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 CINETUBE  2015 

CineTube je setkání českých a slovenských YouTuberů a promítání jejich 

premiérové tvorby na velkém plátně. Jedinečný program a atmosféra! Podpisy, 

focení a pokec… :) 

Hlavní hosté: NejFake, Ati, Vidrail, Fallenka, Vaďák, Vláďa, Freakout, DenisTV, 

Blazer, Makyna016, Carrie Kirsten, Markus, Natyla a další YouTubeři…… 

Cena: 120 Kč v předprodeji, na místě za 150 Kč 

YouTubeři s více než 10 000 odběrateli mají vstup zdarma 

 

 

(K. Smrčinová, K. Moserová) 

 



MiMoŠkolní akTiviTy 

 

 Veřejné bruslení -  23. 12. od 11:30 – 13:15     

                                -  27. 12. od 11:15 – 12: 45      

                                - 28. a 29. 12. od 14:45 – 16:15      

                                              - 30. 12. od 11:45 – 13:15      

                                              - 31. 12. od 13: 00 – 15: 00                                                                                                                 

 

TEPfaktor - Chotilsko, okres Příbram 262 03  

 (M. Sakařová, M. Petráková) 

 

Část naší redakce na SOŠ a SOU Písek 

 

https://maps.google.cz/maps?q=49%C2%B046%E2%80%995.645%E2%80%9DN,+14%C2%B020%E2%80%9955.450%E2%80%9DE&daddr=49%C2%B046%2705.6%22N+14%C2%B020%2755.5%22E+%2849.768235,+14.348736%29&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.771121,14.35235&spn=0.044734,0.058622&sll=50.059784,14.465561&sspn=0.343838,1.056747&geocode=%3BCW0wDct5xMLsFStn9wIdwPHaAA&brcurrent=5,0,0&t=m&z=14


Kluci na dílnách: 

 

 

Holky v kuchyni: 

 



 

All I Want For Christmas Is You  

(koledy jsou pasé) 

Před jednadvaceti lety byla tato píseň vydána zpěvačkou Mariah Carey. Avšak až o loňských 

Vánocích si ji lidé oblíbili natolik, že se stala nejhranější Vánoční písní roku 2014. Píseň ,,Vše, co 

chci k Vánocům, jsi Ty“, pojednává o dívce, která touží jen po jednom jediném, a to lásce. 

   Další písně navozující vánoční atmosféru jsou například ,,Christmas Is All Around“, předělávka 

původní ,,Love Is All Around“. ,,Last Christmas“ od Skupiny Wham! nebo nádherná balada 

,,Happy X-mas (War Is Over)“ od Johna Lennona. 

   Ani v Česku nejsme pozadu. I čeština nám může nabídnout pěkné moderní vánoční písně. Mezi 

velmi známé patří například píseň Lucie Vondráčkové a Petra Koláře ,,Vánoce bílý“ , nebo ,,Vánoce 

hrajou Gloria“ od Petra Kotvalda. Mimo ně stojí za zmínku jedna z mých oblíbených ,,Půlnoční“ 

Václava Neckáře. Mám-li ale psát o opravdu moderních a oblíbených vánočních písních, které jistě 

znáte, jsou to například: 

   NightWork - ,,Vánoční čas“ 

   Xindl X - ,,Štědrý večer nastal“ 

   Pavel Calta - ,,Ve hvězdách“ 

   11. prosince tohoto roku, byla na YouTube.com zveřejněna píseň ,,Vánoční“ od české 

VideoBlogerky Teri Blitzen a známého rappera a ,,hradeckého patriota“ (za jakého se sám považuje) 

Johnyho Machette. Píseň trhá rekordy sledovanosti a již nyní má přes půl miliónu zhlédnutí. 

   ,,Už zbývá málo, málo dní.“ To se v ní zpívá a je tomu tak. Spočítám na prstech dny chybějící do 

štědrovečerního večera. A proto:  

   Toto je poslední číslo tohoto roku a my Vám tímto chceme z celého srdce popřát krásné svátky 

vánoční. Užijte si je společně s muzikou, kterou jsme Vám nabídli. Spoustu splněných přání a radosti. 

Usmívejte se, rozdávejte lásku. Mějte se rádi. Těšíme se na Vás v dalším čísle, a to již v roce 2016. 

Děkujeme! ♥ 

(Tereza Hrubá, Renata Robauschová, Michaela Třísková, 9. A) 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTsdL2pMnJAhUJWxQKHRhOBi4QyCkIJDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK5bo4VDEH-U&usg=AFQjCNFGCvVTzxQo7-4ZxWqsd78-Xt8LVA


Babetta 

Babetta je moped vyráběný v Československu, v jiných zemích bývá obvykle 

označován pod názvem Jawa. 

 

Babetta 207.300 

Babetta byla původně koncipována jako odlehčený moped podobně jako moped 

Solex, který byl populární v 60. letech 20. století. První Babetty se objevily v 

roce 1970 s velkými 19palcovými koly, ale ty byly po cca 2 letech vyměněny za 

menší 16palcové a u těch už zůstalo po celou éru Babett. 

Druh dvojdobý, zážehový, jednoválcový 

Poloha válce vodorovná 

Průměr válce (mm) 39 

Objem válce (cm
3
) 49 

Typ karburátoru Jikov 2912 DC 

Max. výkon (kW) 1.75 

Při otáčkách 5000 +-8% 

Max. točivý moment (N.m) 4 

při otáčkách 4250 

Palivo Benzín (min. o.č. 90) 

Mazání Olej M2T 1:33 - 1:50 

Chlazení Vzduchem 

(J. Tůma, J. Podojil, T. Veselý) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solex&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babetta_207.300.jpg


KŘÍŽOVKA PRO NAŠE NEJMENŠÍ 

 

(N. Forejtová, K. Lapáčková) 

 

 



 

PŘÍBĚHY OD VODY 

Štika obecná 

Ryba, o které snad každý minimálně jednou slyšel. Štika je snad nejdokonalejším predátorem 

v evropských sladkých vodách. Svým tvarem těla je dokonale přizpůsobena k rychlému startu 

a potrava, která se dostane do její ozubené tlamy, se jen málokdy dostane ven živá. 

Délka a váha¨ 

normálně 

max. 110 cm + a 30 kg 

100cm a 20 kg (Rekord 

ČR: 138cm a 27kg) 

Potrava Ryby, vodní myši, hadi, 

žáby, mláďata kachen 

Výskyt Po celé Evropě a části 

Asie. 

čeleď Štikovití 

řád šikotvaří 

Latinský název Esox lucius 

Anglický název Pike 

Na co lovit Různé umělé nástrahy a 

ryby 

Jednou o prázdninách jsme jeli s kamarádem na rybářskou ,,výpravu“. Cílem byla část revíru, 

na kterém jsme ještě nikdy nebyli. Jeli jsme na kolech, sluneční paprsky dopadaly na hladinu 

vedlejšího rybníka a my jsme si vlezli do stínu k potoku. Zkoušeli jsme uvláčet nějakého 

dravce, ale místo toho jsme utrhali většinu našich oblíbených nástrah i s lanky. 

Chytali jsme asi 45 minut, kamarád měl už na kontě dva tlouště a já pořád nic. Filip šel i 

s podběrákem vedle na tůň a v tom cuk. Myslel jsem, že mám další kámen nebo kořen, ale 

ona ryba. Přivíjím pomalu, jenže Filip s podběrákem nikde. Chvíli jsem počkal a po chvíli už 

jsme tahali štičku z vody. Po fotce a vrácení vodě jsme přejeli se skvělou náladou na 

nedalekou Smutnou, kde už jsem sice měl jen okouna a Filip pár tloušťů, ale odjížděl jsem se 

super pocitem, že mám štiku. Výpravu jsme zakončili perličkou při výšlapu kopce cestou do 

Milevska, kde se Filipovi zasekla zadní brzda a celý kopec brzdil, aniž by chtěl.  V půli kopce 

to vzdal a radši zvolil pěší přesun. Nakonec jsme se stejně shodli, že výprava byla vydařená. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

(J.Prokop,F.Kolařík) 

A když jsme u těch ryb, nezapomeňte si při štědrovečerní večeři dát pod talíř rybí 

šupinu, která by Vám v následujícím roce měla přinést hojnost a peníze  Pokud se tak 

nestane, žádné reklamace nepřijímáme, ale přikládáme foto srdce Kačky Doubkové   

z 9. B s následujícím vzkazem: 

Toto srdce chci dát každému, kdo 

potřebuje pomoc. Všichni se občas v 

životě dostaneme na dno a nevíme, co 

máme dělat, a myslíme si, že jsme v 

koncích. Je to velké gesto, když někdo 

pomůže někomu, kdo je v koncích. 

Každý má srdce a každý má důvod žít. 

Nevzdávat se jen proto, že nevíme, co si 

počít. Každý má pomáhat ne kvůli 

tomu, že za to něco dostane nebo 

vyhraje, ale kvůli tomu, aby z toho měl 

hřejivý pocit u srdce. Toto srdce chci 

poslat celému světu, aby chtěl pomáhat, 

pak by nikdo nikdy nebyl v nouzi. 

Každý by se cítil spokojeně a neměl 

potřebu ubližovat druhým.    

 

 

 

 



         KRAMPUS: Táhni k čertu! 

12. prosince jsem měla tu čest navštívit Kino Portyč ve městě Písek. Zde se odehrála nově 

natočená americká horror-komedie ,,Krampus: Táhni k čertu!“. 

   Každý z nás zná Mikuláše, anděla a hlavně čerta, že? Naši sousedé nás ale začínají 

seznamovat s jejich čerty. Oni jim říkají Krampuslauf (Krampus). 

   Naprostý opak všeho dobrého, všech radostí z krásných Vánoc, dokáže vyděsit snad úplně 

každého, nejen děti. Pro to ale, aby se Vám zjevil a odnesl si Vás v pytli, stačí udělat až 

děsivě málo. 

   Dospívající Max (Emjay Anthony) žije v typicky obyčejné americké rodince. Pohodové to 

tu ale určitě není. Hádky, starosti, zklamání. Jedno takové zklamaní Max zažije přímo na 

Štědrý večer, kdy k nim přijede, jako každý rok, rodina máminy (Toni Collette) sestry 

(Alison Tollman), která je jaksi civilizačně jinak založená. Místo pohody a míru tam ten 

večer vypuklo peklo. Doslova. Max tyto každoroční hádky a šikanu ze strany příbuzných, 

snášel hůře a hůře. Tohoto večera už měl ale všeho opravdu dost. Vzal svůj dopis Santovi a 

roztrhal ho. Přestal věřit v kouzlo Vánoc. V tu chvíli začne venku ohromná sněhová vichřice, 

která vše změní. Elektřina vypadla a telefon zůstal hluchý. Nikdo nemohl nic dělat. Před 

domem se začnou objevovat sněhuláci, které tam nikdo nemohl postavit a záhadné obrysy 

postav. Členové rodiny začínají mizet. Krampus a jeho poddaní si jdou pro TY, kteří ztratili 

víru ve Vánoce. 

   Už zbývá opravdu málo dní do svátku vánočních. Chceme Vám proto popřát krásné svátky, 

mnoho splněných přání, lásky, míru a pohody. Užijte si je naplno, mějte se rádi. Děkujeme a 

zase u dalšího čísla, tentokrát již v roce 2016.  ♥ 

 

 

(T. Hrubá, L. Pilíková) 



Vtipy 

VánoČní Speciál 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: 

„Za co jste tady?” 

„Za předčasné vánoční nákupy.” 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?” 

„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

Pes pod vánočním stromečkem: „Teda, páníček se na Vánoce vytáhl! Který pes 

se může pochlubit, že mu na záchod zavedli elektrické osvětlení!” 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

„Moje tchyně je spisovatelka,” vypráví po Novém roce Jarda, „tak jsem jí dal 

k Vánocům dárkový papír.” 

 

Chtěli bychom všem popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně 

úspěchů v novém roce. 

(P. PilnáČek, M. Smrt) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__LPZ1tvJAhVHUhQKHdwEDNAQjRwIBw&url=http://pan-kralicek.blog.cz/1012/vtipne-obrazky-vanocni&bvm=bv.109910813,d.bGQ&psig=AFQjCNF7U3dOW9xkwDOptUH15picCkOhAA&ust=1450193703567670


Vánoce a vánoční tradice 

Vzájemná úcta, láska, přátelství, ozdoby, dárky a dobré jídlo. To jsou symboly, které spojují 

vánoční svátky na celém světě. Současné a tradiční české Vánoce se liší. Doba je 

uspěchanější, nakupujeme v akci a místo kapra si dáváme smažený kuřecí řízek. A přitom 

zapomínáme, jak to mohlo být kdysi krásné a už si neužíváme tu dokonalou atmosféru 

svátečních dní… 

Vánoce v USA 

Evropské Vánoce působí proti těm americkým příliš skromně. Stromeček, domy i zahrady si 

lidé zdobí již dva až tři týdny před Štědrým dnem. A v den „D“ se obléknou do něčeho 

pohodlného a servírují k večeři oblíbená jídla, jako je krocan se šunkou, někde i mořské plody 

nebo pizzu. Nikde ovšem nechybí jablečný koláč. Děti chystají pro Santu Clause sušenky a 

sklenici mléka a na dobrou noc jim rodiče čtou příběh Předvánoční noc. Vánoce slaví 

především ráno 25. prosince, rozdávají se dárky, pije se horká čokoláda nebo punč.  

Vánoce v Austrálii  

Slaví se obdobně jako v Anglii. Jen s tím rozdílem, že v tomto období děti v Austrálii užívají 

letní prázdniny. Tradiční večeře se podává stejně jako v Argentině v zahradách, terasách nebo 

i na pláži. Vánoční menu se skládá z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, 

salátů a místo cukroví se jí zmrzlina. 

 

Vánoce v Řecku 

začínají již 40 dní předem a v tomto období se podává 

christopsomo neboli boží chléb. Vánoce v Řecku jsou druhým 

největším pravoslavným svátkem. Na Štědrý den chodí řecké 

děti od domu k domu, přejí vše dobré a zpívají vánoční píseň 

zvanou Kalanda. Za to dostávají cukroví nebo sušené ovoce. 

Vánoce v Irsku 

symbolizují zelené dekorace, ale především svíčky, jež svítí po celou Štědrou noc na cestu 

Svaté rodině. Zároveň zvou kněze a jeho modlitbu k večeři. Na stole leží chléb a čerstvé 

mléko. Vchodové dveře musí být otevřené, aby dovnitř mohli Josef s Marií a Ježíškem. 

                         

(A. Bernatíková) 

 


