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Ahoj, kamarádi! 
Ze všeho nejdříve bych se chtěl omluvit za menší chybičku 

v minulém čísle. Asi se Vám těžko podařilo vyřešit hlavolam v sekci 
Zábava, když byl založený na barevnosti, což bylo v černobílém 

časopise nepoužitelné. Nechápu, jak jsme to mohli 
přehlédnout. Doufám, že se na nás moc nezlobíte. 
A co si přečtete dneska? Uvidíte, proč je 1. a 8. května 
státní svátek, dozvíte se něco o původu a významu 
některých jmen a také něco o státech Evropské unie, 

jejímž členem jsme se nedávno stali. 
Hodně zábavy přeje 

-mak- 
 

Co možná nevíte o mistrovství světa v hokeji 
 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 se koná u nás, v České 
republice od 24.4. do 9.5. Mistrovství se hraje v Praze a Ostravě, v  nových 

nebo přestavěných arénách. V Praze byla 
postavena zbrusu nová Sazka 
Aréna ve Vysočanech, která 
svým komfortem a luxusem patří 
mezi nejkrásnější haly v Evropě. 
Druhá aréna, kde se mistrovství koná, je 
opravený Palác kultury a sportu ve 
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Martin Straka dává gól Lotyšů
 Vítkovicích, nově pojmenovaný ČEZ Aréna. 
to hala prodělala celkovou rekonstrukci od základů a bude určitě 
padat také luxusně. 

Mistrovství začalo 24.4. v Praze zápasem České republiky proti 
tyšsku, v němž naši hokejisté zvítězili 3:1. 

Tento „svátek“ v ČR skončí 9.5., kdy se bude v Praze konat finále. Je 
velká událost pro celý hokejový národ, proto držme našim hokejistům 
lce, ať uspějí. 

-vok-  



Původy jmen 
 

V tomto novém a pravděpodobně pravidelném oddílu se postupně 
seznámíte s původy jmen členů redakce a zajímavými osobami, které toto 
jméno proslavili, ale i jiných jmen, která znáte. Pokud by někdo z Vás měl 
zvláštní zájem zjistit etymologii svého vlastního jména, oznamte to 
někomu z redakce. Na začátek bych chtěla rozebrat jména vydavatelů – 
Hlodavců, tj. Myšky (Markéty Bendové) a Ondřeje Plcha. 
 

Markéta   [ perla ] 
Jméno orientálního původu, tj. pravděpodobně staroindického 

(maňdžárí = pupen, perla) nebo íránského, s obecným významem perla, 
latinsky Margarita. Svátek Markéty slaví 13.7. Mezi obdoby tohoto jména 
patří např. Markyta, Margareta, Gita. 
 

10.6. – Gita  = Margita = Markéta 
Svátek připomínající Markétu Skotskou, která žila ve 11.století. Stala 

se manželkou skotského krále Malkolma III., který byl prý surovým 
válečníkem, neurvalým a krutým člověkem. Statečná a ušlechtilá Markéta 
ho však natolik změnila, že je ve Skotsku považován za světce. Ačkoliv 
byla matkou osmi dětí, a starala se o ně prý vzorně, podílela se 
s Malkolmem na vládě, zasedala ve státní radě, zakládala a řídila řadu 
staveb charitativního účelu. Zemřela v roce 1093. 
 

13.7. – Margareta = Gréta = Perla ; Pelagie = mořská (krása) 
Pelagie, která žila v 5.století v syrské Antiochii, si také říkala 

latinsky Margarita. Než se stala kajícnicí a světicí, proslavila se jako 
nejkrásnější a nejpopulárnější kurtizána této části helénského světa (svou 
nevídanou krásou vzbudila obdiv i u biskupa Nona, který přispěl k jejímu 
obrácení a záchraně). 

 
Ovšem nejznámější svatá Markéta – ta, která  v červenci „hází srp do 

žita“, byla opakem svůdné hříšnice. Narodila se sice též v Antiochii, ale ve 
druhé polovině 3. století a ve významné rodině, kde se jí dostalo pečlivé 
výchovy, dokud se neprozradilo, že je křesťankou. Otec ji načas vyhostil 
na venkov, snad aby se věc ututlala, ale tam ji poznal římský úředník, 
správce zdejší oblasti. Markéta nejenže odmítala jeho milostné návrhy, ale 
nezapřela ani svou víru, za což ji čekalo mučení a smrt mečem. Kolem 
tohoto ve své době takřka obvyklého lidského osudu však pozdější legendy 
navršily zcela neobvyklé množství pohádkově fantastických příběhů – o 



dracích a zcela neuvěřitelných zázracích, kterým neuvěřili a jež odmítali už 
středověcí učenci. Na druhé straně získalo jméno Markéta pro tyto barvité 
zkazky velkou oblibu právě od středověku, kdy se s ním také často 
setkáváme v evropských vládnoucích rodech. 

 
Benda 

Benda  je příjmení odvozené od jména Benedikt, což v latině 
znamená blahořečený, požehnaný. 

 
Myška 

Zdrobnělina slova myš = drobný hlodavec. 
„...myš domácí (mus musculus). Kdo by neznal tohoto malého, 

tmavošedého zvířátka s jemnou srstí a dlouhým, téměř zcela holým 
ohonem? Kamkoli se člověk obrátil, všude ho následovalo nedbajíc 
pronásledování. Množí se úžasně, ježto samička rodí pětkrát až šestkrát za 
rok po čtyřech až osmi mláďatech. Proto mnohdy může obydlím lidským 
státi se pravou trýzní.“ – Malý Brehm, Ssavci 
 

Ondřej  [ mužný, statný, odvážný ] 
Jméno řeckého původu znamenající mužný, statný, odvážný. Řecky 

Andreas související s andreios = mužný. Svátek připadá na 30.11. 
Ženským protějškem je nepříliš častá Ondřejka, místo ní se používá 
Andrea, jméno odvozené z řeckého Andreas. 

 
30.11. – sv. Ondřej 

Svatý Ondřej byl  apoštolem, bratrem Šimona – Petra. Oba  rybařili  na  
Genezaretském jezeře a bydleli na jeho pobřeží v městečku Kafarnaum. 
Ježíšovými učedníky se stali mezi prvními. Evangelium šířil Ondřej ve 
Skytii, zemi při severních březích Černého moře, pak procestoval Malou 
Asii a Řecko. V řeckém městě Patras ho římský prokurátor Egeus odsoudil 
k smrti ukřižováním; Ondřeje nepřibili, ale přivázali ke kříži ve tvaru 
písmene X (od té doby se tento tvar či znak nazývá „ondřejským křížem“). 
Apoštol zemřel 30.11. roku 70. 

Plch 
Plch je název zvířete, nářečně též stará houba, starý mládenec. 
 
Na závěr ještě počty nositelů v ČR: Markéta – 51 048 

    Bendová / Benda – 3 578 / 3 357 
      Ondřej – 45 771 
      Plch / Plchová – 523 / 512 

MARY 



Karel Kryl 
 
V dnešním článku nebudu mluvit jen o písničkách a 

zpěvácích, ale trochu i o politice. Právě politika a 
historické události s ní spojené totiž významně ovlivnila 
život i hudební tvorbu člověka, o kterém bude dneska 
řeč. 

Karel Kryl mladší se narodil 12. dubna 1944 
v Kroměříži. Jeho otec byl významný knihtiskař a jeho 

syn by určitě jednou jeho podnik zdědil. Jak jsem 
již ale zmínila, zasáhly „vyšší síly“. 
25. února 1948 proběhl komu-
nistický puč, při kterém byly 
zrušeny veškeré soukromé podniky. 
Na vojně se z Kryla definitivně stal 
kritik hlouposti a zvůle. Nesnášel vojenský dril a 
světlejší místa pro něj znamenaly pouze chvíle, 
kdy psal písničky a verše nebo hrál divadlo. Jeho 

tvorba byla sice krásná a něžná, ale zároveň velmi 
kritická, a proto byla zakazována. Spolupracoval i 
s jinými, později známými autory, jako byl Suchý 
a Šlitr.  

Puč 
zasáhl 

do života

 Při okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 
začíná poprvé uvažovat o emigraci (= opuštění 
země, což ale bylo v té době samozřejmě 

zakázané). 
9. září odjíždí na folkový festival do Německa. 
A když byly v říjnu 
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ž tam zůstal
 uzavřeny českosloven-
 státní hranice, Kryl v Německu 
ádal o politický azyl (= povolení 
valému pobytu z politických důvodů).  
Brzy se stává volným spolupra-

níkem rádia Svobodná Evropa. Ještě v 
u díky finanční pomocí přátel vydává 
hou desku – Rakovina, která je celá 
cí na okupaci Československa. Věrný 
eslu svého otce také v zahraničí 



vydává několik knížek (většinou sbírky 
poezie). 

A nakonec třetí, poslední politická 
událost: sametová revoluce v roce 1989. 

Uprostřed nasta-
lých společen-
ských změn umí-
rá 26. 11. v os-
travské nemoc-
nici Karlu Krylo-

aminka a
se vrací do Čech. 
Hned z letiště odjíždí na tiskovou konfe-
renci do Mladé fronty. Zpívá všechny své 
nejznámější písničky. Je nesmírně 

překvapen, že i po tolika letech 
jeho exilu (= pobyt v zahraničí) 
si český národ jeho písničky 
pamatuje a z plných plic je zpívá 
s ním. Karel Kryl se stává jedním 
ze symbolů revoluce. 

Ale 

vi m  tak 

ani po nastolení
dem

nýho kostela, v krabici s kusem m
 

-hou-

 
okracie nebyl spokojen.  

Chtěl se stát politikem a nějakým 
způsobem ovlivňovat dění ve své 
vlasti. Lidé ho však nechtěli jako politika, ale jako zpěváka. Karel 

Kryl umírá 3. března 1994 v 
mnichovské nemocnici na infarkt. 

při našich táborácích zní nejčastě

 Tento skvělý písničkář má 
mnoho krásných a známých melodií, 
jako například  Bratříčku, zavírej 
vrátka, Nevidomá dívka nebo 
Veličenstvo kat (objevila se i ve 
zpěvníku na loňském táboře ), ale 
ji  jeho písnička Anděl ( „z rozmláce-
ýdla…“).     

 



Děti z DDŽ v Praze 
 

 18. května se konala návštěva osmi dětí z Dětského domova 
Žíchovec v Praze. V 11 hodin dorazili Lukáš, Broňa, Roman, David, 
Honza, Vojta, Dáša, Denisa a 
vychovatel pan Brůžek v červené 
dodávce ke Strahovskému stadionu. 
Petr Hoffmann, OT, Káča Urbanová, 
Bohouš, Tereza Sitenská, Ondřej Plch, 
Martin Koumák a Kuba Vokurka, 

kteří na ně 
již čekali, 
s nimi po 
krátkém uvítání zamířili do nedalekého 
výcvikového střediska AC Sparta Praha. 
Zde se setkali s obráncem Tomášem 
Hübschmanem, útočníkem Tomášem 
Junem a záložníkem Rastislavem 
Michalíkem. Ti každému věnovali 

sparťanský dres a podepsané fotografie, načež se děti s doprovodem 
odebraly na prohlídku areálu zmíněného střediska. Jejich pozornost 
zaujaly zejména šatny, solárium a velká vířivá vana. Poté si 
návštěvníci ze Žíchovce zahráli fotbal proti Kubovi, Petrovi, Ótému a 
Martinovi. Oba týmy útočily na jednu bránu, kterou hájil Ondřej Plch. 
 Zhruba po půl hodině hry se Ondřej, Bohouš a Tereza rozloučili 
a ostatní se automobily přesunuli na Malou Stranu, kde se naobědvali 
v restauraci McDonald's. Nápis na žíchovecké dodávce, oznamující, 

že byla dětskému domovu věnována buddhistickou 
organizací Tzu Chi, neušel pozornosti několika 
japonských turistů, kteří neváhali a vozidlo si na 
památku vyfotografovali. (Dovedu si živě představit, jak 
někde v Tokiu, Jokohamě nebo Sapporu pyšně ukazují 

příbuzným fotky z dovolené – orloj, Karlův most, dodávka...) 
 Po vydatném obědě se všichni vydali (opět 
automobily - jak jinak) do Proseka, kde byla před 
necelým rokem otevřena bobová dráha. Ne, nebojte se, 
severovýchod Prahy není uměle zasněžován - vozíky, 

Děti si prohlížejí vířivou vanu 

Dodávka 
zaujala 
Japonce 

Bobování 
v půlce 
dubna 



ovládané brzdovou pák ž 50 km/h) v ocelové 
ráze, dlouhé téměř jeden kilometr. 

šet, co vozíky vydrží. 
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eční až na podzim. 
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Jižní Město, Chodov 

První zmínky o osídlení pocházejí z doby před 5000 lety, první 
písemné zmínky pocházejí z roku 1185. Je záhodno připomenout, že 
toto sídliště už dávno není využíváno k agrárním 
(zemědělským) účelům. To je rozdíl oproti jiným 

čtvrtím. O Chodově 

Král a 
sídliště 

Když se všichni dosyta
ili bobování a ujistili se, že s 
tkem snahy lze vozík

rátit, nastal čas se rozloučit.
sedly do své dodávky a plny

mů.  
ěné, že se nic podobného pro 

řichystán výlet i pro ně
 Aby se snad holky n
ně nekonalo, mů
ale pravděpodobně se usku

Praha – 
 

tu ké
stěhovat. Nap
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(přesněji o blízkém lese) dokonce 
pojednává pověst o Václavovi IV., jak jel 
s lazebnicí (to bylo tehdy něco jako dnes 
masérka) Zuza-
nou do svého 
hradu. Nyní je to 

 staveniště, tak se sem nemusíte 
íšu vám včas, tzn. za 5 let. 

Největší pamětihodností je Chodovská tvrz 

 jedno vel

(vi oto). Na druhé fotografii vidíte, jak to u 
nás opravdu vypadá. Jižní Město se skládá ze sídlišť Ji
Jižní Město II., a starého Chodova. 

 Město I.

-daš



Irs
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oceánské, to znamená, že tu nejsou ani chladné 
h o
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 a 

i keltské jazyky, 
s angličtinou toho nemá moc společného. 
Známou součástí irské kultury je keltská hudba a irské 
tance. Keltskou hudbu reprezentuje určitě nejznámější 

irská zpěvačka E přímo v irštině. 
icméně styl keltské hudby ovlivnil i spoustu dalších interpretů nejen 

n á 

t
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átku vzkvétalo, to ale bylo zastaveno 
i
A

ena anglikánská církev, v Irsku si 
zachovala hlavní slovo církev katolická. Irové se splnění  

ko 

 se nachází v severozápadní Evropě 
adně od Británie. Pobřeží, zejména 
elmi členité, na severozápadě s 

y. Podnebí v Irsku je mírné, výrazně 

 
Irská republik
na ostrově zá
západní, je 
vysokými úte

zimy, ani horká léta. Většinu ploc
louky, zčásti také rašeliniště a mo
jeden z důvodů, proč se Irsku čast

Irská vlajka 

y p krývají 
ály. To je i 
 říká zelený 

ostrov. I irská národní barva je zelená. Mezi irské 
národní symboly patří harfa
jetelový lístek. Mluví se tu 
anglicky, ale zvláštností je, že oficiálním hlavním jazykem 
je irština, kterou však běžně používají jen venkované na 
západě země. Irština patří mez takže 

nya, která zpívá některé své písně i 
N
v Irsku, ale po celém světě. 
Pokud se mluví o Irsku, nesmí se samozřejmě zapomenout na tradiční irské 
hospůdky (anglicky pubs), ve kterých se čepuje irské pivo a 
whiskey, a které jsou často středem kulturního života vesnic. 
 

, ale první předkové dnešních Irů přišli na 
řijetí křesťanství v 5. století n. l. se spojuje 
dověku Irsko na rozdíl od 

ngů a Normanů. Pak
nglii a na několik

zůstalo pod vlivem anglického
přestože během té doby vypuk
ostrově několik povstání, usilují
nezávislost, což souvisel
s náboženskými rozdíly, neboť zatímco 
v Anglii byla založ

alévá irsk

 bylo 
 staletí 
 krále, 
lo na 

cích o 
o i 

Historie 
Irsko je osídleno již 7000 le
ostrov asi v 6. století př. n. l.
se jménem sv. Patrika. Ve st
většiny Evropy zpoč

nájezdy Vik
připojeno k 



svých snah dočkali až ve dvacátém století, kdy byl – v roce 1921 – 
vyhlášen Svobodný irský stát. Irsko vstoupilo do Evropské unie roku 1973 
a přestože nepatří mezi nejbohatší státy EU, zůstává poklidnou zemí, tak 
trochu stranou od problémů zbytku Evropy. 
 
Sv. Patrik 
Svatý Patrik, patron Irska, patří určitě mezi nejpopulárnější světce vůbec. 
Uznávají ho Irové nejen doma, ale i za mořem, a na jeho svátek (17. 

března) každoročně zaplní ulice New Yorku i mnoha 
dalších měst davy lidí v zeleném. Bývá mu připisováno 
zanesení křesťanství do Irska a pochází od něho mimo 
jiné i jeden z irských národních symbolů – jetelový 
lístek, na kterém prý lidem vysvětloval Svatou Trojici. 
Asi nejznámější příběh z Patrikova života vypráví, jak 
světec přišel v předvečer keltského svátku Beltain (který 
byl toho roku také předvečerem Velikonoc) k sídlu 
irských králů. Pro tu noc platilo nařízení, že v celém 
Irsku nesmí být rozdělán ani jediný oheň dříve, než jej 
zapálí král. Nikdo se neodvážil tento rituál porušit. Patrik 

však vystoupil na sousední vrchol a nechal zde vzplát vatru na oslavu 
Velikonoc. Druidové králi oznámili, že nezhasí-li ten plamen teď, tak už 
nikdy a v Irsku nastane nový věk. Panovník dal Patrika zajmout a nechal 
jej k sobě předvést. Pak mu umožnil promluvit na svou obhajobu a světec 
během řeči valnou část královské družiny a druidů obrátil ke křesťanství a 
nakonec byl propuštěn, aby mohl pokračovat ve svém poslání. 
 

Základní údaje 
rozloha: 

počet obyvatel: 
hlavní město: 
úřední jazyky: 

měna: 

70 282 km 2 

3,8 milionu 
Dublin 

irština, angličtina 
euro 

 
Slovníček: irština 

česky irsky výslovnost 
Irsko 

Dobrý den 
Nashledanou 

Prosím 
Děkuji 

Éire 
Dia dhuit 

Slán 
Le do thoil 

Go raibh maith agat. 

[ére] 
[dýa gwit] 

[slón] 
[le do hol] 

[go rev majhagot] 
-mač- 



Víkend na Lipnicku 
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nachází asi 3 km od ní. Jak to většinou bývá, cesta nebyla 
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 Milí čtenáři, 
něco malinko o 

 minulém čísle našeho časopisu jste se dověděli 
erně-dramatickém kroužku, který vede Líza 

Urbanová. Já bych vás teď s jeho 
činností chtěla seznámit o trošku víc. 
Členové tohoto souboru totiž společně 
strávili několik dn
měsíce (konkrétně
na akci, jejímž ú
nejvíce peněz na 
které se nacházejí v

 které mapa ČR není zrovna nejoblíbenější literatura, 
ysvětlit, že Lipnice je taková větší vesnice na východě 
ky Sázavy. Toto místo je proslulé tím, že se zde za 
ržoval Jaroslav Hašek 

 Těm, pro
bych asi měla 
Čech poblíž ř
svého života z
a vytvořil zde 
– Dobrého 

í na závěru minulého 
 od 23. do 25. dubna) 
čelem bylo vybrat co 
záchranu tří kostelů, 
 okolí Lipnice. 

vou nejslavnější knihu 
ojáka Švejka (nebo 

alespoň její část). No a v současnosti 
se na zdejším hradě – no dobře, tak na 
zdejší zřícenině – koná 
velký hudební festival. 
 My jsme ale nebydleli přímo 

 Lipnici, ale ve vesnici Dolní město, v
které se 
přesně taková, jakou jsme si ji představovali … Na Hlavním nádraží 
v Praze jsme nastoupili do plného vlaku, takže jsme většinu cesty 

strávili ve stoje. A že ta cesta nebyl
České dráhy nám dali možnost ko
čtvrtě hodiny pohledem na jedno a t
to sice honosně, ale znam
z nepochopitelných důvodů se vlak

se odmítl hnout z místa. Asi s hodinov
 cílové stanice – Světlé nad Sázavou. O
odváženi až do Dolního města. Kvůli 
erpání z cesty jsme ten večer nestihli
 a písničku na dobrou noc. 

Dráhy si 
zpoždění 

a nějak krátká: 
chat se asi tři 
otéž místo. Zní 
ená to, že
 zastavil a po
ým zpožděním 

dtamtud jsme 
nabranému

uvedenou dobu
jsme dorazili d
byli postupně 
zpoždění a vy
vybalení, večeř

neodpustily 



 Ale co jsme nestihli v pátek, jsme museli dohnat v sobotu. Když 
menší děti vykopaly ty větší z postele a poté, co 
jsme absolvovali společnou snídani, jsme se dali 
do zkoušení. Bylo potřeba nacvičit p

Na nácvik moc 
ísničky, 

teré byly součástí představení, a věřte, že to 
nebylo nic jednoduchého! Ale zvládli 

v

 
u
á

odlitba a jde se na to… Obraz první, 
druhý – vše v pořádku. Po t
improvizace vypravě  pohodě s
pokračuje dál. A u r, posl ěkovačka!!! 
A pěkně dlouhá dě ládli jsm
 Průchod našim emocím jsme dveřmi obecního 
úřadu, kde na nás čekaly houpačky a st e. Každý si vybral to 
voje, utratil příslušný počet korun a všichni jsme byli spokojeni 

(včetně o  téhle minip e ještě  uvařili a 
zahráli si  hry – „překv  to byli Mafiá vili jsme 
sice až le rozhod li spát pozdě dchozího 
dne. T h přece člov zažívá každý den
 Vzhledem k pozdější nám další de  o trochu 
hůře, ale protože světím me s pnici. 

času nebylo 
k

jsme to – za necelé tři hodiny bylo 
hotovo. My velcí jsme pak ty tři 
písničky (Stará archa, Boží mlýny a 
Díky) nemohli ani slyšet, zato malým 
vešly do krve tak, že nás jimi 
doprovázely po celý zbytek víkendu a 
prostě se z nich staly takové „víkendové 

ělém obědě jsme se opět zabrali do zkoušení 
řekněme si to upřímně: nebylo to nic moc. Většině 
a „vypadávaly“ texty …. Ale čas kvapil a tak jsme se 
li do místa konání, kterým byl obecní úřad v Řečici. 

ci nás ani nenechali dokončit generální zkoušku a tak 
jsme odkráčeli ze sálu plni obav z toho, 
jak to dopadne. Jestli předtím selhávala 
paměť, teď selhávaly i nervy. Všichni o 
překot upravovali své kostýmy, 
přeříkávali texty a obecně všude okolo 
sebe rozsévali paniku. A pak poslední 

hity“☺. Po sk
představení. No 
selhávala paměť
postupně přesun
Ti proradní vidl

m
řetím malá 

če, ale v e 
ž se blíží závě ední písnička a … d
kovačka – zv e to!!! 

 dali hned za 
řelnic

s
bsluhy

é
ou oma jsmti). D

a ”
 něco málo
ni ☺ slanějak pivě  Ne

 do rána, a ně jsme š ji než pře
akový úspěc ěk ne ! 

večerce se n vstávalo
e neděli, vydali js e do kostela v Li



Cesta tam probíhala celkem klidně – možná proto, že byla zaří
auty ☺. Uvítal nás krásný, útulný kostelík plný místního obyvatelstva. 

Po mši jsme se ještě zašli podívat na hrad. 
Potom dospělí odjeli autem zpět na chalupu a 
my, vedeni Myškou, jsme se rozhodli jít pěšky. 

co 
na 
opu
30 
vše
zas
mo
co 
pod
blí
říc
do 
jse
na 
My
dom
udě
a b
pře
 
tak
Ta
roz
do 
toh
ned

to 
ukl
se 
jsm

 

zena 
Tajemný dům
očaroval 
Myšku 
Nevěděli jsme ale, 

nás čeká… Kousek za Lipnicí, téměř 
kraji lesa, jsme si všimli velkého 
štěného domu, který stál na stráni asi 
metrů od silnice. Hned od začátku nás 
chny tak nějak přitahoval, tak jsme se 
tavili a přemýšleli, za jakým účelem 
hl být ten divný dům postavěn nebo 
je v něm dneska. Najednou se menší děti rozhodly, že se půjdou 
ívat blíž. My větší jsme na ně chtěli počkat u silnice. Jak se ale 

žily k domu, viděli jsme, že ten dům něco opustilo. Nemohu přesně 
t, co to bylo, ale začala jsem to pronásledovat. Běžela jsem za tím 
lesa a najednou jsem se ocitla v bažině. Netuším jak, ale prostě 

m byla po kolena v bahně. Celá vyděšená jsem vyběhla ven z lesa 
silnici a tam varovala ostatní. Děti byly také hrozně vyděšené a 
ška se z nějakého nepochopitelného důvodu chtěla vrátit k tomu 
u a vybízela k tomu i ostatní … Nevím, co to s námi ten dům 

lal, ale trvalo nám hrozně dlouho, než jsme dostali z jeho blízkosti 
yli schopni rozumně uvažovat. Celý zbytek cesty jsme strávili 
mítáním nad tím, co se vlastně stalo …  

Někteří z vás již asi vědí, co se stalo – zimprovizovali jsme 
ovou malou bojovku ☺ a nutno podotknout, že se nám zdařila! 
kže nebojte, v okolí Lipnice je sice jeden zvláštní a opuštěný dům, 
hodně se ale v jeho okolí nepohybují individua, která shazují lidi 
bažin ☺. Lipnici můžete tedy bez obav navštívit. Dětem jsme ale 
le sladké tajemství svěřili až mnohem později, takže skutečně 
ělaly nic jiného, než se bavily „o tom hroznym domě“.  

Doma byl mezitím připraven vynikající nedělní oběd a tak jsme 
strašení pořádně zajedli. A pak už jen taková ta nuda okolo: balení, 
ízení atd … Nakonec jsme napsali zápis do místní kroniky a vydali 
směrem na nádraží. Světe, div se, všechno jsme stihli, ve vlaku 
e si sedli a do Prahy dojeli bez zpoždění ☺. 

-hou- 



10.5 et) 
12.5. – Jan Barták (11 let) 
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ruka vrhla 

. – Michaela Kaplanová (8 l

16.5. – Jan Jansa (8 let) 
28.5. – Viktor Plch a Anna Plchová (24 let) 

1.6. – Magdalena Němcová (13 let) 
 

srdce blahopřejeme. 
-end- 

vátky v květnu 
a státní svátky, nemuselo by být nezajímavé 

Všem ze

Státní 
 
Během měsíce května se slaví d
připomenout si proč. 
 
1. máj – Svátek práce 
Vznik 1. máje je spojen především s reformními požadavky dělníků na 
konci devatenáctého století, především s požadavkem osmihodinové 

pracovní doby (místo tehdejší až šestnáctihodinové). 
V letech 1872 a 1873 se
konaly velké demonstra
dlouho, až si Kongres U

projeví-li alespoň nějakou snahu jejich po
zákon o osmihodinové pracovní době, i 
V praxi se však zákon neuplatňoval. Odb
rozhodla, že by odborové organizace měl

Osm hodin 
místo 

šestnácti 

 v New Yorku i dalších městech 
ce, hnutí stále sílilo. A sílilo tak 

SA řekl, že bude bezpečnější, 
žadavkům vyhovět, a proto přija
když jen ve státních podnicích
orová federace USA a Kanady
y usilovat o to, aby se od 1.5

bouřlivější akce 
vka stala Neznámá 1886 pracovalo oněch 8 hodin denně. Nej

se konaly v Chicagu, kde se do 4. května stá
prakticky všeobecnou, během třetího dne však zasahuje 
policie a jednoho stávkujícího přitom ubíjí, na protest byl 
svolán tábor lidu na Senný trh na 4. květen. Jenže při této demonstraci 
puma, kterou vrhl dodnes neznámý pachatel, zabila sedm policistů. Těm, 

 sice vražda prokázat nedala, byli však odsouzeni 
za spiknutí k zavraždění policistů. Nakonec bylo 

u 1890 bude 1. květen dnem mezinárodní manifestace 
ujících. 1.5. 1890 se konaly velké demonstrace i v 
 pak v Praze na Střeleckém ostrově. 

  
8. květen – Den osvobození 
8. 5. 1945 bylo podepsáno příměří mezi Českou národní radou a 
okupačními vojsky tzv. Třetí říše. Tento svátek se dlouhá léta slavil 9.5. 
jako památka příchodu Rudé (tedy sovětské) armády do Prahy. 

pumu 

byli zatčen
šinou k sm
seno, že od

 požadavky pr



Křížovka: 
V tajence Vám vyjde český název slavného muziká
rain“, který se odehrává v Hollywoodu  rok
společnost je nucena náhle přejít od filmu němého
což zásadně změní osudy tří herců Dona Lockwood

 
 
1)  soustředěný 
2)   červená či zelená zelenina 
3)   kotviště lodí 
4)   menší samostatná budova 
5)   advokát 
6)   obecně červ 
7)  závazný slib 

8)   ma
9)   op
10) tra
11) masn
12) zjišťování p
13) po

 
 
 

lu „Singing in the 
u  
 k filmu zvukovému, 
a, Liny Lamontové 

 1927. Filmová

a Kathy Seldenové. 
 

rmeláda ze švestek 

ngels 

ak stropu 
nsporty 

ý výrobek 
říčin úmrtí u mrtvol

dstata 

 
nápověda: pavilon, ponrava 

Slavné citáty: 
 

Žít na vysoké noze. ........................... Baba Jaga 
Na to se musí  jít od lesa. .................. Robin Hood 

Dali mi za pravdu. ............................ Jan Hus 
Nenechat se vytočit. ......................... Bell 

Neštěstí nechodí nikdy samo. ........... Marx a E
Jsem z toho na větvi. ....................... Tarzan 



Osmisměrka: 
 
V tajen  můžete zjistit další jméno taraka - jeden metr dlouhého savce, který žije v tropické 

 mravenečníkem. 

daněk, dudek, hroch, husa, jezevec, ježek, klokan, koala, kočka, koza, krtek, kůň, lama, laň, 
leguán, lemur, lenochod, lev, lín, makak, medvěd, mlok, mravenečník, mrož, osel, pes, prase, 
puma, sova, tygr, vlk, vosa, vůl, žirafa, žížala, žralok 
 

Vtipy: 
 

„Jak se vám líbí můj obraz?“ ptá se 
malíř kritika. 

„No, mohl být  i horší.“ 
„Cože? Hned odvolejte tu urážku!“ 
„Tak dobře: horší už být nemohl!“ 

Dělníci staví  velikánský komín. 
Už ho mají skoro hotový, když k nim 

přiběhne zadýchaný mistr a říká: 
„Chlapi, máme problém! Někdo mi 

otočil st

ce
Ame ř. s
 

rice a je příbuzný nap

 

 
„Tati, prosím tě, kup mi buben!“ 
„Ještě to! Rušil by mě při práci!“ 

„Nerušil by sem tě. Já budu bubnovat 
až když usneš!“ 

 
Jirka zůstane dva dny sám doma, 

protože jeho rodiče odjeli na služební 

stavět komín, ale kopat studnu!“ 
 

„Pane vrchní, ten váš řízek je tak tvrdý, 
že ho žvýkám už celou hodinu!“ 

stěžuje si host v restauraci na nádraží. 
„Jen klidně jezte! Právě hlásili, že váš 

vlak bude mít zpoždění 60 minut!“ 
 

c

avební plán! My jsme neměli 

umýt, ne?“ 

estu. Jde do obchodu a ptá se 
prodavačky:  

„Prosím vás, nemáte tu něco za korunu, 
čím bych rodiče překvapil?“ 

Prodavačka se zamyslí a odpoví: 
„Zápalky.“ 

Manželka řídí auto. 
Nezvládne zatáčku a vletí do potoka. 

Manžel se vedle ní rozčiluje. 
„No, to je toho,“ reaguje manželka. 
„Beztak jsi chtěl dneska dát to auto 
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