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ÚVODNÍK 

 

Milí čtenáři,  

dostává se Vám do rukou druhé číslo časopisu  

letošního školního roku.  Najdete zde rozhovor 

s naším oblíbeným panem asistentem Bílkem a také 

s Fandou Hladíkem, který dosáhl obrovského  

sportovního úspěchu. Dále si můžete přečíst  

příspěvky ze života školy a povedené práce z hodin 

slohu. Pro milovníky četby zde máme upoutávku na 

knihu, tentokrát pro mladší čtenáře. Můžete se  

inspirovat našimi recepty nebo si zkusit vyluštit  

křížovku. Pevně doufám, že Vás toto číslo zaujme  

a budete se těšit na ta další.  

Marie Tomsová 
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ROZHOVOR 

- MICHAL BÍLEK - 

 

Dobrý den, pane asistente, můžete nám říct něco o sobě? 

 

Dobrý den, jsem mladoboleslavským rodákem a narodil jsem se 

zde 25. ledna 1988. Celý život mě provází sport, kdy jsem  

aktivně hrál fotbal a futsal. Jsem také zakladatelem a aktuálně 

předsedou fotbalového klubu FC Sporting Mladá Boleslav.  

Dříve jsem působil v klubu jako aktivní hráč. Aktuálně působím 

jako trenér dospělého A týmu mužů a také již řadu let jako  

trenér mládežnických týmů. Práce s dětmi mi tedy není vůbec 

cizí a tak jsem kývl na nabídku pana ředitele Matěje Povšíka, 

když sháněl na školu někoho na post školního asistenta. 

 

Kam jste chodil na základní a střední školu?  

Svou povinnou školní docházku jsem zahájil na základní škole 

v Kosmonosech. Od třetí třídy jsem byl žákem 2. základní školy 

v Mladé Boleslavi. Zde jsem do třídy chodil s aktuálním  

ředitelem školy Matějem Povšíkem. Spolu jsme pak seděli 

v lavici následně na Střední průmyslové škole v Mladé  

Boleslavi, kde jsme oba dva vystudovali maturitní obor  

Strojírenská technická administrativa. 
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Jaké učitele si pamatujete a jaké předměty jsme měl a nebo  

naopak neměl rád? 

 

Mojí třídní paní učitelkou na druhém stupni byla paní učitelka 

Horáčková. Dále mě vzdělávali tito učitelé a učitelky:  

pí. Adamů (zeměpis), p. Buben (tělocvik a pracovní činnosti), 

pí. Kafková (hudební výchova), pí. Macková (přírodopis),  

pí. Lenka Šimonová (dějepis) a pí. Vejvalková (chemie, fyzika, 

matematika). 

 

Nejradši jsem měl samozřejmě tělocvik a reprezentaci školy na 

různých sportovních akcí. 

Žádný předmět pro mě  

nebyl doslova neoblíbený. 

V některých mi to šlo lépe, 

na některé jsem se musel 

více připravovat. 
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ROZHOVOR 

- FRANTIŠEK HLADÍK - 
 

Náš žák, František Hladík ze 7.C, prochází z cyklistické rodiny, 

a tak má cyklistiku v genech. Rodiče Josef a Jana jsou bývalí 

cyklisté. Maminka je dokonce devítinásobnou mistryní České 

republiky. Má tituly ze silnice, dráhy, cyklokrosu i horských kol. 

Cyklistice logicky propadli i Fandův starší bratr Josef a sestra 

Kateřina. Ta aktuálně pravidelně startuje v závodech světového 

poháru v cyklokrosu. A další titul mistra ČR do rodinné sbírky 

přidal právě Fanda. Získal jej v neděli 11. prosince 2022 

v Rýmařově. 

Cyklistika je o nekonečné dřině. Fanda trénuje třikrát týdně a o 

víkendu závodí. Někdy se kvůli tréninkům a závodům musí 

omluvit i z výuky. Bez toho, aniž by ho cyklistika bavila, by to 

nešlo. A největší odměnou jsou vyhrané závody. Kdo ví, třeba 

jednou oblékne duhový dres pro mistra světa. I když sám ví, že 

k tomu vede dlouhá a těžká cesta. 

1. Kolikrát jsi vyhrál mistrovství České republiky? 

Titul mistra ČR jsem získal celkem třikrát. Jednou v cyklokrosu 
a dvakrát v silniční časovce. 

2. V jaké týmu jezdíš? 
Jezdím za tým Brilon Racing Team MB. Manažerem tohoto tý-
mu je můj taťka Josef. 
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3. Kde jsi nejdál s cyklistikou byl? 
Nejdál jsem jel do Belgie, ale tam jsem nezávodil. Na závodech 
jsem byl v zahraničí zatím v Polsku a na Slovensku. 
 
4. Chtěl by ses věnovat ježdění na kole i v budoucnosti? 

Ano. Chtěl bych se v budoucnu ježděním na kole živit. 
5. A co je Tvůj největší cíl? 

Jednou bych chtěl závodit za tým jezdící UCI World Tour. 
6. S kým jezdíš na závody a jakým prostředkem? 

Na závody většinou jezdíme celá rodina, a to v obytném voze. 
7. Na jakém kole momentálně jezdíš? 

Dohromady mám čtyři kola: horské, silniční a dvě na cyklokros. 
8. Máš nějaký speciální jídelníček? 

Trochu omezuji nezdravá jídla, jinak jím normálně. 
9. Děláš i jiný sport závodně? 

Nedělám, ale baví mě skoro všechny sporty. 
10. Zbývá Ti vůbec nějaký 
volný čas a případně kolik? 

Aktuálně, když jsem v nižších 
věkových  
kategoriích, tak toho času pro 
sebe mám ještě dost. Ale  
později v elitních kategoriích 
na sobě už moc času mít  
nebudu. Vše se podřídí mému  
cyklistickému snu. 
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ZÁJEZD DO PAŘÍŽE 

 

V tomto školním roce se uskutečnil zájezd do hlavního města 

Francie, Paříže. O tento zájezd byl velký zájem, proto vyjely 

dva autobusy. 

Odjíždělo se 7. 12. okolo 18. hodiny. Přijeli jsme po 9. hodině. 

V Paříži byla velká dopravní špička, tudíž jsme městem  

projížděli asi hodinu.  Vystoupili jsme v centru Paříže, kde nás 

průvodkyně zavedla k Notre Dame, poté jsme se vydali k muzeu 

Louvre, do kterého jsme se ale nešli podívat. Dostali jsme  

rozchod, abychom si mohli odpočinout nebo koupit jídlo. Poté 

jsme zahlédli Vítězný oblouk a šli na nástupiště metra  

Concorde. Vystoupili jsme z metra a uviděli obrovskou stavbu 

La Grande Arche, u které jsme dostali rozchod. Přesunuli jsme 

se na hotel, který nebyl moc hezký, ale snídaně byla dobrá. 
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Druhý den jsme se procházeli po Paříži, projeli jsme se na  

vyhlídkové lodi, na které byla zima, takže jsme se šli schovat 

dolů. Rovnou z lodi jsme se vydali k Eiffelově věži, která byla 

větší, než jsme si mysleli. Měli jsme vstupenky do druhého  

patra, byl tam krásný výhled na večerní Paříž. Domů jsme se 

vrátili po 10. hodině ráno v sobotu. 

Zájezd do Paříže se nám moc líbil, mohl být trochu delší, ale 

užili jsme si to, nejvíce Eiffelovu věž.    

 

Tadeáš Jakubec 
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ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN 

 

Drážďany jsou každoroční školní akcí. Ta letošní se uskutečnila 

16. 12. 2022. 

Od školy se odjíždělo v 8:00. Cesta autobusem trvala okolo tří 

hodin. Za cestu jsme měli jednu zastávku. Okolo 11 hodin jsme 

přijeli do Drážďan. Kde jsme se procházeli historickým  

centrem. Po cestě na trhy jsme viděli Zwinger, Hofkirche,  

Residenzschloss, rezidenční věž Hausmannsturm, říční  

promenádu Brühlsche Terrasse a barokní kostel Frauenkirche 

Dresden. Po poledni jsme navštívili Muzeum hygieny, kde  

to bylo velice zajímavé a naučné. Nakonec jsme dostali hodinu 

a půl dlouhý rozchod na vánočních trzích vedle nákupního  

centra Altmarkt Galerie.  

Z Drážďan jsme odjížděli v 17 hodin a kde škole jsme přijeli ve 

20:00.  

Agáta Hradcová 
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NÁVŠTĚVA KINA 

 

Poslední týden před Vánoci šel celý 1. stupeň do kina na film 

Myši patří do nebe. Vyrazili jsme v 8:15 a dorazili v 8:40. Cesta 

byla kluzká a namrzlá a jen tak tak jsme to zvládli. Film byl  

o myšce, která se snažila být statečná, ale byla strašpytel. Byl 

tam také lišák, který koktal. Oby se dostali do nebe, protože  

měli společnou nehodu. V nebi zažívali různá dobrodružství  

a snažili se dostat domů. 

Při zpáteční cestě to stále ještě trochu klouzalo, ale zas až tak 

moc.  

 

V. Sebestyén 
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20.12. se naše škola rozhodla jít do kina na film Thor, láska  

jako hrom. Film patří do „Marvelovek“ a fanouškům 

„Marvelovek“ by se určitě líbil. 

Film byl o Thorovi a jeho bývalé přítelkyni Jane Fosterové.  

Jane přijde s tím, že má rakovinu 4. stupně, a že pomalu umírá. 

Sama se snaží najít způsob, jak se vyléčí, když narazí na knihu, 

která vypráví o kladivu, jménem Mjolnir a dává sílu, energii  

a zdraví. Jane se vydá pro kladivo a začne bojovat po boku 

Thora. 

Muž, který měl dceru, našel oázu, kde viděl boha Slunce, který 

mu nepomohl a on se ho zřekl. Poblíž něho byl meč, který si ho 

vybral, aby zabil všechny bohy a získal Thorovu sekeru, aby 

mohl otevřít portál, kde se mu splní přání a jemu se vrátí dcera. 

Skončí to tak, že Jane zemře a objeví se ve Valhalle a vrátí se 

mu dcera, ale on zemře, a proto se o ni bude Thor starat. 

Film bych doporučila převážně Marvel fanouškům, ale i lidem, 

kteří mají rádi sci-fi a akční filmy. 
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SPANÍ VE ŠKOLE 4.C 

 

21.12. jsme se s naší třídou chystali spát ve škole. Když jsem po 

vyučování odešel ze školy, jel jsem na hudebku. Byl jsem duší 

na spaní, takže mě paní učitelka moc nepochválila. Po návratu 

domů jsem si sbalil věci : baterku, karimatku, spacák, polštář 

atd. Když jsem přišel do školy, bylo zavřeno. Až po chvíli mi 

paní učitelka otevřela a šel jsem se ubytovat. Z tělocvičny jsme 

si natahali žíněnky, na kterých jsme spali. K večeři jsme si 

upekli pizzu. Byla moc dobrá. Měli jsme na ní kečup, salám, 

šunku a houby. Abych řekl pravdu, tak jsme to trochu přehnali s 

kečupem. Vylila se nám tam půlka láhve. Když jsme dojedli, šli 

jsme na procházku školou. V úplné tmě byly na zemi položené 

svítíci tyčky, které nás dovedly k vánočnímu stromečku  

a mnoha dalším svítícím tyčkám. Posbírali jsme je a svítili si  

jimi na cestu. Také jsme si je vyměňovali, byla z toho úplná  

sběratelská horečka. Já měl všechny barvy : modrou, růžovou, 

červenou, žlutou, oranžovou a zelenou. Zazpívali jsme si  

koledy, chvíli si zahráli v tělocvičně s míčem a šli se chystat na 

spaní. Já spal vedle Páti, Jáchyma a Lucase. Ráno nás paní  

učitelka vzbudila v 7:30,  

byli jsme moc rozespalí.  

Rodiče si odnesli věci,  

nasnídali jsme se a potom 

jsme vytvářeli animace.  

Spaní ve škole je super. 

Lukáš 
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TURNAJ 4. TŘÍD NA ZŠ  

MLADÁ BOLESLAV 
 

V rámci akce basketbal do škol, který byl letos pořádán pod  

patronací národní sportovní agentury, byl na závěr cyklu  

seznámení žáků základní škol s basketbalem, který proběhl na 

Boleslavských základních školách během měsíce října,  

listopadu a prosince uspořádán závěrečný turnaj 2. ZŠ, jehož  

vítěz postupuje do závěrečného turnaje škol města. 

Výsledky školního turnaje jsou následující: 

6.1.23    4.B : 4.C   7:1   vítězí 4.B 

9.1.23    4.A : 4.B   2:8   vítězí 4.B 

12.1.23  4.A :  4.C   3:5   vítězí 4.C 

Pořadí v turnaji :  

1. 4.B      2. 4.C     3. 4.A 

Do městského kola basketbalového turnaje 4. tříd postupuje  

třída 4.B  

Michal Chodanič 
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UKÁZKA SLOHOVÝCH PRACÍ 

 

O POVALEČCE 

 

Byla jedna dívka, která se pořád válela na gauči. Proto jí říkali 

Povalečka. Jednoho dne jí mamka hodila hadr na hlavu a řekla: 

„Povalečko, utři prach a vysaj podlahu.“ Povalečka si vyndala 

sluchátka z uší a řekla: „A proč já?“ A mamka jí na to řekla: 

„Protože nemáš sourozence.“ A tak začala Povalečka uklízet. 

Když její maminka odešla, zapískala a přivolala ptáčky. Ti jí  

pomohli uklízet a pak jí hodili na zem oříšek. Povalečka ho  

rozdupla a objevila se dýně, a pak kočár a šaty. Povalečka se  

vydala na zámek, tam uviděla prince. Princ ji vyzval k tanci. Při 

tanci princ zvedl ruku a Povalečka vykřikla: „Fuj ten páchne!“  

a utekla. Princ jen dodal: „Vážně páchnu“ A tak skončil příběh 

Povalečky a prince. 
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MOJE RODNÉ MĚSTO 

Moje rodné město je Oděsa. Máma Oděsa (Říká se na  

Ukrajině.) V Oděse je moře, různé restaurace a spousta turistů. 

Žiji v Oděse od svého narození. Můj táta provozuje hotel, do 

kterého přijíždí hodně lidí z měst, jako je Doněck, Charkov,  

Kyjev, Černihiv, Vinnycja a Suma. Hotel není přímo v Oděse, 

ale je v její blízkosti. Mimochodem Oděsa je jedním  

z největších regionů na Ukrajině. Velmi miluji Ukrajinu a své 

rodné město Oděsu. Opravdu doufám, že válka na Ukrajině brzy 

skončí naším vítězstvím. Budu se moci znovu vrátit do Oděsy. 

Znovu se budu moci v létě koupat v Černém moři a procházet se 

po ulicích svého rodného města. 

Angelina 
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KYJEV A MŮJ ŽIVOT 

Kyjev se mi moc líbí. Je tam pohoda, zábava a je to "moje" 

město. Je to také hlavní město Ukrajiny. V sobotu chodím ven  

s kamarádkami do parku. V neděli trávím čas s rodiči a také si 

hraji se svojí malou sestřičkou. Chodíme spolu do parku plného 

různých atrakcí. V létě jsem létala do Egypta, Dubaje a Turecka. 

Je tam moc hezky, slunečno a jsou tam turisté. Myslím, že tam 

jsou hodně krásná města. Vlastně jsem se nenarodila v Kyjevě, 

ale ve Vinnyci. Později jsme se přestěhovali do Kyjeva, kde 

bydlíme v dvoupatrovém bytovém domě. Ve škole se učím  

docela dobře a chodím na gymnastiku. Moc mě to tam baví. 

Strašně ráda kreslím různé portréty a předměty. 

Toto je můj maličký příběh. A opravdu miluji Kyjev, protože je 

to "moje" město. 

Riana 
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LITERÁRNÍ OKÉNKO 

 

MIMI A LÍZA 

Zavřete oči, soustřeďte se a dlouze se nadechněte nosem.  

Rozpoznáte podle vůně, jakou barvu má křída, kterou držíte  

v ruce? Mimi to pozná. Nechte oči zavřené a poslouchejte. Paní 

Dvořáková z třetího patra zpívá docela čistě. Máte oči stále  

zavřené? Položte dlaně na knížku a čtěte zábavný příběh pomocí 

polštářků na konečcích prstů-příběh o nevidomé Mimi, její  

kamarádce Líze a různých dobrodružstvích, která zažívají. 

 

Marie Kozjaková 
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KŘÍŽOVKA 
 

 

 

 

 

 

 

 
:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Moje přezdívka je “král českých vod“, dožívám se 80 let.  

Žiji v přehradních nádržích. 

 

1. Jsem hvězda, která dodává světlo a teplo na Zemi. 

2. Jsem část hlavy, díky mně slyšíte. 

3. Jsem orgán, díky kterému myslíte. 

4. Jsem ženský rod od slova samec. 

5. Jsem množné číslo od slova ruka. 

Jakub Špaček 
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RECEPTY—POLÉVKY PRO ZAHŘÁTÍ 

 

KULAJDA 

6 středně velkých brambor 

1 větší cibule 

lesní houby nebo žampiony 

200 g 12% sladké smetany 

čerstvý kopr 

sůl 

2 špetky kmínu 

3 bobkové listy 

2 lžíce hladké mouky 

1 lžíce octa 

2 vejce 

 

Do hrnce s vodou (asi 2 litry) vložíme nakrájené oloupané 

brambory, nadrobno nakrájenou cibuli, houby, kmín a bobkové 

listy. Osolíme a dáme vařit. 

Když brambory změknou, zahustíme polévku smetanou, ve  

které je rozmíchaná mouka. 

Poté vmícháme rozkvedlaná vajíčka a dochutíme octem.  

Chvilku povaříme, přidáme drobně krájený kopr a polévka je 

hotová. 
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ZELŇAČKA 

uzené maso (nejlépe žebra) 

1 velká cibule 

sladká paprika 

kysané zelí 

kmín 

sůl a pepř 

trocha mouky 

trocha cukru 

4 kuličky pepře 

2 bobkové listy 

4 větší brambory 

 

Uzené dáme povařit, po uvaření dáme stranou vychladnout,  

vývar nevyléváme. 

Cibulku pokrájíme nadrobno. Necháme na tuku osmahnout,  

zaprášíme paprikou a moukou. 

Na co se hodí cibule 

Směs rozředíme zbylým uzeným vývarem a vodou. 

Přidáme koření, pepř, kmín, bobkový list a pokrájené brambory 

na kousky, vaříme 10 minut. 

Poté přidáme scezené okapané zelí a vaříme do měkka. Uzené 

maso pokrájíme na kousky a dáme do polévky, dochutíme solí  

a cukrem (pokud je hodně kyselá). 
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WINTERWITZE 
 

„Vati, mir macht Rodeln keinen Spaß mehr!“ 

„Also Sohn, so ein schöner Tag, Sonne, frische Luft! Klag 

nicht und zieh mich wieder hinauf!“ 

 

 

Die Großmutter zur Enkelin: „Du darfst dir zu Weihnachten 

von mir ein schönes Buch wünschen!“ – „Fein, dann 

wünsche ich mir dein Sparbuch.“ 

 

 

SGUN 3/2008, vorbereitet von Markéta Urbanová 
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