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Mimoškolní aktivity 
Do Milevska se v následujících měsících chystají známé osobnosti, a proto Vás 

o jejich vystoupeních informujeme už nyní, abyste měli dostatek času opatřit 

si vstupenky (pokud už není pozdě ). 

Jan Kraus & Matěj Ruppert 

kde: 

DK Milevsko 

kdy: 

20.04.2016  19:30    

Talk show "Hvězdy, jak je neznáte" …Nedostižný talk show bavič JAN KRAUS 
společně s MATĚJEM RUPPERTEM - frontmanem skupiny MONKEY BUSINESS - 
a VÁCLAVEM D. KOSÍKEM se představí obecenstvu na jevišti Domu kultury v 
Milevsku, kde Vás budou bavit ve stylu, který znáte z TV. A dojde také ke 
zpěvu... 

 

 
Koncert Pavla Helana 

kde: 

Milevsko, 1. nádvoří kláštera 

kdy: 

05. 06. 2016   16:00   

 

 

 

Koncert vlídného písničkáře Pavla Helana, vítěze soutěže Česko-Slovensko má talent 
2013. 

(M. Sakařová, M. Petráková) 



Milevské maškary 
Milevsko 6. 2. 2016  

Zombie, pirát Jack Sparrow i gumový Miloš Zeman bavili v Milevsku tisíce účastníků 

masopustního průvodu. Nechyběla samozřejmě ani 1. ZŠ T. G. Masaryka, která se letos 

zúčastnila maškarního průvodu již počtvrté. Na 154. ročník dorazil dvojnásobek 

maškar než před pěti lety, odkdy akce drží rekord jako nejstarší a největší doložená 

masopustní tradice v jižních Čechách. Část naší redakce se dokonce také průvodu 

účastnila, ať už podpořila formaci masek reprezentující školu či se přidala k zájmovým 

skupinám, díky kterým mají milevské děti pestré využití volného času (Došwich, EFK, 

NRG Crew,…). V úvodu jsme zmínili prezidenta Miloše Zemana a ten, kdo se pozorně 

díval, jistě v řadách jeho bodyguardů poznal naše pravidelné dopisovatele oblíbené 

rubriky Příběhy od vody. Za naši školu se k průvodu připojilo 21 dětí, pan ředitel a 3 

paní učitelky. Letos jsme měli důležité poslání, a jak hlásal náš transparent, snažili 

jsme se „léčit negramotnost“. Měli jsme na to speciální vybavení a obzvláště po naší 

obří injekční jehle s nápisem „genialita“ byla veliká poptávka. Náš vrchní dávkovač měl 

co dělat, aby všechny vážné případy ošetřil. Všichni z nás si roli lékaře či zdravotní 

sestřičky užili a zároveň přispěli k novému rekordu v počtu masek.  

Akce drží prvenství od roku 2011, kdy se zapsala do České knihy rekordů jako 

masopustní průvod s největším počtem masek. Toho dne se napočítalo 629 účastníků. 

Nyní s počtem 1 248 masek svůj vlastní rekord dvojnásobně překonali, což oficiálně za 

agenturu Dobrý den potvrdil Luboš Rafaj. 

  

(A. Bernatíková, L. Dvořáková) 
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Menší ukázka z hodiny literatury 

v 7. A  
Limericky dle vzoru Edwarda Leara  

Byla jedna bábuška z Virginie, 

Měla nadevše ráda bílé lilie. 

Když už žádné neměla, 

dál už žíti nechtěla. 

A utopila se ve víně, ta bábuška z Virginie. 

 

Byl jednou jeden dědek v Minsku 

a kamaráda měl ve Finsku. 

Jel za ním vlakem  

a byl všem postrachem. 

A pak skončil zase v tom Minsku. 

http://www.pelich.cz/


Cinetube 2016 
Dne 12. 3. se bude konat Jarní Cinetube v Písku (V kinu Portyč). 

Od: 10:00 hod. do 13:00 hod.  

Zúčastní se: Ati, Nejfake, Vidrail, Carrie Kirsten, Vadak a mnoho dalších…. 

Jistě se ptáte, kolik stojí vstupenka, kde ji můžu koupit a bude možné ji 

koupit na místě?...za 99Kč v předprodeji je možné pořídit vstupenku na 

smsticket.cz - stačí zadat do jejich vyhledávače ,,CineTube". Na místě bude 

možné lístek zakoupit za 149 Kč, ale nezaručujeme, že bude. Rezervace 

možná není. YouTubeři nad 10 000 odběratelů mají vstup zdarma. 

Co vlastně je Cinetube? Pro ty, kdo netuší, přidáváme na závěr vysvětlení 

tohoto pojmu. Jde o setkání českých YouTuberů a promítání jejich 

premiérové tvorby v kině. Jedinečný program a atmosféra. Podpisy, focení 

a pokec. Koná se 4x do roka. 

 

 
 

(K. Moserová, K. Smrčinová) 

 



Ze světa hudby 

  
Dne 27. února 2016 proběhl v pražské O2 aréně velekoncert německé rockové kapely Scorpions v rámci 

letošního turné.  

   Jejich poslední návštěva České republiky se pojí s datem 8. květen 2015, kde skupina odehrála 

v pardubické Tipsport Aréně svůj výroční koncert. Oslavili při něm svých neuvěřitelných padesát let od 

vzniku. Tenkrát tento koncert, časopis Spark označil jako jeden z nejlepších koncertů roku. ,,Nebylo co 

dodat, SCORPIONS jsou navzdory okolnostem na vrcholu svých sil a oslava jejich padesátin na scéně se 

vůbec nenesla v nostalgickém duchu. Spíše naopak, tahle kapela svižně vykročila do další etapy své 

existence.“ 

 –Časopis Rock Spark Magazín- 

   Heavymetalová kapela byla založena v Německu roku 1965 Rudolfem Schenkerem. Ačkoliv pochází 

z Německa, jejich texty jsou pouze v anglickém jazyce. Jsou jeden z nejznámějších a nejdéle hrajících 

hardrockových bandů. Frontmanem ,,Škorpíků“ je rodilý němec Klaus Meine. Jeho nádherný melodický hlas 

a balady jako ,,Wind of Change“, ,,Still Loving You“, nebo ,,White Dove“ upoutal tisíce lidí a kapela se tak 

stala velmi rychle populární. A je dodnes. Ještě nyní se pod nimi sejde nad tisíce lidí svítící svými zapalovači, 

pějící tyto hity.  Jinak tomu nebylo ani letos. Dle pořadatelů se pod pódiem sešlo nad 15 000 lidí. 

 

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



Ze světa filmu 
Zoolander No. 2 

Již neuvěřitelných 15 let uběhlo od senzace jménem Zoolander, který se po tak dlouhé době opět ukázal světu 

v tom nejlepším světle.  

   Po tragické nehodě, kdy se jeho ,,Centrum Dereka Zoolandera pro děti, které neumějí moc číst“ zřítilo k zemi 

a zabilo tak jeho ženu a zároveň matku svého jediného syna, zůstal s Derekem Jr. sám. Vzhledem k nahrávce, 

kterou Dereka jeho soused udal,  je zjevné, že bývalý model lomeno vdovec nedokáže ani uvařit špagety, 

natož se postarat o syna. Proto úřady uznaly za vhodné, Dereka Jr. odebrat jeho zákonnému zástupci. Od té 

doby se po Zoolanderovi  jako by slehla zem. Změnil si identitu (téměř), a odtrhl se od okolního světa. Vše se 

ale změní v okamžiku, kdy tajná módní policie v Římě obdrží zprávu o úmrtí popového zpěváka Justina 

Biebera,ve chvíli, kdy Justin z posledních sil odešle své selfie s výrazem stejným jako měla většina slavných, 

kteří zemřeli stejně záhadnou smrtí. A policie ví, že tato grimasa může patřit jen jednomu člověku na planetě 

Zemi. A tak se Derek Zoolander (Ben Stiller) se svým dávným přítelem Hanselem ,,Jeníčkem“ (Owen Wilson) 

vydají do Říma, města módy, bojovat za svou čest a čest všech módních ikon. Jak je to ale s jeho synem? 

Najde Dereka Juniora? A co zlý Mugatu (Will Ferrell)? Pokusí se opět zabránit Derekovi dostat se na vrchol? 

Stejně jako v prvním díle, kde jsme mohli zahlédnout spoustu známých tváří (Donald Trump, David Bowie, 

Heidi Klum), nám i dvojka nabídne pohled na herecké výkony například: Justina Biebra, Ariany Grande, nebo 

známého amerického rappera Kanyeho Westa. 

  

(Lucie Pilíková, Tereza Hrubá 9.A) 



Motocykl KTM 
-KTM Sportmotorcykl AG, zkráceně KTM je rakouská motocyklová firma 

-čtyřkolky, jízdní kola a mopedy 

-společnost je známá hlavně díky off-  roadovým motocyklům 

-firma vyrábí motocykly od objemu 50 ccm až do 1301 ccm 

-společnost byla založena v roce 1934 inženýrem Hansem Trunkenpolzem 

v Mattighofenu 

 
 
 
 

  

Vymaluj si obrázek z www.motorkari.cz 

(J. Tůma, J. Podojil, T. Veselý) 



Příběhy od vody 
Lín obecný 

                                    
 
 
Pohlaví línů lze snadno rozeznat podle velikosti a tvaru břišních ploutví, kdy samec má ploutve větší a 

zakrývají řitní otvor. Obvyklý počet  jiker nakladených jednou samicí během sezóny je v řádech 

desetitisíců až statisíců. Co se týče věku, dal by se lín označit za středněvěkou rybu, která sice 

málokdy dosahuje stáří 10 let, ale může žít i podstatně déle. Lína lovíme nejčastěji u dna, buďto na 

splávek nebo položenou. Nejčastější nástrahou jsou 

rousnice, červi, ale i kukuřice a další tradiční 

nástrahy. O línovi se říká, že jeho sliz na těle má léčivé 

účinky a ryby se o něj při zaplísnění otírají. Línů však 

bohužel ve volné přírodě ubývá. Předem bych vás chtěl 

požádat, abyste co nejvíce ulovených línů pouštěli, 

byla by škoda, kdyby tato ryba z našich vod vymizela. 

Lín rád obývá zarostlé vody.  

Legendární padesátka 

Už dlouho jsem toužil po ulovení lína ve velikosti 50 cm. Často jsem zkoušel všechna možná i 

nemožná místa a sám, i se svým kamarádem Jakubem, jsem za nimi mnohokrát vyrazil. Pokaždé jsem 

se však přiblížil pouze k délce 40 cm. Jednou jsem byl dokonce svědkem ulovení 56 cm lína, a to mě 

v mém záměru ještě víc nastartovalo. Ale jednou už jsem byl doopravdy blízko. 

Už nějaký čas jsem se staral společně s taťkou o jeden zarostlý rybníček. A tomuto místu jsem tak 

trochu propadl. Rybník byl z půlky zarostlý rákosím, plný větví a vody sotva po pas, ale zato plný ryb, 

které se pomalu nesetkaly s rybářskými nástrahami, protože rybník byl více jak 15 let neloven. Prostě 

ráj pro rybáře. Na tomto rybníce jsem už nachytal nějaké kapry, kvůli jednomu jsem zde dokonce 

v březnu skákal do vody, když mi málem uplaval s prutem, ale byla zde i hromada plotic, amurů a 

línů. Postupně jsem zde nějaké líny nachytal, ale vysněné velikosti se stále neblížily. Až jednou bylo  

 
 

Max. délka V ČR až 70cm, v zahraničí až 
85cm 

Max. váha Až 5 kg 

Výskyt Pomalu proudící a stojaté vody 

Potrava Červy, žížaly, hmyz 

Na co lovit Pečivo, žížaly, kukuřice 

Latinský název Tinca Tinca 

Anglický název Tench 

Řád, čeleď Maloostní, kaprovití 



rozhodnuto o výlovu toho rybníčku a já jsem se šel s místními rybami naposledy rozloučit. Na 

oba pruty jsem nastražil žížaly a nahodil co nejblíž k rákosí. K mému překvapení jsem na 

záběr nečekal vůbec dlouho. Čihátko několikrát poposkočilo a už jsem zasekával. Ryba si to 

ihned zamířila k rákosí, ale po chvíli jsem ji měl pod kontrolou a vedl jí ke břehu. Ve chvíli, 

kdy se ryba ukázala na mělčině, měl jsem chuť skákat dva metry do vzduchu. Konečné 

měření nakonec ukázalo 47cm. Ryba si to po focení zamířila zpět do vody. Výlov nakonec 

ukázal, že se jednalo o největšího lína v tomto rybníce. Bylo zde však mnoho ryb, které se 

jeho velikosti blížili. Dodnes lituji toho, že jsem se této vodě nevěnoval více.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(F.Kolařík, J. Prokop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vtipy 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Petr Pilnáček, Martin Smrt) 


