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Připravilijsrrrepro vás novou
Brrb1arrinu. oproti loriskémLr
í radtr iede.
rokLr [voří redakčn
náct nových redaktorů.
A GRATULUJEME!
Proč vám gratulujenre?Je to
jednoduché.ProtoŽejste udělali
dobře, kdyžjste si kotrpili první
letošní
Bublaninu!
Je tady spousta rrových věcí.
které v minulých časopisech
nebyly.RubrikaKDO S KYM?
novinkouv
bude asi nejčtenějŠí
tomto óísle, vŽdý koho by to
nezajímalo, kdo s kým právě
chodí?Redaktory Bublarrirryurčitě.A co vás?
A zkrrste se zamyslet' víte
vlastně, co je to EMo? V tomto
zjistit.
čísleto rnůŽete
Jsme si jisti' že vás tato nová,
aktLrálníi troškubulvárníBublanina rrrčitězaujme. Neváhejte a
kupte si Bublaninu i příště,určitě vás zasepobavíme.
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]lild.:iš
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Hodněradostipři čtení:D
Pokud Vám něco v Bublanině
chybí, předejte své nápady redaktorůmnebo šéfredaktorovi.
#
v'q""
- S *,W
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.d*n-*L''"0
,
Paní ttčitelkase ptá..
&

=i
:ĚP,:
::.Š
: .::,

,,Kde ležínejvětšíjezero?,,
Pepíček se hlásí, ale paní učitelkct
ho nechce v.,lvolat. Asi tctk po půl
hodině ho 4lvoló a Pepíček povídá..
jt':ťro tad' už Ieží pode
..,Vc7r.t;lši
mno u."
.::3ťi

Prv nÍ Á ve st ře <lu Bo. září 2oo9. foto:\{o nara

,

b rrb lanina l . O9 llO

viděn o Ze dvou stran

ffin;s-1l--*'*J-íi,ffi%
Lrčifulkilve výtvurnévýcltově:
,,Honx,íku,proč jsi nukreslil ttitovi ntodré vlttsy?,'
,,Protože n entrímplešatou p ustelk u !,,
,,Tati,já
ale dva cizíjazyfulnezyládrut!',bróní 'selva,,Jaké
Já jsem řekl, že budešsekat
dva jaz.,-k1;,?
na.
laÍinua zlepšíš
se v němčině!,,
Učitelka se ptá Pepíčku: ,,Co ndm můžešpovědět
o vlnštovkóclt?,, ,,To jsou velice nnudří ptáci. Juk
zučneškolu, odletí do tepIýcItkrljin.,

WM;ffiffiWM

Únrv PoHtEDt/

štěpánluK{lrrvá B.B

Zahajujeme novou
rubriku' Budeme se v
ní zaměřovat co nejvíce na školu. A předevšímnás budou zajímat pohledy z obou
stran - z žákovskéa z
učitelské.

Je útery8. záŤi2009
a tentokrátjsem zaostřila na slečnuučitelku
Mgr' Helenu Urbánkovou. Učína našíškole
pět let češtinu,občanku a němčinu.

ZDE viděrr o žáky B.9.2oo9
Jaký máte dnešnídojem z paní učite|kyUrbánkové?
9.B : Je v pohodě.Dnes by|apřijemnáa měla dobrottnáladu.
8'B: Máme z nídobrýpocit.Je s nísranda.Dovedenaučiti s humorem.
nevadí.Dnes měla dobrorrnáladua to
Někdy je sice -přísná.ul" to ná,.r-,
..
.. .
]
jedobré.
jindy
a naučilanás víc |átekza
než
ó.B: Dnes byla víc komrrnikativní
jednu hodinrr'Pťrsobí
na nás rnilýrn'ale někdy ipřísnýrndojmem.
Když vás paní učite|kauči|a,stat se jí nějaký trapas?
a|easi ne.
9.B : Nevírrr.
si vzpomenout,
nelnťtŽu
a|enejsemsijisu{.
si.je to moŽné.
8.B:Nevzpomínátn
6.B: To nevínt.teprveji poznáváme.
A nevšim|ijste si něčeho,co by si moh|a paní učitelkavyložitjako
nepříjemnost?
je moŽné.
9.B :Asine. ale vŠe
Toho my sia|e moc nevšítnáme.
nepos|oucháme
a
neukáznění,
drzí.nepořádní,
8'B: JsrneInoc hlučlrí"
jako
nepříjemnost.
vyloŽit
to by si moh|apanítrčite|ka
ale za tu chvíli,co se znátne.by se to asi nestihlo(:
6.B: Je to moŽné.

b ub l a n i n a

l.O9/lO

ďima
a ZDF, B.9.2oo9

učitelky Urbánk ové

Jak se vám učív těchto třídách?
9.B : Doufám,Že Žáci 9.B předvedou
lepšívýkon nežloni. Jsou tam i dobÍíŽáci, ktenýchse to rieýká. Učí se
mi tam dobře, ale někdy by to mohlo
být |epší.
8.B: Líbíse mi tatn,protožeoceňttji, Že majísmysl pro lrumor a oceníi
rně, kdyŽ něco řeknu. Prostěje rnám
svýrrlzpťrsobemráda'
6.8: Snažímseje poznat.Moc o niclr
ještěnevím.
Zaži|a jste v některé z těchto tříd
svůj trapas?
Asi ne, i kdyžnějakýby byl. ale říkat
jej nebudu.

B

učit elští maz|Íčei

BARGO

člllrozhovorSe psem panaředitele

A nn a Suchánková 8. B

Jak se jmenujete,pane pse' a jaká
jste rasa?
JmenLrjise Bargo a pocházím s
chovnéstaniceAparni a jsem labradorskÝ retn.vr.
Jak dlouho užu Suchých žijete?
Už přes 2 roky.'.
Kolik vážíte?
..No comment."
Bargo, máte nějaké zážitky s vaším páníčkem' o které byste se s
námi chtěl podělit?
Jsem rošťák,rád si hraji. mazlím se
a mám velkou chuťk jídlu,ale to byste radšipsát neměla. Moc rád jezdím
na výcvik, kde si můžupřinéstkachnu nebo bažanta,bohuželjen mrtvé
atrapy.
Dokážu na střídačkupovytahovat
obočí.Většinouto dělám, když něco
chci. Umírn se na páníčkatvářit tak.
žeby nri dal i pětikorunu.
Jednou jsem utekl za krávami na
po|e.Z dálky totižvypadaly jako rohatílabradoři''' Páníčekšelza nrnou
a postavil se k ohradníku.Já mezitím
ý rohaté labradory dráždil. Hned
jserrl vždy kus odběhl a čekaljsem.
aŽzamnou doběhnou.Pak jsem jim
zase utekl. Můj páníčekz toho očividně rněl hrůzu, protože ty krávy
by neměly prob|émto tenkélanko
přetrhnout.'.
ohradníku

ale nikdy žádný
nedostanu. Ani.
kdyžjírne všichni venku, tak mi
Žádné nrasíčko
ze stolu nehodí.
Koho z rodiny
nejvíc pos|oucháte?
Sarnozřejmě
svého páníčka
ředitelSkého.
učitelPaní
ka Suchá měIa
zlomenou ruku.
Říká se, že jste
jí, pane Bargo,
toto zranění učinil vy. Co je na
tom pravdy?
Ano, je to pravda. Víc už bych
se k tomu nechtěl
vracet.

máme
My
Taktojsemjda nfj páníček
m ýtn,ě reÍrfuer
Httbuna***u,
doma také labíÍ;,*,!;?.,,;
radora, a tak
kážu vydržet.Problérrrnemam anI v
vím, že děláte
velké hromady. Jak se s tímto pro- hotelrr.Přece vím iak se clrovat.
trlémemváš páníčekrypořádává?
Nemohou být vaše výkal-v ekoloMůj páníčekje velmi čistotnýa
gický
problém?
nechce mít na svém dvorku bobky.
Řekl bych. že to není problérn.
A tak mě každéráno probudív šest
je to opravdu k nevydrženía
Když
jít
hodin a musím svotr potřebu vypotřebr'r
vykonám na dvorku, páníček
Dostáváte od páníčkajen granule konat ven na louku. Po práci mě jde
nebo vám někdy dopřeje i pam|sek? ještějednou vyvenčit,aspoň na dvě nlá přece lopattt.
Dostávám jeri granu|e a někdy hodiny,a tak to je každýden.Nemám
Děkuji za rozhovor, Bargo.
zbytky z jíde|ny.Pamlsek bych si dal, problérns jízdotr v autě. tam to do-
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I\TAI\{E
I\OVE ZACHODY

Co tě nejvíczaujalo na nových záchodech?
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:

Modrá barva. n,vaGÁnovÁ 9.n
Zrcadla,novéumyvadla. JananulÍNxovÁ q.l
Všechno.AnetaPETRŮrovÁ q'n
Že by nic?| riri rvnv'rŘIlÍx g.n
Teplébanry' zrcad|a.Andreavt'rHollovÁ

s..{

Z|utábawa, PatrikBRADÁČs.'l
ZrcadIa a lepšízamykání.MarieI(R,ÁLovÁ t.s
Splachovadlaa modrá banra.vojtaHoRŇÁK 8.B
Žlutábawa. RenataBENÍčKovÁ 7.A

Nové

Pěknékabinky. MartinADAMEC 7.A

WC

na

l.

,

lvlLUi.lejYetslprazo|}lnovyZazlLťK

POLANSKÝ7.B
Vťtněnovotv:o)Tomáš

t'o..'

Kachličky.MartinCHovANEc 7.B

1 L)ll': r.'r1l.itt.lrt,ilníl]t17rlťrcol}pt]i]|o t|]aktlv;tttí llrlv i

-.''

vtv|

.'.|-l.-,''.

,

,

o

,Ý,'

ťť,

v/

I

l

.JV"

..
:.

l'

v

'

',{i'.,t i

.,.

; l

-

'

,/ ' Ii '

"t

tJL

t

; ' !, .

Katka Drábkqyá 9..A
a i\larkéta i\{ahclalor-á 9.A

,!t

A
Je to tu lepší.Je zde více lidí a karnarádů.
taky je tady klouzavá podlaha :-D
Jakub Gába 5.A

Hodnějšítrčitelky.
Třídyjsou lepší.
Aclam Sot 6.A

v pohodě;o)
Jsou tu lepšízáchody,učiteléjsou
Je to tu o dost lepšíneŽ v Loz|

l,:

r li'"'ll,.'

PRVl\(tDO.IMY
1TOVYCHPRESPOII\ICH
ZAKV Y iTASTSKOLE
v

l'oto: K. Dlábkorá
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Marek Beníček6.A

Lepšíškolanežv Lozl,.Jsou tu lepšíučitelé
Erik Ma|iňák 6.8

zvyknout na ruch.
Je to ttt dobré,jen si nernůžu
LurImi|a Smrtková 6.8

Je to tu celkem fajn. UŽ si na všechnozvykám.
jsou dobří,spolužácijsou divočejší.
Učite|é

s|ohová

ŠtěpánKunovský 6.8

brr blanina l.O9/ lO

K ubiše

žáka lll. A

Karolína MahdaIová 6.B

Dobré!Je to tu trochulepší.

práce

Michala

...

ze I. zaiří.X)o9

p odvodnÍ svět čtvrté A
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t

ze dru|té A

{ý"ě

Nlg r;. Rtlnrarra N{iinst er or1á

Žáci ze třídy 2.A přivítalipodzimaVhodině
Čsp (Čtovcka svět práce) si každý vyrobil své
dýňovéstrašidýlko.
Na výrobujsrne použili okrasnédýně' kaštany'
žalvdy, lisý' jeřabiny a
dalšípřírodniny.Azda se
jim to podařilo' to mťrže
posouditsami!

ry xr!*i* yŇ,W*wa
**-ís**Áu*-xň!..':W
Učitel se ptá:
jsi
'.Proč neudělalaúkol.Kláro?..
.,Nešelnám elektrický proud..'
,.A co jsi dělala potmě?..
. . Di v a l ajs em s e na t e le vizi."
.'Bez elektřiny?..
'.My n"rámesvíčky...
*x*

Paní učitelkanapomíná Ferdu:
.,No tak. FerJo. nechej loho opisování. Užpotřetí se dívášsousedovi
do sešitu!,,,'Kcfužon píše hrozně
nečitelně a já to napopné nemohl
přeč[st.,,
>r x *

o přestávce se hádajídva Žáci:
,,Jsi
hrozný osel!',volájeden z nich.
,,A ještě
ť'v
větší!',odpovídá
druhý'
,,Počkejte,
clrlapci.,. zasáhne pan
učitel.,,nezapomeňte.Že jserri tady
ještějá!,'
x**

Paní učitelka říkti: ,'Pepíčku.Kdvž
řeknu.'jsem mlat!á a he:ká, ja{ je
to čas?,,,,Prosím,ntinilý!.,

***
..Dnes vás pustím o čtvrt hodiny
dřív. odcháze.jte,prosínr.potichu.
ať nevzbudítenikoho ve vedlejších
rrčebnách...

B

b nblanina
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šípk.y ze dral.,,é Bé
\lgr. Jitka

',,:.,a'

}Ia lá

tt1.?tE

Děti z druhéÁ tridy v.vtvořily v hodinách Č1or,.ěka svět práce podzimní stromečky.Zák|adnfin
nlateriálemjsorr jeřabiny'
kterépokryvajívlrritor.r
|epenku.Na drátku nav|é|<nulá srdíčkamají potěŠit
a navodit dobrou náladu.
Práce s jernnoumotorikou
je pro rnenšíděti v této
podobě náročná,prospěšná a|ei zábavná.

* t& ,r\ * . "

W m€ f f i " "

M.Ě o#" . "*"d..#
l
Pan učiteipíšena tabulivzorecHlSo+
a ptásc podřimujícílro
Petra.co.jeto za
vzorec.Petrkoktá:..Paneučiteli.miilrr
to najan ku." ..Takto honemvyplir,ni.
protoŽetoje k1'selina...
*:t *

hlásíse tnalýPepíček,
,,Paníučitelko,,'
.'nttjtntineÁ
řil,al':e
poclw:ine
: ()pICť'''
,,Pepíčku,
dneschci přednašet
novoultit.
ku, tatle opravdunenúmčasřešitvaše
problén1t!,'
rodinné

Učitelse táŽc ve třídě:..Ví někdo z
vás, co je to rnagie?.'Třída
se ponoří
d o h r ol r o vé ho
ticItr'KortcČ nsce tte směle přihlásíjeden Žák: ..Prosím.
nedává se to nálrodor"r
do polévky?..

L,čitel:
,,KdefudlíPan Btih?,,
Žťttc
že
',Mvslím, bydlíl našíkottpelně...
Ličitel:',
Pročn7slíš?,.

ž.,

Inh' ''.\-o'proto:e táta la:di ratn tluce
na dveře a říkd: Patle Bože' ty jsi Íant
Jeste:

*g
,r[,1

Pročjsou
tvářemi
Bub|anin.yjqjí
redaktoři?
,'

U

aJ

No, protoŽelita žácidali našemuškolnírnLr
časopisušanci k jeho záclrranětím,že se přihlásili do povinně vo-

litelného
předmětu
TVoRBA ŠroI-NÍHo
ČasopIsu.

Čeká tatínek na s\',oLt dcertt přecl
trídou' ide l;olent ttČiteIA,t|| plú s?:
,,
Lý čekáte dítě?
Ne, já JSem tdlc''
',
hle tlusý pořtid.,,

;
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je i vedení
TváříBub|aniny
Ško|y.
Zřejměcítí.
Že Bub|anina by mě|a zůstatsoučástinašíškoly,a proto zavedlo
povinněvolitelnýpředměts naději.žese snadnějacíŽáci
přili|ásí
jako v jeho
a Školní
časopis
bttdezasevzkvétat
prvníchletech.Myslím.Že bude.Noví redakrořijsou
moc šikovnít
čéfredaktor
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Nikdo ': nečekal,že nový Žak MJ
ani ttepo rněsiciv lrovéŠkole
si na.;de
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lu s tím začalabýt hudba
znárnějšía ,,emo..začalo
být okolímpouŽívánojako
tenrríttpro přehnané meNa
lodrama či ublíženost.
B.B
\'cron ika Va!č!k-or1á
fanoušky pak častomířily
Když se řekne EMo, tak
věý jako ,,nebud.tak enlo..
si každýpředstavípuber1áse' emo děcko..
či
ky. co si ÍeŽouží|ya rna|ují
',vzmvž
vyjadrující dojem. Že Se
se tak, že jsou pak velmi
berou pr'ílišvážně. Když
podobníliderri ze záhrobí.
zača\avelká vydavatelství
EMo (čtiÍMo; ale znazaÍazovat skupiny jako
mená tohle:
postupně se sjedV dnešnídobě je slovo ,.emo...
notily izpočátkurůznéstyemo používánov širšírl
ly jejich prezentace.S tím
významu a je častopova.
zača|být S elno spojovátt
žováno za zkratku slova
sýl skupin jako My ChePo roce 2000
,,emotivní"..
mical Romance,The Used,
začaIy htrdební skupiny
nebo
jako DashboardConfessi- Hawthome Heights
Taking Back Sunday a to
onal populartzovat dramaočía
líčení
včetněčerného
tičtější
a osobnější,,emo..
dlorrlrýchvlasťr,zakývaj ísýl, jehož texty daleko
cíchoči,i kdyžti užrnajís
více oslovova|yteenagery,
emojen málo
prapťrvodnírn
životní
poprvézakoušející
společného.
a vztahovou frustraci.Spo-

CO

'IE

lo

TO

b ublanina

l. O9 / lO

sport

SPRIITTERSKY vtcEBo.I v Uherskétn Brodě
NIgr' Gabriela

Krch

ňáčková

problémech,
kdy coŽje z ceIkovéhopočtupadesátizávodníkůdobré
Je čtvr1ekI1.9,2009.Po počátečních
na zastávce tt autobusttchyběli čtyři Žáci - Roman HniDružstvo mladšíchžákůobsadilo celkově 5. místo.
jít
pití
nutně
koupit
muselještě
ličkasi podle sestryivy
Petr Bobek z 7.B se v kategoriimladšíchžákůumísti1
- upozorňuju,Že autobus v tuto dobu už stál na zastáv- na 3. místě,dále soutěžilRoman Hnilička(7.A). Stěpán
a Kunovský (6.8) a Adam Viktora (6.8).
ce, navícLenka Králíková vola|a Adrianě Vystrčilové
Tito tři nakonecautobus
kde se toulají...
SimčiLekešové,
Družstvo m|adšíchžákyň obsadilo celkově 5. místo.
počkal.Jedinýkdo
pan
a
chviličku
řidičbyl laskavý
stihli,
V mladšíchŽáčkáchbyla na 6. místě Iva Hniličková
kteý si po příjezdubře- (6.A), dále běhaly Barbora Htrsáková (7.A), Natálie Vas námi neodjelbyl Petr ŠevČik.
zovskéhoautobusušelještědo školy pro sportovníťrbor. culová (6.B) a MarkétaZálešáková(6.B).
Na toho užautobuspochopitelněnečekal...
Družstvo staršíchžákyň obsadilo celkově 6. místo.
Dostaly se k rrám i zprávy. že v Brodě prší.Nepršelo.
Lenka KráIíková z 8.A obsadila celkové 10. místo
Rozpršelo se, až kd1.ŽmladšíŽákyně a mladšíŽáci měIi
mezi staršímižačkami.S ní v druŽstvu byla Veronika
odběhnuý sprint na 40 m. Staršížákyněa staršížáctběViktorová (9.A), Adriana Vystrčilová(9.A) a Simona LeŽeltužv deštia pořadatelévynreta|ivodu z dráhy.
kešová(9.A).
Po odběhnutí-10m sprintjsme se s vedoucímidrtržstev
Družstvo staršíchžákůobsadilo celkově 8. místo.
sprintem60 m
rozhodli zrušitsprintna 50 m. pokračovat
Pavel
Z bánovských staršíchžákůby| nejúspěšnější
a závody potéukončit.To uŽ běŽely všeclrnykategoriev
kteřído- Hodu|ík (8.A) se 7. místema společněs Mar1inem Badeštia nutno říct' že i přes vstřícnostpořadatelťr,
(8.B).
v tělocvičnězŠ.uyli louchem(9.A) a BobentČerným
volili žákůmschovatse před deštěrn
Celkově po sečtenívšechčasůve všechkategoriích
to smůle,jelikoŽ to by|jediný
všichnidostpromoklí.B'v-.la
obsadila ZŠ Bánov 6. místo.
deštivýden v ýdnrr. V pátek rržbylo zase krásně.
vždy nejrychlejšísprinter
Naševýsledky nejsou špatné'
Uvidíme,jestli budoucíroky a plánovanýnákup nových
z našíškolyse v každékategoriiumístildo prvnídesítky, treterzlepšívýkony našichžákťr:o)

slona a chystajíse ho sežrat.První říká: Počkej,skočímpro hořčici...
Dvě rnyškych1'ti11.
''
jsem ho neuhlídala,rrtekl...
Druhá
myš sedísama, slon nikde a hořektrje:,,Já nešťastná
Za chví|ise l'rátí.
ještě.
vtajence)
........!..(dokončení
Nato pn'ní:..Nekecej.

l.

h l a v n í| n ě St o
C es k érepublik y

2.

názey měSíceV roce

3.

hmyzu
chovatellTledonosného

4.

zviÍataŽi.rícíSe rostlinami

5.

výkladnískríň

6.

strunnýhudebnínástroj

1.

kořenová zelenina

8.

na obloze sr.ítí

9.

Salnecod laně

10.

1 000 metrů

10

11. státv Evropě
tloplňoračkup'iipr1ri|a Veron !k1
brrblanina I 'O9/lO

Va!čílro-yá 8.B

II

/ťÍlr'*\
{';. '}
\j!'/

vyěteno

z ltvězd

Horoskop škoý

na řijen

Katka a l\|arkét 9.A
l.třída
Upozorňujeme obvzláštěna silné větry. Vylrýbejte
se drakiádárrr.Hrozito,Že při vašíniŽšíváze neudrŽítedraka a tra oblolru r,yletítespolu s ním.ovŠetrr
toto můŽebýt i velmi dobrodruŽrré.
2.třída
Být várni, tak si dávám pozor na školníi dornácíúrakritický pro Žáky drulrétřídy'
zy. Ríjen bývá obvláŠť
B.třída
ZačneIevytvářet nové
Vašenálady budou smíšené.
vztahy ve třídě. MoŽná se objeví prvrrívelké lásky' Měli byste se vyhýbatýhrám' protoŽečímvíce
v lásce.
štěstíve irře, tím rrréněŠtěstí

6.třída
Nový kolektiv' nový kamarádi. novélásky. Všechrro přispívá k vašídobrénáladě.Ale nezapomínejte

Nlartiu PTIKA 7.B

KRÁLOvA
B.B
Stěprínka

h- \latuchorri

na učenílŠpatnýprospěchužneníIN.
7.t řída
Váš Školnírok provází silné depresekvůli strachu
z klouzavých podlah. JelikoŽ trpítestracheÍrZ nového,nenrůŽetebez depresejít ani na toaletu. Stačí,kdyŽ si ze všelronebrrdetedělat těŽkou hlavu. S
úsměvemjde všeclrnolíp:)
B.třÍda
Dávejte pozor na své
Vyhýbejtese třídnímvryletůnr.
pro
známky, protoževaševysvědčeníbLrdedůleŽité
příjetína středníškolu.(I kdyŽ s vašírnštěstírnse

4.třída
:-D)
Budete mít po celý říjen dobrou náladu i fyzičku. asi ani na Žádnoustředníškolunedostanete:-D
Doporučujemedelšípobyt v přírodě pro vaše du9.třÍda
Ševnízdraví. To bude toÍíŽv měsíci říinu trošku
JelikoŽ se chystátena středníškoly,potřebujetevýpokulhávat.
borný prospěch zaprvní pololetí.Hvězdy vám však
příliŠnepřejí.Budete Se muset hodně snaŽit.
5.třída
Měli byste se věnovatýhradně výtvarnémuumění. Vyvarujte se, alespoň pro tento rrrěsíc,tanci. HvězMyslete pozitivně, protoŽepozitivní myšlenínapo. dy říkají,Že by moh|o dojítk mnoha úrazům.obmáhá k lepšímvÍahům,náladárrra lepšímuprospě- vzláště slečnyby se tanci nrěly q'varovat, aby se
jejich nolry opulchlinaminezvětšilyo dvě čísla:o)
clru ve škole'

r e d akčn í rada Bubta ninv

foto:

k o n takL bublan i na@ z sbano r -u h e du -cz

B.B
ÁnnaSt'Ct|A}iK0V.\

KateřinaDR.\BK0y{9..\

)lgr. \tlastirn il Ondra

Kristí'nas\l tK0\'A 9.Á

.lr|riana\ \ Sl.Rťl[0V.,l9'.\

á
llarLéia1IrtÍÍD.\[0V.\
9..,1

B.B
Kristí'na
llÁTtlCÍ|0V'\

B.B
\'eronikaVÁLClKOV:t

TornášGURYCA B.Á

Dominik SLEZiKT.B

Nl.gr.Ylastimi| ondra.
Měsíčník BUBIANtNA l'ydává zš eÁNov.;iž o<l |istopa<lu 2oo2. Šéfre<laktora celkorý <Iesi.gm:
Toto čís|or,vš|oí. iijna 2oo9. Bub|an ina.je nej|epšíško|níčasopis ieské repub|ik.v.2oo5 a druh.Ý nejlepšíč.a".opiscR 2ooB a 2oo4.
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