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Milí čtenáři a čtenářky, tento měsíc jsme si pro vás připravili 

časopis plný různých zajímavostí - hry, hudbu, filmy, informa-

tivní články, rozhovory, komiksy a sportovní články. 

Doufám, že se nad naším časopisem pobavíte, ale dozvíte se i 

různé zajímavé věci. 

Mockrát děkuji naší redakci za to, jak se nadchla a jak pilně 

pracovala. 
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ROZHOVOR 

S PANÍ UČITELKOU MARIÍ HEJRALOVOU 

Když jsem šla za paní učitelkou, jestli se mnou udělá rozhovor, bála jsem se, že řekne ne, ale 

paní učitelka to vzala s humorem. V pondělí ráno jsem přišla do školy dřív, byla jsem s ní domluvená, 

že si popovídáme před první hodinou. Paní učitelka přišla do třídy s úsměvem a celou dobu se smála.  

A TEĎ K SAMOTNÉMU ROZHOVORU: 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Paní učitelka se zasmála: toho bylo hodně, ale nejvíc asi architektka. 

Děláte nějaký sport?  

Lyžuji a chodím na túry. 

Jako malá jste dělala gymnastiku, v kolika letech jste začala?  

Začala jsem v osmi letech. 

Jak dlouho jste ji dělala? 

Do patnácti let a potom jsem tancovala. 

Co jste tancovala? 

Všechno. 

Kde jste tancovala? 

U Košků. 

Letos odcházíte ze školy, na co se těšíte nejvíc? 

Jak budu smysluplně využívat čas a chodit na túry. 

Co děláte ve volném čase? 

Čtu.  

Co vás na práci učitelky baví nejvíce a naopak nejméně? 

Nejvíce mě baví kontakt s žáky a neustálé prožívání puberty a nejméně mě baví obecná negramotnost 

žactva a to, jak se lidé brání novým poznatkům. 

Kde se vidíte za deset let? 

V hospodě, uspořádáme večírek. 

Odvoz bude zajištěn! Kam jste chodila na školy? 

Chodila jsem do školy 5. května, na gympl a pedagogickou fakultu. 

Tím rozhovor skončil, paní učitelce jsem poděkovala a ona se odešla do kabinetu  

připravovat na hodinu. 

-Viktorie Raichová-  
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S LÁZEŇSKÝM ŠVIHÁKEM 

    

1. Proč jste si vybral učitelskou kariéru? 

Měl jsem rád sport a jsem ukecaný. 

2. líbí se vám škola? 

Líbí, až na to že je velká. Líbí se mi i kolektiv učitelů a žáků (na začátku jsem byl v rozpacích). 

3. jak jste se dostal k natáčení na YouTube? 

Natáčel jsem videa už jako dítě a pak přišel YouTube a tak jsem toho využil. 

4. co děláte ve volném čase? 

Sportuju především raketové sporty a šiju z kůže.  

5. čím jste chtěl být, když jste byl malý?  

Spíš ničím, asi popelář, ale nelákalo mě to. 

6. jaký je váš životní sen? 

Být úspěšný ve smyslu lidí, kteří mě mají rádi a já je mám rád a taky rodina. 

7. máte nějaké koníčky krom YouTube? 

Šití z kůže a četba (YouTube je spíš práce). 

8. jaký styl hudby posloucháte 

Asi pop, poslouchám všechno až na rock. 

9. měl jste už Lázeňského Šviháka přiřazeného nebo jste si ho vybral? 

Bylo to dané jméno.  

10. (BONUS) Víte zpaměti, kolik máte odběratelů na YouTube kanále? 

Úplně nevím asi cca 478. 

Správná odpověď: 572 odběratelů. 

 -Linda Kuchtová a Veronika Pekalová- 
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NAŠE POSTŘEHY 

NEDOSTATEK TOALETNÍHO PAPÍRU 

Na naší základní škole Dobiášova chybí každý den toaletní papír. 

Žáci se nemohou po své potřebě utřít, což jak sami víte je velice nepří-

jemná záležitost.  

Na zasedání školního parlamentu nám bylo řečeno, že každý den 

bude dána jedna rulička na jeden záchod. Ale opakovaně už na záchodě 

není. Naše paní učitelka byla tak hodná, 

že nám do třídy koupila náš vlastní toa-

letní papír. Jeden růžový pro holčičí zá-

chody a druhý modrý pro klučičí záchody.  

Tato situace odstartovala přibližně před dvěma lety. Nejdříve na 

začátku školního roku 2016/2017 chyběl toaletní papír jednou za dva 

měsíce. Ke konci roku už jednou za měsíc. V roce 2017/2018 jsme při-

šli do školy a toaletní papír byl jenom první týden na všech záchodech 

a potom postupem dní začínal chybět nejdřív ve druhém patře, potom 

ve třetím a nakonec i v prvním. A když chyběl všude, paní učitelka 

Hejralová nám k Vánocům koupila jeden toaletní papír a jedno mýdlo, 

které na naší skvělé škole také chybí. Když jsou tu dny, kdy je na zá-

chodě toaletní papír, tak se nestačíme divit vlastním očím v jakém stavu je náš toaleťák. Toaletní 

papír vypadá jako krepový papír. Nedá se s tím utřít vůbec nic ani ty špinavé kachličky na záchodech.  

A viděli jste ty záchody dole u jídelny? 

-Viktorie Raichová, Natálie Hlaváčková- 

 

KOMIKS 
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-Michaela Chládková- 
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PARODOSKOP 

BŘEZEN 

                                  

KOZOROH (22. 12. AŽ 20. 1.) 

Nenoste bílé boty v březnu, protože šlápnete na hovínko, což vám radost nepřinese. 

VODNÁŘ (21. 1. AŽ 20. 2.) 

Zabezpečte se toaletním papírem, protože budete mít časté průjmy ve škole. 

RYBY (21. 2. AŽ 20. 3.) 

Čeká vás líný měsíc plný ležení a spaní, i ve škole se budete válet a usínat. Co už, i tak 

děláte pořád. 

BERAN (21. 3. AŽ 20.4.) 

Buďte opatrní, tento měsíc nebudete chápat, co se učí. Budete mít v hlavě úplně vymleto.  

Hodně věcí zapomenete. 

BÝK (21. 4. AŽ 21. 5.) 

Budete agresivní na všechny kolemjdoucí osoby, i když je osobně neznáte. 

BLÍŽENCI (22. 5. AŽ 21. 6.) 

Zapomenete úkol z předmětu, který umíte na jedničku. 

RAK (22. 6. AŽ 22. 7.) 

Najdete něco velmi důležitého, ale ukradne ti to zvíře. 

LEV (23. 7. AŽ 22. 8.) 

Dostanete úkol, který vám zničí náladu na celý týden. 

PANNA (23. 8. AŽ 22. 9.) 

Podniknete něco, za co vám rodiče dají zaracha na celý měsíc, ale stejně ho nedodržíte  

a budete v chillu. 

VÁHY (23. 9. AŽ 23. 10.) 

Čekají vás hádky s učiteli, spolužáky a rodiči, takže si připravte sušenky, i když vám nepomůžou,  

alespoň nebudete hladoví. 

ŠTÍR (24. 10. AŽ 22. 11.) 

Máte kliku. Konečně se vašim vtipům budou ostatní smát. 

STŘELEC (23. 11. AŽ 21. 12.) 

Tenhle měsíc budete jako střelení, až moc hyperaktivní. Jenom kamarádi vás zastaví. 

-Olha Mokan- 
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RECENZE 

KNIHY Z ROKU 2018 

JMENUJI SE MARTINA A JSEM BULIMIČKA 

Hlavní hrdinkou knihy, jak už z názvu vyplývá, je Martina, která trpí anorexií a bulimií. Kniha mě 

zaujala tím, že je originálně rozdělena. Každá kapitola je rozdělena na dvě části, jak se k nemoci dostala a 

druhá je o tom, jak probíhá její život v léčebně. Knihu bych doporučila spíše čtenářkám než čtenářům, přece 

jen příběh se točí okolo dospívající dívky, takže ne každý prahne po tomto tématu. Kniha není ani tak dlouhá. 

Dá se přelousknout přes noc (ale nedoporučuji). Kniha je ze série Holky na vodítku, kterou napsala Ivona 

Březinová. Já osobně měla příležitost číst jenom dvě knihy z této série, ale obě mě zaujaly svým příběhem, 

takže doporučuji. 

                

JUTTA 

Autorem knihy je Vladimír Černil, který napsal silný příběh odehrávající se během druhé svě-

tové války. Příběh začíná pro někoho nezajímavě, ale pokud neztratíte zájem, možná vás knihy uča-

ruje jako mně. Hlavními postavami, okolo kterých se celý příběh točí, jsou Jutta, židovská dívka, která 

je na začátku dospívání, a Zdeněk, Čech který je poslán jako pracovní síla do říše. Příběh nezapomíná 

na dramatičnosti války, ale nechybí zde ani romantika a nečekané zvraty. Doporučuji všem, kteří se 

zajímají o příběhy z historie 2. sv. války. 

ČARODĚJOVA NEVĚSTA 

Manga, která vyšla v českém překladu v roce 2018.  Zatím vyšlo šest částí. Příběh je zaměřen 

hlavně na fantazi žánru. Autorkou knihy je Kore Yamazaki. Hlavní hrdinkou je Patnáctiletá Čise Ha-

tori, která je se díky Eliasovi stane jeho učednicí.  Manga má krásně nakreslený příběh, který mi přijde 

originální a má své vlastní kouzlo. 

VE TŘICETI (POPRVÉ) SINGLE 

Když se vám manžel přizná, že je gay, tak se musíte ve třiceti naučit randit od začátku. Vše je 

vyprávěno Alex, která se svým manželem byla už od školky a ve třiceti pomocí medii zjistí, že ji její 

manžel podvádí s muži. Autorkou je Lisa Daily. Kniha je humorně podaná a dokáže pobavit humorem 

každodenního života. V některých situacích se dokáže najít nejedna žena. Knihu bych doporučila, ale 

opět je mířena spíše na ženskou komunitu. 

-Ellen Bulířová- 
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DETROIT: BECOME HUMAN 

Detroit: Become human je adventura vytvořená herním 

studiem Quantic Dream a publikovaná Sony Interactive Enterta-

inment pro PlayStation 4, vydaná dne 25. května 2018.  

Příběh se odehrává mezi třemi androidy: Kara (Valorie 

Curry), která uteče svému majiteli i s jeho dcerou. Connor (Brian 

Dechard), jehož prací je najít a zlikvidovat všechny deviantní an-

droidy, a nakonec Markus (Jesse Williams), který se stane devi-

antem a jeho cílem se stane vést odboj za práva androidů, jejich 

osudy závisí na rozhodnutích hráče, který řídí děj hry. 

Hra je adventurou hranou z pohledu třetí osoby.  Je zde více 

již zmíněných hratelných postav, mezi kterými se děj přepíná. 

Každá postava se v průběhu příběhu vyvíjí na základě rozhodnutí, která jste jako hráč udělali. Jako 

výsledek tu není žádný „Game Over“ příběh se prostě nadále děje bez přítomnosti zemřelé postavy. 

POSTAVY: 

Connor: je policejní vyšetřovací android, jehož úkolem je zabít androidy, kteří se stali de-

vianty na základě jejich naprogramovatelného chování. 

Kara: je služební android, která si rozvine své umělé vědomí a stane se zodpovědnou za 

osud malé holčičky Alice. 

Markus: pečovatelský android, po získání vědomí je jeho osudem osvobodit jiné androidy 

od otroctví. 

PRODEJE: 

Detroit: Become human dosáhl pátého místa na žebříčcích ve Spojeném království během prv-

ních dvou dnů od vydání. V prvním týdnu se hra umístili na prvních příčkách nejprodávanějších her 

na herní konzole. Guillaume de Fondaumière (výkonný vývojář videoher) označil hru za vůbec nej-

lepší titul herního studia Quantic Dream, NPD Group to potvrdili. Hra totiž měla o 20% větší prodeje 

než jiný herní titul studia a to Heavy Rain. 

Detroit: Become human byla celosvětově třetí nejprodávanější hra čímž dosáhla třetího nej-

většího zisku ve Spojených státech amerických a stala se nejprodávanějším titulem na PlayStation za 

celý květen a to pouze během šesti dnů. 

NOMINACE: 

Hra byla nominovaná na řadu cen – např. Best of E3 Game Critics Awards (Nejlepší originální 

hra, Nejlepší akční / dobrodružná hra), Gamescom (Nejlepší RPG), The Independent Game Develo-

pers' Association Awards a mnoho dalších.  

-Jiří Flieger- 
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ZAKLÍNAČ 3 

Zaklínač 3 divoký hon byl vydán 19. května 2015. Celá hra je od herního studia CD Projekt Red 

ve spolupráci se spisovatelem Andrzej Sapkowski, který napsal a vymyslel zaklínače. 

Celý děj se odehrává ve 13. století, kde vládne císař Emhyr, nejsilnější zaklínač ze všech, který 

má dceru Ciri. Potom co Geralt z Rivie (hlavní postava) získal zpět svojí paměť a vypořádal se s králo-

vrahem Lethem, který je hlavní záporák z druhého dílu. 

PŘÍBĚH 

Geralt a Vesemir cestují do Země nikoho, kde by měla být údajně Yennefer, což je čarodějka a 

milenka Geralta, poté co jí najdou, zjistí že Ciri utíká před Divokým honem, který jí potřebuje, aby 

zachránila jejich svět. Divoký hon je menší armáda temných Elfů, 

kteří jsou zběhlí v boji a nahánějí Ciri, která si myslí, že jí chtějí 

zabít. Geralt se s nimi už setkal už dříve v prvním díle, kde chránil 

Yennefer, Geralt celý třetí díl zaklínače hledá Ciri, aby jí ochránil 

před Divokým honem, a postupně likviduje generály Divokého 

honu, až k veliteli. 

Má to různé konce, které záleží na rozhodnutí hráče (jak se 

chovají k Ciri). Také jsou tam různé konce různých Nehlavních 

misí, které se ukazují, jako animované slidy na konci hry, nebo 

na konci těch určitých misí. 

GAMEPLAY 

Gameplay je ve stylu RPG. Vše je z 3. osoby. Boj je rozsáhlý, 

můžete si vybrat mezi šermířem (specialista na boj z blízka), 

mistr na znamení (quen - obrané, igni - ohnivý proud, yrden - 

zpomalování nepřátel, aard - odhození nepřátel větrnou silou, axie - přesvědčování nepřátel), alchy-

mista (specialista na elixíry a na bomby). Zbroje jsou zde různé typy na určitý styl boje Grifý - na 

šermíře středně těžká, Vlčí- na alchymistu a na lehký boj spíš s elixíry, Medvědí- těžká zbroj na boj z 

blízka hlavně mečem, kočičí na rychlý boj s meči, Zmijí, která je hlavně na jed a šermířství. Na výběr 

je z několika zbraní: od mečů, až po sekery. Nejvíc se vyplatí nákresy zaklínačských zbraní od různých 

škol od grifí až po medvědí, každý meč je v něčem lepší než zbroje, do zbraní můžete vsadit runy, 

které okamžitě vylepší vaší zbraň. 

HODNOCENÍ 

Zaklínač 3 divoký hon je jedna z nejlepších her vůbec dostala více než 300 ocenění a je velice 

uznávaná mezi hráči. Je to nejprodávanější hra roku 2015 a CD Projekt Red získal velký obdiv hráčů 

po celém světě. Získali ocenění za nejlepší RPG, za nejočekávanější hru roku 2015, za nejlepší grafiku 

a za nejlepší postavy. Hodnocení: 10 z 10. 

-Denis Müller, Štěpán Ježek- 
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METRO EXODUS 

Dlouho se čekalo na pokračování této postapokalyptické herní série od ukrajinské vývojářské 

společnosti 4A Games, ale je to konečně tu. Herní série, která je postavená na knižní předloze rus-

kého spisovatele Dmitrije Gluchovského, má pokračování. 

 

Asi největší změna oproti předchozím dílům Metra je to, že se příběh neodehrává v podzemí v 

metru, ale na povrchu a navíc také i mimo Moskvu. Hlavní postavou hry je Arťom, který věří, že lidé 

nežijí pouze v moskevském metru, ale i jinde na světě. To se vzápětí potvrdí, protože se náhodou 

dostane do místa, odkud se ruší signály vysílačů a kvůli zachránění své ženy Anny je nucen zabít pár 

lidí, kteří se mu v tom snaží zabránit. Na místě naváže spojenectví s Jermakem, který mu pomůže se 

dostat společně s Annou pryč. Když už ale pomalu opouštějí rušičku signálů, tak jsou zastaveni sku-

pinou Sparťanů, do které sám Arťom a Anna patří. Velitel této skupiny je sám Annin otec, který se 

nakonec přiznává, že Arťomovi, Anně a ostatním Sparťanům lhal. 

Asi po hodině hry se dostává Arťom k řece Volze, kde se zároveň také nachází první otevřený svět, 

ve kterém se jako hráč můžete volně procházet a plnit mise, které vám byly zadány. Ale protože svět 

Metra není úplně bezpečný, můžete na svých cestách narazit na různé mutanty. Pokud chcete pro-

cházet opravdu vše a nezabýváte se pouze hlavním příběhem, je vám nabídnuto přes 20 hodin hraní. 

Ve hře si procházíte postupně všemi ročními obdobími, přičemž každé období má svou vlastní mapu. 

Během hry umírají a opouštějí vás vaši přátelé a cesta směřuje na úplný východ Ruska, kde doufáte, 

že najdete místo na nový a klidný život. 

Kdybych měl hru Metro Exodus zhodnotit, je to podle mě hra se zajímavým příběhem, super 

atmosférou a nádhernou grafikou. Hodně se mi líbí systém craftingu, který se vám rozšiřuje po celou 

hru. Postupně nacházíte nové typy zbraní, tlumiče, lepší zásobníky atd. Další výhodou je, že když 

dostanete nějaký úkol, tak nejdříve nevíte, jestli ho plníte správně a třeba až později zjistíte, že děláte 

něco špatně.  

Kdyby hra nebyla v české verzi, neumím si představit, jak bych si ji užil. Naštěstí ve hře jsou 

české titulky, a tak je postup hrou ulehčený. Jediný zápor, který, jak nad tím přemýšlím, není v pod-

statě úplným záporem, je to, že hru musíte vnímat, jinak kolikrát nebudete vědět detaily toho, co 

máte dělat. Já sám bych tuto hru tedy určitě doporučil. 

-Lukáš Neuwirth- 
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LEAGUE OF LEGENDS 

Je to online hra, kde se hraje za týmy. Tato hra byla vytvořena 27. 10. 2009, takže tento rok 

bude slavit své desáté výročí. Za vznikem hry stojí společnost Roit Games.  

Hra se hraje ve světech, ve kterých se soupeři snaží porazit druhý tým. 

Hraje se v týmech po pěti lidech proti pěti hráčům nebo po třech hráčích v 

týmu. Každý z hráčů si zvolí svého hrdinu. Cílem hry je zničit nepřátelskou 

základnu a zabránit nepřátelskému týmu ve zničení té vaší základny. První 

tým má modrou barvu a druhý tým má barvu fialovou. Na liniích se střetá-

vají, nejen hrdinové, ale i minioni, nebo-li poskoci. V základně je NEXUS. 

Když tým zničí nepřátelský NEXUS, vyhrává. Když tým zničí nepřátelský Inhi-

bitor, vypustí to tvz. super miniony (kteří jsou mnohem silnější než obyčejní 

minioni). Spawning pool je vyvolávací místo, kde se hrdinové objevují na začátku hry a po zabití i 

oživují (když jsou zabiti nepřátelským týmem). Za Spawning poolem je také věž, která slouží na ob-

ranu před nepřátelským týmem, nebo působí nepřátelskému týmu masivní poškození. Nachází se 

tam, také obchod, kde si hráči nakupují předměty, které zvyšují hrdinovu schopnost v boji.  

Každá hra je v podstatě rozdělena do dvou fází. Na začátku každé hry je takzvaný lining, kdy se 

spolu střetávají jeden nebo dva hráči na každé linii a pokouší se dostat co nejvíce goldů z minionů. 

Okolo 15 minut hraní hry začínají takzvané teamfighty nebo-li týmové bitvy, kde se střetávají celé 

týmy. Tyto bitvy obvykle rozhodují o výsledku hry. Hra končí zničením takzvaného NEXU. 

-Natálie Hlaváčková, Štěpánka Stanislavová- 

 

AUTO-MOTO 

BMW X5 

Jde o první SUV, který se vyrábí od roku 1999 v Mnichově v Německu. Dnes společnost sídlí v 

Americe v Spartanburgu. Tento vůz je spíše určen pro silniční provoz, ale zvládne i lehčí terén. BMW 

X5 bylo prvním vozem na světě, které bylo navrhováno jako SPORTS ACTIVITY VEHICLE (SAV). Po 

celou dobu výroby bylo prodáno více jak dva miliony kusů. Maximální rychlost je 243 km/h a zrych-

lení je od 0 do 100 km/h je 5,5 sec. Toto vozidlo se dělí do čtyř generací podle roku výroby a kvality. 

BMW E53 – první generace, roky výroby: 1999 až 2006 

BMW E70 – druhá generace, roky výroby: 2006 až 2013 

BMW F15 – třetí generace, roky výroby: 2013 až dosud 

Tento rok se můžeme těšit na čtvrtou generaci BMW G05.Toto 

nové luxusní auto je oproti F15 větší a širší. Auto stojí přibližně okolo dvou milionu korun českých. O 

tomto luxusním a nádherném autě, bychom mohli napsat klidně celý časopis a i tak by to bylo málo, 

protože toto auto opravdu stojí za to dát za něj dva miliony a mít ho celý život při sobě. 

-Štěpánka Stanislavová, Natálie Hlaváčková- 
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HUDEBNÍ OKÉNKO 

NEJLEPŠÍ HITY 2K18 

Výběr písniček, které byly dle našeho názoru nejlepší za rok 2K18. 

1. Awa Max – Sweet but Psycho 

2. Rita Ora – For You 

3. Ariana Grande – Thank U, Next 

4. Little Mix – Woman Like Me 

5. Billie Elish – When The Party’s Over 

6. DJ Snake – Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B 

7. Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B 

8. Imagine Dragons – Natural, Bad Liar 

9. Armin van Buuren – Blah Blah Blah 

10. Eminem – Venom 

 

       

    

       

-Veronika Pekalová, Linda Kuchtová- 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO 

PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ KLUBY V LIBERCI 

BÍLÝ TYGŘI LIBEREC (hokej) 

HC Bílý Tygři Liberec je hokejový klub působící v nejvyšší české soutěži. 

Patří k nejlepším týmům Tipsport Extraligy. K největším hvězdám týmu patři 

brankář Roman Will, obránce Ladislav Šmíd a útočník Marek Kvapil, který vede 

bodování Tipsport Extraligy. Domácím územím Bílých Tygrů je Home Credit 

Aréna která má kapacitu 7500 diváků. K největším úspěchům patři mistrovsky titul z roku 2016 a 

čtyřikrát vyhráli základní část v letech 2006, 2007, 2016, 2017 a jako jedinému týmu v historii se 

podařilo vyhrát základní část i play off. 

FC SLOVAN LIBEREC (fotbal) 

FC Slovan Liberec je fotbalový klub, který hraje nejvyšší českou fotbalovou 

soutěž. Nejvyšší soutěž vyhráli 3krát 2002, 2005, 2006. Domácí pohár pak 2krát 

2000, 2015. Hrají na stadionu u Nisy, který má kapacitu 9900 diváků.  

FBC LIBEREC (florbal) 

FBC Liberec je florbalový klub, který hraje v nevyšší české soutěži. Nejvyšší 

soutěž nikdy nevyhráli. Aktuálně hrají v hale Dukly nebo v Home Credit aréně.  

BK KONDOŘI LIBEREC (basketbal) 

BK Kondoři Liberec je basketbalový klub. Aktuálně působí v třetí nejvyšší 

české soutěži. Domácí zápasy hrají v hale Kort s kapacitou 80 diváků. Nikdy nevy-

hráli první druhou ani třetí soutěž. 

DUKLA LIBEREC (volejbal) 

Dukla Liberec je volejbalový klub hrající nejvyšší českou soutěž, kte-

rou vyhrál celkem 4krát, a to v letech: 2001, 2003, 2015 a 2016. Český po-

hár vyhráli celkem 11krát 1975, 1992, 1995, 2001, 2007, 2008, 2009, 2013, 

2014, 2016, 2018, a jednou vyhráli Pohár mistrů evropských zemí v roce 

1975. Aktuálně hrají v hale Dukla. 

       

PATRIOTS LIBEREC (baseball) 

Patriots Liberec je basebalový klub který působí v první lize. 

Hraji na stadionu Patriots stadium. 

-David Kvasnička- 
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JUDO 

Judo: japonsky 柔道 v překladu jemná cesta. Celý název Kodokan judo. 

Judo vymyslel Jigoro Kano (Džigoro Kano). 

Jigoro Kano byl na střední škole šikanován, a proto vypracoval vlastní styl 

bojového umění džiu-džitsu tehdy nazýváno „Kano rjú džiu džitsu“, později 

známé jako kodokan judo. 

Dnešní judo – jeho základem je dodržovat hygienu, chovat se zdvořile vůči 

ostatním, mít úctu k dospělým i k trenérům. V judu jsou i pak pásky, které jdou 

po sobě takhle: bílý, žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý a černý. Pásky jsou k tomu, abyste mohli 

startovat na nějakých vyšších závodech.  

V judu jsou vedeny věkové kategorie:  

 U11 = mláďata (9-10 let)  

 U13 = mladší žáci (11-12 let) 

 U15 = starší žáci (13-14 let)  

 U18 dorostenci (15-18 let) 

 U21 = junioři (18-21 let) 

 a muži 21 let a více  

Zároveň se vedou hmotnostní kategorie. U mužů jsou následující: do 

38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90 kg, 100kg a nad 100kg. 

 

NĚCO O MNĚ A JUDU 

Judo jsem dělal 5 let nejlepších 5 let mého života. Začal jsem dělat judo, pro-

tože jsem se chtěl začít hýbat a chtěl jsem umět nějaký bojový sport. Začínal jsem 

jako amatér, ale jelikož mě to bavilo, tak jsem judu dával hodně a hned svůj první 

závod jsem vyhrál. Pak jsem postupně začal vyhrávat české poháry a dostal jsem 

se do RVŽ (Regionální výběr žáků).  

Byl jsem stále lepší a lepší, a tak jsem se dostal do české reprezentace. Dostal jsem se na Ev-

ropský pohár v Győru v Maďarsku. Probojoval jsem se až do semifinále, kde jsem prohrál a šel do 

boje o třetí místo. To jsem vyhrál. 

    

medaile z evropského poháru v maďarském Győru 
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Minulý rok jsem byl ještě na mezinárodních závodech ve Varšavě. Zase jsem se probojoval do 

semifinále, kde jsem prohrál z judistou z Ruska. V boji o třetí místo jsem prohrál, ale 5. místo na 

mezinárodních závodech je pro mě DOST dobrý výkon. 

Za mých 5 let juda jsem vicemistr České republiky a dvojnásobný mistr České republiky. Moje 

nejhorší zranění bylo po mistroství České republiky, kde jsem si v polovině finále natrhnul vazy v kot-

níku, ale i přes velkou bolest jsem finále dobojoval a vyhrál. 

BODOVÁNÍ 

 Ippon - když hodíte soupeře na lopatky nebo když ho upáčíte, uškrtíte, nebo když odplácá, 

tak jste vyhráli na ippon. 

 Wazari - když soupeře hodíte na bok nebo když ho 10 vteřin udržíte na lopatkách. 

 Shido - je trestný bod za věci, které nejsou povoleny, jako třeba kopání, chytání za nohavice, 

škrábaní apod. 

 Hansokumake - vyloučení ze zápasu. To je když nasbíráte 3 shida a nebo když dáte soupeřovi 

např. nepovolený atak pěstí…  

-Radim Vlček- 

POVÍDKY 

ŠEDÝ DEN 

Je pátek večer, konečně jedu domů. Vystupuju na konečné zastávce autobusu. Čeká mě ještě 

kus cesty. Jdu přes dlouhé pole, všude je ticho a k tomu je dnes šedý den. Nemám rád takové dny. 

Vítr mi fouká jemně do vlasů a ofukuje mi články prstů. Blížím se ke konci pole, už mi zbývá projít 

městem. Jdu podchodem, takže jenom smrad a malá obava, mám ještě pořád peněženku, mobil, 

klíče anebo už mě rozkradli celého. Konec té noční můry, přežil jsem cestu tím dlouho, krátkým pod-

chodem. Vyšel jsem do městečka. Vidím a trochu slyším skupinu stojících lidí přede mnou. Mají ši-

roké úsměvy. Jsou šťastní. Někdo mě uviděl. Dav se uklidnil a seskupil. V tu chvíli jsem se udivil a 

začínal mít obavu. Je se mnou něco špatně? Ptal jsem se ve svých myšlenkách. Tušil jsem, že až se 

přiblížím, budu muset odvrátit zrak, aby mi neviděli do tváře, aby mě nerozkradli.  

Blížil jsem se, každý krok pro mě byl těžší, začalo se mi těžce dýchat, chtěl jsem pryč, nešlo to. 

Byl jsem u nich. A oni místo toho aby mě začali odsuzovat, jak jsem čekal, začali hrát na hudební 

nástroje. Vzhlédl jsem a viděl, jak při tanci všech krásných tonů září jejich úsměvy. Zastavil jsem, měl 

jsem pusu do kořán. V tu chvíli mi museli zářit oči jako komety. Byl jsem pohlcen tou krásou, těmi 

lidmi. Čekal jsem, dokud neměli pauzu. Když pauza nastala, chvíli jsem jen stál a koukal na ně, na ně 

na všechny, a oni zase koukali na mě. Bylo jenom slyšet hluboké nádechy a výdechy hráčů na dechové 

nástroje. Jediné na co jsem se zmohl, bylo poděkovat. Začali se smát a jásat. Dal jsem jedné slečně 

pod sklenici vody peníze, aniž by si někdo všiml. A pak jsem odešel. A začal si všímat, že to okolo není 

až tak šedé, spíš vyplněné barvami. 

-Tina Jirsáková- 
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POKUS O VTIP 

VTIPY 

Víte, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a bláznem? Psychiatr má klíče. 

 

Blázen honí doktora se sekerou v ruce. Uštvaný lékař zaběhne do 

slepé uličky a nezbývá mu nic jiného, než se dívat na blížícího se 

blázna a čekat na smrt. Blázen k němu přiběhne, podívá se dokto-

rovi do očí a povídá: „Tady máš sekeru a teď hoň zase ty mě!“  

 

Cyklista porazil chodce. Dlouho se omlouval, až konečně praví: „Vždyť vy máte nakonec šílené štěstí. 

Já tady totiž jinak jezdívám autobusem.“ 

 

Baví se dva kamarádi: „Tak nás postihla letecká katastrofa!“ 

    „Prosím tě, a co se stalo?“ 

    „Přiletěli příbuzní z Košic!“ 

 

Matka s malým dítětem se usazuje v letadle, sundá dítěti čepici. Ve-

dle sedící pán se podívá na dítě a pronese: „To je nejošklivější dítě, 

jaké jsem kdy viděl. Vždyť vypadá jako opice!“ 

Matka se rozpláče. Vidí to letuška, přispěchá k ní a snaží se jí po-

moct: „Co pro vás mohu udělat? Čaj, kávu, mléko nebo banán pro 

opičku?“  

 

Muž v posilovně slyší mobil, tak ho zvedne a říká: „Haloo?“ 

Slyší: „Miláčku, můžu si koupit ten norkový kožich?“ 

A muž na to: „Ano“ 

„A můžu koupit to krásný Porsche?“ 

„Ale jistě, miláčku,“ odpoví muž. 

Zavěsí a říká: „Chlapi, čí to je mobil?“ 

 

Povídají si dva kamarádi: „Moje žena chce teď pořád hubnout, a tak stále 

jezdí na koni.“ 

„A jaké jsou výsledky?“ 

„Výborné, ten kůň už zhubnul 10 kilo!“  

 

-Berenika Bartošová- 
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NÁVODY A TIPY 

JAK SBALIT KLUKA (KLUCI RADÍ TAKY) 

OLČA MOKAN, 9.A 

"Ty jsi tak perfektní a já tak úžasná, my se k sobě hodíme!" 

NATKA KROBOTOVÁ, 9.B 

“Jestli se nechce nějak víc poznat, nebo tak.” 

MÍŠA CHLÁDKOVÁ, 9.A 

“Noo, tak lichotila bych mu.” 

TEA KUKOROVÁ, 9.B 

“Ahooj kočičko.”  

VIKTORIE RAICHOVÁ, 9.A 

“Ahoj, máš krásný oči, budeme spolu chodit?”  

KAČKA HÁKOVÁ, 9.B 

“Já kluky nebalím, oni balí mě.” 

VERČA PEKALOVÁ, 9.A 

“Ahoj, jsi hezkej, nezajdeme někdy někam?” 

ANET HOŠNOVÁ, 8.C 

“Asi bych mu nejdřív řekla, jestli nepůjde ven. A když bychom byli venku třeba si někde sedli, tak 

bych mu říkala, že je třeba hodnej nebo že mu to sluší dneska, že je hezkej a tak.” 

ÁJA HAVLÍČKOVÁ, 9.B 

“Nějakej trapas, ale aby to toho kluka nějak pobavilo nebo prostě na sebe upoutat něčím pozornost.” 

JUSTÝ VYSLOUŽILOVÁ, 8.A 

“Jelikož jsem stydlivá tak bych čekala, až udělá nějakej první krok on. Jako asi bych mu napsala, ale 

jinak nic.“ 

ANETKA GAJDOŠOVÁ, 9.A 

“Já kluky nebalím, já balím holky.“ 

ELLEN BULÍŘOVÁ, 9.A 

“Poslala bych mu oční bulvu.“ 

DENIS MULLER, 9.A 

“Kdybych byl hezká holka, použil bych svoje vnady.“ 

P. UČ. TOMÁŠ JIRUTKA  

“Těžká otázka… na mě by nejspíš zabralo sebevědomé vystupování, škádlivá jízlivost a špetka humoru.“ 

-Anetka Gajdošová, Hanička Blažková- 


