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Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, 

co vědí.      
                                              
                                              Karel Čapek                         
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                               ZASAĎ STROM 
 
 

Již několik let dodržujeme v naší škole hezkou tradici - deváťáci společně s prvňáčky 

sázejí cibulky, aby jim předali náš školní areál zase o něco hezčí. Ovšem letošní deváťáci 

se nespokojili jen s nějakými kytičkami, oni museli sázet rovnou stromy! 

 

V pátek 27. září žáci prvního a devátého ročníku obnovili tradici společného 

sázení stromů. Ve školním areálu jsme zasadili celkem 4 stromy (Platan 

javorolistý, Jírovec maďal a 2 Borovice vejmutovky). Pak jsme si zahráli hru 

Molekuly, která všechny skamarádila a zároveň pobavila. My deváťáci jsme 

měli pro prvňáčky připravenu drobnou odměnu. Nakonec jsme všichni 

společně podepsali Pamětní list a u jednoho ze zasazených stromů se vyfotili. 

Byli jsme překvapeni, jak jsou naši prvňáčci šikovní! Jsme rádi, že se tento den 

tak vydařil a že jsme mohli část dopoledne strávit společně. 

 
                                                                         Kristýna Doubravská, Faribo Tuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



                                

  TECHNOHRÁTKY          
 

 

 

Ve čtvrtek 26. září jsme se my, žáci z 8. 

a 9. ročníků, zúčastnili TECHNOhrátek  

v Třemošnici. Na zdejší SOŠ a SOU 

technické jsme si během dopoledních 

aktivit vyrobili hlavolam a svícen ze 

dřeva, označili hrací kostku,  vyzkoušeli 

svoji přesnost, postřeh i rychlost měření 

součástky a skládání hlavolamu. 

Odpolední program byl znalostní - ve hře 

HEJ TY, VÍŠ TO? jsme odpovídali na 

otázky týkající se informací, které jsme 

se dozvěděli během dopoledního 

programu. 

                   článek Karel Herynek 

                      foto              Iva Dočkalová 

 

 

         

                  Chvíle napětí...                                                                   

 

( nebo DISKOHRÁTKY ?) 

 

           

 

 

 

 

 

 

                           

                 

                      Pekelně se soustřeď... 



           A JE TO V PYTLI    -   POJEDEME DO DIVADLA!!!    

Proč by mělo být v pytli to, že jedeme do divadla? Ale ne, tak se jen jmenuje hra, 

kterou ve čtvrtek 7. listopadu  uvidíme.                                                                                                   

,,A je to v pytli“ je komedie od Raye a Michaela Cooney. A  na co se můžeme 

těšit? Překvapivá komedie s nevyžádanou „pomocí“, která způsobí nečekané 

k o m p l i k a c e  a  n á h l é  z v r a t y . 

Dva světoznámí komediografové a mistři svého žánru Ray a Michael Cooneyovi, 

otec a syn, poprvé v roce 

2003 spojili své schopnosti a 

b o h a t é nápady, aby 

s p o l e č n ě napsali komedii, 

která již po celé desetiletí s 

v e l k ý m úspěchem baví 

diváky po c e l é m 

světě.Mladí manželé Tom a 

L i n d a Kerwoodovi v ní 

usilují o adopci dítěte. A 

vše je na té nejlepší cestě – 

na poslední návštěvu sociální pracovnice se přece perfektně připravili! Její návštěva 

ovšem nemůže mít hladký průběh, jaký by si přáli, když se v jejich domě náhle 

objeví Tomovi nekonformní bratři Dick a Harry. Jejich „geniální nápady“ připraví 

mnohonásobné komplikace a nečekané množství prekérních situací. Dokáže si Tom 

v tuto nevhodnou chvíli s nimi poradit? A co teprve, když se mu do domu nastěhují 

ilegální imigranti? Roztočí se velmi napínavý kolotoč skrývání, nedorozumění a 

dokonce i akcí za hranicí zákona! Již  nyní můžete také hádat, co je vůbec ukryto v 

onom tajuplném pytli, dvojsmyslně naznačeném v názvu hry, která vám smíchy 

nedá vydechnout.                                                                          Veronika Zachová 

                         

 A DIVADLO JEŠTĚ JEDNOU, TENTOKRÁT V JAZYCE 

SHAKESPEAROVĚ... 

V úterý 15. října zájemci  z 8. a 9. ročníku navštívili chrudimské gymnázium, kde   

zhlédli divadelní představení ROMEO A JULIE v angličtině. Tuto nejznámější 

Shakespearovu tragédii  nastudovali a v anglickém znění zahráli studenti 

Křesťanského gymnázia z Prahy. Úvodem před diváky předstoupila paní režisérka  

a zároveň autorka scénáře, česky převyprávěla děj hry a představila herce a jejich 

role. Pak začalo šedesátiminutové strhující představení. Jeviště bylo dobře 

ozvučené, herci hovořili jednoduchou angličtinou, jednotlivé obrazy byly doplněny 

rockovou hudbou. Byl to nezapomenutelný zážitek! 

Atmosféru zachycují nejen fotografie pořízené během představení, ale také krátká 

videa (Montekové a Kapuleti, První setkání Romea a Julie). Fotky i videa můžete 

najít na webových stránkách naší školy. 



 

           
 

Po představení jsme si pospíšili za hlavním hrdinou - představitelem Romea - a udělali s 

ním rozhovor pro náš časopis. 

1. Jak dlouho jste studovali scénář ? 

Asi kolem čtyřiceti dnů.  

2.  Kolikrát už jste hráli toto představení?  

Toto představení bylo hráno pětkrát, ale já jsem v této roli vystupoval teprve  

podruhé. 

3.  Jak vás napadlo zahrát  právě tuto hru? 

Tento nápad dostala naše paní režisérka. 

4.  Z  jakého důvodu jste  hráli představení v angličtině? 

Hlavně jsme chtěli, aby se děti něco nového naučily. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

                Lucie Drahošová, Vítek Lustyk 

 

 

 

 

 

 

 



                               DANIEL  JUN 

 
V úterý 15. října jsme na naší škole měli možnost prožít přímo nevšední zážitek. Při 

svém turné k nám zavítal náš bývalý žák Daniel Jun, vynikající klavírista, absolvent 

kroměřížské konzervatoře a 

v současně době student 

JAMU v Brně. Je velice 

úspěšný, již několik let 

koncertuje zde i 

v zahraničí. Ve svém 

programu nás provedl styly 

jednotlivých hudebních 

období. Již první skladbou 

– Toccatou od Arama 

Chačaturjana nás Dan 

zaujal a získal si nejen naši 

pozornost, ale i naše srdce. 

Po chvíli už jsme nestíhali sledovat jeho prsty, tak jsme se alespoň lépe oddali 

přímo poslechu. Každá skladba byla uvedena zajímavou příhodou ze života a z 

tvorby daného skladatele. Vyslechli jsme si skladby J.S.Bacha, J. Haydna, F. 

Chopina a S. Rachmaninova. Každý z nás si tu našel tu nejhezčí, celý koncert byl 

velice působivý, ba přímo skvělý. Do budoucích let Danovi přejeme mnoho dalších 

úspěchů a doufáme, že nás opět navštíví. 

1. Můžeme začít otázkou trochu indiskrétní - kolik Vám je let?   Je mi 22 let. 

2. Víme, že jste bydleli v Proseči. V kterém roce jste se přestěhovali a kam? 

V roce 2007 jsme se přestěhovali do Prostějova. 

3. Absolvoval jste studium na konzervatoři v Kroměříži. A co teď, ještě studujete nebo 

už ,,jen“ koncertujete?  V současné době jsem v druhém ročníku JAMU v Brně, 

příležitostně koncertuji. 

4. Od kolika let hrajete na klavír?   Hraji od 9 let. 

5. Kolik hodin denně musíte cvičit?   Musím cvičit průměrně 5 hodin denně. 

6. Museli Vás někdy rodiče do hraní nutit? Ano. V dětství dost často. 

7. Máte nějakého oblíbeného skladatele? Můj oblíbený skladatel je J. S. Bach. 

8. Máte rád i moderní hudbu? Pokud ano, tak jakou?   V dětství mě zaujal rock, blues, jazz.         

9. Jakým způsobem se učíte zpaměti tak dlouhé skladby?   Musím se s nimi sžít. Cesta od 

ničeho do skoro je lehčí než od skoro do úplně. 

10. Máme pro Vás ještě jednu indiskrétní otázku, tentokrát už poslední, máte přítelkyni?    

Ano. 

Děkujeme za rozhovor.                                                                                                                                       

Jitka Poslušná,  Katka Brunclíková,  Martina Sádecká 
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                                       DEN SENIORŮ 

Je pro nás naprostou samozřejmostí, že babičky a dědečkové nikdy nezapomenou na náš 

Den dětí. Tentokrát jsme nezapomněli my a oslavili jsme s nimi Den seniorů. 

V úterý  1. října slavili svůj svátek senioři. Od svých vnoučat dostali neobvyklý dárek – 

mohli se spolu s nimi zúčastnit vyučování na 1. stupni.  A zapojili se opravdu aktivně. 

Vzorně četli, stříhali, lepili, vybarvovali, zpívali, pracovali s interaktivní tabulí… Děti se od 

nich také mnohdy s překvapením dozvěděly, že vyučování nevypadalo vždy tak, jako dnes. 

Radost ze společné práce měli nakonec určitě všichni.          

Žáci devátého ročníku zase navštívili Klub seniorů. Uvítalo je 9 milých a usměvavých 

zástupců tohoto společenství žijících podle kréda: "Aktivně žít seniorům sluší, to omlazuje 

duši a není to marné, neboť se pomaleji stárne." 

V hodinu a půl trvající besedě žáci poslouchali zajímavá vyprávění o současném životě, 

přítomní členové klubu zavzpomínali na své dětství  a školní léta, dokonce jsme vyslechli i 

svědectví o období 2. světové války. Po celou dobu měly děti možnost klást dotazy a 

nahlédnout do kronik s bohatými fotografickými přílohami, které zachycují život v klubu. 

Je obdivuhodné, s jakým nadšením přítomní vyprávějí o svých současných aktivitách a 

plánech do budoucna.Děkujeme za milé přijetí a příjemně strávený čas v klubovně. 

PS: Víte, že v Proseči vede přes místní potok celkem 52 mostků a lávek? Senioři si dali 

práci a spočítali je!                                                          Za redakci Míša Tocháčková            
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V anglosaském světě se blíží Halloween, který připadá na poslední říjnový den. 

Pro ty, kdo by si chtěli tento svátek strašení a strašidel užít v opravdu děsivém 

prostředí, připravily internetové servery přehled hotelů, v nichž je vysoká šance, že 

člověk potká ducha.  

 

Stanley Hotel, Colorado, USA 

Ve Spojených státech je duchy proslulý 

Stanley Hotel ve státě Colorado, který 

zahájil provoz v roce 1909 a proslavil se 

svou úlohou v klasickém hororu 

Osvícení, v němž hrál Jack Nicholson. 

F i lm b yl  i n sp i rován  pobytem 

romanopisce Stephena Kinga právě v 

tomto hotelu, kdy se údajně jeho 

zavazadlo záhadně samo vybalilo, když 

krátce odešel z pokoje.  

Straší tu prý celá škála duchů včetně stavitele a majitele hotelu F. O. Stanleyho. 

Hosté slyšeli hrající si děti uprostřed noci a pravidelně je tu prý vídána žena, která 

kdysi umrzla ve sklepě hotelu. 

Hotel Dalhousie Castle, Edinburgh, Velká Británie 

Ve Skotsku straší duch lady Kateřiny v edinburghském starobylém hotelu Dalhousie 

Castle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato dáma prý zemřela na zlomené srdce a nyní je vídána, jak s šustěním  

sukní prochází v noci chodbami. Hosté i zaměstnanci hlásí, že cítili, jak jim někdo 

poklepal po rameni nebo je zatahal za vlasy, ale když se otočili, nikoho neviděli. 
  

Hotel Langham, Londýn, Velká Británie 

V londýnském hotelu Langham prý hosté viděli 

postavu muže ve vojenské uniformě stát u okna ve 

čtvrtém podlaží. Mělo by jít o ducha německého 

prince, který právě z tohoto okna vyskočil před 

začátkem první světové války. A pokud opravdu 

věříte na duchy, pak byste mohli ve sklepě uvidět i 

Napoleona III., který tu svého času pobýval jako 

host. 

 

             ŠEST NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍCH  HOTELŮ SVĚTA  
            

                               ( Jen pro ty, kdo se nebojí duchů ...) 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chcete-zalozit-firemni-skolku-bez-starosti-se-zarukou-profesionality-26458116/26458116?rtype=V&rmain=7886988&ritem=26458116&rclanek=13828236&rslovo=421100&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/uzavrete-povinne-ruceni-nyni-se-slevou-az-9000-kc-kazdy-rok/26597315?rtype=V&rmain=7888100&ritem=26597315&rclanek=13828236&rslovo=458109&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/diagnostika-a-lecba-onemocneni-sitnice-a-dalsich-ocnich-chorob/11323924?rtype=V&rmain=7883921&ritem=11323924&rclanek=13828236&rslovo=431773&showdirect=1
http://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=kolem-sveta&c=A121029_103638_kolem-sveta_tom&foto=JB46d997_profimedia_0002479500.jpg


 

 

Grand Hyatt Hotel, Tchaj-pej, Tchajwan 

 

Grand Hyatt Hotel v tchajwanském hlavním městě Tchaj-peji vypadá jako 

velmi nepravděpodobné místo, kde by mohlo 

strašit.  

Luxusní a moderní budova ovšem byla 

údajně postavena na místě, kde za války stálo 

vězení pro politické vězně, z nichž mnozí 

byli popraveni a nyní tady bezcílně bloumají. 

Aby hotel zahnal zlé duchy, je jeho hala 

vyzdobena svatými svitky. 

 

 

Skirrid Mountain Inn, Llanvihangel Crucorney, Velká Británie 

 

Ale nejspíš nejduchařštější zážitek nabízí hostinec Skirrid Mountain Inn ve Walesu. 

Tady prý straší duchové všech odsouzených, kteří byli popraveni oběšením na 

trámu hostince od roku 1110. Přespat tu je ale zážitek jen pro otrlé: hosté údajně v 

noci cítili, jak se jim kolem krku utahuje smyčka provazu, po níž jim ještě celé dny 

zůstaly na hrdle viditelné stopy. 

 

Hotel Burchianti, Florencie, Itálie 

 

Hosté přebývající ve Freskovém pokoji hotelu Burchianti ve Florencii údajně cítili 

přítomnost kohosi, kdo je pozoroval,stejně jako mrazivý dech na tvářích. Duchové  

mrtvých dětí tu údajně vyskakují ze zdi, neznámá žena cosi plete v křesle a za 

časných ranních hodin přichází uklízet duch mrtvé služebné. (tak alespoň hotel 

ušetří za živé pokojské - poznámka redakce) 

 

 

 

 

 

 

 

                Kristýna  Jadrná, Aneta Pospíšilová, Bára Lněničková  



                  

              

                      

 

                                                 

                   

                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM  

                                                      aneb   

                                 Projektové vyučování je zábava 

 

V pátek 20. ledna proběhlo na 2. stupni naší školy celodenní projektové vyučování 

na téma "Ekologie letem světem, tentokráte v České republice". Žáci jednotlivých 

tříd si s předstihem vybrali některé z těchto nabízených témat: 

Lesy v ČR, Ekologie, ZOO a chráněná území, Rybníky a vodní plochy v ČR, 

Energie a její zdroje, Těžba nerostných surovin v ČR, Přírodní a životní prostředí 

v Proseči a okolí, Vodní toky v ČR 

Poté se všichni přibližně měsíc připravovali na určený den. V pátek si nejprve ve 

svých učebnách vše nachystali, aby v následujících přibližně dvou hodinách mohli 

své spolužáky z jiných tříd seznámit se zvoleným tématem. A tak jsme mohli ve 

třídách spatřit například veškeré vybavení pro rybáře včetně zasvěceného výkladu. 

V další učebně jsme se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o nerostných surovinách 

dobývaných na našem území včetně následného zpracování a využití. V další 

učebně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vodních plochách, jako jsou jezera, 

rybníky a přehrady. Stejně tomu bylo i v ostatních učebnách. Ve škole jsme mohli 

také v tento den potkat vodníka, permoníka či vodní rusalky. 

Děti se ve svých programech pro spolužáky snažily především o to, aby si každý, 

kdo k nim do třídy přišel, nějaké vědomosti odnesl, zopakoval či ověřil, a tak nikde 

nechyběly různé kvízy, soutěže, doplňovačky, vědomostní hry apod. 

Celé dopoledne probíhalo v duchu tvořivosti a soutěživosti, aniž by si kdokoli z dětí 

uvědomoval, co vše se v tento den naučil či zopakoval. 

                                                             článek Zdeněk Pecina, foto Iva Dočkalová 
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 Der Stundenplan – rozvrh 

hodin 

 

 

Das Deutsch – němčina 

 

Die Geschichte – dějepis 

 

Die Musik – hudební výchova 

 

Die Kunst – výtvarná výchova 

 

Die Geografie – zeměpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mathe – matematika 

 

Die Physik – fyzika 

 

Das Werken  - pracovní činnosti 

 

Die Sozialkunde – 

                     

                        občanská výchova 

 

 

                              

Předměty ve škole  

  Subjects at school 

 

 

anglický jazyk   

  English (language) 

český jazyk    

               Czech (language) 

německý jazyk   

  German (language) 

ruský jazyk    

               Russian (language) 

matematika    

               Maths 

přírodopis    

               Biology 

 

 

zeměpis  

      Geography  

dějepis  

        History 

fyzika     

                     Physics 

chemie  

                     Chemistry 

pracovní činnosti   

                                      Craft 

hudební výchova   

                                      Music 

výtvarná výchova   

                                      Art 

 



Rozvrh hodin 

          un emploi du temps 

 

                                                        

vyučovací hodina – une leçon 

matematika – les mathématiques 

český jazyk – une langue tchèque 

zeměpis – une géographie 

fyzika – une physique 

chemie – une chimie 

dějepis – une histoire 

anglický jazyk –  

                       une langue anglaise 

přírodopis – une histoire naturelle 

 

 

 

hudební výchova – une musique 

 

 

 

 

francouzský jazyk –  

                       la langue française 

                        

             

 

Rozvrh hodin - расписание 

уроков  

 

 
 

Hodina – час  

Český jazyk - чешский язык 

Anglický jazyk –  

      aнглийский язык 

 Matematika – математика 

Fyzika – физика 

Chemie – химия 

Tělesná výchova – гимнастика 

Hudební výchova – музыкальнoe 

воспитание 

Dějepis – история 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis – география 

Přírodopis – естествоведение 

Informatika – информатика 

Ruský jazyk - русский язык  
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100 + 1  ZAJÍMAVOSTÍ - PYRAMIDY  

Vždy na začátku školního roku u nás probíhá akce pyramida. 

Tentokrát nám to nedalo a zjistili jsme pro vás zajímavosti o 

pyramidách skutečných. 

Pyramidy jsou vlastně starověké hrobky, které vystavěli staří Egypťané jako 

poctu svým faraonům, je to jehlanovitá stavba. Základem bývá většinou 

čtyřúhelník někdy i trojúhelník. 

Pyramidy v Egyptě jsou 

nejznámější a nejstarší z 

pyramidových staveb, patří k 

největším stavbám v historii. 

Existuje asi 90 pyramid a 

mnoho z nich je opravdu 

velkolepých. 

Pyramida se stavěla po 

jednotlivých stupních. 

 

Když už byla vysoká, byla 

vystavěna rampa, po které byly 

vytaženy kameny potřebné pro 

stavbu dalšího stupně.  

Každý kámen vážil asi 2,5 tuny, 

což je více než váží velké auto! Ke 

stavbě velké pyramidy bylo 

zapotřebí cca 2 300 000 

kamenných kvádrů. 

 Cheopsova pyramida je řazena 

mezi sedm divů světa a byla nejvyšší stavbou až do stavby Eiffelovy věže. 

Pyramida je 138 metrů vysoká (původní výška byla dokonce 147 metrů) a byla 

postavena z více než 2 500 000 vápencových kvádrů. Stavba celkem váží přes 

šest miliónů tun.  

Určitě nechceme srovnávat, nakolik jsou podobné naše pyramidy s těmi 

egyptskými, hlavní je, že sběr papíru prospěl nám všem a  především  přírodě.                                                                     

                                                                                  Aneta Pospíšilová                                 



 

              BYDLENÍ V PYRAMIDĚ aneb SÁM SOBĚ FARAÓNEM 

 

 

  Využívání pyramid pro nejrůznější očistné procesy, ale i jako obytných prostor 

není u nás ani ve světě ničím novým. Zatím se však tento směr příliš neposunul za 

hranice esoteriky. Mexický architekt Juan Carlos Ramon ale právě nápad rodinného 

domu postaveného ve tvaru pyramidy rozpracoval se vší vážností jako možný směr, 

kudy by se mohla eventuálně také ubírat moderní architektura. Jeho návrh má 

podobu grafické vizualizace vytvořené pomocí nejrůznějších počítačových 

programů. Dle jeho projektu by jedna ze čtyř stěn pyramidy byla prakticky celá 

prosklená a byla tedy hlavním zdrojem světla pro interiér stavby. Okna v ostatních 

stěnách již zdaleka tak monumentální rozměry nemají. Z jedné strany  hladkost stěn 

domu narušuje vytrčený balkon. Pokud se někdo rozhodne využít návrhu Juana 

Carlose Ramose, bude mít dům, v němž si může připadat jako faraón. 

       Interiér stavby dle Ramosova plánu je hodně otevřený, rozdělený do tří podlaží. 

V přízemí je umístěna garáž, obývací prostory s jídelní zónou a kuchyní a také - 

trochu překvapivě - značně velké nahrávací studio přesahující i do prvního patra. V 

něm jsou pak ještě dva pokoje a koupelna s bazénkem. Ve špici pyramidy by se 

patrně měla soustřeďovat duchovní síla domácnosti. Architekt do nejvyššího patra 

totiž zasadil jedinou místnost, a to knihovnu. 

Plán vnitřního uspořádání pyramidy: 1. vstup, 2. obývací pokoj s jídelnou, 3. 

kuchyň, 4. nahrávací studio, 5. technické zázemí, 6. garáž, 7. technické zázemí, 8. 

koupelna s bazénkem, 9. ložnice, 10. balkon, 11. ložnice, 12. knihovna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Veronika Lettlová, Hana Odvárková           
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            SPORTEM KU ZDRAVÍ !!! 

Pro básníka pátek nešťastný, pro nás zase čtvrtek sportovní byl den... 

Ve čtvrtek 3. října se nám sešly totiž hned dvě sportovní akce . 

Jednak se žáci naší školy zúčastnili tradiční atletické soutěže Hrošiáda, pořádané 

ZŠ Hrochův Týnec. Obě družstva starších i mladších dětí v mrazivém počasí 

bojovala statečně a v podzimním kole obsadila 5. a 2. místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Srdečně gratulujeme! 

A v Proseči mezitím probíhal již tradiční běh lesní krajinou. Výsledky 

přinášíme na další stránce.              Štěpánka Doležalová, David Loskot 
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VÝSLEDKY ZÁVODU LESNÍ KRAJINOU 

ZE DNE 3.10.2013 

 

 
KOLO  8.-9.   KOLO  6.-7.  KOLO  dívky 

 

1. TMĚJ Tomáš      21:51       PĚTIOKÝ Petr     26:58     MACHÁČKOVÁ Eliška29:34 

2. TRYNKL Daniel 23:10      SEJKORA Filip 27:11  ZAVORALOVÁ Lenka 31:00 

3. JADRNÝ Radek 23:11      HLEDÍK Lukáš 27:14    ZACHOVÁ Veronika   41:40 

Celkem  28 závodníků 

 

BĚH 6.  ROČNÍK 

 

1.  LEHKÝ Jakub     10:38 TŘASÁKOVÁ Kristýna             12:42 

2. MESZAROS Sam. 11:07  NEŠETŘILOVÁ Natalie 12:42 

3. VÍCH Petr     12:42  FULÍKOVÁ Tereza  12:44 

 

Celkem  20 závodníků 

 

 

BĚH 7.  ROČNÍK 

 

1. PALA Ondřej  8:20            LNĚNIČKOVÁ Barbora              10:18 

2. BARTÁK Michael 9:28            OHEROVÁ Michaela   12:15 

3. CHADIMA Jan  10:20            SCHEJBALOVÁ Šarlota  11:46 

 

Celkem  19 závodníků 

 

 

BĚH 8.  ROČNÍK 

 

1. LUSTYK Vítek  10:45             VONDROVÁ Radka  13:53 

2. SEJKORA Miloš 11:22  BRUNCLÍKOVÁ Kat.             13:55 

3. HOLEC Josef  15:15  POSLUŠNÁ Jitka  15:16 

 

Celkem  16 závodníků 

 

 

 

BĚH 9.  ROČNÍK 

1.       DOSTÁL Jiří    13:10       DOSTÁLOVÁ Marie  14:42 

2.                                                         ALENKA    15:03 

3.                                                         TUCH Faribo   15:05 

 

Celkem   22 závodníci 

 

Celkem    107 závodníků 2.stupně 

 

Naše redakce všem oceněným blahopřeje a těšíme se na další ročník. 
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                        POZDRAV  Z REDAKCE 

                                           Milí čtenáři, 

víme, že rádi čtete na našich stránkách vtipy. Snažili jsme se pro Vás najít 

pár ,,halloweenských“. Ze stránek s černým humorem jsme se snažili vybírat 

spíš ty ,,světle černé“. Tak jen doufáme, že na Vás nebudou působit 

morbidně a že je budete brát tak, jak byly určeny - prostě s humorem. 

 

 

 Smrtka zaklepe na dveře: „Dobrý den, odčítání lidu!” 

 

„Nelži, že sis včera dal v hospodě jen jedno pivo!“ hubuje kostra na hřbitově svého 

muže. „Byl jsi tak zlitej, že jsi vlezl do cizího hrobu!” 

 

Nemocnice. Ředitel se ptá pacienta: „A na co si stěžujete?” 

„Na únik informací. Agent pohřební služby přijel dříve, než vaše záchranka.” 

 

Lékař a krejčí kráčí v pohřebním průvodu a krejčí si lékaři postěžuje: „Vy se holt 

máte, vám zfušovanou práci nikdo nevrací jako mně!” 

 

„Promiňte, ale jak to děláte, že jste pořád takový klidný?” ptá se odsouzenec na smrt 

kolegy se stejným ortelem. 

„Od té doby, co jsem se oženil, už mě nic horšího nemůže potkat.” 

 

Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli: „A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na 

něho vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav.” 

 

Poslední slova před smrtí: „Miláčku, nechceš řídit?” 

                                                Za redakci vybrali Martin Štorek a Lukáš Hledík 

 

Odkazy:                                             

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

www.i-creative.cz  

 

 

www.veskole.cz  

fotogalerie VČD                                                  

foto: Profimedia.cz                                        

litomericky.denik.cz  
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