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Úvodník 

JARNÍ SLOVNÍK 
A je tu zase jaro. Na jaře všechno 

protírá oči, vystrkuje růžky a protahuje ztuhlé 

kosti. Rostliny i houby, bezobratlí 

živočichové i obratlovci, žáci i učitelé. Tohle 

roční období nás chce mít všechny zpátky na 

startovní čáře, ať už jsme se přes zimu 

doběhli nebo se doplácali kamkoliv. A kdo 

přes podzim a zimu ztratil přehled, může si 

projít základní pojmy níže: 

AMOS Dne 28. 3. se slaví výročí J. A. 

Komenského. Ano, je den učitelů, kdy jindy 

svým pedagogům projevit trochu milé 

pozornosti, než teď? 

APRÍL Je dovoleno všechno, žádný vtip není špatný, pokud ho adresát 

ve zdraví přežije. A protože letos vyjde apríl na sobotu, vyhlašuje se tímto 

slavnostně náhrada za tento den smíchu, 31. 3. bude takový apríl nanečisto. 

LÁSKA Starší sourozenci, spolužáci a další lidé v přiměřeném věku 

začnou provádět podivné věci (vzdychat, postávat hodiny a hodiny 

v květinářstvích, vymýšlet rýmy, držet se za ruce s někým druhým), vy 

zůstaňte v klidu a vše zpovzdálí sledujte, v bezpečné vzdálenosti se vám 

nemůže nic stát. 

POČASÍ Jaro je vlastně taková rvačka zimy (brr, že jsem si ještě nevzal 

tu teplejší bundu!) a léta (uf to je ale hic!), v poločase tohoto zápasu 

vytáhněte deštník, prosím! 

ÚKLID Nic se nesmí přehánět! 

VĚTRÁNÍ Prožeňte si pokojem, domem, životem zas jednou čistý 

vzduch! Odstřihněte se od toho, co bylo, a koukejte dopředu, co bude. 

ZMATEK NAD ZMATEK Jaro dokáže pěkně rozproudit krev 

v žilách, zmatené jsou nejen včely, které se rozhodly opět vyrábět med. 

Všichni jsou natěšení, co zas konec roku přinese. Čekají nás aktivity 

projektových dnů a za dveřmi je finále jedné literární soutěže. 

 

A teď si všechny pojmy procvičíme v praxi! 

Adam Krupička 
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Život ve škole 

Chtěla být archeoložkou, je z ní ministryně 

 
Dne 14.2. navštívila Mladou Boleslav v rámci 

podpory technického vzdělávání ministryně škol-

ství Mgr. Kateřina Valachová, PhD. Protože naše 

škola získala dvě interaktivní tabule v rámci spo-

lupráce Magistrátu města s firmou Škoda Auto, 

podívala se paní ministryně i do tříd naší školy 

a spolu s dětmi se zúčastnila výuky. 

Samozřejmě jsme využili příležitost a paní minis-

tryni pro vás vyzpovídali. 

 

Paní ministryně, co bylo Vaše vysněné povolání, když Vám bylo patnáct let? Dokázala 

jste vůbec tenkrát pomyslet na to, že byste jednou byla ministryně školství? 

Chtěla jsem být archeoložka. To, že budu ministryně mne nenapadlo. 

Co Vás na Vaší práci baví nejméně a co nejvíce? 
Nejvíce mne baví, když si mohu povídat s dětmi, rodiči a učiteli, nejméně, když se něco ne-

daří. 

Dočetla jsem se, že Vás okolí hodnotí jako úžasně pracovitou. Kde nebo z čeho berete 

energii na práci? 

Právě z dětí, rodičů a učitelů. Ale hlavně z těch dětí. (smích) 

Váš manžel je nebo byl na mateřské dovolené, jaké to pro Vás je? Jak nejraději tráví-

te čas se svými dětmi? 
Je to pro mne těžké, asi jako pro každou mladou rodinku. S holkami, manželem a naší je-

zevčicí  Betynou často jezdíme na chalupu. 

Co se Vám jako první vybaví ve spojení s Mladou Boleslaví? 
Není to zrovna moc hezké, ale Škodovka, to snad každému. Vzhledem k tomu, že jsem se 

zabývala archeologií, tak se mi také vybaví památky města a v neposlední řadě organizace 

Sokol. Je vidět, že to není jen nějaké místo, kde se nic neděje, je to tam nabité pozitivní 

energií a cvičí se od sklepa po půdu. 

 

Markéta Brzobohatá 
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Projekt EDISON v naší škole 

 

Jak jistě všichni víte, týden před jarními prázdninami naší školu navštívilo 

pět cizinců, kteří se zajímají o českou kulturu, české lidi a Česko celkově, 

proto dostali možnost podívat se na několik českých škol, bydlet u studentů a učitelů a pros-

tě si celkově vyzkoušet zdejší život na vlastní kůži. Nejdříve byli v pondělí provedeni po 

Metalové cestě, v úterý a ve středu se prováděli po škole a nakoukli do vyučovacích hodin, 

kde si popovídali se žáčky, kteří byli z nově příchozích nejdříve vyjukaní, ale vše e dobře 

zvládlo. Ve čtvrtek si pro nás ve velké hale připravili takzvanou Global Village, kdy měli za 

úkol ukázat na oplátku nám, jak to chodí v jejich zemích. No, a byl tu pátek. Nikomu se ne-

chtělo vysokoškoláky pouštět pryč, za ten necelý týden jsme si na ně prostě zvykli, i přesto 

jsme se však museli rozloučit. Ceremoniál byla velká sláva, pan ředitel měl proslov a všich-

ni jsme řekli poslední ahoj. Tak snad zase někdy příště! 

Abychom se nakonec ještě o Edisonech něco dozvěděli, někteří z žáků si pro ně připravili 

pár klasických otázek.  

 

Zimi Jin (Monica) 

Co ráda děláš ve volném čase? Jím, sportuju, hraju hry. 

Máš nějakého domácího mazlíčka? Ano, kočku, která se jmenuje Ashin. 

Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? Mayday (skupina). 

Jaká je tvoje oblíbená barva? Modrá.  

Jaké je tvoje oblíbené město v Česku? Praha, Liberec. 

 

 Kristi 

Odkud jsi? Jsem z Gruzie. 

Co je tvoje oblíbené jídlo? Pizza. 

Jaké máš koníčky? Tancování, chození, ježdění. 

Byla jsi už někdy v Česku? Ne. 

Líbí se ti naše škola? Ano, líbí se mi.  

 

 Baystan 

 Máš nějaký oblíbený film nebo seriál? Sherlock. 

Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Lev.  

Oblíbená barva? Fialová, tmavě fialová. 

Odkud jsi? Z Kyrgyzstánu. 

Znal jsi ostatní Edisony? Ne, předtím ne. 

                                                                                                    

Život ve škole 
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Gwyneth    

Co se ti líbí na českých studentech? Líbí se mi jejich touha po učení,  

hřejivá srdíčka a láska. 

Proč jsi sem chtěla jet? Hodně lidí říká, že je to nádherná země a že je to srdce Evropy, 

takže to určitě musí být krásné, tak jsem chtěla vidět, jak to v Evropě vypadá. 

Proč ses chtěla stát Edisonem? Miluju, když můžu sdílet svůj život s ostatními lidmi, 

a také dovídat se o ostatních kulturách. Miluji poznávání nových lidí, ale co je nejdůležitěj-

ší, miluji děti.  

Chutná ti zdejší jídlo? Jestli ano, tak co? Ano, řízek. 

Co je tvůj oblíbený den v týdnu? Asi sobota. 

 

 Dehva 

Už jsi někdy navštívil Prahu? Ano, navštívil. 

Jaké je tvoje oblíbené město v Česku a proč? Liberec, je to mírumilovné a nádherné měs-

to.            

Kolik škol jsi tu navštívil? Tři školy. 

Chtěl bys tu žít? Můj bože, moc rád! 

Kolik českých slov znáš? Asi dvacet nebo třicet slov. (Pozor, pes!) 

                                                                                                       -                                                                                                                                                
Markéta Brzobohatá 

Život ve škole 
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Vyjmenovaná slova ve 3. B 

 

Žáci 3. B se zrovna učí vyjmenovaným slovům. S paní učitelkou Kamilou Žitníkovou vy-

mýšleli o hodinách českého jazyka příběhy na vyjmenovaná slova po „B“ a „M“. A zde jsou 

některé z nich:  

 

Přemek, obyvatel Přibyslavi byl bystrý a měl zázračnou bylinu. Jeho příbytek byl oby-

čejně plný bylin a nábytku. Z bytu, ve kterém bydlel, měl výhled na trh. Prodával se 

tam dobytek, obyčejně býci, o svátcích kobyly. 

……………………………………………………………………………………………… 

Nedaleko Litomyšle se na malé mýtině zamyšleně smýkal hlemýžď. Cestou na mýtinu 

se nachomýtl k požáru. Zlobivý hmyz pomocí chmýří rozdmýchával oheň nedaleko 

mýtnice. Hlemýžď potkal kamarádku myšku. Byla také celá ušpiněná od popela. „My 

bychom se měli umýt, nemýlím se?“ řekl hlemýžď. „Raději se odteď budeme doma za-

mykat.“ 

Kamila Žitníková a žáci 3. B 

 

Plavba za pokladem kapitána Černovouse 

 
Ve čtvrtek 9.3. jsme si zahráli v rámci hodin čtení hru s nakladatelstvím Thovt. 

Při motivační hře Plavba za pokladem kapitána Černovouse si děti ve skupinách, jako po-

sádky pirátských lodí, propluly moře a při plavbě plnily úkoly. Odpovědi všichni vyhledá-

vali v knihách. Prohlédli jsme si zajímavé knížky, přečetli příběh a poznali slova, která se 

už moc často nepoužívají. Cílem této hry je vést děti ke čtení a knihám.  

 

 

Život ve škole 
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Život ve škole 

 

Anne Frank 

Aby nám,  žákům třídy 9.A, paní učitelka Gottvaldová dokázala, že němčina ne-

musí být pokaždé jen otravná a nudná hodina plná gramatiky a slovíček, vymys-

lela pro nás projekt o německé židovce jménem Anne Frank, která proslula po 

celém světě díky svému deníku, který dostala, když jí bylo třináct a psala si ho v 

době, kdy se společně s rodinou a známými ukrývali v Amsterodamu před na-

cisty.   

Z jakési krabice byl vytvořen model jejího domu, který se nabarvil na černo a 

poté byl polepen jejími citáty (zevnitř) a je tam také popsaný její život, jak se 

musela skrývat, jak se nacisté chovali k židům a tak podobně. Součástí této ma-

lé výstavky jsou slovíčka (ano, doopravdy to kreslili deváťáci J), hlavně pro 

mladší žáky, nechybí část Annina deníku, jak v německé, anglické i české verzi.  

Áčáci byli tímto nápadem nadšeni, a i když už chyběla chuť a nikomu se ne-

chtělo piplat s posledními detaily, dotáhli jsme to všechno do zdárného konce, a 

myslím, že na sebe můžeme být opravdu pyšní, poučili jsme se i pobavili (a ta-

ky pár týdnů neučili! J). Ještě, že to není jediný projekt, co nás kdy v němčině 

čeká.  

Markéta Brzobohatá 
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Naše divadlo 
Naše třída 4.B. hrála divadlo pro celý první stupeň. Naše divadlo se jmenovalo: Král 

Panpán. 

Všichni se připravovali, aby předvedli co nejlepší výkon a skoro vždy se to povedlo. 

Než jsme ale začali hrát, museli jsme udělat plno práce. Vyrábět kulisy, to nebyla žádná 

hračka. Nejvíc nám asi dal zabrat trůn pro krále. Taky jsme museli sehnat kostýmy a dát 

to dohromady tak, aby se to podobalo co nejvíc tomu, čemu se to podobat mělo. Dlouho 

jsme si to zkoušeli, než nadešel náš velký den – Naše premiéra!!! 

Premiérou byla vánoční besídka. Všem se to povedlo a rodiče bouřlivě tleskali. Potlesku 

se dočkali i sebemenší role, které jsou stejně hodně důležité. 

Zuzana Henychová 
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Konverzační soutěž v angličtině 
Školní kolo konverzační soutěže se konalo 17.1.2017. Nejprve se psal po-

slech který měl 3 části. Po poslechu následovala konverzace. Každý si vylo-

soval téma na které bude zodpovídat otázky. Tato konverzace trvala 5-7 minut. V angličtině 

si s námi povídaly paní učitelka Schwaningerová a paní učitelka Kočí. 

 

Byly 2 kategorie: 

Kategorie A: žáci 6.-7. ročníků 

Kategorie B: žáci 8.-9. ročníků 

Témata z kategorie A: 

My family and my life, My friends, My school, Hobbies, Shopping, Seasons of the year/

weather, Sports and games, Daily programme, Animals and pets,  My town/ village. 

Okresní kolo soutěže konverzace v anglickém jazyce pak proběhla 15. 2. 2017 na 7. ZŠ v 

Mladé Boleslavi. Naši školu v kategorii II.. A reprezentovali: 

Kristián Salač—celkem 73 bodů— 7. místo 

Marie M. Tylová   64     13. místo 

 

V kategorii I. A pak školu reprezentovali a slavili úspěch: 

Kristýna Jeníková - 99 bodů - 2. místo(!) 

David Plachý      - 88 bodů - 9. místo 

 

Všem zúčastněným gratulujeme! 

 

 

Matematická olympiáda 

 
V 1. pololetí proběhlo přípravné, školní kolo matematické olympiády pro 5.r. a 9.r. 

Všem, kteří  řešili zajímavé úlohy z matematiky děkujeme a do okresního kola postupují 

tito žáci z 5. ročníků. Kalabisová Karolína, Mosiurczaková Adéla, Vaňková Petra, Kočí 

Ema, Motlová Klára, Hrdlička Tomáš, Vošvrdová Tea, Kašpar Jakub, Salačová Tereza, Ště-

pán Jan, Pácalt Daniel, Hula Matyáš, Pernica Dominik. 

Marcela Kučerová 

Život ve škole 
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Školní družina 
Školní družiny mají paní vychovatelky: Jana Kofrová, Michaela Kalfiřtová, 

Petra Dvořáková, Larisa Šlechtová, Renata Bartoňová, Jaroslava Dinzová a 

Marie Tomsová. Paní vychovatelka Kofrová a paní vychovatelka Dinzová mají družinu 

v podkroví. Paní vychovatelka Šlechtová má družinu v druhém patře ale pak se musí jít 

ještě po schodech dolů. Paní vychovatelka Bartoňová má svou družinu v 1. A. a paní Kal-

fiřtová v 1. C. Paní vychovatelka Tomsová má dolní družinu. Ve družinách se dělají různé 

činnosti, například čtení, nebo vyrábění. S družinou, chodí paní vychovatelky každý den 

na vycházky. K družinám patří také kroužky např. výtvarné, nebo sportovní. Na vycház-

kách, se děti mohou pořádně vydovádět. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Barbora Kropáčková 

Život ve škole 
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5. B 

 

Třída 5. B  se nachází v prvním patře na  

1. budově 94. 

Třídní paní učitelka: Dana Dolenská 

Počet chlapců: 10  

Počet dívek: 14       Třídní starostka: Anička Králiková 

Jsme hodní: 85%            Místostarosta:  Miroslav Kadavý 

Jsme zlobiví: 15% 

Pokud tímto někoho naštvu, velice se omlouvám.J 

Co u nás frčíííííííí 

1% rvačky 

38% kreslení o přestávkách 

63% hraní na charaktery z počítačových her (hlavně kluci) 

5% Cheva                                                                    

19% Seva                                                                                                                         

100% Monopoly Empire (hra) 

28% Svět v kostce (hra) 

10% mobily před vyučováním (možná víc) 

18% honičky ve třídě 

98% povídání si počítačových a hlavně mobilních hrách (hlavně kluci) 

16% čtení knih o volném čase (přestávky) 

1000%  povídání si s kamarády 

59% Mluvení o tom, co máme doma. 

 

 

 

 

Julie Žitná a Martin Lakatos 

Představujeme třídu... 
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Má ráda Saturnina a raději 

si nedává novoroční předse-

vzetí. To je paní učitelka 

Schwaningerová. 
 

Jak se Vám líbí v nové pozici zástupkyně 

ředitele? 

Děkuji za optání, líbí. Zavřela jsem jednu 

rozečtenou knihu a otevřela novou. Každý 

den mi píše novou kapitolu a není to nuda. 

Máte nějaké životní motto? 

Vím, pro co žiju, proto žiju – nepřežívám. 

Plánují se do budoucna na škole nějaké změny? 

Nějaké změny určitě přijdou, ale v tom dobrém.  Hlavně chceme, aby se vám tady ve škole 

líbilo. Takže všechno co tu děláme a plánujeme, je pro Vás. 

Jaký styl hudby máte nejraději? 

Nevybírám si hudbu podle stylu. Poslouchám to, co se mi líbí, např. francouzský šanson, 

Hanu Hegerovou, Annu K. a Nedvědy. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? Jakého? A jak s ním trávíte čas? 

Mám dvouletého labradora. Jmenuje se Scooby Doo a je to miláček celé rodiny. Chodíme 

na dlouhé procházky nebo trávíme spoustu času na zahradě.  

Doporučte našim čtenářům nějakou pěknou knihu, prosím. 

Těch by bylo! Čtu ráda a hodně. V poslední době se mi například líbila Rabínova dcera od 

Revy Mannové nebo Kroky ke slunci. To je román s nádherným příběhem a důležitým odka-

zem.  

Potom mám velmi ráda Saturnina, jeho humor je vynikající a neopakovatelný, chtěla bych 

to tak umět a nedaří se mi to. 

Kolik jste za svůj život spotřebovala brýlí? 

Nepočítaně. Pořád je někde hledám a nenacházím. 

Máte nějaké novoroční předsevzetí? 

To nemám. Nedokážu je dodržet, a tak si je raději už nedávám. 

Věříte na duchy a celkově na nadpřirozeno? 

Jsem realista, takže nevěřím. A jestli někdo věří a někdy ho viděl – přiveďte mi ho ukázat! 

Co byste chtěla vzkázat čtenářům Dvojky? 

V dnešním, řekla bych rozháraném, světě, když na vás neustále ze všech stran doléhají ne-

gativní zprávy a negativní informace, přeji čtenářům, aby si zachovali radost ze života. 

 

Markéta Brzobohatá 

Rozhovor 
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Bára Kropáčková: Když hraju divadlo s loutkou má tré-

mu loutka, já ne. 
Bára Kropáčková ze 4. B má velice zajímavý koníček. Jelikož je sama členkou redakce 

časopisu, neunikla ani ona povinnému rozhovoru, ve kterém našim redaktorkám mu-

sela o tom, co dělá, povědět. 

 

Od kolika let hraješ černé divadlo? 

Hraju ho od osmi let a teď mi je 10. 

Co je to černé divadlo? 

Černé divadlo vypadá tak, že jsou lidé převlečení do černého oblečení, někdo má i kuklu, 

aby mu nebylo vidět do obličeje. Herci hrají s loutkami tak, aby byly ve světle jenom ty 

loutky. Oni sami nesmí být vidět. 

Co děláš ty v černém divadle? 

Já dělám všechno možné, ale teď zrovna dabuju jednu postavu. 

Co tě tam nejvíc baví? 

Nejvíc mě baví hrát s loutkou, protože nevidím lidi a vidím jenom tu loutku… a trému má 

loutka ne já. (smích) 

Máš i jiný koníček? 

Ano mám, trochu dělám karate, ale moc mi to nejde. 

Jaká máš ráda zvířata? 

Mám ráda kočky a tučňáky. 

Jaká je tvá oblíbená barva? 

Zelená a tyrkysová. 

Jak se jmenuje váš režisér? 

Jmenuje se Jaroslav Vidlař. 

Kde ho hraješ? 

Hraju ho v DDM (Dům dětí a mládeže, pozn. red.). 

 

 

 

 

 

Žofka Sochová a Marie Čubanová 

Rozhovor 
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Sport 

VÍCEBOJ 
Ve čtvrtek, 26. ledna 2017, proběhla na naší škole už tradiční sportovní akce: sportovní ví-

ceboj pro žáky prvního stupně složený ze čtyř disciplín.  

 
Šplh - skok přes švihadlo - hod medicinbalem - hod míčem o zeď daly všem soutěžícím po-

řádně zabrat. Některé úseky byly časově omezené (např. skok přes švihadlo), u některých 

naopak mohli účastníci počítat i s opravným pokusem (tak tomu bylo např. u šplhu). 

V dopoledním klání se utkali žáci ze sedmi mladoboleslavských základních škol. Jako první 

soutěžili mladší žáci, kteří museli zvládnout všechna stanoviště. Po svačinové přestávce se 

k náčiní horlivě vydali žáci z ročníků vyšších.   

Všichni zúčastnění, ať mladší nebo starší, se s disciplínami poprali velice statečně, ovšem 

vyhrát mohl jen jeden tým. Nedočkavě vyhlížené výsledky nás všechny potěšili: po delší 

odmlce jsme stáli na stupni vítězů my, sportovci z 2. ZŠ! 

Chlapcům i děvčatům, kteří nám svými úžasnými výsledky vybojovali zlatou medaili, moc 

gratulujeme! 
 

Markéta Brzobohatá 
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Dolský mlýn 
Vypráví se, že kdysi dávno v Dolském mlýně žil mlynář se svoji ženou a synem. Když by-

lo synovi 18 let šel na vojnu. Když se za 3 roky vrátil nikdo ho ve vsi nemohl poznat tak 

se rozhodl že si udělá srandu ze starých rodičů. Na večer přišel domů a řekl: „Mohl bych 

u vás přespat? Jsem syn dobrých hospodářů a vyšel jsem do světa a dokonce se vám od-

měním“ a zatřásl kapsou plnou zlaťáků. Mlynář ho tedy odvedl do synova pokoje: „Tak 

tady můžeš spát a kdyby si něco potřeboval jsme hned vedle“. On ale řekl že je dost una-

vený a že půjde hned spát. Mlynáře a mlynářku napadlo že by ho mohli v noci zavraždit 

a okrást a mrtvé tělo hodit do vody co tekla pod mlýnem. Ráno bylo před domem hodně 

lidí a ptali se mlynáře, jak se přivítali se synem a pak jim došlo že ten koho zavraždili byl 

jejich syn. Mlynář se prý oběsil a mlynářka skočila do mlýna.                                                                                      

Říká se, že její duch vždy večer chodí po mlýně a hledá svého syna. 

 

Jennifer Řízková, 7. A 

 

Literární okénko 
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Apple, peach, banana, pear, pineapple, orange, melon, apricot, plum, cherry, lemon, lime

 

A P P L E P P E Z 

L R E I G I E G P 

E B A N A N A N L 

M C C Z C E R A U 

O M H O H A P R M 

N M L L E P M O E 

T O C I R P A D L 

 X W P M R L S P O 

 G Z U E Y  E F M N 

Jazykové okénko—anglický jazyk 

Jazykové okénko—Německý jazyk 

 

Jazykolamy 
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Zábava 

Recept na jogurtové muffiny s borůvkami 

Suroviny 

150g celozrnné hladké špaldové mouky 

100g moučkového cukru  

Ovoce (pokud máte sladší ovoce stačilo by i méně) 

250g bílého jogurtu 

1 vrchovatá ČL prášku do pečiva bez fosfátů 

100g borůvek  

 

Postup přípravy receptu 

Jogurt necháme ohřát na pokojovou teplotu. Borůvky opláchneme a necháme uschnout. 

Mouku, cukr a prášek do pečiva prosejeme do mísy. Smícháme s jogurtem a nakonec opatr-

ně vmícháme i borůvky. Vzniklým těstem plníme muffinové formičky asi do 2/3. Pokud ne-

máme papírové nebo silikonové formičky ale používáme muffinový plech, předem ho vy-

mažeme máslem a vysypeme moukou, aby šly muffiny lépe vyklopit. Troubu předehřejeme 

na 180 stupňů. Muffiny pečeme asi 30 minut. 

 

 

Zuzana Henychová, Barbora Kropáčková 
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SIMPSONOVI  
30 let stejní a přece změna... 

Kdo by neznal rodinu Simpsonů? Málo kdo si ale uvě-

domil, že žlutá rodinka oslaví 19. dubna 30 let vysílání. 

Ale proč jsou žlutí? Proč se Krusty tolik podobá Home-

rovi? A proč žijí zrovna ve Springfieldu? 

Ono první vysílání Simpsonů určitě nebylo pro děti. Díl 

byl samá „sprosťárna“ a postavičky vypadaly trochu ji-

nak. Postupně o animák začaly mít čím dál tím větší zájem děti, a tak, aby nepřišlo studio 

“Fox“ o diváky, začali se Simpsonoviy mírnit. Teď je to tak nějak mezi. 

„A proč jsou tedy Simpsonovi žlutí?“ Jeden americký časopis se zeptal samotného tvůrce 

Simpsonů pana Matta Groeninga. „Víte oni vědci prokázali, že ze všech barev si člověk 

nejdříve všimne žluté, a tak když člověk přepíná kanály a v rychlosti uvidí převážně žlutou, 

okamžitě si uvědomí, že dávají Simpsony. Já bych řekla, že má pravdu. Navíc i to pomohlo 

Simpsonům ke slávě. A jaký na to máte názor vy? 

„A proč se Krusty podobá Homerovi?“ To je složitější. Už od začátku seriálu nemá Bart 

k Homerovi žádnou úctu, neříká mu tati, ale Homere, provokuje ho, dělá si z něj legraci. 

Zato šášu Krustyho si považuje a bere ho jako hrdinu. Pokud by se ukázalo, že Homer je 

Krusty, Bart by si ho pak začal mnohem víc vážit. Vzhledem k minulým dílům by to diváci 

asi složitě chápali, a tak se z Krustyho stala samostatná postava. A já myslím, že bez něj by 

to nebylo ono. No, nemám pravdu? 

„Proč, že žijí Simpsonovi ve Springfieldu?“ Víte, v USA je víc než 13 Springfieldů, a tak se 

vlastně nedá zjistit, v kterém Simpsonovi údajně žijí. Chytré, že? 

Mně osobně velmi překvapila zpráva že pan Groening vymyslel rodinu Simpsonů podle své 

rodiny. Jeho otec Homer, matka Marge, mladší sestry Maggie a Lisa Groeningovi opravdu 

existovali. No a sebe pan Groening ztvárnil jako rošťáka Barta. Jeho jméno mimochodem 

až nápadně připomíná anglické slovo „brat“, což je v překladu spratek. 

Zajímavý je také český dabing oblíbeného seriálu. Například Marge nezapomenutelně dabu-

je herec Jiří Lábus. Sám pan Groening prý považuje český dabing Simpsonů za jeden 

z nejlepších na světě. O kvalitě svědčí i to, že například na Slovensku poslouchají českou 

verzi Simpsonů. A víte také, že v angličtině dabuje Barta žena? To u nás bychom si pod 

Bartem už asi nedovedli představit nikoho jiného než herce a současnéh soutěžícího „tvojí 

tváře“ Martina „Ozzáka“ Dejdara. Lízu pro změnu dabuje dabérka Máničky, paní Helena 

Štáchová. 

Dokonce existuje verze i pro převážně muslimské a asijské státy, kde kromě oblečení Sim-

psonovi dodržují i tradice, zvyky, a dokonce jídla muslimů.  

Gaučová scénka ( moje oblíbená ) se prodlužuje podle délky dílu. Krátký díl – dlouhá gau-

čová scénka  a naopak. 

Moje další oblíbená scénka je „ tabulová“ kdy bart píše např. (písek není příchuť do sendvi-

če). 

Julie Žitná  

Zábava 
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Toulky Mladou Boleslaví  
Staroměstské náměstí  

Mladou Boleslav mám moc ráda, a tak jsem se rozhodla založit novou rubriku“ toulky  

Mladou Boleslaví.   

 

V této nové rubrice jsem se 

rozhodla začít právě tady, na 

nejstarší části našeho města. 

 Uprostřed náměstí stojí 

„morový sloup“ lidé se 

k němu ve středověku modlili 

a věřili, že je ochrání proti, 

dnes už neexistující, nejsmr-

telnější lidské nemoci - černé-

mu moru.         

Náměstí je plné nejrůznějších 

- obvykle vodních - atrakcí a 

ozdob.  Staroměstské náměstí 

pravidelně ožívá pátečními trhy, jarmarky. Od března se tu každou druhou sobotu 

v měsíci konají bleší trhy, kde si můžete koupit nejrůznější krásné „zbytečnosti“ což je 

moje parketa ☺. 

První domy se tu postavily již v 12. století, což je 

hóóódně dávno 

Nejkrásnější stavbou celého náměstí je podle mě 

stará radnice s věží, uspořádaná do písmene L. Ta, 

jak jsem vypátrala, je z 15. století. Uvnitř 

v zasedací síni s nádherným stropem je nápis ve 

smyslu „chraň pravdu a spravedlnost“.  Má dvě 

věže, ta malá je krásně vyzdobená a druhá je záro-

veň rozhlednou a od 19. století i zvonicí. V roce 

2010 se náměstí dočkalo zasloužené rekonstrukce. 

Přidaly se vodní trysky, které jsou po setmění ba-

revné, zábavné atrakce, např. zvonkohra, mini řeka, apod. Také je tu teď zmenšenina ře-

ky Jizery, podzemní parkoviště s nevšední hernou a kovové vrby pro sdělení toto, co má-

te zrovna v hlavě. Ale já mám nejraději běhání mezi tryskami. 

Náměstí je plné nádherných historických domů. Dnes již se gotických domů dochovalo 

jen pomálu. Nejvíc se mi tu ale líbí, vodní atrakce ☺.  A co se tu líbí vám …………? 

 

Zdroj: Metalová  cesta  MB  

 Foto: Google 

Julie Žitná 

Zábava 
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A je tu další várka vtipů! 

 

 

Zavolá si pán klučinu a ptá se ho, jak se jmenu-

je? „Jako můj táta.“ „Dobře, a jak se jmenuje 

tvůj tatínek?“ „Přece jako já.“ „No a jak se teda 

oba jmenujete?“ nevzdává to pán. „No stejně 

přece!“ 

 

„Maminko, až umřu, půjdu do nebe?“ ptá se 

malý mamut své matky. „Bohužel synu, mys-

lím, že do muzea.“ 

 

Starý pak Tkadloun kroutí hlavou: „Podívej, Zdeňko, tady píšou, v případě požáru volejte 

sto padesát. Za mých mladých časů jsme volali: Hoří! Hoří!“ 

 

Co dá králík králičici k zásnubám? 24 karotkový prsten! 

 

 

 

 

Takto by to vypadalo, kdyby se Titanic potopil v roce 2017! 

Vtipy 
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