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KURZY 

Poté, co sázkaři vyhlásili kurzy na letošní rok, 

rozhodl jsem se udělat svoje. Vlevo je pro, vpravo 

je proti. Sázky přijímáme do konce února. 

1: 2 HEREČKA PAULOVÁ VYHRAJE SLAVÍKA 

 - když ho mohl vyhrát Ortel, tak ho jistě 

vyhraje i tato zpěvačka se svojí písní Do roka a do 

dna, s níž vystoupila ve stejnojmenném pořadu. 

1:10 ANDREJ BABIŠ SE STANE PREZIDENTEM 

 -přestože nebudou prezidentské volby. 

1:12 000 ČEŠI VYHRAJÍ MS V HOKEJI 

1:1 DONALD TRUMP DOSTANE OSCARA 

 -přestože v žádném filmu nehrál. 

5:1 ČÍŇANI KOUPÍ KOH-I-NOOR 

 -pokud ho ještě nekoupili 

1000:1 ROSICKÝ BUDE NEMOCNÝ 

 -Sparta si titul koupí. 

1,5:1 PELTU ZAVŘOU 

 -bude se hájit tím, že se nejmenuje Pelta, 

ale Penalta. 

10125: 1 MILOŠ ZEMAN NÁS ZASE ZTRAPNÍ 

 -i kdyby nic neudělal  

1: 1 000 000 PRODEJE NAŠEHO ČASOPISU 

STOUPNOU 

             J. Balaš 

 

 

 

MUBEA – EXKURZE 

 15. 12. 2016 navštívila 9. třída s p. 

ředitelem Kuškou a paní zástupkyní Vlkovou 

firmu Mubea v Žebráce. Odjezd byl v 13:00 

linkovým autobusem. Příjezd domů na 16. 

hodinu. 

 Žáci navštívili tři haly. Ve všech jim 

byly ukázány stroje na výrobu součástek do 

aut. 

    P. Schovánek 

ZAJÍMAVOST: Název Mubea vznikl podle 

zakladatelů MUhra a BEndera, ve městě 

Attendorn v Německu v roku 1916.  

(Poznámka autora) 

Václav Klaus a Vladimír Mečiar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ČESKÁ REPUBLIKA (1993 – současnost) I. část 

    Česká republika je vnitrozemní stát ležící ve Střední 

Evropě. Sousedí s Německem, Polskem, Rakouskem a 

Slovenskem. Počet obyvatel je v současné době 10,5 mil. 

Hlavním a zároveň největším městem je Praha, která čítá 1,3 

mil. Obyvatel. Nejdelší řekou je Vltava, která protéká Prahou 

a u Mělníka se vlévá do Labe. Nejvyšší hora Sněžka se nachází 

v Krkonoších ve výšce 1 603 m. n. m. V současnosti je naším 

prezidentem Miloš Zeman. Od roku 1999 jsme součástí 

severoatlantické smlouvy NATO a od roku 2004 Evropské 

Unie. 

     Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po 

rozpadu Československa. V říjnovém vydání jsem zmiňoval, že 

posledním prezidentem ČSR byl Václav Havel. Havel se stal i 

první prezidentem ČR. V roce 2003 byl prezidentem zvolen 

muž, který stál u rozpadu ČSR. Byl to Václav Klaus. Někteří 

z vás si jistě vzpomenou na příhodu s ukradeným perem . 1. 

ledna 2013, vyhlásil Klaus amnestii (propuštění vězňů na 

svobodu). Téhož roku mu skončilo prezidentské období a 

prezidentem se stal Miloš Zeman. Tomu skončí období v roce 

2018.       Pokračování příště… 

          J. Šimurda 
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REDAKCE: 

Jan Šimurda, Jáchym Balaš, Patrik 

Schovánek, Tereza Rýpalová, Barbora 

Knollová 

Leden 

Leden podle gregoriánského kalendáře první 

měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce 

pochází od slova led – měsíc ledu. Původně byl 

tento měsíc ve východní Evropě označován 

jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. 

měsíc v roce. Teprve v roce 153 došlo ke změně 

začátku roku z 1. března na 1. leden. 

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu 

jako květen předcházejícího roku a stejným dnem 

jako říjen s výjimkou přestupného roku. Tehdy 

připadá první lednový den na stejný den v týdnu 

jako první den dubna a července. 

Zdroj - internet 

 

 

Den pro záchranu života 

17. ledna v úterý v naší škole proběhl 

Den pro záchranu života. Celý den se 

žáci ze všech tříd učili, jak v různých 

situacích zachránit lidský život. Kurz 

byl rozdělen do dvou částí: teorii a 

praxi. Všem se to moc líbilo.  

 

 

 

 Kolektiv autorů 

 

 

 

 

 

Graf, abychom vypadali seriózně

Líbilo Nepřítomni

Soutěž platí 

do 28. února. 
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