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POST�EH  V GALA 

Když na ja�e lo�ského roku vyhlásil Post�eh 
poprvé sout�ž  o nejhez�ího Mladíka a 
Mladého muže, netušili jsme v redakci, že 
tato akce vyvolá samoz�ejmé pokra�ování 
v roce následujícím. Na konci zimy tak 
mohlo okamžit� vypuknout hlasování o nové  
tvá�e školy a naši mládenci rána dospat 
z�ejm� nemohli. 

Šuškalo se, že na vyhlášení výsledk� dorazí i 
lo�ský vít�z Jakub Navrátil, který už 
obluzuje svým vít�zným zjevem dív�iny na 
jiné škole.  

Marin Šmíd, letošní p�eš	astný osmák, si sošky krasavce užil dostate�n� a 
shromážd�né publikum mu v�novalo ješt� jednou sv�j potlesk.  
Mohlo se za�ít.  

Výsledky jsme i p�es 
úto�né naléhání tajili 
úsp�šn�, takže nálada 
v sále byla siln� napjatá. 
Hoši trp�li do poslední 
chvíle. Na naše otázky, 
jestli se na p�ípadné 

vít�zství t�ší, odpovídali p�ed zraky po�etného 
publika tak n�jak zastydle. Všem okolo bylo totiž 
jasné, že vyhrát cht�l každý. 

Korunu Mladíka 
vyhrál Leo Valášek, 
který prožíval 

vyhlašování 
opravdu, ale 
opravdu nam�kko, 
což je u n�j jev tak 
�astý asi jako 
eskymák na 

nákupech 
v Prost�jov�.  

Koruna Mladého 
muže Post�ehu 
zahnízdila na dobu celého kalendá�ního roku do p�ipraveného 
slušivého rozcuchu neodolateln� usm�vavého Dominika Šatného. Byl 
dojat.  

Nic netrvá v��n�… Zem�el král, a	 žije král! Historie mluví jasn�. 

Nikol Došlíková, Tereza Páclová + po�adatelé 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 

Leo Valášek 

Dominik Šatný 
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Kuky se nevrací sám… 

Milí post�eháci, chci se s vámi pod�lit o 
nutkání, které se dostavilo na konci 
Kukyho p�íb�hu. Jely titulky a já si �íkal, 
že to rozhodn� nem�že být definitivní 
te�ka ani pro hrdinu, a pochopiteln� ani 
pro diváka.  
M�j vorá�ovský život jede bez te�ky, a 
proto si i tentokrát žádal pokra�ování… 
Navíc jsem byl i slušn� hecován, a tak 
slovo dalo slovo! 

V dalším díle by se mohl Kuky objevit 
znovu na smetišti. Dostává se zp�t do lesa 
za svými kamarády. Tam ale už Hergot 
nebude prost� proto, že se rozpadl. 
V�dcem lesa se stal Dubánek. 
Anuška je se svými kumpány vyhozen 
z lesa.  

Na scén� se objevuje nový hrdina, který zažil podobný p�íb�h jako Kuky! Je vám jasné, že ti 
dva se musí potkat. Seznámí se a Kuky zjiš�uje, že jsou si naprosto podobní, jen barva a 
pohlaví je jiné. Je to Sally, které za�ne hledat chlapácky cestu dom�. 
Vše se ale naprosto zamotá, protože Anuška se objeví ve m�st�, kde Kuky bydlí, a navíc 
objeví Bublinu, který se d�lil s Kukym o poli�ku. Bude ho držet v zajetí a Kukyho vydírat. 
Dokonce mu dá na výb�r dv� možnosti. 

Les z�stane tak, jak je. Ale 

Bublinu už nikdy neuvidí. 

Bublina bude v po�ádku, 

Anuška se stane v�dcem lesa. 

Jak se Kuky rozhodne, to 
z�stane už jen na n�m… 

Jak jste práv� zjistili, možné 
pokra�ování je na sv�t�. 
Nemám autorská práva, a tak 
jsem si nato�il film ve své 
hlav�. T�m vašim jej nabízím 
k posouzení. 
P�ijd�te podebatovat do 6.A – 
m�žeme stále vylepšovat. 

       Zdraví vás Ond�ej Vorá�, 6. A 
             Detaily - Majstrštyk 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 

Kuky 2 
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Únor krátký dupe 
kolem 

i my dupnem,
bude po n�m! 

B�ezen  -  zimy 
skanzen. 

T�lo slunce žádá, 
nastavme svá záda… 

Der die das jeden vlas 
der dem den každým 

dnem 
den die das vypadne 

mi z vás! 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 

listopad 

Foto: Jan Pur 

duben 

b�ezen 

únor 
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Fantazie je d�ležit�jší než v�domosti. 
      Albert Einstein 

Anežka Líznerová ze 7. B  se inspirovala dílkem Nesmyslná mapa ( Pocta Edwardu Learovi ) 
a rozhodla se, že sama nabídne vlastní mapu svého  bydlišt�.  
Když m�že být Farktida, Infarktida, Tasmánie, Ptá�kovina. Pištabá�i a Bá�ipišta, tak pro� by 
místo Vrahovic nemohly být… M�žou! 

Moje Býváništ�

Už tucet let bydlím v P�ecejov�, 
je to menší m�sto. 
Mám to št�stí, že bydlím v jádru. 
Když p�ejdeme p�es Hezice dojdeme do 
�amanovic 

Ješt� dál jsou Venkunemyslice. 
A na druhé stran� jsou Zabijákovice. 
Do školy chodím kolem zadnice a 
to je konec celé básnice. 

Slovník pro málo chápavé:
- P�ecejov = Prost�jov 
- býváništ� = bydlišt�
- tucet = dvanáct 
- jádro = st�ed 
- Hezice = Krasice 
- �amanovice = �echovice 
- Venkunemyslice = Domamyslice 
- Zabijákovice = Vrahovice 
- zadnice = radnice 

Foto: Jan Pur 

Foto: Josef Prost�j 
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Na sloví�ko 

Když Martin Sedlá�ek svolával své další besedníky, 
blížil se 1. duben – Den ptactva. Nemohl si vybrat 
lepší okamžik k setkání, které m�lo mít k�ídla, 
zobák, pe�í… 

Vyhledat majitele t�chto jmen nedalo p�íliš práce. 
P�emluvit je bylo podstatn� náro�n�jší. Nejvíc se 
vydražoval Kuba Stehlík, který na první sch�zku ani 
nerá�il dolet�t.  
Dorazili Kuba Hrdli�ka, Dominika Hélová a 
v p�estrojení vet�elec Kos(ina). Ne�ekaný dolet Edy 
Kosa vzbudil rozruch, nebo� na sch�zku dorazil 
s drsným �erným havranem, a to už byla dvojí 
kamufláž, které jsem nerozum�l. P�esto jsem 
považoval setkání za zahájené a mohly drn�et 
dotazy. 

Jak se ti žije s tvým pta�ím jménem? 
Cht�l/a bys k�ídla? Dává ti jméno k�ídla? 
Co s tebou d�lá jaro? 
Kdybys byl/a na ur�itou dobu ptákem……. Využil/a bys toho? 
Koho z pta�í �íše nejvíce obdivuješ? 
Sed�l/a bys  rád/a v lavici s Orlem, Pštrosem, Supem? 
Na jaký zp�sob máš nejrad�ji vají�ka?  Volské oko, natvrdo, nam�kko…… 

Moji lapení ptá�ci se zrovna k odpov�di nem�li. 
Vymlouvali se, probírali pe�í… Zato Eda Kos byl 
iniciativní + na�epý�ený + asertivní.  
  
„Líbí se mi všechny pta�ice, které mají rády humor. 
Jaro m�žu, protože je venku teplo, fascinuje m�
poletování sem a tam. Tam a sem.  
Vajka mám nejradši na slanince, ale te� budou 
Velikonoce, tak dám i n�jaké natvrdo. 
A s kým bych rád sed�l v lavici? To je t�žká otáze�ka. 
Taková labu� má dlouhý krk a mohlo by se opisovat až 
ob jednu lavici. Ale tu v zadání nemáš.“ 

Stehlík se podle mých encyklopedických poznámek a 
výpisk� má ozývat tiglitt tiglitt �ree. V jarních m�sících 
ho m�žete spat�it pom�rn� �asto, v zim� je vzácn�jší 
k vid�ní. Pat�í mezi p�nkavovité a svoje hnízde�ko 
mívá p�kn� zamaskované. 

M�j kámoš Kuba Stehlík je speciál. Ve t�íd� mívá 
dobré hlášky, a když už promluví, což zase tak �asto 
nebývá, pak to stojí za poslech.  

Foto: Jan Pur

Foto: Jan Pur
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$tehlík  - tak to vidíte práv� jeho aktuální podpis, který všude klade a používá. Je to jeho 
image! 
Otázky pro n�j byly stejné jako pro 
ostatní.  
Odpov�di  si p�e�t�te sami.  
„ Normáln�. Ano. Nic. Orla. S orlem. 
Volské oko.“    �ekali jste kratší 
odpov��?  
Tak to je Kuba.  

Kuba Hrdli�ka, nejstarší úlovek v mojí 
volié�e, se fotil s nadšením, nevyhýbal 
se žádným otázkám.  

„Své úžasné p�íjmení nabídnu pouze 
dívce, která se mnou bude spole�n�
vrkat, starat se o mlá�ata a udržovat 
rodinné hnízde�ko.  
Nesnáším jest�áby z pochopitelných 
d�vod�. Rád bych sed�l s Holubem, ale 
toho v nabídce nemáte.  
Jaro mám rád p�im��en�, jsou totiž  i 
mén� náro�ná období pro pta�í �íši.  
Vejce? S rozumem. Nic se nemá 
p�ehán�t, víme? 
Akce m� bavila, jsem rád, že jsme se 
sešli.“ 

Jediná krasavice mezi 
pta�ouny – Dominika 
Hélová.  
M�j osobní post�eh 
nabízím i vám. Hoši byli 
v její p�ítomnosti takoví 
nesm�lí, mén� hlu�ní, 
úslužní. V pta�í �íši by se 
asi takové chování 
nazvalo tokáním. 
Dominika hodlá 
v budoucnu své p�íjmení 
zm�nit a pochopiteln� lze 
t�žce odhadovat, zda 
z�stane ok�ídlená. 

S našimi ptáky mi bylo 
fajn a d�kuji jim za 
rozhovor.  

                                                                                                      
  Martin Sedlá�ek 

Foto: Jan Pur

Foto: Jan Pur

1. 4. 2011
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Jak �ert nao�el lidi z Prostijova pálet go�alko 

Šmatlal se �ert po Hané a 
hledal, kdo be se mo dal 
zapsat do pekla. P�ešil do 
jedné d�dine o Prostijova a 
tam se mo zapsala vlastní 
krvó jedna hospode�a, 
která bela vdovó a že si jeji 
došo muže vzit za rok do 
pekla, ale mosi ji po celé 
rok dob�e slóžet. �ert 
sóhlasel ze zapsánim a dal 
se do složbe. Hospode�a 
mo ale furt p�ekladala tolik 
práce, až nakonec na jeho 
hrb� prala prádlo. 
Zmordované �ert nechal 
zápis zápisem a zdrhl. Odešil do Prostijova a abe nep�ešil do pekla s prázdnó a brzo nachetal 
hodn� doši, tak nau�el ledi pálet go�alko. Ledi si go�alko kopovale a chlastale, ožrale se a 
potom kradle, zabijele se a taky mrzle ožrali na cestách. �ert m�l bez práce plno doši, kery 
pak posilal do pekla.  

Miro �ezní�ek 

Haná je našó név��i a néstarši pomenovanó národopisnó oblas�ó. Rozkládá se meze m�stama 
Létovel, Prostijov, Olomóc, Veškov, Krom��iž, Tluma�ov, P�erov. Název néspíš vznikl od 
stén� pomenovany �eke Haná, kerá protiká nap�i� tymto krajem. 

Só�ást� samotné Hané só take  podoblast� Malá 
Haná (Konicko, Drahanská vrchovina) a Záho�i. 
Záho�i je bu� Lipensky (kolevá Lipníko n. 
Be�vó) a nebo Hostynsky (kolevá Byst�ice p. 
Hostynem). Tetok okrajovy oblast� se jož 
ná�e�im, krojema aji folklórem lišijó od centrálni 
Hané a bližijó se charaktero sósednich regionu. O 
Malé Hané je to k Podhorácko a o Záho�i je to 
k Valašsko. Protože je Haná tak rozlehlá, maji aji 
neke�i obyvateli ur�itéch �ásti Hané svy 
pomenováni. Tož nap�. Hanákum kolevá �i�ke 
Blata se �íká Bla�áce, v okoli Krom��iža to só 
Metla�e, od P�erova do Otrokovic Zábe�áce (od 
�eke Be�ve), na Protivanovsku a Drahanské 
vrchovin� só to Lopatá�e a kolevá Plumlova só to 
Kolomaznici. Negde se aji ožévalo pomenováni 

podlivá barev gati. Tož Hanáci co m�le žloty gat� (od Veškova), tož tem se �ikalo Žlo�áci a ti 
co m�le nabirany �ervenice (Ban�) meze Tova�ovem a Krom��ižó bele Ba�áci. �

Neznámý autor 
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Putování s medv�dem aneb  rozdáváme úsm�v 
  
Abyste mohli nést medv�da, musíte ho nejd�ív mít, p�emluvit a teprve potom zvážit, kam 
s ním hodláte vyrazit na vycházku. 
Ten náš mé�a to m�l za�ízeno suprovsky, protože nešel po svých – on se p�ímo nesl. 
Narodil se na ja�e u Veselých v obýváku, a to ho jasn� za�adilo do skupiny medv�d�, kte�í se 
baví, budou bavit druhé a ud�lají sv�t veselejší.  
Takových chlupá��, t�eba i z želatiny, je dnes hodn� zapot�ebí. 
Aneta Veselá mu nejd�íve prop�j�ila hlas v 7. B a on roztleskal všechny okolo. Vlastn� hned 
potom se zrodil nápad, který vymyslel jarní procházku. 
Cht�l Mé�a, cht�li všichni. A tak se šlo! 

S medvídkem do nemocnice 

Je poslední b�eznové odpoledne, osm d�v�at zvoní na dve�e 
d�tského odd�lení prost�jovské nemocnice. Rozesmátý pan 
primá� Tenora je velmi srde�n� vítá a umož�uje jim vstup 
dovnit�.  
„Už jsou tady!“ volá na sest�i�ky, aby se ujaly nového 
„pacienta“.  
D�v�ata p�edstavují velkého r�žového medv�da, který s nimi 
p�ichází mezi malé pacienty a svýma veselýma o�ima a 
úsm�vem bude krátit chvíle nemoci t�m nejmenším.  
Redakce našeho školního �asopisu Post�eh cht�la touto 
návšt�vou ud�lat radost d�tem, které zrovna nemohou být venku 
a musí ležet v posteli. P�edat dárek bohužel nemohla p�ijít celá 
t�ída 7.B, ale alespo� jsme za ostatní spolužáky a spoluža�ky 
vy�ídily jejich pozdravy. Památkou na tuto chvíli se stala 
spole�ná fotografie s milými sest�i�kami odd�lení. 

Aneta + Ani�ka + Pa	a + Gábi + Kája + Iveta + Míša + Dáša ze 7. B 

Naše cesta do nemocnice byla taková veselá… 

Foto 7. B s panem u�itelem Hagridem a Mé�ou Veselým. 

Aneta Veselá 

Aneta Veselá 
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Kone�ná. D�tské odd�lení. Mise spln�na. 

Nakupujeme a blbneme lidi.  

Mé�a má „žíže�.“ 
My už taky. 

Jdeme na r�žovou.
Mé�a  na p�echodu.

Vyrážíme na cestu. 
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Prost�jovská dáma 

Už pár let koukám na to, co se d�je na nám�stí pode 
mnou, a protože jsem vysoká, mám docela p�ehled. A 
m�žu �íct, že je to zajímavá podívaná, málokdy se 
nudím. Za celou tu dobu se toho docela hodn� zm�nilo a 
vlastn� i nezm�nilo. Záleží totiž na tom, co konkrétn�
máme na mysli a z jakého hlediska to hodnotíme. 

Po�ád stojím na stejném míst� a koukám na to stejné 
nám�stí, i když se už n�kolikrát p�ejmenovalo. Zkrátka 
m� ješt� nikdo nedal na kole�ka a neodtla�il jinam.  Za 
to jsem opravdu vd��ná, i když ne vždy to byla zase 
taková pohoda a idyla, jak to možná vypadá. 

Víte vlastn�, že já jsem se narodila mezi roky 1909 až 
1914? Slavnostn� jsem byla dokon�ena 15. dubna 1914, 
ú�adovat jsem za�ala 14. kv�tna 1914. Je to tak, 
pamatuji ješt� dobu slavné Rakousko - Uherské 
monarchie. To byly �asy… Dámy ve slavnostních šatech 
s nádhernými klobouky, pánové ve fracích a s cylindry 
�i bu�inkami, jak projíždí okolo v otev�ených ko�árech. 
Ach…  

A potom mobilizace a první sv�tová 
válka. To byla ovšem velmi smutná a 
t�žká doba. Kolik zamilovaných pár� se 
p�ed mýma o�ima lou�ilo, kolik matek 
jsem vid�la dávat sbohem svým syn�m, 
kte�í narukovali. Vojenská kapela 
vyhrávala do pochodu, ale spoustu z t�ch 
muž� jsem už nikdy víc nespat�ila. 
Pak to p�išlo. Rok 1918! Zmizela 
rakouská orlice, lidé s nadšením pálili 
vlajky padlého mocná�ství a všude okolo 
zavlály �eské národní barvy. Ve vzduchu 
byla cítit radost a nad�je. Skon�ila jedna 
dlouhá epocha, život okolo se za�al 
m�nit. 

Celková výška radnice je 66 metr�. 
Projekt radnice je dílem Karla Huga 
Kepky. Tato cenná stavba je dokladem 
stavebního a um�leckého �emesla 
minulého století.  

Katka, Kája, Lenka, Dáša, Iveta – 7. B 

Foto: Jan Pur 

Foto: Jan Pur 
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Katka  

Když jde devá�ák z kina a bere 
s sebou zážitek, který ho nutí ješt�
dlouho o filmu p�emýšlet, je to jasný 
d�kaz toho, že na plátn� se d�lo 
n�co, co provokovalo, šokovalo… 

25. února 2011 prost�jovské kino 
Metro 70 nabídlo �asosb�rný snímek 
režisérky Heleny T�eštíkové Katka. 
Servírovalo se bez ubrousku t�žce 
stravitelné sousto, které každý 
náctiletý musel hodn� p�ežvykovat. 
P�íb�h Kate�iny Bradá�ové, dívky od 
koloto��, bude pat�it bezesporu mezi 
ty, na které se nezapomíná. 
Do ticha hledišt� se za�al promítat 
p�íb�h, kterému nechcete v��it, a 
p�itom vás tento dokument minutu 
po minut� ujiš�uje, že tak vypadá 
život s drogou v ruce. D�sí vás 
p�edstava, že „here�ka“ si sv�j život 
režíruje sama.  
Sama sob� nalhává, každým dnem se ocitá hloub a hloub. A vy nem�žete za nic pochopit, jak 
je to možné. 

Atmosféra v kin� houstla a nikdo nem�l pot�ebu hlasit� cokoli komentovat. P�itom jsme byli 
v sále kina sami – dv� deváté t�ídy.  

Z p�vodn� hezké holky se p�ed vašima o�ima stává každých dalších p�t minut filmu bytost, 
která nemá co nabídnout. Divák je zhnusen vším, co vidí. Všechno se najednou vejde pouze 
do n�kolika slov. 

To není možné…….to nechápu…….to se nesmí stát…. 
Jméno �lov�ka Katka nabývá jiný rozm�r. Chybí mu mozek. To, co �lov�ka d�lá �lov�kem. 

A je tady konec konce. 
Do tmy hledišt� se na záv�r dokumentu postava omlouvá své dce�i Terezce, kterou p�ivedla 
na sv�t, aby ji vzáp�tí opustila. 
Omluvu  n i k d o   nechápe a   n e p � i j í m á. Na Bradá�ovou hledí z k�esel lidé, kte�í ji 
odsoudili za to, co ud�lala.  

Cestou z kina jdeme ke škole p�esv�d�eni, že s námi ve štr�dlu žádná budoucí Katka nejde. 
Film doporu�ujeme každému, který by jen na malý okamžik cht�l zažít ONU SVOBODU, o 
které Katka na úvodu dokumentu tak zpívá. 

        šéfredaktorky Post�ehu, 9. B 
                   Nikol + Tereza 

Zdroj: internet 
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KRÁL POST�EHU 

Vít�z VI. ro�níku sout�že 

Jan Pur 

Tato karta oprav�uje majitele k p�ednostnímu odb�ru 
ob�da bez �ekání ve školní jídeln�  
ZŠ a MŠ Prost�jov, Palackého t�. 

ve školním roce 2011/2012.  
M�že být použita i p�i nákupu ve školní kantýn�.  

Karta je nep�enosná pro jinou osobu. 

Redakce Post�ehu blahop�eje!!! 

Foto: Petr Vybíhal 

Známe vít�ze pro p�íští rok 

Chcete získat prestižní bonusovou kartu Post�ehu s podpisem naší paní �editelky, abyste mohli 
zcela legáln�, frajersky a neohrožen� p�edbíhat každého, kdo stojí ve front� na sva�inku  nebo 
na ob�d v jídeln�? 
Náš �asopis nabídl op�t každému p�íležitost srovnat svoje síly. Sta�ilo dorazit na stanovené 
místo, namáhat si hlavu p�i pln�ní zadaných úkol�. 
Bylo odpoledne 7. dubna  2011.  Do  literární u�ebny p�icházeli první sout�žící. Letošní 
ro�ník ukázal na jasnou p�esilovku dívek. Jak se pozd�ji ukázalo, neznamenalo to v�tší nad�ji 
na vít�zství.  

Na zahájení již šestého ro�níku této sout�že se 
dostavila paní �editelka, která tomuto druhu 
soupe�ení už po léta fandí a jako 
matematiká�ka podporuje vše, u �eho se musí 
myslet. Fandila nám všem až do konce 
sout�že, a toho jsme si opravdu považovali.  
Kristýna Palkovi�ová, osv�d�ená vedoucí 
t�chto sout�ží, letos d�sledn� kontrolovala 
stole�ky. Dorazil i Michal Vorreth z 9. A, 
který si uv�domoval, že za pár týdn� mu jeho 
kralování kon�í a karta z�stane  p�íjemnou 
vzpomínkou na školu.  
Kdo m�l tedy letos vyhrát? Nejvtipn�jší + 
nejvýkonn�jší ze všech zú�astn�ných. 
V lese p�eházených písmen se neztratil a svým 
vtipem všechny rozesmál Jan Pur ze 7. B!!! 
Blahop�ejeme. 

Nikola Došlíková  a Tereza Páclová 
šéfredaktorky, 9. B 
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Titul Mistra �R pro rok 2011 kategorie Junior I získal tane�ní pár Michal Bureš, 7.B  a 
Barbora Píchalová, ZŠ Krom��íž. Pravideln� se zú�ast�ují domácích i zahrani�ních sout�ží. Své 
um�ní p�edvedli v p�ti tancích: waltz, tango, val�ík, slowfox a quickstep. 
Post�eh blahop�eje k  úžasnému výkonu!!! 

Gabriela Koudelková a její nejv�tší poklad. Na Mistrovství Evropy se její skupin� poda�ilo 
vybojovat t�etí místo a získat titul 2. vicemistra Evropy. TŠ Hubený. 
Obdiv a blahop�ání. Jsi skv�lá, Gábinko!    
Její poklad váží úctyhodné 4kg.              
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Eko Babeta

- cena tohoto parádního stroje je 150.000 K�
- skv�lá v�c pro lidi, kte�í neradi zne�iš�ují 
životní prost�edí 
- výborná v�c na dlouhé cesty 
- spot�eba je pouhých 2,5 litru na 100 km 
- pohon na ob� kola, vhodné do terénu 

R2 
Lo�ská kadibudka tv�rc� Robin + Radim 
vzbudila u mnoha �tená�� opravdový zájem. 
Konzervativní �ást �tená�� z�stala k toaletní 
novince vlažná a zdálo se, že auto�i alespo� na 
�as opustí svou novátorskou tv�r�í dílnu.  
Mýlil  se však každý, kdo R2 nezná osobn�. 

 Možnost získání �idi�ského oprávn�ní se u obou blíží s každým dalším úpl�kem, a tak jsme 
s redakcí vyzvídali, jestli bude v�bec na �em jezdit a jak se na takové zm�ny v blízké 
budoucnosti p�ipravují. Hoši mlžili. Prý jim bude dobré každé vozítko, m�stská jezdí, kam 
pot�ebují, a ch�ze je zdravá. Pravda kvetla jinde. 

Celou zimu ned�lali nic jiného, než vypiplávali svoji babetku, aby vyrazili dech každému, kdo 
je majitelem oby�ejného kozího dechu. Jejich vymazlená babetka nemá chybu a pro n�
nadešel práv� �as na chlubení.  
Post�eh nabídl i letos reklamní plochu. 
P�ejeme kilometry bez nehod a hodn� obdivovatelek!!!!   redakce 

Foto: Jan Pur 

R  2 
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