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  Sportovec měsíce: 

  Sběrač bylin: 
 

  Sběrač papíru: 

  Hádanky na Moodle: 

            www.zsul.cz (správná odpověď: 
Mezinárodní den nekupování ničeho) 

9. A 

 

5. B 

  Sběrač tetrapakových 
   obalů: 

2. A 

 

 
 
 
 
 
  

 Petr LUŠTINEC    
 
 
 
 

  Ondřej ŠIKOLA                           3. A               
 
 
 
 

                           Martina BÁRTOVÁ  
 
 
 
 
                       Berenika  Viktorie FIALOVÁ  
 
 
 
 

Ondřej RYCHTERA, Jindřiška PODDANÁ, Anna KYSELOVÁ 
  
 
  

 
Roman ADAMEC, Lenka JARÁ, Pavel JARÝ 
        
   Autorem této stránky: DOMINIK ROUDNÝ, 6. B 
   Autorem titulní strany: VOJTĚCH JARÝ, 9. A 
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AANNKKEETTAA  
 

 
  

Snem každého dítěte je vidět o Vánocích sníh, zažít koulovačku nebo jen tak si hrát ve 
sněhu. Postavit sněhuláka, iglú, nebo hodně dalších věcí, které se dají ze sněhu udělat. A 
proto jsme se zeptali žáků naší školy, jestli si myslí, že budou letošní Vánoce bílé jako na 
Ladových obrázcích, nebo „na blátě" bez sněhu. A odpovídali takto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
David SUCHÁNEK, Vojtěch JARÝ, 9. A 

 na 
sněhu 

na 
blátě 

nevím 

Počet 82 40 1 

67%

33%

Na sněhu

Na blátě

Nevím
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  ČČAASS  SSEE  BBLLÍÍŽŽÍÍ  

Jako každý rok slaví naše škola Vánoce. Všichni si jistě 
všimli krásně ozdobeného stromečku a vánočních dárků. Škoda jen, že nejsou pravé. Na 
chodbě v prvním patře nám přímo nad hlavami visí pytlíčky plné dobrot. Jsou připravené na 
každodenní losování o velké přestávce. Celá škola se sejde na “čtverci“ před 
ředitelnou a jeden učitel vylosuje třídu, která si z lánského “adventního 
kalendáře“ vybere svoji odměnu. Děti už od zazvonění netrpělivě čekají a 
skandují jméno své třídy. Když se ovšem sejdou všichni, je to „masakr“. 
Někteří žáci i učitelé si musí zacpávat uši, aby neohluchli.   
 Tedy, jak stručně bych měla popsat tuto akci? Je to super 
nápad, na který se těší každý prvňák i deváťák. A mezi námi - 
myslím, že i paní a páni učitelé si rádi pochutnají na dobrotách, co v 
pytlíčkách zbudou… 

„Vánoce jsou svátky, které v 
křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše 
Krista. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně. Již ve 3. století někteří křesťanští 
teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození (u nás 24. prosince) , oslava 
tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi 
slaví od 7. století…“ Zkopírovat Wikipedii umí každý, dokonce i má malá sestra.   
 Tak abych to řekla nějak lehce a vám nezkazila čtení. Na Vánoce se těší každý, od 
malého dítěte až po ty starší. Měly by to být svátky pohody a míru. V některých rodinách 
to ale tak není. Asi všichni známe od svých rodičů, hlavně maminek, připomínky typu - 
Udělej tohle! Udělej tamto! Ty se tady jenom válíš a nic neděláš, pomoz mi trošku! Nic 
nového. Předvánoční úklid doma dá jednomu člověku pořádně zabrat, proto by měl každý 
s něčím mamce pomoci, i když vám to přijde jako otrava. Bože, proč bych to měl dělat?! Je 
pak ale pěkné sednout večer na gauč a mít uklizeno. Ano, teď si říkáte: „Tsss, ona mi tu 
bude dělat kázání?!“ Něco vám k tomu řeknu. I když teď dělám, že jsem strašně chytrá, 
vězte, že mám taky připomínky na úklid a někdy ani neudělám to, o co mě žádají. Jsem 
naprosto stejná jako ostatní.  

K prosincovým svátkům patří také 
ADVENT. Každý zná hlavně adventní neděle, kdy 
se každou neděli zapálí svíčka na věnci. Kolik má 
věnec svíček, ví každý, takže pro mě bod, že vám 
o tom nemusím psát a bod pro vás, že nejste za 
úplné hlupáky. A teď něco, abyste byli o kousíček 
moudřejší. Advent je příprava na Vánoce. V 
teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím 
očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a 
jeho druhého příchodu na konci času.  
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PTALI JSME SE ŽÁKŮ PRVNÍ A DRUHÉ TŘÍDY: 
 

 
 

 vánoční kalendář 
 třešňová větvička 
 vánočka 
 druhy nedělí 
 cukroví, úklid, výzdoba a dárky 
 Vánoce 
 nejkrásnější čas 
 oslava narození Ježíška 
 den, kdy se zapalují svíčky 

autor obrázku: Matěj PIRNÝ, 1. A 

 
 

 Je hodný, má červenobílý plášť, čepici, saně a soba. 
 Ježíšek nosí bílou košili, je hodný, má svatozář, bílá křídla a nosí dětem dárky. 
 Ježíšek je hodný a nezlobí. Má žluté vlasy a bílé triko.  
 Je malé dítě. 
 Má bílé oblečení, hnědé vlasy a je moc hodný a jeho rodiče jsou také milí. 
 Je to starý pán s čepičkou. 
 Má velké břicho s červeným páskem. 
 Má čepici, je celý červený a má černé boty. 
 Má hnědé vlasy, košili a je bos, má hnědé vousy. 
 Určitě je malý a moc hodný.              Iveta HANUŠOVÁ, 9. A 

ZIMA     

Zima přišla, padá sníh,  

jdu si sněhuláka postavit. 

Válím kouli, jednu, druhou, 

oslavíme zimu tuhou. 

Ještě mrkev, uhlí, hrnec, 

ať té zimy není konec. 

Běžím domů, beru sáňky, 

oslavíme zimní radovánky.            

                       Hana SEDLÁČKOVÁ, 5. B 
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DDĚĚTTSSKKÝÝ  PPAARRLLAAMMEENNTT  
 

Vážení rodiče, milí žáci a ostatní čtenáři našeho časopisu, VÁNOCE SE BLÍŽÍ A DĚTSKÝ 
PARLAMENT PŘIPRAVUJE TRADIČNĚ TYTO AKCE: 

 17. 12.  Bleší trh          
   

 Soutěž „O nejlepší cukrářský výrobek“      

Cukrářský výrobek se bude vybírat ve čtvrtek 19. 12. 2013 ráno od 7:30 do 7:50 hodin ve 
vestibulu školy. Chcete-li se pochlubit svým cukrářským uměním (cukroví, vánočky, dorty, 
pamlsky, perníčky…), neváhejte a přineste výrobek do školy. Vše bude vystaveno ve sborovně školy, 
kde proběhne tajné hlasování. Vítěz bude odměněn následující den při čtvrtém ročníku Talentmánie. 

 Vánoční show aneb ZŠ Úpice-Lány má talent – čtvrtý ročník 

V pátek dopoledne 20. 12. 2013 se uskuteční ČTVRTÝ ROČNÍK LÁNSKÉ TALENTMÁNIE. Máte-li 
zájem o účast v soutěži, přihlaste se co nejdříve parlamenťákům z 9. A. Generální zkouška 
proběhne ve čtvrtek 19. 12. od 14:00 v tělocvičně školy. 

 Vánoční diskotéka  

Diskotéka je naplánována na pátek odpoledne od 16:00 do 21:00 v tělocvičně školy. Děti si mohou 
přivést kamarády. Aktuální informace žáci obdrží na zvláštních lístečcích. 

Těšíme se na hojnou účast na všech akcích.                               DP 
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HHUURRÁÁ  DDOO  KKNNIIHHOOVVNNYY  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ÚPICI 
ZVE všechny bez ohledu na věk 

 
Klub bude otevřen každé 2. pondělí v měsíci od 17 do 20 hodin. 

DALŠÍ SETKÁNÍ – 13. LEDNA 2014 
POZOR! Nakoupili jsme pro vás nové hry (Activity junior, Zlaté 

Česko, Želví závody, Antivirus, Pirátské kostky, Veselá farma, Micro 
monsters a další). 

 

 

 
 

  

 

ZVEME všechny DĚTI, které si chtějí 

popovídat a zahrát, V ÚTERÝ 14. 1. 2014 

od 14.30 hodin do dětského oddělení MěK Úpice 
 

DDEEVVÁÁŤŤÁÁCCII  SSLLAAVVIILLII  MMIIKKUULLÁÁŠŠEE!!  
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AASSTTRROONNOOMMIICCKKÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  
 
Letošního školního kola Astronomické olympiády se zúčastnilo  
10 žáků. Tolik odvážlivců se v historii pořádání této specifické  
soutěže dosud nesešlo.  
 

V kategorii 6.-7. tříd zvítězila Lucie OBRDLÍKOVÁ (7. B).  
Kategorii žáků 8.-9. tříd opanoval Vojtěch JARÝ (9. A). 
 

Všichni soutěžící, kteří nastřádali alespoň 15 bodů, automaticky postupují do krajského 
korespondenčního kola, které proběhne v lednu až březnu 2014. Letos se tuto magickou 
hranici povedlo překonat hned pěti žákům. 
 

Výsledky 11. ročníku školního kola Astronomické olympiády: 
 
kategorie 6.-7. tříd: 
1. Lucie OBRDLÍKOVÁ  7. B 19 bodů 
2. Darina DOSTÁLOVÁ  7. B 18 bodů 
3. Dominika PROUZOVÁ  7. B 14 bodů 
3. Anna-Marie GODEROVÁ  7. B  14 bodů 
5. Šimon KOUDELA  7. B   9 bodů 
 

kategorie 8.-9. tříd: 
1. Vojtěch JARÝ  9. A 22 body 
2. Viktor KARAS  8. A 21 bod 
3. Adam PETERA  9. A 18 bodů 
4. Barbora  RADOCHOVÁ  8. B  13 bodů 
5. Jakub-Jiří NÝVLT  8. A  12 bodů 

 

Příklad soutěžní otázky pro žáky 6.-7. tříd: 
Slavný výrok „A přece se točí!“ údajně 
pronesl: 
 

a) Isaac Newton 
b) Albert Einstein 
c) Johanes Kepler 
d) Galileo Galilei   
 správná odpověď: d) 
 
Příklad soutěžní otázky pro žáky 8.-9. tříd: 
Který bájný hrdina nemá své souhvězdí? 
 

a) Odysseus 
b) Orion 
c) Perseus 
d) Herkules    
 správná odpověď: a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad soutěžní otázky pro žáky 6.-7. tříd: 
Hubbleův dalekohled se nachází: 
 

a) v horách v Chile 
b) na oběžné dráze kolem Země 
c) na oběžné dráze kolem Měsíce 
d) na vrcholu sopky na Havaji 
 správná odpověď: b) 
 
Příklad soutěžní otázky pro žáky 8.-9. tříd: 
Na které observatoři se nalézá největší 
dalekohled České republiky? 
 

a) Petřín 
b) Ondřejov 
c) Valašské Meziříčí 
d) Úpice    
 správná odpověď: b)   (PK)
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DDĚĚJJEEPPIISSNNÁÁ  OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  
 

V pondělí 25. LISTOPADU se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola 
DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Tématem 43. ročníku této celostátní soutěže je „MĚSTO 
V PROMĚNÁCH ČASU“.  Výsledky byly velice těsné, třetí místo obsadili hned tři žáci: 
Daniela MARELOVÁ, Aneta PATÁKOVÁ a Vojtěch JARÝ. Druhá příčka patří Heleně 
MELICHAROVÉ, nejlépe si ve školním kole vedla žákyně osmé třídy Natálie POLÁCHOVÁ. 
Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 28. ledna 
v Hostinném. 
 O tom, že otázky nebyly jednoduché, se můžete přesvědčit sami. Některé 
vám na ukázku přinášíme. 
 
 
 

� Jak se nazývali členové městské rady?  
� Kdo stál v jejich čele?  
� Kdo hlídal bezpečnost ve městech?  
 
� K označením měst doplň správnou charakteristiku. 
1) poddanská města  a) města zakládaná 

šlechtou a církví 
2) královská města  b) města, v nichž se těžilo stříbro 
3) horní města   c) města, jejichž obyvatelé byli svobodní  

    1)_________;   2)_________;   3)_________ 
 
� Z nabídky vyber dvě horní města: Brno, Ostrava, Jihlava, Kutná Hora, Hradec 
Králové. 
___________________ a ______________________ 
� Které cizí (nečeské) etnikum se u nás podílelo na zakládání zejména horních měst?  
� Královská města odváděla panovníkovi berni. Co to bylo? (nahraď jiným slovem)  
� Jak se nazývala města, která berni odváděla královnám?  

 
Podle názvu řemesel vznikala i označení jednotlivých ulic. Jak se nazývaly ulice, 

� kde byly masné krámy.  
� kde řemeslníci zpracovávali vlnu na sukno.  

 
Ve středověkých městech žili vedle většinové křesťanské společnosti také Židé.  
Jak se nazývaly uzavřené čtvrti, v nichž Židé museli žít?  

 

(Řešení: konšelé, purkmistr, biřici, 1a, 2c, 3b, Jihlava a 
Kutná Hora, německé, daň, věnná města, Masná a 
Soukenická, ghetta) 

(Bl) 



OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  ČČEESSKKÉÉMM  JJAAZZYYCCEE  
 

Ve středu 5. prosince se 15 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo ŠKOLNÍHO KOLA 
OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE, ve kterém se rozhodlo o tom, kdo nás tento školní rok 
bude reprezentovat v okresním kole v Trutnově. Jsou to Aneta PATÁKOVÁ a Patrik 
HLAVATÝ. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím blahopřejeme. 
(St, Bl) 

 
 

„Možná se vám už také stalo, 
že…“ Přečetl jsem si větu a začal 
přemýšlet. O čem bych tak měl psát, říkal 
jsem si. Mělo by to být něco originálního. 
Ale bylo už vymyšleno tolik příběhů, že být 
originální není snadné. Podle mě může být 
originální jenom to, co se nedá jen tak 
snadno předvídat. Zkusím tedy napsat 
něco ztřeštěného. 

Možná se vám už také stalo, že jste 
někdy uvízli ve výtahu. Mně se to nestalo, 
proto o tom nebudu psát. Popíšu vám svoji 
stezku odvahy. O letních prázdninách 
jsem jel spolu s bratrancem na tábor. 
Tento letní tábor byl pořádaný Červeným 
křížem. Počkat, o tom taky nebudu psát. 
Radši se zkusím zamyslet nad tím, co by 
nám asi řekl rýč, kdyby uměl mluvit. Jistě 
by to nebylo nic pěkného, hlavu mu boříme 
do země a skladujeme ho ve vlhkých 
kůlnách. Lezou po něm pavouci, slimáci a 
bůhví, co ještě. Ale takový pomocník je 
důležitý a nikdy nevíte, co všechno může 
způsobit. Můžete s ním například kopat 
díry…, a to je asi všechno. Ale i když je to 
málo, je to i hodně.  

Představte si, že nějaký pěkný rýč 
nechá pan Klan, co si kope studnu, přes 
noc venku a někdo mu ho ukradne. Nejdřív 
je to panu Klanovi líto, ale poté, co 

náhodou zjistí, že v tom místě je 
vodovodní potrubí, je rád. Pořád je lepší 
zaplatit za nový rýč než za opravu potrubí. 
A jak dopadl rýč? Rýč ukradl chudý 
farmář Kartář, který bydlí kousek za 
vesnicí. Sice to je morous a ke všemu 
zloděj, ale díky novému rýči může  jeho 
dcera Zora zorat kousek políčka, který má 
vyhrazený jenom pro svého králíčka. Jak 
už jsem zmínil, farmář je chudý a 
s mazlíčkem pro dceru souhlasil jenom pod 
podmínkou, že ho to nebude nic stát. Ale 
proč kradl rýč? Copak takový farmář 
nemá rýč? Asi ho zlomil. A co ten 
králíček? Ten byl zadarmo? No jistě, otec 
spolužáka Zory chová králíky a jeden vrh 
se mu výjimečně povedl, a tak jich mohl 
pár postrádat. Mimochodem, jméno toho 
chovatele králíků je Tele.  

Tele je úspěšný muž, se svými 
králíky vyhrál už nemalé množství soutěží. 
Lidé z vesnice ho mají rádi, protože je to 
milý člověk, co zásobuje místní řeznictví 
čerstvým masem. Samozřejmě řezník 
Knedlík neprodává jenom králičí maso. Je 
to ale poctivý pán, kterému jde hlavně o 
spokojenost zákazníků a nechává si 
dovážet pouze kvalitní maso… 

Dostal jsem se docela daleko na to, 
že jsem začínal u rýče. 

Patrik HLAVATÝ, 9. A 

1. Aneta PATÁKOVÁ 
2. Patrik HLAVATÝ 
3. Helena MELICHAROVÁ 
4. Vojtěch Jarý 
5. Martina Hrabová 
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MMAATT––FFYYZZ  VVÁÁSS  IINNFFOORRMMUUJJEE……  
 
 

 
 

 

Zadání školního kola bylo již rozdáno ve všech třídách 
od 5. do 9. ročníku. Tato olympiáda se počítá doma. Úspěšným 
řešitelem se stane ten, kdo vypočítá čtyři příklady ze šesti. Ti 
„nejodvážnější“ postoupí do okresního kola. Proto neváhejte a 
zkuste se „prokousat“ záludnostmi, které na vás číhají. 
 PPOOZZOORR  NNAA  TTEERRMMÍÍNN  OODDEEVVZZDDÁÁNNÍÍ! 5. a 9. ročník musí příklady odevzdat hned po 
Vánocích, přihlášky do okresního kola se odesílají do 8. ledna 2014. Ostatní třídy mají čas 
do konce března. 
 
 

 
  
 

Tato soutěž je pro vás připravena na konec ledna. 6. až 9. ročník řeší stejné úlohy. 
Liší se pouze čas.  
 
 

 
  

Letos se nám zkrátí etapy pouze na druhé pololetí. Soutěž je dobrovolná, ale už teď 
můžeme slíbit přihlášeným žákům, že nebudou litovat. 
 

PERLIČKY Z FYZIKY 
 
1/ OTÁZKA: Kolik váží stříbrný řetízek? (Ten, který nosíme na krku.) 
    ODPOVĚDI: 52 tun, 52 000 000 gramů. 
 
2/ OTÁZKA: Za jak dlouho dojedeš do Trutnova, když pojedeš rychlostí 10,8 
km/h? 

     ODPOVĚĎ: Za 4 dny. 
 
3/ OTÁZKA: Jakou rychlostí jede závodní 
auto? 
    ODPOVĚĎ: 32 km za hodinu. 

        
      

(Ji) 



 

EXKURZE - 8. TŘÍDY 
 

V pátek 29. listopadu se žáci 8. tříd vydali pod 
dohledem p. uč. Janečkové a Jiříčkové na 
exkurzi do TRANSFORMU LÁZNĚ 
BOHDANEČ a do HRADCE KRÁLOVÉ na 
prohlídku VODNÍ ELEKTRÁRNY „HUČÁK“. 

Ráno v 7:15 jsme se sešli před školou a 
mohli jsme vyrazit. Všichni si zabrali své místo 
v autobuse, pohodlně se usadili a vyjeli jsme 
směr Bohdaneč. Cesta trvala asi hodinku. Na 
místě jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli na 
prohlídku celého Transformu. Viděli jsme, jak 
se z použitých plastových lahví stanou plastové 
kůly, ohradníky atd…  

Poté jsme jeli do Hradce. Všichni se 
těšili, protože jsme na nábřeží Labe dostali 
rozchod. Po hodině jsme se sešli a odebrali se 
do „Hučáku“. Přebrala si nás příjemná paní, 
která nám ukázala dostupné prostory. Na 
začátek pustila film o vzniku menších vodních 
elektráren v Královéhradeckém kraji. Skončil 
film a paní nám ukázala interaktivně zpracované 

prostory, kde jsme si mohli vyzkoušet vše, co nám bylo vysvětleno.  Po ukončení prohlídky jsme ještě 
navštívili KFC a McDonald, kde se všichni najedli.  

Myslím, že se exkurze vydařila a dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí. Všem 
se líbila. 

         DOROTA PROUZOVÁ 8. B 
 

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ    EEXXKKUURRZZEE   

 

  V pátek 6. prosince si děti z první a druhé třídy 
navodily vánoční atmosféru výletem do ZOO a do 
vánočně vyzdobeného ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH. 
V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nazdobila 
každá třída jeden vánoční stromeček ozdobami, 
které jsme si předem v hodinách pracovních činností 
vyrobili. Vše nám ztěžoval silný vítr, a tak jsme byli 
rádi „za teplo“ v restauraci U Lemura, kde jsme se 
nasvačili. Pak už nás čekala prohlídka zvířat 
v jednotlivých pavilonech. Ze Dvora naše cesta 
směřovala do Ratibořic, kde jsme se rázem ocitli o 
100 let zpět. Během prohlídky jsme se dozvěděli, jak panstvo dříve trávilo Vánoce.                   
 My už se těšíme na ty naše letošní a přejeme všem hodně dárků a splněných přání.                

(Dě, Dč)                                                                        
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BESEDA S PROFESOREM VLADIMÍREM WOLFEM 
 

9. TŘÍDA se letos zapojila do celostátního projektu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ, který zahrnuje 
FILMOVÉ PROJEKCE A BESEDU s pamětníky, historiky nebo filmaři. Cílem je přiblížit 
žákům české moderní dějiny 20. století. 

Ti naši zhlédli film Karla Strachoty České děti a hned poté besedovali 
s HISTORIKEM A PEDAGOGEM PANEM VLADIMÍREM WOLFEM. Tématem besedy bylo 
normalizační období, rok 1988 a 89, žáci se ptali i na profesorovy zážitky ze srpna 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na závěr se Daniela MARELOVÁ a Martina HRANIČKOVÁ pana Vladimíra Wolfa zeptaly: 
 
JAK JSTE SE STAL PROFESOREM? 
Byla to dlouhá cesta. Jednak jsem musel 
vystudovat filozofickou fakultu a pak jsem 
od roku 1965 pracoval pět let v 
trutnovském muzeu jako historik. Poté 
jsem byl z politických důvodů vyhozen. Byl 
jsem zaměstnán jako kopáč v 
archeologickém ústavu a posléze jsem 
přešel do podnikového archivu Texlen 
Trutnov. Když přišel rok 89, z tohoto 
místa jsem odešel na Pedagogickou fakultu 
v Hradci Králové, kde jsem se stal 
vedoucím katedry historie a udělal 
docenturu. V roce 2000 jsem se stal 
univerzitním profesorem.  

Léta, která jsem prožil v nemilosti, 
nepovažuji za úplně ztracená, má profese 
se se mnou pořád nesla. 
PAMATUJETE SI, JAK JSTE 
PROŽÍVAL 21. SRPEN 1968? 
Pamatuji si to velice přesně. Ráno před 
šestou hodinou mě vzbudila sousedka, že 
jsou tady Rusové. Manželka šla do 

nemocnice, kde pracovala, já na dnešní 
Náchodskou třídu a tam už stály sovětské 
auťáky.  

Vše jsem prožíval velmi intenzivně, 
protože pro mne i pro většinu národa byl 
rok 1968 rokem obrovských nadějí a víry, 
že se komunistický systém 
zdemokratizuje a budeme moci žít 
svobodněji. Ukázalo se, že toto mínění 
bylo falešné, protože rozhodl Sovětský 
svaz. Období jara 68 je pro mě 
nezapomenutelné. Stmelení lidí, různá 
seskupení, která bojovala za demokracii. 
Tehdy jsem byl taky členem strany. Pak se 
ale všechno zvrtlo.  
NEPŘEMÝŠLEL JSTE O EMIGRACI? 
Ne. V této době jsme čekali miminko, 
narodilo se v lednu 1970. Když bylo synovi 
deset měsíců, musel jsem odejít z práce a 
žena nastoupila do nemocnice pracovat. 
Byl to pro nás velice těžký rok. 
 
Děkujeme za rozhovor.
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SSPPOORRTT  
 

V poslední lekci bruslení žáci 1.-4. tříd 
absolvovali bruslařské závody, boj o 
„FFEEŠŠÁÁKKAA  TTUUČČŇŇÁÁKKAA“.  
Bruslařské dovednosti všichni zvládli na 

jedničku, ale vítězem může být pouze jeden. Nejlepší tři byli opět odměněni.  
Žáci pátých tříd již kurs bruslení neabsolvují, v listopadu soutěžili ve florbalovém 

slalomu. 
 

DÍVKY      CHLAPCI  
1. TŘÍDA  

 

1. JESSICA SMRCOVÁ   1. KAREL SLAVÍK 
2.  Barbora Horáková      2.  Matěj Pirný 
3.  Dorota Vojtěchová    3.  Alexandr Lakatos 
                                                                                               
2. TŘÍDA        

1. NIKOLA WEISSOVÁ    1. ŠIMON POHNER 
2.  Adéla Koudelová     2.  Tomáš Folc 
3. Tereza Janečková      3.  Ondřej Netolický 
 
3. TŘÍDA     

1. ANNA PYTLÍKOVÁ    1. MAREK NOHEJL 
2.  Martina Mannová     2.  Dominik Kuťák 
3.  Klára Melicharová     3.  Marek Pytela 
                                                                                                                                                                 
4. TŘÍDA 

 

1. ELIŠKA HÜBNEROVÁ    1. MARTIN ŠÍMA 
2.  Tereza Staňková     2.  Tomáš Goder 
3.  Petra Zelinková     3.  David Kuťák 
 
5. TŘÍDA 

 

1. NELA BORŮVKOVÁ    1. JAN SLÁMA 
2.  Soňa Nedomová     2.  Jaroslav Kábrt 
3.  Lucie Sacherová     3.  Matyáš Vintr 

(Jč) 
 

 Žáci naší školy se zapojili do soutěže s 
názvem Česko sportuje. Vyhlásil ji Český 

olympijský výbor u příležitosti konání 
ZOH 2014 v Soči. Soutěží se o hodnotné ceny, hlavní cenou je potom návštěva olympijského 

parku, který bude vítat návštěvníky Prahy Letné v době trvání olympiády. Věříme, že se  
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našim žákům podaří probojovat mezi pět nejlepších škol v kraji. Pro ně totiž organizátoři 
připravili celodenní pobyt včetně zábavného programu a dopravy zdarma. 
Více se dozvíte na www.ceskosportuje a také na zsul.cz. 
Děkujeme, že nám fandíte. 
 

Soutěž se skládá z několika úkolů. První, do jehož plnění jsme se pustili, byl sportovní kvíz. 
V rámci hodin tělesné výchovy proběhla třídní kola. Žáci odpovídali na třicet otázek z 
oblasti sportu. Čtyři nejúspěšnější z jednotlivých ročníků utvořili družstvo, které mělo 
dvacet minut na vyplnění on-line testu. Tentokráte je čekalo celkem šedesát otázek. V 
Královéhradeckém kraji zatím test vyplnili nejlépe, a tak se naše škola ujala vedení v této 
soutěži. Kromě toho trénujeme štafetový běh, a to na 1. i 2. stupni. V rámci výtvarné dílny 
žáci vyrobili fandítko. Vojta Jarý zase natočil krátké video, při praktických činnostech 
vznikl velký transparent s českou vlajkou a logem ZOH v Soči, chystáme i „masku“ 
správného českého fanouška. Vše najdete na výše uvedené adrese. 
Výsledky: 
6. tř.: Dominik ROUDNÝ, David RAK 
7. tř.: Michal FERENC 
8. tř.: Barbora NYKLÍČKOVÁ 
9. tř.: Petr LUŠTINEC 

Pk Tv + sport 
 

 

ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCII  VV  AAKKCCII  
 

V měsíci listopadu lánští zdravotníci měli napilno. Na počátku měsíce se dvacet žáků 4. až 8. 
tříd zúčastnilo školení, které pořádal Český červený kříž v Trutnově. Nové vědomosti poté 
zúročili v soutěži v Předlékařské první pomoci, kterou pořádá Vyšší a střední zdravotnická 
škola v Trutnově. Tříčlenná družstva soutěží ve dvou kategoriích, v kategorii 3. - 5. tříd a v 
kategorii 6. - 9. tříd. Mladí zdravotníci se musí vypořádat s teoretickým testem z první 
pomoci a dvěma praktickými úkoly v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnily školy 
nejen z okresu Trutnov, ale i z Jaroměře a Hronova. „Láňáci“ se se zadanými úkoly 
vypořádali na jedničku. 

Své loňské vítězství obhájilo trio dívek z 5. A – Marie PROUZOVÁ, Diviška ŠIKOVÁ 
a Petra JANEČKOVÁ. V této kategorii získala lánská škola ještě 
bronz zásluhou žáků 5. B – Matěje PÍŠI, Pavla JARÉHO a Zuzany 
HORÁKOVÉ. Svoji premiéru v této soutěži měly i žákyně 4. třídy, 
které vybojovaly 4. místo - Karolína JANSOVÁ, Dominika 
HORÁKOVÁ a Petra ZELINKOVÁ. 
V kategorii 6. - 9. tříd jsme také získali medaili. Helena 
MELICHAROVÁ, Petra STARÁ a Anna PROUZOVÁ (všechny 8. B) 
skončily na stříbrné příčce. 6. místo poté obsadilo družstvo ve 
složení Markéta MÍLOVÁ, Dorota PROUZOVÁ (obě 8. B) a Tereza 
KOPECKÁ (7. A). Třetí hlídce žákyň 7. B – Lucie MELICHAROVÁ, 
Natalie ŠKALOUDOVÁ a Lucie OBRDLÍKOVÁ – patřilo 13. místo. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                                                                                                          
             (Jč) 
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JJAAKK  TTOO  VVIIDDÍÍMM  JJÁÁ  
 

 
 

Bylo nebylo jedno ptačí království.  Na celém jeho území rostly překrásné stromy a tisíce 
voňavých a barevných květin. Celá léta zemi vládl velký pyšný páv. Měl pestře zbarvené peří, 
které mu každý záviděl. Také byl hrdý na svůj hlas, jenž byl slyšet až daleko do dáli.  

Každým rokem páv pořádal soutěž O zlaté hrdlo. Vždy nechal svolat všechny ptáčky 
z širokého okolí a soutěžili, čí hlas nebo štěbetání pronikne až do druhého ptačího světa. 
Páv v této soutěži kraloval. Jeho skřekot se dlouze vinul a byl tak ohromný, že se ohýbaly i 
koruny stromů.  

Dlouhá léta byl pánem zlatých slavíků. Jenže léta šla dál a páv začal stárnout. Jeho 
zobáček se nechtěl otvírat jako dříve, jeho peří řídlo a ubývalo na barvě i lesku. Jako 

všemocný král ptačí říše nařídil zákaz štěbetání a zpěvu. 
Byl tak pyšný, že si nedokázal připustit porážku v další 
soutěži a nemohl slyšet jediné ptačí zpívání, které bylo 
hezčí, volnější a hlasitější.  

Jednoho prosincového dne se nadýchal zimního 
oparu a ochořel. Hlas mu ochraptěl a přestal zpívat, 
nemohl ostatním oznámit, že je nemocný a ptáčci se 
nemohli zeptat, co se mu stalo, protože měli zakázáno 

štěbetat a zpívat. Jednou si nemocného a starého páva vyhlídla liška a zakousla ho. Pro svou 
pýchu a ješitnost skonal.  

Po jeho smrti se celá ptačí říše dala do zpěvu a od té doby slyšíme  i my ptáčky 
štěbetat a povídat si tento příběh, který jsem vám napsal.  

 

DANIEL JAKUBČANIN, 6. B 

 

Byla nebyla jedna ptačí vesnička Pípov. Žili zde vrabci, vlaštovky, sýkorky a jiní ptáci. Ale 
byl tu také jeden „Podivín“ a o tom vám povím příběh.  

Když byl ještě vajíčko, bydlel v tropickém pralese v Brazílii, kde byl mezi svým 
druhem a ještě další spoustou exotických ptáků. Ovšem „Podivín“ jménem 
Akrasokomokopokopolis měl ale velkou smůlu. Jednoho dne ho chytili pytláci a rovnou ho 
odvezli ke svému šéfovi, který nařídil odvést ho do cirkusu. Tam byl ve výcviku dva roky, 
dokud nenašel skulinku v kleci a nevylétl. Celý týden se snažil najít svůj domov. Nakonec, 
zcela znaven a zklamán, omdlel. Když se probudil, viděl jenom jakési „jiné“ ptáky. Myslel si, 
že se zbláznil. Ale ne, tito ptáci ho vzali mezi sebe a žil s nimi.  

Jelikož Akrasokomokopokopolis měl životnost asi 120 let, všechny svoje „jiné“ 
kamarády přežil a žil ještě spoustu ptačích generací, které ho samozřejmě neznaly, a proto 
ho nazvaly Podivínem. 
 

DOMINIK ROUDNÝ, 6. B 
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Moje babička bydlí ve mlýně a má velmi ráda ptáčky. Každý 
den jim sype na zápraží ty nejlepší ptačí dobrůtky. Ptáčkové 
už ji velmi dobře znají. Jak se babička objeví na zápraží, 
hned se slétnou a začnou štěbetat. Babička je vždy dlouho 
pozoruje a povídá si s nimi.     

Jednoho dne se na stromě před domem usadily dvě 
hrdličky. Babička jim okamžitě přispěchala nasypat zrní. 
Hrdličky se nedaly pobízet a s chutí se do něj pustily. 

Okamžitě se však sletěli také vrabci. Ale co to? Hrdličky se na ně 
osopily: „Co si to dovolujete, vy opelichaní vandráci? Zrní není pro 
vás, tady se nazobeme my, vy si hledejte drobky jinde.“ Vrabci se 
zalekli, poodlétli o kousek dál a pozorovali, jak hrdličky hodují. 
V jednu chvíli se ale hrdličky samy mezi sebou začaly hádat o 
největší, nejkulatější a největší zrníčko. „Je moje,“ křičela první. 
„Jak to, já ho našla přeci první, tak je moje.“ Tak dlouho se hádaly, až 
se popraly. Vyčkávající vrabci na nic nečekali, slétli se k zrní, zobali a 
pochutnávali si. Jeden druhému rozhodně nezáviděl větší nebo 
kulatější zrníčko, protože pro všechny bylo na zápraží dost. A 
všechna zrníčka chutnala stejně výborně. Naplnili si ke spokojenosti 
svá bříška, vesele začimčarali a odletěli.              

A dvě nepřejícné a závistivé hrdličky? Ty se hádají a přetahují 
o jedno velké semínko možná až dodnes. 
 

PATRICIE STANISLAVOVÁ, 7. A
 

V NAŠÍ SOUTĚŽI „JAK TO VIDÍM JÁ“ 
NÁS ČEKAJÍ JEŠTĚ TATO TÉMATA: 

 
 

Leden  Těším se na ZOH v Soči 
Únor   Oheň – dobrý sluha, špatný pán 
Březen  Kdo je  mým životním vzorem 
Duben   Je lepší být dospělým (?) 
Květen  Jsem sportovní fanoušek (?) 
Červen  Koupaliště v Úpici 
 
 



MEDIÁTOR 
 

(Komiks na motivy knižní série Mediátor od americké spisovatelky Meg Cabotové) 
 

 
Zavřela jsem oči a pak je znovu otevřela. Doufala jsem, že to je jenom noční můra.  
Bohužel, stál tam dál. Třeba mě nevidí, nevšiml si, že o něm vím. Nasadila jsem lhostejný 
výraz a dělala, že jsem spatřila něco v okně. Pak jsem se otočila na patě a vykročila ke 
dveřím.  
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

Jenže na něj to očividně nezabralo. Sakra. Jdi dál Suze, nezastavuj se! Zezačátku si byl 
jistý, že ho vidím, jenže já jsem nevypadla ze své role. Postupem času znejistěl. Chachá, a 
máš to! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
  

Skočil na to. Vzala jsem tašku a pospíchala rychle pryč. Heather už na mě určitě čeká 
s otevřenou náručí. Ehm, spíš teda bez té náruče, zas tak jsme si do oka nepadly.  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Otočila jsem se a konečně odešla do školy. Heather už na mě určitě čeká.                                                                        

Doufám, 
že mě 
nevidí.  

Hej, ty mě vidíš, 
že jo? Já vím, že 
jo. No tak, otoč se! 

Nemám na 
tebe náladu, 
pochopíš to? 

A já myslel, že 
mě vidí. 
Sakra, už 
začínám 
bláznit. 

Dělej Suze, 
neotáčej se! 



 

 
 

                                     
 

Do školy jsem dorazila za chvilku.Vlezla jsem tam pootevřeným oknem, nechala ho tak 
nejspíš uklizečka. Ale pšt! Škola už byla naprosto liduprázdná. Našla jsem ji v mezipatře. 
Postávala u nástěnek, na kterých dříve určitě „visela“ i ona. V tuhle chvíli vypadala naprosto 
neškodně. 
 

                                     
 

 Nevnímala mě. Byla zasněná. No, spíš zakoukaná. Pomalu jsem začala vytahovat potřebné 
věci na „obřad“. Připlížila jsem se k ní. Pořád nic. Vytáhla jsem krev a pomalinku kolem ní 
začala malovat kruh. Hlavně z něj nesmí vystoupit. Snažila jsem se nedýchat, aby si mě ani 
nevšimla. Byla jsem u ní hodně blízko. Už chyběla pouze svíčka. Vytáhla jsem sirky a škrtla. 
Heather sebou cukla. Ne, to ne! Rychlostí světla jsem zapálila svíčku a sirku odhodila někam 
pryč. To už se otočila.  
                      

                             
 

Pusa mi sama spustila. Zaklínadlo jsem uměla jako básničku. Stačilo ho opakovat tak dlouho, 
dokud se prostě „nevypařili“, což v tomhle případě bylo mnohem těžší. Krev už se dávno 
vypařila. Někdy jste museli pořád přidávat krev, protože pak už zaklínadlo nemělo žádné 
účinky. Heather byla v šoku a neměla tušení, co se snažím udělat. Takže stála jako solný 
sloup a zírala na mě. Jenže to už se začínala nadnášet.  
 

(V PŘÍŠTÍM DÍLE UŽ BUDE S HEATHER NADOBRO KONEC.  
JENŽE ZAČNOU JINÉ POTÍŽE. ANO, S DALŠÍM DUCHEM.) 

 
NATÁLIE POLÁCHOVÁ A MARKÉTA MÍLOVÁ, 8.A A 8.B 

Dobře, 
nevnímá mě. 

Co to sakra 
děláš? Susannah! 

Heather, jsi tu? 
Škoda, už 
tady nikdy 
nebudu. 
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PPRROO  PPOOBBAAVVEENNÍÍ  
 

 

 

1.                
 

2.                    

3.                   

4.                    

5.                   

6.                     

7.                  
 

1. příjmení portugalského mořeplavce, který doplul k mysu Dobré naděje 
2. křestní jméno italského cestovatele, po kterém dostala svůj název Amerika 
3. označení zemí Blízkého, Středního a Dálného východu 
4. nemoc, kterou trpěli námořníci (způsobená nedostatkem vitamínu C) 
5. civilizace v Jižní Americe 
6. janovský mořeplavec, objevitel Ameriky 
7. drahý kov 

 
 

ŠÁRKA SEIDLOVÁ a NATÁLIE POLÁCHOVÁ, 8. A 
 

 
 

 
 

o Kdo se obléká do penízků?  
 

o Kdo každého rozpláče?

o Klobouk má a nesmeká, 
nepozdraví člověka.  

o Perla padla do zrcadla, udělala 
kruh. Co to je?  
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HHOORROOSSKKOOPP  
 

 
 

CHARAKTERISTIKA ZNAMENÍ: 
Pro KOZOROHY je typická ambiciózní a cílevědomá povaha. Úspěch 
je pro ně velmi důležitý. Touží po uznání. Myslí dlouhodobě a dokážou 
se pro své cíle ledasčeho příjemného zříci. Jsou spolehliví a 
odpovědní. Svou povahou jsou introverti a hloubky jejich duše zná jen 
pár blízkých přátel, před ostatními skrývají své zranitelné nitro pod 
pevnou slupkou. 
HOROSKOP NA PROSINEC: 

Podzimí únava může ještě úřadovat, ale vánoční atmosféra přichází a vy se 
do svátků pustíte s plnou radostí. Měli byste si dávat pozor na to, co a 
komu říkáte. Váš  názor by se ostatním nemusel líbit. Vybrat dárky nebude 
lehké, ale nelámejte si hlavu, druzí váš  dárek ocení, kdyby to byla jen 
svíčka. Dávejte si pozor, aby s vámi nějací členové rodiny nemanipulovali, 
mohli by si z vás udělat loutku.  
 
Ve znamení Kozoroha se narodila také Taťána Kuchařová. 
Zdroj: www.horoskopy.cz 

MARKÉTA MÍLOVÁ a LEONA ZAŇKOVÁ, 8.B 
 

 
 

 

Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkajících se 
chybovosti a lidského selhání. Jsou pojmenované po americkém leteckém inženýrovi 
Edwardu A. Murphym. Základní formou všech těchto „zákonů schválnosti“ je tvrzení „Co se 
může pokazit, to se pokazí“.  

 I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za 
chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu. 

 Není důležité, kolik co stojí, ale kolik ušetříš. 
 Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s účtem za váš účes. 

 Nic nevypadá z blízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky. 
 To, co jste si vyhlédli, je už dávno vyprodáno. 
 Když se vám něco líbí, určitě nemají vaši velikost. 
 Když vám bota dobře padne, určitě je ohyzdná. 
 Člověku se nikdy nelíbí ta věc, na kterou mu stačí kapsa.  

 
 
Zdroj: www.horoskopy.cz, www.murphyho-zakony-o-nakupovani.cz 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  VVTTÍÍPPKKYY  
 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 
 
„MÁMO, CÍTÍŠ TO? VŮNĚ VANILKY, VÁNOČNÍHO 
CUKROVÍ...” 
„CÍTÍM, CÍTÍM - SOUSEDI SE ALE MAJÍ!” 
 
Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci: 
„Ta linecká kolečka jsem si představovala trochu 
jinak!” 
 
NA VÁNOCE KŘIČÍ MALÝ FILÍPEK PŘES CELÝ BYT 
NA MAMINKU: „MAMÍ, MAMÍ, STROMEČEK HOŘÍ!”  
„ŘÍKÁ SE, SVÍTÍ, A NE HOŘÍ,” POUČÍ HO MATKA.  
CHLAPEČEK ZA CHVÍLI ZASE ZAČNE KŘIČET: 
„MAMÍ, MAMÍ, ZÁCLONY UŽ TAKÉ SVÍTÍ!” 
 
Na Vánoce se při slavnostní večeři zeptá Pepíček 
maminky: „Máš v krku kost?” „Ne.” 
„Tak na čem ti teda drží hlava?” 

 
MINISTERSTVO VNITRA OZNAMUJE: „KRIMINALITA SILNĚ POKLESLA. PODLE 
DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SE V KVĚTNU NEVYSKYTL ANI JEDEN PŘÍPAD KRÁDEŽE 
VÁNOČNÍHO STROMKU!” 
 
Proč leze blondýnka o Vánocích oknem? Protože Vánoce jsou za dveřmi. 
 
FANOUŠ SE UDIVENĚ VYPTÁVÁ JENDY: „PROČ CHCEŠ OD JEŽÍŠKA DVĚ SOUPRAVY 
ELEKTRICKÝCH VLÁČKŮ?” 
„CHCI SI TAKY HRÁT, KDYŽ JE TÁTA DOMA!” 
 
„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce,” 
říká spolužákům Vašek. „Co, prosím tě?” „Stojan.” 
 
JDOU DVĚ BLONDÝNKY DO LESA PRO VÁNOČNÍ STROMEK. PO DVOU HODINÁCH SE 
PTÁ JEDNA DRUHÉ: „TAK CO, MÁŠ NĚCO?"  
„NE, NEMÁM," ODPOVÍ DRUHÁ, „A CO TY?"  
„JÁ TAKY NE, TAK VÍŠ CO, VEZMEME 
NĚJAKEJ BEZ OZDOB!" 
 
Autor kresleného vtipu: Adam ŠILAR, 8. B 
(zdroj: www.vtipy.prokes.cz, www.ivtipy.cz)  



CCOO  PPRROO  VVÁÁSS  PPŘŘIIPPRRAAVVUUJJEEMMEE  
  

OODD  2200..  1122..  22001133  DDOO  2200..  11..  22001144  
 

20. 12. Třídní vánoční besídky, 1.-9. třídy, 8:00-8:45 
20. 12. LÁNY MAJÍ TALENT, vánoční show (IV. ročník),  

1.-9. třídy, 09:00-11:00 
20. 12. Vánoční posezení u stromku, školní družina 

20. 12. Vánoční diskotéka dětského parlamentu, 16:00-21:00 hodin 
23. 12.– 3. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

27. 12. Vánoční turnaj trojic v basketbalu, tělocvična, od 9:00 hodin 
04. 01. Tříkrálový koncert MHÚ, Kulturní dům Havlovice, 18:30 hodin 

05.-10. 01. Lyžařský výcvik 7. a 8. tříd, Deštné v Orlických horách 
06. 01. Zahájení vyučování v novém kalendářním roce 
07. 01. Vyhodnocení za prosinec, „čtverec“, 9:45 
07. 01. Uzávěrka lednového ÚLu 
10. 01. Kvintet J. Hofmana – koncert pro 2.-5. třídy, tělocvična,  

od 10:00 hodin, 10 Kč 
14.-15. 01. Bludiště - televizní soutěž, 9. A, Ostrava 

17. 01. Distribuce lednového ÚLu 
 

LÁNSKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ SI PŘEČTETE, POKUD BUDETE 
POSTUPOVAT PODLE ŠIPEK. 

 
Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem. 

Adresa redakce: Palackého 793, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 124, 775 032 541, 
e-mail: zsul@zsul, internet: www.zsul.cz. 

Odpovědná redaktorka: Mgr. Petra Blahnová. Uzávěrka příštího čísla: 7. ledna 2014 



JÍDELNÍ LÍSTEK 6. 1.-31. 1. 2014
06. 01. 2014
07. 01. 2014
08. 01. 2014
09. 01. 2014

vepřový guláš, houskový knedlík
vepřová pečeně po selsku, chlupaté knedlíky, zelí kysané

10. 01. 2014
13. 01. 2014
14. 01. 2014
15. 01. 2014

paprikový lusk, dušená rýže

vepřová kotleta na houbách, dušená rýže
rybí porce na rajčatech, brambor

kuřecí plátek se sýrem a brokolicí, brambor
vepřová pečeně, bramborové špercle, špenát

debrecínský guláš, kolínka
sekaná pečeně, bramborová kaše

rybí porce se sýrem, brambor
přírodní roštěná, dušená rýže

boloňské špagety sypané sýrem 16. 01. 2014
17. 01. 2014
20. 01. 2014
21. 01. 2014štěpánská hovězí pečeně, brambor

rybí filé smažené, bramborová kaše
koprová omáčka, vejce vařené, houskový knedlík

22. 01. 2014
23. 01. 2014

zapečené těstoviny s uzeninou

čočka nakyselo, vejce vařené
koule v šípkové omáčce, houskový knedlík
krupicová kaše sypaná cukrem a kakaem
francouzská palačinka plněná kuřecím masem, brambor
karlovarský kotouč, bramborová kaše
dukátové buchtičky se šodó
hrachová kaše, uzená kýta
bramborový knedlík plněný uzeninou, zelí kysané
kynuté knedlíky plněné /blbouni/, sypané skořicí

27. 01. 2014 buchty s tvarohem a mákem

lasagne plněné vepřovým masem a zeleninou
hermelínové rizoto

24. 01. 2014

rýžová kaše
brokolice se šunkou  a sýrem, brambor
piškotová bublanina s ovocem
karbanátek smažený, brambor

ryba na bylinkách, bramborová kaše zapečená rýže
vepřová panenka na zelenině, brambor

31. 01. 2014

svíčková na smetaně, houskový knedlík
vepřové maso v mrkvi, brambor

pololetní prázdniny

29. 01. 2014
28. 01. 2014

halušky s vejci

telefon: 499 781 429; 733 662 895; e-mail: jidelna @zsul.cz                                                                                    JITKA ŠTĚPÁNOVÁ

VYBÍRÁNÍ STRAVNÉHO

18.-20. 12. 2013 ce
na

ob
ěd

ů

7 - 10 let
11 - 14 let

15 let a více
veřejnost 20 ob. x 52,- 

437,- Kč
475,- Kč
494,- Kč
1040,- Kč

30. 01. 2014

19 ob. x 23,-
19 ob. x 25.- 
19 ob. x 26,-

kuřecí roláda, dušená rýže


