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Slovo šéfredaktorky 

Nejdříve bych chtěla upozornit na změnu v redakci. Novou šéfredaktorkou 

se stala Raquel Campillos a spolu s ní do časopisu přibylo i spoustu horlivých 

redaktorů a redaktorek, se kterými jsme se rozhodli, že časopis trochu 

oživíme a hlavně vám okořeníme poněkud nudný školní rok a dlouhé čekání 

na prázdniny.  

Je to teprve nedávno co jsme si užívali horkého léta a najednou jsme zase ve 

škole při chladném podzimu.  Se školou přišly i slohové práce, diktáty, testy, 

vzorečky, nesmyslné zkratky, domácí úkoly a hora učení.  

Škola má ale i pozitivní stránku věci. Vidíme se tu s kamarády, občas 

zajedeme na nějaký ten výlet, nebo vystoupení, domácí úkoly se dají dopsat 

ve školní lavici a testy se dají zvládnout na jedničku pomocí obyčejného 

taháku. Jistě už máte pár poznámek v žákovské knížce, nebo jste  dostali vynadáno od některého z učitelů a 

místo pololetního vysvědčení se vám před očima zjevuje úmrtní list. To vše ale patří ke škole!  

A nakonec není to tak hrozné. Takže se v klidu posaďte do lavice, dopište si domácí úkol, šikovně schovejte 

tahák, otevřete si nový balík žvýkaček a pokud neumíte spát s otevřenýma očima, doporučuji aspoň 

předstírat, že se učíte. Přeji hodně štěstí do 1. pololetí a doufám, že školní rok přetrpíte s úsměvem. 

Šéfredaktorka školního časopisu 

Raquel Campillos 

Vtipy 

Přišla krysa do obchodu s 

elektronikou... 

Prodavač se jí ptá :,, Tak, 

co si budete přát?“. Krysa 

mu odpoví, že televizi. ,,A 

jakou, plazmovou, velkou 

? HD?“ nabízí prodavač. 

..To je mi jedno, hlavně, ať 

má hodně kanálů.“ 

Pane vrchní!“ zavolá si číšníka 

příšera. ,,Ano, co se děje?“ ptá 

se starostlivě obsluha. 

,,Já jsem si objednal 

misku červů a ne misku 

rýže.“ stěžuje si příšera. 

,,Aha, tak to vysvětluje, 

proč u vedlejšího stolu 

zvrací.“ 

Je bůh a tři ženy: bruneta, 

zrzka a blondýnka. Bůh jim 

řekne, že na každém schodu do 

nebe jim řekne 1 vtip, když se 

nerozesmějí, půjdou do nebe, 

když jo, do pekla. Ženy jsou na 

1. schodu a bůh řekne vtip. 

Brunetka se rozesměje, jde 

tedy do pekla. Bůh říká další a 

další vtipy.. Na 14 schodu 

řekne opět vtip a zrzka se také 

rozesměje a také jde do pekla. 

Blondýnka už je na posledním 

schodu a najednou se 

rozesměje. Bůh se jí ptá, jak to, 

že se rozesmála, i když žádný 

vtip ještě neřekl. Blondýnka 
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mu odpoví:,, Mě došel ten 1. vtip“

Rozhovor s … 

V naší škole je hodně nevyužitých talentů. Možná jsi jedním z nich i ty! V každém vydání uděláme rozhovor 

s někým, kdo se dané aktivitě věnuje a kdo ji ostatním trochu přiblíží. A pro dnešní rozhovor tu máme dva 

nadané tanečníky. Jana Krejčího a Alenku Čuvalovou z 8. B. Ahoj Alenko, ahoj Honzo, máme tu pro vás pár 

rychlých otázek. Nebojte, moc dlouho vás nezdržíme. 

1) Začneme od začátku. Kdy a proč jste začaly 

s tancem? 

Alenka:V roce 2007.  Mamka chtěla, abych dělala 

nějaký sport a protože byl tanec v rámci školy, byla to 

nejbližší možnost. 

Honza: 2008 z nabídky partnerky . 

2) Jakému stylu tance se věnujete? 

Společenské tance, standardní a latinsko-americké 

tance. 

3) Kolik času tomu musíte věnovat? 

6-7 hodin tréninků týdně. 

4) Jak byste se jako tanečníci ohodnotili známkou od 1 do 10? 

Alenka: 8;  Honza: 7 

5) Chtěli byste jednou tančit jako profesionálové, nebo to chcete mít jako koníček? 

Alenka a Honza : Kdyby byla možnost tak určitě ANO 

6) Co tančíte nejraději a co nemůžete snést? 

Alenka: Mám velice ráda STT i LAT, ale asi bych se přiklonila k waltzu a tangu. Moc nemám ráda 

valčík… 

Honza: Také bych se raději přiklonil ke standardu, protože nám jde společně lépe  než latina . 

Konkrétně je to  waltz, tango, slowfox . Nemusím naopak cha-chu  a rumbu.  

7) Jaké schopnosti by měl mít správný tanečník? 

Hudební sluch, ostrost,držení těla, úsměv.  

8) Co byste doporučili začátečníkům? 
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Pro holky: Bez tanečního partnera se nedá dál postoupit a tím pádem se nebudete zlepšovat a 

vynikat jako taneční pár. 

9) Vyhráli jste už nějaká ocenění?  

Ano, mnoho, ale nejvýznamnější ocenění byla získaná třída C ve standardních tancích (22.6.2013) 

10)  A poslední otázka: S jakými druhy tanců je nejlepší začít? 

 Postupem času se propracováváte k něčemu novému, ale my jsme začínaly :  s 

polkou,mazurkou,blues.. 

Děkujeme vám za rozhovor a přejeme spoustu úspěchů. 

Raquel a  Virginia Campillos   
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Začátek Zimy 

Raquel Campillos 

Z očí mi zmizela sluneční záře, 

ledový vítr fouká do tváře. 

Studeným zdobením krajina pokrytá, 

maličká sněženka v závoji ukrytá. 

 

Zima mě pálí jak polibek na tváři, 

hraji si se sněhem, než se zas vypaří. 

Bunda, kulich a k tomu čepice, 

doma na zahřátí čeká slivovice. 

 

O vánocích plní se každé přání, 

tak sedněte děti do zdobených saní. 

Na ulici stojí malí i velicí sněhuláci 

a děti se ze školy domů vrací. 

 

Chystají lyže a pečou perníky, 

zas mi tři zmizeli, 

 kdepak mám viníky? 

 

Temná Je Noc 

Raquel Campillos 

Temná je noc, 

má zvláštní moc. 

Pod černá křídla nás schovává, 

jen hvězdy ukážou, která je ta pravá. 

Zářivé oči na nás shlížejí, 

znají naše osudy, přesto nic nemění. 

Všecičko o osudech ví, 

svou září nám snad napoví. 

Noc je krutá, pozor si dej, 

žiješ jen jednou, na mysli měj. 

V noci se tančí a čaruje 

pozor na toho, kdo miluje. 

Ve tmách se často láska ztratí, 

pak ti jí těžko někdo vrátí. 

Nocí jsou slyšet křiky a pláč 

opilé písně, které ty znáš. 

Duše jsou v temnotách ztraceny, 

jejich život je beze změny. 

Když se setmí, jdi radši spát, 

ať se o duši svou nemusíš bát 

a deka tě bude příjemně hřát. 



Školní lupeny – prosinec 2013  strana 7 
 

Vaření nás baví 

Vánoční cukroví  
Vánoce už se blíží a s nimi i vánoční cukroví. Mezi to neodvratně patří perníčky, vosí hnízda, kokosky, vanilkové 

rohlíčky, rumové kuličky, kokosové řezy, linecké hvězdičky, nebo i ořechové sušenky jako od babičky. Jako 

redaktorka o vaření jsem chtěla najít zcela originální recept, který každého překvapí, ale neodradí a nakonec 

se mi to podařilo. 

Perníkové muffiny 
Doba přípravy: 30 minut + 15-20 minut pečení 

Budete potřebovat:  250 g hladké mouky, 1 lžička prášku do 

pečiva, 1 lžička jedlé sody, špetka soli, 1/4  lžičky strouhané 

citrónové kůry, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/4 lžičky mletého 

hřebíčku, 1/4 lžičky mletého nového koření, 200 ml podmáslí, 2 

velká vejce, 6 lžic oleje, 100 g medu, 50 g kandované 

pomerančové a citrónové kůry, 50 g sušeného ovoce: papája, 

meruňky a 100 g loupaných mandlí 

Postup: 1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Formu na 

muffiny vyložíme papírovými košíčky. 2. Do mísy prosejeme 

mouku s práškem do pečiva a jedlou sodou. Přimícháme sůl a 

koření. 3. V jiné misce prošleháme podmáslí, vejce, olej a med. 4. Kandovanou kůru a sušené ovoce pokrájíme 

nadrobno. Mandle nasekáme. Obě směsi spojíme, vmícháme pokrájenou kandovanou citrónovou kůru a 

sušené ovoce. Těsto lžící rozdělíme do formy na muffiny, posypeme nasekanými mandlemi a pečeme ve 

vyhřáté troubě asi 15-20 minut. 

Tip: Pro zdokonalení receptu můžete muffiny osladit a na jejich horní část umístit marcipánové tučňáčky. 

Z 250 gramů marcipánu vytvořte 12 vajíček, potřete je rozpuštěnou čokoládou. Zobák udělejte z kousku 

mandle či kandované citrónové kůry, na nohy použijte nakrájené plátky papáji. A výjimečný recept je na světě. 

Dobrou chuť. 

Raquel a Virginia Campillos 

Florbal 

Florbalové hole jsou základním vybavením pro 

florbal, které je třeba pečlivě vybrat. Jednotlivé 

hole se liší délkou, zahnutím, tvarem čepele, ale 

také materiálem a technologií jakou jsou hole 

vyrobeny. Dražší hole jsou vyrobeny z lehkého a 

odolného Karbonu, což zajišťuje vynikající 

vlastnosti.
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Zvíře měsíce 

PŠTROS 
Mezi domácí zvířata se v současnosti zařadily 

i různé druhy pštrosů. Kromě toho, že jsou 

největšími žijícími ptáky, je na nich zajímavé, 

že se dají snadno chovat a zužitkovat doslova 

do posledního pera. Pštrosí maso, které 

tmavou barvou připomíná hovězí, se 

označuje jako „maso budoucnosti“-má nejen 

vynikající chuť, ale složením plně odpovídá 

dnešním představám o zdravé výživě, a to jak 

minimální tučností (0,3%), tak nulovým 

obsahem cholesterolu a dostatečnou 

výživností.  

 Dalším produktem jsou vejce, která váží až 

1,8 kg (tj. 30 vajec slepičích)- a v roční snůšce jedné pštrosice jích bývá 40-80. Upotřebení mají i vaječné 

skořápky, z nichž se zhotovovaly poháry nebo šperky.  

Z vysoce kvalitní pštrosí kůže, která je mimořádnou pevností, trvanlivostí a zejména odolností vůči vodě 

srovnatelná s kůží krokodýlů, se vyrábějí luxusní oděvy, kabelky, kufříky, pásky či obuv.  

Pštrosí peří se používalo již od dávných dob jako módní doplněk (čelenky, klobouky, vějíře), neboť se dobře 

barví na jakýkoliv odstín.  

V mnoha oblastech pštrosi vymizeli právě v důsledku nadměrného lovu pro peří. Pro chov pštrosů je příznivá i 

jejích dlouhověkost-běžně se dožívají 50 až 70 let, pohlavně dospívají po třech letech a plodní jsou nejméně 

do stáří 30 let. Kromě tří měsíců života, kdy vyžadují zvýšenou péči, jsou nenáročnými chovanci. Nemají velké 

nároky na jídelníček a lehce se vyrovnávají i s nepříznivými výkyvy počasí.  

Ale pozor, k pštrosům není radno se přibližovat, neboť dokážou uštědřit mohutný kopanec. Chov pštrosů se 

rychle rozšiřuje na speciálních farmách zejména v USA, Francii, Nizozemsku a také v České republice. Z osmi 

druhů pštrosů se nejčastěji chová africký pštros dvouprstý, a to ve všech plemenech:africký černý pštros, 

modrokrký pštros a červenokrký pštros. V mnohem menší míře se chovají nandu pampový a emu australský. 

 

Vánoce se blíží… 

Vánoce jsou za dveřmi... Sice ještě pořádně nezasněžilo, ale vánoční nálada 

panuje již všude. Na Husově náměstí je jako každý rok betlém, ručně 

vyřezávaný z dřeva, vánoční strom a letos je 

uprostřed náměstí dokonce i kluziště! 
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Všechny děti se těší na Štědrý den, ty menší hlavně na dárky, ty starší si váží i vánočních prázdnin. 

 

 

Volání krve 

Úvod 
Noční můry, halucinace, naprosté nevnímání svého okolí. To ještě před třemi roky bylo jedinou náplní mého 

života. Nepomohly ani prášky, psychologové ani psychiatři. Ale zničehonic se to zlepšovalo. Halucinace 

zmizely a začala jsem se zařazovat mezi ostatní. Noční můry se dokonce několikrát  zaměnily za sny, ale 

nezbavila jsem se jich. Byly pořád na stejné téma, a i když mě to trápilo, nikomu jsem se s tím nesvěřila. 

Nechtěla jsem znovu spadnout do života točícího se okolo prášků, stresu, nejrůznějších vyšetření a 

psychologů. Občas jsem křičela ze spaní. Snažila jsem se to tlumit. Nechtěla jsem to říct rodičům, trpěli dost 

už tím, že nevěděli, co mi je. Báli se, že je to důsledek vážné, možná i smrtící nemoci. 

Sen 
„ Jsi krásná.“ Díval se na mne s takovým obdivem a láskou, že mě až bolelo vidět ho tak zranitelného. Držel 

můj obličej ve svých dlaních a lehce mě políbil. „Zůstaň,“ hleděl na mě těma svýma velkýma, krásnýma, 

modrýma očima. „Nedělej mi to ještě těžší.“ Pohladila jsem ho po vlasech a nadechla se jeho čerstvé vůně. „ 

Slib mi, že Lauru ochráníš.“ „A ty mi slib, že ochráníš svou duši.       

Naposledy jsem ho objala ho a pochovala si své dítě. Políbila jsem ji na čelo a pohlédla jí do očí. Bude z tebe 

mocná a silná dívka, snad mi jednou odpustíš. Tuto myšlenku jsem neřekla nahlas, nechtěla jsem ublížit 

Valentinovi. „ Sbohem,“ to bylo poslední, co jsem řekla své jediné rodině, pak jsem sedla na koně a odjela. 

Jela jsem teprve chvíli, když se přede mnou zjevila stará žena. Byla shrbená, zakrytá pláštěm a vypadala 

nemocně a zraněně. „Jste v pořádku?“ Slezla jsem z koně a podepřela jsem ji. „ Hledáte někoho?“ Ano, ano 

tebe!“ Z pláště vyskočila malička s kudlou v ruce. Byla příliš rychlá a já nebyla připravená, což byla chyba.  

Kdybych očekávala útok, snad bych ji porazila během několika vteřin, jenže jsem nebyla připravená, což byl 

životní omyl. „Jakééééé to je princezno? Zemřít sama, opuštěná? Ale neboj se. Tu poslední vteřinu, ten 

poslední okamžik, strávíš s princem.“ Začala se smát, odhalila svůj obličej a okamžitě jsem ji poznala. 

„Yvet!“ 

„Poznala jsi mě? To je dobře, aspoň budeš vědět, kdo tě zabil. Proč si jsi tak jistá, že mě porazíš?“ 

Nenápadně jsem se snažila dostat k meči, tak jsem se jí pokusila zaměstnat. „Proč dnes? Proč takhle?“ „Chci 

se ujistit, že princezna nebude mít konkurenci.“  „Co?“ „To je dlouhý příběh.“ Ty jsi paní mého času a jistě mi 

ho trochu prodloužíš kvůli tak důležité legendě.“ Chraplavě se zasmála a řekla: „ Vychovaná za každých 

okolností, že princezno? Nedivím se, že vám lidé důvěřují, vždyť jste jako princezna jižního království.“ „ 

S tou mě nikdy nesrovnávej!“ Ale no tak, nezlobte se to je špatné na nervy. „Mohla bys už vyprávět ten 

příběh?! Řeči otravné maličky, to je to poslední co chci před smrtí slyšet.“ „ Proč si myslíš, že zemřeš tady? 

Rychle? Neboj, to se nestane. Ale to nechme na potom, abys pochopila, o co tady vlastně jde, musíš znát tu 

legendu. Povím ti to, protože na tom nesejde. Kdysi dávno měli malici řád a důstojnost.“ Napjala se, jako by 

ji bičem mrskli, tak moc prožívala tu legendu. Využila jsem toho a magicky si přivolala meč, ale chytla ho 

v letu a zasmála se.  „Moc hezký meč, moc hezký. S tebou se člověk nasměje Bianko.  Ale teď mi zcela 

upřímně odpověz, tak jako tak zemřeš, myslíš si, že jsem hloupá?“ Já také nejsem hloupá a chytla jsem se do 

tvé pasti, byla jsem nepřipravená. A ty bys mě neodzbrojila nebýt momentu překvapení a mé únavy.“  „To je 
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pravda nicméně ti to nevyšlo. A pro tvé dobro ti radím, už se o nic nepokoušej. Kde jsem to skončila? Á ano 

řád a důstojnost.  

Říká se, že  malici byli nejobávanější z klanů ne kvůli své síle, moci a magii, to kvůli svým vládcům, kteří 

kromě obrovské síly, moci a magii, byli obdarováni také inteligencí a krásou. Byli výjimeční, ale vládu řídili 

pouze 3 lidé. Král, královna a dědic popřípadě dědička. Aby dědic získal korunu, musel zabít nevinného 

člověka a při svatbě se ženich s nevěstou napili jeho krve na důkaz touhy po lidském vyhlazení. No, říká se, 

že jednoho dne si malici usmysleli, že už je načase své vládce svrhnout a vládu si rozdělit. Tu samou noc, 

když v královské ložnici ještě spali, vypálili zámek a uvězněné panovníky v něm.  

Druhý den po požáru byla v ložnici nalezena tři těla. Královny, krále a malého prince spícího v kolíbce. 

Zezačátku si gratulovali, jak skvěle se jich zbavili a jak teď budou vládnout neomezeně. Jenže se spletli. 

Národy, které zotročili, se začaly bouřit a odtrhli se od moci chtivých maliků. Kentauři, elfové, skřítci, upíři, 

vlkodlaci, dokonce i někteří trpaslíci. Ti všichni byli pod mocí maliků ale vysvobodili se. A to vše kvůli těm 

hlupákům.  

A pak nastal chaos. Snažili se dosadit na trůn jiného malika, ale nebyl pravé krve a jeho vláda nikdy 

nemohla být úplná. A pak se nám zjevil náš nejvyšší pán, bůh temna. Pravil nám, že krvavý rod, tak se 

královskému rodu říkalo, žije dál. Že oné strašlivé noci se jim podařilo utéci a nahradili svá těla jedinými 

věrnými služebníky. Ale že zůstanou v pozadí ještě několik staletí, teprve pak jejich hněv vyhoří a nastoupí 

silnější a mocnější než kdy dříve.  

Uběhlo 500 let a drzá malická věštkyně našemu pánu nabídla své tělo výměnou za informaci o krvavém 

rodu. Hloupá nána si myslela, že je hodna padnout do temné náruče Koha. Potrestal ji za tu bláhovou 

myšlenku strašlivou agonií. Při té agonii křičela tak, že ji slyšel celý malický národ, jak recitovala 

v bolestech:  

Krvavý rod žije dál, 

aniž by ses nadál, 

po smrti té co světlem je, 

pravá princezna povstane 

a projde po zádech těch, 

co už nepotřebují dech, 

krev bude jejím vínem 

a mrtvoly jejím stínem 

až žádná z mocného rodu nezbude, 

princezna ohně náš svět dobude.“ 

„Jak to víš tak přesně?“ „Každý správný malik tu legendu zná.“ „ No, to ano ale ne takhle přesně.“ „Jsem 

malická kouzelnice a generálka, je samozřejmé že to vím.“ „Ne, generálkou byla tvá sestra, vzpomínám si 

dobře? A abys mohla být generálkou, musela jsi ji, ach má bohyně to si neudělala!“ Podívala se na mne 

s bolestným výrazem a řekla: „Udělala jsem něco horšího.“Po tváři jí stekla jen jedna slza, ale mluvila za 

vše. „Přece jenom nemáte srdce z kamene.“ „ To s tebou odmítám probírat.  Teď máme na práci jiné věci. 
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Jdeme do zámku, zahrajeme princi malé představení.“ „Nikdy!“ „ Ale, ty půjdeš.“ Plivla jsem jí k nohám. „Na 

to zapomeň!“ „ A co když ti řeknu, že okolo zámku čekají maličtí bojovníci na magické znamení? A že bez 

váhání zaútočí na zámek a na všechny jeho obyvatele?“  „To není pravda.“ „Riskneš to?“ Přemýšlela jsem. 

„Pokud mi pouze lže, udělám strašlivou chybu. A pokud říká pravdu a já jí neposlechnu, je to téměř jako 

bych vydala rozkaz smrti nad celým zámkem. „Co přesně po mě chceš?“ „Sedneš na koně společně se mnou, 

mně zahalíš kouzlem neviditelnosti a pojedeš zpátky na zámek. Proč? Výmluvu si vymysli.“ Po těchto 

stručných rozkazech jsme se vydali na cestu. Já a moje tajná společnice. 

Jeli jsme rychle a cesta k zámku hned utekla. Jízda byla utrpením. Cítila jsem její odporný dech na svém 

krku. Byl cítit něčím odporným a zkaženým. Zamrazilo mě. Byla cítit syrovým masem! Snažila jsem se 

odtáhnout, ale místo toho jsem málem spadla z koně. „Co děláš?“ Do obličeje jsem ji neviděla, ale podle 

hlasu jsem poznala, že je podrážděná. „Ale, nic. Nějaký nepříjemný závan, tipla bych to na syrové maso. 

Cítíš to?“ Nejspíš jsem se jí dotkla, protože po zbytek cesty se držela dál a dokonce jsem necítila její slizké 

ruce okolo mého pasu.  

Pokračování příště… 

Raquel Campillos 

Assassin's Creed IV 

Black Flag 

Assassin’s Creed IV Black Flag přinese 

zbrusu nového hrdinu, prostředí a bude obsahovat 

ten nejrozmanitější svět, jaký byl kdy vytvořen. Hra 

je založena na osvědčených principech série. 

Obsahuje rozlehlý otevřený svět s více než 50 

lokacemi.  

V boji se snoubí zbraně 

asasínského řádu se zbraněmi 

tehdejší doby, takže si na své 

přijdou uživatelé, co jdou rádi 

rovnou na věc, i ti, kteří raději 

zabíjejí potajmu. 
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Tygrovo prokletí 

Colleen Houcková 

Milý čtenáři, 

v říjnu jsem vám psala o upírech, a tak si myslím, že by to chtělo změnu!  :-)   

Tato kniha, kterou vám představím,  se hodí pro dospělé i děti, kteří rádi čtou fantasy knihy nebo každé knihy 

o čarodějích, vílách, proroctvích a lásce. 

Příběh vypráví o sedmnáctileté Kelsey Hayové, která přijme na prázdniny brigádu v cirkusu. Brigáda obnáší 

krmení zvířat, prodej vstupenek a úklid po vystoupení. Nástup na brigádu má Kelsey už v 6.00, a tak je ráda, že 

tam nabízejí i ubytování. 

Milý principál ji provede cirkusem a Kelsey hned učaruje bílý tygr, hned mezi nimi vznikne jakési pouto. 

Brigáda trvá tři týdny a mezitím seš Kelsey s tygrem, kterému říkají Ren, stihne skamarádit. Do cirkusu ale 

přichází záhadný pan Kadam a od cirkusu Rena koupí. 

Kelsey je smutná a nešťastná, protože jí končí brigáda a už 

Rena nikdy neuvidí. Pan Kadam ho odváží do Indie do 

rezervace pro bílé tygry. Kelsey dobrý vztah pomůže 

k tomu, že jí pan Kadam nabídne výlet do Indie, aby se o 

Rena starala, než si na rezervaci zvykne. Kelsey je nadšená 

a souhlasí a dobrodružství začíná.  

Z bílého tygra Rena se vyklube 300 let zakletý princ a žádá 

Kelsey o pomoc. Ona jako jediná má tu sílu zlomit kletbu, 

která poutá jak Rena, tak i jeho bratra. 

Kelsey je odvážná, ale podaří se jí kletbu zlomit? 

Přečtěte si to! A těšte se na 2. díl Tygrova stezka! 

Vaše Sima 

Na co jít do kina? 

Městské kino Beroun 

16.12.13. 13:45 Oggy a škodíci Bijásek 

16.12.13. 17:00 Hobit: Šmakova dračí poušť / 3D   

16.12.13. 20:30 Příběh kmotra   

17.12.13. 17:00 Hobit: Šmakova dračí poušť / 3D   

17.12.13. 20:30 Perverzní průvodce ideologií Filmový klub 

18.12.13. 18:30 Hobit: Šmakova dračí poušť / 3D   

19.12.13. 17:00 Hobit: Šmakova dračí poušť   

http://www.csfd.cz/film/348734-oggy-a-skodici/
http://www.csfd.cz/film/238304-hobit-smakova-draci-poust/videa/
http://www.csfd.cz/film/308348-pribeh-kmotra/
http://www.csfd.cz/film/238304-hobit-smakova-draci-poust/videa/
http://www.csfd.cz/film/286151-perverzni-pruvodce-ideologii/
http://www.csfd.cz/film/238304-hobit-smakova-draci-poust/videa/
http://www.csfd.cz/film/238304-hobit-smakova-draci-poust/videa/
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19.12.13. 20:30 Křídla Vánoc   

20.12.13. 17:30 Putování s dinosaury / 3D   

20.12.13. 20:00 Křídla Vánoc   

http://www.csfd.cz/film/330299-kridla-vanoc/
http://www.csfd.cz/film/301868-putovani-s-dinosaury/videa/
http://www.csfd.cz/film/330299-kridla-vanoc/
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Jak vyrobit lampion? 

Je to snadné! Potřebujeme: 

 krabičku od taveného sýru – kulatou 

s víčkem 

 průhledný (pauzovací) papír, barevné 

papíry, barevné papíry s reliéfem 

 nůžky (mohou být s ozdobným ostřím), 

krejčovský metr 

 lepidlo, lepicí pásku oboustrannou či 

obyčejnou, tavicí pistoli 

 ohebný tenký drátek cca 80 cm 

 čajovou svíčku 

 tenkou dřevěnou tyčku 

Postup 

 z víčka krabičky od sýra vystřihněte téměř celé dno tak, aby vám zůstal jen papírový kroužek 

 změřte obvod krabičky od sýra, přidejte cca 2 cm a dle získané délky upravte pauzovací papír 

 takto připravený pauzovací papír bude tvořit stěnu lampionu – pauzovací papír tedy můžete 

dle libosti pomalovat fixami, nalepit na něj různé tvary, vystřižené z barevených papírů či 

nálepky 

 na spodní díl krabičky od sýra nalepte pomocí tavící pistole či oboustranné lepící pásky 

čajovou svíčku 

 po vnějším obvodu spodní krabičk naneste lepidlo, nalepte po obvodu pauzovací papír, spoj 

papíru slepte pomocí lepidla či oboustranné lepící pásky 

 nyní máme dno lampionu + jeho stěnu 

 do papírového kroužku, který jsme vystřihli dříve, udělejte tlustší jehlou či bodlem zvrchu 

dvě protilehlé dírky, kterými protáhněte drátek (o délce cca 25cm), konce drátku na vnitřní 

straně kroužku mírně zvedněte, aby se drátek nevyvlékl 

 na vnější obvod papírového kroužku naneste lepidlo, kroužek přilepte zevnitř k hornímu 

okraji stěny lampionu (pauzovacímu papíru) 

 na dřevěné tyčce uděláme z tenkého drátku smyčku, háček či poutko, spojíme a zahákneme 

za drátek, kterým je opatřen lampion 

 zapálíme svíčku a hotovo… 
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Doufám, že se vám lampion povede! Držím palce! Sima 


