
Jitrenka
Zažijte kouZlo 
německých nebo 
francouZkých 
Vánoc

Exkluzivně: 
rozhovor s    
nEviditElnou 
paní!

Staňte Se 
králoVnou 
SilVeStroVS-
kého Večírku

1.vydání
třídní časopis J3a

V

ZíSkali jSme 
utajené infor-
mace Z jonášoVa 
deníku!!



druhý nEJpřitažlivěJší 
městský ostrov světa
pražská kampa se umístila druhá v žebříčku 
turisticky nejvděčnějších městských ostrovů 
světa, který sestavila internetová cestovní firma 
virtualtourist. první je ostrov svatého ludví-
ka v paříži, bělehradský ada Ciganlija skončil 
třetí.
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Novinky z domova
Konec roku se 
nezastavitelně blíží, 
všichni již očekávají 
Vánoce a prožívají 
polární zimu. A pro-
to jsme k tomu 
přízpůsobili i naše 
novinky, které jsou 
s tímto obdobím úzce 
spjaty a zároveň 
důležité pro náš stu-
dentský život.

milí čtenáři,

první krok není nikdy jednoduchý. ani vytvořit 
první vydání časopisu není o nic jednoduší. Je tu 
čas vánoc a s ním přicházející lenost. toužíte us-
ednout do křesla, popíjet horký čaj a pozorovat za 
okny padající sníh. Jiné to nebylo ani u nás, věřte mi. 
nemohli jsme však dopustit, abyste byli ochuzeni o 
naše první a především vánoční číslo. usedli jsme 
proto ke krbům za doprovodu našich notebooků. 
nyní v ruce svíráte výsledek našeho úsilí. sváteční 
čas je přesně ten správný čas zpomalit jinak tak hek-
tické životní tempo a věnovat čas třeba právě čtení. 
odměnou za naší píli by za jisté byla skutečnost, že 
právě náš časopis by byl vaší zvolenou literaturou.
Celá třídní redakce vám přeje krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok .

vaše designerka,

Gloria
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STUDENTI SE BOJÍ MATURIT, 

PROTO SI VOLÍ LEHČÍ VERZE

Mnoho studentů vystrašili výsled-

ky z říjnové generálky a proto 

většina studentů chce skládat 

maturitní zkoužky v lehčí ver-

zi. Potvrdili to oslovení ředitelé 

škol, kterým do pondělí muse-

li maturanti odevzdat závazné 

přihlášky k jarním ostrým stát-

lékaři Varují!V české republice se s cukrovkou léčí přes 800 tisíc pacientů, varují lékaři. Přitom ve skutečnosti je nemoc-ných ještě daleko víc, protože mnoho lidí o své cukrovce vůbec neví. Podle odhadu odborníků je to dalších 

By Barbora polelková  and tereza straková
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HVězdou silVestroVskéo Večírku

zbývá už jen několik týdnů do silvestra, a jelikož je v mnohých 
zemích tato noc považována za tu nejdůležitější z celého roku, 
je velmi důležité, Jak a v ČEm ji oslavíte!

v rusku se dokonce říká: ‚Jak přivítáš nový rok,  takový ho 
budeš míti‘. pro většinu tamějších obyvatel je tato noc úžasnou 
událostí plnou překvapení a kouzel, velkých očekávání od 
nastávajícího roku a celé dění probíhá jako jeden velký, díky 
novoročním prázdninám někdy až 14 denní mejdan. Je 
samozřejmostí, že v tyto sváteční chvíle se chce každá žena 
cítit jako královna krásy a ukázat se ve vší parádě. Jedním z 
nejdůležitějších bodů na jejím beauty-seznamu je výběr šatů, 
jejichž barva a střih mnohdy závisí na hlavním symbolu nas-
távajícího roku podle starověkého čínského kalendáře. Je zají-
mavé, že v některých ohledech se mnohdy zcela západně ori-
entované rusko stále ohlíží směrem na východ. 

symbolem roku 2011 je králík, který vystřídá nebojácného 
tygra, symbol letošního (či už téměř lońského) roku . rozvážný 
a “rodinný” králík podle znalců přinese mnoho nových 
možností a důležitých kontaktů, pomůže postavit jakési zákla-
dy, které budou pro váš život nesmírně důležité. rok 2011 tedy 
bude obdobím velkých začátků, budování a utajování - experti 
nám totiž radí, abychom svá tajemství ohledně svých dalších  
životně důležitých kroků uchovali v tajemství. 
podle tohoto symbolu se odvíjí nejen šatník ruských žen 
během svátků, ale také i pokrmy na novoročním stole, jelikož 
se všichni řídí podle králíka (tygra, hada, kohouta,…). v 
těchto dnech vznikají  na internetu tisíce diskuzí o tom, Co si 
vzít na sebe oné noci, a mohu jistě říci, že za barvy letošního 
roku jsou považovány bílá, žlutá a zlatá; materiály by měly být 
lesklé a třpytivé. doplńky by měly být ze zlata, velké a napád-
né. nevím, zda tato kombinace opravdu přinese štěstí a blaho-
byt v roce 2011, ale za zkoušku přece vůbec nic nedám! (až na 
výdaje za šaty a doplńky ze zlata)

                                    By Elizaveta shvachko

Módní tipy

dorothy perkins(1045,-)

Christian loubotin(20 000,-)

topshop(1 480,-)
JulesB(24 600,-)

Fashion Conscience(890,-) Yves saint laurent (8000,-)

nEBoJtE sE 
invEstovat 
do módY!



Interview 
S neviditelnou paní vrátnou

je s námi každý den. je tou první osobou, na kterou ve 
škole narazíte. a přesto jen málo z nás může říct, že 
pohlédlo do její tajemné tváře.

Novinky ze světa NoviNky ze světa

kldr taJně oBohaCuJE uran
severní korea ve třech nebo čtyřech zařízeních tajně obohacu-
je uran, jenž může být použit pro výrobu jaderných zbraní. 
oznámila to v úterý agentura reuters s odvoláním na nejmeno-
vaného činitele jihokorejské výzvědné služby. týž den rezigno-

indonÉsiE si ChCE postavit 
novÉ hlavní město
prach, špína, smog, nekonečné davy lidí, 
obrázek dnešní Jakarty. desetimiliónové 
město však zřejmě z map v roli metro-
pole asijské indonésie zmizí. tamní vlá-
da si zcela vážně pohrává s myšlenkou, 
že jako sídlo všech ústředních orgánů, 
ekonomické srdce země a její výkladní 
skříň vybuduje zcela nové hlavní město.

čáSt obamoVi 
reformY ZdraVotnictVí 
je neÚStaVní
federální soudce ve Virginii 
označil část přelomové reformy 
zdravotnictví prosazené prezi-
dentem barackem obamou za 
neústavní. Vadí mu především to, 
že zákon nutí jednotlivce kupovat 
si zdravotní pojištění. jde o první 
významný neúspěch reformy u 
amerických soudů, kde čelí nebo 
čelila žalobám v několika státech. 
dosud je soudci odmítali, uvedla 
agentura reuters.

atentát Ve Stockholmu
britská policie v noci na pondělí na 
základě protiteroristického zákona 
prohledala dům v lutonu kvůli sobot-
nímu atentátu ve Stockholmu, uvedla 
bbc. žil v něm atentátník taimour 
abdulwahab abdaly, který při explozi 
zahynul. Ve své závěti naznačil, že jed-
nal na popud irácké větve teroristické 
sítě al-káida.

JEJím rEvírEm JE rECEpCE. JEJí tEm-
po JE vražEdně pomalÉ. JE zaha-
lEna rouškou taJEmství. i kdYž vY 
nEvítE o JEJí přítomnosti, ona JE 
všudEpřítomná. 

J3a: “tešíte se na vánoce?”
paní x: “Jo, těšim se, až si odpočinu od práce. ono je to namáhavé.”
J3a: “pečete cukroví? doporučila byste nám nějaký recept?”
paní x: “ano, peču ráda. když teda nepřijdu domů utahaná z práce. pepík má 
rád rohlíčky , takže jich vždy nadělám čtyrři krabice.”
J3a: “dodržujete u vás v rodině půst?”
paní x: “vypadám snad na to, že jsem se někdy postila?... to né. mi pěkně 
dlabeme celý den.”
J3a: “Jaký dárek vám kdy v životě udělal největší radost?”
paní x: “ minulý rok jsme si s pepou vyjeli na dovču do Bulharska.”

v půběhu rozhovoru se paná z recepce musela omluvit a běžela potrestat neposlušného prváka, který 
nezavřel dveře.

paní x: “Bohužel v rozhovoru už dále pokračovat nemůžeme, mám hodně 
práce.  tak prosím vás, odejděte.”
J3a: “děkujeme za váš drahocenný čas, přejeme krásné vánoce a nashledanou.”

více informací už jsme se od tajemné dámy nedozvěděli a její osoba pro nás 
všechny i nadále zůstavá zahalena rouškou tajemství.



Vánoční recepty
vánoce se blíží a s nimi i přebytečná kila, která nás díky maminčině cukroví nemi-
nou. ani v našem časopise se bez této vánoční lahůdky neobejdeme, a tak vám zde 
nabízíme pár osvědčených typů na tyto dobroty.

VanilkoVé rohlíčky z lískoVých jader
14 dkg másla
7 dkg mletých lískových ořechů
21 dkg hl. mouky
7 dkg cukru
zpracovaně těsto, z kterého vytvarujeme malé rohlíčky, upečeme. dále je (ještě 
teplé) obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.

ořechoVé lasturky
25 dkg hl. mouky
25 dkg hery
1 vejce
1 lžíce vody
zpracované těsto necháme odpočinout. mezitím se věnujeme výrobě 
nádivky.
nádivka:
10 dkg mletých ořechů
10 dkg moučk. Cukru-
1 vejce 
1 žloutek
z  těsta vykrájíme malá kolečka, doprostřed vložíme trochu nádivky 
a přehneme napůl. pečeme v mírné troubě a teplé je již obalujeme ve 
směsi moučkového a vanilkového cukru.

slepoVaná linecká kolečka
70 dkg hl. mouky
35 dkg cukru
35 dkg másla
2 vejce
1,5 dkg jedlé sody
trošku mléka
zpracujeme těsto a necháme odpočinout. poté jej vyválíme a vykra-
jujeme různé tvary, které pak dáme péct. hotové výtvory pak slepíme 
marmeládou výrazné chuti. dle chuti posypeme moučkovým 
cukrem.

Přeji Příjemné Pečení, krásné Vánoce a dobrou chuť! :)
                                                                                                                 by barbora Popelková

Vánoční zvyky a tradice jsou v každé zemi jiné. Dokonce i zde u nás v Čechách dodržuje 
každá rodina jiné.Někdo například lije olovo do vody, aby zjistil, jak se mu bude následu-
jící rok dařit. Jiný například pouští skořápky se svíčkou po vodě, aby se zjistilo, jestli i 
následující rok zůstane celá rodina pohromadě, nebo se třeba některý z členů odstěhuje. 
Dcery většinou hází střevícem, u dveří, a pokud se střevíc otočí špičkou ke dveřím, může 
dcera například do roka očekávat svatbu. Vánoční zvyky a tradice se dodržují po dlouhá 
léta. Někdo například dodržuje rodinné vánoční zvyky a tradice, například takové, které 
již dodržovala babička či prababička a přecházejí tak z generace na generaci. Vánoční 
zvyky a tradice bychom neměli porušovat, alespoň ty, které dodržujeme. Sice většina lidí 
na vánoční zvyky a tradice nevěří, ale už jen pro ten pocit a také proto, že tyto tradice již 
dodržovali naši předkové.

Rozšířeným zvykem v české republice,podle mého, určitě je večeřet u jednoho stolu, ne 
každý sám, jako ve všední dny a nezvedat se od stolu dokud nedojí poslední člen, ani kdyby 
někdo třeba zvonil, tato tradice se dodržuje hlavně proto, abychom se následující rok opět 
všichni sešli. Další taková oblíbená tradice, je ta, že se nandá talíř bramborového salátu 
a kapra navíc, kdyby náhodou přišel nečekaný host, nebo se tak i myslí na lidi potřebné, 
třeba na lidi bez domova. Vánoce jsou svátky hezké, kdy se sejde rodina, jsou všichni spo-
lu, tak bychom v tento čas měli udělat i nějaký ten dobrý skutek, vždyť jsou přeci Vánoce. 
Vánoční zvyky a tradice jsou opravdu různé a je jich mnoho, samozřejmě nejde dodržovat 
všechny, to bychom celý den nedělali nic jiného. Záleží pouze na každém člověku, jaké 
vánoční zvyky a tradice se mu líbí nejvíce, nebo na jaké je zvyklý. Nejde ani říct, jaké 
vánoční zvyky a tradice bychom dodržovat měli a které ne. Věřím, ale že v každé české 
rodině se nějaké vánoční zvyky a tradice dodržuji. Já osobně dodržuji vánoční zvyky a tra-
dice běžnější, při štědrovečerní večeři se nezvedám od stolu, vánoční stromeček zdobím až 
na Štědrý den, ale to spíše ze zvyku a rozkrojím jedno jablko, proto abych se přesvědčila, 
zda je tam hvězdička. Tyto vánoční zvyky a tradice dodržuji již od dětství a doufám, že to 
takto i zůstane. Vánoční zvyky a tradice jsou milým a příjemným zpestřením Vánoc. Tak si 
pojďme aspoň pár z nich připomenout trochu blíže.

České vánoční zvyky a tradice



LODIČKY 
Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek 
ořechů. Ale i tak si připomeňme, jak se to dělá: 

Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit jakoukoliv otáz-
ku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku atd. Smí se položit jen jedna jasně formulovaná 
otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu. 

Co znamená konkrétní chování lodičky? 

zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
hned se potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
při plavbě se dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
ocitne se uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
ocitne se mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
točí se v kruhu – nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
zhasne se svíčka - neupřímnost, komplikovaný citový vztah
sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte

ZÁPALKY
Svobodná dívka zapíchla do jablka tři zápalky. Každá z nich musela symbolizovat jednoho nápad-
níka. Všechny zápalky současně zapálila. Ta zápalka, která hořela nejdéle, představovala muže, za 
něhož se měla dívka vdát.

PŮST
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že 
vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK 
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých členů rodiny 
v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, zna-
menalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého.

VÁNOČNÍ STROMEK
Zdobení stromků bylo ještě začátkem 16. století katolickou církví považováno za pohanský zvyk 
a jako takové pronásledováno. Teprve koncem 16. století byl stromek vzat na milost. Stále zelené 
větve jehličnanů se měly stát symbolem věčného života pravověrných křesťanů. Je zajímavé, že první 
stromky byly prý věšeny za špičku od stropu.
Historie vánočních stromků u nás není dlouhá. První stromeček se rozsvítil v Praze roku 1812 ve 
vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha. O třicet let později se již stromky prodávaly zcela 

Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. 
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné 
a nebylo potlučené od krup. 
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. 
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. 
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.  
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích, obsluhovala tedy 
děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná. 
Když hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích stonat. 
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok 
zůstane zdráv. 
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem 
peníze. 
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek 
od vánoček a do roka je pod čepcem. 
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po 
celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice :-) 
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí. 
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. 
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. 
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. 

Co PřiNáŠí SMůlu?
před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily 
na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal 
na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod

Co PřiNáŠí ŠtěStí?
když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená 25. 12 - mají kouzelnou moc 
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim

       Pověry a mýty

By linda Jakubowiczová



en france, le bon esprit de noël est le Pére noël. 
il est toujours en blanc et donne des cadeaux aux 
enfants qui avant de se coucher mettent leurs 
souliers devant la cheminée, car ils croient que 
la nuit le Pére noël, déscendra par la 
cheminée pour apporter des jouets et des 
bonbons aux enfants sages.

dans certaines parties de la france les 
cadeaux sont attachés avec de longs rubans  á 
l´arbre et les enfants croient qu´ils sont offerts 
par le bon arbre généreux.
comme dans d´autres pays européens, noël est 
surtout une fête de famille.
comme dans notre pays les enfants décorent 
l´arbre. le symbol commun de noël en france 
ne sont pas des cadeaux, mais noël est ici con-
sidéré comme une fête de chére. Si la france 
est encore puissant en quelque chose, c´est en 
gastronomie et conséquemment les vacances de 
noël sont associés á la chére.

les familles se réunissent au tour de la 

table pour réveillonner: on mange la 

dinde aux marrons, la bûche de noël et 

on boit du champagne.

Pendant cette période les grands su-

permarchés préparent des spécialités 

différentes (foie gras,…) et offrent un 

choix énormé de boissons alcooliques 

(vin,champagne,…) et autres.

     dans un pays multiculturel c´est bien        

évident que le tableau soit riche et varié, 

on            trouve le Quiche- au jambon 

et aux         oeufs, les salades, le caviar, 

les                     hûitres, les escargots, le 

saumon                       fumé,les fromages 

est bien entêndu              le vin.

le dessert et un         gateau appelé la 

bûche (car il a la même forme), c´est une 

tradition depuis le moyen Âge quand 

les gens brûlaient la bûche croyant que 

ca porte bonheur.

NOËL EN FRANCE
aneb zápisník jedné cestovatelky

by natálie Bláhová

la cheminée - komín
leS jouetS - hra
leS rubanS - stuha
la chére - jídlo
la dinde aux marronS – krůta na kaštanech
la bûche - poleno

le foie graS – husí játra
le Quiche - koláčky

leS hûitreS - ústřice
 leS eScargotS - šneci
 le Saumon fumé – uzený losos
leS fromageS - sýry
le gateau - dort

Der CHRISTBAUM 

 
„O Tannenbaum, o Tannenbaum 

Wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommer-

zeit Nein, auch Winter, wenn es sch-

neit. “

  gegen ende november öffnen die christbaum-
händler in den Städten ihre Verkaufsstände. 
dort kann man fichten und tannen in allen 
größen und Preisklassen erwerben. am 24. 
dezember wird der baum dann im Wohnzim-
mer aufgestellt und geschmückt. man verwen-
det dazu einen christbaumständer aus met-
all, glitzernde girlanden, lebkuchenfiguren, 
Strohsterne und kostbaren Schmuck aus holz 
oder glas, der sich oft schon seit generationen 
im familienbesitz befindet.

Weihnachten in Deutschland
Der ADVENTSKRANZ 

   der adventskranz wurde in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts in hamburg 
erfunden. Er besteht  aus frischen tannen oder Fichtenzweigen. man bindet sie 
mit draht in Form eines kreises zusammen. heutzutage gibt es aber auch ad-
ventskränze aus holz, metall, kunststoff, und vielen anderen materialien. 
    am vierten sonntag vor Weihnachten wird die erste kerze angezündet. Jeden 
sonntag kommt eine weitere dazu, bis kurz vor dem heiligen abend dann alle 
vier 
kerzen leuchten. 

  
advent, advent, ein lichtlein brennt. 
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
dann steht das Christkind vor der tür. 

NIKOLAUS 
     
    nikolaus hieß im vierten Jahrhundert ein beliebter Bischof in kleinasien 
(türkei). seit anfang des 18. Jahrhunderts lieben ihn auch die deutschen kinder. 
kein Wunder, bringt er ihnen doch seit dieser zeit am abend des 5. oder im lauf 
des 6. dezember kleine Geschenke: nüsse und süßigkeiten. in seinem Bischof-
sgewand und mit dem langen weißen vollbart sieht er gütig und würdevoll aus. 

Der  ADVENTSKALENDER 

   Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto ungeduldiger werden die kinder. um 
ihnen die zeit des Wartens zu verkürzen, wurde in deutschland gegen Ende des 
19. Jahrhunderts der adventskalender erfunden.  
  heute kann man im deutschsprachigen raum adventskalender in unzähli-
gen variationen kaufen. manche zeigen Bilder von Comic-helden, tieren oder 
märchenfiguren. andere sind mit schokolade, Bonbons oder kleinen spielsachen 
gefüllt.  

...aneb u sousedu , jako doma.

By polina katarskaya



nastal nám vánoční čas, a proto se většina lidí hrne na 
Staroměstské náměstí, nadýchat tu vánoční atmosferu. 
ale co tam? Stromeček už dávno svítí, večer z dálky vy-
padá krásně, ale zblízka už to není nic moc. Pokud se vám 
nechce prodírat těmi davy lidí, doporučím vám jiné místo. 
a to trhy na národní třídě. k tomu přidám i tip na zahřátí: 
u jednoho stánku s usměvavou starší paní v zástěrce, lze 
zakoupit asi nejlevnější (když nepočítám výhodnou kou-
pi v lidlu za celý litříček) a nejchutnější svařené víno i se 
sladkým uchem zdarma! a to se vyplatí. Samozřejmě tato 
pozvánka platí pouze pro plnoleté studenty.

koho ani “svářo” nezahřeje může navštívit výstavu někde v 
teple. a to třeba ve Veletržním paláci. Zde se nachází jedna 
z nejvýznamnějších evropských sbírek s názvem: monet-
Warhol. nejsou tu však díla pouze těchto autorů, ale všech 
těch, kteří působili v době mezi těmito velikány.
Pro silnější povahy, a pro ty co mají rádi krev, je tu výstava 
dekadence now! v rudolfinu. Zde uvidíte smrt, drogy, sex a 
násilí. Vstupné na iSic kartu pouze 90 kč. Přeji příjemnou 
zábavu. 

KAM ZA COOLTUROU?

+ meldy extra tip: od 14.-17.12 probíhá v 
divadle disk vánoční “blešák” hereček aňy 
Geislerové a tatiany vilhelmové. ty vám k 
příjemnému nákupu samy nalejí svařák a 
panáka a možná si s vámi i ťuknou!

La Navidad en España

aneb čecháček ve španělsku :)

by melanie drastilová



ano ano, došlo vám to správně, vánoční atmosféra nakazila naprosto celou redakci 
Jitřenky,hudební sekci nevyjímaje.musím se však přiznat, že už mi z těch vánočních písní 
na každym kroku je docela šoufl.akorát ve mně umocňujou pocity stresu a nevrlosti, že 
ještě nemám nakoupeny všechny dárky  pod strom a hlavně, kdo to má pořád vymýšlet, 
čím komu k vánocům udělat radost?Je mi jasný, že vy taky každoročně řešíte to stejný 
dilema.a tak sem pro vás našla pár typů pod stromeček, protože muzika je podle mě ten 
nejlepší dárek, protože alespoň dotyčnýmu obdarovanému rozšíříte obzory.Já vaše blízké 
sice neznám, ale zato vím co se letos povedlo.tak se nechte inspirovat.

m
u

sic

HitpArádA top ten zAHrAniční VAnocni 

pisnicky1)Bink prosby – white christmas

2)John lennon and yoko ono-happy x-mas(war is 

over)3)Bobby helms-jingle bell rock

4)Gene autry-rudolph the red-nosed reindeer

5)Brenda lee-rockin´around the christmas tree

6)dean martin-let it snow

7)wham-last christmas

8)Band aid-do They know it´s christmas 

9)mariah carrey-all i want for christmas is you

10)thurl ravenscorft-you´re a mean one mr.grinch

A tip na závěr – vyhýbejte se nákupním 
střediskům jak nejlíp můžete, a když 
už je to nevyhnutelný, tak aspoň se 
sluchátkama v uších a nějakou rocko-
vou peckou naplno(hlavně ne Jingle 
bell rock!).

kanye west – my beautiful dark twisted fantasy
Jimi Hendrix-west coast seattle boy-the Jimi 
Hendrix anthology experience
kid cudi-man on the moon ii. :the legend of  
Mr.rager
Weezer-pinkerton-deluxe edition

hit měsíCE
Coldplay-
christmas 
lights

     sportovní ruBrika
                     

                  BOBBING

By Betty hornychová

V našem čaSoPiSu, bYchom rádi VěnoVali VždY nějakou čáSt SPoru. ale jak už 
je u náS ZVYkem, i tuto SPortoVní rubriku Pojednáme trochu netradičně. V 
každém číSle VáS SeZnámíme S jedním SPortem. a teď už SlYším, jak Si říkáte: 
„no to je tedY netradiční náPad.“ máte PraVdu, o fotbalu, hokeji, či košíkoVé 
Si můžete PřečíSt kdekoli. jen u náS ne! mY Se Zaměříme na SPortY, o kterých 
možná ani neVíte, že exiStují, nebo na tY, které Stojí na Samém okraji Zájmu 
komerčních Plátků a tudíž i daleko od naditých Peněženek SPonZorů.

V prvním, Vánočním, vydání vám přiblížím bobbing. Pozor, jedná se o úplně něco jiného, než olympi-
jské sjíždění ledových koridorů na speciálních strojích, kterým se, snad jen z nostalgie, říká boby. my 
máme na mysli klasické bobování.
každý z nás někdy na bobech seděl a tak si možná říkáte, co je na tomto sportu zvláštní. Snad jen to 
slovo „sport“, by se raději mělo nahradit slovním spojením „volnočasová aktivita“.  V tom by s vámi 
ovšem nesouhlasila ifb (ano, mám to správně napsané, není to fbi). ifb je zkratka internacionální 
federace bobbingu. jestli se teď divíte, tak jste na tom stejně, jako jsme na tom byli my. ale na druhou 
stranu, proč ne? bobování je populární, zábavné a dá se provozovat téměř v každém věku (samozřejmě 
střídmě, případně pod dozorem). i když nám to může přijít vtipné, tak v ifb to berou opravdu vážně. 
tak vážně, že sepsali stanovy pro bobování. Pořádají závody, přijímají stálé členy a na internetu zveřejnili 
bobařského průvodce. V tomto průvodci se můžete dozvědět o bobových drahách v českých zemích, 
nebo o zásadách bezpečného chování při bobování.
byli jsem zvědaví na jakých bobech se závodí a hleďme - další překvapení. čekali jsme vytuněné, stylové 
a luxusní boby ze speciálních materiálů. místo toho jsme se dočkali obyčejných dětských bobů z umělé 
hmoty, které máme doma snad všichni. a pokud se chcete dozvědět, jak model „závodních“ bobů máte 
právě vy, stačí se podívat na internetové stránky, kde jsou jednotlivé typy nejenom pojmenované, ale 
dokonce i oznámkované.

základní informace:
prezident: kateřina rárová

založení: 12.3.2001
poslední mistrovství světa: 

13.2.2010, svah Cyrilka, puste-

vny
WWW: bobbing.org

I vy se mužete 
stát profesionál-
ním bobistou! 
Takže hurá na 
kopec.

By sofie Francová and míša hnízdilová



teď , když to máme za sebou, 
opět se můžeme věnovat našim 
oblíbeným činnostem, jako je jíd-
lo, uČEní a volný čas. 

doufám, že se vám naše 1. číslo  
líbilo tak, jako se líbí nám.

     Budeme se na Vás těšit s 
dalším jarním číslem.

Vaše Jitřenka 


