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Než nastanou wátliy, probereme s viimi kalendář.

1 1 . 1 1. _ Přiiede_li nÁRTlt{ na bílém koni. metelice za metelicí se honí.
J_

22.I|. - Svatá CE§LIE sněhem pole kryje.
(: patroŇa hudby)

25,11. - Na suutou KÁTEŘlilq schováme se pod peňnu.
(: patronka učencŮ)

ZačináÁbYEilT - prvni 4 neděle cirkevniho roku před Štearym dnem, doba půs§r,

oříchodu Mesiáše.
:O.rr. - Svatého ONbŘrur slzice naplní ovoce truhlice.

(: patron nevěst)

4.12. - Svatí FéRFOKKA vyhání dťrti ze dvorka.
( : patronka hgrniku a dělostřelcu)

6.12. -Na svatélio mKqLÁJE už je celá zima naše.
(= patron rrámořníků, rybáfi, vod. mostů. ocbránce děť)

13.I2. - Svatí L§QEukazuje wou moc, neb nr{m d.ává nejdelši noc,

(= patronka švadlen, kďích, ochnániqyně před čarodějnicemi)

Připomírrat 24. prosinec srrad neni řeba.
Nezapomeňte ale na JřlELl !

Víte, že pod nim se lze líbat beárestně ?

r""to 
^yt 

k nám přišel z Anglie" Jmelí je cizopasná rostlina. Jako o boŽském Proutí

o něm qprávějí už tisice let siaré indicke báje, jehň lďivou moc popisuje i bible. Keltštílcněá (druidové)

sekali dátými noá jmelí ze stromů a zachycóvú ho do bílých plachet; pak z něj údajně dělali Čaj (coŽroz-

noonc nenapocotuite, je jedovaté). ln{.ívŇ vftvičkami jmelí pr;Ý odwacelo zlé udáosti - nemoci, vákY,hlado'

mor, krupobití ... §tax siovaoe rilratiimeti - Matka auČnri. Stenďestcý čaroděj dělal jmelím 1idi neviditelné;

prachem ze zušeného jmelí léčili riirry mďem-

vámoffií ffiíz
1. Mikuláš byl biskupem a opravdovým dobrodincem. k jeho skutkům paťí např. :

a) áchrana 3 dívek před nevěstincem
b) vzkříšení 3 zabiýchchlapců
c) áchrana 3 neprávem odsouzených mužťr před popravou

2. V které zerrlt začalatradice mikulášské nadíllry ? a) Dánsko
b) Německo
c) Francte

3. Kďy se objevil svátek Mikuláše u nás ? a) v 17,sto1,

b) v l8.stol.
c) v l9.stol.

4. Kam spnívně d.ívá Mikutáš wé d,árky ? a) do košíku nebo nůše
b) ke kamnům
c) do punčochy za okno

5 Kďy se u nás poprvé objevil vánoční stromek ? a) 1578
b) 1750
c) 1812

6. Kdo je autorem nejznámějši vánoční písně u nás - Óeskó mše vánoČní (: Hej, mistře, vstaň bYsťe !) ?

a) B.Balbin
b) A.Dvořak
c) J.J.Rvba

7. Jak se jmenuje čes§Ý malíř _ autor nejznámějších vánočnich potrlednic ?

a) J.Trnka b) J.Lada c) M.Ateš
a. ťój ,i?"b ,iJ Š,-ia* o"o hodila botou, asi se chtěla vdát. Víte, co znamenalo. kdYŽ ŠPiČka boqv směřova-

la ke dveřím ?
a) vdav§vjsouv nedohlednu b)brry sevd;i

9. Odkdy se slaví l.leden jako Nov,[ :9\ ?

a) oaiO.stot. - úpravou papeže Řehoře )ilII,

L

c) ženich přijde zdaleka
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b) od dob lvíarie Terezie
c) od dob Julia Caesara

10. Jak se jmenovali svatí Tři knf,lové, ktefi přicházejí 6.1. ?
a) Kašpar, Melichar, Baltazaí
b) Pankrác, Servác, Bonifác
c) Joset Jan. Lukíš

Spróvné odpovědi : La, 2b, 3c, 4c, 5c, 6c,7b,8b, 9c, l0a

vámoffií mokoskop
jKOPE( ( 2[.3. , 20,4l. )často si o dáLrek sami řeknou, radost jim přinesou pořeby pro sport a turistikul
v pňpadě dárku od Skopce ďekávejte nějakou žertovnou óytečnost
DTK ( 2í"4. , 205" } dává přednost všemu_ co je walé a užtečné nebo rruí uměleckou či historickou cenu, je
rowěž citlivý na luně, rád pdme deodorant či paďérn, něco z hedvábí; obv.vkle daruje věci poťebné a prak-
tické
PUÍŽnmql ( 2í. 5" . 2[.6. ) mají široké ájmy a miluji zrněnu. zcela jistě je potěšíte hezkou knihoq milují uké
netradiční věci z papíru, bltové doplňky, kabel}"v; jako romantici dav,ají netradiční drá,fKJ'-, často i vlastní vIroby

KHK (22,6""ZZ,V.)másitnoucitovost azájemovšestaré,budouradostíbezsebenaddrobnoustaíožtností,
preferují zejména šperhv, stříbro a věci, které zlíášlují nebo ožvi brt jako dárce bývá velmi nejis!Ý a přikláúí
darkum zračný syrnbolický v.funarq ne vžďy bývá proto pochopen

LEV ( 23.7" , 23.ó, } jsou zrrámí wou slabostí pro lrrxusní věci, proto jim udělá velkou radost drahé oblďcení
či doplňky, vybavení domácnosti nebo luxusní kosmetika, zejména vlasová, potrpí si také na zlaté šper§v;
&fuk"v od Llu bývají vždy velkoryse a chtějí jimi překvapit nejen obdarovaného, ale i okolí
PANNH ({ 24.6. , 239" ) lždv touá po perfektrrosti, proto vše, co dostane, musí Qit kvalitní, současně však také
užtečné a málo niipadné, nejlepši je nechat Pannu koupit, co srma uzr'á zavhoůré; její d,írky nejsou nijak
př.ekvapivé a většinou jde o praktické věci
VAffiT ( 249. , 23"fi0. } mívají vyříbený vkus a důležtou roli přikládají barvátn, potěší je vše vkusné, mdost
budou mít z oblečení a z kosmetiky s vůní jasmínu; sami darují věci krásné a uátečné, nejčastěji bltové a

9d9*í doplňlcy
S]rÍK ( Z+.[CI. , 22"ní. ) mivá ke každé věci osobni vúah; aproto vybrat pro něj vhodný dánek je obtíané,
neprohloupíte, pokud vsadíte na kvalitu, luxus a qfrimečnost - může jít o šper! paďém nebo ďeba kabelku;
Štír okamžitě pziréa zda se vám jeho d:árek líbi
STRELE( ( Z3"flil. " Zfr.nz"Ybývástá]e na cestách, ťeba jen v duchu, jeho vkus se rychle a často mění, většině
uděláte radost sportorrními poďebami, cestopisnyni knihami, zajímavou společenskou hrou a vším, co má
nádech tajemna; dárek od něj je překvapením, kupuje ho na poslední chvíli a volí první věc, která ho zaujme

KCIZOKOm (Zz.ilz,, 20.il. } je korrzervativní, proto dr{vá přednost kvalitě, největší radost má ze zbytďnosti,
kterou by si sám pro svou šetrnost nekoupil, dárce by neměl zapomenout ani na jeho smysl pro humor; často
daruje druhému to, po čem úm touž
VODNáŘ ( Zil"flZ. . Za"Z,b nesruíší vše pruměrné. tuctové a staíé, poťpí si na originalitu a jedinečnost, potěši
ho vše, co bude mít jen on a čím se především bude moci pmhtubit; jako dárce obykle šikovně zjistí. co by
chtěl dot"včný dostat

KTDT ( 2[.2" , 203" ) jsou silně citové a mivají umělecké sklony, proto rády najdou pod stromečkem obraz,
uměleckou publikaci, videokazetu, CD nebo drobnost. která rrytváfi přijemnou atmosferu; jejich dárky jsou
malým umělech.ím dílem a jsou qĎírány skutďně z lásk"v
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HNKETH
| 5 Krm pŤ-[TE -fE ffiTĚt/ř{ tíFHT Fob J,rnEtíťt ?
ž.JÉKr Fru vá-Ť NEltEFJí.NE"JmoK-Ťí vÁnlofuí uámelt "l

:. vÁ-Ť opuíperqÝ vÁNoů§í gwm 7
+. onuíprNr vÁNofuí íuuo z
5. KbT H zn Jpimfsn omeulrosrí "l-m,n 

pŘn,rynul vĚŘnr Nn rcžf-řmn e

r.q( nlcngr rrrŘíx
1. Se wou ženou. Může existwat jirÉ odpov&'?
2. N€jvětší radost jsem měl ze sv"Ých prvnich lyá; spatný dárek není, protože v dárcích je vždy láska a
přátelství.
3. Jíst a lenošit ...
4. Smažený kapr.
5. Na pnrním §fupni ZŠ při objwení dárků ve slďíni wých rodičů.

P.q( sT4ilULÉVÉ Kqu(nová
1. S tím, s l§.rn budu pod tím jmelím.
2. To bylo hodně dár.no - první deska ABBA; žÁdný špatný dárky, všechny byly skvělý.
3. IWám spoustu zvyku.

14, Nikdv jsem na něho nevěřila.
\S, rurecí řízek a salát.

r.u( rgrnftnn o"rrgnnovÁ
1. S dědečken1 na kterého mám velice pěkné lzpomínk_v a který už bohužel není mezi niimi.
2. Videokazeta s pohídkou Mrazík; žádný - nikdy jsem nedostala takoqý, kteú by se mi nelíbil.
3,Zádný.

74. Nepamatuji se. je to hodně dávno - kdý jsem přistihla tatku, jak dává ďárky pod stromeček
I a zvoní na zvoneček.
\S.Prt on na nrásle, bramborová kaše, jahodová dřeň.

P.q{JrKÉ EEtlřblfr,ová
1. §e všemi, kdo jsou mi sympatičtí. třeba s ce!fun wětem.
2. Milaovlnná trouba - digitální (letošní dárek); já jsem nikdy nejhorší dáirek nedostala, nerrrám smůlu na §to

úárky, potěší mě každá maličkost, raduju se z každého dárku.
3, Pouštět si koledy - decentní atmosfera, pouštět si skořápky od ofišků se svíčkami.
4.Bramboroqý salát a filé + rybí polévka.

r.q( Eníun narrnÁnová
1. Vždy se srŤm mužem.
2.KďÝbyly děti malé, takjejich roziiřené obličeje/ papuče.
3. Zpívrání koled,
4. Zelřačka.
5. Už si nepamatuju.

r.q(nprur jrpnová
1. Se srym synem a r,rrukem.
2. Nepamatuji si _ z každého dárku a zvlášť, kdť ho někdo sám vlT obí.
3 . Házim bačkorou, jestli zase wěta.
4. Miluju kapra a salát.
5. Už si nepamatuji,

Zuzka M. a Zuzka T.
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HOROLEZECKÉ SUŠENKY
(rozpis na asi 20 - 30 kusů)
250 g hladké moukl.. 1259 másla" 2 láčl§* prášku do pečiva. 2 lžčky vanilkor,ého cukru. ,i lác cukru. l vejce.
špetka soli. kous§ čokolády
Troubu předehřejeme na 200 C, Smichánre mouku s práškem do pečir,a a doprosťed uděláme důlek. Pfidáme
do něj máslo rozkrájené na malé kouskt,. narypeme cukr" l,anilkor,Ý cukr a spetku soli. Na cukr rozklepneme
r,ajičko a 4racujeme těsto. Nakonec zapracujeme kous§ čokolády. Naděláme malé koláč§ a pečeme 5 - 10

minut.
Lenka Ondráčková, 8,C

KOKOSOVÉ ŘEZY
14 dkg cuku, i4dkg mísla, 10dkg čokotády. 14dkg mouky, 4 vejce, citronová kůra
Máslo utřeme se žloutkv. cukrem a rozlařenou čokoládou. nakonec pňd:íme mouku a citronovou kůrou. Lehce
r,.rnícháme sníh ze 4 bílků a těsto rozeťeme na plech a upečeme. Vvchladlé stejnoměrně potřeme náplní.
Tu rltvoříme z t5 dkg kokosu. 20dkg másla a 20dkg cukru. Natřené řery polejeme čokoládovou polevou.

p.uč. Jitka Benediktová

ZAJrmHVo-fT
Vtte, jak vypadd žebříček nejohlíbenějších pohódek ?

1. Tň oříšlv pro Popelku
2. Tom a Jerry
3, Pepek nárynořník
4. Malá mořskávila
5, Pocahontas
6. Míazík
7,Bajala
8, P_yšná princezna
9. Byljednoujedenkrál
10, Hrátkf, s čertem

uELCL
A keré jsou naše nejznámější pohádkové písničky ?
v Ron íjej se. poupátko - z ťrlmu \"šná princezna (V.Ráž)
v Prs§,nek - Princezna se ;zlatou hvězdou na čele (I.Zima1
v Já s pisničkou jdu jako ptáček - Obušku. z pltle vcn (L,Pešek)
v Saxana - Dívka na koštěti 1P.Černocká)
v Znám jednu starou zahradu - Šitene smutná princezna (V.Neckář + H.Vondráčková)
r Kdepak. § ptáčku. hnízdo máš - Tři oříšk_v pro Popelku (K.Gott)
l Vadi nevadí - Tři veteráni (R Hnršíns§,. P.Čepek- J,Somr)

Nro\íafI§rI(Y \ř o\rrYÉ
Anež,ka ŠU0-0Ve: Obr na Šošole (pověsti ze scr,erní Morav1,)
bratři Grimmové : Stolečku_ prostři se_ osiičku_ otřcs sc a obušku. z pÉle ven 1klasické pohádkv pro
ne.lmenší)
Jarmila DEDKOVÁ ,Sonáta pro Pavlu (dír,čí román)
Lcnka LAN(]ZO\'.I . Sonáta pro dvě srdce
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E3YfJO - NI.EE3YfJ(O
lrorrirrlx;;r ze ŠIx.ol;;r

§ 20, 1 1. se uskutďnila lryprava školy na nruzikiil na ledě Mmzík do Ostrav_v. (viz niže)

§1 Jsou mezi niimi čuňátka. která se neumějí chovat ani na áchodcích a zíměrně niči jejich zaiizeru- tim
vlastně okrádají školu. potažmo své slušné spoluák1 všechno stojí nemalé peníze. které by mohly bjt
irwestoviány jinam. Těrmo,,škůdcům" hrozí tvrdé tresty, stejně jako ákům lrrlgrárním a paclratelŮm ši-
kany.

§ 3.12. proběhl tradični školní Mikulášs§ večírek v šumperském Domě kulturyluspěch sklidili zejména
žáci8.C a8.D za své taneční lystoupení Mamma Mia na hudbu ABBv. resp. A-Teens.

Bl 22.12_ budeme moci shlédnout jejich lystoupení všichni v naší tělocvičně. kam se sejdeme na ryivini
viinočních koled a ukončeni tohoto kalendzířniho roku.

NA \ItAsTNIcH NoHoU
Po roce jsme se opět sešly, abychom mohly odjet do Prahy na ,,Stono*ový konceť'. Letos se ho áčastnily

Lenka Ondráčkolá. Iva Procházková, Kristýna Langová, Helerra Sotolářolá a Jana Noviiková pod vedením
p.uč. Málkové. Byla to odměna zanaše malovaná vánďní přání.

Koncert začína|v 15 hodirr, ale už hodinu před zahájením vzrikla před Lucernou nesnesitelná tlaČenice.

V.vstoupení souborů Roanaqýtrek, sborů z ltálie, z Michiganu a ze Slovenska. skupin Lentil Kiss a Lunetic
uváděl Marek Eben. Uvítat ruís přišla paní Běla Gran Jensen s nors§m r,,elr,yslancem. Pan prezident nemohl

tentolfiát přijet, tak aiespoň poslal dopis.
Po skončení koncertu jsme ještě absolvovaly vďerní procházku městěm. Z Prahy jsme odjížděly v 19 hoí{in.

,íana Nowákowá + Lenka Ondráěkowá
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zE Šr<or.rvÍxro rríIiRatrcp s §ř:fIpl\r(o(, r<^o.ŠÍ

r Posledni den v roce vedou odsouzence na smn. Odsouzenec je ale podezřele veselÝ. prozpě.irrje si a rlesele
poskaku_|e. Kator.i už to připadá dir,né. a tak se ho zeptá : ",Člorčče. r.íte r,trbec , co vás čeká ']!" - ..Vím.
konečně budrrjednou na silr"estra pořádně statej !"

A Stěžuje si parr Šin v domově důchodců na §/ou nranželku : .,Nevadí mi. že kouří moje cigarery-. p4e rrroji
slivovici a sebere mi důchod- ale kdvž si sedne k obědu a směje se na mě mýma vlastrrinra zubanra. tak to
je už moc !"

e Otec se ptá Pepíčka. jak b1-lo r,e škole. - ,,Fajn, jen stále nechápu. co je to ten socialismrrs. Nemohl bys mi to
r,ysvětlit ?" - ..Abvs to pochopil ? Lidskv 'l Tak podívej : Byl jednou jeden vellď muŽ no. on r,lastně nebyl
moc velkÝ. spíš malý. a ten se jmenoval Lenin. Původně se Lenin nejmenoval. ale Uljanov. A tenhle Uljanov
měl kamaráda. on to vlastně ždný kamarád neb__vl. ale pěkná sketa. a ten se jmenor,al Stalin. Co říkám Sta-
lin. on se vlastně jmenoval Džugašrili. A tihle dva kamarádi spolu udělali Řílnovou revoluci. Vastně to ne-
byla revoluce. aie puč. a nebvla v říjnu. ale v listopadu." - Pepíček se chltá za hlalu a volá : ..Jeášmarjá.
to je ale bordel !" - ,,Výtorně," na to otec. .,tak jsi to přece jen pochopil."

r NoÝT příslušník paradesantní jednot§ se clrysťá ke srému l.seskoku. Pečlivě si projde své poznámk1, ze ško-
lení : 1. lyskocit z letadla. 2, počitat do 20 a zaťáhnout za levou šňurku, 3. neotevře-li se padiák. zatáůnout
za pravou šňurlil. 4. pokud se stiile neotevře padrlk. zaťáhnout za obě šňur§ najednou, 5. po doskolru r,ry-

hledat transportér a lrlásit se veliteli. - Vojr{k vl,skočí, počíuí. zatáhneza levou šňuíku _ a nic. Po chvíli za-
táhne za pravou. stejnÝ wsledek. Znejistí. zatáhne za obě a pořád nic. Naštvaný voják se podír,á do příručky
a zařye: ,,Jestli tam dole nebude čekat ten transportér. tak mě tedy pěkně naštvou !!!"

e Chlápek jde za dřevěnou ohradou od blázince a slyší, jak ulTtitř mnoho hlasů skanduje : .,Třináct. třináct !"
Protože je zvědar,]. nakoukne dírou dovniť. Někdo ho píchne do oka, on zařve a zevnitř s€ ozve :"Čtrnáct.
čtrnáct !"
,,Víš, jak_Ý je rozdi|meň Velkou říjnovou socialistickou revolucí v Rusku a Velkou listopadovou sameto\.ou
revolucí u nás ?'i - ,,To teda nevím." - ,,Při vŘSR si v-vstřeliii z Aurory, pň \LSR z lidí ..."

Ef(oFR(olsK(o'->
YKozoroll <22-L2- - 2(O-r-)

O všech nových informacích hloubá déle nežostatnÍ. dovede blt romantic\ý, ale ci§ mu nezatemni mozek;
má vŠtípenou úctrr k rnoudrosti; je dušer,ně rozháraný, a proto stále hledá rovrrováhrr, často stoupá po společen_
ském žebříčku právě jako kozoroh po skále; je tlrdohlav_v, máňdpřísqÝ režm.
Ženv a dívkv : nestrpí cdpor, na l.pohled se zamilují jen do Býka, jinak své parblery twdě zkoumají ve věcech

lásky - chtejí mít zajištěnou budoucnost: rádv budují kariéru. mají pfirozený půvab a dobré způ-
soby, někdy jsou ale pol}šené a dokážou zranit sv.ítni nelítostnými komentáři; občas fascinují
svou neávislostí a silou

muŽi a kluci : jsou ostÝchaví, pfijemní. ale i silní. ctiždostiví. touá po obdir,u, mívají v.wazný nos. bl"vají
věrní, ale na 1.místě je povolání, pak on sám a tepwe pak partnerka

slavní Kgzorohové : E.A.Poe, B.Franklin. Jana z Arku. David Bowie, Isaac Newton, J.Brejchová, V.Špinarová,
J.Soviik. G.Depardieu

Nechodte příliš často bosí, chodidla jsou klíčem k vaší pohodě. K citlirím zónám ror.ryrěž patří kík. hnrď a po-
kožka vlasŮ. Námaha celého rolqr se vám zúročí v zimě" tehdy byste ale měli odpočívat. abyste nebyli přepraco-
vaní. Příští rok múžete mít všechno. Zažijete i dobrodružsní a sladlcv románek. nebo dokonce opraldovou lás-
ku.
PryČ s přehnanou skromrrostí ! Změníte se k nepozrr:áni. Žáana překážka vás nezastavi.Planelv Jupiter a Saturn
vám Přinesou v r.2000 úspěch. Největší zaznamenáte v červenci. srpnu. říjnu a listopadu. Ve lčcech lás§* to
budecelkem6x:25,1.- 18.2., 15.3.- i.4.,'7.-30.5..7-3t.8. 259 - 19.10.. 14.11.-8.12..Budetemítbláz-
nivé nápady. Vhodnými sporf_v jsou piavání a jogging.

\řod.rrář <2r-1- _ r€)-9-)
TouŽ r'šemu přijít na k]oub. chce bj.t s každým přitel. Mívají rrysokou postírlu a ušlechúlé ryqv, wětté oči

i vlas_v a zasněný pohled. Polapit a pochopit hojejako držet vítrv dlani. Často propásne žvotni šanci. protože
odsouvá roáodující okamžk. Žije v budoucnosti. do přítomnosti se vrací jen zšdka
Ženy a dívkv : individualistky. kteqýnr obyčejný život připadá hloupý. patří všen' a nikomu. rozďi|mezj přátel_

stvínr a láskou je pro ně neviditelnÝ. rnají spoustu újmi, pú jsou nejkrásnější ze zvěrokruhu,

Jl
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nezajímáje partnerova peněženka, jsou plné paradoxů, působí jako někdo, kdo sPadl Právě
z Měsice

muži a kluci : mají rádi hádanky a všeclrno nové, fusto šokují své okolí, s nevěrou si hlaw neliimou, mŮŽete

s nimi proát ruiróenY a lyčerpávající život se spoustou bláznovství; když dávaji najevo okázale

neájem, určitě se do vás zaŇlovali, ale neradi se žení, vše, co řeknete, musí rozebírat: jsou tO

mentální lysavači, neunikne jinr ani slfu,ko. i když se Nžři, že neposlouchají

slavní yodnáfi : B.Basiková, J.Harrzlík, Mia Farrow, J.Přeučil, R.Reagan, J.Preissová, P.Nerman, F.D.Roose-

velt, Ch.Dickens. T.A.Ed.ison, G.Galilei, Ch.Darwin, L,Filipová, J.Lábus. J.Travolta, A.Lin-

coln
Věřte svému vnitřnímu hlasu, neboite se změn.Snažte se potlačit netrpělivost, být trochu víc nad věcí, v opač-

ném případě vám Ural a Saturn hrozí velkou a vleklou krizí (např. i ve váazích). Důleátá rozhodnutí a

přelože 2.polovinu r.2000, Bude nutno stáe překonávat menši i větši překážky, a to i ve věcech lásk_v

Potřebujete klid a odpočinek, ze sportů lyzkoušejte volejbal, basketbal, lriázenou nebo gyrrurasťku.

Čtěte a přemýšlejte ! Prospěla by vám zimní rekreace na horách.

FRlrle5r <20-2- - ZO-a-)
Jejich světem je svět fantazie. Nezajimá je přílišbohatství a sláva. Citlivá povahaje předurčuje k službě pro

lidstvo. Ale byvají líné. Někdy plavou - i v alkoholu. Nosívají bqíle - většinou růžové. Mají smysl pro humor.

většinorr wětlé vlasy a nádherné oči.
ženv a dívky : cellf ávot trtedají nezištnou láskrr, nechávají se doblvat, jsou to oddané a pokorné Parhter§,

poóit rornrováný;irn dodaji děti,jinakjsou zranitelné, přitahuií rozdilné §py, onypřitahují

v bikinách i v Žimníku od t tao_o k patě; [ývají příliš plaché a pochybolačné, neŽ aby trdělalY

kariéru, jde spíš o rodinné typy
muži a kluci : nerozlišují *éri srrem a skutečností, mají rádi oduševnělé partnerky, někdy jsou i osdchavÍ,

nesmíte ,-pošlapat" jejich sny, jsou romantičtí, a proto s nimi nemusí bfi Život právě jednoduclý:

v,r-dělávaibudou za ně partnerky, pokud nechltí správnou vlnu;jeho hlar,T Úm instinktem je sna-

ha pornoci
slavné Rvbv: M.Ďejdar, J.Molavcová, V.Preiss, G.Harrison, S.Stašová, V.Hugo, A.Einstein, G.F.Handel.

Michelangelo, E. Tayloroviá,, G. Washington, J. Steinbeck
Nebuďte jen kapři, z.kuste být i šti]ry t Štěstiie na vaší straně, mŮžete i riskovat. Bojujte proti trudnomvslnosti.

Není pravda, že vás nikdo nemá rád. l.poliovina roku 2000 bude bohatá na pozitirmí nromentY. dosálrnete

uznárií ve škole i v soukromí. Ve vaší blízkosti se objeví nová láska, nejspíše v obdobích, kdy vám přeje VenuŠe

- 25.I. - l8.2,. 2.5. - 25.5..14,1l, _ 8.12. Váš zdravotrrí stav bude skvělý hlar,ně od ledna do 10.8. OdářiuŽ
byste se nrěli zrčít šetřit. Hodí sc k vánr samoďsjmě vodní sporty - plav:ínÍ, skolg, 616 vody, ale i tance.

Ňelenošte, překvapíte své okolí fantastic§rni nápady. Vzroste váš optimismus. V práci a ve Škole dosáhnete

úspěchu díky přátelům.

ftlRtttíK
Dne 20.11.1999 v 9.30 hod. jsme vyrazili naším oblibeným autobusenr, řízedm naŠÍm dvornírn řidiČem -

p.Suchomelem. směr Ostrava. Ťam nás ďekával vítkoviclrý stadion, respektive muzikrál ry l9dj Nlrazík,

Ňo, očekával je silné slovo, rreboť jsme se k němu přes srríh a ledovici málem neprobojovali. NeschoPnost Po-

řadatelů nás mírně nadzvedla. nikdo nekontroloval. zda sedíme na wém sedadle,

Zimu, kterou jsme pocítili na vlastní kůá, postupně rozehřival až sanrotný Příbělt-

,,Tak vás toay pcl"c uit,íor, moji drazí, moji milí ....* tak zní první slova rrypravěč(v Jiřiny Bohdalové. Děj

Óohádty popisovat nebudu, je Ž fihového zpracování notoricky známý. Někoho zaga|a celková choreografie,

nct ot o útony krasobrusulrir, iini chválil pévecké výkony (K.Gott, I.Bartošová, V.Spinarová), dalŠÍ nejvíc

tleskali Úartiňu Dejdarovi jakó UábC laze. Viděli jsme i létající kyje loupežníků či prasečí sáňky samohl'bky.

Všichni textunali diváci se dočkali sqúch oblíbených,,špičků" tlpu :

,,Před naši. za naší, cesta má at'rrepráší." Ivánek

.,Koho jste potkali, co vám to nathali. nrá ntatka jen jednu dceru má. a to jsenr já !"
lt{atýtša

,,Nastěnku cltci z,a ženu !" ženicll

,,Vyrostla štíhlá jedlička ..." l,írazík
,,Clraloupko, otoč se ke mně |" Ivánek
.fionem mi přičaruj ženicha a peníze. A hodně ! Tak dčlej !" i[arJuša

a\
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V hlavních rolích se představili Monika a Milan Brzí jako Nastěnka a lvánek. čerstvi novomanželé. kteří
na ávěr celého představeni dostali od produkce svatební dar. A co jiného molrl Mrazík na srlrh krásných
saních přivéa. než ledničku s mrazákem.

Konec přinesl i parádní wětelnou podivanou s ohňostrojem. Mrazík niim navodil báječnou vánočni atnro-
sféru. Dík za to paří zejména p,uč.Pavlíkové. která zájezdzorgantzovala.
A bezprostřední dojmy,.našich" diváků ?
Terezka : ,,Líbil se mi konec - s tou ledručkou a celkově. hlavně malý Iviánek a Nastěnka."
Janička : ,,Nejvíc se mi libilo, jak pňvezli tu ledničku."
Jirka : ,.Mně se nejvíc líbila ježibaba a loupežníci."
Tomášek : .,Nejlepší bylo bruslení a Nastěnka, wě$lka a popcorn."
Kristýnka : 'Nejvic se mi líbily ohňostroje."
Evička : ,, Nejlepší byla svě!Ýlková fontinka a svíťcí kroužek, které mi maminka nekoupila; a taky ktouzačka.
Katka : ,,Vš€chno se mi líbilo."
Honzft : ,,Nejlepši byli dědeček Hřibďek, Ivan a Nastěnka."

a dospeláci , ,, €no Ůw yrcaéib !'
M.F, l -*)

,-rfIEDE-3§rI TrP
p -u.č -^ěllerr5r If a,rrlíčIxosré

klasika : renesanční a barokni hudba - G.P,Palestrina. di Lasso. Handel
současná - Z.Lukáš. P.Eben
neklasická - Spirituá kvintet, }kadišt'an, Nerez

Z vránočni hudby bych doporučila Rybow Českou mši vanďni, Nerez v Betlémě nebo }kadišt'an - Pokoj várn

Da.rr5r E3a,rúoěo;ré (a-C)
A-Teens, Backstreet Boys, Otrsprings apod.

zaznqmenala Zuzka M.

rcTě.
Go lráxn- řírxá d.a.úrrxtr 17.11-r-€)a€)r Go ee rrárn-Ý:lr-
lra.rrr4|€, JaJš tla. něJ yřztr}ornírláte?

p.uč.Makovcová - sametová revoluce - jednozrračně; skončil už konečně komunismus
p.uč. Novák - to jsem byl v Brně a vůbec jsem netušil. co se děje, a dozvěděl jsem se to ažz jistého zfuoje
p.uč.Benediktová - vzpomíním si na mohutné demonstrace, byla jsem vPraze. rozháněli nás vodními děly -

krásná atmosfera. konečně skončila totalita - komunismus, už od svatby 1968 jsem čekala
na demokracii

p,uč. Kutichová - příslib nívštěly Československa
p.uč.Marošek - utrpení, protože jsem stál na 2.straně barikády - byl jsem na vojně
p.uč. Petřík - od té doby ájeme v problematické. sloáté, ale normální společnosti
p.uč.Silarová - hrozrě moc, byla jsem moc mile překvapena, že se něco zněnilo
p.uč.Osladilová - velikí ňma a obrovské množství lidí v Praze po ulicích a náměstích
p.uč, Křivohlávek - ve velké zimě jsme několikrát denně chodili ,,zvonit klíčema" na demonstrace a na nich

přátelská atmosféra mezi všemi lidmi. ruzného věku a povoláni . veliké očekávání věcí
budoucich

p.uč. Krobot - zatímco jiní o tom mohou psát v několikasetstránkových memoárech. já musím odpovědět v ně-
kolika větách, což není jednoduché
Byl jsem nedármo poučen. že jako učitel musím hýňt ve všem optimismem a hiedat všude jen to
pozitir,ní, tj. ve smyslu,,ukradli mi auto azapiúlli dům, ale hlar,ně že_je na světě mír'. Jenže to
mne nenaučili ani komunisté tehdy. nenaučí mě to ani ti přel,těleni dnes. Takže viděl jsem v Ob-
čanském foru vylézat na veřejnost individua všelijaká, i známého opilce, kteý často lehával
na trávě mezi panekíky na ulici Gen.Svobody. a děti do něj kopaly a teď byl nositelem noých
myšlenek atd. Dnes je lrdět mnoho kladného navenek, ale není možno nevidět mnoho špatného
uvnitř. Vidím krásné domy. ale i ruiny šumperského zahradnicwí směrem na Studénky, kdysi
kvetoucího. Vidím dostatek zboži" ale také není vidět ty lidi, kteří na to už nemají. Vidím chud-
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nouci stat a bolratnoucí papaláše. vidinr sankce vůči učitelůnr r, případě nedodržení něčeho a vi-
dím nepracující poslance a zbltečné sen,áltory na zahraničních lýletech za státni peníze bez posti-
hů. vidím chaos v dopravě a nečinnou policii" vidinr úspory ,kde se dá. ale ne v Praze, vidirrr na-
douvající se úřady a ministerstva a vzponínánr na sliby a redukci. r,idím lidi. které podnikatelé
bezostyšně okrádají a propouštějí za to, že si dovolili onemocnět. vidím denni l_,vkrádání benzíno-
qich pump a bank a pojišťoven lupiči n enku a 1,krádání bank neviditelnýnri lupiči zevniť. vi-
dím představitele bjvalé vlád_v, kteří dovedli tuto zenť tam. kde je. napomínat současnou vládu.
vidinr známého dentistu s pochybnou minulostí . kterak káže o moralce - to je, co vidim já.

B__vlo by toho vic. Ještě že mám kolenr sebe profesionalní optimisq, (dříve soudruhy). kteří nú
sdělují radostně" že dnes ale není nutno stát frontu na banány.

' * + Xel,A*
da^

sPoxB.lf
osoEBlrroSlF, I<TE RÉ" FR.ČÍ

íra7"J.1I šrecoqat
- narozen 16.9.1980 r, Příbrami
- 188cm/ 92kg
kariéra : hoketista - Sparta Praha - 2 sezóny

- Long Beaclr Ice Dogs - 2 sezón1,
_ Atlanta Thrashers - nováček NHL. smlouva na 3 rokv - roční plat 1.025 mil.dolaru + ý
konnostní bonusv

- oblibenéjídlo : steak, česká husička nebo řízek
- obiíbený,nápoj . cola
- oblíbená huůa : vše mimo corrntrv. ja,zzu a rapu
- v červnu 1999 se stat jedničkou draffu NI{L !

- v civiluTlpad;í spiš jako student univerzitl
_ do Amerik_v odešel v 17 letech. aby se otrkal; bydlel v americké rodině. naučil se anglic§. chodil do školy.
koupil si auto

- stovk_v farynek ho pď neroáodí : .To jde kolenr mě. Zniim se. Na bar,v a vl,sedáváni v nich. stejně jako na

diskotélq,- nejsenr. takže si nepřipouštínr problén_l-."
- o l,vdělané penize se mu postará agent Rich Winter
a;eitii zustane v USA r - _reStelsem se neroáodl. kde budu žít. Jestli to bude v Kalifornii.nebo třeba na Šu-
rnavě. kde se mi také moc líbí. Ziležetbude také na tom. odkud bude moje partrrerka...- Amencké občansní
mě však neláká. Nevím. proč byclr ho měl chtít. když b,vch tim ztratil všechno doma v Cechách."
- navíc mu Američané občas připadají přiliš nafoukaní
- těší se na setkátú s hokejov"vmi hvězdami Jágrem" Haškem. Hullem
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Dračí stránka
Redaktoři ČasoPisu Alfonz Pro vás připravili exkluzivní rozhovor s hráčem papírových
draků - Kubou Šestákem, číslo dresu $.
1, Odkud pocházíš ?

Z Liberce.
2. Tvůj největší úspěch a neúspěch ?

Největší úspěch byl postup s týmem Šumperka do 1. ligy a neúspěch určitěongažmá v Liberci,
3 Za jaký tým bys chtěl hrát?

Asi za Kladno.
4. Jakou trofej bys chtěl získat ?
_ zatímjsem žádnou nezískal, a proto bych se spokojil s jakoukoliv.5. ,lakému hokejovému týmu neliice fandíš ?

Nejradši mám Kladno.
6. Co si mysííš o šumperských fanoušcích ?

Jsou opravdu vynikající. poslední dva zápasy nás hodně podrželi.7. Jak se ti líbí hrát za Šumperk ?
Je to dobný.

8, $do je,,Padle tebe neltepší hokejový útočník, obránce a brankář na světě ?UtoČník asi Jarda Jágr, obrán"Ó Štegr 
" 

or"nŘJri"mrla, ne to je sranda, nejlepšíbrankař je určitě Hašek.
9, co bys vzkázal žákům a učitelům ttt. zš v Šurnperku ?

No, tak at'se dobře uČÍ. To Proto,aby nemuseli niat notei. Stojíto strašný nervy!ll

DRAČíK]tíz
1, V sérii PříPravných záPasŮ hráli Draci s celkem Tivoli Minsk. Jak utkání dopadlo akdo byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání ?2. kolik bodů získal nejproduktivnější hráč šumperka, Martin Jenáček,v přípravných zápasech letošního roku ?
? Na jakém postu hraje Pavel Faltazcelku HC Stadion Liberec ?9 Kdo je nyní kapitánem Papírových draků ?
I J:|.,r jmenuje obránce Drakůkaraudin křestním jménem ?5. Kolikáté bylo mužstvo_ Draků po základníčásti iónJxe sezóny ?6. Bonusová otázka a zároveň soutěžní otaziáóro ioto číslo:Ktený z těchto rozhodČÍch nesoudcoval zápá, ron.ko sezóny s prostějovem, kterlise hrál 4.3.1999 ?

a) Petr Přikryl (Vyškov)
b) Jan Drobílek (Třebíč)
c) Pavel Pácal (Třebíč)

Odpověd'na otázku z mínulého čísla Draci zápas vyhráli 4 .3 .

Zdena Lokajíčková, Michal Švec.
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Na hokejovou otázku z minulého čísla odpověděl správně Lukáš Hudeček z9.D. úskává další číslo A]fonze



lr:EslT
rrsi saloÉolrrri e><1rerú ?
1. Letos jsme excelentně postoupili na ME ve fotbale 2000. Pamafuješ si ale, jak pro nás dopadlo minulé EURO
v Anglii ? a) růbec jsme na něj nepostoupili

b) skončili jsme po ápasech ve skupině
c) získali jsme sříbro

2. Jakou banru má trikot vedoucího ávodníka ryklistické Giro d'Italia ?
a) růžovou (zakladatel ávodu Gazetta della Sport yychád na růžovém papíru)
b) áutou ( je to nykv ryklistice)
c) azurově modrou (barva italského moře)

3. Kolik překrážek čekí jezdce a koně při Velké pardubické ? a) 31, s úadičním Taxisem na 4.místě
b\ zineži na koni, jestlije přeskďi, oběhne nebo

podleze
c) 15, velké a malé zahrádky se počítají 2x

a. Když se řekne Monza, wtaví se ti : a)druh zrtszliny
b)lombardské městečko, u kterého je proslulý automobiloyi okrutr
c) slavný

5. Maraton se běhii už od dob antického Řecka -
TIitěňI ? a) Řekové nad Peršany

b) Sparta nad Slávií
c) Atény nad Spartou

6. Co je to skeet ? a) původní rrázev pro aádceve §portoÝních disciplínách
b) jdna z disciplin lýovrání
c) střelecká disciplina

'7. ZkteÉ země pochází ďejmě nejslavnější fotbalista všech dob Pelé ? a) z Argentiny
b) z Německa
c) z Brazílie

8. Vynikající česká atletka Jarmila Kratochvílová mistryně wěta z r.1983, je dosud drátelkou wětového re-
kordu : a) ve whu koulí

b) vběhu na 800m
c) ve sprintu na 100m

9. Jak se jmenuje q)ortovec, ktery veřejně pfiznal. že je nositelem viru HIV, a přesto startoval na ol1mpiádě
v Barceloně L992 ? a) skokan do vody Matt Biondi

b) aflet Carl Lewis
c) basketbalista Magic Johnson

Správné odoovědi: lc, 2a.3a,4b, 5a, 6c,7c.8b, 9c"
- za každou sprá.,nou odpověď máš 1 bod

0 - 3 bod:y: máš roáodně co dohánět. tvé zrralosti jsou chabé. sport tě asi moc rczajimá, žeI
prď jsi vlastně dělal náš test ?

4 - 7 bodů : řadu věcí si pamatuješ, ale extra-řída ještě nejsi. snad krůli tomu na sport nezaneťeš
8 - 10 bodů : blahopřejeme !, asi čteš noviny od konce, že ?, teoretické zrralosti máš skutečně ť,borné, snad

ale nejsi sportovní maniak azajímáš se i o jiné věci

KoPAt{Á
podzimní kolo - starší hoši
Po podzimnim kole jsme ze šesti šumperskÝch škol na prr.rrím místě bez bodové zúáq (15 bodů, skore 12 : 1)
ru.zš _ tv.zŠ 2:0

- u.ZŠ 2:I
- V. ZŠ 2.0
- NG 4:0
-I.Zš 2:0

Nejlepší hráči : K.Stromšík. A.Suchan. L.Hudeček, P.Hroch (zazlamenal hattrick v zápase s ni#ím grmná-
ziem)

boxer
běžec odfud vyrazil ohlásit vítězství do Atén. Kdo nad hfun.
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Sestava : ASuchan - brankař a kapitrán, K"Stromšík, P.řkoch, L.Hudďek, p.Zgarb+O.Korgr, p,Vančura,
J.Bezdíček

KladY : rYchtá rozehra a bezchybný v}kon brankri , kombinace v útoku často na jeden dotek (Stromší§ Hu-
dďek" Hroch, BezdíČek), rychlé samostatné unilry (Stromšík. Hroch), zodpovědni obntnci (Korgr, Bez_
diček)

ZáParY : chování vuČi roáodČim i soupeřŮrr; slabší střelba z větši vzďálenosti, příliš pasivni obrana u někíe-
rých zátožníku

p.tlč.Michal Marošek

ttonBAI
Vpřátelskémutkání s V.ZŠ 3.11. whníli naši 9:8.

BNrffBAt
E. a 9. ro,čnikv
PřestoŽe měl kouČ naŠeho muŽstva (ve stoženi : T.Velcl, P.Stejskat, o.Šich RMnář, L.špička, M.pacák, p.pa_

=tll 
r.Vaneura) na hlavě wouvitěznou čepičtrq výstedky oUou apasu arivoa t orr*e i.pri*.rv.

trí.ZS - NG 36:40
- l.ZŠ sg:so

ltilos cuP
Dnústvo v tradiČnim sloŽení (p.uČ.R. Pavelka,P. Křivohlávek, I.Rutarová, M.Marošek aZ.Brož)obsadilo
v baskeóalovem turnaji uČitelŮ pěkné 3.místo. Naši ástupci si sice ,,brousili zubý, na vitězství" ate to jim
po litých bojich sebralo druž§tvo 5.ZŠ. Na 2.místě skončita +.ZŠ.

šncHy
V okresním finále druátev 6.-9.rďníku obsadila naše škola 2.místo.

Štepan Ž;tt<a z 5-B získal 2.místo na Mistrovs&í Ewopy v rapid šachu v Rakousku ! Blahopřejeme !!!(rozhovor připravujeme do dalšího čísla Alfonze)
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Sck se qr,tn]uviŤ cneb jck se vyhnou,f malérŮrn (2. č,Ést}

"Móš-ti vážné potíže, výmluvo ti pomůže," říkal již Jon Nerudo. Nebo to byl

někdo jiný? To je fuk! ProŤože dobró výmluvo se vždycky hodÍ, nobízíme dolŠÍ

přehled vytóček o nouzových lží.

Když běhenr vyrčovóní potřebuješ na chvíli odejít.. -

- Nepíše mi pero. Mohu si přinest jiné z kobótu v šaŤně?

- fu\ě strošně bolí hlova. tlÁohu jít no chvíli ven?

- Prosím vós mohl(o) bych jít no WC?

Když jsi zose dlouho seděl u počítočovhh her---

- Kdo dnes neumí procovot s počíŤočem, nesežene dobrou próci.

- Zlep3ujeŤo moje rellexy o rozvíjí motoriku.(Cizí slovo zdŮrazni)

Když jsi opět přistižen, jok napovídóš ďi hřc- - -

- ChŤěl jsem Tomovi (Kláře) řícŤ, jok jsme hróli fotbol.

_ Jestli proti mně něco móte, řekněŤe to rovnou! A přestoňte s ŤÍm odezíníním!

Když veéer v posteli dlouho svítíš...
- Próvě jsem se probudil z ošklivého snu.

- Pískó tody komór, musím ho zobít.

, (svŮj tresŤ) sŤaŤečně.

,,TEpLoTň ó1"o1,rh,{ ...

}tesrďH}Jj,t st
_}0 }oš7g1'
l+ryí hn,r?t"us,
Ti Hr' rrHNtct . 

ff

I§fa. 2-ěísle JLIIFOť§íZ,e se a>od,íl*eli :
Michat švec (9.D), 1nef,kalokajíčková (9.D), Lenka ondráčková ,ZvdraMatygvá,ZuzkaTrtíková,
Jana Nováková (všechny 8.C)

o.uč.Michal Marošek p.uč.Martina Fišerová

;t.riĚ;ii ror,riť v€LcL ír,c;

Zimní čísla ÁLFONZE vychází 16 ,12,1999,

poneseš sv{e břemeno

h^l*
= Ale rĚkdy bude určitě lepší, když budeš upří
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