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                                            1. MÁJ 
 
Každá holka, maminka, slečna,  ba i babička se nemohou už dočkat 1. máje,  aby se mohly 
nechat políbit pod rozkvetlou třešní, aby „NEUSCHLY“. Letos jsme měli velikou smůlu, 
protože skoro všechny třešně byly odkvetlé a museli jste hledat hodně dlouho, než jste nějakou 
našli. Ale málokdo ví, jak tento zvyk vznikl. To ale pro Šotka není žádný problém zjistit. 
 Polibek pod rozkvetlým stromem měl v prvé řadě páru zajistit plodnost. Pohanské tradice 
totiž byly úzce spjaty s přírodou a s přesvědčením, že lidé svou činností bezprostředně 
ovlivňují dění kolem sebe. 
Ve starověkém Římě byl první máj oslavován jako tzv. Floralia den, který byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. Tu za svou patronku 
považovaly i provozovatelky nejstaršího řemesla. 
Křesťanský první máj se slavil velmi cudně. Polibek 
byl považován za velmi intimní projev a milenci se 
mohli políbit jen v okamžiku zaslíbení, tzn. polibek 
byl úzce spjat se svatbou. Současná podoba tradice se 
tak dochovala až z poloviny 20. století, kdy došlo 
k uvolnění mravů. V ten čas polibek zajišťoval nejen 
plodnost a zaslíbení, ale také ještě celoroční krásu 
a přitažlivost. Pokud se navíc šly dívky na 1. máje 
umýt do potoka, zajistilo jim to nejen osvěžení, ale 
i omlazení. 
S polibkem ale také úzce souvisí tradice stavění májek. Rozkvetlá májka se dříve stavěla ne 
uprostřed vesnic, jak je tomu nyní, ale u oken vyvolených svobodných dívek. Muselo jít ale 
o dívky zachovalé, a tedy panny. Ten, kdo májku stavěl, ji musel hlídat, stejně jako svou lásku 
před potenciální konkurencí, která ji mohla zničit. 
V některých krajích je poté zvykem na 1. máje vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, 
vápna, pilin spojit domy zamilovaných dvojic. V Rakousku dodnes přetrvává tradice, že si 
milenci před svými domy kreslí v tento den srdce se svými jmény. 
 
ZAKÁZANÉ MÁJOVÉ SVATBY  
Paradoxní je, že ačkoli je květen považován za měsíc lásky a právě jeho první den se slaví 
polibky, na svatby bývá chudý. K májovým svatbám se totiž váže pověra, která praví: Na 
svatbu v máji, do roka máry. 
Tato pověra vycházela z předpokladů našich předků, že po svatbě žena téměř okamžitě 
otěhotní, což by znamenalo, že by porod vycházel na měsíc únor. Hrozilo by tak, že v kruté 
zimě nepřežije matka ani dítě. Lékařská pomoc u chudých lidí v té době nebyla po ruce, zásoby 
jídla se ztenčovaly... To je ale historie, která se současnosti opravdu netýká. Nověji se říká, že 
květnová manželství podléhají častěji rozvodům než ta, která byla uzavřena v jiných měsících. 
Ani tato tvrzení se ale nezakládají příliš na pravdě. Nicméně i ze statistik je patrná pověrčivost 
novomanželů, jelikož se v tomto měsíci svatby odehrávají stále výjimečně. 
                                                                                                                             Lada Zindulková 

1. 

M 

Á 

J 



 

R 

A 

C 

E 

I 

C 

E 

T 

                      PO STOPÁCH K. H. BOROVSKÉHO 

Ve čtvrtek 3. května se žáci 7. ročníku doplněni o zájemce z 8. třídy vydali na 

exkurzi  ,,Po stopách K. H. Borovského“. Sešli jsme se ráno v 7:45 a v 8:00 hodin jsme 

vyjeli od školy. Jeli jsme necelou hodinu, 

než jsme dorazili do obce Havlíčkova 

Borová. Tam jsme absolvovali asi 

hodinové povídání o K. H. Borovském a 

o jeho rodině v jeho rodném domku.  

Poté jsme se vrátili k autobusu a přejeli 

jsme 

do 

Přibyslavi. Tam jsme navštívili Hasičské muzeum. 

Po jeho prohlídce jsme opět nastoupili do autobusu 

a přejeli k mohyle Jana Žižky, kterou jsme si 

prohlédli a vyfotili jsme se u ní.  

Potom jsme pokračovali do Havlíčkova Brodu, kde 

jsme měli krátký rozchod, kdy jsme si prohlédli 

náměstí, případně si něco koupili. V 13:00 jsme se 

sešli u místního muzea a čekala nás poslední 

prohlídka, dům, ve kterém K. H. Borovský bydlel. I 

zde to bylo velice zajímavé. Poté následoval ještě 

cca hodinový rozchod, který jsme využili k občerstvení. A pak už nás čekala jen 

zpáteční cesta do Proseče. Celá exkurze byla velmi poučná a zajímavá.                                                    

Nina Sodomková, Lada Zindulková 

                            



 

     

               MALÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ 

 

19. 5. 2018 - Slavnostní vyhodnocení XI. ročníku celostátní soutěže v literárním projevu 
dětí  

  

Naše škola spolu s MěÚ Proseč a Městskou knihovnou Proseč uspořádala v letošním 
školním roce již XI. ročník celostátní soutěže v literárním projevu dětí „Malá Proseč 
Terézy Novákové“, která je určena mladým autorům ze základních škol a 
odpovídajících ročníků gymnázií. 

Letos pořadatelé obdrželi rovných 100 básnických i prozaických děl od 97 autorů ze 44 
škol z celé republiky. Nezávislá odborná porota ve složení Mgr. Petr Kukal, básník, 
spisovatel a spolupracovník Ministerstva kultury ČR, Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea 
B. Němcové v České Skalici, učitel českého jazyka Mgr. Roman Schulz ze ZŠ Chlumec 
nad Cidlinou, vybrala celkem 24 nejzajímavějších příspěvků. Jejich autoři byli pozváni 
do Proseče, kde se v sobotu 19. 5. 2018 uskutečnilo slavnostní vyhodnocení. 

Dopoledne přijal mladé autory s početným doprovodem na městském úřadě pan Bc. 
Jan Macháček, starosta města, poté účastníci celé akce navštívili domek rodiny 
Haaszovy, kde strávila několik let svého života T. Nováková a kde napsala svá největší 
díla. Prohlídka soukromého muzea doprovázená podrobným výkladem se stala pro 
návštěvníky nezapomenutelným zážitkem. 

Při návštěvě školy, kde byl pro všechny účastníky připraven oběd, si mohli hosté 
prohlednout celý areál včetně tříd a seznámit se s životem školy a akcemi, které naši 
žáci pod vedením svých učitelů realizují. 

Zájemci též mohli navštívit místní muzeum a muzeum dýmek. 

V odpoledních hodinách pak probíhalo v místní sokolovně slavnostní vyhodnocení. 

Po úvodním vystoupení pěveckého sboru „Žluťásci“ a krátkých projevech pořadatelů 
nastalo vlastní přednášení vyhodnocených prací, předávání cen a diplomů. 

Jako čestný host byl letos po celý den přítomen začínající herec Patrik Holubář, který 
byl před nedávnem nominován na cenu Českého lva za nejlepší vedlejší mužskou roli 
ve filmu Špína. Dětem předával osobně diplomy a nezapomněl nikdy na slova chvály, to 
byla asi největší odměna pro všechny přítomné. Ceny dále předávali Mgr. Josef Roušar, 
ředitel ZŠ a MŠ Proseč a Mgr. Petr Kukal, předseda poroty. Ten také v závěru 
odpoledne celou akci zhodnotil. 

Sborníky úspěšných prací obdrželi nejen mladí autoři, ale i porotci a čestní hosté 
přehlídky. 

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a 
byla finančně podpořena Pardubickým krajem. Finančně či hmotně akci dále podpořila 
řada institucí, firem a jednotlivců, za což jim patří velké poděkování, jsou to: 
Ministerstvo kultury, nakladatelství Mladá fronta, Casting studio – CINE JESSY s.r.o. 
Praha, Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii KINOS, město Proseč, 
Bohemia Steelmont s.r.o. - Proseč, BPK l. t. d. Proseč, DIPRO, výrobní družstvo 
invalidů - Proseč, ERGOTEP, družstvo invalidů - Proseč, JEDNOTA, spotřební 
družstvo Hlinsko, Květinové studio ILONA Proseč, LOMYKÁMEN s. r. o. Proseč, 
Obuv SANTÉ Proseč s.r.o., Ravensburger Karton s.r.o. - Polička, SANTÉ - výroba 
s.r.o. - Proseč, ZŠ a MŠ Proseč. 

Kdo se této nevšední kulturní události zúčastnil, jistě nelitoval. 

V pořadí již XII. ročník této celostátní přehlídky dětské literární tvořivosti se uskuteční 

ve školním roce 2021/2022. 
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POJEDEME DO DIVADLA 

V pondělí 25. června pojedeme na  letošní poslední abonentní představení. Jelikož se jedná o 

báječný muzikál Kiss me, Kate, nebude nám vadit ani to, že už budeme oběma nohama na 

prázdninách….                                                        Tereza Neřková  

Děj se odehrává v zákulisí provinčního divadla v Baltimoru 40. let minulého století. 

Herci malé soukromé společnosti zkoušejí Shakespearovu komedii Zkrocení zlé ženy. 

Vášnivá přitažlivost i nesmiřitelná nesnášenlivost se odehrávají nejen na jevišti mezi 

divadelními postavami Kateřinou a Petrucciem, ale i v zákulisí mezi jejich představiteli, 

herečkou Lilli a jejím bývalým manželem Fredem. Fred momentálně touží po 

pozornosti mladší kolegyně a Lilli se hodlá vdát za nehorázně bohatého a vlivného 

muže a chce divadlo opustit. Ale třeba dopadne všechno jinak… 

Dialogy působí vskutku brilantně, všechny složky muzikálu jsou v mistrovské 

rovnováze. Na pozadí několika vtipných zápletek zazní geniální melodie klasika 

jazzové písně Colea Portera. Velká sborová taneční a pěvecká čísla, step, strhující 

písně, temperamentní komediální výstupy a mnoho dalšího zaručuje jediné: 

nezapomenutelnou zábavu! 



                   

Jelikož jsme se jako asistentky 

zúčastnily  akce Malá Proseč 

Terézy Novákové, nemohly jsme 

si nechat ujít příležitost  

vyzpovídat  vzácného hosta, 

herce Patrika Holubáře. 

Rozhovor  s ním Vám přinášíme:                      

  
1. V čem jste prozatím     
hrál? 

           Ve filmech Špína, David a Jan Palach. 
 2. Jaké bylo natáčení filmu Špína? 

           Dlouhé a intenzivní, kamarádské. 
 3. Jak se vám líbí v Proseči? 

           Fajn. 
 4. Kde jste se narodil 
      V Rychnově nad Kněžnou. 

       5. Co vás inspirovalo k tomu , abyste se stal hercem? 
            Moje předvádění se a asi přebytek energie. 

 6. Co byla první věc,  kterou jste udělal , když jste se dozvěděl , že budete 
vzácným hostem v M.P.T.N? 

           Vzal jsem do ruky diář. 
  7. Kde bydlíte? 

            V  Praze. 
  8. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl v životě dosáhnout? 

            Konkrétní cíle nemám. 
   9. Máte rodinu? 

            Ne. (předpokládáme, že prozatím) 
           Děkujeme za rozhovor.                         
                                                        Marie Jeništová, Nina Sodomková 
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                                    DEN MATEK 

 

Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Svátek 
je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. Původ pro 
naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. Ve starém Římě se 
například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno. 

 Novodobá historie svátku se ovšem datuje z let občanské války ve Spojených 
státech amerických. Sociální aktivistka Julia Ward Howeová vyzvala ve svém 
Provolání ke dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti válkám, 
v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na válku prusko-
francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen světa, které 
by podpořily spojenectví různých 
národů a přispěly k přátelskému 
řešení mezinárodních otázek v zájmu 
míru.  

Její následnicí byla Ann Jarvisová, 
která se od roku 1858 snažila 
prostřednictvím Pracovních klubů 
matek  o  z lepšení  soc iá lně 
zdravotních podmínek a o snížení 
dětské úmrtnosti. Po roce 1868 
pracovala na usmiřování sousedů, 
kteří bojovali v občanské válce na 
opačných stranách.  

Poprvé byl slaven Svátek matek 
v upomínku na Ann Jarvisovou dne 
10. května 1908 v městě Grafton, 
West Virginia. Některé státy USA prohlásily Svátek matek za oficiální svátek roku 
1912. V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní svátek USA presidentem 
Woodrowem Wilsonem. Dodnes je Svátek matek jedním z (nejen komerčně) 
nejoblíbenějších svátků v USA. 

Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk pocházející ze 16. století, 
kdy lidé navštěvovali ve čtvrtou neděli velikonočního půstu svůj „domovský“ 
kostel, a kdy byla tudíž příležitost pro rodiny strávit čas pohromadě. Podle 
historiků v tento víkend posílali zaměstnavatelé své mladé nádeníky a služebné 
domů, aby se setkali se svými rodinami a matkami. V souladu s tradicí a jejími 
různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou 
neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo druhou 
neděli v květnu. 

 Takto se slaví například v následujících evropských zemích: Belgie, Česká 
republika (byť tento svátek není součástí zákona o státních svátcích), 
Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, 
Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko a Turecko. 
Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, 
Chile, Kolumbie, Kuba, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Taiwan, 
USA, Uruguay a Venezuela. 

                                                                          Adéla Stodolová, Andrea Tulachová 
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Moje milá maminko, 

Mám tě ráda moc a moc , 

 políbím tě každou noc.  

I když trochu zazlobím,  

ráda tě překvapím,  

pusu dám ti na čelíčko 

moje milá matičko.     

    

Mamince věnuje Niki Edlmanová 

 

        Moje milá maminka                           

         Maminko milá, maminko hodná, 

         koukneš se na mě a budeš šťastná. 

         Koupím ti květiny žluté a voňavé, 

        a až se usměješ, tak budou rozkvetlé. 

         Nesmíš se zamračit, zvadnou ti hned                                          

         a bude rozzloben celičký svět.                        

 

Napsala Adéla Zelinková a Nicole Sladkovská 

 

Svátek matek 

Celý rok nám hezky utek, 

už je tady Svátek matek. 

Koupíme Ti růži, přání. 

A proto , má maminko, 

odpočiň si malinko. 

No přeci máš svátek! 

Vašek Ptášek 
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                                     OKRESNÍ KOLO OVOV 2018 

Ve čtvrtek se atleti naší školy zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, které se konalo tradičně v Hlinsku. Sestava družstva i jednotlivců 
se díky nemocem a zraněním měnila a nakonec se ustálila až ve čtvrtek ráno. Za 
slunečného, ale studeného a větrného dne se v Hlinsku střetlo 11 škol v soutěži družstev 

a 245 závodníků v soutěži jednotlivců. 
Závodníci se postupně absolvovali 5 
disciplín – skoky přes švihadlo na dvě 
minuty, kliky na dvě minuty, trojskok, 
hod medicinbalem a běh na 1000 m. 
Protože družstva i jednotlivci soutěží 
průběžně na všech stanovištích současně, 
přehled o postavení v celkovém 
hodnocení není, musí se vždy počkat až 
poslední závodník doběhne a výkony 
budou zadány a vyhodnoceny. Nervozita 
při tomto čekání je vždy značná, zvláště, 
když si někteří závodníci uvědomí, že 
jejich výkon nebyl v dané disciplíně 

zrovna podle jejich představ. 
Vyhlašování výsledků jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích nám přineslo 
radost – Andrej Češka, Veronika Janková, Jaromír Síla, Štěpán Hromádka a Julie 
Poslušná své kategorie vyhrály, Radek Pešek skončil na druhém místě a Václav 
Beránek a Tomáš Roušar skončili třetí. I ostatní účastníci se umístili na předních 
místech výsledkové listiny. Prestižní soutěž družstev je tradičně vyhlašována nakonec. 
Naše radost mohla propuknout naplno – skončili jsme na druhém místě, které 
zajišťuje automatický postup do krajského kola, které se uskuteční v květnu 
v Moravské Třebové. 
Závodníkům patří dík za předvedené výkony a budeme věřit v dobrý výsledek 
v krajském kole. 
  
      
     
                          

  
                                 KRAJSKÉ KOLO OVOV 2018 
V úterý 22.5.2018 se za krásného teplého počasí na stadionu v Moravské Třebové 
uskutečnilo krajské kolo OVOV. Naše družstvo se spolu s 15 nejlepšími týmy 
Pardubického kraje utkalo v přímém souboji o postup do republikového finále. 
Disciplíny leh-sed v průběhu 2 minut, hod míčkem, běh na 60 metrů, shyby na šikmé 
lavičce po dobu 2 minut, skoku do dálky a běhu na 1000 metrů šli v rychlém sledu za 
sebou, takže nebyl čas ani na delší odpočinek, ani na sledování, jak si vedou soupeři. 
Úspěšně zvládnuté disciplíny se střídaly s těmi méně zvládnutými, takže výsledky byly 
nejasné až do samého konce. Výsledky jednotlivců 
byly trošku podle očekávání – Veronika Janková 
skončila ve své kategorii na 2. místě a postoupila do 
republikového finále této soutěže, které se uskuteční 
v září. Jaromír Síla a Štěpán Hromádka skončili také 
druzí, ale bohužel nepostupují. Radek Pešek končil na 
třetím místě. Vynikající výkony podal také Andrej 
Češka v nejsilněji obsazené kategorii, ale na postup to 
nestačilo.  
V prestižní soutěži družstev jsme se umístili těsně pod 
stupni vítězů na čtvrtém místě. Při současné 
výkonnosti našich závodníků je to maximum. 
Všem závodníkům, kteří se podíleli na úspěšné 
reprezentaci naší školy děkujeme. 
 
       
  Mgr. Jan Stodola    
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                                        TEREZÍN, LÁNY, LIDICE    

           

Tato tři památná místa jsme navštívili v neděli 20. května. Po dlouhé cestě jsme 

nejdříve zajeli do centra Terezína, kde jsme navštívili Muzeum židovského ghetta i 

Magdeburgská kasárna. Na Národním hřbitově v Terezíně jsme se zúčastnili 

„Terezínské tryzny“, každoroční pietní a vzpomínkové slavnosti konané k uctění 

památky obětí zdejší nacistické perzekuce během 2. světové války. Mnoho informací 

jsme se dozvěděli při prohlídce Malé pevnosti. Poté jsme odjeli do Lidic, obce vypálené 

nacisty za 2. světové války. Položili jsme kytici k hrobu statečných lidických mužů a tiše 

zavzpomínali u sousoší 82 lidických dětí umučených ve vyhlazovacím táboře. Také 

jsme navštívili muzeum, které v nás dojmy z těchto míst ještě umocnilo. Poslední naší 

zastávkou byly Lány. Zde jsme navštívili hrob prezidenta – osvoboditele - T. G. 

Masaryka, jeho ženy a dětí. Velice přínosná pro nás byla i návštěva Muzea T. G. 

Masaryka, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o našem prvním československém 

prezidentovi, ale zároveň viděli i mnoho autentických předmětů z období 1. republiky. 

Tečkou za naší celodenní cestou byla návštěva nádherného zámeckého parku. Domů 

jsme se vrátili plni dojmů a zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat a které 

o d p o v í d a l y  s y m b o l i c e  a  v ý z n a m u  n a v š t í v e n ý c h  m í s t .                                                    

Marie Jeništová, Soňa Kynclová 



                       BESEDA O NEMOCI AIDS,  

                      SEXU, LÁSCE A VĚRNOSTI 

 
Ve středu 23. května jsme na naší škole měli možnost opakovaně přivítat pana 

Tomáše Řeháka. Kazatel sboru Apoštolské církve v Hlinsku a ředitel 

křesťanské organizace ABATOP zabývající se péčí a vzděláváním a školením v 

oblasti AIDS, sexu, lásce a věrnosti a zdravého životního stylu u nás uspořádal 

besedu na téma   „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ pro žáky 8. a 9. 

ročníku. S osobitým přístupem člověka, který rozdává kolem sebe lásku, 

přednášel o lásce, o úctě k druhým, o sebeovládání a především o snížení 

rizikového chování mladých lidí.  

Přednáška byla doplněna o vlastní zkušenosti z práce s nemocnými lidmi a 

obrázky lidí nemocných AIDS.  

Přednáška měla velký úspěch a určitě pro nás byla velice poučná, i když 

smutná. 

                                                                                    Tereza Kopecká, Nela Doležalová 
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                                          PŘEDNÁŠKA O PRVNÍ POMOCI 
 

V pondělí 28. 5. 2018 se žáci 9. třídy naší školy zúčastnili přednášky 

s praktickými ukázkami na téma prví pomoci. Záchranář Lukáš Bernklau 

vysvětlil a předvedl žákům všechny nejzákladnější postupy potřebné k záchraně 

lidského života. 

Někteří chlapci si na závěr akce sami vyzkoušeli, jak obtížné je správně a 

v potřebném pořadí jednotlivé postupy uskutečnit. 

                                                                                                         redakce 
           



                                             

                       SOUTĚŽ O ZLATÉ RUČIČKY 

 

Dne 18. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže řemeslných dovedností „ O 

zlaté ručičky“ v oborech dřevo, kovo, stavba, kterou pořádala VOŠ a SŠ stavební 

ve Vysokém Mýtě. Soutěžily dva dvoučlenné týmy ve složení: Kristýna 

Stejskalová a Bára Schejbalová.  

Dívky ze z dvanácti družstev umístily na 

5.místě a tým ve složení: Patrik Chlebný 

a Štěpán Brůžek celou soutěž vyhráli.  

Jménem naší redakce zúčastněným žáků,  

a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 
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                                   MICKEY MOUSE SLAVÍ 

 

Mickey Mouse slaví narozeniny.  

Legendární postavička Mickey Mouse už je na světě 90 let. V Disneylandu proto 

Mickeymu uspořádali módní přehlídku.                                      

 

Mickeyho Mouse znáte z   pohádky např.: Mickeho 

klubík, ale víte, že to je už od jeho stvoření celých 90 

let ?  

Poprvé se Mickey Mouse ukázal z dílny  The Walta 

Disneye roku 1928.  Studio sice tento snímek 

dokončilo již v srpnu 1928, ale nevyšel do vydání 

dílu Parník Willie, což byl první díl, který byl veřejně 

promítán 18. listopadu 1928. Zároveň se jedná o první 

díl se zvukem.  

 Mickey Mouse i Minnie dále vystupovali v celé řadě 

kreslených filmů a příběhů.  

M I C K E Y H O 

MOUSE stvořil již 

zmíněný Walt Disney. Mickey Mouse i Minnie 

se poprvé objevili v černobílém filmu Plane 

Crazy, jež měl byl vydán 15. května 1928 

(protože však studio nenašlo vhodného 

distributora, musel být vydán až v březnu 1929. 

Svou první roli v něm hrála i kráva Clarabelle, 

jež se později objevila v mnoha dalších 

Disneyho filmech. Plane Crazy měl rovných 

šest minut a jeho režie se ujali Walt Disney a 

Ub Iwerks. Iwerks byl rovněž hlavní animátor 

snímku a údajně na něm pracoval šest týdnů.  

Dalšími animátory byli Hugh Harman a Rudolph Ising. 

 Děj Plane Crazy spočíval v tom, že se 

Mickey snažil po vzoru Charlese 

Lindbergha létat letadlem.  

Úspěch zaznamenal první vydaný film s 

M i c k e y m  M o u s e m  P a r n í k 

Willie (promítán poprvé 18. listopadu 

1928), a to zejména díky technické 

novince – synchronnímu zvuku.  

 

                                                                                       Ondřej Trynkl, Michal Čech 
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                             VZHŮRU DO PYŽAM! 

 

                                                   Poprvé v naší škole! 

Doufáme, že se této akce zúčastníte v co nejhojnějším počtu a že si tento den 

parádně užijeme. 

Fandíme všem pyžamům i košilkám a samozřejmě i jejich nositelům. 

Tak ať máme v příštím čísle o čem psát!                                        redakce 



               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

                              

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                             

 www.google.com  
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