
 

 

 

Co na vás čeká uvnitř čísla kromě rozhovoru s naším panem ředitelem? 
Samozřejmě reportáže, soutěže, ankety, 
vtípky, křížovka, no prostě spousta zajímavého 
čtení od našich redaktorů jako obvykle! 
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úvodník 
 
Tak Vás srdečně vítáme v novém školním roce 
Věřím, že jste si všichni užili hezky prázdniny, jak nám prozradila 
anketa, tak se vám prázdniny povedly a zároveň jsem slyšel hodně 
hlasů, že jste se i do školy těšili. Ono to přeci jen není ono být stále 
pořád sám před počítačem a nebo u babiček. A i z toho cestování se 
jistě vracíte rádi domů do Mladé Boleslavi. Ve škole kromě kamarádů a 
učitelů na Vás čeká i náš časopis. A naše redakce se bude snažit, aby 
ten náš časopis byl zase o kousíček lepší, aby vás pobavil, ale třeba i 
poučil. Tentokrát se scházíme každý týden, abychom společně připravili 
co nejzajímavější články. Budeme se více zajímat o dění ve městě, 
pořádat besedy, navštěvovat zajímavá místa v Mladé Boleslavi. Ale to 
je všechno co bude, ale vy teď držíte v ruce první číslo, tak se pusťte do 
čtení a sami posuďte, jak se nám práce daří. 
Ještě jednou přejeme hezký školní rok. 

Hezké počtení přeje Pardub 
 

 

=)Je středa 14:10 a naši novináři jsou v plném proudu myšlenek jak vás 
pobavit. Upravují,přepisují,píšou poznámky a různé reportáže. Naši 
teprve roční ŠKOLKU navštívily Klára Čubanová,Terka Benešová a 
Eliška Šimůnková,my se jich jdeme zeptat, jaké odpovědi dětí je 
pobavily:Klara-mě nejvíce pobavila jedna holčička která se chtěla stát 
prezidentkou spojených států.Více o školce i spoustě dalších věcí dál…l 

 
Děkuji za pozornost: 

Lubka Kolesárová 
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rozhovor s panem ředitelem 
 
 

1) Co bude ve školním roce nového? 
Ř -Připravuje se nová učebna se 30 
počítačemi.Nebude se zde učit o počítačích 
ale pomocí počítačů.Také chceme založit 
meterologickou stanice která bude za školou 
vedle hřiště a povede ji pan uč.Kamínek. 
Potom nová učebna na zeměpis a dějepis v 
1.patře.Bude také možnost učit se AJ s 
rodilým mluvčím nebo v osmé třídě zemepis 
anglicky. 
 
2) V jakých předmětach se bude meterologická stanice využívat? 
Ř -ve fyzice,matematice,přírodopisu 
 
3) Měla být malá větrná elektrárna vedle školy bude nebo ne? 
Ř -ne nebude je to nebezpečné mohlo by se něco ulomit 
 
4) Na chodbě se objevily nové automaty Proč? 
Ř -v automatech budou nadále bagety, nápoje čokoláda atd. ale od 
jiné firmy 
 
5) vedle se 7.ZŠ zatepluje bude se zateplovat i ta naše? 

Ř-bude, ale až 
příští rok 

 
Děkujeme za 

rozhovor. 
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Ankety z blogu  

Tak co vysvědčení?  

Vysvědčení dobré, ale bohužel bez dárku.  36 %      

Vysvědčení podle očekávání. Hezký dárek od rodičů  24 %      

Mile jsem překvapila rodiče. Dostala jsem hezký dárek.  20 %      

Vysvědčení bída. Zbušili mě jako řešeto  16 %   

Zklamala jsem rodiče, byli smutní.  4 %      

 

Tak s vysvědčením to dopadlo dobře. Vyhrála dobrá vysvědčení, ale 
bohužel bez dárků. (musím přiznat, že nás jako rodiče hezké 
vysvědčení kluků něco stálo). Ale jinak 44% z Vás dárek dostalo. Asi 
20% z vás se vysvědčení nepovedlo, tak přeji, aby to bylo v novém roce 
lepší. 

Jak se vám povedly prázdniny? 
 
Prázdniny? No, je pravda pařil jsem celý den.   34.2%   

Jsem spokojena. Nechce se mi do školy   23.7%  

Jsem spokojena, ale už se těším na kamarády.   21.1%  

Super. Nemělo ty chybu.   15.8%  

Tentokrát nic moc.   5.3%  

 
Tentokrát tedy vyhráli pařmeni. Je jasné, že sedíte o prázdninách více 
před počítačem, ale přeci jen prázdniny jsou od toho, abyste cestovali, 
poznávali, hráli si s kamarády venku. Každopádně tyto prázdniny se 
líbily skoro 60 procentům zúčastněných, což je výborné. Jen dva z vás 
byli zklamáni. Tak ať se Všem povede nový školní rok. 

Pardub 

http://ondrejpardubsky.blog.cz/anketa/hlasovat/2056386/odpoved/10207522/casova-znacka/1284925720
http://ondrejpardubsky.blog.cz/anketa/hlasovat/2056386/odpoved/10207519/casova-znacka/1284925720
http://ondrejpardubsky.blog.cz/anketa/hlasovat/2056386/odpoved/10207520/casova-znacka/1284925720
http://ondrejpardubsky.blog.cz/anketa/hlasovat/2056386/odpoved/10207518/casova-znacka/1284925720
http://ondrejpardubsky.blog.cz/anketa/hlasovat/2056386/odpoved/10207521/casova-znacka/1284925720
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 Vážení žáci, 
 
 Po prázdninách se opět vrací soutěž o nejlepší třídu a o nejlepší 

jednotlivce. Hodnocení znáte z loňského roku, přesto ho dole 
připomínáme. Každý učitel Vás jako třídu oboduje jednou za týden 
body a k tomu bude moci obodovat  jedince. Rádi bychom, aby 
soutěž přispěla k dobré práci v hodinách a přispěla k zlepšení 
kázně. . Chceme, aby byli ti nejlepší po právu odměňováni. 

 
Víte, že nezůstalo u slibů a loňské nejlepší třídy si pochutnávaly na 
dortu na konci každého měsíce, nejlepších dvacet žáků zajímavou 
výstavu V Praze v Národním muzeu  
Soutěž je možno sledovat i na internetu, výsledky se objevují ve 
školním časopise. 
 
 
 

I tentokrát na Vás každý měsíc čeká vítězný dort a originální diplomy 
pro nejlepší. Na konci roku počítáme pro nejlepší jednotlivce se 
zájezdem do některého z českých aquaparků, možná se opět 
koukneme do Německa a do super zábavného parku či jiné zajímavé 
lokality v České republice a nejlepší třída bude moci mít školní výlet o 
jeden den delší. 

 
 
 
 
Jak to bylo vloni 
Soutěži vládla 8.A a později i 8.B. Úspěšná byla i 9.B. Naopak jasně 
nejslabší třída 9.A nás opustila, tak věříme, že se žádná tak slabá třída 
neobjeví. Bývalá šestka se rozdělila, takže to bude zajímavé, máme tu 
novou 6.A tak uvidíme co předvedou nejmladší. 
 

 Organizátor soutěže Ondřej Pardubský 
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VÝLET PRO VÍTĚZE 
 
     Na konci školního roku 
jsme odměnili třídu, která 
se nejvícekrát ocitla na 
stupni vítězů exkurzí do 
pražského Národního 
muzea. 
V úterý ráno jsme jeli 
vlakem do Prahy. Nejprve 
jsme si trošku zamlsali 
v cukrárně a KFC, potom 
jsme zamířili do starobylé budovy Národního muzea. Přijeli jsme 
tam kvůli výstavě Příběh planety Země. 
     U vstupu nás uvítalo šero a tajemná atmosféra, neustále se 
ozýval vzdálený hukot. Byla to sopka, na které byla znázorněna 
láva, na její vrchol promítali sopečný kouř. Nechybělo ani jezírko 
s bublající vodou a žlutou sírou. V nitru sopky jsme si mohli 
stoupnout na malou plošinku, která simulovala velikost otřesů, 
které můžeme prožít u nás v ČR. Vedle sopka byl seismograf, který 
zaznamenával, jak velkou zemětřesnou aktivitu vyvolalo naše 
dupnutí do podlahy. 
      Bylo tam také asi deset interaktivních tabulí, pomocí kterých 
jsme si buď osvěžili své znalosti ze zeměpisu, dějepisu a 

přírodopisu nebo se naučili 
něco nového. Například 
jsme pomáhali opravit 
umístění planet ve sluneční 
soustavě ,sestříhávali film 
o sopečné činnosti nebo 
zjišťovali, kolik by nám 
zbylo životů ve hře –jak se 
zachovám, když je 
tornádo,..  
     Mohli jsme obdivovat 
také velikou kostru 
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Amargasaura , prostředí korálového útesu, podmořské kuřáky, 
lebky našich předchůdců, trilobity, vltavíny,.., no prostě nejde to 
množství ani vyčíslit. Výstava je opravdu pěkně udělaná , a tak se 
nám všem líbila. 
Ti  rychlejší si proběhli i některé další ze stálých sbírek nebo si 
koupili suvenýry. 
     Po příchodu na hlavní nádraží nás trochu České dráhy trápily 
s tím, že tajily číslo nástupiště až do poslední chvíle , ale 
nakonec jsme seděli v rychlíku domů. Protože nám nenavazoval 
spoj do Mladé Boleslavi města, zažili jsme ještě okružní jízdu 
Boleslaví, než jsme u Kauflandu vystoupili a plni zážitků dorazili 
domů. 
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Mateřská školka 

při 8.ZŠ 

Ve středu 8.9.2010 byla část naší redakce udělat rozhovor s paní 
učitelkou a dětmi mateřské školky.Tato školka je již půl roku součástí 

naší školy. 

Paní učitelce jsme položili následující otázky: 

1.Co vás vedlo k tomu,abyste přestoupili na tuto školku? 

My jsme nepřestoupili,my jsme nastoupili.  

2.Dáváte dětem 
sladkosti? 

Výjmečně,když 
má někdo 
narozeniny.Ne 
moc. 

3.Zlobí vás děti? 

Někdy jo někdy 
ne. 

4.Baví vás tato 
práce. 

Určitě. 

5.Líbí se vám 
zařízení školky? 

Určitě, ale mohli 
by tu udělat 
něco novějšího. 
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A dětem tyto otázky: 

1.Líbí se vám tady? 

Vikča:jo Kačenka:hm 

2.Je na vás hodná paní učitelka? 

Vikča:jo Kačenka:jo hodná 

3.Čím chcete být až budete velký? 

Vikča:nevim Kačenka:chodit do 
školy a stát se prezidentkou 

Spojených států 

4.Co nejradši jíte? 

Kačenka:brabory a řízek                                           

 

Rozhovor s Martínkem ze školky 
Jak se asi dětem líbí v nově vybudované školce? Tohle jsme se vydali 
zeptat. Bohužel jsme přišli dlouho a byl tam poslední kluk Martínek a 
tak jsme s ním udělali krátký výslech. 

 
Osmínek: Jak se ti tady líbí? 
Martínek: Jo je to tady dobrý. 
 
Osmínek: Jaké máš rád jídlo tady ve školce? 
Martínek: Kaši a masíčko.   
  
Osmínek: S čím si tady hraješ? 

Martínek: S kamarádkou 
Osmínek: Já myslel s jakou hráčkou? 
Martínek: Asi s motorkami. 
 
Osmínek: Na co se tady těšíš? 
Martínek: Na to, že si tady můžu hrát. 

Děkuji za rozhovor!!!!!!!!!       (Vlkodlak a Libor) 
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     Byli jsme na besedě proti kouření a drogám. 
No,byli docela vtipní a zpívali tam i písničky, 

ale nadávali nám a když něco řekli museli jsme si domyslet, zda to o 
čem mluví je nebo není správné. Navíc nám toho moc o kouření 
neřekli,jinými slovy chodili kolem horké kaše a pozvali si někoho na 
podium a pak o něm řekli že fetuje,kouří atd. 
 
Názory žáků naší třídy:1.Nelíbilo se mi že nám nadávali a byli trapní. 
                       2.Lepší než škola ale nic moc. 
                       3.Lepší učit se matiku nebo češtinu. 
                       4.Já sem rád že to skončilo. 
                       5.Nelíbilo se mi to a ještě jsme platili 40 Kč. 
Celkem tedy 5 hlasů: nelíbilo  
1 hlas : Bylo to dobrý, protože si dělali srandu ze známých firem 
Zbytek 2. stupně 
1.Bylo to dobrý, protože si dělali srandu ze známých firem 
2.Bylo to dobré, ale příliš vtipné.   
3.Bylo to dobré i vtipné. 
4.Dobré a vtipné 
5.Bylo to docela dobrý 
6.Ze začátku to bylo trapné, ale pak se to trochu zlepšilo.  
7.Pobavilo mě že si vybralI ty správné typy, které nemají ke kouření 
daleko. 
8.Nechápu proč šel i první stupeň.Můj bratr pochopil že oni prodávají 
drogy. 
9.Byla to sranda pobavila jsem se. 
Tak to vidíte že se to líbilo hlavně 8mákům a 9ťákům. 
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ROZDĚLENÍ… 
Minulý rok jsme měli hodně početnou šestou třídu, takže bylo fajn, že 
letos se mohla rozdělit na dvě nové sedmičky. Jak takové rozdělení 
vnímali sami žáci? 
Josef Volf 7.A 
 
1) Jak se ti líbí rozdělení třídy? 
P-Jsem moc rád že jsme se rozdělili. 
2) Jaký si myslíš že byl důvod k rozdělení? 
P-Určitě kvůli nekázni a počtu žáků. 
3) Chtěl by ses zpátky spojit? 
P-Ne na 100%, to raději napíšu petici. :) 
4) Po kom se ti stýská? 
P-Po nikom já si vystačím s Davidem. 
5) Koho bys přešoupnul do druhé sedmičky? 
P- Myslím že kolektiv je skvělý,takže nikoho. 
 
David Procházka 7.A 
 
1) Jak se ti líbí rozdělení třídy? 
D-Je to užitečné. 
2) Jaký si myslíš že byl důvod k rozdělení? 
D-Protože jsme byli hodně dobrý. 
3) Chtěl by ses zpátky spojit? 
D- Je to špatné :D 
4) Po kom se ti stýská? 
D-Po naší staré třídě. 
5) Koho bys přešoupnul do druhé sedmičky? 
D-Všechny kromě mě.(?) 
                                                                                (Peťka) 

Jak se ti líbí rozdělení bývalé 6.A? 

7.B 

Daniel Hájek:jo líbí 

Karolína Kubátová:nelíbí,kvůli kamarádkám 

Michal Geci:nelíbí                                   (Terka,Klára a Eliška) 
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Kultura v Mladé Boleslavi  

 
     Návrat do školy nám zpříjemnilo 
několik akcí plné soutěží a her na 
Krásné louce. 
     Město také nabízí několik 
výstav.Muzeum Mladoboleslavska na 
hradě v Mladé Boleslavi zobrazuje 
historii hradu ve fotografií. 

V městském paláci Templu je stálá expozice z archeologie 
Mladoboleslavska.Informace Vám zde nabízí moderní 
informační terminály, dotykové obrazovky a dataprojektory.  
     V září proběhne ve Škoda muzeu Festival evropských 
filmových úsměvů.  
     28.9.nabídne město slavnostní Svatováclavskou jízdu 
historických vozidel s doprovodným programem.  
     Kdo nechce čekat, může každý den navštívit CineStar v 
Bondy.Kino nabízí například filmy : Poslední vládce větru, Jako 
kočky a psi nebo oblíbený film Shrek : Zvonec a konec.  

Všem přejeme příjemné zážitky.  
Renča 

Perličky z hodin přírodopisu : 

 
pliklice-(puklice)  

sametnatka-(vlnatka) 
krtěnice-(krtonožky) 

zarnče-(saranče) 
sibzoza z mravencama-(symbioza s mravenci) 

nynfa-(nymfa) 
imag-(imago) 

murajkoviště-(mozaikovitě) 
3pára noh-(3 páry noh) 

mši-(mšice) 
hnědy-(hnídy) 
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Poprázdninová anketa 
 

Zajímalo nás, kolik dětí bylo o letošních prázdninách za hranicemi a 
kolik jich bylo doma. Zjistili jsme, že  většina byla doma a to celkem 40 
dětí a v zahraničí pouze 30 dětí. Takže je vidět, že krize se projevila i 
na našich prázdninách. 
 
Ze zahraničních zemí bylo nejvíce navštěvováno Chorvatsko a 
Rakousko. A zde je žebříček: 
 
 Česká republika llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 Chorvatsko lllll 
 Rakousko lllll 
 Egypt lll 
 Španělsko lll 

(Lukáš) 
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Naši školu navštívil pan Jiří Vrba z firmy Compag, který má na starost 
zeleň v našem městě. 30 minut s námi ochotně diskutoval. Zde jsou 
některé otázky, které položili p.Vrbovi naši redaktoři a  odpovědi na ně. 

Jak jste se dostal k této praci A co jste studoval? 
J.V.: Vystudoval jsem zahradnictví a povoláním jsem byl na začátku 
dělník v naší firmě. Nyní zde pracuji již 15 let.  
 
Tak nám prosím  řeknete více o Vaší práci.  
Zajišťuje sekání v celém městě, letos to bylo až 6x, uklízíme spadané 
stromy po živelných katastrofách, např. vichřici, povodni. Zajišťujeme 
údržbu dětských hřišť., např. výměnu písku v pískovištích. V poslední 
době jsme zařídili velkou výměnu košů. 
Naši práci děláme na objednávku magistrátu, takže díky za uklízené 
město patří i vedení města. 
 
Jakou chybu dělají např. lidé v našem městě. 
Např.si nesmíte uříznout větev před Vaším oknem. Je to nezákonné. 
Naš firma zajistí vše odborně. Stále je hodně pejskařů, kteří po svých 
miláčcích nesbírají 
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Kde bychom  se setkali s číslem Vaší firmy? 
Tak s naším číslem  se setkáte např. na našich autech, popelnicích 
Naše zelená linka je bezplatná, takže můžete volat kdykoliv 
a máme taky webové stranky -www.compag.cz 
 
 
Velký rozhovor, který poskytla firma Compag našemu šéfredaktorovi 
Ondřeji Pardubskému najdete na odkazu //www.boleslavan.cz/-firma-
compag-a-cistota-města  

 
HISTORIE COMPAG MB 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. byla založena v roce 1993 za 
účelem zajišťování veřejně prospěšných služeb pro města a obce, ale 
samozřejmě také za účelem zajišťování těchto služeb pro soukromý 
sektor.  
Společnost COMPAG MB vznikla transformací městských technických 
služeb. Statutární město Mladá Boleslav si ponechalo podíl 49 %,a 
zbylých 51 % se stalo majetkem společnosti COMPAG 
Rohstoffaufbereitung GmbH, která je dceřinou společností firmy 
Brantner. 
Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. se vývojově stala 
stálicí na trhu komunálních služeb a současně patří k nejúspěšnějším 
společnostem skupiny COMPAG CZ. Služby jsou poskytovány  
velkému počtu zákazníků jak v soukromém sektoru, tak také přibližně 
80 obcím a městům. Neustálou snahou této společnosti je 
modernizovat technologie tak, aby byla její činnost, pokud možno, co 
nejšetrnější k životnímu prostředí. 
Nabídka služeb: 
 nakládání s odpady 

 nakládání s nebezpečnými odpady 

 odstraňování, separace a využití odpadů 

 provoz skládek 

 čištění, zimní údržba komunikací a parkovacích ploch 

 péče o zeleň, realizace zahrad a zelených ploch 

 zemní práce a stavební práce malého rozsahu 

 provoz hygienických zařízení 

 pronájem a prodej odpadových nádob, lisovacích kontejnerů 
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Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Takhle pěkné referáty na 

zeměpis si dokážeme připravit 

 

Referát Vratislav Houštecký 

Kde jsem byl o prázdninách 
 O prázdninách jsem byl doma v Bítouchově. 
 Poloha 
  Obec Bítouchov leží ve 

Středočeském kraji, asi 
10 km severně od 
Mladé Boleslavi. Jedná 
se o střediskovou obec, 
takže místní obecní 
úřad spravuje ještě 
obce Dolánky a 
Dalešice. Přímo v obci 
Bítouchov žije přibližně 
220 obyvatel. Většina domů je rozmístěna kolem silnice, která 
prochází skrz obec. Jihovýchodně, jižně a na západ je obec 
obklopena lesy. Zbývající světové strany obklopuje pole.  
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 Občanské vybavení 
V naší obci je již 18 let zavedeno vodovodní potrubí přivádějící 
vodu ze zdroje Klokočka. Předtím jsme měli vlastní vodojem a vrt 
nedaleko polí. V důsledku používání umělých hnojiv došlo ke 
znečištění tohoto zdroje a voda nebyla pitná. Občané si museli 2 
roky dovážet vodu v kanystrech z Mladé Boleslavi. Pitná voda byla 
v naší obci vždy problémem. Jako důkaz uvádím úryvek ze staré 
kroniky." Nejhorší trýzeň obyvatelů osady Bítouchova jest 
nedostatek pitné vody. O tom by se musila psát kronika zvlášť. 
Nechť si každý představí, že dělník, když přišel z práce v 7 hod. 
večer, zvláště v zimě, musil dříve než večeřel, vzíti trakař, naše 
tradiční vozidlo, naložiti jednu nebo dvě putny a hajdy na Zvířetice, 
půl hodiny vzdálené pro vodu." obecní kronika 1927 

 Voda není tedy již problém, ale stále u nás chybí kanalizace.  
Nedávno (před 4 lety) byl u nás zaveden i plyn. Mnoho lidí ale 
přitápí uhlím nebo dřevem. Před deseti lety byl zrušen jediný 
obchod, který zde byl. Dojíždí sem dvakrát do týdne pojízdná 
prodejna, ve které si lidé mohou koupit ty základní potraviny. Pro 
ostatní se dojíždí do blízké obce Bakov nad Jizerou nebo přímo do 
Mladé Boleslavi. Jediné, co zde zbylo je malá hospůdka. Pokud se 
chtějí obyvatelé sejít nebo pobavit, musí se sejít 
na hřišti za hospůdkou, kde se občas konají různé 
akce. Před 20 lety zde ještě byl velký sál a v něm 
se konaly pravidelně plesy, schůze, cvičení Sokola 
apod. Na hřišti jsou prolejzačky, houpačky, kolotoč, 
dřevěný hrad aj. Také jsou zde brány na fotbal. 

 Organizace 
V naší obci jsou tyto organizace: SDH - sbor dobrovolných hasičů, 
který se stará nejen o místní hasičskou nádrž, ale také zajišťuje 
různé zábavné akce pro občany. Pravidelně se u nás konají 
hasičské závody. Také zde je myslivecký sbor, který má za obcí 
dřevěnou chatu 

 Historie 
O historii naší obce toho moc nevím, protože se nezachovalo 
mnoho pramenů. Nejstarší kronika z roku 1919 se nedávno ztratila. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1388.Původně snad 
název vznikl ze spojení slov byty chovů - Bytychov, protože se zde 
chovala hospodářská zvířata pro panství Zvířetice. Později vznikl 
název Bytouchov a nyní Bítouchov. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1388
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Křížovka od Vlkodlaka 
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A teď vtipy s Chuckem Norrisem  

 
Chuck Norris je známý americký akční herec, mistr bojových umění a 
mediální osobnost. 
Vystupoval v řadě filmů, včetně snímku Cesta draka, kde hrál s Bruce 
Leeem. V letech 1993-2001 ztvárnil hlavní postavu televizní série 
Walker, Texas Ranger, Cordella Walkera 
 
Stal se námětem stovek krátkých vtipů na téma 
jeho smyšlené dokonalosti. Tyto anekdoty, tzv. 
„Fakta o Chucku Norrisovi“ (anglicky Chuck 
Norris facts), jsou ve skutečnosti satirickými 
faktoidy. 
 Například: 
• Když Bůh řekl: „Budiž světlo!“, Chuck Norris 
odpověděl: „Řekni prosím!“ 
• V průměrném obývacím pokoji je 1 242 věcí, kterými by Vás 
Chuck Norris dokázal zabít. Včetně samotného pokoje. 
• Na poslední stránce Guinnessovy knihy světových rekordů je 
malým písmem uvedeno, že všechny rekordy drží Chuck Norris, zde 
uvedení lidé se mu jen nejvíce přiblížili. 
• Chuck Norris umí dělit nulou. 
• Slzy Chucka Norisse léčí rakovinu. Škoda jen, že nikdy nepláče. 
• Chuck Norris jednou kopem s otočkou udeřil protivníka tak silně, 
že jeho chodidlo překonalo rychlost zvuku, vrátilo se v čase a zabilo 
Amélii Earhartovou, když přelétala Pacifik. 
• Když Chuck Norris přijede do Číny, používá při jídle jen jednu 
hůlku. 
• Bruce Lee zemřel z neobjasněných důvodů, Chuck Norris mu den 
před jeho smrtí chystal pohřeb. 
• Chuck Norris se sekerou jednou navštívil obrovské plochy 
Saharských lesů... 
• Jak dosvědčuje NASA, Chuck Norris je jediným člověkem, který je 
pouhým okem viditelný z vesmíru. 
• Jezdicí schody byly vynalezeny, aby mohli lidé rychleji utíkat před 
Chuck Norrisem. 
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A kdo letos patří mezi naše 
redaktory? 

 
Tereza Demeterová 

Dominik Nguyen 

Pardubský Vít 

Sára Šnýdrová 

Natálie Kopčanová 

Sabina Šnýdrová 

Lubica Kolesárová 

Petra Dukátová 

Tereza Benešová 

Šimůnková Eliška 

Čubanová Klára 

Karel Fořtík 

Renata Nováková 

Boško Martin 

Houžvicová Bára 

Lukáš Trepera  

Veselá Tereza 

Lhotská Michaela 
 
 

Jakékoliv náměty, vtípky, povídky, básničky vítáme samozřejmě i od 
Vás, kteří nejste členy našeho stálého týmu  
Můžete se nám i pochlubit nějakým svým úspěchem, který stojí za to, 
vždyť víme, že mezi Vámi jsou i třeba mistři kraje nebo republiky 
v nějakém sportu nebo třeba výtvarné soutěži, nestyďte se pochlubit. A 
samozřejmě také opět čekáme na odpovědi na soutěže a hádanky vždy 
z aktuálního čísla na adrese 8redakce@centrum.cz nebo v kabinetu 
přírodopisu. Sladká odměna vždy čeká na vylosovaného šťastlivce 

mailto:8redakce@centrum.cz

