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TO MÁME MLÁDEŽ … 
„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará 
garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“                          
K.ČAPEK 
 
     V 70.letech se konala mezinárodní konference, na které mj.zazněl příspěvek:„Mládež je 
apatická ke vzdělání, nectí nedotknutelné hodnoty, je čím dál agresivnější a cyničtější.“ Když 
přednášející sklidil potlesk přítomných, sdělil jim, že právě přečetl překlad antického filozofa 
starý okolo 3000let.  

Dotazník 
                                                                                                                                                                                
Vo co go? 
Jen co si tejknu sprchu, budu redy. Z toho dnešního mítinku jsem úplně daun. BTW, ta minulá 
ekšn byla fuckt super. Byl tam takovej good týpek. Ale přišel s Jitkou. Přitom ona je docela out, 
taková loserová socka, co na ní může vidět?! 
 
Že nerozumíte, co si to ty dvě vykládaly? No, to vám nejspíš bude nad 30, protože tohle je 
ukázka teenegerovského slovníku. 
 Inspirováni nedávno uskutečněnými celostátními anketami, které se zaměřily na jazyk a 
hodnotový systém dnešní mládeže jsme se pokusili o něco podobného také u nás, na Hlucháku. 
Odevzdané dotazníky: 82 
Holky: 48 
Kluci: 34 
Ve věku:  11 let - 2 
               12 let- 10 
               13 let- 14 
               14 let- 31 
               15 let- 22 
               16 let- 1 
                          2 věk neuvedli    
 



Pozitivní výrazy pro vrstevníky: borec, borka, brutál, super, mařka, bobánek, špunt, 
kámoš, troska, zlato, zlatíčko, špunt, prcek, pupek, cool, krásko, hermesák, ťuťuňuňu, miláškové, 
bobika, bochníci, mijáček, vtipka 
(v MF Dnes: borec, hustej týpek, nadupanej machr, stylař, bombič …) 
 
Negativní výrazy pro vrstevníky: slizoun, hňup, trotl, ichtyl, jebák, dežo, vyhulenci, 
buzna, dement, tutan, imbecil, magor, pipina, trubica. šprt, lama, blbka, pipina, socka, tatar, 
psycho 
(MFD: tydýt, učomil, blbomil, nebavka, tragédka, kravajzna, lemplovník, tuleňák= kdo se vyhýbá 
práci, výmazník, bubák,mentos, defoun, kretoš, tupman, lemrouch, ciment, mařena, tragédka, 
kozka, slipka, jak pumpa na saně, beďarová opice, slabčák,  betonovej plašan…) 
Nadávky prý užívají hlavně proto, aby se neztrapnili; kluci jsou hodně pod vlivem okolí, holky 
podléhají asi víc sebekontrole; s užíváním nadávek se většina žáků setkává i u rodičů, častěji u 
otců. 47% dětí tvrdí, že bez nadávek to prostě v životě nejde. 
 
Pozitivní výrazy pro osoby opačného pohlaví: pusa, slaďouch, miláček, beruška,  
brouček, krasavice,hezoun, šmoulinka, kláda, kočka, kotě, kocourek,myška, láska, ušáček, 
včelička, koroptvička, cool, good, fešák, buchta, kus, bubišek, nezbednice, kukuřice 
(MFD: vyvolený, milášek, úžasňák, hvězda, kost, lízátko, štramanda,roštěnka, týpka,  angelina = 
podle A.Jolie, pěkní chlapci jsou liboví, masití, hříchostojci, huston, boryš, bomber, machros, 
párkos,  nej – Bredík a Orlík = podle B.Pitta a Orlanda Blooma, na Moravě je typické naprostá 
špica) 
 
Negativní výrazy pro osoby opačného pohlaví:  nezmar, dodávka, kretén, narcis, 
mařka,marfuša, šampón, trapák, bublan, prase, primitiv, hovado, antisexy kláda, zmutovaná 
spermie, interaktivní pochva, impotent, příšera, guma, jelito, trapák, kuliferda, out, vopruz, 
tatarka, bublan (a samozřejmě spousta dalších, mnohem těžšího kalibru, které jsme raději 
zcenzurovali) 
 
Oblíbené pozdravy: zdar trosko, zdravíčko, čus,čusík,  tě šplouch, čus bus, tě pic, ave, čest, 
tě palec, peace, zduř a ptáky kuř, že zdravím, tě pérko, zdar jak sviňa, čauvec, zdarec, čauky, 
ahojky, ahojenky, hello 
 
Z celostátního dotazníku v MF Dnes mj. vyplynulo: fičák už neletí, zato se užívá horník= člověk 
mdlého rozumu (podle VyVoleného Emila); slovník mladých výrazně ovlivňuje angličtina, např. komp 
(pro počítač), megagood, mástr a king (= pochvala), looser (ztracenec), frikulín = free+cool+in … 
Staré „dobré“ ty vole používají v poslední době víc holky než kluci. 
Jinak je ale stále víc žáků, kteří dokonce ani nedokážou 
zformulovat celou větu. 

 
Dostáváš kapesné? 
Chechtáky, prašule, money, děngy, lupeny, dolary či ,,tvrdá 
měna“. Bezpočet výrazů, které označují ony více či méně 
milované peníze.  
A jak to chodí doma u žáků naší školy s kapesným?  
74 % dotázaných kapesné dostává. Za co ho nejčastěji 
utrácí, ukazuje následující graf( čísla 0 až 35 znázorňují 
počet žáků). Zbylých 24 % vytrvale čeká, až si do svého 
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prasátka bude moci pravidelně ukládat domluvenou částku. Ale co by to bylo za kapesné, 
kdybychom jej nemohli náležitě utratit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jak trávíš většinu volného času? 
Říká se, že čas jsou peníze. Aristoteles ho chápal 
jako neustálou přítomnost, jako jedno neustálé 
nyní.    
Jakým způsobem dokážeme svůj free time využít, 
nás informuje následující graf. 
 
 
Zkusil(a) jsi pít alkohol? 
,,Mládeži do osmnácti let alkohol nenalévat. 
Mládež je šikovná, naleje si sama.“  

  
 
 
 
 
 
 
 
Kouříš?                         
  
Několik zajímavých skutečností, které odhalili 
vědci ! 
* v České republice kouří asi 40%                            
populace 

Jaké měsíční kapesné 
pro děti doporučují 
odborníci? 

Předškolák  20 Kč 

žák 1.- 5. třída 50-150 Kč 

žák 6.- 9. třída 100-200 
Kč 

středoškolák 200-500 
Kč 

0

5

10

15

20

25

30

35

 Kapesné nejčastěji utrácím  
za ...

kosmetiku a
oblečení
časopisy

sladkosti

kredit do
mobilu
cd, vhs, dvd

kino a jiné
akce

0

10

20

30

40

50

60

počet žáků

Většinu volného času trávím 
...

s kamarády
na pařbách
v přírodě
u TV
u počítače
v kroužcích
učením

21%

79%

Ano

Ne



* nejvíce se  kouří cigarety v Dánsku 46%, Francii 40%, Řecku, ČR a Španělsku (po 37-40%), 
v Německu 36%, Itálii a Británii 32% 
* na zeměkouli je 1 miliarda kuřáků 
* při „sátí“ je teplota cigarety 700 o C 
* denně se utrácí za cigarety 16 miliard korun 
* paradoxem je, že kouří 1/3 lékařů a 2/5 zdravotních sester 
U mladého organismu vzniká závislost na nikotinu už po 
 3 týdnech ! 

 
Co by ti určitě chybělo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak jsou pro tebe uvedené hodnoty důležité? 
,,Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydražit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, 
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska 
vytrvá.“  
Právě taková láska se vyšplhala  na pomyslný žebříček vítězů a vybojovala si první místo. Druhý 
největší počet hlasů si odnesla rodina. Třetí místo získalo přátelství. Dále se umístily následující 
hodnoty ve stejném pořadí, jak jsou napsané za sebou. Čtvrté štěstí, páté bezpečí a šesté 
vzdělání. Dále pak zábava, svoboda a kariéra. Nejméně hlasů získaly peníze a samostatnost. 
Přestože kyvadlo nás v reakci na minulost překmitlo trochu víc k materialismu, individualismu a 
sobectví, zdá se, že naše mládež se k tomu ještě nepropracovala. (?) 
Výzkum v novinách přinel trochu jiná zjištění. Žebříčku sice také vévodí láska, přátelství a štěstí, 
ale rodina skončila až na posledním místě, těsně před ní práce, peníze a vzdělání. 
 

Které předměty tě baví nejméně? 
  
 
 
 
 
 
 
Dva hlasy získaly fyzika, anglická konverzace, 
občanská výchova a chemie. Jeden hlas dostaly 
tělesná výchova, hudební výchova, španělština. 
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Které předměty tě baví nejvíce? 

 
 
Jeden hlas získaly etika, španělský jazyk, 
pracovní činnosti, výtvarná  a hudební 
výchova, anglická konverzace a fyzika. 
Tři hlasy dostaly chemie a zeměpis. 

 
 
 
 

Který učitel je ti nejsympatičtější? 
Hlasy svých žáků dále obdrželi: p.uč. Dvorníková, Rutarová, Marošek, Havlíčková, Pavlíková, 
Hejlová, Křivohlávek, Spáčilová, Najmanová, Hudečková, Motl, Kulichová, Václavík, Horáková a 
Krhánek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážíš si svých rodičů? 
10 nejhorších rodičovských hlášek!  

  „Vezmi si čepici, jinak nastydneš!“ 
  „Co to máš na sobě za hrůzu? Okamžitě to sundej!“ 
  „Co si to zas pouštíš za hudbu, nezasekla se ti 

deska?“ 
 „S tatínkem chceme pro tebe jen to nejlepší. Jednou 

nám za všechno poděkuješ!“ 
  „Dokud u nás bydlíš, budeš dělat, co ti řekneme!“  
  „Po kom ty, dítě, jenom ´seš?!“ 
  „Dokud si neuklidíš pokoj, nikam nepůjdeš! Je to 

otázka pěti minut!“ 
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             „Jak je možné, že máš z dějepisu pětku, když sousedovic Eliška má jedničku?“     
  „Proč si nechceš vzít pláštěnku, když prší?“ 
  „Nehrb se!“ 

 

Vážíš si svých učitelů? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zajímáš se o politiku? 

 
Polovina mladých celostátně zpovídaných uvedla, 
že pokud se za něco jako Češi stydí, jsou to 
právě politici a jejich aféry. 

 
 
 ,,Škatulkuješ“ ostatní podle 
toho, co mají na sobě? 
18 ano, 51 ne 

 
 
Čteš knihy? 
Goldoni kdysi řekl, že je svět nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.  
Kéž bychom vždy uměli číst v knize života a listovat jejími stránkami jako pohádkou. Zajímá vás, 

kolik je v naší škole ne – čtenářů ? Asi 72% žáků 
uvedlo kladnou odpověď, zbylých 28% knihy 
nečte. 
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Chodíš do (školní) knihovny? 
 
Jaký je tvůj nejoblíbenější literární 
hrdina ? 
Na celé čáře zvítězil Harry Potter. 

 
Jakou hudbu posloucháš? 

Možná teď budete nechápavě kroutit hlavou, ale 
jsou lidé, u nichž doma frčí vypalováky jako 
Dynamit, Nonstop či Morčata na útěku. Máte 
chuť vykřičet do celého světa, že to není 
možné? Radím vám dobře, nedělejte to. Jednak 
budete za blázna a jednak opravdu nelžu. 
Zatímco se někdo oddává punku a rocku, jiný si 
nejraději pouští třeba hip hop. 

    zpracovala Svatka + celá redakce 

Terénní anketa  
Co si myslíte o dnešní mládeži???? 
Jarmila:Jsou drzí…….drzejší, než jsme byli my!!!!!  
Pavel:Nic…..furt stejná. 
Miroslav:Jejééééj……ale je dobrá,takový ty výjimky, co jsou, to bylo vždycky,jinak já myslím,že je             
dobrá. 
p.uč.Horáková:Ta dnešní mládež ,si myslím, není vůbec nějak jiná než ostatní, jako dříve.Ale 
trošku bych řekla,že jsou víc otevřenější a někdy více drzí než dříve a jinak nevím.To je asi 
všecko.  
Vilém a Olda:Ta dnešní mládež je naprosto hrozná,úplná tragédie prostě!!!Jo, Viléme, řekni 
něco!!! No, já si myslím to samé,že je prostě strašná. 
p.uč.Machalová:No je skvělá, si myslím.Já si taky připadám mladá,ne?!?Snad.Já jsem netušila,že 
já jsem znalec dnešní mládeže,protože se za mladou ještě považuju(smích). 
Pan Weinlich:Já si myslím,že jsou nevychovaní.Víš,já je znám z tělocvičny,já tam  chodím. 
Marie:No jak která,někteří jsou slušní,někteří ne. Jsou spíš horší než dřív. 
       Janča a Kačka (s diktafonem na ulici) 
         

   
BYLO – NEBYLO 
 Výsledky soutěží:  

Eliška Švábová ze 3.C po vítězství v okresním kole pěvecké soutěže Moravský zvoneček – O 
hanáckyho kohóta postoupila do krajského kola a v Olomouci obsadila skvělé 3.místo. 
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Zeměpisná olympiáda:  7.třídy: 3. Petra Sváková (7.D); 8.třídy: 2. Tomáš Kohout (8.D)              
Biologická olympiáda (okresní kolo): 8.-9.třídy: 4. Martin Mátl (9.C)                                  
Matematická olympiáda (okresní kolo):  5.třídy: 4. Zuzana Hradilová (5.C), 8. Sabina Bočková (5.C) 
Klokan (matematická soutěž): 4.-5.třída : 1.F.Vyhnálek (4.A), 2.Václav Havlíček, 3. S.Bočková, 
Š.Havlíčková, Z.Hradilová, M.Mlýnková, A.Vepřková (všichni 5.C)                                                                                            
6.-7.třída: 1. Š.Hnilicová (6.C), 2. K.Pavlíková, 3.T.Veselková (obě 6.B)                                              
8.-9.třída: 1.M.Chromečková, 2. M.Halenka (oba 8.A), 3. D.Hořava (9.D) 

 Výsledky dotazníkového šetření, provedeného u rodičů a učitelů, si můžete prohlédnout na 
webových stránkách nebo na nástěnce u východu ze školy.                                                              
 Školní samospráva na schůzce 25.4. podala informace o sběrové akci, organizované 9.A ve 
dnech 2.-5.5. Výtěžek půjde na podporu projektu Adopce na dálku. Ta naše se týká chlapce 
z Haiti za roční příspěvek 6500 Kč. Na třídních schůzkách 20.4. bylo vybráno 750 Kč prodejem 
žákovských výrobků.                                                                                                                       
 Připravují se projektové dny. 25.5. na 1.stupni to bude Den zdraví, 19.-20.6. na 2.stupni Ten 
dělá to a ten zas tohle…. Informace přineseme v příštím čísle.                                                         
 21.4. se 1.stupeň zúčastnil Dne Země, 28.4. některé třídy 2.stupně akce Ukliďme svět. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jsou dny, kdy pochybuju o spravedlnosti lidského osudu. Takový den přišel 7.4., kdy jsme se 
dozvěděli, že nás navždy opustila naše milá kolegyně Maruška Vašíčková, skvělý člověk a bezvadná 
kantorka. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2006 

Co nás zaujalo:  
- p.uč. Velčovský svým zpěvem a hrou na kytaru na dobrou noc, např. písně „Spinkej, 

princezno, Zaléééz do pokoje …“ 
- jeden večer jsme za naše „vzorné“ chování dostali za odměnu běh po lesní 

cestě na čas 
- předposlední den se konal karneval masek, na kterém jsme mohli 

vidět mj. hippies, punk, Saddáma Husajna, Číňanky nebo Pipi 
Dlouhou punčochu 

- Výsledky: lyže: 1. P.Doleželová, 2. E.Genčurová, 3. A.Kolínková 
1. M.Lysák, 2. M.Chvátal, 3. P.Heřmanský 

                           snowboard: 1. L.Krňávková, 2. V.Fleischerová, 3. M.Kormendyová 
1. R.Plhák, 2. J.Hegedus, 3. J.Tomášek 

                           běh na lyžích: 1. A.Kolínková, 2. M.Kormendyová, 3. H.Janů 
                                                 1. L.Lacina, 2.- 3. M.Chvátal, J.Lacina 
                                                            Peťa a Vendy 
 

NOVINKY V KNIHOVNĚ 
C.S.Lewis: Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec, Čarodějův synovec 
P.Dvořáček: To nejzajímavější z české architektury 
Příroda – velká encyklopedie 



Klíč ke zkouškám (pomoc k přijímačkám) 
S.Hrnčíř: Sedm sněhuláků – detektivka pro děti 
F.Kožík: Karel IV. 
J.Gaarder: Sofiin svět 
J.G.Szbóová: Kočku hlaďte proti srsti 
Zvířata – obrazová encyklopedie 
I.Březinová: Blonďatá Kerolajn (pokračování Básníka v báglu) 
Několik titulů jako dar od Moravského severu (sešitové vydání): 
M.Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna 
             : Dobrodružství Toma Sawyera 
A.Assolant: Hrdinný kapitán Korkorán 
D.Defoe: Robinson Crusoe 
L.Pergaud: Knoflíková válka 
E.H.Porterová: Pollyanna 
R.L.Stevenson: Ostrov pokladů 
J.Verne: Dva roky prázdnin, Cesta kolem světa za 80 dní 
M.Švandrlík: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, Žáci Kopyto a Mňouk – postrach 
Posázaví 
         

JAK JE NEZNÁTE 
Rozhovor s p.uč. Markétou Machalovou 
Jakou máte dnes náladu? 
Dneska mám dobrou náladu, pracovní náladu. 
Kdybyste mohla světu něco sdělit, co by to bylo? 
Přeji si všeobecný mír. (hlasitý smích) Ne, to se tak říká na Miss a na podobných soutěžích,ne? 
Tak hlavně zdraví. 
Co byste zakázala, kdybyste řídila svět? 
Chlupatý nohy a mastný vlasy a tmu a tu hnusnou zimu, která byla letos. 
Půjdete k volbám? 
Samozřejmě. 
Kdybyste chytila zlatou rybku, co byste si přála? 
Nějakou tu lásku, bohatého ženicha bych potřebovala a denně teplé jídlo. 
Jaká jste byla žákyně? 
Vzorná žákyně, měla jsem luxusní vysvědčení celou základní školu, od 1. až do 8.třídy jsem neměla 
jedinou dvojku na vysvědčení. To vám klidně doložím, na to mám dokumenty  
Máte nějaký vzor? 
Mám norský vzor na ponožkách, ten mám nejradši. (je třeba poznamenat, že jinak brala p.učitelka 
interview vážně a odpovědi na několik otázek si promýšlela do 2.dne) 
Jaké 3 věci jste si naposledy koupila? 
Sejra, rohlíky a mlíko. 
Jaké CD jste si naposledy koupila? 
Vypálila?  Všechny cédéčka tety Radúzy a to by tak asi bylo všechno v poslední době. 
Máte nějakou úchylku? 
Tak tu má asi každý, že?Já mám ráda své povolání, mám ráda děti, to už samo o sobě je 
dostatečně úchylné. 
 
 
 
 



Kdybyste se zítra měla probudit s novou schopností, jaká by to byla? 
Ráda bych měla tu schopnost čile vyskočit z postýlky, být svěží a příjemná hned poránu. To by se 
mi líbilo. 
Co byste vzkázala čtenářům Alfonze? 
Miluji vás!                                                                                      zpovídaly Kačka a Janča                                                                                                                      

JAZYKOVÝ KOUTEK 

What do you know concerning EU? 
 

1) How many countries are there in EU now? 
a) 13 
b) 23 
c) 25 

 
2) Where does the EU parlament reside? 

a) Rome 
b) Brussels 
c) Berlin 
 

3) Which of these countries aren’t in EU? 
a) Switzerland 
b) Sweden 
c) Poland 
 
 

4) Which of these countries weren’t  formders of EU? 
a) Germany 
b) United Kingdom 
c) France 
 

5) Which of these contries don’t use Euro currency? 
a) Poland 
b) Spain 
c) Greece 
 

1c,2b,3a,4b,5a 
 
5 points- You know EU very well.There is no need to be askamed.Nothing can suprise you. 
4-3p. –You know something but your knowledge is not full. 
2-0p. –Your knowledge is not as good as it might be.You must get more information and you will                      
           be good, too. 

                                                         Janča, Peťa, Anička  
 

 



INDIÁNSKÝ HOROSKOP                                    

Sokol (21.3. - 19.4.) 
 Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr 
východní (cílevědomost, intuice, učení). Sokol je dravec. Bystrý pozorovatel, schopný kdykoli a 
okamžitě vystartovat za svým cílem, kořistí, úlovkem. Myslí, že není třeba plánovat, prostě jen v 
pravý čas reagovat. Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startuje vícekrát, než uloví. To ho 
však neodradí od dalších vzletů.  
Ve své schopnosti neoblomně věří, vytčené mety považuje za dosažené a pokud jich nedosáhne, 
nevadí, aspoň se proletěl, viděl něco nového, ověřil si postupy. Úspěch se pak dříve či později 
určitě dostaví. Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, náhlé emocionální vzplanutí - 
reaguje pak prudce, bez okolků, přímo. Jen aby nenarazil. To se může projevit i v mezilidských 
vztazích. "Sokolové" bývají v jednání s jinými lidmi přímí, upřímní, nenávidí přetvářku. Bývají 
dobrými zaměstnanci - jsou aktivní a svou práci odvedou svědomitě. Pokud si je znepřátelíte, 
můžete si za to sami.  
Narozený v totemu Sokola nesnáší lenochy, prospěcháře a ani nezkoušejte hrát na ně nějakou 
špinavou hru! Občas se mezi těmito jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné 
povahy. Pak je lepší nestát jim v cestě.  V opačném případě boji neuniknete. To je právě jejich 
velký (mnohdy bohužel poněkud těžký) úkol: vštípit si dovednost naslouchat jiným, naučit se 
dialogu. Příměru lovec - kořist můžeme použít i, jedná-li se o milostné záležitosti. Samozřejmě, 
Sokol tu vystupuje v roli lovce. Jde přímo, nemá čas čekat.  
Své lásce dokáže doletět i pro "modré z nebe", ale umí se pořádně rozzlobit. A uvidí-li kolem 
hnízda poletovat nezvaného hosta, opovážlivce, který si dělá zálusk na Sokolova partnera, klidně 
si ho dá k večeři. Milí Sokolové, buďte hrdí, ale dělejte kompromisy, každý není váš nepřítel.  

Bobr (20.4. - 20.5.)  
 Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost). Bobři 
milují jistotu a bezpečí. Stojí pevně na zemi, jsou to typičtí realisti. Mistři praktického života, 
moudří lidé. Člověk narozený v totemu Bobra si cílevědomě buduje kvalitní domeček, který stojí 
na pevných základech, není jen tak vidět a do kterého mají přístup výhradně pozvaní.  
Jsou neustále v pohybu. Mají jasný plán, konkrétní vizi, budoucnost si umí dobře naplánovat. Krok 
po kroku jdou za svým cílem. Nekonečná aktivita a mravenčí práce se jim vyplácí. Díky své 
šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou Bobři dobře zajištění pro život. S prostředky umí 
nakládat účelně. Pelíšek takového jedince pak může skrývat nejeden poklad. Jen ať pak přijde s 
prosíkem ten, který se Bobrovi celou dobu vysmíval, sám si užíval, rozhazoval a marnil peníze! Inu, 
kdo se směje naposled… Ale ne, Bobři jsou velkorysí.  
Nic však nedají zadarmo. Pro malé věci občas přehlédnou ty velké. Upnou se na svůj plán, 
puntičkářsky plní každou stanovenou podmínku a leckdy si nevšimnou příležitosti, která přichází 
(často ani nechtějí).  
Neustále totiž musí myslet na zadní vrátka a neumějí riskovat - lepší vrabec v hrsti, než holub na 
střeše. Ono je to kolikrát i mnohem pohodlnější, že? Pohodlnost a pasivitu vidíme u těch, kteří 
jsou právě na bezpečí svého domova, svého pelíšku, až příliš závislí. A tak rozeznáváme Bobry-
workoholiky na jedné straně a Bobry-pecivály na straně druhé.  
 Podobně přistupují i k lásce a partnerství. Pomalu, nic neuspěchat. Nejdříve kvalitní základy, pak 
můžeme jít dál. Umí zajistit rodinné zázemí, teplo domova. Měli by se naučit odpočívat a čas od 
času si vyhodit z kopýtka. K životu přistupujte s nadhledem. Nejen prací živ je člověk!  



Jelen (21.5. - 20.6.) 
 Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr 
východní (cílevědomost, intuice, učení). Jsou šikovní pozorovatelé, nebezpečí a nepřítele umí 
vycítit na dálku. S předstihem pak dokáží obratně reagovat. Elegantně se vyhýbají otevřeným 
konfliktům a bojům. Kdo uteče, vyhraje! Je-li však střet nevyhnutelný, nastaví hlavu. Ano, tam se 
totiž skrývá jejich mocná zbraň.  
Znakem Jelenů je inteligence a bystrý rozum - jejich "zbraň". Díky spojení nevšedních verbálních 
schopností, inteligence a umění okamžité reakce to byli vyjednávači a vyslanci, často přinášející 
či nabízející mír. Jeleni jsou jedinci společenští. Neobejdou se totiž bez podpory svých bližních, 
potřebují být chráněni. A navíc řekněte, když by byli sami, kdo by je obdivoval, před kým by se 
měli předvádět? Díky šarmu a osobnímu kouzlu se umí rychle seznamovat, navazovat kontakty, 
uzavírat přátelství. Není-li mu něco pochuti a stojí-li to skutečně za tu námahu, mnohdy vynaloží 
mnoho energie a stráví hodně času na zhmotnění svých představ. Nebývá to ke škodě jeho okolí, 
má cit pro detail, každá změna je tvůrčí a vede k lepšímu.  
Jelenovo mínus spočívá v neschopnosti dotahovat své záměry až do úspěšného konce. Jednodušší 
je prostě někoho pověřit. Vyplývá to z jeho životního stylu. Je svobodný, přebíhá "z pastviny na 
pastvinu", všude vychutná to nejlepší a už aby zas běžel dál. Nejednou je mu vytýkána 
povrchnost, ledabylost, neochota k hlubšímu poznání. Když mu to chcete říct přímo, 
nezapomínejte na jeho rétorický talent! Brilantně ze sebe vysype milióny důvodů, výmluv. 
Přesvědčuje tak dlouho, až je úspěšný. Prostě vás "ukecá". Má snahu každého si líbivými 
řečičkami omotat kolem prstu nebo naopak nikoho nepustí ke slovu, rád vede monology. Buď mu 
okouzlením podlehnete nebo vám po "dialogu" s ním pořádně brní uši.  
Nestálost se může projevit v emocionální rovině. Díky přecitlivělosti lehce podléhají strachu, 
jakoby stále čekali nepřítele, hrozbu. Neustálá připravenost k obraně či útěku se projevuje i na 
spánku, což je vyčerpává ještě víc. Potřebují se schovat pod ochranná křídla někoho silnějšího. 
Přátelská a otevřená společnost je jim největším darem.                                      vybrala Bára 

KDO FRČÍ 

RAFŤÁCI 
Rafťáci jsou letní teenagerovská komedie režiséra Karla 
Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Každý z nás si vzpomíná na noční můru 
dospívajícího teenagera, kterou je dovolená s rodiči. A 
když se tato noční můra stane skutečností jen díky 
nešťastné souhře náhod, je to opravdu k vzteku. Dany s Filipem se ale nevzdávají ani v této 
situaci. Celovečerní film Rafťáci je plný smíchu, napětí a trapasů z nečekaných situací. Poslední 

dovolená s rodiči, při které kluci zažívají akce, u kterých by 
rodiče vůbec být neměli. Když Dany slíbil Filipovi, že mu 
pomůže sbalit holku, netušil, kolik překážek se jim postaví do 
cesty. Přestože se postupně musejí vyrovnat s přítomností 
Danyho rodičů (Veronika Freimanová a Milan Šteindler), 
malého brášky Honzíka (Matyáš Valenta), přísného 
instruktora Bořka (Oldřich Navrátil), objevení dívčího 
vodáckého kurzu nakonec nabídne nepřeberně možností, jak 
dosáhnout cíle Filipovy touhy. Co všechno se dá na vodě zažít? 
Koupání, nudu, peřeje, únavu, lásku, zklamání či opilost. 



Rafťáci jsou komedií pro mládež, teenagery, ale svoje si v něm najde i generace jejich rodičů, 
kterým se po bezstarostnosti prvních lásek už jen stýská. 

                                                        z netu vybraly Svatka a Kača 

RECEPIS od p.uč.Machalové 

Původní ukrajinské pirožky 

Těsto: polohrubá mouka,sůl,vlažná voda,půl prášku do pečiva           placičky 

Náplň: vařené rozmačkané brambory,sůl,osmažená slaninka,cibulka,šlehačka 
a tvaroh - vše do placiček,uzavřít jako taštičky 

Postup:vaříme ve vroucí vodě,mastí se rozpuštěným máslem,podává se se zakysanou smetanou 

Sudoku 
Sudoku je zajímavá hra, která je náročná na logické myšlení řešitele. Název vznikl z 
japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru", ale její původ není japonský. Hra byla známa v 
osmdesátých letech 20.století pod názvem "Number Place" ("Umísti číslice“) v americkém 
magazínu o hlavolamech. Japonci si ji rychle oblíbili a až nedávno začali doceňovat její krásu a 
zdánlivou jednoduchost lidé ze západní civilizace. V Evropě byla hra známá pouze jako jeden z 
mnoha hlavolamů až do roku 2005, kdy se začala vydávat v mnoha denících. 
Jak hrát? 
Princip není složitý. Je zadána tabulka o devíti sloupcích a devíti řádcích s několika doplněnými 
číslicemi. Vaším úkolem je umístit do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby byly splněny následující 
podmínky: 

 žádná číslice se nesmí v jedné řádě opakovat dvakrát  

 žádná číslice se nesmí v jednom sloupci opakovat dvakrát  

 žádná číslice se nesmí ve čtverci 3×3 opakovat dvakrát        zapsala Svatka 

 

4 5   8 6     3  4  8   6  

     9  8   1     7  5  

 9      7     9  1 3  4 2 

7 1 5  6    2  2   5      

2    4  9     9 3  7 4 3  6 

  8 5  7       7  2  9 1  

  9      8  7      6 2 8 

6    5   2   4    3 6   1 

 8   9   1 4  9 6  8 5     
 



 

    ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
1. Letí dva balónky vzduchem a jeden říká: „Pozor, kaktussssss!“ 
2. Jdou dvě sušenky přes silnici a jednu přejede auto. Ta druhá říká: ,,Pojď a nedrob.“ 
3. Dvě krávy ve Velké Británii si povídají při pastvě: ,,Co si myslíš o nemoci šílených krav?“ 

ptá se první. ,,Mně nic takového nehrozí,“ říká druhá, „já jsem totiž kachna.“ 
4. Potkaly se dvě blechy a jedna měla zlomenou nohu. „Co se ti stalo?“ ptala se druhá.  „Ále, 

skočila jsem na pleš a dostala jsem smyk.“ 
5. Leží moucha na zemi a třepe nožičkama. Letí kolem druhá a ptá se: „Aerobic?“ „Ne! 

Biolit!“  
6. V džungli kraluje lev, a protože dnes má velice dobrý den, rozhodne se, že vezme všechna 

zvířátka na výlet. Stoupne si na veliký kámen a praví: „Zítra pojedeme na výlet!“ Vedle 
něho stojí malá žába a opakuje po lvovi: „Zítra pojedeme na výlet!“ Lev pokračuje: „Teple 
se oblečte a vezměte si krajíc chleba, bude se nám hodit!“ Žába to opět zopakuje, ale to 
už lev nevydrží a řekne: „A ta zelená čůza s námi nepojede!“ Žába na to: „No, ty jo! A 
krokodýl se tak těšil!“ 

7. Povídá manželka manželovi: „Ty Mirku, byl tady chlap kupovat osla.“ „A cos mu řekla?“ „Že 
nejsi doma, ať přijde až zítra.“ 

                                                          dodala Zuzka 
PERLIČKY 

1. Popis díla v sedmém ročníku: Malíř má na hlavě Kabaret. V pozadí mu stojí ocelový most. 
2. Vyjmenování funkcí rodiny: Mama,tata,bracha,babička,teta,strejda. 
3. Genocida= totální vyhlazování politiků 
4. 2 německé státy: Indonésie, Pákistán 
5. Gombíg = vymyšlený zombí (duch) 
6. Přísloví: lepší malí pták než velký pták 
7. Památky: krám sv. Víta 
8. Čím proslul Karel IV.  ? Jako mladý hrál ve filmu. 
9. Sousedé ČR: Slováci, Poláci a Němáci 
10. Bitva u Krajčáku : 1805 -Napoleon vyhrál  
11.  České osobnosti: Vladimýr Remek, Háclav Havel, Karel Goot                                                                               

 
SPORT 
Volejbal 
V krajském kole obsadilo naše družstvo 2.místo ve složení: M.Rašnerová, L.Skýpalová (9.C), 
J.Skýpalová , M.Coufalová(9.D), L.Kašparová, P.Zahradníková (9.A), H.Kaufová (8.B) 

 
      

Rozhovor s Miss aerobik 2005 –  
                                       Nikolou Vykydalovou 
 
Nikola Vykydalová, držitelka titulu Miss aerobik 2005, je  sympatická 
studentka čtvrtého ročníku místní Obchodní akademie . Má za sebou 
řadu úspěchů v celostátních soutěžích. Naposledy zazářila její hvězda 
na loňském ročníku populární soutěže Miss Aerobik, do jehož finále se 
probojovala v konkurenci sto dvaceti dívek z celé republiky, aby nakonec 



dosáhla na pomyslné zlato. Nikola je opravdu velice příjemná a talentovaná dívka, které ze srdce 
přejeme spoustu úspěchů nejen v aerobiku, ale i při blížící se maturitě. 
1. V kolika letech jste se začala věnovat aerobiku? 
Když mi bylo 13 let, tak jsem začala hodně závodit. Největšího vrcholu jsem dosáhla asi v 16- ti 
letech. 
2. Jak jste přišla na myšlenku přihlásit se do soutěže Miss Aerobik? 
V osmé a deváté třídě jsem objížděla všechny aerobikové soutěže. Na internetu jsem viděla 
soutěž Miss Aerobik juniorek, na kterou jela i moje kamarádka. Umístila jsem se na druhém místě 
a postoupila do republikového kola. Tam nás bylo 120, pak 50, 30, 10 a nakonec jsem se stala 1. 
vícemiss v kategorii do 17-ti let. To byl pro mě takový největší základ, kdy jsem začala objíždět 
podobné soutěže.  
3. Jaké byly vaše pocity, když jste uslyšela svoje jméno na pomyslném žebříčku vítězů? 

No super!!! Každá z holek tam měla někoho 
z příbuzných, se mnou tam byla právě sestra. Když 
jsem odjela nějakou disciplínu, tak jsem se podívala na 
ni a ona mi gestem naznačila, jestli se jí to líbilo nebo 
ne. Ve chvíli, kdy vyhlašovali první místo, náš pohled 
naznačoval – tak nic, no. Pak jsem uslyšela svoje 
jméno, tak jsem se rozbrečela a byla strašně šťastná. 
Podívala jsem se na sestru a ona brečela také. Moc mě 
to potěšilo. Bylo to největší štěstí, které jsem kdy 
zažila. 

4. Kolik hodin denně se věnujete tomuto sportu? 
Teď se učím hlavně na maturitu, a proto na aerobik nezbývá moc času, ale snažím se cvičit každý 
den. Buď ráno před školou, nebo chodím za hezkých jarních dnů běhat. Na miss, to byl asi 
největší „záhul“, jsem trénovala dvakrát denně dvě hodiny. 

5. Co děláte ve svém volném čase? 
Cvičím, cvičím, cvičím.  Po té výhře nemám vůbec volný čas. Pořád musím jezdit 
na nějaké akce a exhibiční vystoupení po republice, a tak jsem velmi ráda, že mi 
ve škole dali individuální program. 
6. Jaká je vaše nejoblíbenější hudba, kuchyně a slavná osobnost? 
Poslouchám všechno: R'n'B, líbí se mi hip hop i taneční hudba. Mám nejraději 
italská jídla, těstoviny a špagety. A osobnost? Lance Armstrong a Kateřina 
Neumannová. Přijde mi, že dělají strašně náročný sport. Třeba Kateřina 
Neumannová jede sama za sebe, musí fakt strašně chtít a být na sebe tvrdá. 

V hokeji se jeden člověk schová a ti ostatní to za něj odehrají. Tady ne. 
7. Kdybychom před vás postavily zrcadlo, které by mělo odrážet vaše povahové vlastnosti, 
co bychom na něm mohly vidět? 
Jsem asi trochu extrovert. Myslím si, že kamarádská. Někdy trochu nervák, ale říkám si, že to 
k tomu asi patří. 
8. Chtěla byste vzkázat něco čtenářům Alfonze?  
 Ať svůj volný čas využívají trochu jinak, než chozením po diskotékách, pitím alkoholu a kouřením. 
Já jsem to také zkusila a vůbec nic mi to nedalo. Lepší je ten čas využít opravdu jinak.   
 

 zpovídaly Svatka a Lucka S. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAJÍMAVOST 
4. května, dvě minuty a tři sekundy po jedné hodině ranní bude čas a datum: 
  01:02:03 04/05/06. 
  A potom už se to víckrát nestane.....  
 
Na jarním čísle se podíleli:Svatka Veverková a Lucka Smékalová (9.A), Jana Havlíčková, 
Katka Grézlová, Anička Vintrová, Kika Lubinová, Sandra Hilbertová, Peťa Hegedusová 8.D), Vendy 
Fleischerová a Peťa Nevařilová (7.C), Alča Marečková a Zuzka Šmehlíková (6.A), Bára Petříková a 
Pavla Wiesnerová (6.C), p.uč.Josef Václavík, p.uč.Martina Fišerová 
3.číslo vychází 3.5.2006  
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