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MĚSÍC PROSINEC 
V prosinci jsou dva nejkrásnější svátky roku, a to Vánoce a Silvestr. O Vánocích 

24. 12. děti dostanou pod stromeček plno krásných dárků. O Silvestru pak lidé zapalují 

petardy a o půlnoci se slaví příchod nového roku.  

Horoskop 
Střelec 

Trocha fantazie neuškodí nikomu, zvláště ne vám. Prosinec roku 2012 pro vás bude 

v mnohém nový, ale nakonec získáte jistotu, že život pokračuje dál a že je potřeba těšit se ze 

všech radostí. Právě k nim potřebujete onu fantazii. Nepodceňujte druhé, hrozilo by vám od 

nich spousta překážek. Nastartujte svůj život novým elánem, těšte se z vánočního ruchu 

a dejte všem najevo už od začátku prosince, že vás se konec světa za žádných okolností 

netýká. 

Kozoroh 

Strategie prosince roku 2012 je daná, ale vy byste o ní stejně jako jiní neměli 

přemýšlet. Spíše zaměstnejte svůj mozek věcmi, které jsou pro vás podstatné. Nesmíte věřit 

každému slovu, které slyšíte, většinou všechno dopadne jinak. V lásce se kolem 15. 12. 

můžete těšit z krásných chvil, ale nezapomeňte, že vše se musí hýčkat, tedy i partner. Pokud 

byste přece jen měli okolo 19. 12. černé myšlenky, zaženou vám je kamarádi nebo milá 

společnost. 

Znamení 
Střelec 23. 11.-21. 12. 
Latinsky: Sagittarii 

Povaha: cholericko-sangvinická 

Vládce: Jupiter 

Živel znamení: oheň 

Kov: cín 

Barvy: černá, modrá 

Kameny: Karneol, opál, onyx, fluorit 

Šťastná čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37 

 

Kozoroh 22. 12.-20. 1.  
Latinsky: Capricornus 

Povaha: melancholická 

Vládce: Saturn 

Živel znamení: země 

Kov: olovo 

Barvy: černá, modrá, žlutá 

Kameny: Karneol, fluorid, diamant, křišťál 

Šťastná čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 28, 45, 47
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Významné dny a svátky 
Štědrý den 24. 12. 

Slaví se 24. prosince a je posledním dnem přípravy vánočních svátků. Ve středověku 

se jednalo o poslední den roku, který začínal právě na slavnost Narození Páně (25. prosince). 

Se Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských i křest'anských zvyků a pověr: 

 Zvyky 

- bohoslužby 

- dávání dárků 

- rodinná setkávání 

- zdobení stromků 

 

Vánoční cukroví 

Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z 

nejvíce rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části českých domácností dodržována. 

Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit strouhaným 

kokosem nebo kakaem. Typická vůně je vanilka, koření skořice.  

 

Betlémské světlo 

Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se 

každý rok zapaluje v Betlémě a posléze putuje celou Evropou až do Česka. Do české země jej 

přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. nedělí adventní, takže je pak k 

dispozici v kostelech na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod. 

 
Boží hod 25. 12. 

Je označován jako den Narození páně. Sloužil v jistých dobách a jistých křesťanských 

zemích jako počátek kalendářního roku. Ve Španělsku se ten počátek roku prosadil teprve ve 

14. století a v Portugalsku ve století 15. 

Významné události 

V tento den roku 1261 byl v kostele svatého Víta na Pražském hradě Přemysl Otakar 

II. spolu se svou manželkou Kunhutou Uherskou korunován českým králem. 
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Narození 

1901 – Milada Horáková, právnička a politička 

1907 – Josef Kostohryz, spisovatel a překladatel 

1949 – Miluška Voborníková, zpěvačka 

1965 – David Rath, lékař a politik 

 
Druhý svátek vánoční 26. 12. 

V tento den slaví svátek Štěpán, první křesťanský mučedník. Jméno Štěpán je 

odvozeno z řeckého slova Stephanos, které původně označovalo věnec nebo vítězný věnec 

a přeneseně i o věnčeného člověka nebo vítěze. 
 

Následující tabulka uvádí četnost tohoto jména 
v ČR: 

  

 
 

Silvestr 31. 12. 
Silvestr je mužské křestní jméno latinského původu Podle českého a slovenského 

kalendáře má svátek 31.Prosince. Je to den před 1. lednem. Tento den o půlnoci se pouští 

rachejtle. 

Následující tabulka uvádí četnost  
základní varianty jména Silvestr v ČR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veronika Crhová, 7. třída 

Rok Četnost Pořadí 
1999 11480 61. 

2002 11865 61. 

Porovnání o 385 více žádná změna 

2006 14123 59. 

Rok Četnost Pořadí 
1999 561 204. 

2002 534 205. 

2006 482 250.–251. 

2007 472 259. 

2009 454 280. 

Porovnání o 107 méně o 76 hůře 
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Listopadové a prosincové hospodaření 
 

V listopadu se dokončuji polní práce – co se nestihlo za ty dva měsíce. Vozí se 

močůvka a hnoje. Doorávají se pole, která se nestihla, nebo ty, kde byla kukuřice. Popřípadě 

se deskují, aby byla nakypřená. Stříkají se řepky, aby přežily zimu. Prostě se dodělávají 

poslední práce před zimou a začínají se zazimovávat stroje, aby byly nachystané na sezonu. 

Začíná se také odvážet dobytek na jatka, ale to se spíš až v prosinci nebo v lednu. 

 

V prosinci se provádí údržba mašin. To se 

většinou dělá celou zimu, a to proto, že mašiny 

jsou většinou ve špatném stavu. Na nové 

mašiny nejsou peníze, tak se staré stroje spravují, 

jak to jen jde. Jinak různá družstva v zimě 

pomáhají silničářům odhrnovat sníh. Je pro ně 

velmi těžké sehnat pro své lidi přes zimu práci, a tak 

dělají, co se dá. Jinak se tedy odváží dobytek na jatka 

nebo jsou domácí zabijačky. Ty jsou ale jenom z prasat, protože hovězí musí mít čísla, být 

zaregistrované na úřadech a doma se nemůže zabíjet. V České republice hospodáři většinou 

už dobytek nepěstuji,  protože se jim více vyplatí dovézt ho za pár korun z ciziny. Jinak je 

zima volnější. 

 

 
 

Michal Šeda, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Sysel třináctipruhý 

 

Má nejhezčí kožíšek z hlodavců. Žije na 

prériích Severní Ameriky, ale bývá  i blízko 

člověka, na trávnících, polích, letištích a 

golfových hřištích. Vyhrabává si podzemní 

chodby. Živí se semeny, zelenými částmi rostlin 

a kořínky. Sysel si dělá zásoby na zimu, např. z 

obilí. Je to býložravec. Má asi 5 až 8 mláďat.  

 

 

Dnes přežívá v celé republice 

zejména na travnatých letištích, která 

jsou často kosena. Obnova vypásání 

vřesovišť a stepních trávníků v Podyjí 

přinesla syslovi nové možnosti. Mohl 

by se znovu objevit na vřesovištích 

východního Znojemska či na 

Mašovické střelnici. Některé z druhů, 

jejichž současný výskyt v Podyjí není  

znám, zde však dnes mají vhodné 

podmínky k životu. Počítá se už jako 

ohrožený druh. 

 

Jakub Crha, 7. třída 
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Zdroje: 
http://lizards.cz/photogallery/FOTOGALERIE/p
ogona_vitticeps/druha_galerie/img00009.htm 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agama_australsk%
C3%A1 
http://lizards.cz/photogallery/FOTOGALERIE/p
ogona_vitticeps/ctvrta_galerie/img00010.htm 
 

Agama vousatá (bradatá, australská) 
Agama vousatá (Pogona Vitticeps) obývá oblasti stepí, buší, pouští a polopouští 

Austrálie. Teď patří mezi nejraději chované plazi u nás. Je vhodná i pro začínající teraristy. 

Agama je barvou obvykle přizpůsobena oblasti, ve které žije. Takže je nejčastěji žlutá, 

žluto-hnědá, nebo světle hnědé barvy. Někdy bývá zbarvená do červenohněda. Tělo bývá 

dlouhé do 60-ti cm, je pokryto výrůstky 

vypadajícími jako trny, jimiž má pokrytou i hlavu. Při 

nebezpečí se nafukuje. Po bocích hlavy má oči s 

pohyblivými očními víčky - ty ji chrání proti písku. 

Dále má po stranách hlavy, stejně jako gekončík, 

oválovité ušní otvory. Na předku hlavy má nosní 

dírky. Přes spodek hlavy se táhne tlama, ve které má malinké zoubky. Na spodku hlavy má 

větší trny, proto se jí dal název agama vousatá.  

V Austrálii jsou agamy chráněné. Žijí ve skupinkách na stromech a ve skalách. Jsou 

aktivní ve dne a před největším sluncem se schovávají do úkrytů. Otevřenou poušť 

nevyhledávají. Živí se hmyzem (cvrčky, sarančaty, červy, šváby) a zelenou stravou 

(pampeliškové listy, listy salátu, čínské zelí, ibišek, mrkev, jablko, pomeranč, mandarinka). 

Nepohrdnou ani holátky potkanů a myší.  

Agamy je vhodné chovat v pouštním, nebo polopouštním teráriu. To znamená, že 

podestýlka je písek, úkryty jsou jen napodobeniny skal a různé samorosty. Agamy také rády 

lezou, a tak je dobré mít zadní stěnu, po které by mohly 

lézt. Do terária se dají dát i rostliny živé (kaktusy) nebo 

umělé (ale je možnost, že agama by je okusovala a 

onemocněla by). Je vhodné do terária umístnit i větší 

nádržku s vodou – agamy se rády koupou. V teráriu také 

musí být zdroj světla a tepla. Je vhodné občas agamám 

podávat vitamíny pro ještěry. Terárium by také mělo být 

přiměřeně velké pro velikost ještěra. Agama je druh, 

který má velkou reprodukční schopnost – má několik 

snů šek do roka, kdy do jedné snůšky samička může naklást i 40 vajec. Agamy by se měly na 

2-3 měsíce uložit k zimnímu spánku, po něm začíná období páření. 

Martin Zavřel, 7. třída 
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 POČÍTAČOVÉ HRY 
League of Legends 

Hra League of Legends je free-to-play akční strategie, ve které si vyberete svého 

hrdinu, za kterého odehrajete jedno kolo hry. Cílem je dobít nepřátelskou základnu „Nexus“. 

V průběhu hry si hrdinu vylepšujete a „expíte“ až do levelu 18. Komunita je převážně 

anglická, ale nejde se tu i hodně Čechů, Slovaků, Poláku, Rusů apod. S touto hrou mám 

zkušenost asi jako začátečník – sice hraji už přes tři měsíce, ale moc mi nejde. 

 

Vydavatel: Riot Games 

 

Cena: od 509 Kč 

 

 

 

Doporučené požadavky: 

Operační systém: Windows XP, Vista, 7 

Procesor: 2 GHz 

Paměť: 1 GB 

Místo na disku: 750 MB 

Grafická karta: S podporou shader pixel 2 

 

Zdeněk Sendler, Jan Sojka, 7. třída 
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Davis Cup neboli Davisův pohár je tenisový turnaj 
mužů, kde proti sobě hrají reprezentanti různých států. 
 

SPORT 
Tenis 

Davis Cup 

Davis Cup neboli Davisův pohár je tenisový turnaj mužů, kde proti sobě hrají 

reprezentanti různých států. 

V letošním ročníku čeští tenisté díky výhře nad Španěly 3:2 Davis Cup vyhráli. 

Českou republiku reprezentovali: Tomáš 

Berdych, Radek Štěpánek, Ivo Minář, Lukáš 

Rosol a trenér Jaroslav Navrátil. Za Španělsko 

nastoupili: Marc López, Marcel Granollers, 

Nikolas Almagro, David Ferrer a trenér Alex 

Corretja. 

Čeští tenisté vyhráli Davis Capový 

pohár po 32 letech. Body získali Tomáš 

Berdych a Radek Štěpánek, který vyhrál 

rozhodující dvouhru. Rodiče Radka Štěpánka 

prožívali ty nejkrásnější chvíle v životě, když jejich syn vyhrál zápas nad Almagrem a dodal 

poslední bod k výhře Davis Cupu. 

Hokej  
PGS Zlín 

Zlín si už muže oddechnout od těžkých měsíců, protože 

nastává jeho oblíbený měsíc prosinec. Začne to 4. 12. v pět 

hodin ve Vítkovicích. Potom se Zlín přesune do do mácí arény, 

bude hrát s Karlovými Vary. 19. 12. v 17:30 v domácí aréně 

přihostí Zlín HC Kometu Brno, kterou jistě neporazí. 21. 12. 

vyzve Liberec Zlín, aby ho zkusil  porazit. Spartu nechytlo štěstí 

na začátku extraligy a nechytne ho ani teď, když bude hrát proti 

Zlínu 28. 12. v 18:30. 
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Fotbal 
Přehled zápasů FC Chelsea 

Hned první prosincový den odjede Chelsea na stadion West Ham United. 8. 12. 2012 

se Chelsea přesune na další zápas do Sunderlandu. Chelsea bude hrát svůj první zápas na 

svém stadionu teprve 15.12., kdy se utká se Southamptonem. Až 22.12. přijede na stadion 

Stamford Bridge na jihozápadě Londýna tým Aston Villa. Do konce letošního roku změří FC 

Chelsea síly ještě 26.12. s Norwich City a 29.12. 

s Evertonem. 

Pokud jde o dění v týmu, majiteli Chelsea 

Romanu Abramovičovi po řadě špatných 

výsledků došla trpělivost a dal výpověď 

italskému manažerovi Robertu Di Matteovi, 

nezachránilo ho ani loňské vítězství v Lize 

mistrů. Chelsea FC potvrdilo jmenování 

Rafaela Benítéze na místo trenéra prvního 

týmu do konce probíhající sezóny. 

Vedení klubu věří, že v tomto trenérovi našlo 

odborníka na nejvyšší úrovni s velkými 

zkušenostmi. Nový trenér se poprvé setkal s hráči na tréninku 22. 11. 2012. 

 

Martin Muller; Filip Soukup; Markéta Štulpová, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Kterak jsme byli za rytíře a šlechtičny 

24. října jsme se v rámci projektového dne ,,Kde domov můj“ přenesli do daleké 

historie, poznali jsme kdy a jak žil král Václav a společně se staršími spolužáky jsme prošli 

historií až k 17. listopadu 1989.  
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Kluci se vyzbrojili meči a štíty, jako praví rytíři, a holky se proměnily v krásné šlechtičny. 

Těšili jsme se, až zahrajeme starším spolužákům pověst o sv. Václavu a blanických rytířích. 

 

Jako správní rytíři jsme si 
navrhli i svoje erby. 

Bez koní by to nešlo… 

Poznali a vyrobili jsme si náš národní 
strom - lípu 

Žáci 1. třídy 



DOTAZNÍČEK 
Otázky na pány učitele a paní učitelky 

1. Jaký byl váš oblíbený předmět na ZŠ? 
2. Máte nějaké koníčky? 
3. Proč učíte? 
4. Máte nějaké motto (radu do života)?  

 
ŘEDITEL RNDr. B. Svozil, PhD. 
1. Tv, Z 
2. sport, cestování 
3. práce s dětmi mě baví 
4. Uč se, vole, budeš pánem, budeš jezdit 
Tatraplanem 
 
Mgr. Pavlína Rohanová  
1. D 
2. chození ven s pejsky 
3. baví mě to  
4. Chovej se tak, jak chceš, aby se druzí 
chovali k tobě. 
 
Mgr. Monika Burkartová 
1. Vv, Čj, A, M 
2. čtení, tanec, plavání 
3. baví mě to 
4. Všeho s mírou.  
 
Svatoslav Ton 
1. Tv, Vv, Př 
2. procházky se psy, sporty, malování  
3. Baví mě to, chci předat to, co jsem se 
naučil, ostatním. 
4. --- 
  
Mgr. Monika Harvančáková 
1. Př, F, Ch, M 
2. práce na zahrádce 
3. baví mě to  
4. Vím, že nic nevím. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 
1. Hv, Čj  
2. Zpívání ve sboru, hudba 
3. Baví mě učit, je to výzva. 
4. S úsměvem jde všechno líp. 
 
Bc. Petra Stupňová 
1. M 
2. zpěv ve sboru 
3. baví mě učit 
4. --- 
 
Mgr. Monika Mandelíčková  
1. D 
2. čtení knížek 
3. baví mě pracovat s dětmi 
4. Myslet pozitivně 
 
Mgr. Jiří Lukas 
1. M 
2. hudba, hra na hudební nástroje klavír a 
trumpeta 
3. baví mě to 
4. Kdo chce hledá způsob, kdo nechce 
hledá důvod
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PRÁCE ŽÁKŮ 
Moje školní začátky 

Před 5 lety jsem byla v 1. třídě. Učili jsme se tam psát, kreslit, počítat… Psaní mě 

bavilo, protože jsem se učila psát, už když jsem byla ve školce. Navíc mi pan učitel písmo 

chválil a dostávala jsem samé jedničky. Kreslení mě také bavilo protože jsme měli hodného 

pana učitele, který vždy poradil. Jednou, když jsem nakreslila žabičku, tak jsem s ní jela do 

Brna, protože jsem tam vyhrála 3. místo. Pan učitel jel se mnou a po návratu šel k nám, aby 

mě pochválil. Mamka byla ráda. Matematiku jsem zpočátku moc ráda neměla. Hned na 

začátku jsem dostala dvojku, ale pak jsem dostávala už jen jedničky, a tak mě bavit začala. 

Bylo to bezva chtěla bych se vrátit. 

Pavlína Dvořáková, 6. třída 

 

1. září 2007 jsem šla poprvé do školy. Moc jsem se těšila na to, že si udělám kamarády 

a naučím se nové věci. Deváťáci nám ukázali, kde jsou záchody, kde máme šatnu a třídu. Pak 

nás odvedli do tělocvičny, kde jsme si sedli na lavičky. Před námi seděli ostatní starší žáci 

a nějací učitelé. Za námi stáli deváťáci, kteří nás vedli do té tělocvičny. Mě vedla Domča, 

protože  to je moje sousedka a známe se spolu. 

     Po ukončení zahájení školního roku jsme s deváťáky šli zpět do třídy a tam jsme si  sedli 

do lavic. Paní učitelka Musilová nám řekla, co a jak. Po škole jsem šla s mými kamarády ven.  

     Moc se mi ten první den ve škole líbil, ale ve druhé třídě mě ta radost přešla. 

Michaela Křížová, 6. třída 

 

Když jsem měl jít poprvé do školy, tak jsem se těšil. Nastal ten den, kdy jsem šel do 

školy. Táta mi řekl, že mám aktovku větší, než jsem já, a že když dostanu učebnice, tak mě 

převáží. Když jsem přišel do školy v Lažánkách, tak jsem si vybral lavici a nachystal jsem si 

pouzdro. Pan ředitel mi dal učebnice a já jsem si řekl, co s tím budu dělat. Ukázal nám šatnu 

a záchody. S kluky jsme našli chevu a lego. Dále jsme se chtěli kouknout tajně do druhého 

patra, ale pan učitel nás vždycky chytil. Po přestávce nám pan učitel dal přihlášky do družiny 

a do náboženství. Škola se mi strašně líbila. 

Filip Steinhauser, 6. třída 
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Moje školní začátky byly úplně normální. Bylo nás devatenáct a z toho jsme se čtyři 

znali už ze školky - já, Nela Stoklasová, Tomáš Benčík a Kristýna Vítová. Seděla 

jsem v druhé lavici uprostřed s Veronikou Synkovou, protože moje maminka se znala s její 

mámou. Ještě teď si pamatuji, že jsem jí počmrkala všechny sešity a učebnice. Samozřejmě 

jsem nejvíce kamarádila s Nelčou a Kiki. Jako první písmenko jsme se učili „A“. Paní 

učitelka vždycky říkala: „Á se vám bude pamatovat nejlépe, protože je první v abecedě.“ 

Když jsme se naučili číst ze slabikáře a psát do písanky, tak  mi maminka řekla, že teď už to 

bude jenom těžší. A měla pravdu. Ve druhé třídě jsme se učili násobilku, ta mi celkem šla, ale 

vyjmenovaná slova ve třetí třídě už byla problém. A teď je to ještě horší, protože už máme 

zeměpis, fyziku… 

Pavlína Slezáková, 6. třída 

 

Do školy jsem se celkem těšila. První den jsem byla v mé nové třídě a poznala jsem 

novou paní učitelku. Druhý den se mi ale vůbec nechtělo vstávat. Za pár dnů jsme se učili psát 

- písmo jsem měla šikmé a neměla jsem ho vždy na řádcích, ale časem se to spravilo a měla 

jsem ho rovné. Čtení a psaní mi docela šlo. Potom jsme se učili abecedu a na každé písmeno 

nám paní učitelka pouštěla pohádky. Ke každému písmenu jsme dostávali papír, ve kterém  

jsme to písmeno měli asi pětkrát obtahovat. Na vysvědčení jsem měla samé jedničky. To byly 

časy! 

Kristýna Vítová, 6. třída 
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Případ vraha z fotbalového týmu 
Pokračování: 

Je ráno. Po včerejším hovoru od neznámého muže musel komisař Lupa přemýšlet. Kdo to 

byl? Proč mu chtěl pomoct? A nebyl to jen další žert komisaře Budína? Tyto otázky ho trápily 

celé ráno. Pak už ale na komisaře čekal případ.  

Když dorazil zpátky na stadion, tělo už bylo pryč. Stáli tam jen policisté a fotili. Komisař 

přišel k nim a řekl: „Dobrý den, pánové. Máte nějaké bližší informace o té stopě, kterou jsem 

tu našel?“ 

Policista po jeho pravici odpověděl: „Ano, ano! Podle spisu patří stopa dvacet osmičce, čili 

Pavlu Nedvědovi, nebo jedničce, Petru Čechovi.“ 

Komisař se zamyslí. Že by měl tajemný muž pravdu?  

„Tak tedy začneme s výslechem dvacet osmičky, pak teprve brankáře.“ 

 

„Takže, co jste dělal v době od 20 do 24 hodin?“ 

„Byl jsem se svou přítelkyní, sami se jí zeptejte!“ 

Po výslechu přítelkyně Pavla Nedvěda vyšlo najevo, že jeho alibi je pevné jako skála. 

Společně totiž sledovali v televizi Okresní přebor a Živý, mrtvý. Kdo to tedy byl? 

Po tomto zjištění si komisař Lupa lámal hlavu, přemýšlel a vymýšlel, až si zavolal k sobě celý 

svůj tým i všechny podezřelé. 

„Už vím, kdo z vás je vrah.“ Komisař Lupa se napil. 

„Nejdříve jsem podezíral vás, pane Nedvěde a také vás, Tomáši Zátopku. Někdo mi totiž 

volal a udal vás jako pachatele. Ale ani jeden z vás to nebyl, stopa patřila hráči Petru Čechovi. 

Ale ani on není pachatelem. Každý den totiž trénuje, když už jsou všichni pryč, takže jeho 

stopy byla samozřejmě novější. Trvalo mi to dva dny, než jsem na to přišel. Nakonec  
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jsem po důkladném pátraní našel pod nehty trochu látky, která patří vám, pane 

Ronaldino. A už jsem také přišel na důvod. Mrtvý fotbalista totiž měl dostat 

smlouvu, po které jste toužil vy.“  

Komisař upil kávy a pronesl: „Policisté, odveďte ho!“ 

 

O 9 hodin později: 

Crrrrr, crrrr! Komisař už na hovor čeká. Zvedne sluchátko a říká: „Lhal jste mi!“ 

„Klid, nenapadlo vás, že když bylo Ronaldinovi 13 let, tak hrál pod jiným číslem? Číslem 28? 

Používejte trochu hlavu!“ Pííííp, pííííp. 

A tak vyřešil komisař Lupa další případ. A co ho čeká příště? 

 

Milan Matoušek, 8. třída 
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ZÁBAVA 
Vtipy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V kině 
 
Rambo: Do pekla a zpět  
 
Tento film o vietnamském veteránovi se 
bude odehrávat jihovýchodní Asii, kde John 
Rambo vede poklidný život. Ten mu naruší 
misionářská skupina vedená Michaelem 
Burnettem a Sarah Millerovou, která se i 
přes jeho varování vydá do Barmy. Do 
končin, kde je nic dobrého nečeká.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 
 
Bella je šťastně provdaná za upíra 
Edwarda a sama se stala upírkou. Teď je z 
ní navíc i máma a zdá se, že ji čeká hezká 
budoucnost. Její dcera Renesmee však 
zaujme vládce upírů Volturiovi, kteří ji 
chtějí zlikvidovat. Takže přichází poslední 
bitva, která rozhodne o osudu všech. 
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O Pepíčkovi 
Jde Pepíček do krámu a všimne si, že zdražili čokoládu.... 
Tak jde ven a zpívá: „Máme blbou vládu, zdražila 
čokoládu!“ 

Uslyší ho policajt a říká: „Pepíčku, jestli to ještě jednou 
zazpíváš, pojedeme spolu za panem Kalouskem!  

Pepíček na to: „Máme blbou vládu, zdražila čokoládu!“  
Policajt ho naloží do auta, přijedou ke Kalouskovi a 
Pepíček zpívá: „Máme blbou vládu, zdražila čokoládu!“ 
Kalousek se zamyslí a zpívá: „Ty seš blbý děcko, 
zdražíme vám všecko!“ 

Ze školy 
Paní učitelka ukáže pravítkem 
na žáka a říká: 
„Na konci tohoto PRAVÍTKA 
je největší blbec na škole. 
Žák: Vyhodili mě poté, co 
jsem se zeptal, na jaké 
straně…  



 

Nová CD 
Robbie Williams - Take the crow  

Kryštof - Inzerát 

 

Robbie Williams 

Robbie Williams se narodil 13. 2. 1974 v Anglii. 

Vlastním jménem se jmenuje Robert Peter Williams. Je to 

anglický zpěvák, který skládá popovou hudbu. 

Jeho hudební kariéra začala v roce 1990 s kapelou 

Take That, kde byl nejprve jako tanečník. Potom kapelu roku 

1995 opustil a začal svojí sólovou kariéru. Stal se jedním z 

nejúspěšnějších zpěváků a je také nazýván Králem popu. 

Celkem vydal 11 alb. 

 
 

Křížovka 
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