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PSI A VÁNOCE 

O Vánocích se psi hodně stresují. 
srst, zvýšené štěkání a odtahování od lidí. Pes vycítí ten stres z
zpomalit. O Vánocích se hodně
solené a kořeněné jídlo. A pozor na ryby a ku
z čokolády a ta obsahuje látku, kterou bychom mohli psa i zabít. Pokud chcete, aby si pes také 
zamlsal, napečte mu psí cukroví anebo mu kupte psí 
Psi si do ozdoby rádi kousnou. Proto pozor, co na spodní v
Silvestr. Když jdete na procházku o Silvestru, 
utáhněte psům obojky, aby se nevyvlíkli a dejte 
jim na obojky visačky v případě
Někteří psi snášejí Silvestr v pohod
budou potřebovat uklidňující prášky. Zeptejte se 
svého veterináře. A teď dárky. Ps
koupit něco užitečného, jako jsou obojky, vodítka, 
misky a taky by se určitě hodila vyh
Potom něco na mlsání anebo hra
koupit i hračky, které budou rozvíjet jejich 
inteligenci, např. váleček s dírkami, aby jimi mohli 
propadat pamlsky, krabičku s trubi
musí vytáhnout, aby se dostal k
věž s patry, které musí pes vytáhnout a potom mu 
vypadnou pamlsky a další – 
www.spokojenypes.cz. Psům ur
lékařský zásah anebo tabletky na od
můžete zaplatit třeba odstranění zubního kamene 
anebo rovnou nové zuby. Někte
malé sobíky a Santu, někdo si dokonce kupuje i plavky pro psy. A dárek pro n
do papíru s motivy pejsků. Ale nejš
ho kartáčovat a užívat si s ním dlouhé procházky ve sn
kde budete spolu.  

VÁNOČNÍ CUKROVÍ  

Ingredience: 6 vajec, hrnek vody, hrnek rozpušt
½ škvarků, 2-3 hrnky hladké mouky

Postup: Všechno vypracujte v tužší, ale vlá
nechte odpočinout v chladu alespo
můžete placku buď rádýlkem rozkrájet na libovolné tvary, nebo vykrajovat. Keksíky pe
pečícím papíru do růžova asi 20
chlupáče a jejich zuby jenom dob
Naši psi je milují a tak i těm vašim p
Jen ještě poznámka, pro malé pejsky bych placku rozválela víc na tenko. Keksíky jsou fakt 
hodně tvrdé. 
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                    Vánoce 
Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské 
tradici oslavou narození Ježíše Krista. Všeobecně se Vánoce v 
církvi slaví od 7. století.Spolu s Velikonocemi a Letnicemi 
patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. V Česku je 
však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, 
tradice: vánoční stromek, jesličky vánoční dárky,  či vánoční 
cukroví. O Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která 
Vánocům předchází. 

 
 
  

Vánoce v ostatních zemí 
 
ŠVÝCARSKO-Švýcaři stejně jako my věří na 
Ježíška. Představují si ho jako zářící okřídlenou bytost 
oděnou do bílých  barev, s kouzelnou hůlkou a 
světelnou korunkou. 
 
DÁNSKO-V Dánsku je tradiční vánočním jídlem 
rýžový puding s mandlí-kdo jí najde dostane speciální 
dárek. 
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NORSKO-V Norsku bývá 
k večeři vepřové a skopová 
žebra. 
 
ŠVÉCKO-Švédové pečou 
perníčky,večeří tresku,sobí 
maso šunku či fazolovou 
směs. Na stole nechybí  
vánoční nápoj glogg. 
 
FINSKO-Finské Vánoce se neobejdou bez ryby. 
 
RAKOUSKO- Rakušané si potrpí na na adventní 
věnec (odtud pochází). Na Štědrý večer jedí ryby a 
drůbež.Dárky si nedávají drahé,spíše nápadité,praktické 
a často vlasnoručně vyrobené. 
 
ANGLIE- V Anglii k obědu mají krocana s kaštanovou 
nádivkou,ovocný puding,biskupský chlebíček apod. 
Vánoce slaví ráno 25.prosince. 
 
AUSTRÁLIE-  V Austrálii je jiné podnebí  proto 
jejich Vánoční večeře vypadá jako piknik pod širým 
nebem.K jídlu mají krocana ,mořské 
plody,těstovin,saláty,švestkový puding.V poslední době 
stoupá obliba amerického Santa Clause. 
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Vánoční atmosféra  

Určitě se každý z nás někdy pro nějakou věc nadchnul. Je to přirozené. Člověk něco, co je mu blízké, uvidí, 
uslyší nebo pocítí. Není těžké se pro něco nadchnout, ale je těžší v tom nadšení po nějakou smysluplnou 
dobu zůst. Ale takové to nárazové nadchnutí lidí. Vezměme si třeba svátky Vánoční. Když vidím tu 
mírumilovnou atmosféru všude kolem mě…vyvstává mi rok co rok na mysli spousta otázek. Proč jsou lidé k 
sobě mnohdy vstřícní jen o těchto svátcích? Proč mnozí lidé navštěvují své blízké jen o těchto svátcích? Proč 
se lidé často strojeně u vánočního stromku obdarovávají dárky stejně, rok co rok? Tyto otázky jsem si 
pokládala každý rok. Určitý vliv na tom má zcela jistě atmosféra, která je v této době kolem každého z nás. 
Nechtěla bych se tedy pouštět do rozboru významu Vánoc pro věřící a nevěřící, pro každého člověka je 
význam Vánoc trošku odlišný. Ale proč si zrovna toto období zaslouží tolik vstřícnosti, ochoty a 
porozumění vydané lidmi. 

 

ProProProProč takoví nejsme 14 dní v lednu, takoví nejsme 14 dní v lednu, takoví nejsme 14 dní v lednu, takoví nejsme 14 dní v lednu, červenci nebo listopadu?ervenci nebo listopadu?ervenci nebo listopadu?ervenci nebo listopadu? 

Najednou se lidé na několik dní sepnou, nehádají se. Ale ať jsou takoví i po zbytek roku. Stačí si jen z 
každého dne v roce udělat Vánoce. Vím, někdo může říct, že to nejde kvůli všudypřítomnému stresu. Ale o 
Vánocích ten stres není menší, jen jsme schopni si ho kvůli té atmosféře svátků, kolem sebe, nevšímat. 

Takže řešení je následující. Udělat si z každého dne v roce, kdy to alespoň jde, den sváteční. A když už nám 
tu pohodovou atmosféru nikdo nepodstrojí jako o Vánocích, udělejme si ji sami. Nemusí se člověk hned 
obdarovávat dárky jako o Vánocích. Nemusí se člověk nijak přetvařovat. Jde o to si i z obyčejného dne 
udělat neobyčejný. Zastavit se, užívat si maličkostí, naplánovat si příjemnou činnost. To co nás baví. To co 
máme rádi. Proč myslíte, že jste po dovolené, ať už je kdekoliv, tak odpočatí? Protože jste potlačili 
všudypřítomný stres a spěch. Rozhodli jste se užívat si maličkostí, které Vám to prostředí na dovolené 
nabízí. A o tom to vše je. Užívat si maličkostí, které nám nabízí vesnická idylka, stejně tak jako život ve 
velkoměstě. 

Čím více si takových dnů, plných příjemných maličkostí uděláte, tím Vám bude lépe. 

 
 

redaktorka: Terka Hlavá čková ☺☺☺☺ Upraveno z internetu 
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Nejvyšší vánoční strom na světě měří přes 110 metrů! 

 Jak vypadá nejvyšší vánoční strom na světě? Je 
obrovský a stojí v Mexiku. Měří 110 metrů a 35 
centimetrů, váží 330 tun a svou výškou předčil i 
dva roky starý rekord Brazilců, jejichž strom 
měl o pouhých 24 centimetrů méně. Podívejte se 
na vánoční strom, který byl zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů. 
 

 >Niki a Tami< 
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Vánoční zvyky a tradice 

Blíží se čas Vánoc a mnozí z vás dodržují vánoční tradice. Společně s rodiči či 
prarodiči rozkrojíte jablíčko nebo budete pouštět lodičky z ořechových 
skořápek. Co ale tyto zvyky a tradice vlastně znamenají? 
Krájení jablka 

Po štědrovečerní večeři nožem přepůlíte jablko, ale kolmo na osu, napříč. Obě 
poloviny všem ukážete. Záleží na tom, jaký má tvar vnitřní část s jádry. Pokud 
vypadá jako hvězda, sejdou se za rok ve zdraví. Pokud vypadá jako kříž, pak čeká 
jednoho z rodiny nemoc. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte velké, zdravé 
jablko. A nezapomeňte – od štědrovečerní večeře se nečekaně nevstává !  

 
Pouštění lodiček 

Připravíte mísu s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlíte několik vlašských ořechů 
a do prázdných polovin jeho skořápek nakapaným voskem upevníte vždy po 
jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami necháte plout po 
vodě. Majitel lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a 
šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý 
rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 
Rybí šupina 

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají 
přinést všem po celý rok dostatek peněz. 
Jmelí 

Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná - 
vždyť roste vysoko v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají 
perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzelné 
účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo 
v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako 
podkova nebo čtyřlístek. Ve středověku se používalo jako významná léčivá 
rostlina a moderní věda léčivé účinky jmelí potvrdila. 

Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se 
z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze. O jmelí také 
existuje mnoho legend. Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl 
zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se 
přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou.  

Vytvořila Káťa 
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Co mi přinese Ježíšek? 

 
Jest lipak jste milé děti už napsali Ježíškovi? Vaši spolužáci už napsali a my jsme se jich zeptali na 4 

záludné otázky.  

1.Jak se doma připravujete na Vánoce? 

2.Co si přeješ k Vánocům? 

3.Jaký nejhezčí dárek jsi dostal/a v loni k Vánocům? 

4.Jaký dárek by si nechtěl/a dostat?_________________________________________________________________                                                     

V 1.B jsme se zeptaly Aničky Marešové 

1.Pečeme cukroví, zdobíme okna 

2.Velkou plyšovou kočičku 

3.Panenku Barbie 

4.Puzzle 

Ve 2.C Jirky Říhy 

1.Cukroví, zdobení domu 

2.Auto na ovládání 

3.Autodráhu 

4.Panenku 

Ve 3.C Elišky Veselé 

1.Zdobení domu a stromečku a pečení cukroví 

2.Kabelku, oblečení a voňavku 

3.Oranžové kolo 

4.Hračky 

Ve 4.A Zdeňky Blažejovské 

1.Cukroví, zdobení stromečku a shánění dárků 

2.Živého psa 

3.Krabička na věštění 

4.Nevím          Nikki J. a Adri R.  
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VÁNOČNÍ STOLOVÁNÍ 

Současná uspěchaná doba nás po většinu roku nutí k rychlému stravování, kdy mnohdy 
zhltneme jídlo v poklusu. Ke správnému vychutnání jídla rozhodně patří kultivované 
a příjemné prostředí, které by si měl v období Vánoc dopřát každý z nás. Kromě osobního 
vkusu má stolování svá pravidla. Ať už použijete starý porcelánový servis, damaškový ubrus 
a stříbrné příbory po babičce, nebo prostřete jídelní stůl ve stylu moderny, vyplatí se 

dodržovat jistá pravidla. 
Nutno podotknout, 
že i stolování podléhá 
módním trendům.  
Ubrus rozhodně nesmí 
chybět. Moderní a hodně 
oblíbené je vrstvení ubrusů 
různých barevných 
provedení a tvarů. 
Nezapomínejte však, 
že někdy méně znamená 
více. Jednobarevný 

podkladový ubrus si můžete dovolit oživit nějakým barevným menším ubrusem, či nápaditým 
prostíráním. Jestliže je to však naopak a použijete výrazný ubrus, doplňte jej pouze 
jednoduchým prostíráním či ubrousky. Práci vám ušetří moderní používané materiály, které se 
snadnou perou a ještě lépe žehlí.  
Talíře se pokládají 2 cm od okraje stolu, k nim neodmyslitelně patří příbory. Pokud budete 
servírovat více chodů, budou odpovídat pořadí, v němž budou jednotlivé pokrmy servírovány 
(nůž se prostírá ostřím k talíři). S tradičním kaprem by na stole neměl chybět rybí příbor. 
Nezoufejte však, pokud ho nemáte. Na moučník a dezert připravte dezertní příbor a pokud 
vlastníte velkou vidlici a lžíci na salát, nezapomeňte je použít.  

 

Sklenice na nápoje mají své místo vpravo od talíře a staví se jako vojáci – v řadě za sebou. 
Nejblíže k talíři bude ta, co ji budeme používat jako první - sklenička na aperitiv, který by 
u slavnostní večeře neměl chybět.  
Vedle skla a porcelánu by při slavnostním stolování rozhodně neměly chybět živé 
naaranžované květiny a další dekorace zpříjemňující vánoční atmosféru. Zapomínat se nemá 
ani na vhodné svícny či dekorativní svíčky evokující pocit pohody a klidu.  
Podle pověry na Štědrý den prostíráme pro sudý počet osob, i pro ty, kteří s námi již nejsou. 
Jakmile vyjde první hvězda, může rodina zasednout k připravenému stolu 
Máte o stolování jiné představy? Zdá se vám, že dodržovat přísná pravidla není nic pro vás? 
Nevadí. Stolování je otázkou fantazie. Tu pravou noblesu a sváteční atmosféru protkanou 
klidem a pohodou nedělá správně zvolený ubrus ani dobře položený příbor, ale my. My a naše 
tradice předávané v rodině z generace na generaci. Krásné Vánoce!  

 

redaktorka: Barča Smitková 
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Zeptali jsme se pana učitele Slune
tyto otázky: 
1)Jak se připravujete na Vánoce?
2)Jaké zvyky dodržujete? 
3)Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví?
 
Pan učitel Slunečko odpověděl:
1)zatím nijak 
2)Snažím se dodržovat půst na Št
klasické tradice. 
3)Vosí hnízda 
 
Paní učitelka Nováková odpově
1)Vánoce mám hrozně ráda.  Uklízím, pe
2)Cukroví, Štědrovečerní večeř
3)Košíčky plněné krémem a navrchu s
 
Paní učitelka Bučinská odpově
1)ještě je brzo – takže nijak 
2)stromeček, cukroví, kapr a navšt
3)Těch je hodně například:vosí hnízda, linecké, koší
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 Jak slaví Vánoce učitelé? 
itele Slunečka a paní učitelky Novákové a  paní učitelky Bu

ipravujete na Vánoce? 

ější cukroví? 

ěděl: 

st na Štědrý den, abych večer viděl zlaté prasátko, ale jinak dodržuji    

itelka Nováková odpověděla: 
 ráda.  Uklízím, peču cukroví, zapaluji svíčky. 

čeře, rozkrajuji jablka. 
né krémem a navrchu s oříškem 

inská odpověděla: 

ek, cukroví, kapr a navštěvování příbuzných 
íklad:vosí hnízda, linecké, košíčky plněné krémem 

    Anketu vytvořili: Ká

čitelky Bučinské na 

l zlaté prasátko, ale jinak dodržuji    

řili: Káťa a Ondra 
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Tři oříšky pro Popelku 

 

Tři oříšky skrývají tajemství a Popelce umožní být jednou obratným lukostřelcem v zelené 
kamizole, prohánějícím se na koni, a někdy neznámou princeznou, před jejíž krásou se i princi 
tají dech. Na štěstí si Popelka najde s pomocí svých kouzelných oříšků a princ přes všechny 
nesnáze najde svou milou ,díky tak malému střevíčku, který na nožku padne jen Popelce...♥ 

 

 

 

By 
Domíí*
♥  
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Vánoční ponožky  

Toto je vánoční ponožka 
s penězy. Je originální  

tím že má červeno bílou 

barvu a tím že je  

chlupatá :) 

Tato vánoční punčocha s 
dárečkami uvnitř  

je velmi moderní .Tím že je velmi 
barevná  

a má skvělý styl :)  

By Domíí*  
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Tomáš holý (1968 – 1990) 

Tomáš Holý byl nejslavnější dětská hvězda své doby. Ale osud mu nepřál a Tomáš při tragické 

nehodě v autě zemřel. Navždy zůstane v Našich srdcích a dokud na něj budeme vzpomínat tak 
tam zůstane. 
Tomáš Holý má v naší rubrice o zmizelých dětských hercích opravdu výsadní postavení. 
Jako dětská hvězda zazářil tak silně a měl už jako dítě takový náboj jedinečnosti a 
neopakovatelnosti, že i přesto, že zmizel bohužel už před patnácti lety 
navždy, z obrazovek nezmizí nikdy. V jeho případě to opravdu není 
zdvořilostní fráze. S takovým hereckým dětským talentem a darem 

bezprostřednosti, jaký měl malý Tomáš, se opravdu často nesetkáváme. 
Byl tak výjimečný, že se dostal k našim srdíčkům a nám připadá, že ho 
důvěrně známe a setkáváme se s ním na obrazovce pořád. Během šesti 
let - od osmi do čtrnácti - natočil třináct filmů a jeden třináctidílný 
seriál. 

Ale pojďme na začátek - vzpomínáte na scénku z filmu Marečku, 
podejte mi pero, kde malý žáček podá roztržitému profesorovi chemie 
(F. Filipovský), skrytému za chemikáliemi a zkoumajícímu, zda je přítomen draslík, ocucanou a 
ulepenou hašlerku? Tak to byla jeho úplně první role. 

Na konkursu na "velrybu" se sešlo sto čtyřicet dětí a režisérka Marie Poledňáková si prý malého 
Tomáše málem ani nevšimla. Byl malý, nevýrazný, málo mluvil. "Teprve když udělal na pozdrav 
zvláštní gesto, upozornil na sebe," říkala režisérka, když se jí ptali, jak Tomáše objevila. A vznikla 
opravdová hvězda. Před domem stávaly děti s památníčky, zvali ho na besedy, dostával dopisy, 
hračky, v Brně cenu Krokodýl za mimořádné herecké výkony. V roce 1982 měl za sebou všechny 
svoje filmy. Do konce života mu zbývalo pouhých osm let. 

Zahrál si ve filmechZahrál si ve filmechZahrál si ve filmechZahrál si ve filmech     

Marečku, podejte mi pero (1976), Setkání v červenci, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Ať žijí 
duchové! (1977), Jak dostat tatínka do polepšovny, Pod Jezevčí skálou (1978), Upír ve věžáku 
(TV), Tajemství Ocelového města, Postavení mimo hru, Na pytlácké stezce (1979), Za trnkovým 
keřem, Útěky domů (1980), Prázdniny pro psa (1981). 
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Martin dejdar 

Martin Dejdar se narodil v roce 1965 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval pražské DAMU. Po studiich 
nastoupil do studia Ypsilon (např. hry: Praha stověžatá, Horror band, Amerika nebo Vosková 
figurína) Hostoval i v jiných divadlech, mj. v Realistickém divadle, kde se představil např. ve 
hrách Sluha dvou pánů, Othello nebo Anna Karenina. 
 
Do diváckého podvědomí se dostal především díky mnoha filmovým rolím. Snad nejlepší výkon 
podal ve filmovém muzikálu Šakalí léta (1993), kde ztvárnil hlavní roli výstředně oblečeného 
mladíka Bejbyho, který je úplně posedlý rokenrolovou muzikou. Neméně přesvědčivý výkon podal 
ve filmu Učitel tance (1994). 
 
Dále se objevil např. ve filmech Amerika (1993), Slunce, seno, erotika (1991), Proč (1987), nebo 
Příliš hlučná samota (1994).  
 
Kromě herectví se věnuje dabingu. Svůj hlas propůjčil postavičce Barta Simpsona v americkém 
animovaném seriálu The Simpsons a dále např. Myšákovi ve filmu Myšák Stuart Little nebo 
postavě baby Jagy v nesmrtelné ruské pohádce Mrazík. 
 
Martin Dejdar je také známým moderátorem. V letech 1992 – 1994 uváděl na ČT1 pořad Šance a 
od roku 1997 pořad Ptákoviny vysílaný na TV Nova. S dalších pořadů můžeme mj. jmenovat 
Silvestr 1999 (ČT1) nebo Miss České republiky 
2000 (TV Nova) 
 
V poslední době se objevil i v seriálech např. 
Poslední sezóna ( 2006 ) nebo Comeback ( 
2008 ). 
 
V roce 1998 se Martinu Dejdarovi narodil syn 
Matěj. 

 

 
 
 
 
 
 
Vytvořila redaktorka Káťa 
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Bavíme se i o Vánocích  

 

Jdou dvě blondýnky do lesa pro Vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: "Tak co, 
máš něco?"  
"Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?"  
"Já taky ne, tak víš co vememe nějakej bez ozdob!" 

Jenda píše Ježíškovi: "Milý Ježíšku, mam malé kapesné a proto mi prosim přines pod 
stromeček bubínek, trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze abych nebubnoval, 
starší sestra mi dá peníze abych netroubil, a brácha mi dá peníze, abych po něm nestříkal 
vodou." 

Na vánoční besídce vlezlo jedno malé děcko Santa Clausovi na klín. On se ho zeptal, jako 
všech dětí, co by chtělo najít pod stromečkem. Dítě vyvalilo oči a poklesla mu brada. Po pěti 
vteřinách dítě povídá: "Cože? Tys nečetl můj e-mail?" 

Je to na vánočním stole a svítí to. 
Co to je? 
Ukrajinský boršč! 

Maminka řekne Pepíčkovi: "Pepíčku běž zapalit vánoční stromeček" 
Pepíček zachvíli příjde "a svíčky taky mami?" 

Malý Filípek volá na maminku: "mamí, mamí, stromeček hoří."  
Maminka říká Filípkovi: "Filípku, říká se svítí a né hoří." 

A za chvíli volá 
Filípek zase: 
"mamí, mamí, 
záclona už také 
svítí..." 
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Ewa Farna 

Povolání: Zpěvačka 
Věk: 17 

Datum narození: 12. 08. 1993 
Místo narození: Třinec, Česká 
republika 
Znamení: Lev 
Výška: 165 cm 

 

 
Ewa Farna je mladá talentovaná rocková zpěvačka, která po své 
debutové desce ,,Měls mě vůbec rád" přišla s druhým albem ,,Ticho", 
které pokřtila Lucie Bílá a třetím albem "Virtuální".  

Desky: 
- První česká deska ,,Měls mě vůbec rád", vyšla 
6.listopadu 2006 u Universal Music 
- Singly: Měls mě vůbec rád a Zapadlej krám 
 
- Druhá česká deska ,,Ticho" , vyšla 1. října 
2007 u Universal Music 
- Singly: Ticho a La La Laj 
 
- První polská deska "Sam na sam", vyšla 
9.listopadu 2007 u Universal Music Poland 
Singl: Tam gdzie nie ma drog  
 
- Druhá polská deska "Cicho", vyšla 13. března 
2009 u Universal Music Poland 
Singly: Cicho a Dmuchawce, Latawce, Wiatr 
 
- Třetí česká deska ,,Virtuální", vyšla 26.října 
2009 
Singly: Toužím, Ty jsi král, Maska 
 
- Třetí polská deska "Ewakuacja", vyšla 
3.listopadu 2010 



Hlasy školy 2010/3 

FUTSAL 

Ve čtvrtek 25.11 se odehrálo okresní kolo ve futsale. 

Naše škola si vedla velmi dobře, umístila se na skvělém 
prvním místě. 

Náš tým si vylosoval lehčí skupinu. 

Naše zápasy: ZŠ Jiráskova : Vrchotovy Janovice = 9:1 

ZŠ Jiráskova : ZŠ Dukelská Benešov = 6:0 

ZŠ Jiráskova : ZŠ Říčany = 4:3 

Náš tým se ve finále utkal se ZŠ Vorlina Vlašim a vyhrál 6:2 a 
tím si zajistil postup do finálové časti. 

Náš tým se skládá z hráčů:Richard Stanka 

Luboš Balata 

Jan Hroch 

Daniel Jamrich 

Michal Stařecký 

Zdeněk Hašek 

Tomáš Fiala 

Matěj Hašek 

Martin Straka      Napsal redaktor Martin Straka  

 


