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Slovo redakce  
Milí čtenáři,  

velice nás těší, že jste si náš časopis rozevřeli i tentokrát. V rukách právě držíte jarní číslo a věřte, že 

cesta k jeho sestavení nebyla nejlehčí – za články stojí velká píle našich redaktorů.  

Dát dohromady jarní číslo bylo i o to náročnější, že se nám „do cesty postavilo“ zrušení výuky na 

školách. Naši redaktoři byli odveleni, a tak je tentokrát časopis o něco chudší – museli jsme bohužel 

vyškrtnout několik plánovaných článků. I tak ale věříme, že se v časopisu dočtete o mnohém 

zajímavém! 

Přejeme příjemné listování.  

Vaše redakce 

 

V druhém pololetí se redakční rada rozšířila o čtyři nové členy a ti se vám nyní krátkými medailonky 

představí.  

Jaroslava Hořejší 

Jmenuji se Jaroslava, je mi 11 let a mám ráda sport a pohyb. Chodím do 5.A. Za sporty dělám hasiče 

a tanec. Doma máme tak trochu zoo, protože máme králíka, andulku, psa, rybičku a dvě kočky. 

Kristýna Charvátová  

Jmenuji se Kristýna, je mi 9 let a narodila v jablonecké porodnici. Mám ráda ovoce. Přihlásila jsem se 

na kroužek časopisu, protože mě baví psát o různých lidech a někdy si i píšu vlastní příběhy. 

Nikola Stoyka 

Jmenuji se Nikola Stoyka. Je mi 9 let a chodím do 4.C. Ve volném čase chodím ven nebo si kreslím. 

O  letních prázdninách jezdím k babičce na Ukrajinu. Každou sobotu uklízíme doma s mamkou a v neděli 

chodím se sestřenicí ven. Ve škole mi jde nejlíp matematika a anglický jazyk. Do školy jezdím autem 

nebo autobusem. Ve třídě mám hodně kamarádů. 

Maxim Yusko 

Jmenuji se Maxim a rád hraju hry. Na školním časopise mě baví vše. Mám rád zvířata a hry, například: 

Brawl Stars a Inside. Mám doma papouška a to je moje jediné zvíře.  

 

Redakční tým dále tvoří:  

paní učitelka Burdová 

paní učitelka Húsková 

Jiří Heiland 

Sofie Lyvynyuk 

Daniel Rambousek 

Martin Škaloud 

Artem Tsupra  

Jan Zikeš 
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Ohlédnutí za zimou: Jizerská padesátka 
První jizerská padesátka se běžela v roce 1968. Letos se běžel 53 ročník. Je to závod v běhu na lyžích 

klasickou technikou přibližně 50 km. V roce 2018 poprvé počet účastníků přesáhl číslo 7000 a v roce 

2019 registrace opět vzrostly o několik stovek. 

Kromě hlavního závodu přibyly další tratě například 30 kilometrů, 25 kilometrů, 10 kilometrů. Dalším 

závodem je sprint 1,5 kilometru soupažou technikou. Jezdí se i dětský závod a firemní 3 až 4 kilometry. 

Netradičním závodem je závod s názvem Historičtí lyžníci. Jedná se o závod na 400 metrů v historických 

kostýmech jako vzpomínka na dobu, kdy tenhle závod započal. 

Závod je od roku 1999 součástí prestižní série dálkových běhů. 

 

Z mužů vyhrál:  Andreas Nygaard        Čas: 1:59:08,2 

Z žen vyhrála:  Britta Johanssonová-Norgrenová        Čas: 2:16:21,3 

Nejlepší z Čechů: Jiří Pliska             Čas: 02:00:51               21. místo 

Nejlepší z Češek: Kateřina Smutná        Čas: 02:17:36        5. místo 
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Historie závodu 
V počátkcích se jednalo o oddílový závod a součást horolezecké přípravy některých členů oddílu. Dalším 

důležitým bodem byl pro Jizerskou 50 rok 1970, kdy se závodu zúčastnilo všech 14 členů expedice 

v Peru, kteří zahynuli pod kamennou lavinou na Huascaránu dne 31. května 1970. Od té doby nese 

závod přídomek Memoriál Expedice Peru 70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou součástí 

slavnostního zahájení jizerské 50. 

V sedmdesátých letech získával závod na popularitě a padesátého ročníku se v roce 1978 zúčastnilo 

přibližně 7800 závodníků. Od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy dálkových běhů Wordloppet 

a účastní se ho nejen závodníci české i světové špičky, ale i různé známé osobnosti. 

Od roku 2008 je Jizerská 50 součástí seriálu Ski tour. Od roku 2011 je také součástí seriálu Ski Classics. 

V posledních letech došlo ke vzniku několika doprovodných závodů a několikrát se jela také letní 

varianta závodu na horských kolech: Cyklo Jizerská 50. 

V lednu 2013 se na druhém místě za vítězným Norem Anndersem Auklandem umístil český závodník 

Lukáš Bauer. Pro nedostatek sněhu byl však závod v lednu 2014 popáté v historii zrušen. 

Text připravila: JAROSLAVA HOŘEJŠÍ 
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Rozhovor 
Pan učitel Tomáš Vávra (TV) již mnoho let jako dobrovolník doplňuje tým organizátorů tohoto 

významného závodu a naše redaktorky s ním udělaly rozhovor.  

Nikča: Dobrý den, pane učiteli, co je Vaším úkolem při Jizerské padesátce? 

TV: Každý rok je to jiné, letos jsem měl na starost dopravu závodníků z Jablonce nad Nisou a Liberce na 

bedřichovský stadion. 

Sofča: Co Vás na tom baví, co ne? 

TV: Jako dobrovolníka mě tato akce baví celkově, atmosféra, setkávání s lidmi z různých koutů světa. 

Nebaví mě, když se vše protáhne a je mi zima, i když ta k tomu také patří. 

Jarka: Co Vás letos potěšilo? 

TV: To, že se Padesátka vůbec mohla uskutečnit ve své ideální podobě. To, že na poslední chvíli 

napadalo tolik sněhu, že se trať nemusela měnit, jak už se plánovalo. 

Nikča: Máte nějaké zajímavé fotky? 

TV: Myslím, že vám mohu nějakou poslat. 

Jarka: Děkujeme za rozhovor.  

 

Rozhovor připravily: JAROSLAVA HOŘEJŠÍ, SOFIE LYVYNYUK a NIKOLA STOYKA.  
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Kam na výlet, až budeme moct ven aneb Nej místa v Libereckém kraji  

 

Ještěd 
V Libereckém kraji je hodně zajímavých míst, například Ještěd. Je to hora (1012 m n. m.) na severu 

Česka, jihozápadně od Liberce. Na vrcholu se nachází známý vysílač a v jeho dolní části je umístěn hotel 

a restaurace. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je lyžařské středisko. Těsně pod Ještědem se nachází 

Horní Hanychov, nejzápadnější městská část Liberce. Masiv Ještědu je od roku 1995 součástí Přírodního 

parku Ještěd (93,6 km2). Ještě před výstavbou vysílače zde stál velký kříž. Ještědské kříže mají svoji 

dlouhou historii doloženou od roku 1737. Prozatím poslední pochází z roku 1990.  

 

Autorem současné stavby je Karel Hubáček, který se narodil 23. února 1924. Jako autor je podepsán 

pod řadou staveb, jeho nejúspěšnějším a nejznámějším je ale televizní vysílač a horský hotel Ještěd. 

Text připravila: NIKOLA STOYKA 

Hamr na Jezeře 

Hamr na Jezeře je obec na severu bývalého vojenského prostoru Ralsko ve východní části okresu Česká 

Lípa. V poválečných letech byla jedním ze středisek těžby uranové rudy, nyní se vrací mezi rekreační 

zónu.  Nedaleko hamerského jezera stojí zřícenina hradu Děvín a letních měsících jsou tam dobré pláže 

ke koupání. 

Text připravila: NIKOLA STOYKA 

Zámek Sychrov 
Jedná se o nejlepší místo, kam byste mohli jet s rodiči. 

Zámek Sychrov se nachází mezi Turnovem a 

Hodkovicemi nad Mohelkou. Vstupné:  

 dospělí 200 Kč 

 6 až 15 let 140 Kč 

 do 6 let zdarma 

 

Text připravila: SOFIE LYVYNYUK 
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Rozhledna Slovanka  
Slovanka se nachází v Jizerských horách nad Hraběticemi. 
Jde se o celodenní výlet, takže si vezměte pití a jídlo, když 
bude svítit slunce tak i opalovací krém. 

Text připravila: SOFIE LYVYNYUK 

 

 

Zoo Liberec 
Naše zoo byla otevřena v roce 1919, takže je zajímavá tím, že je nejstarší v celém Česku a Slovensku. 

Jsou tu opice, sloni a mnoho dalších zvířat. Když vás přepadne hlad, tak se můžete občerstvit v mnoha 

stáncích a děti se zabaví na prolejzačkách.  

Každý rok se zde koná Strašidelná zoo: mezi výběhy spatříte čarodějnice, upíry i smrtky. 

Text připravila: KRISTÝNA CHARVÁTOVÁ 

 

 

Světový den vody 
Světový den vody se každoročně koná 22. března. Jeho účelem je přivést větší pozornost k tématu 

udržitelného užívání vody a nakládání vodními zdroji. Letošním námětem byla „Voda a klimatická 

změna“, ke kterému město Liberec připravilo zajímavou a přínosnou výstavu na náměstí Dr. E. Beneše. 

Naše škola měla v plánu pro žáky doprovodný program k tomuto významnému dni: měla se konat 

burza hraček (výtěžek by se použil na charitativní účely) a součástí měl být i tematický den a návštěva 

zmiňované výstavy.  

Nemusíme ale smutnit – Světový den vody je každoroční připomínka. Tematický den tak můžeme 

jednoduše o rok odložit.  

Text připravil: ARTEM TSUPRA 
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Nápady, jak šetřit doma vodu 
1. Když si čistíme zuby, tak vypínáme vodu. 

2. Když se koupeme, tak ne 2 hodiny, ale krátce se osprchujeme. Zásadně se sprchujeme, při 

koupání ve vaně se spotřebuje velké množství vody. 

3. Když jdeme na záchod, spláchneme jednou.  

4. Pokud vaříme doma vajíčka, vodu nevylejeme, ale necháme ji vychladnout – a pak ji můžeme 

použít k zalévání květin.  

5. Na zahradu dáme sudy, které zachytí dešťovou vodu – tu pak používáme k zalévání.  

6. Nádobí necháme odmočit – půjde pak snáze omýt a nebude se muset drhnout pod tekoucí 

vodou.  

7. Při úklidu si vodu napustíme do kbelíku a hadr mácháme v něm, ne pod tekoucí vodou.  

8. K pití si určíme jednu sklenici a pijeme z ní – nemusíme ušpinit řadu skleniček denně, které je 

pak třeba umýt.  

Nápady sepsala: NIKOLA STOYKA 

Válečný konflikt? 
Ano, správně, před několika měsíci začal konflikt mezi dvěma státy: USA a Íránem. Ptáte se jak, proč, 

týká se mě to, jsme v ohrožení? Tak na tyto otázky vám v několika dalších řádcích odpovím. 

Začneme od úplného začátku. Jak jistě víte, tak před rokem američtí vojáci opustili sever Sýrie po 

nařízení prezidenta Trumpa, což od něj bylo hezké gesto. No jo, ale když se na to podíváte z druhé 

stránky, co bude dělat hromada lidí, které povolal zpět? Vždyť jejich prací bylo do té doby bojovat. 

Kdyby je nechal být, bude hromada lidí bez práce. To znamená, že tento útok může být plánovaný přes 

rok. Myslím si, že tohle je jeden ze základních kamenů tohohle konfliktu. Když přetočíme několik 

událostí tak „opravdový“ začátek tohoto konfliktu odstartoval 3. ledna 2020 atentátem na 

Sulejmáního, první krok k tomuto konfliktu tedy udělala Amerika, ale víte vůbec proč?   

Pod pouhou domněnkou pana prezidenta Trumpa… Ano, několik životů je teď v ohrožení jenom kvůli 

domněnce, protože se americký prezident obával, že již zmíněný Sulejmání plánuje atentát na několik 

amerických diplomatů. 

Samozřejmě Írán není úplně země, která si tyto věci nechá líbit. Přeci jenom když zavraždíte 

„velectěného“ vojevůdce zemi, která je díky válkám známá, tak nemůžete čekat nic jiného než hodně 

zápornou odpověď. Kvůli tomu hned po incidentu ohlásil Írán pomstu a i kolik cílů mohou napadnout. 

Na to jim americký prezident odpověděl na Twitteru úplně stejně, akorát přidal pár cílů navíc a stalo 

se z toho takové poměřování, kdo čeho má víc.  

Přesuneme se k dalšímu bodu, a to jestli se to týká i jiných států. Nejspíše se to netýká ostatních států, 

ale nebudeme dělat ukvapené závěry. Každopádně se to bude pravděpodobně rozvíjet jako vietnamská 

válka. Tedy pokud si náhodou neřekne nějaký stát: „A pojďme pomoct například Íránu.“To by mohlo 

dopadnout hůře. 

Zástupci jednotlivých zemí z Evropy už plánují, že vyrazí za Donaldem Trumpem a pokusí se mu 

rozmluvit jeho myšlenku. Samozřejmě o to už se pokoušeli i jednotliví lidé, kteří o tom to útoku byli 

informováni. A vy už víte, že se jim to nepodařilo. Ale snad si Trump uvědomí, co udělal, když mu to 

přijede říct několik zástupců různých zemí. 

Tak doufejme, že po tomto hrozném startu do nového roku se situace uklidní a tento konflikt mezi 

těmito dvěma zemi ustane. 

Text připravil: JIŘÍ HEILAND  
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Chevrolet Corvette  
V roce 1952 na výstavě vozů snů „Motorama 1952“ vzbudila velký 

zájem studie roadsteru amerického automobilového designéra 

Harleye Earla. V Americe byli lidé zvyklí na velké koráby, dlouhé jako 

půl domu. A tak je takový roadster zaujal, a proto se firma Chevrolet 

rozhodla zahájit sériovou výrobu vozu Chevrolet Corvette.  

Jeho jméno je odvozeno od rychlé lodi korveta (anglicky corvette). Corvette se vyrábí od roku 1953 do 

současnosti. Na trhu je už osmá generace. V Americe se prodává pod značkou Chevrolet, u nás pod 

samostatnou značkou Corvette. V tomto článku se dočtete něco o první generaci.  

CHEVROLET CORVETTE C1 (první generace) 

Chevrolet Corvette C1 se vyráběl 

v letech 1953 - 1962. I když měla být 

Corvetta sportovní auto, ke 

sportovním jízdním vlastnostem měl 

hodně daleko. Ale v Americe to byl 

jeden z prvních sportovních vozů, a to 

k úspěchu stačilo. 

Používala řadový šestiválec o výkonu 110,3 kW (150 k) 

zkombinovaný s dvoustupňovou automatickou 

převodovkou (v roce 1955 přibyla i 3stupňová manuální převodovka, která se později stala základní 

verzí). Měla pohon na zadní kola, bubnové brzdy a odpružení vpředu vinutými a vzadu listovými pery.  

Její maximální rychlost dosahovala na sportovní vůz poněkud skromných 172 km/h. Z 0 na 100 km/h 

zrychlovala za 8 až 12 s. Tyto údaje se zlepšily až v roce 1955, kdy Corvette dostala nový motor. 

Karoserie byla sklolaminátová, měla dvoje dveře. 

Podvozek byl ocelový. Průměrná spotřeba tohoto 

vozu se pohybovala okolo 14,3 l/100 km. 

Palubní deska Corvetty předznamenávala éru 

kosmických letů, a tak byla řešena poněkud 

neprakticky. Přístroje byly přesunuty před řidiče až 

roku 1958. Kliky byly umístěny na vnitřní straně 

dveří po vzoru britských sportovních vozů. 

K menším úpravám došlo i v roce 1956. Objevila se skutečná skleněná rolovací okna, trochu se změnily 

i přední světlomety. Přibyla i možnost autorádia a elektricky ovládaných oken.  

Za éry chromu a čtyř světlometů se Corvette přizpůsobila době. Interiér se také dočkal úprav, jak jsem 

se již výše zmínil. Tato upravená Corvette používala silnější 

motor o výkonu 200 kW (270 k). Přední i zadní maska byly také 

pozměněny. Přední maska dostala čtyři světlomety místo 

dvou, novou mřížku chladiče a přepracovaný nárazník. Vzadu 

se změnily světlomety a nárazník. Později přibyly čtyři kulaté 

zadní světlomety i dozadu.  
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Během výroby přibyly i jiné motory. Za dobu, co se Corvette vyráběla, největšího výkonu dosáhl motor 

o výkonu 270 kW (360 k). 

Moje místo v časopisu není nafukovací, proto zde najdete jen některé informace. Pokud byste se chtěli 

dozvědět více, spoustu dalších informací najdete na internetu nebo v knihách. 

Zdroj: Wikipedia – Chevrolet Corvette c1 a kniha Auta legendy 

Text připravil: JAN ZIKEŠ 

 

Komiks: Strejda Pupulino 2 - Velikonoce v Itálii  
Tento díl popisuje, jak se slaví Velikonoce v Itálii, trocha humoru v něm ale nechybí. :-) 

 

Milí čtenáři. 

tento díl „komiksu“ se mi úplně nepodařil dotáhnout do finální podoby, nestihl jsem nakreslit obrázky. 

Moc se Vám za to omlouvám, příští díl už bude se vším všudy. Tak si užijte alespoň tento příběh na téma 

„Velikonoce v Itálii”. Příběh jsem vymýšlel ještě před pandemií koronaviru, odehrává se v Itálii, s žádnou 

takovou pandemií jsem nepočítal, v této době by se to asi stát nemohlo a nikdo na sobě nemá roušku, 

tak se omlouvám. U tohoto příběhu najdete alespoň jednu ilustraci. Přeji příjemné čtení. 

 

  Už jsou tu Velikonoce a my jsme se vydali za strejdou do Itálie, abychom poznali, jak se slaví 

Velikonoce tam. Cestou v autě jsme ještě netušili, co nás čeká. 

  Přijeli jsme na Velký pátek, tento den je v Itálii dnem smutku, vzpomínají tam na ukřižování Ježíše 

Krista, strejda se do toho aktivně zapojil, a tak jsme byli rádi, že nám ukázal náš pokoj. 

  Vyspali jsme se do Bílé soboty. To se „Taliáni” připravují na Velkou noc. A tak jsme se strejdou jeli 

nakupovat. Doma jsme pak pekli buchty. Večer jsme všichni padli a usnuli během minuty. 

   Velikonoční neděle je pro Italy hlavní svátek. A tak jsme všechnu včerejší práci naservírovali na stůl. 

Sami jsme se divili, co všechno jsme snědli. Stůl se pod tím vším jídlem prohýbal. 

  Po včerejší hostině jsme div nepraskli. Strejda sice není moc výletní typ, ale italským zvykem je, že se 

na Velikonoce navštěvují zajímavá místa. A tak jsme strejdu vytáhli z domu, aby taky něco zažil. 
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   Vyjeli jsme do tzv. Cinque Terre, je to italské městečko ležící na útesech u moře. Je opravdu kouzelné, 

a tak jsme si při jeho prohlídce ani nevšimli, že strejda za námi nejde. 

  Prohlídka se změnila v bojovku, v níž šlo o nalezení strejdy. 

  Hledali jsme, hledali, až jsme ho našli. A kde jinde než v hospodě u dobrého jídla a piva. Nedošlo mu, 

že jsme 200 kilometrů od domova a že jediný, kdo tu má řidičák, je on. 

  Po alkoholu se nesmí řídit, a tak nám nezbývalo nic jiného, než se zde ubytovat. Protože Cinque Terre 

je oblíbená turistická destinace, ubytování zde nebylo levné. Zvlášť pro celou rodinu. A tak se nám výlet 

za strejdou do Itálie pěkně prodražil. 

Byly to sice drahé, ale krásné Velikonoce. 

 

 

 

PS. Tento příběh je zcela vymyšlený. Nic takového se mně ani mojí rodině nikdy nestalo. I postava 

strejda Pupulino je zcela smyšlená. Tento komiks tedy nemá se skutečností nic společného. (Z tohoto 

příběhu je skutečné pouze městečko Cinque Terre a velikonoční tradice v Itálii). 

Komiks napsal a nakreslil: JAN ZIKEŠ  
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Vědomostní okénko: Vyznáte se v naší vlasti? 
Zakreslete do mapy:  

1      Vltava                                                                           6    Šumava 

2      Plzeň                                                                             7    Moravský kras  
3      Krkonoše                                                                      8    Aš 

4      Lipno                                                                             9    Hrubý Jeseník 

5      Olomouc                                                                      10  dálnice D1             

 

 

Vysvětlete pojmy (cokoliv, co nich víte): 

Vltava= 

Plzeň= 

Krkonoše= 

Lipno= 

Olomouc= 

Šumava= 

Moravský kras= 

Aš= 

Hrubý Jeseník= 

Dálnice D1= 

 

Připravil: JAN ZIKEŠ 

ZE SLOHOVÝCH PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ 

Haiku: japonská poezie  
Haiku – to zní ale zvláštně! Ale jenom pro nás, kdežto v Japonsku to zná snad každý. Jde 

totiž o formu japonské lyriky (tedy poezie o pocitech). Každé haiku má tři verše – první 

řádek obsahuje pět slabik, druhý sedm slabik a poslední opět pouze pět slabik.  

Nyní si můžete přečíst haiku, která napsali žáci v 6. A.  

Ach jak skvělé 

Zase jsem hrál sám hokej – 

Bylo to skvělé. 

Marek Ondo 

Květiny rostou 
Začíná svítit slunce 
Úsměvy rostou 

Marie Krystová  



Limerik: hravá básnička 
Limerik je hravý básnický text, který se skládá zpravidla z pěti veršů a dodržuje pevné rytmické schéma, 

přičemž první a poslední verš se značně podobají. S limerikem se blíže seznámili žáci ze 7. A a 7. C a 

složili vtipné rýmovačky:  

 

Jedna paní z Jablonce  

měla věci z Liberce,  

z obchodů a centra 

nosila jich spousta. 

A to je o té paní z Jablonce.  

  Vít Schejbal 

Jedna paní z Jablonce 

nosí gatě na půlce. 

V hlavě má prázdno, 

přemýšlení u ní zakázáno. 

Jablonec má gatě na půlce. 

  Tomáš Ronec 

 

 

Bílý tesák (recenze) 
Kniha vypráví o štěněti, jež je na půl pes a na půl vlk. Jmenuje se Bílý tesák a narodilo se na severu 

Kanady. V knize postupně Bílý tesák nachází cestu z temné a malé jeskyně přes indiánské tábory až do 

velkých měst kde žije až do konce jeho života. 

Jedna z hlavních postav je jeho matka Kiča, která byla ve vlastnictví indiána s přezdívkou Šedý Bobr, ale 

utekla a žila velký čas s vlky a nakonec s jedním z nich měla štěně. Další hlavní postava je Šedý bobr. Je 

to vůdce indiánského kmenu, který sídlí na Aljašce. Tento vůdce se po nějakém čase rozhodne opustit 

svůj kmen a jet po řece Yukon do města kam jezdí všichni kvůli zlaté horečce. Šedý bobr po čase začne 

pít a musí Bílého tesáka prodat… 

Spisoval a zároveň ilustrátor Bílého tesáka se jmenoval John Griffith 

Chaney, ale psal pod pseudonymem Jack London. Žil na začátku 20. 

století a za svůj život napsal hodně knih, přičemž nejznámější je Bílý 

tesák a Volání divočiny. Nejčastěji psal dobrodružné romány. Autor v 

této knize skvěle dokázal popsat okolí a pocity Bílého tesáka, že se 

čtenář dokázal vždy vžít do příběhu. 

Kniha je dobrodružná, zábavná a doporučil bych jíi každému čtenáři 

.Knihu bych doporučil pro čtenáře od 12 až 18 let, aby se dokázali vžít 

do příběhu Bílého tesáka a procházet si ho s ním. 

Text připravil: SAŠA VORLÍČEK, 8. A 
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Nejoblíbenější youtubeři  
Youtube se českými i zahraničními youtubery jen hemží – snad každý den se tam objeví někdo nový, 

kdo zkouší své štěstí. Třída 7.A „zmapovala terén“ a napsala medailonky a krátké životopisy vybraných 

influencerů. Zde přikládáme dva texty – zbytek si můžete pročíst ve čtenářském koutku.  

Anna Šulcová 
Anna Sulc pravým jménem Anna Šulcová je známá česká youtuberka, influencerka, zpěvačka a 

tanečnice. Narodila se 4. března 1999 v Praze, kde také jako jedináček vyrůstala. Měří 164 centimetrů, 

má tmavé dlouhé vlasy, zeleno hnědé oči a její znamení zvěrokruhu jsou Ryby. Ve škole byla šikanována 

kvůli tomu, jak se oblékala a co poslouchala za hudbu.  

Natáčí buď sama nebo za pomoci mamky či kamarádů. Její nejlepší kamarádi jsou Adam Mach a Jakub 

Gulab. Nyní má 463 tis. odběratelů na youtube a na instagramu ji sleduje 710 tis. lidí.  

Svým sledujícím, jichž stále přibývá, se snaží neotřelým a zábavným způsobem poradit ohledně módy 

či kosmetiky. Anna Sulc je výborná youtuberka a díky mnoha fanouškům v natáčení bude určitě 

pokračovat. 

Text připravily: VERONIKA BERGMANOVÁ a ALENA BOUČKOVÁ, 7. A 

Stay 12 
Stay 12, pravým jménem Honza, je youtuber se 130 tisíci odběrateli. Natáčí parodie na jiné youtubery. 

Předpokládaná výška je 180 cm. Narodil se 29. 11. 2001, je mu tedy 18 let. Bydlí v Praze a chodí na 

hereckou školu. Mezi jeho nejsledovanější videa patří jeho reakce na Lollipopz. Lollipopz je česká 

dětská pěvecko-taneční, hudební skupina zaměřená na dětské publikum. Skupinu tvoří 4 dívky ve věku 

11–13 let. Mezi Honzovy další koníčky patří parkour. 

Text připravily: VLADA BOLOGAN a VIKTORIE LYSKO, 7. A 

František Plánička, nejlepší brankář všech dob 
Na tohoto nejlepšího československého brankáře všech dob a nejlepšího 

brankáře své doby se trochu zapomíná, a to je škoda. Fotbalista, který 

nikdy nekouřil, nepil alkohol ani kávu, který byl jen jednou u disciplinární 

komise, a to ani ne jeho vinou. Muž, jenž udělal pro světový, ale i pro ten 

náš fotbal opravdu hodně. 

 

Byl rok 1904, když se v Bubenči narodil malý František. Už odmala byla 

jeho láska k fotbalu velká. Fotbal s kamarády hrál stále. Jelikož byl 

většinou nejmladší, tak ho dával do brány, ale nejradši to měl v útoku a 

v bráně ho to nebavilo. Říkal, že brankář tam jen stojí a není to pořádný 

hráč, což je tak trochu paradox, protože o pár let z něj byl nejlepší 

brankář.  

Malý František byl také vzorný student. Když chodil do školy, tak o tělocviku většinou na hřiště Sparty. 

Tam kluci chtěli hrát fotbal, ale učitel jim to nedovolil. 
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Už od mala fandil Spartě, a tak se na její zápasy chodil dívat, ale zadarmo, protože přes lampu přelezli 

plot a koukali se na zápas. Tak František hrál za FK Bubenč a poté přestoupil do Slovanu, odkud mohl 

přestoupit do vysněné Sparty, kde byl i na zkoušce, ale tam mu řekli, že je moc malý, tak ho nevzali. 

Nakonec přestoupil do Slávie. Se Slávii vyhrál 8x titul. Samozřejmě reprezentoval Československo, se 

kterým se stal vicemistrem světa v roce 1934 v Itálii. 

Jeho kariéra byla předčasně ukončena na Mistrovství světa v roce 1938 ve Francii. Ve čtvrtfinále proti 

Brazílii obětavě skočil pro míč. V tom samém okamžiku ho jeden Brazilec kopnul do ruky a zlomila se 

mu. V tu chvíli o tom nevěděl, a tak odchytal i zbylých 33 minut se zlomenou rukou. A tak skončila 

profesionální kariéra Františka Pláničky. Po konci kariéry chytal za starou gardu Slávie, kde chytal do 

66 let. 

Rok 1995 zasmutnil celé Česko i Slovensko. Ve věku 91 let legendární brankář František Plánička 

zemřel. 

Text připravil: ONDŘEJ VACEK, 7. C 
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Slovo závěrem  
Milí čtenáři,  

děkujeme, že jste časopisem prolistovali až sem. Celý redakční tým by vás rád povzbudil v těchto 

nelehkých chvílích a doufáme, že jste si na stránkách našeho časopisu alespoň na chvilku oddechli od 

nynějších starostí.  

Přejeme vám pevné zdraví, radost i smích.  

Dovolí-li nám to situace, budeme se snažit připravit další číslo Školního časopisu k létu – na prázdniny 

budete snad moct odejít s magazínem v ruce.  

Pokud byste se chtěli na obsahu podílet, jste vítáni! Své náměty, tipy a příspěvky (ať už obrázky, 

literární tvorbu či povedené školní – slohové, výtvarné – práce atd.) můžete posílat na následující 

emailovou adresu:   

bafcasopis@gmail.com 

Přejeme vám krásné Velikonoce! 

Vaše redakce 
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