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Milí čtenáři, ţáci, váţení rodiče a kantoři,
jsem rád, ţe v rukou konečně drţíte první
číslo našeho časopisu. Představa našeho
redačního týmu je taková, ţe byste nová
vydání mohli dostávat na začátku kaţdého
měsíce. Proto vás chci poprosit o pomoc,
kaţdý nový přispěvatel se hodí. Přidat se k
nám totiţ můţe opravdu kaţdý - od primánů
po profesory. Budeme vám přinášet vtipy,
informace o tom, co se zrovna děje a v
neposlední řadě i tvorbu studentů. V případě
zájmu o přispívání, nebo při nápadu na nový
článek můţete vyuţít naši e-mailovou
schránku (jegecko@email.cz) nebo webové
stránky (www.jegecko.jergym.cz), kde
najdete mimo tohoto časopisu také zajímavé
odkazy a forum. Nakonec bych chtěl
poděkovat všem, kteří nám pomáhají, stojí
při nás a věří naší práci jak paní profesorce, která
nás k tomu všemu přivedla,
tak celému redakčnímu
týmu. Přeji příjemné čtení
a doufám, ţe se nám s vaší
podporou podaří vytvořit
časopis, který budete tvořit
a číst s radostí. Přejeme
Lukáš Lehký
příjemné proţití
šéfredaktor
vánočních svátků!
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Novinky
Olympiády
Ve středu 1.12. se tradičně konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Tentokrát jiţ 37.
ročník. Olympiáda je rozdělena do dvou částí – do části mluvnické a slohové. Na kaţdou je
vymezen časový limit 60 minut. Olympiáda má také dvě kategorie. Ta první je určena pro ţáky 8.
a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií. Kategorie číslo dva je určena
ţákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií. Dva nejlepší řešitelé
z kaţdé kategorie ze školy postoupí do okresního kola, které se bude konat ve dnech 21. – 22. 3.
2011. Pokud budou úspěšní i v okresním kole, postupují do krajského kola (3. - 4. 5. 2011) či aţ
do ústředního kola, které se bude konat 23. – 29. 6. 2011.
Olympiáda má kaţdoročně vysokou účast, coţ se potvrdilo i tento rok. Třída, kde se psala 2.
kategorie, byla plná a téměř nebyla místa k sezení. O olympiádu je vysoký zájem převáţně kvůli
přijímacímu řízení na vysoké školy. Úspěšní řešitelé mají body k dobru, pokud chtějí studovat
humanitní předměty.
„Tento rok se mi olympiáda zdála docela snadná, hlavně mluvnická část“, řekla Bára Kopřivová z
3. A. „Slohová práce byla zadána na téma Moderní Popelka, coţ ne pro všechny bylo snadné“,
dodala.
A jaké další olympiády budou probíhat?
Matematika: termín pro odevzdání řešení Kategorie A: 29. 11. 2010, školní kolo: Út 7. 12. 2010
Kategorie B, C: 13. 1. 2011 školní kolo: Čt 20. 1. 2011
Biologie: školní kola: Kategorie A: do 18. 2. 2011
Kategorie B: do 25. 2. 2011
Kategorie C: do 28. 1. 2011
Kategorie D: do 28. 1. 2011
Fyzika: termín pro odevzdání řešení je do 10. 1. 2011
(kategorie A) a 18. 4. 2011 (kategorie B, C, D)
Zeměpis: školní kolo proběhne v únoru.
Chemie a dějepis jiţ proběhly. Bliţší info o dalších
olympiádách a soutěţích ţádejte u svých profesorů.
Martin Bláha
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Za školu
Ti z vás, kteří tráví páteční odpoledne přilepeni k televizním obrazovkám, jistě zaregistrovali
televizní soutěţ Za školu. Vysílá se v pátek od 17:00 na ČT1. Jedná se o vědomostně-dovednostní
soutěţ, ve které se utkají vţdy dva trojčlenné týmy z různých škol. Kaţdý díl obsahuje tři úkoly
náročné na spolupráci, fyzičku, šikovnost, uváţlivé jednání a zdravý rozum. Na konci probíhá
vědomostní kvíz.
V nynější čtvrté řadě se objevili i zástupci našeho prestiţního ústavu, a to ţáci z 2.A - Anička
Palečková, Vendy Šimůnková a Tomáš Richtr.
První kolo strávili na Dlaskově statku, kde pomáhali pantátovi šlapat zelí v díţích a nosit vodu.
Jako odměnu dostali jistě chutný pokrm (souzeno z výpovědí typu „Boţe, awww, co to je?“) a
jejich úkolem bylo identifikovat ingredience. Skóre souboje s Mladou Boleslaví bylo vyrovnané,
nakonec jsme se do dalšího kola posunuli díky úspěchu ve vědomostnímu závěru.
Samotné čtvrtfinále bylo rozvrţeno do dvou dnů, první z nich se odehrával na půdě našeho
gymnázia, díky čemuţ jsme dostali moţnost například k vystavení sbírky několika desítek
umělých jablek. Soutěţící podlézali pavoučí síť nataţenou ve výtvarném ateliéru a dokonce se
podívali do skladu OC, který ohodnotili jako velmi útulnou místnost, v níţ se nacházejí pouze
školníkovy zavařovačky a mrtví studenti.
Na rekapitulaci těchto dílů se můţete podívat na webu www.zaskolu.cz, kde můţete zpětně
sledovat i další úspěchy našich soutěţících. Na začátku ledna dostanete moţnost vidět v televizi i
semifinále, které se odehrálo v brněnském bazénu a jehoţ se náš tým také zúčastnil.
Myslím, ţe naši školu tento tým reprezentuje ve velice dobrém světle a na závěr přináším
krátký rozhovor se členy.
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Který z úkolů, jimiţ jste během celé soutěţe procházeli, vám připadal nejzajímavější?
A: „Nejvíce mě bavilo závěrečné lezení na bedny od piva. A to nejsem pivař! (smích)“
V: „Zelí bylo velmi, velmi humorné.“
T: „Nejzajímavější byl pobyt ve školním skladu OC a také foukací curling.“
S čím jste měli největší problém?
A: „Na tuto otázku nebudu odpovídat, dívejte se a bude vám to jasné.“
Vnukla vám soutěţ nějaké zásadní ţivotní moudro?
A: „Ţivotní moudro ne, ale bohudík mě přivedla zpět k horolezení.“
V: „Jo, uţ nikdy ze sebe nepůjdu nikam dobrovolně dělat blbce.“
T: „Štěstí není vţdy kamarád.“
Myslíte si, ţe vypadáte dobře před kamerou?
Sborově: „Ne!“

V příštím čísle vám přineseme rozhovor téţ s moderátorem soutěţe Ondrou Havlíkem, který je
členem skupiny Mako-Mako. Tu můţete znát z nedávno odvysílané talentové soutěţe.
Lenka Rozkovcová
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Pokus o umění
Příběh
Vánoční překvapení
Dům provoněný vanilkovými rohlíčky a skořicí, na oknech světýlka, dobrá nálada a všude krásný
pořádek. Určitě to všichni dobře znáte, vţdyť se to opakuje kaţdý rok. Ani tenhle nebyl jiný, opět k nám přišly
Vánoce.
,,Lauro, vstávej přeci, pojď s námi zdobit stromeček!„„ naléhala moje matinka.
Tušila jsem, co by přišlo, kdybych neposlechla, a proto jsem se vydala za nimi do obýváku, kde uţ se na mě
zubili moji dva mladší sourozenci a tatínek, který visel na stromečku a snaţil se dát na špičku stříbrnou hvězdu.
,,Dobré ráno, Laurinko„„ ozvalo se sborovým hlasem a jelikoţ jsou Ty Vánoce, ani jsem se neobtěţovala
namítat, ţe Laurinko mi rozhodně nikdo říkat nebude.
Celý den se tak trochu táhl, u pohádky Obušku, z pytle ven jsem pozorovala drobné vločky, jak dopadají na
shýbnuté stromy a uţ se moc těšila na večer, na tu celou komedii okolo Jeţíška, ale hlavně, hlavně na mou
vysněnou baskytaru, kterou si přeji uţ od minulých Vánoc a tak nějak tuším,ţe letos uţ ji konečně dostanu a
budu moct zaloţit kapelu a rozjíţdět to v barech, kde se na sebe budou lidi mačkat a budou se tlačit a prodírat
davem, jen aby mě viděli. Bude se o mně psát v bulvárech, jak jsem zaspala do školy, líbala se na večírku a budu
neposlušná rockerka.
,,Lauro, uţ se stmívá, pojď si zazpívat koledy!„„ vyrušila mě z mého krásného snění ségra.
,,Neruš, smrade!„„ odsekla jsem a při váţném pohledu táty jsem se na oko zastyděla, musím být přeci ještě
hodná, a radši neodbytnou Karolínu chytla za ruku a šla do pokoje, kde uţ vyřvával druhý sourozenec: ,,Nesem
Vám hodiny, poslouchejte… Mamka ho s úsměvem opravovala a já se nakonec moc ráda přidala.
Po typické staročeské vánoční večeři jsem začínala být stále víc nedočkavá, vzala Káju a Michálka do
horního patra, kde jsme vyhlíţeli Jeţíška, zatímco rodiče připravovali nadílku. Po chvíli se k nám přidali a
všichni jsme se těšili na dárky.
Najednou se ze zdola ozvaly divné zvuky, rodiče se na sebe podívali a já pochopila, ţe něco není v pořádku.
Bez povšimnutí to nenechali ani dva nejmladší členové rodiny a začali jeden přes druhého hulákat: ,,Jeţíšek uţ
přišel, hurá, dárky!„„ a utíkali dolů ke stromečku. My se samozřejmě vrhli nervózně za nimi. A kdyţ Míša
zavolal na mamku:,,Mami, Santa Claus a bere nám dárky.„„
Bylo nám vše jasné, táta se vrhl dopředu a křičel na zloděje v červeném oblečku:,,Co tady děláš, nech to bejt!„„,
ten se naštěstí lekl a s poloprázdným baťohem utíkal téměř bez pořízené ven z domu. Mamka hned zavolala
policii, malým jsme vysvětlili, ţe si dárečky spletl a musel je odnést jiným dětem a jakoby nic se začalo
rozbalovat, radovat…
Bylo jsem opravdu nadšená z nových zimních bot, kníţek, ponoţek, rudého trička a bledě modré mikiny,
ale uvědomila jsem si, ţe se kytary zřejmě opět nedočkám. S pokleslýma očima jsem řádně poděkovala Jeţíškovi
za jeho štědrost a trochu vyčítavě koukla na rodiče. Ovšem ani ti nebyli veselí, podívali se na mě se soucitem a
trochu nechápavě bloudili očima pod stromečkem, zda- li tam opravdu ještě něco nezůstalo.
Nezůstalo! A tak jsme beze slov zasedli na gauč, s úsměvem sledovali Kájinku, jak přebaluje baby born a
Michala s autodráhou od Hot wheels. Stále jsem jen zklamaně hleděla z okna a pořád nechápala, proč? Vţdyť
jsem byla tak hodná, do školy chodila, ty malý zlobiče hlídala a to všechno k ničemu! Vrtalo mi to hlavou a
vůbec jsem tomu nerozuměla …
V jedenáct náhle zazvonil zvonek. Všichni jsme se na sebe podívali a já, jakoţto nejzvědavější člen rodiny,
jsem šla otevřít. Přivítal mě příslušník městské policie : ,,Dobrý večer a hezké Vánoce, vy jste Laura Várková?„„
,,Ano.„„ odpověděla jsem nejistě.
,,Tak tohle patří Vám, jistý poameričtělý Jeţíšek Vám to tu zapomněl
ponechat..! a podal mi trochu pomačkaný a natrhlý balík s velkou zlatou
mašlí, rozloučil se a odkráčel do svého vozu.
Ještě jsem chvíli nehnutě stála a pak mi vše docvaklo, začala jsem surově
trhat balík, otevřela a radostně zařvala: ,,Má baskytara!„„
To uţ u mě byli i ostatní členové rodiny a konečně všechno bylo, tak
jak má být, bylo to opravdové vánoční překvapení a splnění mého velkého
přání! Byly to opravdové kouzelné Vánoce.
Co se týče toho veselého zloděje, chytli ho hned u kostela na konci
města a všechny dárky vrátili tam, kde mají být. A já? Já mám pro vás
velmi uţitečnou radu, pokud vám vysněný dárek nepřinese Jeţíšek, napište
policajtům, ti uţ si s tím nějak poradí.
Markéta Horáčková
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Poezie

Jablíčko

Ivana Scholzová(2.A)
Můžu si dát jablíčko?
Ano.
Díky matičko.
Dám si jedno nebo dvě,
stejně budou kyselé
a když si dám třetí,
na pohotovost se mnou matka letí.
To nevadí matičko,
brzy si dám jablíčko.

Česká zem

Jiří Kubánek(prima)
Všude život žije,
v ráji je pohoda a klid.
Všichni chovají se k sobě mile,
kdo chce, může tu v klidu snít.
Nedotýkej se stromu s jablky,
za to bys musel z ráje.
Ke všem se chovej bratrsky,
obdivuj hory, háje.
Okolní státy nám tiše závidí,
ta česká krása se jen tak nevidí.
Bez Čech bychom nebyli Čechy,
takhle jimi jsme a budeme na věků věky.
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Rozhovory
Kdo uhádne profesora, kterého jsme se ptali ?
Váš koníček? Rád chodím po památkách a po přírodě. Fandím Slovanu.
Nejoblíbenější hráč Slovanu? Celkově to je Bohouš Pilný a v dnešní době Štajner.
Fandíte Spartě? Velké a důrazné NE !
Jaké bylo vaše vysněné povolání? V mládí jsem chtěl být tankistou.
Děláte nějaký sport? Jezdím na kole nebo chodím na túry.
Jezdíte na lyžích, snowboardu? Jezdím na kole. A na lyţe se mi práší.
Nejoblíbenější předměty ve škole ? Nejraději jsem míval dějepis.
Podváděl jste při testu? Občas jsem podváděl.
Máte nějaký zlozvyk, kterého byste se chtěl zbavit? Začal jsem zase kouřit.
Nej pití? Dříve spíše pivo, teď se dávám na víno.
Nej jídlo? Nejradši si dám steak.
Nejím? Přímo mi vstávají všechny chlupy, kdyţ vidím koprovku.
Nepiju? Moc nemusím mléko.
Nej kniha, film, hudba, seriál? Na cestě (Kerouac Jack),
Poslední Mohykán, Nohavica-Čechomor, Okresní přebor.
Nejoblíbenější země? Nejraději po Čechách mám Ukrajinu
(na otázku, proč zrovna Ukrajinu pan profesor odpověděl
„protoţe je to tam pěkný“).
Váš největší sen? Jet z Číny do Pákistánu po Karakoram
Highway.
Máte děti? Ano, mám jednoho malého kluka Matouše.
Proč zrovna Matouš ? Podle evangelistů - já jsem Marek. A
jedna zajímavost je, ţe čekáme další dítě. Tak doufejme,
ţe to bude Jan nebo Lukáš.
Vaše přezdívka? Mára, Hobie.
Ke které historické postavě byste se rád přirovnal?
Nechtěl bych se k ní přirovnávat , ale je to moje
nejoblíbenější historická postava - Harry Truman.
Jaký je váš vzor? Na vzory jsem nikdy nebyl.
Váš styl? V mládí jsem nosil vytahaná trička. A v dnešní
době spíše army.
Co říkáte na moderní módní a sociální styly? Co kdo nosí?
Je mi to celkem jedno. Kaţdý má moţnost nosit, co chce.
Čím vás člověk dokáže rozčílit? Naštěstí jsem dost
flegmatik.
Jakou míváte morálku při vašich hodinách? Pořád mi tam
někdo ţvatlá, ale jinak to vcelku jde.
Jaký byl váš největší trapas při hodinách? Přeřeky mívám
dost často, jednou jsem při hodině spadl ze stupínku.
Lukáš Lehký
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Zábava
Vtipy a hádanky
Děda Mráz prosviští komínem, přistane
v dětským pokojíku, uslyší jakési
vzlykání vedle v pokoji a zahuláká:„
Hej, děti! Děda Mráz Vám přinesl
dárky, tak ţádný pláč!" Vedle v pokoji
ustane vzdychání a ozve se: „Tak mu
vyřiď, ať to sloţí ve sklepě, ţe děti
budou aţ napřesrok…“

Říká Pepa: „Budeme mít
pěkné Vánoce - dám
ţeně tisícovku, ta ji dá
babičce, ta zase
dědečkovi a ten ji dá
mně. Já ji potom vrátím
sousedovi, od kterého
jsem si ji vypůjčil a jsme
všichni spokojeni!“

Strýčku, víš jaký vlak má největší zpoţdění?
Nevim.
Ten co jsi mi slíbil loni k Vánocům.

Na Vánoce křičí malý
Filípek přes celý byt na
maminku u sporáku:
„Mamí, mamí, stromeček
hoří!”
„Říká se svítí - a ne hoří,”
poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase
začne křičet: „Mamí,
mamí, záclony uţ také
svítí!”

„Pane šéf, můţete mi dát zítra
volno?” ptá se v práci pan
Urbánek. „Manţelka chce,
abych jí pomohl s vánočním
úklidem.”
„Z takového důvodu vám
přece nebudu dávat volno!”
rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si
zaměstnanec. „Věděl jsem, ţe
je na vás spolehnutí.”

Přeje pan Kalianko sousedovi: „Tak
šťastný a veselý Nový rok!“ „Co
blbnete, vţdyť uţ je únor!“ - „A sakra,
to zase bude doma facek - přetáhl jsem
Silvestra ještě více neţ vloni!“

„Mami, tak Jeţíšek
skutečně existuje!“
sděluje mamince Pepíček.
„Jak to?“ „Vedle se
přistěhoval pan Kalianko
a táta, kdyţ to viděl,
spínal ruce a volal:
Jeţíši Kriste, cos nám to
sem poslal za prezent!“

Tak co, Pepo, co
jsi vybral
manţelce
k Vánocům?
Vkladní kníţku.
Dvě blondýny hledají v lese vánoční stromeček. Asi po 2
hodinovém a usilovném hledání: „Tak co, našla jsi ho??"
„Ne." „Tak víš co? Vezmem nějakej bez ozdob."

Hádanky


Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhl tam podušku,
sedlák se selkou běţí, chtějí sbírat peří.



Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost.



Čtyři noţky, dva trnoţky, v zimě běţí, v létě leţí.



Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
(sníh , mráz , saně , sníh)
Lukáš Lehký a Tereza Poţivilová
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Filmy
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část
fantasy/drama, Velká Británie (2010)
Harryho Pottera snad netřeba představovat. Brýlatého studenta
čar a kouzel, jehoţ si oblíbili lidé po celém světě, zná kaţdý. Nyní
přišla do kin první část Relikvie smrti, posledního dílu slavného
příběhu. Harry se tentokrát nevrací do Bradavic, ale snaţí se
uniknout Smrtijedům, jejich poskokům a hlavně největšímu
černokněţníkovi, Voldemortovi, který pomalu přebírá vládu nad
kouzelnickým světem a šíří strach mezi všemi čaroději. Pro všechny
hrdiny nyní nastává opravdová válka. Harrymu (Daniel Radcliffe),
Ronovi (Rupert Grint) a Hermioně (Emma Watson) nezbývá nic
jiného, neţ cestovat po celé Británii, ukrývat se a hlavně najít klíč ke
zničení zlého lorda Voldemorta.
Film je zpracován velmi dobře. Zvláště vizuální efekty jsou propracované ještě lépe, neţ
jsme byli zvyklí z předchozích dílů, ale podle mě je škoda, ţe film není dostupný ve 3D verzi, coţ
u takovýchto snímků bývá většinou standard.
Musím ovšem ocenit, ţe v tomto dílu, na rozdíl od toho
minulého, scénáristé upustili od zbytečných komických prvků (pár by
se jich tu našlo, ale nenarušuje to děj tak moc jako v Princi dvojí krve).
Tento díl není na rozdíl od těch předchozích tolik seškrtaný
v porovnání s kniţní předlohou, nemusíme se proto bát, ţe bychom
přišli o nějakou zajímavou pasáţ. Z pohledu diváka mi ale stále vadí,
ţe je děj rozdělen na dvě části, coţ podle mě zbytečně ochuzuje
druhou část o tu správnou atmosféru navozenou částí první.
Chápu tento tah, není prostě moţné nacpat děj šesti set stránkové
kníţky do dvou hodin filmu bez škrtů. Přesto bych si radši zašel na
čtyřhodinový film, neţ abych musel další půlrok čekat na zakončení
jednoho z nejvíce očekávaných snímků tohoto (a příštího) roku.
Ale kinematografie je o penězích a v tomto případě je to jasné: dvě
části = minimálně dvakrát více peněz z lístků.
Herci v této části podávají opravdu výborné výkony, především mě zaujali představitelé
hlavních rolí, u nichţ je vidět znatelné zlepšení oproti prvním dílům. Poprvé jsem také zaţil pocit
opravdové autenticity při potyčce
Bellatrix (Helena Bonham Carter) a
Hermiony, kdy herečka Emma Watson
zakřičí tak, ţe by s tím mohla s klidem
jít i do nějakého hororu. V předchozích
dílech mi emoční projevy připadaly
moc umělé, hlavně v podání mladších
herců. Těm, kteří ještě film neviděli, ho
můţu jednoznačně doporučit, opravdu
stojí za to si na něj do kina zajít.
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The social network
drama, USA (2010)
Jak jiţ název napovídá, děj filmu se točí okolo sociální sítě, a to hned té nejznámější –
Facebooku. Na tento film jsem se těšil uţ asi dva měsíce předem a nezklamal mě. Děj filmu je
soustředěn na mladého génia Marka Zuckerbergera (Jessie Eisenberg - Zombieland), který se poté,
co dostane kopačky, nejprve nabourá do databází fotek na Harvardu, a nakonec skončí jako
nejmladší miliardář na světě.
Film má rychlý spád, divák se nenudí, a mě osobně
naprosto uchvátil. Sice svým námětem nemusí na poprvé
upoutat všechny věkové kategorie, ale i pro člověka bez
zkušeností s Facebookem můţe být dobrou podívanou.
Děj je velmi poutavý a je zaloţen na skutečnosti. Bohuţel
někde si nejspíš scénárista musel něco upravit či vymyslet,
aby byla atmosféra dostatečně napínavá.
Snímek je zaloţen na vyprávění hlavních hrdinů u
soudu. Na škodu je, ţe někdy není jasné, kdy jsme
v současnosti a kdy film vypráví minulost. Jinak je zde
trochu poznat inspirace filmem Piráti ze Silicon Valley
(1999), který vypráví o vzniku a soupeření počítačových
firem Apple a Microsoft.
Neobjeví se zde moc známých tváří, vyjma Justina
Timberlakea (Sean Parker), ale výkony herců jsou opravdu
skvělé. Zajímavostí je, ţe třeba hned úvodní scéna filmu
musela být sehrána rychleji, aby film dodrţel maximální
stopáţ. Kaţdopádně film mohu vřele doporučit. I kdyţ třeba
nejste fanda Facebooku, určitě se vám bude líbit.

Tomáš Richtr

V kinech též můžete vidět zajímavé snímky:







Tron: Legacy (sci- fi thriller)
Tacho (akční komedie)
Občanský průkaz (drama komedie)
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního
poutníka (rodinná fantasy)
Paranolmal Activity 2 (horor)
Megamysl (animovaná komedie)

Připravuje se
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Gulliverovy cesty (dobrodruţná
komedie)
Zelený sršeň (akční thriller)
Na vlásku (rodinná komedie)
Méďa Béďa 3D (rodinná komedie)

Sport
HC Bílí Tygři Liberec

FC Slovan Liberec

Stadion: Tipsport arena
Liga: Tipsport extraligy
Web: http://www.hcbilitygri.cz/
Info: V Liberci existovaly tři hokejové týmy, ze
kterých vznikl klub Lokomotiva Liberec. V roce 1970
se klub přejmenoval na HC Stadion Liberec. Po
skončení sezóny 1999/2000 došlo k celkové změně
image klubu, a tak 21. 8. 2000 bylo představeno nové
logo a nový název Bílí Tygři Liberec. Pouze
v liberecké ZOO jsou chováni bílí tygři, proto jsou pro
Liberec tak jedineční.

Stadion: Stadion U Nisy
Liga: Gambrinus liga
Web: http://www.fcslovanliberec.cz
Zápasy:
Přestávka

BK Kondoři
Stadion: KORD, U Lomu
Liga: 1. liga muţů
Web: http://www.bk-kondori.cz/
Info: Basketbalový klub Kondoři Liberec navazuje na
svého předchůdce BK Kondoři Liberec, který byl na
jaře 2009 prodán do Brna. Tento klub vznikl díky
pánům - Bláha, Vlasák a Slowiak v roce 2005
v Liberci. Tento klub je na rozdíl od ostatních docela
mladým klubem.
Zápasy:
6.1.2011
BK Kondoři Liberec : BK Ústí n.L.
9.1.2011
BK Kondoři Liberec : SKB Proton Zlín
23.1.2011
BK Kondoři Liberec : Sokol H. Králové

Zápasy:
28.12. 18:30
Liberec : Kladno
2.1. 15:00
Liberec : Třinec
4.1. 18:30
Liberec : Sparta
7.1. 18:30
Liberec : Litvínov
14.1. 18:30
Liberec : Zlín
16.1. 17:00
Liberec : Karlovy Vary
18.1. 18:30
Liberec : Vítkovice
21.1. 18:30
Liberec : Plzeň
30.1. 17:00
Liberec : Brno

Stadion: ZŠ Dobiášova
Liga: Severočeská liga muţů v házené
Web: http://www.liberechandball.cz
Zápasy:
Přestávka

TJ Lokomotiva Liberec

FBC Liberec

Stadion: TJ Lokomotiva Liberec I
Liga: 2. liga ţen v basketballu
Web: http://basketbal.arr-nisa.cz/
Zápasy:
9.1.2011
Lokomotiva Liberec - B. Jablonec n. N.

Stadion: Dukla
Liga: Fortuna extraliga ve florbale
Web: http://www.fbcliberec.cz/
Zápasy:
9.1.2011
FBC Liberec - Sokol Pardubice

Liberec Handball

V úterý 21.12. hrají kantoři vánoční turnaj v badmintonu.

Kdo vyhraje?
Tipněte si a zvolte all-stars dvojci.
(www.jegecko.jergym.cz)
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Školní sportovní akce
Akce proběhlé od září do prosince
Chlapci:

soutěţ
Corny cup atletika - OF
Corny cup atletika - KF
Baketbal ISF - OF
Florbal - SK
Florbal - SK
Florbal ISF - SK
Florbal -OSF
Stolní tenis druţstev

Dívky:

kategorie
sš
sš
do roč. 94
zš - 6.-7. tř.
zš - 8.-9. tř.
do roč. 94
zš - 8.-9. tř.
sš

místo
1.
1.
1.
3.
1.
1.
2.
2.

soutěţ
Corny cup atletika - OF
Corny cup atletika - KF
Baketbal ISF - OF
Baketbal ISF - KF
Florbal ISF - SK
Basketbal ISF - KRF
Florbal - SK
Florbal ISF - OF
Florbal -OSF
Florbal -OSF
Stolní tenis druţstev

kategorie
sš
sš
do roč. 94
do roč. 94
do roč. 94
do roč. 94
zš - 8.-9. tř.
do roč. 94
zš - 6.-7. tř.
zš - 8.-9. tř.
sš

místo
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
1.
2.
2.
3.

SK-skupina
OSF-okresní semifinále
OF-okresní finále
KF-krajské finále
KRF-kvalifikace na republikové finále

Hlasujte pro jergym v soutěži „Nejhezčí pár středních škol“. Finále proběhne 22.12. v
Centru Babylon. Přijďte se také podívat. Našimi finalisty jsou:

Vojta Novotný, Nikola Holubová

Honza Parma, Markéta Lizancová
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Daniel Patera, Michaela Zámečníková

Kultura
Liberec - centrum dění
V poslední době Liberec, společně s mnoha jinými městy, podléhá
celosvětovému trendu happeningů, tedy meetingů, kde se
shromaţďují většinou mladí lidé s cílem poukázat na určitou
problematiku nebo jen tak z recese.
Konkrétně v Liberci se jich odehrálo za poslední rok několik. Na
podzim roku 2009 jste v centru mohli potkat velkou skupinu lidí
drţících se za ruce ve snaze spojit ulice Praţskou a Moskevskou.
Nebo jste mohli být svědky momentu, kdy lidé uprostřed rušné ulice na pár
minut zmrzli v leckdy velmi originálních polohách. Letos na podzim to byl
Košíkap, pouliční závod dvojic, kdy jeden jede ve vozíku a druhý ho
tlačí ve snaze svou zběsilou jízdou srazit co nejméně přihlíţejících.
Bohuţel tuto akci po téměř hodině od zahájení ukončil příjezd
policistů, davy se musely rozejít. Další, jiţ povedenější, říjnová akce
s názvem Zombie Walk navázala na předchozí ročníky uskutečněné
v Praze. Ačkoli to byl první počin takového druhu v Liberci, účast
byla překvapivě velká. Sešlo se kolem čtyř set zombíků, kteří za
pomoci policejních hlídek úspěšně došli aţ k Harcovským kolejím,
kde to společně oslavili. Ovšem happeningům v Liberci ještě není
konec. Jiţ teď se chystá velkolepé bobování z České chalupy a
nápadům rozhodně není konec.
Tak proč si neudělat vlastní happening? Návrhy a nápady
můţete posílat do redakce, fantazii se meze nekladou!

V příštím čísle by měl proběhnout projekt s pracovním názvem „US“. Jde v něm o spolupráci s
americkou střední školou. Pokud se chcete dozvědět více, netrpělivě očekávejte další číslo!
Whitney M. Young Magnet High School
http://www.wyoung.org/
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Hvězdná dvojka
Naše hvězdná dvojka, Vojta Vastl a
Jára Nováček, Vám odpoví na Vaše
otázky.
V tomto článku najdete jak
vyjádření kluků, tak pana profesora
Přibyla.
Nemusíte mít strach se jich na
cokoli zeptat, tyto otázky zůstanou
anonymní, a to z důvodu zachování
soukromí.
Pozor: Tyto odpovědi nejsou
profesionální, jsou na základě vlastních
zkušeností. Otázky můţete vhazovat
do krabice u nástěnky školního
časopisu (2.patro u WC-kluci).

Rozešel jsem se s přítelkyní. Nevím, co mám dělat, má cenu vztah zachraňovat?
Poraďte mi, prosím.
p.p. Přibyl: „Pokus se na věc podívat racionálně, pokud se váš vztah rozpadl, někomu z vás patrně
nevyhovoval, nebyl harmonický. Tímto byste do budoucna trpěli oba. Většinou to zahojí čas, i
kdyţ samozřejmě „srdce má své důvody, kterým rozum někdy nerozumí"."
Hvězdná dvojka.: „Snaţ se s tím vyrovnat. Pokud to neklapalo, bylo to zbytečné zachraňovat."

Vše se mi sype pod rukama. Mám pocit, že nic nemá cenu. Co s tím?
p.p. Přibyl: „Sype se Ti pod rukama opravdu všechno? I rodina, zdraví, přátelství? Nebo se ti jen
nedaří ve škole, ve sportu, něco se nepovedlo či si něco prošvihl. Opři se o nejzákladnější
hodnoty, obrať se na lidi, kteří jsou Ti nejbliţší (rodiče, důvěrní přátelé) a od toho se odraz. Je to
sice vulgární, ale říká se, ţe „pokud nejde o ţivot, jde o
........""
Hvězdná dvojka: „Neboj, tento stav si v ţivotě jednou proţije kaţdý."

Vojta Vastl, Jára Nováček, p.p.Přibyl
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REKLAMA A INZERCE
Pro kaţdého studenta, který by chtěl
inzerovat prodej svých učebnic apod.
Maximální rozsah 40 znaků. Své
ţádosti pište buď na stránky
www.jegecko.jergym.cz, nebo na
email jegecko@email.cz

www.jegecko.jergym.cz

POMOZTE NÁM tvořit
školní časopis
Veselé Vánoce
a
šťastný nový rok

Ţádosti o reklamu či inzerci na jegecko@email.cz

