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PŘESPOLNÍ BĚH
V KRÁLOVĚ DVOŘE
Přespolního běhu, který se
konal 19. 10. 2016, se účastnilo
celkem 11 žáků, z toho 5 dívek
a 6 chlapců. V kategorii
mladších žáků se 2. umístil
Matěj sklenář, 18. Matouš
Mikušík a 29. Jan Celner.
V kategorii starších žáků se
20. umístil Maxmilián Kuksa,
28. Jan Kvítek a 30. David
Zíma.

31. října

HISTORIE ČESKOSLOVENSKA (1918 – 1992)
-státní svátek 28. října
Samostatné Československo vzniklo 28. 10. 1918. Československo
tvořily Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus.
Prvním prezidentem ČSR byl Tomáš Garrigue Masaryk. Byl
prezidentem od roku 1918 až do roku 1934. Zemřel v roce 1937 ve
věku 87 let. Po Masarykovi se stal prezidentem Edvard Beneš. Ale
ten před II. světovou válkou uprchl do Velké Británie. Když vypukla
válka, Československo se rozpadlo a česká část byla přejmenována
na Protektorát Čechy a Morava. Prezidentem se stal Emil Hácha.
Když skončila válka (1945), Emil Hácha zemřel a prezidentem se stal
opět Edvard Beneš. Od Československa se odtrhla Podkarpatská
Rus. V roce 1948 vyhráli volby komunisté a prezidentem se stal
Klement Gottwald. Ten v roce 1953 umírá a nastupuje Antonín
Zápotocký. Zápotocký umírá o čtyři roky později (1957).

Po

Antonínu Zápotockém nastupuje další Antonín, tentokrát Novotný.
V roce 1960 se ČSR stává ČSSR (Československá socialistická
republika). V roce 1968 je Antonín Zápotocký donucen vzdát se
funkce prezidenta. Prezidentem se stává Ludvík Svoboda. Svoboda
se stal 7. prezidentem Československé republiky. A v roce 1975 se
8. prezidentem stává Gustav Husák. V listopadu 1989 proběhla v
Teď se přesuneme k dívkám a
to do kategorie mladších
žákyň, ve které se 21. umístila
Marie Jedličková a 29.
Natálie Mullerová. Když se
zaměříme
na
kategorii
starších žákyň tak 27. se
umístila Tereza Merhautová,
28. Lucie Jarošová a 33. byla
Karolína Havelková.
PS: hodně pršelo 
T. Rýpalová

Československu Sametová revoluce. Padl komunismus (socialismus),
a posledním prezidentem se stává Václav Havel. Československo se
rozpadá 31. 12. 1992. Den poté, 1. 1. 1993 vzniká samostatná Česká
a Slovenská republika.

J. Šimurda

TRUMPŮV SYNDROM

ÚŘAD PRÁCE

Když se nad tím zamyslíme, dojde nám, že jsme
ve velkém průšvihu. Muž jménem Donald J.
Trump kandiduje na amerického presidenta.
Ale nebudeme tady mluvit o politice, zaměříme
se
spíše
na
samotnou
nemoc.
Na syndrom poprvé upozornil Jára
Cimrman ve svém článku „Ein reich Enterich,
der ist Vagabund“ v časopise „Zeit“. Zde jako
první
popsal
metodu
špatného
a
nesrozumitelného
trollování
(původně
Aprílování, dnes už se díky velkému vlivu
západní kultury toto slovo nepoužívá). Plného
významu však slovo dosáhlo až v letech
2015/16, kdy D. J. Trump začal prosazovat své
názory a malý Míša vydávat videa. A právě zde
by bylo vhodné, abych upozornil na příznaky
této
poruchy.
1. příznak: Postižený se chová
nevybíravě vůči menšinám, ženám, jiným
státům,
jiným
lidem
a
vosám.
2. příznak: Nemocný mírně ze svých
výroků ubere, nejradši by je smazal, někdy to
i
udělá
a
začne
pracovat.
3. příznak: V tomto případě je nejlepší
dotyčného odvést do Bohnic a provést
potřebné
zákroky.
Je
totiž
snadno
možné, že osoba začne být slavná, bude
ukazovat krásné ženy, perfektní angličtinu,
nadávat
a
nadávat
a
nadávat…
Tímto bych nerad srovnával malého
Míšu s „velkým“ Trumpem, spíš naopak- rád.
J. Balaš
Donald Trump plně souhlasí.

13. října navštívila 9. třída Úřad práce v Berouně. Žáci
odjeli linkovým autobusem v 13:00. Deváťáci se
seznámili s učebními obory a s ponaučením, co je čeká
a co nemine. Také se dozvěděli, co by se s nimi stalo,
kdyby skončili pouze se základní vzděláním. Nevzali
by je ani do Jednoty.
Žáci se vrátili v 16:15
autobusem.
P. Schovánek

P. Schovánek

Vystřiženou sudoku odevzdejte
někomu z redakce. Soutěž platí
do konce listopadu.
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