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Z obsahu 
Na následujících stránkách se dočtete o uplynulých 

událostech na naší škole. Seznámíme Vás s jednou 

vyhledávanou PC hrou, s hudební  kapelou i novým 

animovaným filmem. Mimo to se Vám představí naše nová 

redakce. A nakonec na Vás čeká křížovka a několik 

hádanek  

 

Co je u nás nového 
 

A máme tady nový školní rok, který je již 

v plném proudu, a proto Vám Omegáč 

přináší spoustu zajímavých zpráv 

o událostech, které se odehrály v naší 

škole. Vybrali jsme pro Vás samozřejmě 

ty nejzajímavější. 

Ekopobyt - Louňovice pod Blaníkem  

V úterý 14.9. bylo ještě po osmé 

hodině ráno před školou velmi rušno. 

Důvod byl prostý: žáci osmých 

ročníků- tedy my - právě odjížděli na 

ekologický pobyt do Louňovic pod 

Blaníkem. Připravený program byl, jak 

název pobytu napovídá, zaměřený na 

ochranu přírody.  

Hned po příjezdu do osady Smršťov, 

jsem vyrazili na celodenní výšlap. 

Čekala nás naučná stezka vedoucí 

z Kondrace na Velký Blaník, 

pokračovali jsme na Malý Blaník a po 

velkém úsilí jsme konečně dorazili do 

našich dočasných domečků. Někteří 

měli pocit, že ušli nejméně 30 km,     



ale skutečnost byla jiná, v nohách 

jsme měli pouhých 12 km. 

Následovalo rozdělení do družstev. 

V tomto složení jsme pak absolvovali 

všechny připravené hry. Byla jich celá 

řada, např. Ekokonference, Člověče, 

nezlob se, Každý je užitečný, Noční 

živočichové, Hra na náhodu a další. 

Názvy vám asi příliš neřeknou, ale 

věřte, nudné nebyly. Před odjezdem 

jsme ještě stihli navštívit kozí farmu, 

některým mléko zachutnalo natolik, že 

si koupili i lahvičku domů.  

Snažili jsme se pracovat jako tým, 

poznali jsme se s ostatními spolužáky 

i v jiném prostředí než školním. 

Učitelé byli příjemně překvapeni, že 

i ti „zlobivější“ z nás dokázali pracovat 

na zadaném úkolu. Našli se samozřejmě  

 

i výjimky, přesto nás pochvala 

neminula.  

Při závěrečném hodnocení jsme 

obdrželi diplomy a nějakou tu sladkost. 

O umístění nakonec tolik nešlo, heslo 

na diplomech mluvilo za vše: 

„ Sami toho zvládneme tak málo, ale 

když se spojíme zvládneme cokoliv.“  

Žáci 8.tříd  

Škola v přírodě v Penzionu Aktiv 

Tak jako loni, i na letošní školu 

v přírodě se vydali žáci 3. A a 3. B už 

v září, tentokrát na rozhraní 

Jizerských hor a Krkonoš do Vysokého 

nad Jizerou. Nejeli do neznáma, právě 

tady absolvovali svou první školu 

v přírodě, tedy v první třídě. 

Pro letošní rok byly na programu 

olympijské hry. Hned první den se děti 

rozdělily do pěti družstev – podle 

počtu olympijských kruhů, a pod 

vedením svého kapitána složily 

olympijský slib. Součástí slavnostního 

zahájení bylo i zapálení olympijského 

ohně a krátké seznámení s historií her. 

Pak už nic nebránilo vlastním soutěžím. 

Děti se každý den „vypravily“ do 

jednoho světadílu a soutěžily ve dvou 

až třech disciplínách. Absolvovaly 

např. běh na lyžích, slalom, hod na koš, 

štafetu a spoustu jiných disciplín. Do 

všech šli malí olympionici naplno a věrni 

slibu bojovali v duchu fair play. 

Vedle olympijských disciplín jsme 

samozřejmě nezapomněli na opakování 

učiva a hlavně na poznávání okolí. 

V první třídě děti navštívily Bozkovské 

jeskyně, nyní se vypravily ke zřícenině 

Nístějka. 

K příjemně strávenému týdnu na 

horách přispělo i počasí, které se 

snažilo stejně jako naši malí sportovci. 

Po celou dobu svítilo sluníčko, takže 

jsme mohli trávit většinu dne venku 

a o tom přece škola v přírodě je. 

J. Vltavská, M. Šafránková  
  

 

 

 

Třídní 

výlet 

5.B dne 23.9.  

První podzimní den jsme prožili na 

Řitce v Usedlosti Veselka. Nejprve 

jsme si prohlédli všechny koně ve 

stájích, dali jim mrkev, jablíčka či 

tvrdý rohlík. Dlouho jsme obdivovali 

národní památku Starokladrubské 

koně. Chovají tu černé i bílé. Pak nám 

Jiřinka, žákyně naší třídy, ukázala, co 

vše se musí udělat, než se může jet na 

koníčkovi. Nejvíce se ale všem líbila 

jízda na koni. Někdo si vybral 



sportovního poníka Kristola, jiný zkusil 

projížďku na velkém Démonovi. Všichni 

byli nadšeni. Poté nás čekalo 

překvapení. U koní byl pan podkovář, 

a tak jsme mohli vidět, jak se mění 

koňům podkovy. Opravdu krásný výlet 

byl zakončený dárkem pro každého - 

podkovičkou pro štěstí. 

Mgr. Olga Kvapilová 

 

Vyhlášení výsledků historické 

soutěže k 111. výročí založení naší 

školy Soutěže se zúčastnilo celkem 31 

žáků. Všechny práce byly vypracovány 

velmi pečlivě. Pouze u některých prací 

se u odpovědi na otázku číslo 

7 rozcházel počet stromků před 

školou. 

Všichni žáci, kteří se soutěže 

zúčastnili, zasluhují velkou pochvalu. 

Vzhledem k tomu, že všechny odpovědi 

byly správné, je těžké určit pořadí 

jednotlivých žáků, a tak uvádím pořadí 

jednotlivých tříd podle účasti. 

 

1. místo 7.B (7 žáků) 

2. místo 5.C a 8.C (z každé třídy 

5 žáků) 

3. místo 6.B a 9.A (z každé třídy 

4 žáci) 

4. místo 9.B (3 žáci) 

5. místo 8.B a 6.A (z každé třídy 1 žák) 

Všem úspěšným řešitelům srdečně 

blahopřeje  Mgr. Dana Petříková 

Škola v přírodě 

Letos jsme zvolili pro školu v přírodě 

hory a podzim. Vsadili jsme na pravidlo, 

podle kterého je týden před úplňkem 

téměř vždy hezky. A počasí nám opravdu 

přálo, našlapali jsme spoustu kilometrů, 

pokořili dvě rozhledny – Slovanku ještě 

v pondělí po příjezdu na chatu. V úterý 

potom 3 kilometry vzdálenou Královku. 

Ve středu jsme se vypravili na rozhlednu 

Bramberk, ale ta byla bohužel zavřená. 

Odměnou za našlapané kilometry nám byl 

každý den krásný bazén přímo v areálu 

chaty. Ve středu jsme stihli ještě 

projížďku na koních a tak ti, kteří se 

nebáli, viděli Jizerské hory ze sedla 

koně. Na čtvrtek jsme si připravili 

překvapení – exkurzi v malé janovské 

sklárně. Prohlédli jsme si sklářské pece, 

výrobu foukaného a lisovaného skla 

a nemohli jsme si odepřít nákup 

suvenýrů. Ty nám při cestě zpátky 

k chatě (4 km do kopce) v batůžcích 

těžkly každým krokem. Na chatě nás 

čekal – stejně jako jiné dny – vydatný 

a chutný oběd. Velmi dobré byly také 

snídaně (formou bohatých švédských 

stolů), obědy, večeře a svačiny. A pro 

mlsné jazýčky byl otevřen ještě bufet. 

     Všichni budeme na tyto dny dlouho 

vzpomínat a díky krásnému počasí 

a žádnému úrazu (puchýř není úraz) si 

můžeme říci : „Letos nám to vyšlo 

nádherně!“  

Žáci a žákyně 3.C a 4.A 

 



Prvňáčci v MS Dobříšek 

Dnes 13. října jsme se zúčastnili my 

žáci 1. tříd a naše paní učitelky 

slavnostního otevření a předání hřiště 

Noemovy archy k užívání i radosti 

dětem v MC Dobříšek. 

Žáci Základní školy speciální 

a praktické v Dobříši si pro nás 

připravili velice nápaditý sportovní 

program a soutěže. Skákali jsme 

v pytlích, házeli na cíl, projeli jsme se 

na zajímavém dopravním prostředku, 

vyzkoušeli svoji obratnost, postřeh 

a sílu. Moc se nám vše líbilo. Děkujeme 

Prvňáčci z 1.A,B,C 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 20. 10. 2010 proběhl 

v prostorách školní jídelny další ročník 

soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž 

pořádá Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem 

této soutěže je vzbudit zájem žáků 

o technické a přírodovědné obory. Na 

naší škole se soutěže zúčastnili žáci 

8. a 9. ročníků, a to v kategorii Kadet. 

Nejlépe si vedli žáci VIII.B, na 1.místě 

se umístil Patrik Hadraba a na 2. Lukáš 

Holman, 3.místo obsadil Martin Mužík 

z VIII.C. Z devátého ročníku nejlépe 

dopadl David Zůza z IX.B, skončil na 

5. místě.  Ing. Hadamovská Jitka 

 
 

Osmisměrka 

 



NAŠE REDAKCE 
 

Naše nová redakce se Vám s radostí 

představuje, a proto jsme se 

rozhodli napsat o sobě pár 

zajímavostí  
 

 

Ahoj jmenuji se Ondra a v lednu mi bude 13 let, chodím do 7.B a zajímám se 

o přírodu, zvířata a wow. Pro Omegáče už píšu druhým rokem a moc mě to baví, 

snažím se vymyslet zajímavé články, moje nejnovější jsou Sopky a World of 

Warcraft. Bydlím ve Staré Huti. 

Kousek od Dobříše . 

 

Jmenuji se Laura, je mi jedenáct a mám ráda hudbu a psaní a čtení povídek. Mám 

slabost pro moderní Japonsko a vše, co se ho týká. Moje nejoblíbenější kapela je 

My Chemical Romance a nejoblíbenější knížka My děti ze stanice ZOO. Chodím do 

šesté třídy a ráda píšu depresivní a smutné povídky. Pár měsíců mám vlastní blog, 

na kterém mám svoje povídky, básně, něco o mně a o oblíbených kapelách. 

 

Jmenuji se Patricie Egertová 

Co mám ráda: Svá zvířata i jiná, svoji rodinu, kamarády. 

Kam ráda chodím: Na výlety s rodinou, kamarády a se 

třídou. Ráda chodím také na procházku s pejskem 

k potoku.  

Co ráda dělám: Ráda si hraji se svým mladším bráchou, 

také ráda jezdím na kole. 

Co ráda hraji: Nejvíc mě baví hry na Facebooku a na 

stránce Bella sara.com. 

Na co se ráda koukám: Ráda se koukám na animované 

filmy a na dokumenty. 



wowko 
Nejúspěšnější MMORPG World of 

Warcraft se odehrává na planetě 

jménem Azeroth. 

 
Historie

- Před 10.000 lety se na mladém 

světě Azeroth rozpínal pouze jeden 

kontinent jménem Kalimdor. 

Uprostřed tohoto kontinentu bylo 

jezero nazvané ‘‘Studna věčnosti‘‘, 

u kterého se začal pohybovat jeden 

národ- ‘‘Kaldorei‘‘ (děti hvězd). 

Začali využívat moc Studny a tato 

síla začala přitahovat temného 

Titána Sargerase- vůdce tak zvané 

Plamenné legie. Sargeras se začal 

spojovat s královnou Kaldorei- 

Azsharou, které slíbil, že se stane jeho 

ženou pokud vytvoří portál na Azeroth. 

Azshara této LŽI uvěřila a portál začala 

tvořit, nevěděla však, že portál má 

sloužit jako vchod pro démony, kteří 

začali plenit celý Kalimdor. Ale i když se 

to dozvěděla, portál neuzavřela a stále 

více démonů pronikalo na mladý svět. 

V té chvíli byl mladý druid Furion 

Stormrage ve smaragdovém snu a pak, 

když zjistil, co se děje, oznámil to 

polobohu Cenariovi, který začal jednat. 

Mezitím Plamenná Legie už vraždila 

Noční Elfy mimo palác. Za pomoci draků 

a dalších polobohů bojovala hrstka 

Nočních Elfů proti Legii dál. Furion však 

věděl, že musí být portál zničen. Když se 

dostal do paláce, vypukl boj mezi ním 

a královnou Azsharou. Boj sice prohrála, 

ale přežila, portál byl zničen, celý palác 

vybuchl a svět se roztrhal. Furion však 

přežil. A na místě, kde kdysi bývala 

Studna věčnosti, byl uprostřed moře 

nekonečný vír zvaný Maelstorm… 

 

Cataclysm- základní info 

 Maximální dosažitelný level bude 85. 

 Většina oblastí bude zasažena Cataclysm a navždy změněna 

k nepoznání. 

 Nová hratelná rasa pro Alianci: Wogen. 

 Nová hratelná rasa pro Hordu: Goblin. 

 Nové hratelné kombinace class. 

 Nová monstra, více než 3000 nových úkolů a několik nových 

oblastí. 

 Několik nových oblastí a raidů. 

 3 nové battlegroundy- Battle of Gilneas City (Bitva o Gilneas), 

Tol Barad ( Podobný Wintergraspu) a twin Peaks. 



 Schopnost létat v Azerothu zpřístupní nové možnosti. 

Počáteční oblasti Blood Elfů a Draeneirů zůstanou odděleny 

tzv. portálem 

 Nový sistém ‘‘Guild Advancement‘‘ přidá do hry zajímavé 

možnosti jako levelování guildy, achievementy nebo všelijaké 

odměny. 

 Nový sistém Armor Specialization 

 Nový engine vody 

 Cataclysm bude podporovat DirectX 11 

 Vydání Cataclysm by měl předcházet i speciální ebeny, při 

němž se svět navždy změní. Při něm pravděpodobně také 

proběhne Battle of Gnomeragan a Battle of Echo Isles, 

z čehož poté vzniknou nové začáteční lokace trollů a gnomů. 

 
Hrdinové a záporáci 

Deathwing- dříve znám jako Neltharion 

stážce země, bude hlavním záhorákem 

v datadisku. 

Thrall- již není vůdcem hordy a má 

nejvíc práce s nepořádkem, který 

způsobil Deathwing. 

Garrosh Hellscream- se stane novým 

vůdcem hordy. 

Varyan Wrynn- se vrátil na své místo 

vůdce aliance. 

Malfurion Stromgarge- se vrací ze 

smaragdového snu, aby bránil Hyjal před 

zničením. 

Med’an- bude novým strážcem Tirisfalu. 

Brann Bronzebeart- objeví novou oblast, 

Uldum. 

Genn Greymane- král Gilneasu, pomáhá 

vyvinout lék pro svůj lid, aby se zbavil 

prokletí Worgenů. 

Nefarian- také známý jako Viktor 

Nefarius, syn Deathwinga, přežil a 

schoval se hlouběji do Blackrock Spire. 

Ragnaros- zůstal na živu a zaútočil na 

horu světa Hyjal. 

The Twilight Hamer kult bude hrát 

v datadisku velkou roli. Zjistí se, že 

spolupracují s Deatwingem. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                     Daethwing 

 

!POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ! 

 

                                                Ondra Štamberk 7.B 



 
(Zleva) Frank Iero, Bob Bryar, Gerard Way, Mikey Way a Ray Toro 

My Chemical Romance 
My Chemical Romance je kapela z New Jersey v sestavě: Gerard Arthur Way(frontman), 

Ray Toro(hlavní kytarista), Frank Anthony Iero(druhý kytarista), Mikey James 

Way(baskytarista) a Bob Bryar(bubeník). 

Kapela vznikla roku 2001, na počest dvojčat. Na začátku měli ještě prvního bubeníka - 

Matta Pelissiera, který po vydání první desky I Brough you my Bullets you Brough me 

your Love odešel. Po ní následovalo album s názvem Three Cheers for Sweet Revenge 

a MyChem se proslavili po celé zemi a Evropě. Poslední vydané album nese název The 

Black Parade, který je jak Gerard Way popisoval, nejosobnější deska co kdy vydali. 

Tvrdí, že do jejího vydání byli hodně průhlední. 

V Březnu 2010 se na oficiálních stránkách objevila zpráva, že se cesty My Chemical 

Romance a Boba Bryara rozešli. S Bobem, ještě než nadobro odešel, dokončili desku 

Danger Days: The True Life of The Fabulous Killjoys, která má vyjít 22.listopadu 2010. 

Její pilotní a velice chytlavý song Na Na Na nedávno pohltil fanynky a všechny si teď 

písničku zpívají, nebo alespoň broukají její melodii.  

Gerard Way také rád píše o svém dosavadním životě, například píseň Helena napsal na 

počest jeho zesnulé babičky Eleny Lee Rush, která ho naučila zpívat, kreslit a 

vystupovat. Nebo I’m not okay je píseň o těžkém životě na střední škole, který si on, i 

zbytek kapely prožili. Frontman má panický strach z jehel, miluje netopýry a je posedlý 

představou o smrti a temnu. Narodil se 9.4.1977 a minulý rok nám oficiálně oznámil, že 

se mu narodila dcerka jménem Bandit Lee Way.  

Ale ještě před jeho svatbou s Lyn-Z, v době kdy se po celém světě rozšířila zpráva 

o nové desce Three Cheers for Sweet Revenge vznikl takzvaný frerard. Vznikl tak, že 

kapela chtěla udělat jejich show zajímavější, a tak se kytarista Frank Iero a Gerard 

Way začali na koncertech objímat a líbat. I když už je to pár let od „smrti“ frerard, 

fanynky jsou jím posedlí a píší o nich povídky, kreslí je a podobně.  

 

Laura Jelínková 



Alfa a Omega 

3D 
 

Co nemůže postrádat správné dobrodružství na cestě? Stopování, naskakování do 

rozjetých náklaďáků, rozzlobené medvědy, píchavé dikobrazy nebo setkání s husou 

golfistkou, kačerem coby nosičem holí. Jen se zeptejte Kate a Humphrey! 

Jsou to dva vlci z jedné smečky. Ovšem s pořádnými rozdíly. Kate je z rodu Alfa a 

její otec je jeden z vůdců smečky, takže se mladá vlčí dáma musí chovat podle toho - 

vznešeně a zodpovědně vůči osudu celé rodiny (trochu připomíná bojovnici Laru Croft). 

Humphrey je Omega vlk, to znamená, že stojí na nejnižší příčce hierarchie. To mu 

umožňuje být absolutně svobodný - tráví celé dny s kamarády, baví se a paří. 

Aby zajistil klid ve smečce, otec Kate se rozhodne zasnoubit svou dceru se synem 

konkurenčního Alfa samce. Nicméně, čáru přes rozpočet všem plánům udělají lidé. Při 

lovu zasáhnou Kate a Humphreyho uspávající střelou. Oba mladí vlci pak procitnou daleko 

od domova v přírodním parku v Idahu, kde by podle lidí měli založit rodinu. Oni se ale 

rozhodnou jinak – vypraví se napříč kontinentem zpět domů, do Jasperova národního 

parku v Kanadě. Jak to ale dát dohromady, když Humphreyho heslo je „Ať se všichni 

baví!“, zatímco Kate prosazuje „Já jsem vůdkyně?“ Při své dobrodružné cestě se naučí 

spolupracovat jako tým a, jak jistě brzy uhodnete, se do sebe zamilují. Jak je ale přivítá 

rozhádaná smečka? Podaří se jim zachránit vlčí rod? 

vyhledala: Patricie Egertová 
 

 

 



Síly přírody 

Sopky 

 
Vznik sopek: Podle teorie deskové tektoniky se zemská kůra skládá z mnoha pevných 

desek, které plují na svrchní polotekuté části zemského pláště. Tato část se nazývá 

astenosféra. V místech, kde se desky stýkají, ale navzájem se podsunují či nadsunují 

jedna na druhou, bývá zemská kůra rozlámaná tak, že si zde magma, které je pod velkým 

tlakem, může najít cestu na zemský povrch. Tímto způsobem vzniká kráter sopky. 

●Jestliže je kráterem vyvrhována střídavě láva, sopečný popel, lapilli či pumy, které se 

ukládají okolo jícnu, vzniká kuželovitá hora – sopka. Klasickým případem je Fudži 

v Japonsku či Kilimandžáro v Tanzanii.  

● Opakováním sopečných výbuchů a ukládáním nových vyvrženin sopka roste nejen do 

výšky, ale i do šířky, a tak se některé z nich stávají největšími horami světadílů, 

například Mount McKinley (6194 m) Severní Ameriky.  

● Pokud sopečná činnost ustane, láva v kráteru utuhne a vytvoří tak pevnou zátku. 

Obnovený podzemní tlak magmatu nebo plynů může tuto zátku vyrazit a tak dojde 

k opětovnému sopečnému výbuchu.  

●V jiných případech si láva otevírá na povrch nové cesty, které ústí na svazích sopky – ty 

se pak nazývají parazitické krátery.  

●5 až 30 kilometrů pod povrchem se nachází tzv. magmatický krb, místo odkud magma 

expanduje kráterem na povrch. Po prudkém sopečném výbuchu může tento magmatický 

krb vyhasnout, čímž se vytvoří ohromná podzemní jeskyně. Velmi často se stává, že se 

vrchol sopky zřítí právě do těchto míst, pak se vytvoří rozsáhlý kráter zvaný kaldera. 

Kaldery se často zaplňují vodou a vytvářejí kráterové jezero. Kráterová jezera mohou 

mít průměr mnoha kilometrů. Největší známá kaldera se nachází v oblasti Aso na 

japonském ostrově Kjúšú 

● Strombolský typ erupce nemívá oproti 

Pliniovskému a Peleiskému katastrofální následky. 

Je nazývaný podle sopky Stromboli na Liparských 

ostrovech, bývá „hlučný a velkolepý“. Žhavá láva je 

vymršťována vzhůru, ale obvykle padá zpět do 

kráteru, způsobené škody jsou tudíž malé. Podívaná 

na tento výbuch je z dostatečné vzdálenosti nejen 

bezpečná, ale i atraktivní a proto bývá často 

sledována místními obyvateli, vědci i turisty.  

 Havajský typ erupce vzniká jen zřídka. Je 

charakteristický pomalým vytékáním velmi řídké 

lávy ze širokého nízkého kráteru. To je výhodné 

pro zemědělce, neboť sopečné oblasti jsou dnes 

díky vysokému obsahu minerálních látek velice úrodné.  

Erupce Sv. Heleny 18. května 1980

 vyhledal: Ondra Štamberk
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1.Kapitola 
   Ležela jsem na pláži a o tváře se mi otíral teplý letní vánek. Byla jsem tam sama, pozorovala 

západ slunce a sama pro sebe se usmívala. Všechno bylo fajn, nikde nikdo a společnost mi dělal jen 

nespočet ryb v moři a pár racků doplňujících atmosféru.  

   A pak jsem uslyšela: „Cheryyyyy!!“ a zase jsem seděla na lavičce v Praze a tvář měla ponořenou 

do páry stoupající z kafe v dlaních. Vzhlédla jsem výš a spatřila Lily, moji nejlepší kamarádku, jak 

se široce usmívá a mává na mě hubenou ručičkou. Usrkla jsem si z ještě horkého kafe a zamávání 

jí oplatila. Byla jsem ráda, že je v mé blízkosti někdo blízký. Měla jsem s kým si zase povídat 

a vyměňovat si nejnovější drby.  

   „Cherry,“ vzdychla a s ránou si sedla na lavičku vedle mě. „Proč tu čekáš tak sama?“  

   „Já… Měla jsem chuť na kafe.“ Zazubila jsem se a zamávala na ni kelímkem plným horké, sladké 

tekutiny. 

   „No jasně,“ zašklebila se Lily. „Kafe si můžeš udělat doma a… Neříkala, že půjdeš rovnou domů 

a budeš se učit na zemák?“ Lily přivřela oči a podezřívavě se na mě podívala. Nenávidí, když jí lžu. 

A to v jakékoliv formě. 

   „Jak říkám, měla jsem chuť na kafe.“ Výmluvně jsem prohlásila a udělala na ni svoje psí očka. 

Stejně mi to neuvěřila.  

   „No, každopádně jsem tě nehledala po celém městě kvůli tomuhle. V sobotu tu mají koncert 

Leathermouth a Kenny mi řekla, že tam bude i Oliver!“ zapískla Lily a ukázala na mě prsty srdíčko.  

   Kenny (Kennedy) je Lilyina kamarádka a prý má něco společného s Oliverem, naším dlouholetým 

a nedosažitelným idolem. „Lily, já tě miluju! Ale kde seženem lístky?“ 

   „Pojď sem!“ Nejradši bych jí zabila, jak je tajemná. A zlá. Její světle blond vlasy a zářivě 

modré oči matou, ve skutečnosti má neuvěřitelně nečisté myšlenky a každou chvíli vymyslí nějaký 

podraz. Učitelé ani rodiče jí na to neskočí, udělá na ně psí oči, zamrká a řekne, že to udělal 

sourozenec nebo spolužák. A oni jí na to skočí. Neuvěřitelné, že? Při nejhorším, když jí nikdo 

nevěří (což se stává málokdy) se rozbrečí a řekne, že jí někdo šikanoval a podobně, pak zamrká 

a tragicky si utře světle modré oko. Ona je v tom vážně dobrá, ale zajímalo by mě, co by dělala 

kdyby jí někdo odcizil oční kapky. A právě proto ji mám ráda, dokáže si vynutit cokoliv a my 

z toho máme vždycky výhody. 

   Táhla mě přes půlku města a nakonec se zastavila na náměstí u nějaké neidentifikovatelné věci 

plné plakátů a inzerátů. Zvedla ruku, vztyčila prst a ukázala vítězoslavně na skoro zakrytý, 

popsaný a natrhaný plakát, na kterém stálo jasnými písmeny: „LEATHERMOUTH“ a datum. Na 

místě jsem se roztekla při pohledu do tváře zpěvákovi z kapely. Do tváře mu padaly tmavě hnědé 

vlasy, na stranách hlavy je měl kratší a obarvené na blond. V ruce držel mikrofon a cosi do něj 

zpíval. Byla to jedna z mých nejoblíbenějších fotek z koncertů. Stál tam s rozcuchanými vlasy, 

otevřenou pusou a po tváři mu stékaly kapky potu. Všechno to završily oříškové oči dívající se 

vpřed.  

   To hlavní ale bylo dole, byla tam pravidla soutěže o dva lístky. Měly jsme se obléknout po vzoru 

jednoho z kapely a fotky zaslat na danou adresu. Ani minutu jsem neváhala a chytla Lily za ruku. 

Přímo jsem ji dotáhla ke mně domů a začala ji navlékat všechno možné oblečení, které jsem si 

vyrobila nebo koupila po vzoru Franka Iera.  

   Lily sledovala jak vytahuju jedno tričko za druhým a zase je muchlám a hážu zpátky. Brzy (čti: 

za hodinu) jsme byly obě v oblečení, které jsem rok střádala a upravovala, aby to vypadalo jako 

originál. Vytasila jsem foťák a vyfotila nás ze všech úhlů, aby bylo vidět oblečení. 

Brzy jsem to dávala do počítače a vypalovala na cédéčko. Na obálku jsem nadepsala adresu 

a dovnitř přihodila dopis, proč bych ty lístky měla vyhrát. Ale to bylo jen abych je případně 

přemluvila. 
Pokračování v příštím čísle 

Laura Jelínková 



 

A NAKONEC KŘÍŽOVKA! 
 

 
1. Ze stromů padá … 

2. Poslední měsíc v roce…       2. 

3. V lese je hodně… 

4. O kom se říká že je doktor 

stromů? 

5. Vidíme díky… 

6. Poslední letní měsíc? 

7. Chladné roční období? 

8. Který měsíc se jmenuje podle 

dubu? 

Vtipy 

 
●Jak zdvojnásobíte cenu trabanta? 

… 

Naplníte mu nádrž benzínem. 

… 

A jak ji ztrojnásobíte? 

.... 

Koupíte víčko na nádrž. 

 

 

●Víte, kteří lidé jsou nejšťastnější? 

… 

Sklerotici. Mají vše, na co si vzpomenou.  

 

O.Štamberk 

Hádanky 
1. Čtyři rohy,žádné nohy, chaloupkou to pohne? 

 

2. Co bylo první - vejce nebo slepice? 

 

3. Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku? 

 

4. Spadne to do vody, ale neporuší to hladinu. Co je to? 

 

Laura Jelínková 
1.šnek, 2.vejce, dinosauři již kladli vejce, ale slepice nebyly, 3.ve slovníku, 4.stín 
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