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V tomto čísle se dočtete… 

… kdo je nejoblíbenějším youtuberem v 5.B 

… čemu se věnuje youtuber Benatar 

… co redakce zažila na akci Pojďme tvořit do haly 

 

… a spoustu dalšího!
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Redakce se představuje… 

 

Horní řada zleva: Naty (V.A), Péťa (V.A), Beni (V.B), Kuba (V.B), Bára (IX.A), Zuzana Bílková 

Spodní řada zleva: Kája (V.A), Anežka (V.B), Julča (V.B) 

Chyběli: Vanda (VI.B), Sam (IX.A) 

SBĚR KAŠTANŮ 
V říjnu probíhal na naší škole sběr kaštanů. Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomohli tak 

v zimě zvířátkům v lese.  

Kaštan 

Už je podzim, listí žloutne, 

ve větru se kaštan zhoupne. 

Chvilinku se pohoupe, 

 pak se z slupky vyloupne. 

 

Padá dolů volným pádem, 

letí dolů, padá na zem. 

Naštěstí se nerozbije, 

z trávy kousek vyčuhuje.       Kája a Péťa 
i-creative.cz  
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Několik informací 

o youtuberech… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLÍDKA NEJZNÁMĚJŠÍCH ČESKÝCH YOUTUBERŮ 

PRÁVĚ ZAČÍNÁ… 

Jirka Král 

Narodil se v Plzni. Bývalý účastník reality show Farma.                                                 

Zabývá se hlavně vlogy a let's playi. Hraje minecraft, např: s Marwexem 

a Pedrosgame. Točí také challenge.  

 

 

Pedrosgame  

Jmenuje se Petr Florián, narodil se v Plzni. 

Točí hlavně let's playe a challenge. Má přibližně 620 tisíc odběratelů. 

Kanál založil v roce 2012. 

Youtuber, který má hodně odběratelů 

(hodně shlédnutí u videa), za svoji 

tvorbu dostává peníze 

Youtuber = člověk, který natáčí videa 

na youtube 

První ročník youtuberingu (setkání youtuberů) se konal v 

v červnu 2015 v Praze, zúčastnilo se ho 20 tisíc diváků 

Sestavil Dominik Horký (VI.A) 
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Shopaholic Nikol 

Jmenuje se Nikola Čechová, je to bloggerka a vloggerka.                                           

Točila s Hoggym, společně s Jirkou Králem hrála v seriálu. 

Natáčí challenge, hauly a vlogy. 

 

 

 

Fallenka 

Jmenuje se Andrea Havelková. 

V 15 letech měla 195 tisíc subscriberů. 

Pracovala v Bubbleology, ale po problémech s firmou odešla. 

 

 

 

Petr Lexa 

Narodil se v Českých Budějovicích. 

Je zpěvákem ve skupině Slza. Pod přezdívkou Hoggy 

a nově i pod svým skutečným jménem působí také jako youtuber. 

Hraje v televizním seriálu Přístav. 

 

 

Denis.tv 

Narodil se v Trutnově. 

Natáčet začal v 15 letech. 

Točí vlogy, sketche a challenge. 

Má téměř 400 tisíc odběratelů. 

 

Připravila Kája, Naty a Péťa 
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Recept na cookies podle 

youtuberky Katky 
(určitě znáte její kanál Svět podle Katky;)) 

200 g tuku na pečení 

300 g krystalového cukru 

 1 vajíčko 

 275 g hladké mouky  

 75 g kakaa 

 3 lžičky prášku do pečiva  

malé kousky čokolády  

Nejdříve si předehřejeme troubu na 200 °C. Poté dáme do misky máslo 

a smícháme ho s cukrem, až z toho bude těsto. Přidáme vejce a zamícháme. 

Přisypeme 275 g hladké mouky, přidáme kakao a kousky čokolád. Z těsta 

uděláme placky, které vložíme na plech a pečeme 11 minut v troubě.  

Dobrou chuť vám přeje Kája! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketu připravili 

Beni a Kuba 

 V V.B hlasovali 

o nejoblíbenějšího 

youtubera. 

Kdo vyhrál? 
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Rozhovor s Benatarem 
 
Jeden youtuber si našel čas, za což jsem mu neuvěřitelně vděčný, a umožnil mi udělat s ním rozhovor. Jeho 
jméno je Benatar a na youtube točí převážně rozbory videí ostatních youtuberů. 
 
Ahoj Benatare. Děkuji za možnost rozhovoru, jsem ti opravdu vděčný. 

Ahoj, jsem rád, že můžu být prospěšný. 

Tobě asi lidi do komentářů u videí píší různé „hejty“. Poslal ti někdo takový, který by sis vzal k srdci 
nebo který tě nějak změnil? 

To asi ani ne. Přijde mi, že když už mi někdo napíše kritiku, tak není ani tak konstruktivní, protože se ten 
člověk spíš naklání na stranu youtubera, kterého rozebírám. Čest 
výjimkám mimochodem. Snad jediné komentáře, které mě tak 
nějak „zasáhly“, byly pod rozborem Teri Blitzen, protože ještě před 
vydáním jsem s ním byl nespokojen a v těch komentářích se to pak 
odrazilo. Naštěstí jsem to v dalším videu odčinil.  

Ty jsi natočil rozbor na Datlovu holku, i když ti vyhrožoval, že ti 
ublíží. Dočkal ses od něj nějaké reakce? 

Napsal mi pod to video komentář, to je tak vše. Ani tedy moc 
nedával smysl, a co se týče gramatiky, tak to byla prostě hrůza. Ale 
co, za pár dní se s ním uvidím na Craftconu v Ostravě, třeba mi tam 
řekne svůj názor, snad bez použití násilí. 
 

Vydal jsi někdy nějaké video, které doteď považuješ za nejpovedenější? 

Kdybych měl nějaké vybrat, tak by to byl asi rozbor Teri Blitzen v DVTV. Na ten rozbor jsem se totiž 
dlouho připravoval a chtěl jsem, aby každý aspekt toho videa byl přesně podle mých představ. Další 
kandidát by možná byl taky rozbor na Ondru Vlčka, na který jsem se naopak nepřipravoval vůbec 
a nakonec to bylo jedno z nejvtipnějších a nejenergičtějších videí na mém kanále. 

Pokud se ve videu neobjeví hned tvoje tvář, můžeme tam čekat jednoduše nakreslené zvíře. Co je to za 
zvíře a proč zrovna tohle zvíře? 

To má být pes. Teda asi. Vytvořil jsem ho ve Photoshopu, když jsem na kanál nahrál můj první příběh. Je 
to v podstatě odraz dnešní společnosti, konkrétně přemrštěné nároky na dokonalost a individualitu 
jedince. Ne, dělám si srandu. Prostě jsem jen lidem chtěl ukázat, že neumím kreslit a od té doby jsem si 
zvykl ho používat. 
 
Jak reagují tvoji rodiče na to, že natáčíš na YouTube? 
Vlastně se to dozvěděli až ve chvíli, kdy jsem potřeboval jejich svolení se zpeněžením videí. Jsou s tím tak 
nějak smíření, ne že by jim to vadilo, ale zase z toho nejsou nijak odvázaní. A přesně tak mi to vyhovuje. 
  
Pokud to není moc osobní, máš holku? 
Ale není, dneska už lidi beztak najdou všechno. Ano, mám přítelkyni. Cha, snad to mým fanynkám 
nezlomí srdce. Vtipné je, že právě moje videa bylo něco, co jí umožnilo pochopit, jaký jsem člověk, díky 
čemuž jsme se potom taky tak sblížili. Jsem navíc jediný Youtuber, kterého sleduje, tak ji beru s sebou na 
Craftcon, ať taky trochu pochopí, jak ta naše scéna vypadá. 
 
Hlásíš se k nějakému náboženství? 
Už několik let jsem ateista a Bůh je mi svědkem, že se to jen tak nezmění. 

Díky za rozhovor! Sam 
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Pojďme tvořit do haly 

Ve středu 5. 10. 2016 jsme byli na akci 

Pojďme tvořit do haly, kde rušno a hlučno 

rozhodně nechybělo. 

Vystupoval tu Aerobik Dobříš, Gymnastika 

Dobříš a Sokol Dobříš, Červený kříž, 

Wellness, Mateřské centrum Dobříšek, 

Vodohospodářská společnost Dobříš, 

Pastorační centrum sv. Tomáše a další. 

Naučili jsme se mnoho nového na ukázkách 

Městské policie Dobříš, taekwonda, 

Základní umělecké školy Dobříš a bojového 

umění. Červený kříž, Sokol Dobříš, Dětský 

domov Korkyně, Vodohospodářská 

společnost Dobříš a mnoho dalších měli 

obzvlášť bohatý program pro ty nejmenší 

i ty nejstarší. 

Kuba a Beni 

 

Rozhovor s Janem Zárubou – Balúem 

Ahoj Balú, odkud ty vlastně pocházíš? 

Pocházím z Havlíčkova Brodu, ale v současné době 

bydlím na Dobříši. 

Co přesně děláš v dobříšském skautu? 

Jsem vedoucí nově vzniklého oddílu Varta, který je určen jak 

pro kluky, tak pro holky od páté třídy. 

Proč přesně ten nový oddíl vznikl? 

Založili jsme ho, protože tady byl přebytek světlušek (mladší 

holky, pozn. red.), které neměly kam jít. Tak teď můžou chodit 

k nám 

Kdy máte schůzky a co tam například děláte? 

Scházíme se v ZŠ Trnka každé úterý. Učíme se různé skautské 

dovednosti, jako je zatloukání hřebíků, šifrování, uzlování, hrajeme spoustu her, … 

Balú, a co tě baví kromě skautu? 

Asi nejvíc mě baví koloběžky a lyžování.     Děkuji za rozhovor! Vanda  
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Za jezerem 

 

Bílé peříčko s jemným cinknutím dopadlo na hladinu jezera. Mám to brát jako svou spásu, 

nebo jako svoji záhubu? Každá cesta, po které jsem se vydala, končila u tohoto jezera. Jako 

kdyby každá cesta vedla špatným směrem. Jako kdyby všechny cesty znamenaly záhubu. 

Zhluboka oddychuji a vyplašeně se otáčím pořád dokola. Tak kde je má úniková cesta?! 

Dohoní mě. Dá si mě do své sbírky. Slzy mi tečou po tváři a cítím rychle narůstající beznaděj. 

Pozná mou slabost. Podle ní si mě najde. 

Zpoza nejbližšího stromu se ozve šramot a praskot větviček. Vzápětí se vynoří temná 

postava. Stojím jako přimrazená. Ani si nedovolím dýchat. Ale jakmile na postavu dopadne 

měsíční svit, poznám ji. Strach nenahradí úleva, ale jenom další a další ledový dech nejistoty 

a beznaděje. Přede mnou stojí má věrohodná kopie. Je úplně stejná jako já! Černé havraní 

vlasy jí padají do obličeje a ona si je musí zastrčit za ucho. Tak jako to vždy dělám já. Taky se 

třese, ale její výraz říká jediné: Vím co dělat. Mlčky na ni zírám. Co když je to špeh? To už se 

dívka otočí a pomalu odkráčí po jedné ze stezek. Zdá se mi to, nebo tu ta cesta předtím 

nebyla? Bezmyšlenkovitě ji následuji. Jakmile zjistí, že jdu za ní, zrychlí. Za chvíli už je to jen 

šmouha míhající se mezi stromy.  Zastavila se až na břehu temného jezera a čeká. Když ji 

konečně celá udýchaná dohoním, strnu. Je to úplně to stejné jezero! A dívka stojí a dívá se 

na peříčko na hladině. Jdu pomalu k ní. Náhle se její pohled zakalí a ona skáče střemhlav do 

jezera. Tlumeně vyjeknu. Uháním k jezeru, ale před hladinou zůstanu stát jako opařená. 

V jezeru se zrcadlí náš dům se všemi jeho krásami i nedostatky. Co to má být? Omámeně 

hledím na hladinu.  

Z lesa se ozve skřek. Roztěkaně se rozhlížím kolem. Co teď? Zrak mi padne k jezeru. Zacpu 

si nos a skáču pod temnou hladinu. Celá mokrá se objevím na louce za naším domem. Kašlu 

vodu a s úlevou ulehám na zem. Určitě to byl jen sen. Máma na mě čeká se snídaní. Otevřu 

oči a zplna hrdla zaječím. Nade mnou se sklání ta dívka. Vlastně já. Směje se a prudce mě 

vytáhne na nohy. Ten smích je nepříjemný a pěkně zlomyslný. Dívka mě táhne za ruku a běží 

k hlavnímu vchodu do domu. Máma ji nesmí vidět. Snažím se dívce vytrhnout, ale její ocelový 

stisk nepovoluje. Vtahuje mě do domu. „Tati, mami, jsme doma!“ křičí dívka zplna hrdla. Já 

se nezmůžu na slovo. Celým domem se rozprostírá ledové ticho. Dívka mě nepouští, 

nepřestává se děsivě smát a táhne mě do schodů: „Chtějí si s námi hrát! Na schovávanou. Tu 

mám ráda.“ Všechno je doprovázeno jejím hlasitým chechotem. Rozkopává dveře do všech 

pokojů, ale nikde nikdo. Popuzeně si odfrkne: „Zatím vyhrávají.“ Už jsme prošly všechny 

pokoje. Až na jeden. Dívčin i můj pohled sklouzne ke dveřím na půdu. Ozve se nová vlna 

chechotu: „Mají to spočítané.“ Obratně vyleze po žebříku na půdu a táhne mě za sebou. 
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Na půdě je tma, ale mně stejně neunikne pohled na… Zakryji si rukou ústa. „Mami, tati,“ 

šeptám vyděšeně. Dívčin chechot zaplní celou půdu. „Našly jsme vás!“ rozběhne se ke dvěma 

oběšencům. Drží se za ruce, výrazy vyděšené. „Teď pikáte vy a my se půjdeme schovat, co 

říkáš?“ otočí se ke mně.  

Sesunu se na kolena. Po tvářích mi tečou slzy. To by oni sami neudělali. Probodnu dívku 

nenávistným pohledem. „Proč jsi jim to udělala?!“ křičím a oči se mi znovu zalijí slzami. Dívka 

se nepřestává chechtat a měří si mě pohledem. „Pojď si hrát,“ zapřede a podává mi ostrý 

nůž. Chvilku si ho jen prohlížím. „Udělej radost rodičům,“zašvitoří mi dívka do ucha. Sjedu 

pohledem po dvou oběšencích. Mámě a tátovi. 

  
Ta proklatá vražedkyně! Namířím hrotem dýky na dívčino hrdlo. „ Za tohle zaplatíš!“ zasyčím 

na ni skrz zaťaté zuby. Rozeběhnu se a plnou rychlostí narazím do dívky.  Válíme se v prachu, 

těla propletená. Lepíme se pomocí potu… A ještě něčeho… Teplé tmavě rudé krve té vraždící 

dívky. Nejspíš se mi ji podařilo zasáhnout! Jenomže dívka jako by bolest vůbec necítila, začíná 

pomalu získávat navrch. Sevře mi ulepenýma rukama hrdlo a zvedá mě nad zem, jako 

kdybych nic nevážila. „ To byla ale zábavná hra, nemyslíš?“ Odkryje své zuby do děsivého 

úšklebku. „ Ale už jsi mě přestala bavit,“ přejde se mnou k velkému oknu. Venku panuje 

bouře a mrazivý vítr mě šlehá do tváře. Chroptím a vytřeštěnýma očima hledím na dívku. Má 

v úmyslu mě shodit! „Najdu si na hraní někoho jiného, zábavnějšího,“ natáhne ruku a já se 

ocitám patnáct metrů nad zemí. V příští vteřině mě má upustit a já se mám rozplácnout na 

zemi a už nikdy se nezvednout, ale takové potěšení jí dát nechci. Vezmu si ji s sebou. Chytím 

ji za rukáv, ona zavrávorá a rázem padáme obě. 

A tak tam leží dvě těla na zemi před krásným žlutým rodinným domkem. Na půdě dva 

oběšenci a na zemi dvě stejné dívky. 

Napsala Bára Vitásková 
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 VTIPY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip na Lichožrouty 

Nudíte se a nevíte, kam vyrazit? Vyražte do kina na 

Lichožrouty od Pavla Šruta a Galiny Miklínové. 

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou 

za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen 

jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí. 

Pokud se vám film bude líbit, kupte si i knihy Lichožrouti, 

Lichožrouti se vracejí a Lichožrouti navždy. 

Ať se vám film líbí!  

Držte si ponožky! Beni 

Co to jsou středoškoláci? 

To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze 

ve středu. 

 

Maminka říká Pepíčkovi: „Hele, koukej už spát.“ 

Pepíček odpoví: „Jak mám koukat, když mám spát?“ 

Vrtule je větrák pro pilota. 

Když se vrtule zastaví, začne být pilotovi horko. 

„Tati, jak daleko je ještě Amerika?“ 
„Nekecej a plav!“ 

„Paní letuško, nezdá se 
vám, že letíme příliš 
nízko?“ 
„Ani ne, proč?“ 
„Víte, před chvílí jsem za 
oknem viděl chobotnici.“ 
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Přesmyčky 

 

Změň pořadí slova v přesmyčkách tak, abys získal/a 

jméno tvého oblíbeného youtubera;) 

 

   STVORIL HERBAR 

KRIKL JARA 

NETEZIL BRIT 

NEMILOSTI VYSSIHO 

LAKAL FEN 

 

 

A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace 

Bára – hororová povídka, korektury 

Beni – reportáž, anketa, kulturní tip 

Julča – ilustrace, osmisměrka 

Kája – fotografie, poděkování za sběr kaštanů, reportáž, informace o youtuberech, recept 

Kuba – reportáž, anketa 

Naty – informace o youtuberech 

Péťa – poděkování za sběr kaštanů, reportáž, informace o youtuberech 

Sam – rozhovor, korektury 

Vanda – rozhovor 

 

 

 

Ilustrace na obálce – Anežka a Julča podle obrázku 

umístěného na serveru www.bianoti.com 



 
 

 


