
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aktuality z Telče 

       

          Vše o všech 

 

         Sport 

                          

                                Krabice zábavy 

                            

                                                 Věda a technika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 



 

 

 

 

Milí žáci a žákyně, vítáme Vás v naší rubrice, kde se 

dočtete, co se děje v Telči.  

 

 
                                  

 

 

Hasičská soutěž 
 

V sobotu 3.září se uskutečnilo velkolepé klání hasičských družstev. 

Soutěží v požárním útoku se zúčastnilo 37 družstev mladých hasičů (dopolední 

soutěž), 26 družstev žen (podvečerní soutěž) a 62 družstev mužů (noční soutěž). 

        Letošní republikoví vicemistři požární hry Plamen z Pavlova nenechali ani 

v sobotu v Telči nikoho na pochybách, že v požárním sportu mladých hasičů 

jsou ,,pevní v kramflecích“. Pavlovské ,,áčko“ zaběhlo požární útok 

v neuvěřitelném čase 14:32 minut a získalo tak zaslouženě na šestém ročníku 

soutěže v požárním útoku Pohár města Telče.  

       Pohár za druhé místo a čas 14:58 putoval do sousední Nevcehle, která byla 

pořadatelem celého sobotního Hasičského dne v Telči. Třetí příčku obsadili 

hasiči z Příseky (15:37), čtvrtí skončili hasiči z Heraldic (16:02). Výsledky 

soutěže se započítaly do ligy Vysočiny a do okresní ligy. 

 Tato soutěž se mi velice líbila, chodím se na ni dívat každý rok a každým 

rokem je čím dál tím lepší. Zřejmě je to především díky připravenosti všech 

zúčastněných hasičů a nasazení celého týmu. 

 

 

 

 

 

 



Otevřená škola je tady 
 

          Na základní škole Masarykova se začalo stavět! 

 Město Telč v loňském roce uspělo se žádostí o evropské peníze na 

realizaci nástavby nad stravovacím pavilonem. Vyřízení formalit od podání 

žádosti až k výběrovému řízení a jejich posvěcení patřičnými ministerstvy však 

trvalo celý rok.  

          Školu čeká výstavba prostor informačního centra, keramické dílny, 

jazykových učeben, knihovny, sociálního zařízení a invalidního výtahu, kuchyně 

a jídelny. Zbrusu nově zmodernizovaná kuchyně a částečně vylepšená jídelna 

fungují k naší radosti už od 7.listopadu. Pro žáky a zaměstnance školy bylo po 

tuto dobu zajištěno náhradní stravování v jídelně Střední odborné školy v Telči.  

          To všechno jsou stavební práce, které jsou součástí projektu ,,Otevřená 

škola“. 

 Nové prostory nebudou sloužit jenom žákům, ale i dospělým.  

 Stavební část projektu bude ukončena 31.7. příštího roku. V případě 

zajištění finančních prostředků ve výši 30 milionů Kč by se ve škole 

pokračovalo v příštích letech rekonstrukcí budovy dílen a půdní vestavbou. 

 Možná se tu objeví i Dům dětí a mládeže, který by měl s největší 

pravděpodobností využívat pro své zájmové kroužky prostory naší školy. 

          Na závěr by pak budova získala nová okna a fasádu, která by odpovídala 

jejímu původnímu vzhledu.  
 

 
 

    TĚŠÍTE SE?              Lucie Choutková 

           Lucie Doležalová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už název napovídá, co v naší  rubrice budete 

nacházet. Zajímavé informace o slavných, 

emailové a webové adresy, seznamku,…                                                                                       

 
                       
 
                                   
ASTERIXŮV   PREZIDENT 

  „Asterix ante portas!“ křičeli na místo Římanů novináři po 

celé západní Evropě, když bylo ohlášeno, že 14.října 

tohoto roku vyjde po necelých pěti letech další 

sešit dobrodružství malého galského 

válečníka Asterixe. Není divu, Asterix je 

fenomén srovnatelný s postavičkami Walta 

Disneyho. Do roku 2005 se na světě prodalo 

neuvěřitelných 315 MILIÓNŮ ASTERIXOVÝCH 

SEŠITŮ, bylo natočeno sedm animovaných a dva 

hrané filmy. 

                                         
 



Wallace a Gromit:Prokletí králíkodlaka 
 
 
 
 
 
     Na pozadí inteligentní a skvěle technicky zvládnuté parodie na 

všechny možné žánry od nejrůznějších typů hororů, přes filmy  

Jacquese Tatiho, až k těm nejakčnějším z akčních filmů vypráví 

dojemný příběh o bezpodmínečném přátelství. Jistě, je to hlavně 

komedie narvaná až po střechu vtipy, které rostou z britské 

kultury. 

 

 
 

 

 

 

www.t-music.cz      Petr.vyvoleni@centrum.cz          

 

 

 

 

www.hokej.cz  

www.rodinnapouta.cz    www.slavia.cz  

 

www.vyvoleni.centrum.cz 

                                                Vera.vyvoleni@centrum.cz    

http://www.t-music.cz/
http://www.hokej.cz/
http://www.rodinnapouta.cz/
http://www.slavia.cz/
http://www.vyvoleni.centrum.cz/


 

Vladko Dobrovodský 
 Věk: 27 

 Povolání: kuchař                         Emil Zajac 
 Bydliště:  Brno                             Věk: 30 
                                               Povolání: horník 

                                              W       
                                                     
Kateřina Langerová 
Věk: 19                             

Povolání: studentka 

Bydliště: Písek               

      

 

      

 

            Chtěla bych se seznámit s Jirkou Šedou.  

    Ať mi napíše na číslo: 721544455 

   

 
 

 

 

 

 

 

Šárka Brychtová, Jana Čechová, Pavla Krejčová  



  

 
     Milí čtenáři, v naší rubrice se dočtete například o tom, jaký správný míč si 

koupit na fotbal, o běhu Emila Zátopka na naší škole, něco o historii nohejbalu a 

rozhovor s panem učitelem, trenérem a sportovcem Jiřím Neradem. 

 

 
 
     V pátek 23.9. se na školním hřišti konal běh Emila Zátopka 2.- 5.tříd a 

ročníků druhého stupně. Nižší ročníky se umístnily sestupně od pátých tříd až po 

třídu druhou. Na druhém stupni po velkých bojích s 8.ročníkem zvítězily deváté 

třídy. Osmé ročníky doběhly před ročníky sedmými a šesté třídy skončily na 

4.místě. Devátá třída se umístnila na 1. místě časem 31:06 minut.  

                               Autor: Láďa Holub 
 
 
 

 



 
     Fotbal se hraje s kopacím míčem, který bývá lepený z přírodní 

nebo umělé kůže. 

     Na posledním mistrovství Evropy se hrálo s míči zvanými Roteiro, 

které byste koupili asi za 2000Kč. Tolik by stál originál. Replika stojí 

500-1000Kč. 

     Míč na amatérskou kopanou by se dal koupit asi za 400Kč. 

     Míče za 100-200Kč bych vám nedoporučoval, ty vám vydrží asi 

tak měsíc,  to vím z vlastní zkušenosti. S těmito míči na fotbal se dá 

také hrát nohejbal, o kterém je náš další příspěvek. 

                                                    
Autor:Filip Nedorost 

 
 

     Samotná podstata hry kopání do míče a snaha o jeho udržení v vzduchu se 

podle historických pramenů nachází už v 15.století. V Malajsii se začíná hrát hra 

s názvem Sepak Raga. Dnes tato hra patří k nejpopulárnějším sportům. Takto se 

nohejbal rozvíjel ve světě.                               Autor:Vojtěch Mička 

                                        
 
 

                                                                                                                  

http://www.abcsport.cz/det.asp?ProductCode=4000KCLF120
http://www.abcsport.cz/det.asp?ProductCode=4000KCLF120


 
 

                    
Rozhovor s panem učitelem, trenérem starších žáků  SK TELČ  a sportovcem 

Jiřím Neradem. 

                     

 Jaký je váš vztah ke sportu? 

Můj vztah ke sportu je, byl a bude vždy kladný. 

Jaké bylo vaše největší zklamání ve sportu? 

Je samozřejmé, že sport přináší různá zklamání, největší 

asi bylo, když jsem si při fotbalovém zápase natrhl vazy 

v koleně. 

Koho tipujete jako vítěze MS 2006 v Německu? 

Popravdě řečeno, můj tajný typ je Mexiko, to je takový 

můj černý kůň, ale samozřejmě doufám, že se také 

probojuje naše Česko. 

Jakým základním heslem se řídíte ve sportu? 

Mých hesel ve sportu je mnoho, ale mé nejzákladnější je 

BOJOVAT A POKUD MOŽNO VYHRÁT. 

Jaký je váš talisman, pokud ho máte? 

Já mám talismanů mnoho, ale asi nejoblíbenější můj 

talisman je kamínek, který jsem dostal od jedené slečny.   
 

  

 

 

 

Za rozhovor děkuje autor:Vácha 
 

 

 
 



 
     

 

 

 

 

 

 

     Vážení  spolužáci a učitelé, doufáme, že se vám   tato rubrika                               

bude líbit  a že  se u ní příjemně  pobavíte, jelikož na  Vás čeká 

spousta zábavy.  

 
 

 

 

 

 

                                                                                                     

Žloutenka    
 

Pepíček se ve škole svěřuje paní  

učitelce, že jeho sestra má žloutenku. 

Paní učitelka ho radši pošle domů, aby to  

ostatní děti nedostaly. Za pár dní ho potká  

na ulici a ptá se: „Tak co, Pepíčku, jak se daří 

                       sestře??“ „No, to já nevím, paní učitelko, 

     než sem dojde dopis z Austrálie, tak to chvíli trvá.“  

Bára L.    
 

Tato kytice ukrývá 5 tváří z profilu. 

..........Najdete je ???..........   
                              Evča 

 

 
 

 

 

 



Vtipná  Sms    

 
Píši Ti, ale  předem Tě varuji, NEČTI TO! A vidíš stále 

 to čteš! Říkám Ti, nečti to, ale stejně mě neposloucháš. 

 No vidíš, teď sis to přečetl a co z toho  máš ????????? 

Já  Ti říkal(a), NEČTI TO !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Evča 
 

 

 

Myš  nebo  kiwi  ?????            

Had nebo banán ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanka      
  

Víte, proč nemůže jezdit prase na kole ??? 

Protože nemá palec, aby zvonilo na zvonek.                     
                                                              

 

 

 

 

 

      Sms  
To nejhezci telo…,ten nejsvudnejsi usmev 

……………, ty nejkrasnejsi  oci…, to nejvetsi  srdce … 

To oslnive kouzlo osobnosti. Ale uz dost o mne …A ty se 

mas jak ??    
Evča 

 



Trapas s toaleťákem   

 
Asi před půl rokem jsme byli se třídou na výletě.  

Měli jsme diskotéku a skvěle jsme se bavili. 

Právě v tom okamžiku k nám přistoupil 

spolužák,který zrovna přišel z WC. Místností se 

provalil veliký smích, jelikož mu z kalhot visel 

zbytek toaletního papíru.               -Anonymka 
                               

 

Naprosto neuvěřitelné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Osmisměrka 
                                                          Kolik slov najdete??? 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                   

 

 

 
Bára H. 

 



                         
 

 

 

     Milí čtenáři, 
my jsme si pro Vás připravili reportáž z Jindřichova Hradce o 
autotuningu, informace o prvním tichém letadle a nějaké poznatky o 
zvuku. Doufáme, že se Vám to bude líbit. 
                                                                                               

                                                                                                   Jiří Šeda 
   

 

    
 

 

   Klíčem k úspěchu tichého letadla je jeho nový 
tvar, protože ten minulý s trupem a křídly podle 
leteckých odborníků často stojí za nesnesitelným 
hlukem zejména při startu nebo při přistávacím 
manévru létajícího kolosu. 

     Nový stroj bude v podstatě pouhým křídlem, 
které se ztiší, jakmile opustí letištní plochu.  

     Navíc motory by měly být umístěny v horní části budoucího letounu, 
takže veškerý  hluk se bude generovat směrem vzhůru k obloze. 
Koncept unikátního modelu rovněž dbá na vysoký komfort cestujících.  

     Britský návrh, s jehož realizací se počítá v příštích deseti letech a na 
jehož výrobě se bude podílet společnost Luton Airport, ocení zvláště 
ochránci přírody a lidé, kteří bydlí v místech, kudy vedou často 
využívané letové dráhy. 

                                                                                                                   

                                                                                                                 Stanislav Tetour 
                    

                                                                                                                                                                                                                          



                Zvuk 

Vznik zvuku 
Všechno, co kmitá, vydává zvuk. Křídla hmyzu se rychle pohybují tam a 
zpět, čímž vzniká bzučivý zvuk. 
Při hovoru rozechvívají hlasivky procházející vzduch, a tím vzniká zvuk.  
  

Rychlost zvuku  
Vzduchem se šíří zvuk rychlostí okolo 330 metrů za vteřinu. To je asi 
čtyřnásobek rychlosti závodního auta, ale jen polovička rychlosti letadla 
Concorde. 
Za teplého počasí se šíří zvuk o něco rychleji než za studeného počasí. 
Pevnými materiály a vodou se zvuk šíři podstatně rychleji než vzduchem. 

                                                        Marek Brychta 
 

 

 

 

 

 

               
 

     V srpnu letošního roku jsem navštívil autotuning v Jindřichově Hradci.  

     Při příjezdu jsem zaplatil vstupné 50 Kč a šel jsem se podívat na některé 

z vytuningovaných aut. K vidění bylo nesčetné množství zkrášlených aut 

nejrůznějších značek. 

    Samotný závod nadupaných aut začal v 10:00 hod. Byla to pěkná podívaná.  

    Po závodě si mohl každý zkusit projet trať. 

    Kdo chtěl, mohl zůstat až do večera a počkat si na zábavu, 

nebo mohl odjet domů a nechat si o těchto nádherných strojích 

jenom zdát.                    

 

 

                                                                                                                      R.K. 
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Aktuality z Telče: Doležalová Lucie (vedoucí rubriky) 

 Choutková Lucie 

 

 

Vše o všech: Čechová Jana (vedoucí rubriky) 

Brychtová Šárka 

Krejčová Pavla 

 

 

Sport: Bartušek Tomáš (Vácha – vedoucí rubriky) 

     Holub Ladislav 

     Mička Vojtěch 

     Nedorost Filip 

 

 

Krabice zábavy: Foučková Eva (Evča – vedoucí rubriky) 

      Lásková Barbora 

                                              Havlíčková Barbora 

      Matoušková Anna 

 

 

Věda a technika: Tetour Stanislav (vedoucí rubriky) 

                                                    Kameník Radek 

                                                    Brychta Marek 

                                                    Šeda Jiří 


