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Únorové číslo a s ním i další zajímavé 

články, které si musíte přečíst ! 

IV. vydání 

27. 2. 2015 



Školní a mimoškolní aktivity 
Milevské maškary: 

Dne 14. února 2015 se uskutečnily Milevské Maškary. Průvod vyšel kolem 14. hodiny od 

Domu kultury Milevsko.  Naše škola měla na zápisu téma Šmoulové, a proto šli žáci z naší 

školy, učitelky a pan ředitel převlečeni právě za Šmouly. K vidění byl samozřejmě Taťka 

Šmoula, několik Šmoulinek, Sašetka, Fešák, Mlsoun, Trumpetka a mnoho dalších. Pochytat 

se je během jejich cesty snažil čaroděj Gargamel. Dohromady i s naší šmoulí rezervací se 

průvodu zúčastnilo 770 masek. Příští rok se uskuteční 6. února již 154. ročník Milevských 

maškar. 

 

Pohodáři: 

26. 2. 2015 se v Domě kultury Milevsko uskutečnila beseda s Pohodáři. Jako každý rok si 

připravili zajímavé vyprávění ze svých cest. Tentokrát žáky seznámili s Barmou (Myanmar). 

Agentura Pohodáři vydala dokonce i několik děl pod nakladatelstvím KOLODRAKA. 

Fyzicky k získání již nejsou, ale za poplatek 49,- si je můžete stáhnout na www.ereading.cz.   

http://www.ereading.cz/


Veřejné bruslení: 

15. března končí sezona, a proto využijte posledních příležitostí si zabruslit: 

28. 2. 2015 (sobota) – cca od 12:15 hod. do 13:45 hod. 

7. 3. 2015 (sobota) – cca od 13:30 hod. do 15:00 hod. 

14. 3. 2015 (sobota) - cca od 13:30 hod. do 15:00 hod. 

15. 3. 2015 (neděle) – cca od 13:30 hod. do 15:00 hod. 

 

Kino Milevsko: 

26. 2. - 27. 2. 2015 – Focus – 20:00 

27. 2. – 28. 2. 2015- Zvonilka a tvor Netvor – 17:30 

28.2. -1. 3. 2015 – Teorie všeho – 20:00 

6. 3. - 7. 3. 2015 – Asterix: Sídliště bohů – 17:30 

13. 3. – 14. 3. 2015 – SpongeBob ve filmu: Houba na suchu – 17:30  

 (Táňa Ryantová, Petr Hanzl; 9. A) 

(www.vymalovanky.cz)  



Ze světa knih a filmu 
Leon Leyson – Lieb Lejzon 

I v temných časech – zejména v temných časech – vyjde najevo 

síla a odvaha. 

Leonu Leysonovi (narozen jako Leib Lejzon) bylo teprve deset let, 

když nacisté obsadili Polsko a jeho rodina byla donucena 

přestěhovat se do krakovského ghetta. S velkou dávkou štěstí, 

houževnatosti a odvahy Leyson přežil sadismus nacistů. Byly to 

především šlechetnost a vytrvalost jednoho člověka, muže jménem 

Oskar Schindler, které zachránily životy Leona Leysona, jeho 

matky, otce a dvou ze čtyř sourozenců. 

Paměti dítěte ze Schindlerova seznamu zachycují s jímavou 

průzračností nevinnost malého chlapce a jeho střet s 

nepředstavitelnou krutostí, bezprávím a zlem. Je pozoruhodné, že 

navzdory všemu utrpení, které paměti popisují, se jejich autor nenechal unést a zaslepit 

nenávistí a záští. Z každého řádku vyzařuje naděje, moudrost a lidská důstojnost. Tím jsou 

Leysonovy paměti výjimečné. 

(zdroj: databazeknih.cz) 

 

Divergence 

Příběh se odehrává v antiutopické post-apokalyptické 

verzi Chicaga, kde jsou lidé po dni svých šestnáctých 

narozenin rozděleni do pěti frakcí podle jejich 

lidských kvalit, a to na Mírumilovné, Upřímné, 

Sečtělé, Odevzdané a Neohrožené. Jenže hlavní 

hrdinka Tris do žádné škatulky nezapadá a test ukáže, 

že je Divergentní (má předpoklady pro více frakcí), 

čímž se stává pro systém nebezpečnou. Zároveň se 

také dozvídá, že ve zdánlivě dokonalé společnosti se připravuje jedno zlověstné spiknutí. 

20. března bude americká premiéra 2. dílu s názvem Insurgent (česky Rezistence). 

 (Adéla Ctiborová, Tereza Fučíková; 9. B) 
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(Tereza Zděnková, Andrea Kouklová; 9. B) 
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1.   padá v zimě 
  2. náš prezident Miloš …. 

3. potřeba běžkaře 
 4. turista nosí na zádech 

5. kniha  receptů 
  6. velikost-ost+noce =  

 7. majitel psa 
  8. koberec-erec+ra = 

 

     (Daniel Kubíček, Xien Nguyen; 9. B) 

Chov králíků 
V Česku se králík domácí chová v několika typech chovů, v 

závislosti na účelu jejich chovu. Pro komerční produkci masa 

slouží velkochovy masných brojlerů, ve velkochovech se 

rovněž chovají králíci za účelem produkce kožešiny nebo vlny. 

Králík domácí je významné laboratorní zvíře a pro tento účel 

se chová v akreditovaných laboratorních chovech. 

Posledním typem chovu jsou drobnochovy králíků pro maso nebo jako hobby, a individuální 

chovy zakrslých králíků chovaných ze záliby. 

Každý typ chovů má svá specifika, králíci jsou chovaní v různých podmínkách a krmeni 

odlišným způsobem. 

(Zdeněk Krejča; 9. B)  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kr%C3%A1l%C3%ADk_novoz%C3%A9landsk%C3%BD_b%C3%ADl%C3%BD.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brojler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEe%C5%A1ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Laboratorn%C3%AD_zv%C3%AD%C5%99e&action=edit&redlink=1


Svátky a významné dny v březnu 

2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír: Tento den má za úkol prosazovat svobodu 

slova, která stále v mnoha zemích není, a lidé jsou za svá slova trestáni.  

3. 3. Den jódu: Mezinárodní den jódu nám má vštípit jak je jód potřebný pro naše tělo. 

8. 3. Mezinárodní den žen 

8. 3. Světový den ledvin: Cílem tohoto dne, je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, 

transplantaci a s tím související dárcovství orgánů. 

10. 3. Evropský den památky obětem terorismu: Je věnován všem, kteří se stali obětí 

terorismu po celém světě. 

15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě: Důvodem tohoto protestního dne bylo 

zmlácení dvou dětí švýcarskou policií. 

19. 3. Mezinárodní den invalidů: Má nám připomenout, s jakými překážkami se invalidé 

každý den musí stýkat a překonávat je. 

21. 3. Světový den poezie: Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udržení psaní 

poezie v celém světě. 

22. 3. Světový den vody: V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přeš miliardu 

lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví. 

28. 3. Den učitelů v ČR: Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České rebulice 

připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose 

Komenského (28. 3. 1592). Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování 

výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.  

 

 

 
  

 

 

 

(Lucie Hejhalová, Iveta Hanzlíková; 9. A) 



8. březen – Mezinárodní den 

žen 
V současné době si pojem Mezinárodní den žen mnozí spojují s komunistickým režimem. Ale 

popravdě není tomu tak, historie tohoto dne patří do minulosti a s komunismem nemá nic 

společného. 

V roce 1857 v USA v březnu stávkovaly ženy z textilek za zlepšení pracovních podmínek. 

Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce 1908. Ženy 

tehdy požadovaly zkrácení pracovní doby, vyšší platy, hlasovací právo a ukončení 

zaměstnávání dětí.  

Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen 

připadne na poslední únorovou neděli. V té době to ještě nebyl mezinárodní svátek a slavil se 

jen v Americe.  

O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací 

v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky na demonstrace švadlen v USA.  

Pevný den ale tehdy také stanoven nebyl.  

V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Datum bylo 

stanoveno na 19. března a ženy podporovány i muži požadovaly na rozsáhlých demonstracích 

volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.  

Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se po celém světě 

konaly v období kolem 8. března různé akce proti válce.  

V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden poté byl 

ruský car donucen abdikovat a Prozatímní vláda schválila volební právo žen. Demonstrace 

byla 23. února, což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského. Tím se MDŽ definitivně 

ustálil na 8. březnu.  

OSN oficiálně uznala MDŽ v roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní 

vlády, jež o jeho existenci neměly dříve tušení.  

Dnes si tento den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie, v Rusku je dokonce 

dnem volna. Oslavy MDŽ jsou spojeny zejména s konáním přednášek na téma postavení žen 

ve společnosti a v rozdílných kulturách.  



V bývalém Československu tehdejší KSČ bohužel tento den využila k propagandě 

komunistického režimu. Rudé karafiáty a verše představitelek Svazu žen asi pamětníci jen tak 

nezapomenou. Nicméně MDŽ je skutečně mezinárodním dnem, uznávaným v různých 

částech světa.  

 

(Linda Přibylová, Sandra Patkaňová; 9. A) 

Ze světa hudby 
All Time Low 

Kapela se oficiálně dala dohromady v prvním ročníku na střední škole (2003) v Baltimore, 

avšak Alex Gaskarth se potkal s Jackem Barakatem již ve svých třinácti letech, kdy 

přestoupil ze soukromé školy na státní. Poté, co Alexe vyhodili z kapely Fire In The Hole, ve 

které hrál, se rozhodli s Jackem založit vlastní kapelu. Během této doby se stali nejlepšími 

přáteli a nikdo je nemohl rozdělit. 

Během koncertování po místních klubech se seznámili s kapelou Amber Pacific, ti byli upsáni 

Hopeless Records. Slovo dalo slovo a jejich přátelé své nahrávací společnosti pustili nějaké 

písně All Time Low. V půlce roku 2006 kapela nahrála své druhé EP Put Up Or Shut Up, 

tentokrát již pod nálepkou Hopeless Records. 

Na konci března 2010 All Time Low začal nahrávat své čtvrté studiové album s producenty 

John Fieldsem a Matt Squirem. Jedná se o první album vydané Interscope Records. 28. 

července oznámil Alex přes Twitter, že bylo oficiálně ukončeno nahrávání všech 14 songů 

pro album. Dirty Work, jak nové album pojmenovali, bylo vydáno 7. června 2011.  

Alex Gaskarth 

Celé jméno: Alexander William 

Gaskarth 

Datum narození: 14. 12. 1987 

Místo narození: Harlow, Essex, Velká 

Británie 

Role v kapele: zpěvák, kytarista 

Barva očí: hnědá 

Výška: 183 cm 



Jack Barakat 

Celé jméno: Jack Bassam Barakat 

Datum narození: 18.6.1988 

Místo narození: Baltimore, Maryland 

Role v kapele: kytarista, vokály 

Barva očí: hnědá 

Výška: 188 cm 

Rian Dawson 

                                                                                                                   

Celé jméno: Robert Rian Dawson 

Datum narození: 18.12.1987 

Místo narození: Towson, Maryland 

Role v kapele: Bicí 

Barva očí: šedé 

Výška: 178 cm 

Zack Merrick 

Celé jméno: Zachary Steven Merrick 

Datum narození: 21.4.1988 

Místo narození: Towson, Maryland 

Role v kapele: baskytarista, vokály 

Barva očí: hnědá 

Výška: 180 cm 

 (Martina Sládková, Šárka Baštýřová; 9. B) 

Z vodního světa (příběh) 
Podzim je období, na které kaprař nejvíce čeká. Ještě aby ne, vždyť to je ta správná chvíle, 

kdy máme největší šanci chytit kapry kapitálních rozměrů a hmotností (velikostí). Vody se 

ochlazují a kapři se začínají cpát na zimu, aby doplnili tukové zásoby a po zbytek zimy nijak 

nestrádali. Kdo by si takovou šanci nechal ujít, když kapři přestávají být ostražití a slupnou 

kde jaké sousto, které potkají?? My rozhodně ne, a tak jsme neváhali ani okamžik a vyrazili 

k vodě, plnit si své sny. 



K vodě přijíždím o chvilku dřív, tudíž mám dostatek času vše vyložit a navozit ke břehu. 

Bohužel nemám možnost zajet autem blíž než na místní parkoviště. Záměrně tedy píši 

navozit, jelikož jsem si pořídil přepravní vozík, který je v těchto chvílích nedílnou součástí 

výbavy, bez které bych se neobešel. Při návratu k autu vidím, jak se někdo blíží, černé brýle 

na očích a tričko s teamovými barvami IFB, ano to je on, to je můj kolega na následujících pár 

dní. Na řadu přichází seznámení a pár slov na úvod. Teď ale není ta správná doba na povídání, 

na to bude ještě dostatek času v průběhu výpravy. Vrháme se na vybalování, snášíme člun 

k vodě a předávám mu vozík, aby si i Humi pošetřil síly na vybalování věcí a stavění 

Brollíček. Vše máme připraveno, věci jsou naloženy na člunech. Pro jistotu kontrolujeme, zda 

jsme něco nezapomněli. Používáme elektromotory a baterky si musíme šetřit na případné 

zavážení a zdolávání ryb, nějaké vracení se nepřipadalo v úvahu. Na nic jsme nezapomněli a 

vyrážíme na vytipované místo. Při příjezdu zjišťujeme, že je bohužel obsazeno třemi 

postaršími rybáři důchodového věku, kteří zde tráví už celý týden a jeden mají ještě před 

sebou. Nezbývá nic jiného než se zabydlet jinde. Vybíráme podobné místo s otevřeným 

prostorem na volnou vodu, ale i do užších a členitějších partií této 100 hektarové lokality. 

Rychle rozkládáme brollíčka, jež budou našimi náhradními domovy po celou sedmidenní 

výpravu a ochrání nás před blížícím se deštěm. Předpověď na celý týden nevěstí nic dobrého, 

silné větry s přeháňkami a přízemní mrazíky. Buď to ryby rozpohybuje, nebo zastaví. Bylo to 

50 na 50, ale taková kaprařina zkrátka je. 

Po rozložení věcí přišla řada na výběr lovných míst. Naskakujeme do člunů a pomocí sonarů 

hledáme nejpříznivější místa na pokládání montáží. Mně se zde osvědčilo prochytávat 

příbřežní partie, a tak se do větších vzdáleností ani nerozjíždím a hledám místa, která jsou bez 

problémů dosažitelná na odhoz. Zato Humi volí naprosto opačnou strategii, vybírá si místa 

vzdálená – první lehce nad 100 m a druhé vzdálené 150 – 170 m od břehu na hranách, které se 

ukrývají pod vodní hladinou. 

Příprava krmení je velmi jednoduchá, místní kapři doslova milují řepku, tak proč jim jí 

nepřipravit. Namáčíme dostatečné množství na první zákrm. Oba jsme si přivezli své favority 

z dílny Infinity baits. Vybral jsem si boilí v příchutí Salmon Infinity a nekompromisní N1, 

která se mi osvědčila na všech vodách, ale především zde. Humi začíná půlit kuličky Monster 

Craba a jeho jedničku Stinkyho, na kterého na jaře vytáhl již zmíněného velikána…. 

Pokračování v příštím čísle 

(Miroslav Kovařík; 9. B) 

 

 



Tipy na výlety 
Lednice 

V obci Lednice na jižní Moravě lákají turisty nově i v zimě, chtějí tak rozšířit turistickou 

sezonu na celý rok. V zimním období jsou nyní otevřeny takové památky jako např. palmový 

skleník, akvárium, na objednávku pro skupiny zámek Lednice s parkem. Nabídku rozšiřují 

okružní plavby po Dyji, léčivé terapie v lázních, ale také místní restaurace a vinotéky.  

Lednicko-valtický areál, zapsaný roku 1996 na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO, je pohádková krajina se vším všudy – impozantní šlechtická sídla 

obklopují rozlehlé parky a zahrady s rybníky a řekami, v okolních lesích navíc objevíte řady 

soch, loveckých zámečků, kaplí a kolonád. V centru dění stojí nádherný novogotický zámek 

v Lednici, kde několik prohlídkových tras nabízí bohatou přehlídku zámeckých interiérů s 

díly mistrů řezbářů a stylovým nábytkem. Jedna z tras vás zavede i do umělé krápníkové 

jeskyně s výstavou strašidel, v bývalých barokních konírnách najdete mořské akvárium 

Malawi, poblíž zámku objevíte také obří skleník z let 1843–1845. Skleník je otevřen od dubna 

do října shodně se zámkem, ale také v zimním období: listopad, prosinec, únor, březen soboty 

a neděle 9 – 15.30 hod. Vydáte-li se na procházku rozlehlým zámeckým parkem, dojdete až k 

šedesát metrů vysokému Minaretu, který slouží jako rozhledna, anebo k originální umělé 

zřícenině Janohrad. 

 

 

 

(Adéla Klímová, eeRnýnka Matějková; 9. B; zdroje: 

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Vylet-do-pohadky-na-zamek-v-Lednici.aspx) 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Stala-expozice-morskych-a-sladkovodnich-akvarii-Ma.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Zamecky-palmovy-sklenik-v-Lednici.aspx
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hotel-blanka.estranky.cz/fotoalbum/vylety/zamek-lednice.html&ei=VQXrVLvzOMyvaanegYgH&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNHZ0K5pGwPwjF2I-N5bnaHyJl4FIA&ust=1424774864500109

