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I. Jazyková sekce 
 

CChhrr iissttmmaa
In country of  kangaroos Christmas are celebrated almost in the same way as in Great 

Britain, The only difference is that in Australia instead of skiing and playing in the snow people are 

fully enjoying heat of summer and children are having their summer holidays whish they most 

likely spend on the beaches with their family. Their Christma

flowerpot. 

The Christmas dinner is usually in the form of picnic under an open sky with colorful 

balloons. To drink they usually have some fruit squash, Australian beer and wine. As a food they 

have cold dish, fruit and vegetable salads and also cakes and some other sweets. One thing that 

can’t be missing is melon. Some people, that want to remind themselves history of the country as 

one of the British colonies, eat as a desert warm plum pudding with raisins, nuts and 

 

During the Christmas holidays they like to visit their relatives, friends and they don’t mind 

at all that they sometimes have 

them. Australians love 

unbelievable quantity of 

compete who gets more 

see and in case count how much 

clip them on colorful cords near dining table or they arrange them into a window.

aass  iinn  AAuussttrraall iiaa  
In country of  kangaroos Christmas are celebrated almost in the same way as in Great 

Britain, The only difference is that in Australia instead of skiing and playing in the snow people are 

fully enjoying heat of summer and children are having their summer holidays whish they most 

likely spend on the beaches with their family. Their Christmas trees are artificial or set into a 

 

The Christmas dinner is usually in the form of picnic under an open sky with colorful 

balloons. To drink they usually have some fruit squash, Australian beer and wine. As a food they 

nd vegetable salads and also cakes and some other sweets. One thing that 

can’t be missing is melon. Some people, that want to remind themselves history of the country as 

one of the British colonies, eat as a desert warm plum pudding with raisins, nuts and 

During the Christmas holidays they like to visit their relatives, friends and they don’t mind 

to drive hundreds of miles to get to 

Christmas greetings and they send 

Christmas post cards. They even 

greetings. So that everyone could 

see and in case count how much of greeting family received, they 

clip them on colorful cords near dining table or they arrange them into a window.
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The Christmas dinner is usually in the form of picnic under an open sky with colorful 

balloons. To drink they usually have some fruit squash, Australian beer and wine. As a food they 

nd vegetable salads and also cakes and some other sweets. One thing that 

can’t be missing is melon. Some people, that want to remind themselves history of the country as 

one of the British colonies, eat as a desert warm plum pudding with raisins, nuts and eggnog. 

During the Christmas holidays they like to visit their relatives, friends and they don’t mind 

to drive hundreds of miles to get to 
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hristmas post cards. They even 

greetings. So that everyone could 

of greeting family received, they 

clip them on colorful cords near dining table or they arrange them into a window.



    
 

Offizieller Name Bundesrepublik Deutschland ist ein mitteleuropäischer Staat. Polen, die 
Tschechischen Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland und 
Dänemark sind die benachbarten Staaten. Die Fläche beträgt cca. 360 000 km².

 
 In der Vergangenheit wurde dieses Gebiet von germanischen Völkern 
bewohnt und später bildete es das Heilige Römische Reich (962
 
 Deutschland ist eine föderalistische, freiheitlich

die 16 Bundesländer bilden. Bundeshauptstad
ein eigenes Bundesland bildet. Die ersten schriftlichen Spuren führen bis ins Jahr 1244 zurück. Im 
Zentrum der Stadt finden wir viele historische Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Reichstag, 
das Brandenburger Tor, die Allee Unter den Linden und viele jüdische Gebäude wie das Jüdische 
Museum oder die Neue Synagoge. Die bekanntesten Universitäten sind die Hubolts
Technische - Universität.   
 
 Die bekanntesten kulturellen Ereignisse des Land
Beispiel das Film-Festival Berlinale, Berlin 
alljährliche gang für Homosexuelle rechte am Christopher Street Day.
 
 Was das Klima angeht, liegt Deutschland in der gemäßigten 
Klimazone. Die Täler der Flüsse Mosel, Ar und Rei
den Betrieb der Weinberge genutzt. Die ursprünglichen Arten 
der  Säugetiere stammen aus den Wäldern des Schwarzwaldes.
 
 Die deutsche Küche ist in jedem Region spezifisch 
und hängt auch von den Nachbarstaaten ab. Die bekanntesten 
sind Schweinefleisch Gerichte mit verschiedenen Beilagen und 
Eintöpfe. Sehr beliebt sind verschiedene Arten von süßem 
Gebäck, die in den Nachmittagsstunden serviert werden. Diese 
Mahlzeit bezeichnet man als Kaffee
 
 Die beliebtesten Reiseziele sind Städte wi
Hannover, München, Nürnberg und natürlich das Bodensee Gebiet.
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Offizieller Name Bundesrepublik Deutschland ist ein mitteleuropäischer Staat. Polen, die 
Tschechischen Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland und 
Dänemark sind die benachbarten Staaten. Die Fläche beträgt cca. 360 000 km².

In der Vergangenheit wurde dieses Gebiet von germanischen Völkern 
bewohnt und später bildete es das Heilige Römische Reich (962

Deutschland ist eine föderalistische, freiheitlich-demokratische Republik, 
die 16 Bundesländer bilden. Bundeshauptstadt ist Berlin. Berlin ist die größte Stadt die sowohl auch 
ein eigenes Bundesland bildet. Die ersten schriftlichen Spuren führen bis ins Jahr 1244 zurück. Im 
Zentrum der Stadt finden wir viele historische Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Reichstag, 
as Brandenburger Tor, die Allee Unter den Linden und viele jüdische Gebäude wie das Jüdische 

Museum oder die Neue Synagoge. Die bekanntesten Universitäten sind die Hubolts

Die bekanntesten kulturellen Ereignisse des Landes sind zum 
Festival Berlinale, Berlin Fashion-Week und der 

alljährliche gang für Homosexuelle rechte am Christopher Street Day. 

Was das Klima angeht, liegt Deutschland in der gemäßigten 
Klimazone. Die Täler der Flüsse Mosel, Ar und Rein werden für 
den Betrieb der Weinberge genutzt. Die ursprünglichen Arten 
der  Säugetiere stammen aus den Wäldern des Schwarzwaldes. 

Die deutsche Küche ist in jedem Region spezifisch 
und hängt auch von den Nachbarstaaten ab. Die bekanntesten 

fleisch Gerichte mit verschiedenen Beilagen und 
Eintöpfe. Sehr beliebt sind verschiedene Arten von süßem 
Gebäck, die in den Nachmittagsstunden serviert werden. Diese 
Mahlzeit bezeichnet man als Kaffee-un-Kuchen. 

Die beliebtesten Reiseziele sind Städte wie Berlin, Hamburg, 
Hannover, München, Nürnberg und natürlich das Bodensee Gebiet. 

Offizieller Name Bundesrepublik Deutschland ist ein mitteleuropäischer Staat. Polen, die 
Tschechischen Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland und 
Dänemark sind die benachbarten Staaten. Die Fläche beträgt cca. 360 000 km². 

In der Vergangenheit wurde dieses Gebiet von germanischen Völkern 
bewohnt und später bildete es das Heilige Römische Reich (962-1806) 

demokratische Republik, 
t ist Berlin. Berlin ist die größte Stadt die sowohl auch 

ein eigenes Bundesland bildet. Die ersten schriftlichen Spuren führen bis ins Jahr 1244 zurück. Im 
Zentrum der Stadt finden wir viele historische Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Reichstag, 
as Brandenburger Tor, die Allee Unter den Linden und viele jüdische Gebäude wie das Jüdische 

Museum oder die Neue Synagoge. Die bekanntesten Universitäten sind die Hubolts- und 



II. Kulturní p řehledy a recenze 
    

Filmové novinky: 
Nový snímek Davida Finchera The Social Network
nejpopulárnější sociální sítě dneška 

 
V hlavních rolích se představil Jesse Eisenberg, Andrew Garfield a Justin Timberlake. Recenze na 
film The Social Network jsou velmi kladné a film je jedním ze žhavých kandidát
 
 
 
Dalším z očekávaných filmů měl u nás premiéru 18. 11. 2010 a je jím první 
filmů o Harry Potterovi, Harry Potter a Relikvie Smrti
(Více informací o filmu se dozvíte na další stran
 
 
 
 

Dne 9. 12. měl u nás premiéru film 
třetí díl filmové ságy, která je inspirována 
Lev, čarodějnice  
a skříň vydělal během prvního víkendu 65,5 milion
filmem roku 2005 v Severní Americe. Od druhého dílu s
proto očekával stejný nebo dokonce v
víkend zůstal za očekáváním producent
a v Praze si také odbyl evropskou premiéru. Uvidíme, jaké tržby nám 
    

 
Tento měsíc na DVD:                                                    Další filmové premiéry:
Sex ve městě 2                                                               Ameri
Twilight saga: Zatmění                
A-Team                                                                          Úterý po Vánocích (9.12.)
Vánoční koleda                                                              Rodinka (9.12.)
Počátek                                                                           Nesvatbovi (9.12.)
Kuky se vrací                                                                 Tron: Legacy 3D (16.12.)
Shrek: Konec a zvonec 
Čarodějův učeň 
Salt 

 

The Social Network (u nás od 4. 11. 2010) ukazuje vznik 
 dneška Facebooku. Zavede nás na americkou univerzitu Harvard, kde 

jeden ze studentů přijde s nápadem 
vytvořit síť, na které by jeho spolužáci 
mohli sdílet nové informace, fotky atd.
 
S rostoucím zájmem o novou sociální sí
se rozhodne rozšířit ji i na
později do celého svě
počinu se Mark Zuckerberg
nejmladším milionářem na sv
sebou nese i určité problémy, a díky filmu 
zjišťujeme, jak to se za
vlastně bylo. 
 

edstavil Jesse Eisenberg, Andrew Garfield a Justin Timberlake. Recenze na 
film The Social Network jsou velmi kladné a film je jedním ze žhavých kandidát

ěl u nás premiéru 18. 11. 2010 a je jím první část záv
Harry Potter a Relikvie Smrti. 

(Více informací o filmu se dozvíte na další straně.) 

l u nás premiéru film Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka. 
etí díl filmové ságy, která je inspirována knihami o Narnii. První díl s názvem Letopisy Narnie: 

hem prvního víkendu 65,5 milionů korun a stal se tak nejnavšt
Severní Americe. Od druhého dílu s názvem Letopisy Narnie: Princ Kaspian s

ekával stejný nebo dokonce větší počet návštěvníků, ale s tržbou 56 milion
ekáváním producentů. Princ Kaspian se dokonce natáčel i v

Praze si také odbyl evropskou premiéru. Uvidíme, jaké tržby nám přinese další pokra

síc na DVD:                                                    Další filmové premiéry:
 2                                                               Američan (2.12.) 

ní                                                  Krásná Julie (9.12) 
Team                                                                          Úterý po Vánocích (9.12.)
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Kuky se vrací                                                                 Tron: Legacy 3D (16.12.)
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V sedmém díle Harry hlavn
Příjemnou zm
pouze v
opravdu rychle.
 
Po zpackaném Princi dvojí krve jsem šla na sedmý díl, který znovu 
režíroval David Yates, pon
překvapil. Tento díl je ud
filmový fanoušek nebude ochuzen. Film klade velký d
které by se jinak zapomn
Například skv
jako krátký film ve filmu. Film je znovu proveden v
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První část Relikvií smrti mně velmi pozitivn
jsem si chvílemi připadala, jako kdybych tu knížku práv
nejdůležitější se stane v druhé polovin
dočkáme posledního a snad i nejlepší
 

 
 
III.  Zprávy z domova a ze zahrani

 

HHaarrrryy  PPootttteerr   aa  RReell iikkvviiee
část 1; Velká Británie, USA 2010; režie: David Yates; 146 min

Osmnáctého listopadu přišel do kin dlouho očekávaný sedmý díl Harryho 
Pottera. Tedy spíše jen jeho polovina. Na druhou část si budeme muset 

kat až do června příštího roku. Tvůrci HP všude prohlašují, že to 
lali s ohledem na fanoušky knížky, aby nic nevynechali. Další výhodou 
ě jsou samozřejmě i větší zisky. 

sedmém díle Harry hlavně utíká. Před Voldemortem, smrtijedy. 
íjemnou změnou ve filmu je změna prostředí. Děj se nyní neodehrává 

pouze v kouzelnické škole, ale místa, kde se Harry Potter objeví, se st
opravdu rychle. 

Po zpackaném Princi dvojí krve jsem šla na sedmý díl, který znovu 
režíroval David Yates, poněkud skepticky. Ovšem sedmý díl m

pil. Tento díl je udělaný hlavně pro fanoušky knížek, ale ani pouze 
filmový fanoušek nebude ochuzen. Film klade velký d
které by se jinak zapomnělo, kdyby film nebyl rozdělen na dv

říklad skvěle pojatá animovaná bajka o třech bratř
jako krátký film ve filmu. Film je znovu proveden v 
které skvěle umocňují všudypřítomný strach. Z nových postav se mi velice 
líbil například poněkud vyšinutý Xenofilius Láskorád, kterého ztvárnil 
Rhys Ifans. Na film jsem šla v češtině hlavně proto, že jsem od prvního 
dílu zvyklá na stejné hlasy. Trochu mě zklamal dabing vedlejších postav, 
byl trochu odbytý a některé postavy mluvil někdo jiný.

ě velmi pozitivně překvapila. Film skoro přesně kopíroval knížku, až 
ipadala, jako kdybych tu knížku právě četla. První část je pouze za

druhé polovině a já doufám, že David Yates nezklame a v
káme posledního a snad i nejlepšího Harryho Pottera.   
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PODLE OSN SE PODA
Podle výroční zprávy, kterou v úterý 23. 11. 2010 uvedl Program OSN pro boj proti viru HIV a 
nemoci AIDS (UNAIDS), se počet lidí, kte
snížil. Po celém světě se v loňském roce virem HIV nakazilo 2,6 milionu lidí. Tento výsledek je o 
pětinu menší než v roce 1999, kdy epidemie AIDS vrcholila. Loni na nemoc zem
lidí, kdežto v roce 2004 nemoci podlehlo 2,1 milionu. Podle dalších statistik se zárove
počet lidí, kteří se virem HIV infikovali. V
číslo nakažených pohybuje okolo 33,3 milionu. Ve více než 56 zemích se poda
stabilizovat nebo snížit počet nakažených. Onen úbytek po
době především subsaharské africké státy (zejména JAR, Zambie, Zimbabwe, Etiopie), odkud 
pochází 70 % případů všech nakažení. Je nutno ovšem dodat,
Evropa, střední Asie), kde počet nakažených stoupl o 25 %.

 

 

V ARGENTINĚ OTEC ZNÁSIL

Třiačtyřicetiletá žena oznámila, že byla svým otcem 30 let (od svých t
Měla s ním deset dětí, z nichž jedno zem
dlouhou dobu bála otce udat, protože jí vyhrožoval. Ovšem, když byl její otec zat
dobytka, podala na něj trestní oznámení. Muž celou v
otcovství. Muži za to hrozí 20 let v

 

 

Izraelská armáda odhalila p
ortodoxní židovky, snažily 
(výjimky se zde povolují pouze v
mate
zvyk

a způsobu života odhalila, že lhaly. Ženám hrozí trest.

 
PODLE OSN SE PODAŘILO ZASTAVIT EPIDEMII AIDS

úterý 23. 11. 2010 uvedl Program OSN pro boj proti viru HIV a 
nemoci AIDS (UNAIDS), se počet lidí, kteří se nově nakazili virem HIV nebo zem

ňském roce virem HIV nakazilo 2,6 milionu lidí. Tento výsledek je o 
roce 1999, kdy epidemie AIDS vrcholila. Loni na nemoc zem

2004 nemoci podlehlo 2,1 milionu. Podle dalších statistik se zárove
í se virem HIV infikovali. V roce 2008 se nakazilo celkem 33,4 milionu lidí a nyní se 

íslo nakažených pohybuje okolo 33,3 milionu. Ve více než 56 zemích se poda
et nakažených. Onen úbytek počtu infikovaných lidí hlásí v

edevším subsaharské africké státy (zejména JAR, Zambie, Zimbabwe, Etiopie), odkud 
 všech nakažení. Je nutno ovšem dodat, že je stále sedm zemí (východní 

čet nakažených stoupl o 25 %. 

 OTEC ZNÁSILŇOVAL 30 LET SVOU DCERU, SPLODIL S
10 DĚTÍ 

icetiletá žena oznámila, že byla svým otcem 30 let (od svých třinácti let!) znásil
nichž jedno zemřelo. Žena, jejíž jméno nebylo úřady uve

dlouhou dobu bála otce udat, protože jí vyhrožoval. Ovšem, když byl její otec zat
j trestní oznámení. Muž celou věc popíral, ale testy DNA potvrdily jeho 

otcovství. Muži za to hrozí 20 let vězení. 

 

IZRAELKY SE PŘEDSTÍRÁNÍM VÍRY SNAŽILY 
VYHNOUT VOJNĚ, PROZDRADIL JE FACEBOOK

Izraelská armáda odhalila přes tisíc žen, které se tvrzením, že jsou 
ortodoxní židovky, snažily vyhnout povinné dvouleté vojn
(výjimky se zde povolují pouze v případě věřících, t
mateřské dovolené). Ovšem na jejich profilech armáda podle jejich 
zvyků  

sobu života odhalila, že lhaly. Ženám hrozí trest. 
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ral, ale testy DNA potvrdily jeho 

EDSTÍRÁNÍM VÍRY SNAŽILY 
, PROZDRADIL JE FACEBOOK 
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vyhnout povinné dvouleté vojně 
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ŽENA PŘIŠLA PO GYNEKOLOGICKÉM ZÁKROKU O OBĚ NOHY 

Stacey Galletová (30 let) podstoupila gynekologický zákrok, po němž měla jít ještě ten samý den 
domů. Ovšem zpočátku jednoduchý zákrok skončil pro ženu amputací obou nohou.  Zákrok 
vyvolala sněť, která zasáhla obě nohy pacientky. Jako příčina se uvádí nejspíše poškození střevní 
stěny v průběhu operace. Bakterie, která je velmi infekční, se šíří tkáněmi do orgánů a produkuje 
toxiny, což může vést ke smrti, které lze zabránit jen včasným prokrvením tkání. Pacientce nejdříve 
oteklo břicho, později ji dostihla zástava srdce a lékaři ji uvedli na tři týdny do umělého spánku, Po 
probuzení na jednotce intenzivní péče jí její rodina sdělila, že jí amputovali obě nohy. Zároveň také 
trpí trvalým poškozením sluchu. Nemocnici žaluje, přišla o práci a její manžel se s ní rozvádí. 

 

NA VYUČOVÁNÍ PŘIŠLO SEDM OPILÝCH ŽÁKŮ! 
 
Neuvěřitelný případ řeší vedení Základní školy v Budišově na Třebíčsku. Sedm žáků dorazilo ráno 
do školy v podroušeném stavu. Někteří měli v krvi téměř celé jedno promile! 
Na  páteční první hodinu na Základní škole v Budišově na Třebíčsku učitelé ani žáci dlouho 
nezapomenou. Učitel tu totiž načapal půl třídy deváťáků pod vlivem alkoholu. Pozitivní zkoušku 
mělo podle serveru tn.cz hned sedm žáků z patnácti. 
 
„Několik z nichopravdu nadýchalo. Někteří nadýchali téměř jedno promile,“ potvrdil serveru ředitel 
školy Miroslav Konečný. 
Pro opilé žáky si museli přijet rodiče, škola dala celou událost na vědomí i odboru sociální péče. 
Některým mladým opilcům totiž ještě nebylo ani patnáct let. Žákům hrozí trojky  
z chování. Případ řeší i policie. Tu zajímá, kde čtyři dívky a tři kluci láhev vodky vzali. 
 
 



ale neposedný kluk. V jednu chvíli vyb
nim,“ řekla Blesku manželka majitele domu, u kterého rodi
Podle ní byla v osudnou chvíli její dcera na záchod
pořádně hlídala kluka, balila si v kuchyni cigarety. Když 
bezvládně na dvorku,“ dodala ještě
Majitelé domu se okamžitě vrátili dom
jsem vytáhl a začal s masáží srdce,“ 
Mezi tím přiletěl vrtulník záchranky. Léka
však byly marné. „Příčinu smrti objasní až pitva. Zjevná zran
spíše tomu, že příčinou smrti byl pád z výšk
IV. Rozhovor 

RRoozzhhoovvoorr  ss  mmaannžžeellsskkýý
uutteekkll   ddoo  NNěěmmeecckkaa.. 
  
Kdy jste utekli z tehdejšího Československa a pro

M: Odešel jsem v létě roku 1985. D

     že v tehdejším režimu člověk nebyl vždy svým pánem.

Ž: V roce 1986. Důvodem byl fakt, že m

     tehdy země s kapitalistickým zř

 

Jak se vám povedlo utéct? Měli jste n

M: Povedlo se mi vyřídit patřičné doklady nutné k výjezdu do tehdejší Jugoslávie, což   

     v té době nebylo samozřejmostí. Z Jugoslávie do N

     pomoci nešlo. 

Ž: O Vánocích 1986 jsem navštívila svou sestru v N

     Po zvážení celé situace jsem se do 

 

Když jste dorazili do Německa, kde a jak jste bydleli?

Na začátku jsme bydleli v tzv. přechodném tábo

garsonku a asi po dvou létech jsme se nast

CHLAPEC (†4) SPADL MEZI PSY, MATKA SI 
BALILA CIGARETY!

Děsivá tragédie se odehrála v malé vesni
Přerovsku. Čtyřletý kluk tam z terasy 
dva rotvajlery. Nepřežil. Zda ho zabil pád nebo zví
určí další vyšetřování. Podle majitele domu, u kterých 
rodina chlapce pobývala, jsou v tom psi nevinn
 
„Byli jsme s mužem a synem v lese na d
jen dcera, malý chlapec a jeho matka. Byl to strašn

ale neposedný kluk. V jednu chvíli vyběhl na terasu, asi se chtěl podívat na psy, a spadl k 
ekla Blesku manželka majitele domu, u kterého rodiče s chlapcem přebývali.

Podle ní byla v osudnou chvíli její dcera na záchodě a matka chlapce v kuchyni. „Místo toho, aby 
 hlídala kluka, balila si v kuchyni cigarety. Když přišla dcera ze záchodu, už 

 na dvorku,“ dodala ještě žena. 
 vrátili domů. „Hned jsem začal s první pomocí. Mě

al s masáží srdce,“ řekl majitel domu. 
l vrtulník záchranky. Lékaři se pokoušeli chlapce oživit, veškeré oživovací pokusy 

inu smrti objasní až pitva. Zjevná zranění na těle chlapce však nasv
inou smrti byl pád z výšky,“ řekl lékař olomoucké záchranky Jan Weinberg.

ýýmm  ppáárreemm,,  kktteerrýý  ppřřeedd  ssaammeettoovv

eskoslovenska a proč? 

 roku 1985. Důvodu bylo několik. Jeden z důležitých byl ten,

ěk nebyl vždy svým pánem. 

vodem byl fakt, že můj tehdejší přítel zůstal na „západě“, jak se

 s kapitalistickým zřízením označovaly. 

li jste nějakou pomoc? 

ř čné doklady nutné k výjezdu do tehdejší Jugoslávie, což   

ejmostí. Z Jugoslávie do Německa to tehdy ale bez

Ž: O Vánocích 1986 jsem navštívila svou sestru v Německé Spolkové Republice.

Po zvážení celé situace jsem se do Československa nevrátila. 

mecka, kde a jak jste bydleli? 

átku jsme bydleli v tzv. přechodném táboře, později jsme si dovolili jednopokojovou 

létech jsme se nastěhovali do dvoupokojového bytu. 

CHLAPEC (†4) SPADL MEZI PSY, MATKA SI 
BALILA CIGARETY!  

sivá tragédie se odehrála v malé vesničce na 
letý kluk tam z terasy spadl na dvůr mezi 

zabil pád nebo zvířata, 
ele domu, u kterých 

rodina chlapce pobývala, jsou v tom psi nevinně. 

„Byli jsme s mužem a synem v lese na dříví. Doma byla 
jen dcera, malý chlapec a jeho matka. Byl to strašně milý, 

na psy, a spadl k 
řebývali. 

 a matka chlapce v kuchyni. „Místo toho, aby 
išla dcera ze záchodu, už dítě našly ležet 

al s první pomocí. Měl zapadlý jazyk. Ten 

i se pokoušeli chlapce oživit, veškeré oživovací pokusy 
le chlapce však nasvědčují 

 olomoucké záchranky Jan Weinberg. 

vvoouu  rreevvoolluuccíí  

ležitých byl ten, 

ě“, jak se 

né doklady nutné k výjezdu do tehdejší Jugoslávie, což    

mecka to tehdy ale bez 

polkové Republice. 

ji jsme si dovolili jednopokojovou 



 

Našli jste si lehce práci? Neměli v

Ten kdo pracovat chce, práci najde. Tak to bylo i u nás. Pokud se 

je akceptován také i jako cizinec.

 

Jaké jste viděli rozdíly mezi země

Ekonomické rozdíly byly v tehdejší dob

takovém rozsahu. 

Chtěli a nebo chcete se vrátit do Č

Po 26 létech v Německu tento krok není jednoduchý. Souvisí to v neposlední 
zabezpečením vlastní rodiny. Česká Republika z
pořekadlo: “Neříkej nikdy ne”. 
 
 

V.  Zajímavosti 

Je yetti Je yetti Je yetti Je yetti 
skutečnost, nebo skutečnost, nebo skutečnost, nebo skutečnost, nebo 
výplod fantazie?výplod fantazie?výplod fantazie?výplod fantazie?    

Vášnivé diskuse badatelů na 
toto téma se datují od roku 
1889. Tehdy anglický 
důstojník L. A. Wadel nalezl  
v himálajském sedle Tibetu 
otisky velké bosé nohy. Domorodí obyvatelé mu vzrušen
chlupatým lidem, kteří žijí ve vysokých horách. Totéž roku 1891 sd
Britovi W. Rockhillovi. Dobové dokumenty up
domorodci jsou slabého ducha… a stopy p
 
 
Na začátku byly stopy 
V listopadu 1921 se objevilo první souvislé sv
(přezdívaného yetti) cestovatelem Williamem Knightem. Nejvíce otazník
stopy. Jejich vůbec první fotografie po
návratu do Londýna předložil snímky a nákresy zoolog
zanechal kašmírský medvěd hnědý (Ursus arctos isabellinus).
 
Další stopy zvěčnil roku 1951 britský alpinista Eric Shipton v Him

názornost, jak obrovské jsou, p
cepín. Fotografie se tehdy objevily v novinách, které up
měřil 67 cm, šlép

ěli vůči Vám předsudky, protože jste cizinci? 

Ten kdo pracovat chce, práci najde. Tak to bylo i u nás. Pokud se člověk práci živí,

je akceptován také i jako cizinec. 

li rozdíly mezi zeměmi tehdy a vidíte jestě dnes nějaké rozdíly? 

Ekonomické rozdíly byly v tehdejší době značné, což se v dnešní době již říct nedá, alespo

li a nebo chcete se vrátit do České Republiky v současné době? 

mecku tento krok není jednoduchý. Souvisí to v neposlední ř
Česká Republika zůstane zemí našeho původu a i zde platí známé 

otisky velké bosé nohy. Domorodí obyvatelé mu vzrušeně vysvětlovali, že patř
í žijí ve vysokých horách. Totéž roku 1891 sdělili dalšímu nálezci maxistop 

Britovi W. Rockhillovi. Dobové dokumenty upřesňují, že „oba cestovatelé byli p
domorodci jsou slabého ducha… a stopy přisuzovali  medvědům...“ 

V listopadu 1921 se objevilo první souvislé svědectví o přímém pozorování „sn
ezdívaného yetti) cestovatelem Williamem Knightem. Nejvíce otazníků vyvolávaly nalezené 

bec první fotografie pořídil roku 1937 při botanické expedici F. S. Smyth. Po 
edložil snímky a nákresy zoologům. Ti po určitých rozpacích prohlásili, že je 

ědý (Ursus arctos isabellinus). 

nil roku 1951 britský alpinista Eric Shipton v Himálaji ve výši 5450 m. Pro 
názornost, jak obrovské jsou, přiložil k otisku končetiny horolezecký 
cepín. Fotografie se tehdy objevily v novinách, které up
ěřil 67 cm, šlépěje měly délku 31,25 cm, šířku 16,8 cm. Od lidských 

k práci živí, 

 

říct nedá, alespoň ne v 

mecku tento krok není jednoduchý. Souvisí to v neposlední řadě i se 
vodu a i zde platí známé 

tlovali, že patří velkým divokým 
lili dalšímu nálezci maxistop 

ují, že „oba cestovatelé byli přesvědčeni, že 

ímém pozorování „sněžného muže“ 
ů vyvolávaly nalezené 

cké expedici F. S. Smyth. Po 
itých rozpacích prohlásili, že je 

álaji ve výši 5450 m. Pro 
iložil k otisku končetiny horolezecký 

cepín. Fotografie se tehdy objevily v novinách, které upřesňovaly: „Krok 
ku 16,8 cm. Od lidských 



(délka asi 25–28 cm, šířka 8–11 cm) se podstatně lišily.“ T ři dny po Shiptonovi téměř na stejném 
místě nalezli nové stopy jiní horolezci.  
 
Britský badatel Hugh Knight jel na koni tibetskou horskou dolinou, když za sebou zaslechl rachot 
padajícího kamení. Na strmém úbočí spatřil postavu na křivých nohou, podobnou gorile. „Dala se 
do běhu, chvíli pádila po čtyřech, chvílemi vzpřímeně. Člověk-zvíře byl asi dva metry vysoký, 
porostlý hustou srstí, chůze se podobala lidské... Tvor držel v ruce luk a šípy!" 
 
Z očí do očí! 
Ještě sugestivněji setkání se záhadným zjevem popisuje světoznámý horolezec Reinhold Messner. 
Setkali se na zcela opuštěném místě v Himálaji za měsíčního světla. „Nazlobeně pištěl, spíše funěl. 
Viděl jsem oči a zuby, ale ne tvary a barvy. Tyčil se hrozivě přede mnou, obličej je šedavý stín, tělo 
jen černý obrys. Měl srst na celém těle, stál na dvou krátkých nohou a paže mu sahaly téměř ke 
kolenům. Výšku jsem odhadl na dva metry.“ 
Nevěřící odborníci uvedli, že se nejspíše setkal s medvědem. Messner na základě pozdějších 
skutečností, kdy zvíře i vyfotografoval, dospěl koncem 20. století k závěru, že to byl tibetský 
medvěd.   
Informace o záhadných tvorech nepřicházejí jen z Himálaje, ale i jiných zapadlých vysokohorských 
míst Asie. 
 
V Číně ho nazývají žen-sju (člověk-medvěd) či jeren, v Mongolsku almas (člověk-zvíře). Po 
Pamíru by se měl prohánět golubjaban (divoký člověk), zalíbilo se mu i na Kavkaze. Severoameričtí 
indiáni ho pojmenovali saskatch (velká noha), což je totéž jako pojem Bigfoot, který se používá v 
USA a Kanadě. V Austrálii prý pobývá chlupáč yowie.   
 
Slabým místem příznivců yettiho je absence fotografií, filmových záběrů či videozáznamu. 
Argumentace stopami se dá vyvrátit tvrzením, že může jít o zvířecí či lidské stopy zkreslené (a 
zvětšené) tajícím sněhem. Pokud nejde o neznámého lidoopa, o jakého živočicha se může jednat?  
Tady se různí vědci neshodnou. Někteří hovoří o velkém medvědovi, další o jeho kříženci s 
orangutanem. 
Nabízí se přežívající vývojová větev lidského rodu – neandrtálci, prehistorická opice (např. 
Gigantopithecus) či vědě neznámý lidoop, ba i zdegenerovaní potomci dávno ztracené civilizace. 
Čínský historik prof. Chou Baj-Lu hovoří o zdivočelých potomcích zločinců vypovězených z lidské 
společnosti.  
 
Marné pátrání 
Lidé se však nespoléhali jen na náhodná setkání. Roku 1960 se uskutečnila velká pátrací expedice, 
kterou vedl slavný Novozélanďan sir Edmund Hillary, první pokořitel Mount Everesu (8848 m). 
Expedice plná odborníků však nesplnila očekávání. Členové sice koupili kůži údajného yettiho, ale 
pak zjistili, že je medvědí.  
 
Neslavně skončilo i světové turné s údajným skalpem yettiho vypůjčeným v klášteře Khumdžung. 
Vědci dokázali, že relikvie je podvrhem, parukou!  
Podobně dopadla i údajná kostra končetiny yettiho. Z ní se vyklubala lidská ruka doplněná 
zvířecími kůstkami.  
Za skalpy yettiho mniši vydávali i klobouky z kozí kůže. 
                                                                                                                                                                 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..olíznout si vlastní loket je nemožné?
...McDonald prodal 12x více hamburger

...Winston Churchill se narodil na dámském záchod
...Coca-Cola byla zelená?

...první kabinka na záchod
nejčistší?

...člověk v průmě
pavouků

...Beethoven si vždy p
skládat, nalil na hlavu studenou vodu?

...běžný obyvatel Zem

...většina rt
...prasata z tělesných d

...krysy a kon

 
 

 
 

Víš, že...Víš, že...Víš, že...Víš, že... 

..olíznout si vlastní loket je nemožné?
...McDonald prodal 12x více hamburgerů, než je na sv

lidí? 
...Winston Churchill se narodil na dámském záchod

Cola byla zelená? 
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ůměru spolkne osm 

pavouků ročně? 
...Beethoven si vždy předtím, než začal 

skládat, nalil na hlavu studenou vodu?
žný obyvatel Země sní více než tři kilogramy hmyzu 

ročně? 
tšina rtěnek obsahuje rybí šupiny?
esných důvodů nemůžou vzhlédnout k nebi?

...krysy a koně se nemůžou pozvracet?

..olíznout si vlastní loket je nemožné? 
, než je na světě 

...Winston Churchill se narodil na dámském záchodě 

skládat, nalil na hlavu studenou vodu? 
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nek obsahuje rybí šupiny? 
žou vzhlédnout k nebi? 

žou pozvracet? 



...23 % škod na kopírkách je zp

...více než 95 % lidí, co tohle 

 

 

 

 

 

VI.  Móda a styl

 

 

...23 % škod na kopírkách je způsobeno lidmi, kte
okopírovat pozadí? 

...více než 95 % lidí, co tohle čtou, se pokoušelo olíznout si 
loket =D? 

VI.  Móda a styl                  Fashion week

 

 

 

sobeno lidmi, kteří si chtěli 

tou, se pokoušelo olíznout si 

Fashion week 



 

 

VII.  Sportovní rubrika                                    

Tenis

z 

Má svoji federaci Internationl Tennis Federation (ITF), která byla 
založena v roce 1913. Základy tenisu m
plážový tenis. Hraje se ve dvou va
hráči). Čtyřhra se  dále rozděluje na normální 

                                                                           

                                                                                     

 

 

 

 

                                  

Tenis 

 

V tomto čísle bude hlavním tématem sportovní rubriky jeden 
 nejatraktivnějších sportů – tenis. Tenis se poprvé za

1875 a o rok později se uskutečnil první turnaj ve Wimbledon 
v Londýně. Patří také ke sportům, ve kterých se sout

olympijských hrách.   

Má svoji federaci Internationl Tennis Federation (ITF), která byla 
roce 1913. Základy tenisu můžeme najít u dalších sportů, jako jsou nap

plážový tenis. Hraje se ve dvou variantách, buď jako čtyřhra (čtyři hráči) nebo jako dvouhra (dva 
luje na normální čtyřhru, což je mezi čtyřmi muži nebo ženami a 

                                                                            

                                                                                     

ísle bude hlavním tématem sportovní rubriky jeden 
Tenis se poprvé začal hrát v roce 
nil první turnaj ve Wimbledon 

m, ve kterých se soutěží na 
 

Má svoji federaci Internationl Tennis Federation (ITF), která byla 
, jako jsou například squash a 

i) nebo jako dvouhra (dva 
mi muži nebo ženami a 



smíšenou dvě ženy a dva muži. 

Úkolem hry je odrazit tenisový míč
protivníky nemožné míč vrátit zpě

Tenis se hraje na sady, sady na hry. Nejd
sportu jsou Wimbledon), US Open, French Open, Australian Open 
a olympijské hry. Nejlepším tenistou je v
Nadal (Španělsko) a Roger Federer (Švýcarsko). Roger Federer 
vyhrál spoustu tenisových soutěží, dohromady vyhrál 16 
grandslamů. A dalšími hráči umístě
TOP 10 jsou Djokovic Novak, Soderling Robin, Murray Andy, 
Berdych Tomáš (ČR),  Ferrer David, Roddick Andy, Verdasco 
Fernando, Youzhny Mikhail. 

                                                                 
                                                                
 
 

SSppoorrttoovvnníí  aaeerroobbii
jednoduchých cvičebních prvků jako nap
Ale ve skutečnosti tomu tak zdaleka není. Tento spo
Můžeme ho řadit ke gymnastice apod.
Je to vlastně směs rychlých a svižných pohyb
Každý cvičenec má pro sezonu, která trvá dev
vystoupení, na které se připravuje po dobu 
musí splňovat kritéria, která nastavila desíti
sportu nikdy nezměnila, tudíž si asi každý z
vytipované cvičence, které upřednost
to musí být pěkná nuda, ale pokud tento sport alespo
budete ho milovat po zbytek svého života. A když už ne, tak vám opravdu náro
paměti zážitek na celý život. 

VIII.  Hudební rubrika 

V naší třídě je v oblibě spousta rů
hudební události od prázdnin. Jak na
jsem byl osobně přítomen, informace o Lady Gaga mám zprost

KKoonncceerrtt  GGuunnss  NN‘‘ RRoo

Jsou to čtyři roky a pár měsíců, co byli 
v Praze naposledy. Jejich koncert nestál za 
nic. Traduje se, že se Axel Rose vykašlal 
na davy fanoušků a raději se v klidu díval v 
šatně na fotbal. Tento rok 27. září v O2 
Areně nebylo sice narváno, ale úč
celkem slušná. 

Úkolem hry je odrazit tenisový míč tenisovou raketou na druhou část dvorce, tak aby bylo pro 
 vrátit zpět do hracího pole za sítí. 

Tenis se hraje na sady, sady na hry. Nejdůležitější zápasy tohoto 
sportu jsou Wimbledon), US Open, French Open, Australian Open 
a olympijské hry. Nejlepším tenistou je v současnosti Rafael 

lsko) a Roger Federer (Švýcarsko). Roger Federer 
ěží, dohromady vyhrál 16 

i umístěnými mezi  
TOP 10 jsou Djokovic Novak, Soderling Robin, Murray Andy, 

,  Ferrer David, Roddick Andy, Verdasco 

                                                                  
                                                                                                       Rafael Nadal 

iicc je pro mnohé z nás představou směsice různých velice 
ů jako například pro nás všechny známý „STEPTA

nosti tomu tak zdaleka není. Tento sport je z mého pohledu cvičence velice náro
adit ke gymnastice apod. 

s rychlých a svižných pohybů doprovázených hudbou o 164 decibelech.
enec má pro sezonu, která trvá devět měsíců, připravené jedno dvouminutové 

ipravuje po dobu čtyř týdnů. Důležitý je výběr hudby a dresu. Sestava 
ovat kritéria, která nastavila desítičlenná porota, která se bohužel za celou historii tohoto 

nila, tudíž si asi každý z vás uvědomuje ten fakt, že porotci už mají tzv. 
řednostňuje a kteří obsazují přední příčky. Mnozí z

kná nuda, ale pokud tento sport alespoň jednou zkusíte, určitě nebudete litovat a 
ek svého života. A když už ne, tak vám opravdu nároč

 spousta různých hudebních žánrů. Rozhodl jsem se popsat asi nejv
hudební události od prázdnin. Jak na rockové, tak na popové scéně. Na koncertě

ítomen, informace o Lady Gaga mám zprostředkovaně z internetu a tisku.

oosseess  

ů, co byli 
Praze naposledy. Jejich koncert nestál za 

že se Axel Rose vykašlal 
ji se v klidu díval v 

27. září v O2 
 nebylo sice narváno, ale účast byla 

dvorce, tak aby bylo pro 

 

sice různých velice 
íklad pro nás všechny známý „STEPTAČ“ ☺. 

mého pohledu cvičence velice náročný. 

 doprovázených hudbou o 164 decibelech. 
ipravené jedno dvouminutové 

r hudby a dresu. Sestava 
lenná porota, která se bohužel za celou historii tohoto 

n fakt, že porotci už mají tzv. 
ky. Mnozí z vás si asi říkají, že 

ě nebudete litovat a 
ek svého života. A když už ne, tak vám opravdu náročný trénink vnese do 

. Rozhodl jsem se popsat asi největší 
. Na koncertě Guns N’Roses 

internetu a tisku. 



 
V 19:45 se ne ploše rozšířila zpráva, že je Axel Rose ješt
používají tento trik, aby lidi otupili, jsou pak snáze manipulovatelní a schopní p
očividné chyby. Bohužel toto nebyl trik, ale ho
 
Ve 20:05 začíná předkapela Danko Jones, která hraje power metal, skon
přijít Guns N’Roses, ale nic se ned
začne zhruba do hodiny, Axel je už ur
a dav se přesouvá k barům. Lidé odcházejí z
Publikum začíná kouřit a rázem je zde nedýchatelno.
 
Je kolem 23:00 a pořadatel z reproduktor
vstupné vráceno v plné výši. 
 
Konečně se ve 23:15 objeví tóny p
jsou ujeté, ale kapela se rychle stabilizuje a jede s o
v převleku úchylného kovboje z Las Vegas a za
pověstný ječák, ale kolem půlnoci to už rozjíždí naplno.
 
Koncert skončil v 1:30 a dav unavených poslucha
vidět spokojené tváře. Většina lidí se vrhne do p

  
  
  
  
  
 

KKKKKKKK
 
Teprve čtyřiadvacetiletá zpěvačka Lady Gaga mohla 
první  u nás, který odehrála 17. listopadu v pražské O2 Aren
vyprodaný. A už v půl osmé byla hala zapln
písek. 
Pět minut po půl deváté zhasla svě
monstrózní úvodní projekce. Koncert trval okolo dvou hodin a Lady 
Gaga ukázala fanouškům všechny stránky svého talentu.
 

ila zpráva, že je Axel Rose ještě stále v Londýně. Ně
používají tento trik, aby lidi otupili, jsou pak snáze manipulovatelní a schopní p

ividné chyby. Bohužel toto nebyl trik, ale hořká skutečnost. 

edkapela Danko Jones, která hraje power metal, skončí po hodin
ijít Guns N’Roses, ale nic se neděje. Po další tři čtvrtě hodině pořadatelé ohlašují, že koncert 
ne zhruba do hodiny, Axel je už určitě v Praze. Kotel se vyprazdňuje  

m. Lidé odcházejí z tribun, procházejí se arénou a zač
it a rázem je zde nedýchatelno. 

adatel z reproduktorů hlásí, že kdo chce, tak mu bude venku u pokladny 

 se ve 23:15 objeví tóny předehry ohlašující začátek koncertu. Začínají hodn
jsou ujeté, ale kapela se rychle stabilizuje a jede s očekávaným nasazením. Axel p

evleku úchylného kovboje z Las Vegas a začíná dost nejistě, jako by mu nefungoval jeho 
lnoci to už rozjíždí naplno. 

il v 1:30 a dav unavených posluchačů se plouží ven. Venku prší, ale v
tšina lidí se vrhne do předem připravených taxíků, autobus

        
        
        

KKKKKKKKoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrtttttttt        LLLLLLLLaaaaaaaaddddddddyyyyyyyy        GGGGGGGGaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa        

čka Lady Gaga mohla být před svou návštěvou Prahy klidná. Její 
terý odehrála 17. listopadu v pražské O2 Areně, byl totiž už několik m

l osmé byla hala zaplněná tak, že by za to mnozí hudebníci závistí chroustali 

l deváté zhasla světla a na ohromnou oponu se spustila 
monstrózní úvodní projekce. Koncert trval okolo dvou hodin a Lady 

m všechny stránky svého talentu. 

. Některé superhvězdy 
používají tento trik, aby lidi otupili, jsou pak snáze manipulovatelní a schopní přehlédnout i 

hodině. Ve 22:00 mají 
adatelé ohlašují, že koncert 

se arénou a začínají nadávat. 

 hlásí, že kdo chce, tak mu bude venku u pokladny 

čínají hodně mimo, sbory 
ekávaným nasazením. Axel přichází na pódium 

, jako by mu nefungoval jeho 

 se plouží ven. Venku prší, ale většinou jsou 
ů, autobusů nebo tramvají. 

vou Prahy klidná. Její 
ěkolik měsíců dopředu 

za to mnozí hudebníci závistí chroustali 



Koncert obsahoval vše, co se od ně
zpěvačka měnila po každé písni. B

svými moudry. Fanoušci od této mladé zp
očekávali, a my se m
 

 

 

 

Hudební novinky: 
 
 
Nové CD vydala britská zpěvačka 
začátkem listopadu. Albu dominuje p
druhé studiové desky Messy Little Raindrops je o
úspěch jako s jejím debutovým CD 3 Words.
 
 
 
 
 
Vánoční CD vydala již podruhé zp
mělo její Vánoční CD v 90. letech. Na albu si m

i nově složené váno
Christmas II You
 
 

al vše, co se od něj očekávalo, dokonalou show, propracované kostýmy, která 
nila po každé písni. Během koncertu ze zpěvačka i rozpovídala a krmila fanoušky 

svými moudry. Fanoušci od této mladé zpěvačky dostali vše, co 
čekávali, a my se můžeme těšit na její další návště

čka Cheryl Cole, které vyšlo 
átkem listopadu. Albu dominuje především taneční pop. Od 

druhé studiové desky Messy Little Raindrops je očekávaný stejný 
debutovým CD 3 Words. 

ní CD vydala již podruhé zpěvačka Mariah Carey, ta si od CD slibuje stejný úsp
ní CD v 90. letech. Na albu si můžeme poslechnout klasické váno

ě složené vánoční písně. Uvidíme, jak si CD s názvem 
Christmas II You povede dnes. 

ekávalo, dokonalou show, propracované kostýmy, která 
ka i rozpovídala a krmila fanoušky 

čky dostali vše, co 
šit na její další návštěvu. 

, ta si od CD slibuje stejný úspěch jako 
žeme poslechnout klasické vánoční koledy, ale  

k si CD s názvem Merry 



 
 
 
 
 
 
 
S vánočním singlem Christmas Lights p
 
 
Novou desku nám přichystali také ameri
první singl byla vybrána skladba The T

 
 
 
 
Na začátku roku nám přinesou album 
všechny zásadní hity v koncertním podání. CD s názvem Live on Ten Legs pude k dostání od

Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco 

ZZee  žžiivvoottaa  SS22DD  

Jsme obyčejní, blázniví a rádi se bavíme. Ve škole nad
šílí. Ano, to jsme my, druhá D. I př
12, pořád dokážeme udělat pořádný rozruch. Držíme spolu v
podporujeme. Vždy ráno, nejčastě
Ale jakmile jsme v počtu, zábava se za
trošku utišíme. 
Každý den, kdy se sejdeme v naší t
mrazu a většinu času se smějeme. Jsme energi
Prošli jsme spolu hodně těžkými chví
se mezi sebou nepohodneme, ale to se stává.
Máme spousty společných zážitků

ním singlem Christmas Lights přišli i britští Coldplay. 

ichystali také američtí The Black Eyed Peas s názvem The Beginning. Jako 
první singl byla vybrána skladba The Time (Dirty Bit). 

inesou album Pearl Jam, kteří tím oslaví 20leté výroč
všechny zásadní hity v koncertním podání. CD s názvem Live on Ten Legs pude k dostání od

17. ledna 2011. 

 

 

 

Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco Nakonec bychom Vám řekli něco o nás a naší třídě!o nás a naší třídě!o nás a naší třídě!o nás a naší třídě!

ejní, blázniví a rádi se bavíme. Ve škole naděláme spousty rozruchu a u
šílí. Ano, to jsme my, druhá D. I přes to, že náš počet z 22 lidí v prvním ročníku klesl na pouhých 

řádný rozruch. Držíme spolu v jakékoliv situaci a vzájemn
častěji se to stává po víkendech, se všichni unavení doplazíme do školy. 

tu, zábava se začíná rozjíždět. Proto na nás taky pořád nadává dozo

naší třídě všichni společně, je perfektní. Málokdy padne nálada na bod 
jeme. Jsme energičtí i přes to, že v hodinách někdy p

žkými chvílemi, ale ty stejně převyšují ty okamžiky plné smíchu. Ob
se mezi sebou nepohodneme, ale to se stává. 

ných zážitků, které začínají adaptačním kurzem v prvním ro

s názvem The Beginning. Jako 

í tím oslaví 20leté výročí. CD bude obsahovat 
všechny zásadní hity v koncertním podání. CD s názvem Live on Ten Legs pude k dostání od 

o nás a naší třídě!o nás a naší třídě!o nás a naší třídě!o nás a naší třídě! 

láme spousty rozruchu a učitelé z nás občas 
čníku klesl na pouhých 

jakékoliv situaci a vzájemně se 
ji se to stává po víkendech, se všichni unavení doplazíme do školy. 

řád nadává dozor ať se 

, je perfektní. Málokdy padne nálada na bod 
ěkdy působíme unaveně. 

evyšují ty okamžiky plné smíchu. Občas 

prvním ročníku a pokračují 



a budou až do konce čtvrtého ročníku. 
všichni sešli. Nic jsme o sobě nevě
spolu bavili. Už tenkrát jsme to asi nejspíš tušili, že budeme mít úžasný kolektiv. Vzpomínáme na 
to, jak jsme se museli představovat, 
okamžiky, kdy jsme se každý dozvídali n
kamarádem a kdo ne. Někteří z nás jsme se znali už od p
také chodilo hodně lidí. Ano, ale tenkrát by nás ješt
spolu ve třídě. S koncem prvního ro
hodně smutno, ale ti, kterým chybíme, nás n
začátku druhého ročníku nás opustili dva. Všichni doufáme, že už tento po
snižovat. Často na toto téma vtipkujeme, že nakonec z
Stejně, naší třídu by nikdo z nás už nevym
dál. 
 
Pepa (Aneta Boušková) 
 

 

tvrtého ročníku. Často vzpomínáme, když jsme se tenkrát poprvé jako t
ě nevěděli, ale než jsme vůbec na ten adaptační kurz odjeli, tak jsme se 

spolu bavili. Už tenkrát jsme to asi nejspíš tušili, že budeme mít úžasný kolektiv. Vzpomínáme na 
edstavovat, říkat svoje jméno, co nás baví a tak dále. Byly to zajímavé 

okamžiky, kdy jsme se každý dozvídali něco nového a tipovali jsme si, kdo by m
nás jsme se znali už od přijímacích zkoušek, nebo 

 lidí. Ano, ale tenkrát by nás ještě nenapadlo, nebo jsme to tušili, že budeme 
koncem prvního ročníku nastal velký pád dolů, kdy nás opustilo 8 lidí. Bylo nám 

 smutno, ale ti, kterým chybíme, nás neustále chodí navštěvovat a nejen nás, ale i ostatní. Na 
níku nás opustili dva. Všichni doufáme, že už tento počet zů

asto na toto téma vtipkujeme, že nakonec z naší třídy odmaturují jenom 2 lidé.
nás už nevyměnil.Společně proplouváme druhým rokem a poplaveme 

když jsme se tenkrát poprvé jako třída 
ní kurz odjeli, tak jsme se 

spolu bavili. Už tenkrát jsme to asi nejspíš tušili, že budeme mít úžasný kolektiv. Vzpomínáme na 
íkat svoje jméno, co nás baví a tak dále. Byly to zajímavé 

co nového a tipovali jsme si, kdo by měl být tím lepším 
ijímacích zkoušek, nebo z kurzů, na které 

 nenapadlo, nebo jsme to tušili, že budeme 
, kdy nás opustilo 8 lidí. Bylo nám 
vovat a nejen nás, ale i ostatní. Na 

čet zůstane a nebude se 
ídy odmaturují jenom 2 lidé. 

 proplouváme druhým rokem a poplaveme 


