Připravili jsme
pro vás
Jarní akademii.

Konal se 4. ročník soutěže
v SUDOKU.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Byla pro nás
připravena v pořadí
již třetí tvořivá dílna.

Proběhl 20. ročník
Úpické laťky.

A mnoho dalšího ...

Zvítězil jsem
v okresním kole
Zeměpisné olympiády
a postupuju do kraje!

Oba jsme
postoupili do
krajského kola
v recitaci!

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

V dubnu až červnu se žáci 1. - 3. ročníku zúčastní plaveckého výcviku
v Krytém bazénu v Trutnově.
Výuka bude probíhat ve středu od 11.00 do 12.20 hod. Odjezd do Trutnova bude
z Náměstí T.G.M. v Úpici v 10.30 hod., návrat kolem 13.15.
Termíny výuky:
14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6.
Děti budou potřebovat plavky, mýdlo, ručník, hřeben - vše označené a v igelitové tašce, v chladných dnech
čepici.
Prosíme o zaslání zdravotních průkazů, abychom mohli dětem potvrdit způsobilost k výuce plavání. Pokud se
dítě nemůže výcviku ze zdravotních důvodů zúčastnit, musí mít potvrzení od lékaře.
Záloha na plavecký kurz se vybírá ve výši 350 Kč - prosíme zaplatit nejdéle do 15.4.2010.
(Jarmila Špůrová)
PROJEKT „JSME PŘECE KAMARÁDI“,
v rámci kterého chystají žáci 9. ročníku soutěže pro
své mladší spolužáky.
6. duben – soutěž ve skládání papíru A4
(třída 7.A, žáci 6. – 9. roč., začátek pro žáky 9. roč. ve
13.00, začátek pro žáky 6. – 8. roč. ve 13.40).
Podstatou soutěže je, kolikrát a za jak dlouho dokážete
přehnout papír formátu A4.
12. duben – překážková dráha pro žáky 1. stupně
(malá tělocvična, žáci 1. – 5. roč., začátek pro žáky 1. a
3. roč.: v 11.45, začátek pro žáky 2., 4. a 5. roč. ve 12.45)
28. duben – turnaj dvojic ve stolním fotbálku
(školní klub, začátek ve 12.45, turnaj je určen pro žáky 4.
– 5. roč., dvojice mohou být chlapecké, dívčí i smíšené)

BLAHOVECKÉ HRY
Začátkem dubna se opět uskuteční Blahovecké hry.
V úterý 13. dubna se od 8.00 představí žáci
1. – 3. ročníku,
od 10.00 bude tělocvična vyhrazena
čtvrťákům a páťákům.
Soutěžit se bude jako obvykle v člunkovém běhu,
hodu plným míčem, skoku z místa a šplhu.
Děti, moc se těšíme na vaše výkony a na skvělou
sportovní atmosféru!
Na čtvrtek 22. dubna 2010
pro vás chystáme celoškolní projekt
„VODA“.

6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když
voda nebude
 2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče
za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
 1. skupina – zdroje vody pro naše město, úprava na pitnou
vodu
 2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
 3. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
 zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
 voda v našem těle
9. ročník:
 extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
 zpracování referátů s ekologickou tématikou

Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“
DEN ZEMĚ ANEB POMÁHÁME
ZVÍŘATŮM
Dost bylo pomoci lidem – nepořádníkům.
Letos jsme se rozhodli pomoci těm, kteří za
nepořádek nemohou a přesto v něm musí žít.
Pomůžeme zvířatům!
Ve spolupráci s Oddělením správy lesního
majetku a životního prostředí (konkrétně
s jeho vedoucím p. Dušanem Effenberkem,
DiS.) budeme uklízet městské lesy.
A abychom pomohli i zvířatům v zajetí,
vysíláme 7.B na brigádu do ZOO Dvůr
Králové nad Labem.

Na první poprázdninové vyučování 1. března 2010 jsme pro žáky 7. tříd nepřipravili klasický pondělní rozvrh, nýbrž
akci nazvanou „Den ve středověkém městě“.
Den byl rozdělen do tří bloků. V prvním si naši sedmáci zahráli
na středověké lokátory a za pomoci předtištěných obrázků staveb
vytvářeli vlastní město. Podle dobových zvyklostí, se kterými se
seznámili již dříve v hodinách dějepisu, a částečně i podle vlastní
fantazie vytvářeli náměstí a ulice, městské hradby i okolní
krajinu. Blok číslo dvě byl vyhrazen pro pojmenování města,
vytvoření jeho erbu a sepsání pověsti o jeho vzniku formou
gotického rukopisu. Poslední část dne děti asi zaujala nejvíce,
neboť se díky panu Danielu Richterovi z dohalické společnosti
Dějeprava mohly seznámit s každodenním životem obyvatel
českého království v době posledních Přemyslovců. Ve třídě se
při poutavé besedě objevili zemědělec i selka, šlechtic z doby
míru i rytíř v plné zbroji. Žáci si kromě vyzkoušení bohatého
souboru replik dobových oděvů mohli potěžkat meč, prohlédnout
dýky a nože, zkusit boj s kopím, navléknout různé „chrániče“
používané v boji, zacinkat pražskými groši, obdivovat pohár z
tzv. lesního skla i cínové, keramické a dřevěné nádobí. Zbylý čas
jsme ještě využili k žonglování s míčky, ke hře v kostky, skládání
pyramidy středověké městské společnosti a zahráli jsme si i na
slepce, jejichž úkolem bylo poznat, jaké zboží se prodávalo na
středověkém trhu.

Doufáme, že se sedmákům akce líbila, pobavila
je i poučila a že si uvědomili, jak šikovní a
vynalézaví naši předkové byli, jak si vážili své
práce i jak odlišné bylo postavení šlechty a
poddaných, bohatých patricijů a chudých
rolníků či tovaryšů.
Našim žákům patří poděkování za pěknou práci
i chování, panu Richterovi za besedu a kolegům
z učitelského sboru za pomoc s organizací celé
akce.
(Renata Kafková)
ROZHOVORY S ÚČASTNÍKY:
Jak jste tvořili vaše středověké město?
Sára Gottsteinová:
„Tvořili jsme ho tak, že jsme si nejdřív jako
podklad nakreslili krajinu a potom jsme
vystřihli a nalepili domečky.“
Jakou pověst vymyslela vaše skupina?
Karolína Kopecká:
„Naše skupina vymyslela pověst o skřítcích,
kteří si rozdělili své bohatství s lidmi.“
Co se ti na dnešním projektu nejvíce líbilo?
Daniel Dolejška:
„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme se převlékali do
starodávných obleků.“
Reportáž z této i z mnoha dalších akcí můžete
vidět na www.zsbcupice.cz (v menu Blahovka
Tv).

Středeční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Právě na 17. 3. byl totiž naplánován 4. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 26 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci
2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější než
první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či odevzdal nesprávné
řešení, bylo mu za toto kolo automaticky započítáno 20 minut.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězil Petr Rychlík. „Dospělé“ kategorii již potřetí za sebou kralovala Anna
Martincová. Blízko titulu mezi žáky 2. stupně byla i její stejnojmenná dcera. Nakonec však pouze zopakovala loňské
druhé místo. Letošnímu vítězi, Lukáši Vlčkovi, ale podlehla o pouhé 3 sekundy!
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Výsledné pořadí 1. kategorie
(žáci 1. stupně):
1. Petr Rychlík
2. Lukáš Čudka
3. Kateřina Knížová
4. Jakub Dytrych
5. Simona Knížová
6. Tomáš Vrána
7. Aleš Scholz
8. Kamila Kuldová
9. Vendula Korubová
10. Pavel Doležal

2 min 31 s
3 min 42 s
21 min 13 s
21 min 15 s
22 min 01 s
22 min 09 s
23 min 17 s
23 min 24 s
23 min 57 s
40 min

Takto bylo zadáno
1. kolo v kategorii
žáků 1. stupně.
Dokážete to také
vyřešit? Tak příští
rok určitě přijďte!
Ve spodní části
stránky si můžete
vyzkoušet řešení 1.
kola
v kategorii
žáků 2. stupně.
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Výsledné pořadí 2. kategorie
(žáci 2. stupně):

Vítězové žákovských kategorií.
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Lukáš Vlček
Anna Martincová
Kristýna Farská
Štěpán Mareš
David Vlček
Michaela Ševcová
Pavel Šrejber
Vojtěch Levinský
Tomáš Balcar
Kristýna Balcarová

3 min 53 s
3 min 56 s
23 min 07 s
24 min 37 s
24 min 40 s
24 min 43 s
26 min 13 s
29 min 20 s
40 min
40 min

Ve středu 10. března se v Trutnově konalo okresní kolo v recitaci pro 1. a 2. kategorii. Už potřetí za sebou v něm
byli naši žáci velice úspěšní. Velkou radost nám udělali Matyáš Nývlt z 2.B a stejně jako loni Veronika Davidová
ze 4.B – oba postupují do krajského kola v Hradci Králové. Matyáš s vtipnou básničkou Miloše Kratochvíla
Počítání do čtyř a Veronika s veselou prózou Vojtěcha Steklače Inspektor.
Maty a Verčo, držíme vám palce, přejeme co nejlepší umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
(Eva Prouzová)
Kdo ti pomáhal s výběrem básničky?
Veronika: Pomáhala mi paní učitelka.
Matyáš: Mně taky pomáhala paní učitelka.
Podle čeho sis básničku vybíral(-a)?
Veronika: Já jsem si ji vybírala podle toho,
jaké
minulý
rok
recitovali
kamarádi.
Matyáš: Podle toho, aby se mi dobře
recitovala a líbila se mi.
Která básnička se ti nejvíce líbila ve
školním kole?
Veronika: Básnička od Báry Šrůtkové.
Matyáš: Básnička od Verči Davidové.
Po kolikáté jsi postoupil(-a) do okresního a
poté do krajského kola?
Veronika: Podruhé.
Matyáš: Poprvé.
Na co se nejvíc těšíš do krajského kola?
Oba odpověděli stejně: Na umístění.
Výborného výsledku dosáhl Radim Kejzlar ze 6.A v rámci
Držíme palce!
Zeměpisné olympiády. V jejím okresním kole, které se
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)
konalo 17. 3. ve Dvoře Králové nad Labem, nedal konkurenci
žádnou šanci a s přehledem zvítězil. Jeho suverenitu
podtrhuje náskok 20 bodů na druhou v pořadí.
Radim samozřejmě postupuje do krajského kola, které
proběhne 13. dubna v Hradci Králové.
Děkujeme za vzornou reprezentaci, ještě jednou
blahopřejeme a určitě mu budeme držet palce v jeho dalším
zeměpisném tažení.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Neztratili se ani naši další reprezentanti. Jakub
Skřivánek obsadil v kategorii žáků z 8. – 9. ročníku 10. místo
a Daniel Souček v kategorii sedmáků 12. místo.

V průběhu měsíců listopadu až března
proběhlo na naší škole školní kolo Fyzikální
olympiády.
V kategorii F se úspěšným řešitelem
(podmínka odevzdání alespoň 4 úloh
s minimálním ohodnocením 5 bodů) stala
pouze Michaela Ševcová z 8.A. Poděkování
za snahu patří také Nikole Valentové (8.A).
V kategorii E byla jedinou řešitelkou
Dominika Mjartanová, které k získání titulu
úspěšného řešitele chybělo jen několik bodů.
Tímto Dominice děkuji za její snahu zvláště
proto, že velcí matematikové z této třídy
podlehli své lenivosti a soutěže se
nezúčastnili.
(Věra Nývltová)

Od ledna probíhalo korespondenční kolo Astronomické
olympiády. Žáci ve dvou kategoriích, G-H (pro 6. a 7.
ročník) a E-F (pro 8. A 9. ročník ) řešili úlohy především
týkající se planety Marsu. Řešitelé korespondenčního kola
jsou žáci, kteří již před tím úspěšně prošli náročným školním
kolem.
Úlohy z korespondenčního kola mohli řešit doma, ve
spolupráci s pracovníky Hvězdármy v Úpici a za použití
různé odborné literatury a internetu. Jejich řešení bylo
odesláno výboru Astronomické olympiády k hodnocení.
Vypracované práce odevzdali naši nejmladší astronomové
Kristýna Balcarová, Tomáš Balcar, Zdeněk Ledvina a
pokročilí astronomové Michal Souček, Petr Čapek, Michaela
Ševcová a Klára Kultová. Čekáme hodnocení komise, držíme
palce.
(Věra Nývltová)
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Napiš na
soutěžní
kupón a
vyhraj

!!!!! VYHRÁVÁ TEN, KTERÝ VYTVOŘÍ
NEJVÍCE SLOV !!!!!
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Find:
BASKET, BUNNY, CHOCOLATE, COLOUR,
DECORATE, DAFFODIL, RABBIT, SPRING,
EASTER, HIDE, HUNT, SWEETS
TAJENKA: _ _ _ _ _ _ _
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(tajenku tvoří písmenka do ☻) !!!SOUTĚŽNÍ!!

Hajný chytil v lese chlapa s autem a v kufru našel jelena. Obořil se na něho: „Co to má znamenat?“ Chlápek odvětí:
„Nic, to je můj pes!“ Hajný: „A co ty parohy?“ Chlápek : „To je jeho problém!“
Slepý a hluchý hrají na zábavě. Slepý se ptá hluchého : „Už se tancuje?“ Hluchý : „Proč, my už hrajeme?“
Anička přiběhne k mamince: „Maminko, prosím tě, neměla bys deset korun pro jednoho starého pána?“ „To je od
tebe moc hezké, Aničko, že myslíš na staré lidi! A kde ten pán je?“ „Támhle stojí a prodává zmrzlinu.“
Chlap přiběhne v noci k blázinci a začne vší silou bušit na dveře a řvát: „Pusťte mě dovnitř, já jsem se zbláznil!“ Ze
dveří vyleze vrátný a zařve na něj: „Člověče, je půl třetí v noci, Vy jste se zbláznil!“
Začala hořet policejní stanice. Policajti museli před ohněm utéci až na střechu. Když přijeli hasiči, roztáhli plachtu a
policajti začali po jednom skákat. Ale vždycky, když policajt skočil, tak hasiči s plachtou uhnuli, a děsně se smáli,
když se policajt dole rozmázl. Až přišel na řadu poslední - náčelník. Ten tušil podraz, tak vytáhl pistoli, namířil na
hasiče a povídá: „Mě se vám nepodaří oblafnout! Ruce vzhůru, plachtu na zem a všichni tři kroky dozadu!“
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Obdélník KLMN na obrázku má obsah 36 cm2. Jaký obsah má černě
vybarvená plocha ABCD?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!
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Jde ředitel při hodině po chodbě a z jedné třídy slyší řev. Jde dovnitř, učitelka nikde. Polovina žáků se směje, zbytek
brečí. „Proč se smějete?“ „Protože učitelka vypadla z okna.“ „A proč vy brečíte?“ „Protože jsme to neviděli.“
Jde koza do města a říká kůzlatům: „Když někdo bude chtít jít dovnitř tak se zeptejte na heslo. Heslo je - polib si
vemínko.“ Vlk to zaslechl a jak koza odešla, hned zaťukal a řekl: „Kůzlátka otevřete! Já jsem maminka.“ A to
nejchytřejší se zeptalo: „Jaký je naše heslo?“ „Polib si vemínko.“ Kůzlata: „A ty si taky polib, my máme kukátko.“
Blondýnka v kuchyni. Přijde za ní novomanžel a ptá se jí: „Proč už půl hodiny držíš tu slepici za krk?“ „Vždyť tady
píšou, že slepici nejprve půl hodiny dusíme!“
Američan a Čech jedou spolu vlakem. Američan plivne z okna, vrátí se to zpět, obletí Čechovi dvakrát okolo hlavy a
zase vyletí z okna ven. Američan se představuje: „John Smith, profesionální mistr USA v plivání!“ Čech plivne
Američanovi mezi oči a představí se: „Pepa Stárek, začátečník!“
Přiběhne Pepíček domů a ptá se: „Tatí, co je to mozek?“ „Dej mi pokoj, já mám v hlavě úplně jiné věci!“
Američan, Angličan a Rus srovnávají životní úroveň. Američan: „My máme v rodině většinou 3 auta. Jedno na
běžný provoz - nákupy, zaměstnání..., druhé na reprezentaci - divadlo, koncerty... a třetím jezdíme do zahraničí na
dovolenou.“ Angličan: „My máme 2 auta. Jedno na celý rok, ale na dovolenou do zahraničí jezdíme tím druhým.“
Rus: „My máme jedno auto na celé město a do zahraničí jezdíme zásadně s tanky.“
„Právě jsem v jiném stavu,” telefonuje manželce z práce kosmonaut. „Sakra, ne těhotný, ve stavu beztíže!”
Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne hlavu a řekne: „BUUUUU.“ A druhá: „No, zrovna jsem to chtěla říct.“
Chemik vstoupí do lékárny a ptá se lékárníka: „Máte, prosím Vás, kyselinu acetylsalicylovou?“ „To myslíte
aspirin?“ ptá se nejistě lékárník. „Ano, ano, to je ono, víte, nikdy si ten název nemůžu zapamatovat.“
V autoškole dostala blondýnka otázku, co je to jednosměrná doprava. „Jednosměrná doprava,” povídá dívka, „je
taková ulice, v níž může být chodec přejet jen zezadu.”
Připluje trosečník na ostrov, kde se na něho vrhnou dva vyzáblí, otrhaní muži. „Kdy jste ztroskotal?” „Dnes ráno.”
„Výborně! Člověče, na vás čekáme! My jsme si vsadili v 34. sázkovém týdnu do sportky a do dneška nevíme, jak
vyšel druhý tah!”
(stránku připravili Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Již potřetí v tomto školním roce, po dýňáčcích
a vánoční dílně, se v jídelně naší školy sešlo na
sto zájemců o ruční práce. První jarní středu
odpoledne, kdy sluníčko lákalo ven, si několik
desítek maminek, babiček a tatínků dokázalo
najít čas na své zvídavé ratolesti a spolu s nimi
si vytvořit velikonoční zápich, slepičku či
kornout, ozdobit perníček nebo vajíčko.
Dokonce měli možnost naučit se plést
pomlázku z osmi až devíti proutků.

Dobrou náladu všech malých i velkých umocňovaly
písničky z pohádek, pří kterých se dětem nejen
dobře pracovalo, ale i zpívalo a nechtělo ani
odcházet. A tak, po dvouhodinovém pracovním
maratónu, nezbylo než práci ukončit pro nedostatek
dalšího materiálu. Odměnou všem byla, kromě
zaslouženého lízátka, spousta zdařilých výrobků
a pocit z dobře vykonané práce.

Poděkování patří všem, kdo se na hladkém průběhu velikonoční dílny podíleli – učitelkám a vychovatelkám
z 1. stupně, paní Holmanové, paní Voleské a panu učiteli Královi. Pochvalu zaslouží také „parlamenťáci“
z 2. stupně za ochotnou pomoc při organizaci a hezký přístup k mladším kamarádům.
(Daniela Mikešová)

Přehled žáků, kteří slaví své narozeniny v březnu:
Ve středu 4. března 2010 zavítal náš školní sboreček na
posezení bývalých zaměstnanců úpických škol. Ve
Vinárně
U
Čepelků
se
prezentoval
zhruba
dvacetiminutovým vystoupením, v rámci něhož zazpíval
pět písniček a odrecitoval několik básniček. „Tři oříšky“,
„Jaro“, „Pasu, pasu písničky“ a další skladby určitě vřelé
důchodce potěšily. A když k tomu přibyl ještě školní
časopis a přáníčko ke Dni učitelů, nebylo co řešit. Naše
zpěváčky vyprovodil zasloužený potlesk. Na památku si
navíc každý z nich odnášel pexeso s pohádkovými
postavičkami.
Členům sborečku i paní učitelce Řehákové děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
P.S.: V březnu měl sboreček ještě další tři velmi úspěšná
vystoupení.
(Martin Dytrych)

2. duben
4. duben
4. duben
6. duben
7. duben
10. duben
11. duben
13. duben
13. duben
15. duben
16. duben
17. duben
20. duben
24. duben
24. duben
25. duben
27. duben
27. duben
27. duben
30. duben

-

Filip Kuťka (8.B)
Kateřina Staníková (9.A)
Julie Térová (1.A)
Daniel Kadaník (5.A)
Michaela Řeháková (7.A)
Pavel Benko (2.A)
Jonáš Hetflejš (2.A)
Filip Ferenc (8.A)
Marie Kuťková (5.A)
Josef Ott (9.A)
Alžběta Kubcová (8.A)
Lenka Rejchrtová (8.A)
Matěj Vocej (4.A)
Petr Čapek (8.A)
Lucie Mědílková (9.A)
Lukáš Mjartan (8.A)
Andrea Čudková (3.A)
Nicol Kadrmasová (6.A)
Veronika Neudeková (2.B)
Lukáš Beneš (9.A)

Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)
Od ledna 2010 se rozběhly na naší škole další tři
zájmové kroužky – anglický jazyk pro prvňáčky a
ve dvojí podobě zdravotnický kroužek (pro žáky
3. – 5. ročníku a žáky 6. – 9. ročníku). Celkem
tedy nabízíme činnost již v 18 kroužcích.
(vedení školy)

Dvanáct dívek a chlapců ze 2. a 3. ročníku zkrátka
nedalo svým soupeřům šanci. Hnáni touhou po
vítězství v prvním zápase doslova smetli ZŠ Malé
Svatoňovice 14 : 0. A i když zápasy proti Rtyni a
Lánům již nebyly tak jednoduché, přesto je zvládli a
oba vyhráli 8 : 6. K našemu smíšenému družstvu tak
letí slova uznání za sehranost a bojovného ducha. K
nejlepším hráčům našeho týmu, Martinu Krouželovi,
Davidu Nývltovi a Jakubu Kábelovi, pak jistě gratulace
k jejich vynikajícím výkonům.
(Martin Dytrych)
Naši školu vzorně reprezentovali:
Renata Galuščáková, Jakub Hron, Kamila Gottsteinová, Jakub Kábele,
Simona Knížová, Vendula Korubová, Martin Kroužel, Kamila Kuldová,
David Nývlt, Vít Pulchart, Samuel Pumpa, Eliška Žlůvová
BČ
BČ
ÚL
RT
MS

6:8
6:8
0 : 14

ÚL
8:6
8 : 12
5:8

RT
8:6
12 : 8
6:8

MS
14 : 0
8:5
8:6

BODY
6
4
2
0

SKÓRE
30 : 12
26 : 21
22 : 26
11 : 30

POŘADÍ
1.
2.
3.
4.

Okrskové turnaje ve vybíjené mají v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků svou tradici.
V úterý 11. března 2010 se zde konal turnaj chlapeckých a dívčích družstev 4. - 5. tříd. Kdo se přišel podívat, byl
překvapen, jak se našim hra dařila a jaké výborné výkony hráči podávali. Chlapci obhájili loňské prvenství a získali
putovní pohár, děvčata obsadila krásné 2. místo. Nejlepšími hráči chlapců byli Petr Vlček a Radek Dufka, z děvčat
nejlépe hrály Kamila Šlechtová, Eva Ferencová a Tereza Jareišová.
(Jarmila Špůrová)
Reprezentovali nás:
Chlapci: Petr Kábele, Petr Vlček, Martin Lacko,
Daniel Špinler, Tomáš Reichert, Lukáš Aman, Petr
Rychlík, Radek Dufka, Vojtěch Kubec, Mikoláš
Zajac, Jan Jareiš

Dívky: Diana Neureiterová, Kateřina Knížová, Karolína
Polcová, Andrea Pátrová, Veronika Davidová, Kamila
Šlechtová, Eva Ferencová, Tereza Jareišová, Nikola
Mlčáková, Johana Grundová, Šárka Winklerová, Šárka
Levinská
Družstva mladších žáků/4. –5. ročník/ :
Tabulka turnaje mladších žáků (4. –5. ročník) :
BČ

MS
10 : 11

ÚL
16 : 5
11 : 14

RT
10 : 6
14 : 3
16 : 5

BČ
MS
11 : 10
ÚL
5 : 16
14 : 11
RT
6 : 10
3 : 14
5 : 16
O pořadí na 1. – 3. místě rozhodovala „minitabulka“.

Body
4
4
4
0

Skóre
36 : 22
36 : 27
35 : 32
14 : 40

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Body
4
4
2
2

Skóre
22 : 18
20 : 16
21 : 23
18 : 24

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Tabulka turnaje mladších žákyň (4. –5. ročník) :
MS
MS
BČ
ÚL
RT

5:7
6:9
7:6

BČ
7:5
5:7
4:8

ÚL
9:6
7:5
7 : 10

Zkratky:
BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
ÚL = ZŠ Úpice - Lány
MS = ZŠ Malé Svatoňovice
RT = ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
(stránku připravila Eva Prouzová)

RT
6:7
8:4
10 : 7

Průběžné pořadí Grand Prix – 1. stupeň
ŠKOLA

BČ

ÚL

RT

MS

CELKEM BODŮ

21

16

14

9

POŘADÍ ŠKOL

1.

2.

3.

4.

I naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, který se vztahuje na žáky prvních až
pátých ročníků základních škol. O co se jedná?
Děti budou dostávat zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a
zeleninu, pokud bude bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné
a zeleninové šťávy, pokud neobsahují předešlé přísady a neobsahují konzervanty. Četnost
dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí.
Cílem projektu je podpořit změnu stravovacích návyků dětí, zvýšit u nich spotřebu ovoce a
zeleniny a následně tak přispět ke snižování dětské obezity.
Koordinátorkou projektu na naší škole je paní učitelka Marie Hubálovská.
(Eva Prouzová)

Stejně jako v minulém školním roce jsme se i letos jako škola zúčastnili veřejné sbírky na
podporu chovu koní. Chovem se zabývá občanské sdružení CPK – CHRPA se sídlem
v Rokytně nedaleko Pardubic. Jejich cílem je výcvik koní pro ústavy a léčebny v celé České
republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy prostřednictvím jízdy na koni – tzv.
hiporehabilitací.
Doprovodnou akcí této sbírky (jak již bylo zmíněno v lednovém čísle školního časopisu) byla i výtvarná soutěž
„Kůň terapeut“, do které se přihlásila Lucie Havelková z 9.A.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje knižních záložek s obrázky koní. Zakoupením těchto předmětů přispěla
řada žáků i učitelů naší školy k záchraně koní a posloužili tím dobré věci. A kolik že jsme nakonec vybrali? Na
konto veřejné sbírky bylo zasláno 720,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným „dárcům“ srdečně poděkovat.
Věříme, že tuto částku příští rok překonáme.
(Jaromír Beránek)

Učitelé tělesné výchovy byli potěšeni nabídkou TJ Sokol Úpice. Ve
čtvrtek 18. března 2010 připravili cvičitelé pan Martin Just a paní
Lenka Machová nafukovací koberec do tělocvičny. Pod odborným
vedením obou cvičitelů se v hodinách tělesné výchovy na koberci
vystřídali všichni žáci 1. stupně. O přestávkách využili tuto nabídku i
žáci 2. stupně. Všichni odcházeli z tělocvičny velmi spokojeni.
Touto cestou děkujeme TJ Sokol Úpice.
(Jarmila Špůrová)

Druhý víkend v březnu opět ožil areál na Podrači. Konala se
zde tradiční výstava drobného zvířectva. V pátek,
12.března, jsme výstavu navštívili i my s dětmi ze školní
družiny.
Děti nebyly tentokrát jen ve funkci pozorovatelů, ale
zapojily se i do hodnocení v soutěži o nejlepšího holuba,
slepici a kachnu. Každý hned u vstupu obdržel hlasovací
lístky, které během prohlídky vyplnil a hodil do zapečetěné
krabice. Proti předchozím výstavám pořadatelé upustili od
tomboly, děti si však mohly zakoupit drobné sladkosti.
Závěr naší návštěvy obstarala společná fotografie dětí
s předsedou místního spolku chovatelů Miloslavem
Hertlem.
Poděkování patří nejen dětem za vzorné chování, ale také
Otakaru Bártovi z 5.A, který se ujal role průvodce.
(Eva Jansová)

Jaro je za dveřmi, ale plno sněhu a studený vítr tomu zatím
nenasvědčují. A tak snad aspoň trochu sluníčkové nálady přinesla
divákům Jarní akademie v Divadle Aloise Jiráska, kterou v úterý 16.
března připravili převážně žáci 1. stupně naší školy. Na jevišti se
střídaly tanečky s pásmy básniček a písniček v podání našich
nejmenších, ale mohli jsme také slyšet šikovné budoucí hudebníky a
recitátory nebo se zaposlouchat do Svěrákovy minioperky Červená
karkulka. Čtvrťáci nás na originální přehlídce seznámili s
nejnovějšími módními trendy a členové dramatického kroužku pro
nejmenší zahráli pohádku O zatoulaném koťátku. Celá akademie
tradičně vyvrcholila vystoupením pěveckého sborečku nejmladších
žáčků. Doufejme, že jejich jarně veselé písničky konečně přivolají
jaro.
(Eva Prouzová)
Opera Karkulka v podání 4.A.

Modelky a modelové módního salónu Skřivánek.

Kuřátka z 1.A.

Hannah Montana v podání 5.A.

PROGRAM JARNÍ AKADEMIE
 Vstup moderátorek Terezy Seidelové a Denisy
Nývltové.
 Vystoupení školního sborečku (2 písně, flétničky)
pod vedením p. uč. Řehákové.
 Představení 1.A (básničky, tanec „Kuřátka“).
 Vystoupení 2.A (2 písně, tanec „Berušky“).
 Třída 2.B předvedla tanec „Bobr“. S básní „Počítání
do čtyř“ vystoupil vítěz okresního kola v recitaci
Matyáš Nývlt.
 Dramatický kroužek pod vedením p. uč. Báčové
zahrál pohádku „Zatoulané koťátko“.
 Vstup moderátorek Terezy Seidelové a Denisy
Nývltové.
 Módní přehlídka „Salónu Skřivánek“ v podání 4.B.
 Třída 3.A předvedla fotbalové vystoupení chlapců
„Zelená je tráva“ a rytmické taneční vystoupení
dívek.
 Hudební vystoupení žáků 4.B – na varhany zahrály
Veronika Davidová, Kamila Kostovská a Šárka
Levinská, na trumpetu zahrál Jaroslav Suchánek,
své pěvecké umění prokázala Kamila Kostovská.
 S básní „Inspektor“ vystoupila vítězka okresního
kola v recitaci Veronika Davidová.
 Žáci 4.A zazpívali a zahráli operu „Karkulka“.
 Vstup moderátorek Terezy Seidelové a Denisy
Nývltové.
 Závěrečné pěvecké vystoupení.

Pět týdnů po stanovení čtyřiadvacetihodinového rekordu v překonávání laťky opět žila naše tělocvična skokem
vysokým. Na sobotu 27. března byl totiž pro výškaře připraven jubilejní 20. ročník Úpické laťky. Mítink pořádaný ZŠ
Úpice – Lány, ZŠ Bratří Čapků a Gymnáziem a SOŠ Úpice znovu nezklamal. Jako vždy přilákal desítky skokanů a
skokanek ze širokého okolí. A i letos bylo, na co se dívat.
Škoda jen, že naše reprezentace utrpěla velké ztráty. Ze soupisky vypadli nadějní skokané, kteří reprezentovali místní
TJ Sokol na župním přeboru, a tak trochu čáru přes rozpočet nám udělal i ples ZUŠ A. M. Buxton. I přes to všechno
se naši reprezentanti snažili. Nejhodnotnějších umístění dosáhli Eliška Buryšková (5. místo) a Nicol Kadrmasová (6.
místo) v kategorii mladších žákyň a Vojtěch Levinský (8. – 9. místo) v kategorii mladších žáků.
Všem našim výškařkám a výškařům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Martin Dytrych)
Výsledky v kategorii mladších žáků:
1.
Patrik Janovský (ZŠ Úpice – Lány)
2.
Lukáš Pícha (TJ Dvůr Králové n. L.)
3.
Phuong Hoang (Gymnázium Trutnov)
8. – 9. Vojtěch Levinský (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
10.
Daniel Ševc (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
13.
Jiří Zákravský (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

151 cm
141 cm
141 cm
130 cm
125 cm
115 cm

Výsledky v kategorii mladších žákyň:
1. Zuzana Vítková (TJ Sokol Dvůr Králové n. L.)
2. Daniela Janatová (ZŠ V Domcích Trutnov)
3. Lada Pejchalová (ZŠ Mládežnická Trutnov)
5. Eliška Buryšková (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
6. Nicol Kadrmasová (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

138 cm
135 cm
125 cm
120 cm
115 cm

Výsledky v kategorii starších žákyň:
1. Nikol Bošelová (Gymnázium Trutnov)
146 cm
2. Karolína Chaloupková (TJ Sokol Dvůr Králové n. L.) 143 cm
3. Tereza Hajnyšová (TJ Dvůr Králové n. L.)
140 cm
Výsledky v kategorii starších žáků:
1.
Daniel Vondráček (TJ Dvůr Králové n. L.)
2.
Pavel Jiříček (Gymnázium a SOŠ Úpice)
3.
Petr Kaiser (TJ Dvůr Králové n. L.)
12.
Tomáš Paťha (ZŠ Bratří Čapků Úpice)
18. – 19. Viktor Kejzlar (ZŠ Bratří Čapků Úpice)

Zajímavosti z 20. ročníku:
Počet účastníků se zastavil na počtu 80.
Padl rekord Úpické laťky v kategorii mladších žáků, o který se
postaral výkonem 151 cm Patrik Janovský.
Program byl zpestřen tanečním vystoupením ZUŠ A. M. Buxton
Úpice, diváci byli též svědky skokanské Sans Encombre Show.
Organizátoři se poprvé objevili v jednotném oblečení.

153 cm
153 cm
150 cm
140 cm
130 cm

Založil mne pan Tas nebo snad už jeho otec, pan Petr ze Skalice. Můj
zakladatel pocházel z významného rodu pána erbu třmene, který držel
purkrabství, to jest správu v Kladsku, i jinde už ve 12. století. Jednalo
se o poměrně velké panství.

Po panu Tasovi mě zdědil jeho syn Jaroš. Ten však byl
nakonec nucen mě prodat. Pak jsem rychle vystřídal
několik majitelů, až mě kolem roku 1330 koupili páni
z Dubé. Od roku 1420 byl mým pánem Jiří z Dubé,
významný to představitel takzvané sirotčí šlechty, což
mu vyneslo nevítanou pozornost ze strany slezských
sousedů, kteří se mstili za husitské výpady.
A byla to právě slezská knížata a měšťané z Lužice a
Slezska, kteří nakonec rozhodli o mém osudu. Vykoupili
mě a po dohodě s majiteli pobořili Tak se roku 1447
skončila má bohatá historie hradu. Jako rozvalina jsem
ovšem přežil a dnes si dělám zálusk na nový kabát.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností
a vyznač ji na soutěžním kupónu.
a) Hrad Skály (Bischofstein)
b) Hrad Vízmburk
c) Hrad Rýzmburk u Žernova
d) Hrad Střmen
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Kdo byl pan Tas? Je nepochybné, že budil pozornost
nesrovnatelně větší, než moji další pánové. Zmiňují se o
něm nejen Dalimil, ale i zbraslavský kronikář Konrád. Z
jejich poznámek vyplývá, že Tas rozhodně nebyl
nevýznamnou postavou a že zastával v době, kdy měl být
zavražděn (1304), poměrně významný úřad královského
............... (viz tajenka).

Ozdobný pletenec lidských vlasů
Hospodářské zvíře.
Dolní část lidské tváře.
Člověk, který užívá titul MUDr.
Slovo s opačným významem ke slovu suchý.
Jednotka hmotnosti.
Část věty.
Hádka.
Podzimní měsíc.
Pozdrav.
Žolík.

(stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s žáky volitelného předmětu „Týmová práce“)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název objektu, ve kterém se
můžete ubytovat. Písmena, ze kterých je složen, musí
být ve větě bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
Viděli jste už jeho televizi?
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

2. ÚKOL:
Následující slovo je zašifrováno posunem v abecedě.
Všechna písmena v zadaném slově musíte posunout o
stejný počet míst v abecedě dopředu či dozadu a získáte
správné řešení. Uvažujeme abecedu bez háčků a čárek.
SDOKN
Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Trojúhelník je rovinný geometrický
útvar se třemi vrcholy a třemi
stranami.

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
trojúhelníků?

Jedou dědeček s vnoučkem autobusem, když si k nim
přisedne starší, silně namalovaná paní. Vnouček na ni
nejprve upřeně hledí, nakonec to nevydrží a pěkně od
plic se dědečka zeptá, proč je ta paní zmalovaná.
Dědeček se k němu nakloní a něco mu trpělivě
vysvětluje. Když děda skončí, chlapec se zvědavě nahlas
zeptá: „A dědo, co je to stará ochechule?“
Ptá se lord sluhy: „Má citron zobáček?“ „Ne, pane.“
odpoví sluha. „A nožičky?“ „Ne, pane.“ „Tak to jsem si
do čaje vymačkal kanára.“
Baví se Němec, Američan a Čech, kdo má lepší auta.
Němec: „My máme tak dobrý auta, že když zapomenou
zamknout, za pár vteřin se rozhouká alarm.“
Američan: „To nic není, to když my zapomeneme
zamknout auto, za pár vteřin se zamkne samo.“
Čech: „To u nás když zapomenou zamknout auto, tak se
za pár vteřin stane neviditelným.“

Do čekárny vstoupí sestra a volá: „Pan Dupal!“ Nikdo se neozývá, tak volá znova. Najednou vyleze ze záchodu
chlap a sestra se ptá: „Vy jste Dupal?“ „Ne, já jsem čůral!“
Do Ruska přijde zásilka švédských motorových pil. Pily však Rusové o měsíc později vrátí Švédům s tím, že
nenařežou tolik dřeva, co je napsáno v papírech. S druhou zásilkou vyšlou Švédové i svého odborníka. Ten se ptá:
„Kolik jste s tou pilou nařezali za hodinu?“ Ruský dřevorubec odpoví: „Čtyři kubíky!“ „To není možné, u nás s tím
udělají až šest kubíků a ještě si stihnou oddechnout.“ Rozhodne se, že jim to ukáže a nastartuje teda pilu. Ruský
dřevorubec nechápe: „Co je to za rachot?“
Stěžuje si jeden policista druhému: „Představ si, koupil jsem si přesýpací hodiny, ony se mi přesypaly a dál už
nic...“
„Toníku, vyskloňuj slovo chléb.“ „První pád: Kdo, co? Chléb. Druhý pád: S kým s čím? Se salámem. Třetí pád.
Komu čemu? Mně."
Po ránu: „Josef, kde ses takhle zřídil?“ „Ale, jdu si takhle včera z hospody, najednou se proti mně nečekaně zvedl
chodník a praštil mě do obličeje!“
Chuck Norris zemřel již před 10 lety, ale Smrtka neměla odvahu mu to říct.
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže. Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat,
pakliže je hodně sucho!“ „Výborně!“ Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl
batoh a pak lyže!“
Ve vlaku sedí paní s malým chlapečkem na klíně a naproti nějaký pán. Chlapeček se vyptává: „Kolik je ti, pane?“
Muž s úsměvem odpoví. „A máš ženu?“ Muž trpělivě odpoví na všechny zvídavé otázky. Chlapeček se nakonec
obrátí k mamince: „Je to všechno, co jsi chtěla vědět?“
Víte, co by se stalo, kdyby datel neměl zobák? Rozbil by si hlavu...
(Martin Dytrych a žáci volitelného předmětu „Týmová práce“)

Celoroční soutěž Grand Prix pokračovala ve středu, 3. března 2010, ve velké tělocvičně naší školy okrskovým
kolem v basketbalu. Tradičně se účastnilo pět dívčích a pět chlapeckých družstev z těchto škol: ZŠ Bratří Čapků
Úpice, ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a Gymnázium a SOŠ Úpice.
Dopoledne změřili své síly chlapci. První dva zápasy naši reprezentanti prohráli vlastní vinou, neboť nedodrželi
taktické pokyny. Ze svých chyb se však poučili a v následných dvou zápasech podali viditelně lepší výkon. Po
dvou prohrách a dvou výhrách obsadili třetí místo. Odpoledne přišly na řadu dívky. I přes bojovný výkon
nestačily na pozdější vítězky ze Rtyně v Podkrkonoší a na hráčky Gymnázia Úpice, zbylé dva zápasy však
dovedly do vítězného konce. V konečném součtu se děvčata, stejně jako chlapci, umístila na třetím místě. Všem
reprezentantům patří poděkování za snahu a pěkný výkon.
(Šárka Paulusová)
Reprezentovali
nás tito chlapci:
Lukáš Beneš
Patrik Břicháček
Martin Paťha
Lukáš Vlček
Ondřej Zvara
Patrik Vlček
Jakub Fejfar
Martin Nývlt

chlapci
ÚL
GYM
BČ
MS
RT

ÚL
8 : 12
4:9
4:1
0:8

GYM
12 : 8
4 : 10
4 : 11
9:7

BČ
9:4
10 : 4
2:4
6:8

MS
1:4
11 : 4
4:2

RT
8:0
7:9
8:6
6:6

6:6

Body
6
4
4
3
3

Skóre
30 : 16
36 : 29
20 : 27
16 : 22
21 : 29

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Body
8
6
4
2
0

Skóre
40 : 8
37 : 14
34 : 27
27 : 27
4 : 66

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Reprezentovala nás
tato děvčata:
Dominika Mjartanová
Eliška Frimlová
Veronika Vachová
Vendula Kaválková
Michaela Ševcová
Nikola Valentová
Veronika Hofmanová
Monika Vocelová

dívky
RT
GYM
BČ
MS
ÚL

RT
2:8
2 : 12
4:9
0 : 11

GYM
8:2
4:7
2:4
0 : 24

BČ
12 : 2
7:4
8 : 10
0 : 18

MS
9:4
4:2
10 : 8

ÚL
11 : 0
24 : 0
18 : 0
13 : 4

4 : 13

(stránku připravil Martin Zakouřil)

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 24. 3. 2010)
553,60 kg/žáka
Jan Jansa
193,06 kg/žáka
Ondřej Toman
140,42 kg/žáka
Petr Čapek
104,56 kg/žáka
Tadeáš Haase
94,12 kg/žáka
Anita Čapková
91,00 kg/žáka
Lukáš Čudka
75,75 kg/žáka
Andrea Čudková
40,36 kg/žáka
Karolína Polcová
39,50 kg/žáka
Karolína Kopecká
22,46 kg/žáka
Pavel Šrejber
15,77 kg/žáka
Jakub Fejfar
14,36 kg/žáka
Hana Szelkeová
3,86 kg/žáka
Lukáš Jirout

1.
II.A
9 181,0 kg
2.
II.B
2 633,0 kg
3.
VIII.A
1 840,0 kg
4.
IV.B
1 051,0 kg
5.
I.A
680,0 kg
6.
IV.A
794,0 kg
7.
III.A
794,0 kg
8.
V.A
288,0 kg
9.
VII.A
580,0 kg
10.
VI.A
234,0 kg
11.
VII.B
229,0 kg
12.
VIII.B
158,0 kg
13.
IX.A
101,0 kg
14.
Pokud budeme sbírat tímto tempem, tak bychom se příští měsíc mohli přehoupnout v průměru na jednoho žáka a
zaměstnance přes 100 kg. Vítězným třídám škola přispěje 1.500,- Kč na výlet či exkurzi a třída na celkovém
2. místě pak obdrží příspěvek 500,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a odměněni i nejlepší
sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme zatím sebrali 28 164,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka a zaměstnance 90,85 kg!
Pro porovnání v loňském roce jsme měli sesbíráno 21.533,0 kg s průměrem 67,29 kg na žáka a zaměstnance.
Dohromady jsme k 24.3. také sesbírali 8.144 vybitých baterií. Tuto sběrovou soutěž jsme letos zařadili poprvé.
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Jan Jansa (II.A)
9 181,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
2 433 ks
Ondřej Toman (II.B)
2 633,0 kg
Lukáš Jirout (IX.A)
2 340 ks
Petr Čapek (VIII.A)
1 840,0 kg
Jan Krejcar (II.A)
1 096 ks
Jan Krejcar (II.A)
1 461,0 kg
Jiří Šťovíček (III.A)
634 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
1.051,0 kg
Jan Jansa (II.A)
375 ks
Andrea Čudková (III.A)
794,0 kg
Michaela Řeháková (VII.A)
208 ks
Lukáš Čudka (IV.A)
794,0 kg
Anna Skřivánková (II.A)
160 ks
Anita Čapková (I.A)
680,0 kg
Milan Pastorčák (II.B)
152 ks
Michaela Ševcová (VIII.A)
614,0 kg
Michaela Ševcová (VIII.A)
103 ks
Karolína Kopecká (VII.A)
580,0 kg
Renata Galuščáková (III.A)
100 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
568,0 kg
Dušan Moronga (VIII.B)
91 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
525,0 kg
68 ks
Vojtěch Kubec (IV.A)
Milan Pastorčák (II.B)
517,0 kg
Jan Frydrych (I.A)
422,0 kg
Karolínka Matysková byla tento
Kryštof Vojtěch (I.A)
393,0 kg
měsíc velmi aktivní a ve sběru
Jiří Šťovíček (III.A)
319,0 kg
plastových i kovových víček je
Bára Procházková (II.A)
298,0 kg
průběžně na stupních vítězů.
Karolína Polcová (V.A)
288,0 kg

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Jan Jansa (II.A)
Anna Marie Řeháková (II.B)
Jan Krejcar (II.A)
Tadeáš Haase (IV.B)
Lukáš Čudka (IV.A)
Karolína Součková (II.A)
Otakar Bárta (V.A)
Matyáš Nývlt (II.B)
Daniela Viková (VI.A)
Dalibor Hirnšal (IV.A)
Jan Frydrych (I.A)
Lukáš Jirout (IX.A)
Milan Pastorčák (II.B)
Tomáš Vrána (IV.A)

3 560 ks
2 954 ks
1 550 ks
1 330 ks
1 270 ks
851 ks
750 ks
640 ks
559 ks
533 ks
480 ks
470 ks
400 ks
258 ks

Sběr plastových kelímků
Mikoláš Zajac (IV.A)
Johana Grundová (IV.B)
Jiří Zákravský (VI.A)
Jan Roženský (III.A)
Michaela Řeháková (VII.A)
Martin Aman (VII.B)
Tadeáš Haase (IV.B)
Nikola Mlčáková (IV.B)
Milan Pastorčák (II.B)
Jiří Rýdl (II.B)
Jiří Šťovíček (III.A)
Daniel Marek (III.A)
Tomáš Koukol (VII.B)
Renata Galuščáková (II.A)

6 080 ks
4 296 ks
3 826 ks
2 430 ks
2 225 ks
1 604 ks
1 043 ks
1 040 ks
1 023 ks
950 ks
777 ks
650 ks
495 ks
493 ks

Dohromady jsme k 24.3. sesbírali 17.399 plastových lahví (k 19.3.2009 to bylo 14.327) a 31.253 plastových
kelímků (k 19.3.2009 to bylo 30.220).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (IV.A)
45 900 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
35 400 ks
Karolína Matysková (I.A) 31 160 ks
Jan Jansa (II.A)
17 860 ks
Jan Krejcar (II.A)
16 304 ks
Ondřej Toman (II.B)
11 360 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
11 200 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
9 430 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
6 750 ks
Lucie Pospíšilová (V.A)
5 376 ks
Anna Skřivánková (II.A)
4 564 ks
Bára Procházková (II.A)
4 500 ks
Petra Štefánková (VI.A)
4 052 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 707 ks
Karolína Polcová (V.A)
3 473 ks
Milan Ševc (I.A)
2 900 ks
Vít Pulchart (III.A)
2 700 ks
Renata Galuščáková (III.A) 2 678 ks
Vojtěch Ott (II.B)
2 500 ks
Pavel Benko (II.A)
2 470 ks
Tomáš Vrána (IV.A)
2 410 ks
Jiří Rýdl (II.B)
2 400 ks
Filip Luštinec (II.A)
2 320 ks
Karolína Součková (II.A)
2 158 ks
Barbora Šrůtková (IV.A)
2 124 ks
2 000 ks
Martin Křížek (I.A)
Jan Soviš (VI.A)
1 870 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 1 843 ks
Diana Neureiterová (V.A) 1 800 ks
Nika Vojnarová (V.A)
1 540 ks
Jan Roženský (III.A)
1 530 ks

Sběr kovových víček
Jan Jansa (II.A)
69 770 ks
Radek Petira (VII.B)
56 750 ks
Karolína Matysková (I.A) 52 300 ks
Tadeáš Haase (IV.B)
30 000 ks
Jakub Dytrych (IV.B)
17 950 ks
David Wajsar (VI.A)
15 000 ks
Barbora Šrůtková (IV.A) 14 049 ks
Ondřej Toman (II.B)
14 000 ks
Kateřina Šprincová (III.A) 10 815 ks
Jiří Šťovíček (III.A)
9 840 ks
Ladislav Soukup (VIII.B) 9 256 ks
Michaela Řeháková (VII.A) 8 775 ks
Kryštof Vojtěch (I.A)
8 000 ks
Jiří Rýdl (II.B)
7 000 ks
Matyáš Nývlt (II.B)
5 740 ks
Jan Soviš (VI.A)
5 575 ks
Jan Roženský (III.A)
5 322 ks
Radim Kejzlar (VI.A)
5 045 ks
Jan Krejcar (II.A)
4 860 ks
Martin Staník (I.A)
3 420 ks
Jiří Zákravský (VI.A)
3 214 ks
Lenka Kejzlarová (IV.A)
2 947 ks
Martin Aman (VII.B)
2 510 ks
Michal Černý (I.A)
2 030 ks
Mikoláš Zajac (IV.A)
1 872 ks
Jakub Hájek (IV.A)
1 730 ks
Eliška Mesnerová (I.A)
1 675 ks
Aneta Staníková (VI.A)
1 670 ks
Vít Pulchart (III.A)
1 670 ks
Karolína Polcová (V.A)
1 580 ks
Roman Sabev (III.A)
1 206 ks

Dohromady jsme k 24.3. sesbírali 285.783 plastových víček (k 19.3.2009 to bylo 256.222) a 385.158
kovových víček (k 19.3.2009 to bylo 246.022).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Středa 23.března 2010 byla opět ve znamení sportu. V naší tělocvičně se uskutečnilo tradiční okrskové kolo
v přehazované – hře pod vysokou sítí, jež je svými pravidly velice podobná volejbalu.
Dopoledne změřily své síly dívky. Až na žákyně z Malých Svatoňovic byla družstva velmi vyrovnaná, proto o
konečném výsledku vždy rozhodoval větší či menší počet nevynucených chyb. V pozadí s báječnou diváckou kulisou
se naše děvčata zápas od zápasu zlepšovala. Po úvodních dvou remízách jsme s pozdějšími vítězkami z Malých
Svatoňovic sice prohráli, ale ze hřiště jsme odcházeli se ctí, neboť předvedený výkon byl jednoznačně náš nejlepší
z celého turnaje. Výhra nad Lány už jen potvrdila celkové třetí místo.
Odpoledne patřilo chlapcům, kteří do turnaje vstoupili, stejně jako dívky, dvěma remízami. Ani chlapcům nelze upřít
snahu, přes to následné dva zápasy s Lány a Rtyní prohráli. Při shodném počtu bodů tří týmů nakonec musela o
konečném pořadí rozhodnout další kritéria, která chlapce odsunula na poslední páté místo.
Všem žákům a žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci. Je férové přiznat, že tentokrát jsme na lepší umístění
skutečně neměli.
(Šárka Paulusová)
mladší
žákyně
MS

MS

GYM

7 : 15
15 : 9
8 : 15
12 : 15
3 : 15
9 : 15
6 : 15
5 : 15

BČ
RT
ÚL

GYM

BČ

RT

ÚL

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

15 : 7
9 : 15

15 : 8
15 : 12
15 : 8
14 : 16

15 : 3
15 : 9
12 : 15
15 : 6
9 : 15
16 : 14

15 : 6
15 : 5
15 : 6
15 : 10
15 : 9
15 : 6
15 : 12
12 : 15

7

114 : 75

1.

5

108 : 85

2.

4

99 : 103

3.

3

99 : 109

4.

1

69 : 117

5.

8 : 15
16 : 14
15 : 12
6 : 15
6 : 15
10 : 15

15 : 9
14 : 16
9 : 15
6 : 15

12 : 15
15 : 12

Naši školu reprezentovaly:
Kristýna Bejrová, Eliška Buryšková, Michaela Čudková,
Sára Gottsteinová, Lucie Komárková, Karolína Kopecká,
Kristýna Machová, Denisa Nývltová, Tereza Seidelová

Naši školu reprezentovali:
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Jakub Lautsch, Zdeněk
Ledvina, Tomáš Paťha, Daniel Souček, Pavel Šrejber,
Ladislav Záliš

Kvalifikace o postup do semifinále vyřazovací části:
ČMOUDI – JAMAJKA
1:3
(výsledky: 1 : 3, 2 : 1, 3 : 6, 3 : 6 ... postoupila JAMAJKA)
GOOD BOYS – OPIČÁCI
3:1
(výsledky: 6 : 1, 2 : 3, 5 : 0, 4 : 3 po prodloužení,
postoupili GOOD BOYS)
Stav semifinálových sérií:
FC STŘÍLÍME VEDLE – JAMAJKA 2 : 0 (5 : 3, 4 : 0)
FC S.W.A.T. – GOOD BOYS
2 : 0 (13 : 0, 17 : 0)

Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B Br + A
1.
Ondřej Zvara
2
24
9 + 15
2.
David Starý
2
16 13 + 3
3.
Patrik Břicháček 2
15
8+7
4.
Daniel Souček
6
13 13 + 0
5.
Jakub Fejfar
6
12
6+6
6.
Michal Drejsl
6
10
8+2
7. – 8.
Martin Paťha
2
7
4+3
Dominik Švorčík 6
7
4+3
9.
Pavel Šrejber
4
6
4+2
10. – 11. Tomáš Hrouda
6
5
4+1
Vojtěch Levinský 4
5
4+1
12.
Martin Nývlt
2
5
2+3
13.
Lukáš Vlček
2
4
3+1
14.
Lukáš Aman
4
4
2+2
15.
Ladislav Záliš
4
3
3+0
16.
Martin Kubiček
4
3
0+3
17.
Pavel Ševčík
4
2
2+0
18.
Lukáš Mjartan
6
2
1+1
19.
Filip Kunc
6
2
0+2
20.
Vít Levinský
4
1
1+0
21. – 24. Jakub Dytrych
4
1
0+1
Petr Formánek
4
1
0+1
Zdeněk Ledvina 6
1
0+1
Radek Petira
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
Počet nastřelených tyčí:
5 – JAMAJKA
2 – FC STŘÍLÍME VEDLE
2 – FC S.W.A.T.
Průměrný počet střel na 1 zápas:
29,00 – FC S.W.A.T.
16,50 – FC STŘÍLÍME VEDLE
13,25 – ČMOUDI
11,17 – JAMAJKA
9,67 – GOOD BOYS
8,00 – OPIČÁCI

STATISTIKY BRANKÁŘŮ
Úspěšnost zásahů:
Čisté konto po dobu
100,00% – Jan Jánský
22 min – Lukáš Mjartan
78,31% – Filip Kunc
20 min – Jan Jánský
72,58% – Radek Petira
11 min – Ladislav Soukup
69,81% – Jiří Zákravský
10 min – Filip Kunc
66,67% – Ladislav Soukup
Počet vychytaných nul:
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
2 – Jan Jánský
14,00 – Aleš Hübner
1 – Lukáš Mjartan
11,25 – Radek Petira
Ladislav Soukup
10,83 – Filip Kunc
9,25 – Jiří Zákravský
(Martin Dytrych)

Také 6. ročník florbalové ligy dívek již zamířil do vyřazovací části, a to rovnou do finále.
V něm se na tři vítězné zápasy utkají mužstva KFC a KOČIČKY. Prozatím jsou odehrány
dva zápasy s těmito výsledky:
KFC – KOČIČKY 2 : 0
Branky a asistence:
8’ Valentová, 10’ Valentová (as. Vocelová)
KFC – KOČIČKY 0 : 3
Branky a asistence:
5’ Ševcová (trestné střílení), 6’ Čudková, 6’ Ševcová
Další zápas je na programu v úterý 13. dubna.
(Martin Dytrych)

EK

LOG

C K É O KÉ N K

V soutěži s označením IDEÁLNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČ, ve které bylo úkolem vyrobit model z libovolného
materiálu, získali naši „modeláři“ Lukas Štěpánský ze 6.A (originální přenosná svítilna) a Radek Strachota
z 9.A (multifunkční zábavný spotřebič) pro naši školu 80 bodů! Zda-li se oba jmenovaní umístí mezi nejlepšími
soutěžícími a tím obohatí naše bodové konto o další body, se rozhodne do konce března. V každém případě
oběma chlapcům za jejich ochotu a snahu při plnění úkolu děkujeme!
Ve sběru vysloužilého elektrozařízení patří dlouhodobě mezi nejlepší sběrače Jan Krejcar ze 2.A, který doposud
přinesl přes 100 kusů různých vyřazených komponentů z počítačů. Neméně pilný je i Lukáš Jirout z 9.A, který
vedle počítačových dílů přinesl i spoustu drobných elektrosoučástek a také nefunkční videorekordér. Naši
„sbírku“ elektroodpadu rozšířila i 4.A, která nám „věnovala“ dva vyřazené monitory. Příjemným zjištěním je
skutečnost, že se do sběru zapojili i pedagogičtí pracovníci.
Nejnovějším, detektivně zeměpisným, úkolem, který se nazývá „CESTA ODPADU“, je zjistit na obecním úřadě
nebo u svozové firmy, kam putují odpady z naší obce. Tyto informace je nutné zjistit pro směsný komunální
odpad, objemné odpady, nebezpečné odpady, vytříděné odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) a
případně i jiné druhy odpadu. Součástí této úlohy je také vytvořit mapku či schéma a barevně označit cesty, kudy
putují naše obecní odpady. Výsledkem bude i názorná pomůcka, kterou lze prezentovat ve škole. Věříme, že se
najdou další zájemci, kteří budou mít chuť a zájem tímto zajímavým způsobem reprezentovat naši školu.
Zadání obecné:
Pokuste se zjistit od obecního nebo městského úřadu nebo svozové firmy, kam až doputují odpady z Vaší obce.
Zjistěte tyto informace pro: 1. směsný komunální odpad, 2. objemné odpady, 3. nebezpečné odpady, 4. vytříděné
odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) 5. případně další druhy odpadů (dobrovolné). Vytvořte
mapku, nebo jednoduché schéma, kde bude zachycena vaše obec, a pak barevnými šipkami propojte obec se
všemi místy, kudy putují Vaše odpady. Místa pojmenujte jednak názvem a jednak typem zařízení (např. Benátky
n.J., - skládka, Liberec – třídící linka).Vytvoříte tak názornou pomůcku, kterou můžete zveřejnit i ve škole.
(Jaromír Beránek)

OBRÁZKOVÉ HÁDANKY – obdélník EFGH má obsah 24 cm2.
POZNÁŠ, CO JSEM ZAČ – správnou odpovědí je možnost a) HRAD TROSKY
– tajenka křížovky: ROMANTISMU
VIDÍŠ TO TAK, JAK TO VIDÍM JÁ – počet trojúhelníků na obrázků: 8.
HRAJEME SI NA DETEKTIVY – řešení 1. úkolu: OKO, řešení 2. úkolu: INTERNET.
PLAY WITH ENGLISH:
Tajenka 1: TEENAGER
CRYPTOGRAM: WINTER IS GOING TO BE OVER VERY SOON.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Úterý, 6. dubna:
Středa, 7. dubna:
Čtvrtek, 8. dubna:
Pátek, 9. dubna:
Pondělí, 12. dubna:
Úterý, 13. dubna:
Středa, 14. dubna:
Čtvrtek, 15. dubna:
Pátek, 16. dubna:
Pondělí, 19. dubna:
Úterý, 20. dubna:
Středa, 21. dubna:
Čtvrtek, 22. dubna:
Pátek, 23. dubna:
Pondělí, 26. dubna:
Úterý, 27. dubna:
Středa, 28. dubna:
Čtvrtek, 29. dubna:
Pátek, 30. dubna:

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Hovězí guláš, knedlík
Nudle s mákem
Francouzské brambory
Paprikáš z králičího masa, bramborový knedlík
Plněná kuřecí roláda, bramborová kaše
Krkonošský bramborák
Vepřové žebírko na houbách, rýže
Lasagne s mletým masem

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
Buchtičky s vanilkovým krémem
Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Hovězí plátky „Mexiko“ (lečo, kukuřice,...), brambor
Uzené maso, hrachová kaše
Drůbeží rizoto
Přírodní vepřový řízek, brambor
Boloňské špagety
Kuře na paprice, knedlík
Rýžová kaše s máslem

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Rizoto pražského uzenáře
Segedínský guláš, knedlík
Hovězí roštěná, brambor
Kynuté ovocné knedlíky
Kuřecí maso v zelenině na těstovinách
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
Rarášci z vepřové panenky, bramborová kaše
Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
Buchty

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Azu po tatarsku, těstoviny
Bramborové knedlíčky plněné čokoládou s oříškovou posypkou
Holandský řízek, brambor
Vepřové maso z hájovny, knedlík
Šunkové halušky se zelím
Kuřecí prsa na pórku, rýže
Gratinovaný losos, bramborová kaše
Květákový mozeček, brambor
Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
Palačinky

Vybírání stravného na duben: úterý 30. 3., středa 31. 3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

Dobrou chuť!

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 21 Kč = 399 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 43 Kč = 817 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

4. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU
Účastníci turnaje již absolvovali 1. kolo vyřazovacích bojů. S osmi dvojicemi jsme se tudíž rozloučili. A kdo
pokračuje dále? To se dozvíte z přehledu čtvrtfinálových sérií, které právě v současné době probíhají:
Kubiček, Záliš – Aman, Kunc
Starý, Vlček L. – Beránková J., Paťha M.
Jánský, Nývlt – Fejfar, Ledvina
Beneš, Frimlová – Vlček P., Žižka
(Martin Dytrych)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do dubnového čísla předávejte do 22. 4. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Veronika Hofmanová, Klára Kultová
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

PROJEKT „JSME PŘECE KAMARÁDI“ (žáci 9. ročníku chystají soutěže pro mladší žáky)
06. 04. - Překládání papíru A4 (žáci 2. stupně) ... více na 2. str.
12. 04. - Překážková dráha (žáci 1. stupně) ... více na 2. str.
28. 04. - Turnaj dvojic ve stolním fotbálku (žáci 4.- 5. ročníku) ... více na 2. str.
BLAHOVECKÉ HRY
13. 04. - Blahovecké hry pro žáky 1. – 5. ročníku ... více na 2. str.
ZAČÍNÁ PLAVECKÝ VÝCVIK
14. 04. - Plavecký výcvik žáků 1. – 3. ročníku ... více na 2. str.
VODA = ZÁKLAD ŽIVOTA
22. 04. - Celoškolní projekt „Voda“ ... více na 2. str.
DEN ZEMĚ – „POMÁHÁME ZVÍŘATŮM“
23. 03. - Den Země – „Pomáháme zvířatům“ ... více na 2. str.
BOHATÝ SVĚT VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
07. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády, kategorie: Z6, Z7, Z8 (Gymnázium Trutnov, začátek v 8.30)
07. 04. - Školní kolo Pythagoriády žáků 6.A (učebna 6.A, začátek v 13.45)
12. 04. - Krajské kolo FUČ v recitaci (Divadlo Jesličky, Hradec Králové, Matyáš Nývlt)
13. 04. - Krajské kolo FUČ v recitaci (Divadlo Jesličky, Hradec Králové, Veronika Davidová)
13. 04. - Krajské kolo Zeměpisné olympiády (Hradec Králové, Radim Kejzlar v kategorii žáků 6. ročníku)
19. 04. - Okresní kolo Pythagoriády (Gymnázium Trutnov, začátek ve 14.00)
28. 04. - Okrskové kolo ve zdravotnickém víceboji (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 3. – 9. ročníku, od 13.00)
SPORTOVNÍ AKCE
08. 04. - Okrskové kolo ve vybíjené
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice, žáci 6. roč., od 8.30 dívky, od 13.00 chlapci)
08. 04. - Okrskové kolo v piškvorkách (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 1. – 5. roč., od 13.45)
20. 04. - Okrskové kolo v malé kopané
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků Úpice, od 8.30 starší žáci, od 13.00 mladší žáci)
21. 04. - Okresní kolo ve vybíjené chlapců ze 4. – 5. ročníku (Trutnov)
OSTATNÍ AKCE
06. 04. - Schůzka Školské rady ZŠ Bratří Čapků (sborovna 2. st., 14. 30)
06. 04. - „Úpické školy – jak dál?“ (veřejná prezentace a diskuze o dalším vývoji, DAJ, začátek v 17.00)
07. 04. - Projekt 3.A „Člověk“
14. 04. - Pedagogická rada (3. čtvrtletí, sborovna 2. stupně, 13.45)
15. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.00)
16. 04. - 17. 04. - Pohádkovo-filmová víkendovka (žáci 4. – 7. ročník)
19. 04. - 23. 04. - Projekt 2.A,B „Zvířata“
22. 04. - 07. 05. - 1. kolo přijímacích zkoušek
29. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
30. 04. - Čarodějnice (Náměstí T.G.M., začátek v 18.00, v 19.30 průvod na Dlouhé Záhony)
bez termínu: Exkurze na pilu a do rybárny (školní družina), ukončení soutěže „Rozesmátý svět“
PRAVIDELNÉ AKCE:
Florbalová liga chlapců – 14. 04., 21. 04.
Florbalová liga dívek – 13. 04.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – každý pátek ve 13.40 Turnaj ve stolním fotbálku – úterý až pátek
Schůzky žákovského parlamentu – každý pátek v 7.00
Fotbalová liga – každé úterý v 7.00
(Martin Dytrych)

