
 



Mimoškolní 

Aktivity 
 

                   Milevská sokolovna slaví devadesátku     

Ve dnech 15. a 16. srpna 

1925, tedy rok od položení 

základního kamene, se nová 

sokolovna otvírala. To byla 

významná událost pro 

Milevsko i široké okolí. Letos 

si připomínáme již devadesát 

let od této slávy.       

     

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE SRDCE  - to je název výstavy ke 100. výročí 

narození akademického malíře Antonína Šíta. Výstava je otevřena 

vždy od pátku do neděle a ve svátek od 10 do 17 hodin nebo po 

dohodě (tel. 737 166 733 nebo   v kanceláři kláštera). Římskokatolická 

farnost Chyšky, která výstavu pořádá, k ní vydala i katalog.       

 

(M. Sakařová, M. Petráková) 



HOGGY  

Pravé jméno:  Petr Lexa 

VĚK: 24 

Nejsledovanější video : Draw my life 

(1500000+) 

Počet odběratelŮ: 450000+ 

Datum registrace na Youtube: 6. 5. 2013 

Kromě YouTube se věnuje zpěvu a je zpěvákem ve skupině SLZA, jejichž píseň 

Lhůta záruční má více jak 7700000+ zhlédnutí.  Na YouTube se předvádí jako 

hyperaktivní a rychle mluvící člověk. 

TERI BLITZEN 

Pravé jméno:  Tereza Hodanová 

Věk: 15  

Nejsledovanější video: Něco jako ASK ?! ft. Zdenda 

(970000+) 

Počet odběratelů: 290000+ 

Datum registrace na Youtube:  19. 5. 2013 

V roce 2014 vyhrála cenu Bloggerka roku v kategorii video. 

Je nejodebíranější youtuberkou v CZ/SK. Zahrála si také 

roli ve videoklipu Pavla Callty TERAPEUT. 

(K. Moserová, K. Smrčinová) 



Nightwish – Koncert Praha!! 
Dne 7. prosince 2015 se v pražské Tipsport aréně uskuteční 

legendární koncert fenomenální finské kapely Nightwish, která byla 

založena roku 1996 Tuomasem Holopainenem, operní zpěvačkou 

Tarjou Turunen a kytaristou Emppu Vuorinenem. Společně nahráli 

demo, které pojmenovali „Nightwish“, po kterém nese název i kapela. 

Kapela hraje v žánru Heavy metalu, Symphonic metalu a Speed 

metalu. Na koncert je volných 18 posledních lístků!!! Cena od 790,- až 

1500,- Kč. Kapela zahraje několik písní ze svého repertoáru jako 

například: Nemo, Élan, Phantom of the Opera, Sleeping sun a další.  V 

současné době má kapela sedm členů, zpěvačku Floor Jansen, 

klávesáka Tuomase Holopainena, baskytaristu a zpěváka Marco 

Hietala, kytaristu Emppu Vuorinena, bubeníka Jukku Nevalainena, 

dudáka a zpěváka Troye Donockleyho a hostujícího bubeníka Kaie.   

 

   

 

(Renáta Robauschová, Tereza Hrubá, Michaela Třísková) 



ČEZET 175 
ČZ 175 je jednomístný motocykl, vyvinutý Českou zbrojovkou Strakonice, 

vyráběný v letech 1935-1946. Motocykly byly dodávány tradičně pouze v 

černém lakování doplněném bílými ozdobnými linkami a chromovanými díly. 

Vyráběl se v provedení Standard a Special, provedení Special se lišilo 

chromovanými ráfky, dráty kol a reflektorem, model B (Special) měl navíc i 

baterii, usměrňovač a elektrickou houkačkou. 

Výrobce:  Česká zbrojovka Strakonice 

Výroba:  1935-1946 

Motor:  dvoudobý, vzduchem chlazený jednoválec s obsahem 172,5 cm³ 

Plnění:  karburátor Graetzin 

Výkon:  6,4 kW při 4000 ot/min. 

Převodovka: třístupňová, sekundární převod řetězem 

Brzdy  přední: bubnová brzda 150 mm, zadní: bubnová 150 mm 

Pneumatiky: přední 3,00x19, zadní 3,00x19 

Kapacita nádrže: 10,5l  

Rám:   dvojitý, lisovaný z válcovaných ocelových profilů 

Suchá hmotnost: 97 kg 

Maximální rychlost: 90 km/h,  Spotřeba paliva: 3,0 l/100km 

 

(J. Podojil, J .Tůma, T. Veselý) 



 

s Petrem Pribináčkem 

 

 

 

 

Příprava je jednoduchá - jablka oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. 

Banány nakrájejte na kolečka. Ovoce vložte do hrnce, podlijte jedním hrnkem 

vody a začněte vařit. Přidejte všechen cukr a vařte podle potřeby deset až 

patnáct minut. 

Mezitím v druhém hrnku vody rozmíchejte práškový puding a roztok přilijte k 

ovoci. Vařte dalších přibližně pět minut. Výslednou směs naberte do sklenic a 

nechte vychladnout. Dobrou chuť! 



Tajenka pro 2.stupeň 
            

 
1. V jakém světadíle žije klokan? 

 
                  

 
2. Čínské jídlo? 

   
          

    

 
3. V jaké zemi se psalo hieroglyfy?           

     

 
4. Český národní strom? 

  
        

     

 
5.  Měsíc typický pro podzim? 

 
                

  

 
6. V jakém žijeme světadílu? 

  
            

   

               

 

(A. Bernatíková, K. Pechačová) 

 

 

Tajenka pro 1.stupeň 
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1.                                 5.  

 

 



2.                                6.  

3.                           7.  

4.                       8.  

(N. Forejtová, K. Lapáčková) 

Kapr obecný 

Kapr – ryba, kterou zná snad úplně každý, a 

skoro každý se s ním už určitě i setkal. Někdo na 

výlovu, někdo u vody a někdo jenom na 

štědrovečerním stole. V toto díle si něco o této 

krásné rybě řekneme. 

Kdysi dávno, asi minulý rok v létě, jsem se 

vypravil na jednu z jihočeských pískoven. Počasí 

bylo doslova a do písmene letní. Už ráno v 6 hodin totiž teploměr ukazoval 

téměř 18 stupňů. Cesta autem utekla poměrně rychle a už nás vítala rozlehlá a 

křišťálově čistá voda. Během pár okamžiků máme nahozeno, zavážím jeden 

prut na sumce a vychutnávám si poslední okamžiky ještě chladného vzduchu. 

Netrvalo dlouho a vědět o sobě dávají první ryby. Taťka během půl hodiny 

zdolává dva amury s délkou přes padesát centimetrů a já přidávám úlovky dvou 

cejnů a několika malých bolenů na rohlík z hladiny. A najednou jak když utne, 

jenom občas je slyšet zalovení některého z místních mazaných bolenů. Slunce 

už stihlo vylézt vysoko na obzor a vedro se dá sotva vytrpět ve stínu, kterého tu 

však není mnoho. Jedinou spásou je voda v pískovně. Jen tak polehávám ve 

stínu na židli a najednou se ozve brzda navijáku. Chvíli mi trvá, než zjistím co se 



děje. Za chvíli jsem však u prutu a zasekávám. Prut se ohne do ostrého oblouku, 

ale ryba se nechová vůbec zbrkle. Pomalu si vytahuje metry vlasce z cívky a 

přichází typická přetahovaná.  Já rybu přitáhnu o metr a ryba si vezme zpátky 

tři. Najednou však tah ustane a ryba ztěžkne. „Sakra a je zamotaná", probleskne 

mi hlavou. Chvíli se rybu snažím vyprostit, ale pak to vzdávám. V ten okamžik 

přišel čas na týmovou souhru. Taťka leze do vody a snaží se doplavat nad rybu a 

já mezi tím udržuji vlasec napnutý. ,,Povedlo se!" Ryba je venku z překážky a 

zdolávání pokračuje. Do prutu se však opírám trošku víc než předtím, abych 

předešel dalšímu zamotání do některé překážky pod vodou. Bohužel se mi toto 

zbrklé počínání nevyplatilo. Ryba se stále držela u dna a zrovna, když jsem se do 

prutu opřel, škubla hlavou a vlasec poškozený od zamotání nevydržel nápor. 

Naštvaně jsem hodil prut do vidliček a sednul si na zem vedle ,,místa činu". 

Žádný záběr už mi ten den nepřišel, ale ještě druhý den jsem přemýšlel o 

velikosti této ryby. Dneska je mi jasné, podle typu boje, že ta ryba byl kapr, ale 

jestli vážil 10, 15 nebo dokonce 20 kg, to už se asi nikdy nedovím.  

Dneska vím, že jsem při souboji s tímto gigantem udělal spoustu chyb, kterých 

se dnes snažím vyvarovat. A možná, že se s nějakou takovou rybou ještě 

setkám, to ukáže čas....       

(F. Kolařík, J. Prokop) 

 

Nejmenší lovná 
míra 

40cm 

Největší 
ulovený 

ČR - 110cm a 30kg plus. 
Svět- 125cm a 48kg (chycen Čechem) 

Výskyt Téměř na celém světě (řeky, rybníky, jezera,…) 

Typy lovu Plavaná, položená, feeder, z hladiny 

Druhy Vyšlechtěno mnoho druhů (koi,...) 
+ šupinatý, lysáč, řádkový 

Potrava Všežravec 

Na co chytit Těsto, červy, žížaly, boilies, dokonce i malé  
rybky, hmyz a vodní měkkýši …. 

Latinský název Cyprinus carpio 
 



 
   Dne 29. a 30. října ve 20:00 hodin se v milevském kině odehrála nově natočená německá 

komedie, pokračování prvního dílu - ,,Fakjů pane učiteli 2“..! Osobně jsme tento snímek 

zhlédly a samy můžeme říct, že návštěvníků nebylo málo. Věříme, že návštěvy filmu nikdo 

nelitoval. 

   A nyní je všemi milovaný kantor Zeki Müller (Elyas M'Barek) zpět na našich obrazovkách. 

Jeho povinnost ranního vstávání a každodenního naslouchání řečem „oprsklých“ studentů se 

mu ale nezamlouvá. Zkrátka a prostě mu povolání učitele připadá mnohem náročnější než 

dosavadní kariéra zločince. Díky dřívějším kontaktům se Zeki dostane ke slušné hromádce 

kradených diamantů, které si plánuje ponechat a zříct se tak povolání učitele. Diamanty 

důkladně a fikaně schová do plyšového maskota v pokoji mladší sestry své trochu trhlé 

přítelkyně Lisi Schnabelstedtové (Karoline Herfurth). Ta jej však vydá dětské charitě 

v Thajsku. Velkou shodou náhod ředitelka gymnázia shání učitele, který by s dětmi 

podstoupil exkurzi do zahraničí. Chce, aby její Goethovo gymnázium předčilo svého 

namyšleného konkurenta. Zeki se této příležitosti téměř okamžitě chopí. Vidí v tom šanci, jak 

získat diamanty z daleké země zpátky. Celá parta grázlíků z 10. B v čele s Chantal, tedy 

odcestuje do chudé rybářské vesnice v Thajsku. Tam všichni nemile narazí na Hauka Wölkima 

a jeho třídu šprtů ze Schillerova gymnázia. A aby toho pan třídní neměl málo, jeho studenti 

se navíc rozhodnou zabránit svému zbožňovanému učiteli, aby našel „své" diamanty a 

opustil tak svoji kantorskou židli. Jak může učitel s jednou nohou v kriminále skončit? Na to 

se sejděte podívat do kina. My můžeme komedii jen doporučit. 

 

(Lucie Pilíková, Tereza Hrubá - 9.A) 



                                                  
 

Jde Smrtka na ples seniorů. Uvidí pohlednou dámu, tak jde k ní a povídá: 

 "Smím kosit?" 

 
Jde bačo po ulici a vidí, jak Arab vyklepává z balkonu koberec. 

Bačo se na to chvíli dívá a potom povídá: 

"Tak co, Aladine, nestartuje, nestartuje?" 

Položili jsme v několika zemích následující otázku: "Prosím vás, jaký je váš 

názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?" 

Výsledek byl katastrofální:  

V Africe nikdo nevěděl, co je to jídlo. 

V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to nedostatek. 

Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je to váš názor. 

V Jižní Americe nikdo nevěděl, co je to prosím vás. 

V USA nikdo nevěděl, co je to v jiných částech světa. 

 

 

 
(P. Pilnáček) 




