje a jela. 

Babička a Pepíček došli k dědečkovi a Pepíček si vzpomněl, 

že nemají svíčky. Pepíček šel tedy nazpátek. Anička a 

dědeček už museli jít zpátky, ale Anička nevěděla, kde to 

jsou. Tak bloudili a bloudili, až nakonec potkali maminku. 

Všichni došli, až na Pepíčka. Ale ten také hned přišel a 

všichni se nakonec sešli. 

 

Alena Nekvapilová 

 

 

Sloupek 

Vánoce jsou tady 

Vánoce už klepou na dveře, a 

proto už musí být vše 

nachystané, dárky 

nakoupené, balící papír 

vybalený z obalu, stromek 

uřezaný, případně 

vylisovaný, cukroví napečené 

a okna umytá. Zdá se Vám to 

trochu brzy – na začátku 

listopadu? To jste na omylu! 

Vánoční výzdoba je 

v obchodech už od září, od 

října nám chodí do schránky 

vánoční katalogy plné těch 

nej nej nej super hyper 

bomba dárků, které kdybyste 

neměli, tak si můžete hodit 

mašli, která se v katalozích 

také nezřídka vyskytuje. 

Nedávno už došel nějaký 

leták, ve kterém byla nabídka 

vánočních stromků. 

Pochopitelně živých. Nezdá 

se Vám to trochu brzy, 

připravovat se na Vánoce 

hned poté, co dojedete 

z dovolené u moře? Mně tedy 

ano. Za chvíli se totiž 

můžeme na Vánoce chystat 

už v lednu. 

Matěj Kos 

Kresba Michal Hubený 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adélka Žmijová 



 

Adélka Žmijová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Nováková, Lukášek Kapinus 



TV program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STINSONOVI 1830 KOOL 

Kdo by neznal legendární 

rodinku ze Spritefieldu? 

OBĚŠENEC NA ÚPRKU 9 
00 NOHA 

Film natočený podle skutečných 

událostí ze skutečných filmů. 

Nessli Liesen na útěku před 

vším, co je mu blízké. 

 

STAR DREK 1435 KOOL 

Loď Enterpres se vydává tam, 

kam se ještě nikdo nevydal. 

VTIP DNE 

EXPLOZITURA 2000 NOHA  

 

Nový napínavý seriál TV NOHA 

z prostření pyrotechnické skupiny. 

NOHA 

500 NOHAŠOPINK 

559 SNÍDANĚ S NOHOU 

830 SVOBODNÝ BEZ 

ZÁVAZKŮ 

900 OBĚŠENEC NA 

ÚPRKU 

1100 TESCOMA ZBAVÍ 

CHUTI 

1110 ESSEN & SPOL. 

1140 OBĚD S NOHOU 

1210 PROŠETŘOVANÍ  

1315 SMILEVILLE 

1345 GREENMOOROOVI 

CHLAPCI 

1430 DVA A PŮL 

CHLEBA 

1559 BEZPRÁVÍ A 

BORDEL – Policie 

vyšetřuje 

1700 ČAJ O PÁTÉ 

S NOHOU 

1730 PODLOŽENÉ 

PŘÍPADY 

1800 NÁMĚSTÍ 

1930 VEČEŘE S NOHOU 

2000 EXPLOZITURA 

2200 DR. MOUSE 

2245DESERT S NOHOU 

23 A NĚJAKÉ DROBNÉ  FCIS – 

LETECKÁ 

VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA 

045 NOHAŠOPINK 

 

K()()L 

900 KRAJNÍ DVEŘE 

1000 GRAFFITOVI 

1040 BILL & FREJS 

(45,68) 

1140 MYČKA FACTOR 

1210 BLUFFY, 

PŘEMOŽITELKA 

TAPÍRŮ 

1315 JAGa 

1345 KDO SKAPE: zem 

Fr. Jozefa. 

1435 STAR DREK 

1549 RAMA  

1607 JAK JSEM POZNAL 

VAŠEHO TAŤKU 

1700 ČISTÁ PRÁCE ( 

SERIÁL O MAFII ©OSA NOSTRA) 

1830 STINSONOVI 

1920 KDO SKAPE: zem 

Fr. Jozefa. 

2010 ANDĚLSKÁ 

KRYSA- EXTRÉMNÍ 

HYPOCHONDRIE 

2120 RAMA 

2145HOW I MEET YOUR 

FOTR (IN ORIGINÁLE) 

22 +-*/  FAKTA FIX 

045 co byste ještě 

chtěli???? 

 

 

 



INZERCE M11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILAVANKA , poctivá a horúca káva 

 

TO MÁŠ ZA TO, JAK 
TADY LÉTA VAŘÍŠ 
GULÁŠ! 

NĚKDO CHCE 
S TEBOU MLUVIT 
KVŮLI GULÁŠI. 

Prodám garáž i s uskladněnými 
věcmi. ZN: Ukliďte si to sami. 

Hledám společnici do domácnosti 
pro úklid a vaření. Auto a chata 
vítána. ZN: Po starším majiteli 

Čtyřicetiletý, mladý gentleman, 
zajímavého vzhledu a vzrůstu, 
majitel dvojkoloběžky, ruksaku a 
mapy, hledá dívku podobných 
vlastností. ZN: Buzola vítána 

 

Chata Morgána 

Navštivte chatu 

Morgána v Krakonoších. 

Skvělé občerstvení a 

možnost ubytování. 

Adresa: Kdesi v lesi 62, Sněž 

pod Peckou 666 66 


