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edÍtor ia l  :  úvodník novin nebo ěasopisů

".+::::*ry: tr .I

slouneček redaktorů
I

Připravili jsrrre pro vás novou
Brrb1arrinu. oproti loriskémLr
rokLr [voří redakčn í radtr iede.
náct nových redaktorů.

A GRATULUJEME!

Proč vám gratulujenre? Je to
jednoduché. ProtoŽe jste udělali
dobře, když jste si kotrpili první
letošní Bublaninu!

Je tady spousta rrových věcí.
které v minulých časopisech
nebyly. Rubrika KDO S KYM?
bude asi nejčtenějŠí novinkou v
tomto óísle, vŽdý koho by to
nezajímalo, kdo s kým právě
chodí? Redaktory Bublarrirry ur-
čitě. A co vás?

A zkrrste se zamyslet' víte
vlastně, co je to EMo? V tomto
čísle to rnůŽete zj ist i t .

Jsme si jisti' že vás tato nová,
aktLrální i trošku bulvární Bubla-
nina rrrčitě zaujme. Neváhejte a
kupte si Bublaninu i příště, urči-
tě vás zase pobavíme.

Hodně radost i  př i  čtení:D

Pokud Vám něco v Bublanině
chybí, předejte své nápady re-
daktorům nebo šéfredaktorovi.

& v'q"" 
- S *,W #

, *-.d * .d*n-*L''"0
Paní ttčitelka se ptá..

'{', i"t
I r,::::
ltiitP::
]lild.:iš
ý,|ý:!=

: .::,

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

,,Kde leží největší jezero?,,

Pepíček se hlásí, ale paní učitelkct
ho nechce v.,lvolat. Asi tctk po půl

hodině ho 4lvoló a Pepíček povídá..

..,Vc7r.t;lši jt':ťro tad' už Ieží pode

mnou."

=i
:ĚP,:
::.Š

,

.::3ťi

brrblanina l .O9l lO



ffin;s- 1l--*'*J-íi,ffi%
Lrčifulkil ve výtvurné výcltově:
,,Honx,íku, proč jsi nukreslil ttitovi ntodré vlttsy?,'

,, Protože n entrím plešato u p ustel k u !,,
,,Tati, já ale dva cizíjazyful nezyládrut!', bróní 'se lva-
na. ,,Jaké dva jaz.,-k1;,? Já jsem řekl, že budeš sekat
laÍinu a zlepšíš se v němčině!,,

Učitelka se ptá Pepíčku: ,,Co ndm můžeš povědět
o vlnštovkóclt?,, ,,To jsou velice nnudří ptáci. Juk
zučne školu, odletí do tepIýcIt krljin.,

WM;ffiffiWM
Únrv PoHtEDt/
štěpánlu K{lrrvá B.B

Zahajujeme novou Je útery 8. záŤi2009
rubriku' Budeme se v a tentokrát jsem zaost-
ní zaměřovat co nej- řila na slečnu učitelku
více na školu. A pře- Mgr' Helenu Urbánko-
devším nás budou za- vou. Učí na naší škole
jímat pohledy z obou pět let češtinu, občan-
stran - z žákovské a z ku a němčinu.
učitelské.

ZDE viděrr o žáky B.9.2oo9

viděn o Ze dvou stran

a ZDF, B.9.2oo9 ďima
učitelky Urbánk ové
Jak se vám učí v těchto třídách?
9.B : Doufám, Že Žáci 9.B předvedou
lepší výkon než loni. Jsou tam i dob-
Íí Žáci, ktených se to rieýká. Učí se
mi tam dobře, ale někdy by to mohlo
být |epší.
8.B: Líbí se mi tatn, protože oceňtt-
ji, Že mají smysl pro lrumor a ocení i
rně, kdyŽ něco řeknu. Prostě je rnám
svýrrl zpťrsobem ráda'
6.8: Snažím se je poznat. Moc o niclr
ještě nevím.

Zaži|a jste v některé z těchto tříd
svůj trapas?
Asi ne, i když nějaký by byl. ale říkat
jej nebudu.

Jaký máte dnešní dojem z paní učite|ky Urbánkové?
9.B : Je v pohodě. Dnes by|a př i jemná a měla dobrott náladu.
8'B: Máme z ní dobrý pocit .  Je s ní sranda. Dovede naučit i  s humorem.
Někdy je sice přísná. ul" to ná,.r-, nevadí. Dnes měla dobrorr náladu a to
jedobré. 

- 
. .  .  

. .  ]

ó.B: Dnes byla víc komrrnikat ivní než j indy a naučila nás víc |átek za
jednu hodinrr '  Pťrsobí na nás rni lýrn' ale někdy ipřísnýrn dojmem.

Když vás paní učite|ka uči|a, stat se jí nějaký trapas?
9.B : Nevírrr. nelnťtŽu si  vzpomenout, a|e asi ne.
8.B: Nevzpomínátn si .  je to moŽné. a|e nejsem si j isu{.
6.B: To nevínt. teprve j i  poznáváme.

A nevšim|i jste si něčeho, co by si moh|a paní učitelka vyložit jako

nepříjemnost?
9.B :Asine. a le vŠe je moŽné. Toho my s ia|e moc nevšítnáme.
8'B: Jsrne Inoc hlučlrí" drzí. nepořádní, neukáznění, nepos|oucháme a
to by si  moh|a paní trčite|ka vyloŽit jako nepříjemnost.
6.B: Je to moŽné. ale za tu chvíl i ,  co se znátne. by se to asi nest ihlo (:

Bbublanina l .O9/lO



učit elští maz|Íčei

BARGO
člllrozhovor Se psem pana ředitele
Anna Suchánková 8.B

Jak se jmenujete, pane pse' a jaká
jste rasa?

JmenLrji se Bargo a pocházím s
chovné stanice Aparni a jsem labra-
dorskÝ retn.vr.

Jak dlouho už u Suchých žijete?
Už přes 2 roky. '.

Kolik vážíte?
..No comment."

Bargo, máte nějaké zážitky s va-
ším páníčkem' o které byste se s
námi chtěl podělit?

Jsem rošťák, rád si hraji. mazlím se
a mám velkou chuť k jídlu, ale to bys-
te radši psát neměla. Moc rád jezdím

na výcvik, kde si můžu přinést kach-
nu nebo bažanta, bohužel jen mrtvé
atrapy.

Dokážu na střídačku povytahovat
obočí. Většinou to dělám, když něco
chci. Umírn se na páníčka tvářit tak.
že by nri dal i pětikorunu.

Jednou jsem utekl za krávami na
po|e. Z dálky totiž vypadaly jako ro-
hatí labradoři' ' ' Páníček šel za nrnou
a postavil se k ohradníku. Já mezitím

ý rohaté labradory dráždil. Hned
jserrl vždy kus odběhl a čekal jsem.

aŽzamnou doběhnou. Pak jsem jim

zase utekl. Můj páníček z toho oči-
vidně rněl hrůzu, protože ty krávy
by neměly prob|ém to tenké lanko
ohradníku přetrhnout. ' .

Dostáváte od páníčka jen granule
nebo vám někdy dopřeje i pam|sek?

Dostávám jeri granu|e a někdy
zbytky z jíde|ny. Pamlsek bych si dal,

ale nikdy žádný
nedostanu. Ani.
když jírne všich-
ni venku, tak mi
Žádné nrasíčko
ze stolu nehodí.

Koho z rodiny
nejvíc pos|ou-
cháte?

Sarnozřejmě
svého páníčka
ředitelSkého.

Paní učitel-
ka Suchá měIa
zlomenou ruku.
Říká se, že jste
jí, pane Bargo,
toto zranění uči-
nil vy. Co je na
tom pravdy?

Ano, je to prav-
da. Víc už bych
se k tomu nechtěl
vracet.

My máme
doma také lab-
radora, a tak
vím, že děláte
velké hromady. Jak se s tímto pro-
trlémem váš páníček rypořádává?

Můj páníček je velmi čistotný a
nechce mít na svém dvorku bobky.
A tak mě každé ráno probudí v šest
hodin a musím jít svotr potřebu vy-
konat ven na louku. Po práci mě jde
ještě jednou vyvenčit, aspoň na dvě
hodiny, a tak to je každý den. Nemám
problérn s jízdotr v autě. tam to do-

Tak to jsemjd a nfj páníček m ýtn,ě reÍrfuer Httbu na ***u, 
íÍ;,*,!;?.,,;

kážu vydržet. Problérrr nemam anI v
hotelrr. Přece vím iak se clrovat.

Nemohou být vaše výkal-v ekolo-
gický problém?

Řekl bych. že to není problérn.
Když je to opravdu k nevydržení a
potřebr'r vykonám na dvorku, páníček
nlá přece lopattt.

Děkuji za rozhovor, Bargo.

+ brrblanina l .O9/lO



kuk do školrr

Po PRÁZDD{INÁcH
///

I\TAI\{E I\OVE ZACHODY
h r ist- i  na \| \] ' t .Cl lor í a.B

Co tě nejvíc zaujalo na nových záchodech?

Modrá barva. n,va GÁnovÁ 9.n

Zrcadla, nové umyvadla. Jana nulÍNxovÁ q.l

Všechno. Aneta PETRŮrovÁ q'n

Že by nic?| riri rvnv'rŘIlÍx g.n

Teplé banry' zrcad|a. Andrea vt'rHollovÁ s..{

Z|utábawa, Patrik BRADÁČ s.'l

ZrcadIa a lepší zamykání. Marie I(R,ÁLovÁ t.s

Splachovadla a modrá banra. vojta HoRŇÁK 8.B

Žlutábawa. Renata BENÍčKovÁ 7.A

Pěkné kabinky. Martin ADAMEC 7.A

Vťtně novotv :o) Tomáš POLANSKÝ 7.B

Kachličky. Martin CHovANEc 7.B

,
PRVl\(t DO.IMY

Nové WC na l .  pat ie.  l 'oto: K. Dlábkorá

t 'o. . '  - . ' '  vtv| . ' . |- l . - , ' ' .  ,  ,Ý, '  Ilvl LU i.lejYetsl prazo|}lnovy ZazlLťK
1 L)ll': r.'r1l.itt.lrt,ilní l]t17 rlťrcol}pt]i]|o t|]aktlv;tttí llrlv i
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1TOVYCH PRESPOII\ICH
v ,  o v/ v

ZAKV Y iTAST SKOLE
Katka Drábkqyá 9..A
a i\larkéta i\{ahclalor-á 9.A

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

Jakub Gába 5.A

Hodnější trčitelky. Třídy jsou lepší.
Aclam Sot 6.A

Jsou tu lepší záchody, učiteléjsou v pohodě;o)
Je to tu o dost lepší neŽ v Loz|

Marek Beníček 6.A

Lepší škola nežv Lozl,. Jsou tu lepší učitelé
Erik Ma|iňák 6.8

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

Je to tu celkem fajn. UŽ si na všechno zvykám.
Učite|é jsou dobří, spolužáci jsou divočejší.

Karolína MahdaIová 6.B

Dobré! Je to tu trochu lepší.
Štěpán Kunovský 6.8

brrblanina l .O9/lO
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podvodnÍ svět čtvrté A
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{ý"ě ze dru|té A

Nlg r;. Rtlnrarra N{ii nst er or1á

Žáci ze třídy 2.A při-
vítal i  podzimaVhodině
Čsp (Čtovck a svět prá-
ce) si každý vyrobil své
dýňové strašidýlko.

Na výrobu jsrne použi-
li okrasné dýně' kaštany'
žalvdy, lisý' jeřabiny a
další přírodniny.A zda se
jim to podařilo' to mťrže
posoudit sami!

ry xr!*i * yŇ,W*wa
**-ís** Áu*-xň!..':W

Učitel se ptá:

'.Proč jsi neudělala úkol. Kláro?..
.,Nešel nám elektrický proud..'

,.A co jsi dělala potmě?..
. .Divala jsem se na te leviz i ."

.'Bez elektřiny?..

'.My n"ráme svíčky...

*x*

Paní učitelka napomíná Ferdu:
.,No tak. FerJo. nechej loho opiso-
vání. Už potřetí se díváš sousedovi
do sešitu!,, ,'Kcfuž on píše hrozně
nečitelně a já to napopné nemohl

přeč[st.,,

>rx*

o přestávce se hádají dva Žáci:
,,Jsi hrozný osel! ' ,volá jeden z nich.
,,A ť'v ještě větší!',odpovídá druhý'

,,Počkejte, clrlapci.,. zasáhne pan
učitel.,, nezapomeňte. Že jserri tady

ještě já!, '

x**

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

to čas?,, ,,Prosím, ntini lý!.,

***

..Dnes vás pustím o čtvrt hodiny
dřív. odcháze.jte, prosínr. potichu.
ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších

rrčebnách...

B bnblanina l .O9/lO



šípk.y ze dral.,,é Bé

\ lgr.  J i tka }Ialá

Děti z druhé Á tridy v.v-
tvořily v hodinách Č1o-
r,.ěk a svět práce podzim-
ní stromečky. Zák|adnfin
nlateriálem jsorr jeřabiny'
které pokryvají vlrritor.r |e-
penku. Na drátku nav|é|<-
nulá srdíčka mají potěŠit
a navodit dobrou náladu.
Práce s jernnou motorikou
je pro rnenší děti v této
podobě náročná, prospěš-
ná a|e i zábavná.

Wm€ff i"" *t&,r\*. "
M.Ě o#" . " *"d..# l

Pan učitei píše na tabuli vzorec HlSo+
a ptá sc podřimujícílro Petra. co.je to za
vzorec. Petr koktá: ..Pane učiteli. miilrr
to najan ku." ..Tak to honem vyplir,ni.

protoŽe to je k1'selina...

*:t *

,,Paní učitelko,,' hlásí se tnalý Pepíček,
. 'nttj tntineÁ ř i l ,al ':e poclw:ine : ()pICť'' '
,,Pepíčku, dnes chci přednašet novou ltit.
ku, tatle opravdu nenúm čas řešit vaše

rodinné problén1t!,'

Učitel se táŽc ve třídě: ..Ví někdo z
vás, co je to rnagie?. 'Třída se ponoří
do hrolrového t icItr '  KortcČnc se tte-
směle př ihlásí jeden Žák: ..Prosím.
nedává se to nálrodor"r do polévky?..

L,čitel: ,,Kde fudlí Pan Btih?,,
Žťttc ',Mvslím, že bydlíl naší kottpelně...

Ličitel:', Proč n7slíš?,.ž.,
Inh' ''.\-o' proto:e táta la:di ratn tluce
na dveře a říkd: Patle Bože' ty jsi Íant

Jeste:

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.,,

;  "&'r* '#\ *6.*We

L . ' -r ;1 ̂ d^y-"x4t* '"

bublanina I r09r l0

Pročjsou tvářemi Bub|anin.yjqjí redaktoři?
, '  U aJ

No, protoŽe lita žáci dali našemu školnírnLr časopisu šan-
ci k jeho záclrraně tím, že se přihlásili do povinně vo-
litelného předmětu TVoRBA ŠroI-NÍHo ČasopIsu.

Tváří Bub|aniny je i  vedení Ško|y. Zřejmě cítí. Že Bub|a-
nina by mě|a zůstat součásti naší školy, a proto zavedlo
povinně volitelný předmět s naději. že se snad nějací Žáci
př i l i |ásí a Školní časopis bttde zase vzkvétat jako v jeho
prvních letech. Myslím. Že bude. Noví redakroř i  jsou
moc šikovnít čéfredaktor

',,:.,a' 
-tt1.?tE
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.. Nikdo ': nečekal, že nový Žak MJ

si na.;de ani tte po rněsici v lrové Škole .* 
'ď.l.'. 

*.:Ti*Y 
bQ.t.o^

svott drahott po|ovičkrr. N""i.l..ii.r,ri,.". 
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TO

\'cron ika Va!č!k-or1á B.B
Když se řekne EMo, tak

si každý představí puber1 á-
ky. co si ÍeŽou ží|y a rna|ují
se tak, že jsou pak velmi
podobní liderri ze záhrobí.

EMo (čti ÍMo; ale zna-
mená tohle:

V dnešní době je slovo
emo používáno v širšírl
významu a je často pova.
žováno za zkratku slova

,,emotivní".. Po roce 2000
začaIy htrdební skupiny
jako Dashboard Confessi-
onal populartzov at dram a-
tičtější a osobnější ,,emo..
sýl, jehož texty daleko
více oslovova|y teenagery,
poprvé zakoušející životní
a vztahovou frustraci. Spo-

lu s tím začala být hudba
znárnější a ,,emo.. začalo
být okolím pouŽíváno jako

tenrrítt pro přehnané me-
lodrama či ublíženost. Na
fanoušky pak často mířily
věý jako ,,nebud. tak enlo..
či ',vzmvž se' emo děcko..
vyjadruj ící dojem. Že Se
berou pr'íliš vážně. Když
zača\a velká vydavatelství
zaÍazovat skupiny jako

,.emo... postupně se sjed-
notily izpočátku různé sty-
ly jejich prezentace. S tím
zača| být S elno spojovátt
sýl skupin jako My Che-
mical Romance, The Used,
Hawthome Heights nebo
Taking Back Sunday a to
včetně černého líčení očí a
dlorrlrých vlasťr, zakývaj í-
cích oči, i  když t i  už rnajís
prapťrvodnírn emo jen málo
společného.

lo bublanina l .O9/lO
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SPRIITTERSKY vtcEBo.I v Uherskétn Brodě
NIgr' Gabriela Krch ňáčková

Je čtvr1ek I1.9,2009. Po počátečních problémech, kdy
na zastávce tt autobustt chyběli čtyři Žáci - Roman Hni-
lička si podle sestry ivy muselještě nutně jít koupit pití
- upozorňuju, Že autobus v tuto dobu už stál na zastáv-
ce, navíc Lenka Králíková vola|a Adrianě Vystrčilové a

Simči Lekešové, kde se toulají... Tito tři nakonec autobus
stihli, pan řidič byl laskavý a chviličku počkal. Jediný kdo
s námi neodjel byl Petr ŠevČik. kteý si po příjezdu bře-
zovského autobusu šel ještě do školy pro sportovní ťrbor.
Na toho už autobus pochopitelně nečekal...

Dostaly se k rrám i zprávy. že v Brodě prší. Nepršelo.
Rozpršelo se, až kd1.Ž mladší Žákyně a mladší Žáci měIi

odběhnuý sprint na 40 m. Starší žákyně a starší žáctbě-
Želtužv dešti a pořadatelé vynreta|i vodu z dráhy.

Po odběhnutí -10 m sprint jsme se s vedoucími drtržstev
rozhodli zrušit sprint na 50 m. pokračovat sprintem 60 m

a závody poté ukončit. To uŽ běŽely všeclrny kategorie v

dešti a nutno říct' že i přes vstřícnost pořadatelťr, kteří do-
volili žákům schovat se před deštěrn v tělocvičně zŠ. uyli
všichni dost promoklí. B'v-.la to smůle, jelikoŽ to by|jediný
deštivý den v ýdnrr. V pátek rrž bylo zase krásně.

Naše výsledky nejsou špatné' vždy nejrychlejší sprinter
z naší školy se v každé kategorii umístil do první desítky,

coŽje z ceIkového počtu padesáti závodníků dobré

Družstvo mladších žáků obsadilo celkově 5. místo.
Petr Bobek z 7.B se v kategorii mladších žáků umísti1

na 3. místě, dále soutěžil Roman Hnilička (7.A). Stěpán
Kunovský (6.8) a Adam Viktora (6.8).

Družstvo m|adších žákyň obsadilo celkově 5. místo.
V mladších Žáčkách byla na 6. místě Iva Hniličková

(6.A), dále běhaly Barbora Htrsáková (7.A), Natálie Va-
culová (6.B) a Markéta Zálešáková (6.B).

Družstvo starších žákyň obsadilo celkově 6. místo.
Lenka KráIíková z 8.A obsadila celkové 10. místo

mezi staršími žačkami. S ní v druŽstvu byla Veronika
Viktorová (9.A), Adriana Vystrčilová (9.A) a Simona Le-
kešová (9.A).

Družstvo starších žáků obsadilo celkově 8. místo.
Z bánovských starších žáků by| nejúspěšnější Pavel

Hodu|ík (8.A) se 7. místem a společně s Mar1inem Ba-
louchem (9.A) a Bobent Černým (8.B).

Celkově po sečtení všech časů ve všech kategoriích
obsadila ZŠ Bánov 6. místo.

Uvidíme, jestli budoucí roky a plánovaný nákup nových
treter zlepší výkony našich žákťr :o)

Dvě rnyšky ch1'ti11. slona a chystají se ho sežrat. První říká: '' Počkej, skočím pro hořčici...

Za chví|i se l'rátí. Druhá myš sedí sama, slon nikde a hořektrje: ,,Já nešťastná jsem ho neuhlídala, rrtekl...
Nato pn'ní: . .Nekecej. ještě . . . . . . . . . ! . .  (dokončení vtajence)

l .  h lavní |něSto Ceské republ iky

2. názey měSíce V roce

3. chovatel lTledonosného hmyzu

4. zviÍata Ži.r ící Se rostlinami

5. výkladní skríň

6. strunný hudební nástroj

1. kořenová zelenina

8. na obloze sr.ítí

9. Salnec od laně

10. 1 000 metrů 10

1 1. stát v Evropě
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Horoskop škoý na ř i jen

vyěteno z ltvězd

Katka a l\|arkét 9.A

l . t řída
Upozorňujeme obvzláště na silné větry. Vylrýbejte
se drakiádárrr.Hrozito, Že při vaší niŽší váze neudr-
Žíte draka a tra oblolru r,yletíte spolu s ním. ovŠetrr
toto můŽe být i velmi dobrodruŽrré.
2.třída
Být várni, tak si dávám pozor na školní i dornácí úra-

zy. Ríjen bývá obvláŠť kritický pro Žáky drulré třídy'

B.třída
Vaše nálady budou smíšené. ZačneIe vytvářet nové
vztahy ve třídě. MoŽná se objeví prvrrí velké lás-
ky' Měli byste se vyhýbat ýhrám' protoŽe čím více
štěstí ve irře, tím rrréně Štěstí v lásce.

4.třída
Budete mít po celý říjen dobrou náladu i fyzičku.
Doporučujeme delší pobyt v přírodě pro vaše du-
Ševní zdraví. To bude toÍíŽ v měsíci říinu trošku

pokulhávat.

5.třída
Měli byste se věnovat ýhradně výtvarnému umění.
Myslete pozitivně, protoŽe pozitivní myšlení napo.
máhá k lepším vÍahům, náladárrr a lepšímu prospě-
clru ve škole'

redakční rada Bubtaninv

6.třída
Nový kolektiv' nový kamarádi. nové lásky. Všech-
rro přispívá k vaší dobré náladě. Ale nezapomínejte

na učeníl Špatný prospěch už není IN.

7.t řída
Váš Školní rok provází silné deprese kvůli strachu
z klouzavých podlah. JelikoŽ trpíte stracheÍr Z no-
vého, nenrůŽete bez deprese jít ani na toaletu. Sta-
čí, kdyŽ si ze všelro nebrrdete dělat těŽkou hlavu. S

úsměvem jde všeclrno líp:)

B.třÍda
Vyhýbejte se třídním vryletůnr. Dávejte pozor na své
známky, protože vaše vysvědčení bLrde důleŽité pro
příjetí na střední školu. (I kdyŽ s vašírn štěstírn se

asi ani na Žádnou střední školu nedostanete:-D :-D)

9.třÍda
JelikoŽ se chystáte na střední školy, potřebujete vý-
borný prospěch zaprvní pololetí. Hvězdy vám však
příliŠ nepřejí. Budete Se muset hodně snaŽit.
Vyvarujte se, alespoň pro tento rrrěsíc, tanci. Hvěz-
dy říkají, Že by moh|o dojít k mnoha úrazům. ob-
vzláště slečny by se tanci nrěly q'varovat, aby se
jejich nolry opulchlinami nezvětšily o dvě čísla :o)

kontak L bublan i  na@zsbanor-u h e du -cz

Nlart iu PTIKA 7.B

llarLéia 1IrtÍÍD.\[0V.\ 9..,1

foto: h- \ latuchorr i

Kristí'na s\l tK0\'A 9.Á

.lr|riana \ \ Sl.Rťl[0V.,l 9'.\
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Dominik SLEZiKT.B

)lgr. \t lastirn il Ondra

Stěprínka KRÁLOvA B.B Ánna St'Ct|A}iK0V.\ B.B Kateřina DR.\BK0y{ 9..\

Kristí'na llÁTtlCÍ|0V'\ B.B \'eronika VÁLClKOV:t B.B
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Tornáš GURYCA B.Á
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