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Úvodník 

Milí čtenáři, nyní v rukou držíte nové číslo 

našeho školního časopisu Fénix, který 

jsme se pro vás v letošním školním roce 

rozhodli znovu vydávat ve dvouměsíč-

ních intervalech. V časopise si můžete 

přečíst  

od Markéty B., rozhovory s novými uči-

teli, ale také zjistit akce, co se konají 

ve Strakonicích v tomto blízkém období. 

Doma si můžete díky Lence K. z 9. A 

upéct různé pochutiny anebo se můžete 

těšit na výbornou recenzi od Michala K. 

z 9. B na film Kingsman: Zlatý kruh. Po-

kud máte zájem nebo nějaké nápady, mů-

žete se k nám připojit do týmu. Stačí 

se ozvat na redakční email: 

zsd.news@gmail.com anebo se nahlaste 

nám, co píší toto číslo. Jsme rádi, že si udě-

láte chvilku a přečtete si náš časopis. 

Šéfredaktor Dominik K. 

__________________________________________________ 
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Mezi Vámi aneb rozhovor s našimi učiteli o JEJICH PROFESNĚ POPRVÉ 

Odpovídaly: paní učitelka Šolá (matematika-

chemie), paní učitelka Jirková (anglický jazyk-

německý jazyk) a paní učitelka Oberreiterová 

(český jazyk-výtvarná výchova) 

 

Naše první otázka byla naprosto evidentní: 

Chtěla jste vždycky být učitelkou? Paní učitelka 

Jirková i paní učitelka Oberreiterová shodně od-

pověděly, že nechtěly. Toužily být něčím jiným. 

Oproti tomu pro paní učitelku Šolou to byla jasná 

volba. K učení se všechny dostaly přes pedago-

gickou fakultu, a jak k tomu dodává paní učitelka 

Oberreiterová: „Po absolvování praxe v rámci 

školy jsem zjistila, že mě prostě vyučování baví.“ 

Shodly se také na otázce, jestli vyučovaly ještě ně-

kde jinde. Všechny dotazované odpověděly, 

že nikoli. Výběr školy byl pro někoho srdeční zá-

ležitostí s trochou nostalgie ze žákovských let, 

pro někoho jiného možnost zaplnit mezeru v uči-

telském sboru. Paní učitelka Jirková i Oberreite-

rová měly z prvních hodin strach, který postupně 

opadl; zato paní učitelka Šolá se ničeho neobá-

vala. „A splnilo se vaše očekávání ohledně této 

školy?“ Všechny tři nezaváhaly a odpověděly na-

prosto jasně: „Ano, splnilo! Je tu spousta příjem-

ných a nadaných žáků, dobrý kolektiv a všechny 

nás to baví a něčím obohacuje.“ 

Text a fotografie: Ondřej H., 9. B a Adriana S., 9. A 

 

 p. uč. Jirková p. uč. Oberreiterová 
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Anketa na téma 

První pohled na školu 

Tentokrát jsme pro prvňáčky vybrali celkem časté otázky. Ptali jsme se na ně několika dětí v každé z prv-

ních tříd. Myslíme, že nějaké odpovědi na naše otázky pro vás budou překvapující. Posuďte sami. 

Baví vás škola? 

Na tuto otázku většina starších dětí odpoví následně – ne. Ale naši prvňáci jsou viditelně ze školy nadšení, a proto 

všech 25 dotázaných dětí odpovědělo, že je to ve škole baví. No, tak ať jim to vydrží co nejdéle. 

Jaký je zatím váš oblíbený předmět? 

Obvyklá odpověď žáků 2. stupně je tělocvik, případně výtvarná nebo jiná výchova. V prvních třídách ale jasně 

vyhrává český jazyk, konkrétně prý „Živá abeceda“, což je pracovní sešit s prvními krůčky ke znalosti čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stýská se vám ve škole po rodičích? 

Některé děti si na školní prostředí zvykají rychleji, jiné pomaleji. Pro některé děti může být problémem přechod 

ze školky s málo povinnostmi do školy. Podle našeho průzkumu se stýská po rodičích 20% dotázaných dětí. 

Text: Iveta K., 8. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Natálie R., 5. A Tadeáš N., 4. D Zuzana B., 4. A 
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Recenze 

Kingsman: Zlatý kruh (Kingsman: The Golden Circle) / premiéra září 2017 

Příběh 

Po velmi úspěšném prvním díle Kingsmanů se režisér filmu (Matthew Vaughn) vrací s jeho druhým dí-

lem Kingsman: Zlatý kruh. Po událostech prvního dílu uplynulo několik let a naše tajná britská výzvědná 

služba je zpátky ve vší své parádě. Ve Zlatém kruhu se musí utkat s velice nebezpečnou, svět ohrožující 

velitelkou drogového kartelu Poppy (Julianne Moore), a proto se k nim musí připojit i jejich sesterská 

organizace z USA Statesmen. 

Co se stalo: Kinsgman dále funguje. Eggsy, Roxy a Merlin jsou dále v jeho službách. A Eggsy dále žije 

se švédskou princeznou, kterou zachránil v prvním díle. 

Tyto události ovšem změní Charlie 

Hesketh, neúspěšný kandidát 

na Kingsmana z prvního dílu, 

když zaútočí na Eggsyho. Touto 

událostí se rozpoutá určitý koloběh 

událostí, který utváří celý film. 

Šéfka Zlatého kruhu Poppy úplně 

rozpráší celého Kingsmana a zlik-

viduje většinu jeho členů (včetně 

Eggsyho a Merlina). Merlin proto povolá poslední tajnou zbraň a to velmi starou whisky značky States-

man. Ta je dovede ke stejnojmenné tajné agentuře. Statesmani jsou na rozdíl od Kingsmanů spíše podobní 

kovbojům, používají lasa a colty a nemají jména po rytířích kulatého stolu jako Kingsmani, ale jmenují 

se podle typů alkoholu. 

HODNOCENÍ 

Druhý díl Kingsmanů se oproti dílu prvnímu spíše podobá nějaké komiksové akci. Jsou v něm totiž roboti 

a další bláznivé výmysly zacházející za hranice reality. Tato změna byla sice záměrná, ale nejspíš nebyla 

úplně nejlepší, protože film ztratil inovativnost a ducha prvního dílu. To má za následek, že film jako by 

čas od času zpomalí a ztratí tempo, a to zejména u scén, kdy je ještě přítomna Harryho amnézie. 

Další věc, která mi na filmu vadila, je nevyužití velkých filmových hvězd (Channing Tatum, Jeff Bridges 

a Halle Berry), všichni jsou ve filmu dohromady něco okolo 15 minut. 

Druhý Kingsman je velice dobrý film. Energické akční scény s nápaditou kamerou, kvalitní a vtipné 

hlášky a jedna z nejlepších parodií na prezidenta Trumpa. 

4 z 5 hvězd 

Text: Michal K., 9. B 

Obrázek: Brooklyn Magazine 
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Tajemný příběh Evžena Smitha 

na pokračování 

„Tak to blahopřeju. Já jsem Evžen Smith,“ řekl ten blonďák s modrýma očima. 

Nevěřícně jsem na něj hleděla, než mi najednou došlo, co říkal, a podala jsem mu ruku. „Jmenuji se 

Jess Smithová,“ představila jsem se a začervenala se. 

„Těší mě. Čím jsem si zasloužil, že hledáš zrovna mě?“ 

Chvíli mi trvalo, než jsem odpověděla, neboť jsem se ztrácela v jeho očích: „Na cestě do Čech se mi 

v kapse objevil deník s tvým jménem, předpokládám, že to jsi ty, protože taková jména se vyskytují 

málo.“ 

„To je pravda, ale to tvé taky. Odkud jsi?“ usmál se na mě.  

„Z Anglie. Mamka ale byla Češka. Poté, co si vzala tátu, se za ním přestěhovala do Anglie. Teď 

mi  umřel děda a mamka po něm zdědila dům, tak jsme se přestěhovali sem.“ 

Začala jsem prohledávat kapsy, abych mu ten deník dala, ale nenašla jsem ho. 

„Promiň, byla jsem si jistá, že ho mám v kapse, ale teď tam není,“ řekla jsem. 

„To je v pořádku. Občas to dělá. Najdeš ho u sebe doma. Já se pro něj zítra stavím, pokud mi řekneš, 

kde bydlíš,“ odpověděl mi.  

Popsala jsem mu cestu ke mně domů. „Ty jo, to je docela dálka,“ podivil se a pozval mě raději k sobě 

domů. Doma měl mamku, se kterou mě šel hned seznámit. 

„Mami, tohle je Jess Smithová,“ představil mě.  

„Ahoj, já jsem Martina Pelikánová, ráda tě poznávám.“  

Potom mě Evžen vzal do svého pokoje, kde jsem se ho zeptala: „Jak to, že ty jsi Smith a tvá mamka 

Pelikánová? To se jmenuješ po tátovi?“  

„Asi jo, ale ten mamku opustil, když jsem ještě nebyl na světě,“ odpověděl mi.  

Povídali jsme si ještě dlouho, a pak jsem šla domů. 

 Ráno se mi vůbec nechtělo vstávat, přesto jsem tu školu nakonec nějak přežila. Před školou na mě 

ale čekalo překvapení. Evžen Smith v plné své kráse. Hned, jak jsem k němu přišla, mě objal a řekl: 

„Dneska tě vezmu na prohlídku města.“ Souhlasila jsem.  

Po prohlídce města jsme šli ke mně domů pro deník. Prohledali jsme pokoj, ale deník jsme nenašli. 

Zkusili jsme prohledat ještě zbytek domu, ale deník ne a ne najít. 

„No nic, když ho najdeš, zkus mi zavolat, tady máš moje číslo,“ řekl a nadiktoval mi jeho telefonní 

číslo. Pomohl mi uklidit byt a pospíchal domů.  

Ještě ten večer mi Evžen volal. „Ahoj Jess, musím ti něco říct. Když jsem přišel domů, celý můj pokoj 

byl zpřeházený, jako by tu někdo něco hledal. Asi vím…kdo tu co chtěl...“  

Text a přepis: Markéta B. a Šárka P., bývalé žákyně naší školy 
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Autoři: Kolektiv, 4. C 
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Jak šel školní rok 2016/2017 

Úspěchy našich žáků 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

V loňském roce se konal Pohár rozhlasu v Blatné. Z mladších žáků získala 2. místo v šestistovce a 3. místo 

v hodu kriketovým míčkem Jolana Chylíková, 2. místo Eliška Mrázová ve skoku vysokém, 3. místo Iveta 

Kouřimová ve skoku vysokém, štafeta dívek 4x60m - 2. místo (Heinová, Prokopiusová, Kouřimová, Chy-

líková), 2. místo Petr Šmerda v hodu kriketovým míčkem. V celkovém pořadí družstev skončily holky 

na hezkém 2. místě a chlapci se umístili na 4. místě. 

Nejúspěšnějšími staršími žáky byli: Kamila Kůtová – 1. místo vrh koulí, Lukáš Fencl – 1. místo 60m a 

2. místo dálka, Jakub Janáč – 3. místo 60m, štafeta 4 x 60m dívky – 1. místo (Abrahámová, Fárková, Kla-

víková, Šebestová), štafeta 4x60m chlapci - 2. místo (Fencl, Hausner, Janáč, Jarolím).  Nakonec skončili 

kluci druzí a dívky třetí. 

13. prosince se družstvo chlapců ze ZŠ Dukelská zúčastnilo i turnaje v halové kopané. Reprezentovali nás 

Martin Šíma z 8. A, David Mach, Martin Hrašný a Marcel Kříž ze 7. A, Viktor Štěch, Matouš Virostek a 

Stanislav Němejc ze 7. C a Jakub Straka ze 6. A. Po nelítostném boji jsme nakonec obsadili 9. místo. 

Na začátku tohoto školního roku se chlapci účastnili Coca – Cola Cupu. Po vítězství v předkole této sou-

těže postoupilo družstvo naší školy do 1. kola. V něm po velkém boji získalo 3. místo. Za ZŠ Dukelská 

hráli: Petr Lukeš (brankář), Jakub Solař, Jirka Pavelka, Dan Suchý, Pepa Kočovský, Dan Jarolím, Ondra 

Bambásek, Standa Němejc, Lukáš Petřík, Adam Pojsl, Jirka Poisl, Denis Kučera, Petr Hokynář, Martin 

Šíma a Radim Šulc. 

Dívky se dokonce probojovaly do 2. kola Coca – Cola Cupu, odkud si odvezly zasloužené 2. místo. 

Za dívky statečně bojovaly: Edita Cimrhanzlová 7. A (brankářka), Simona Reiserová 7. C, Natálie Brei-

bischová, Sabina Zušťáková, Petra Želízková, Tereza Soukupová, Viktorie Mia Dunovská 8.C, Vendula 

Samcová, Linda Zralá 8. M, Pavlína Pospíšilová, Nikola Kahudová, Linda Fišerová 9. C, Simona Chvos-

tová 9. B, Natálie Želízková, Kristýna Nováková 9. A. 

V dubnu proběhl turnaj základních škol v minifotbale. Naše družstvo ve složení Petr Lukeš (brankář), 

Martin Šíma, a Daniel Jarolím z 8. A, Josef Kočovský, Jakub Solař a Daniel Suchý z 8. B, Petr Hokynář a 

Lukáš Petřík z 8. C, Jiří Pojsl z 8. M a Michal Fárek z 8. D nakonec dosáhlo na celkové 6. místo. 

Minikopaná dívek 8. – 9. tříd se hrála též v dubnu 2017, na fotbalovém stadionu ve Strakonicích. Hrálo 

se o postup na republikové finále, které bohužel o kousek oteklo. Ale náš tým ve složení Natálie Brei-

bischová, Tereza Soukupová, Sabina Zušťáková, Petra Želízková, Viktorie Mia Dunovská 8. C, Vendula 

Samcová, Linda Zralá, Karolína Baloušková (brankářka) 8. M si i tak zaslouží pochvalu. 

Soutěže Jihočeský halový pětiboj všestrannosti se letos zúčastnila i ZŠ Dukelská. Naše družstvo ukázalo 

„naše umění“ a skončilo třetí z 29. Naší školu reprezentovali Kateřina Baloušková, Sabina Zušťáková, 

Zuzana Prokopiusová, Josefína Holá, Aleš Hess, Lukáš Maroušek, Marcel Kříž a Mikuláš Smetana. 

Soutěžilo se i mezi jednotlivci. Ve svých ročnících se prosadili na stupně vítězů Aleš Hess (2. místo) a 

Karolína Baloušková (3. místo). 
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE A OLYMPIJÁDY 

Z vědomostních soutěží se naší škole dařilo například ve Vodňanském vědomostním víceboji, který pro-

běhl 29. listopadu 2016. Vynikajícího úspěchu dosáhly oba týmy páťáků. Na 1. místě bylo družstvo ve slo-

žení: Michaela Solařová a Vojtěch Novotný z 5. B, Rostislav Hrubý a Jiří Miroslav Kučera z 5. C a Marek 

Vejmelka z 5. D. Na 2. místě se pak umístilo družstvo ve složení: Agáta Nárovcová, David Kazda a Petr 

Kratochvíl z 5. A, Josefína Holá a Hana Červenková z 5. D. 

Deváťákům už se zase tolik nedařilo, ale 5. místo pro 9. M a 7. místo pro družstvo složené z ostatních 

devátých tříd není vůbec žádná ostuda. 

V přírodovědné soutěži Den Země nejvíce vynikla děvčata z I. kategorie (4. a 5. třída) – Hanka Červen-

ková ze třídy 5. D a Silvie Chadová ze třídy 4. D. Děvčata obsadila vynikající 2. místo. 

Žáci 5. a 6. tříd se zúčastnili soutěže Kdo umí, umí v CEV Podskalí. Nejlépe se dařilo P. Kratochvílovi 

z 5. A, který získal 2. místo. 

Další přírodovědnou soutěží byla soutěž Veverka Rezka. V kategorii 3. tříd získal 1. místo Filip Blovský 

ze třídy 3. A, druhý byl Alexandr Nedopil ze třídy 3. C. V kategorii 4. tříd vybojovala třetí místo Žaneta 

Rozhonová ze 4. A. 

Text: Iveta K., 8. M 

Autor: Jan M., 4.C 
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VÁCLAVSKÁ POUŤ 2017 

Je polovina září a na strakonický „cirkusplac“ se již začínají sjíždět první kolotoče. Vždyť strako-

nická Václavská pouť patří k největším poutím v České republice a koná se každoročně na přelomu mě-

síců září a října. Letošní rok připadly oslavy Václavské pouti na 29. 9. - 1. 10. 2017.  

Ve státní svátek 28. 9. jsme měli příležitost ve večerních hodinách navštívit v kostele sv. Markéty Svatovác-

lavský koncert. Na koncertě se představil pěvecký sbor Fere Angeli pod vedením Marcely Mikové, Pošumav-

ská dudácká muzika a Chrámový sbor Strakonice. Mottem večera se stal slogan: „V tom zrcadle, Čechové, 

vždy se vzhlížejte, jsou-li vaši mravové rovní, zpytujte. Napravte, co zlého, držte, co dobrého.“  

V pátek se již pouťové atrakce rozjely naplno. Lákadlem nebylo pouze příznivé podzimní počasí, 

ale i tradiční ohňostroj pod večerní oblohou. Pro žíznivé a hladové bylo k dispozici mnoho stánků s ob-

čerstvením, a to nejen mezi pouťovými atrakcemi, ale stánky začínaly vyrůstat i v Ellerově ulici. Letos 

jsme měli možnost utratit své korunky ve více než 380 stáncích, které byly rozmístěny na Velkém náměstí 

a v ulicích Lidická, Radomyšlská, Ellerova a Tržní. V páteční podvečer byl zahájen i doprovodný kulturní 

program v prostoru před Městským úřadem na Velkém náměstí, kde se představily strakonické hudební 

skupiny: Na chvíli a Pakoně. 

Kdo chtěl opustit pouťový večerní mumraj, mohl se zúčastnit celorepublikové akce, která vyšla 

právě na tento prodloužený víkend. Jednalo se o Dny architektury, během kterých mohli návštěvníci 

nahlédnout do tajů uzavřené budovy na Velkém náměstí. Bývalé kino Nový svět, ale také tančírna z první 

poloviny 20. století přivítala své diváky po dvaceti osmi letech, a to netradičně filmem Vinnetou – Poklad 

na Stříbrném jezeře. Následovala pak beseda s účastníky Pecha Kucha Night, která představila nadšence 

s různými žánry a z různých koutů republiky. 

Sobotní ráno nám počasí opět přálo a strakonická pouť se pro-

budila do slunného dne. Pro milovníky zvířat byla připravena 

v ulici Podsrpenská Chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže. 

Naopak techničtí zvědavci mohli navštívit den otevřených dveří 

v ČZ Strakonice. I v sobotu odpoledne se rozezněla po Strakonicích 

hudba na dalším pouťovém pódiu na parkovišti pod nemocnicí, kde 

od 17:00 předvedly svůj repertoár místní punkové a rockové sku-

piny: Twist and shout, Mad ride, Gangsta ska, Cela pro Klárku a 

Hamr. A večer se především ti později narození sešli na pouťové 

párty s Romanem Andělem a Bárou Tlučhořovou z rádia Kiss v kul-

turním domě.  

V neděli se od 10:00 konala tradiční mše, avšak v netradičním 

prostředí, v kostelíku sv. Václava na strakonickém hřbitově. Po-

slední den oslav nabídl ale i umělecký zážitek v podobě XV. ročníku 

výstavy ručních prací nejen seniorů v Domově seniorů v Lidické 

ulici. Na Velkém náměstí ukázali svůj um taneční skupiny RM Dance a Taneční kroužky DDM. K posle-

chu zahráli Pianko a Vráťa Pitra Melody Band. Na parkovišti pod nemocnicí se představily se svým pro-

gramem kapely Otavanka a Parkán.  

Během pouti ožila nejen hudba, tanec a zábava, ale ožilo i strakonické letiště, po dobu celé pouti 

byla možnost vyhlídkových letů nad Strakonicemi a okolím, ale také možnost tandemových seskoků a 

seskoků s padáky. Letošní pouť si určitě nemohla stěžovat na špatné počasí ani na malou návštěvnost.  

Pouť odjela a my už se těšíme, že nás za rok navštíví znovu.  

Text: Viktorie B., 9. C, obrázek: Zuzana B., 4.A 
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Hrátky ve stylu podzimu 

Spojuj, kresli a dozvídej se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a obrázky: Kateřina Z., 9. C 

 

 

 

 

 

 Obrázek: Kolektiv, 3. C 

  

Český výraz 
Anglický pře-

klad 
(výslovnost) 

Německý pře-
klad (výslov-

nost) 

Francouzský 
překlad 

(výslovnost) 

Ruský překlad 
(výslovnost) 

List 
leaf 
(líf) 

das Blatt 
(das blat) 

Feuille 
(fœj) 

лист 
(list) 

Déšť 
rain 

(rejn) 
der Regen 

(der Regen) 
Pluie 
(plɥi) 

дождь 
(dažď) 

Dýně 
pumpkin 

(pampkin) 
der Kürbis 
(der kyrbis) 

Citrouille 
(sitruj) 

tыква 
(tykva) 

Oranžová 
orange 

(oryndž) 
Orange 
(orándž) 

Orange 

(ɔʀɑ̃ʒ) 

оранжевый 
(oranževyj) 

Čaj 
tea 
(tí) 

der Tee 
(der té) 

Thé 
(te) 

чай 
(čaj) 
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Sladké potěšení v rukou začínajících kuchařek 

RED VELVET MUFFINY 

Ingredience 

3 vejce 

30 g kakaa 

60 ml oleje 

půl lžička soli 

250 g hladké mouky 

120 g změklého másla 

180 g třtinového cukru 

130 ml kefíru či jogurtu 

1 lžička prášku do pečiva 

350 g upečené a oloupané řepy 

Vanilka 

Na krém 

250 g Lučiny 

110 g změklého másla 

100 g moučkového cukru 

 

Postup 

Předehřejeme si troubu na 180°C a připravíme si formičky na 15 muffinů. Řepu s olejem rozmixujeme 

na pyré. Máslo a jogurt smícháme s pyré a krátce mixujeme. Ve větší míse smícháme všechny suché in-

gredience, které krátce smícháme se směsí. Těsto nandáme do formiček a pečeme 15-20 min. Mezitím 

rozmixujeme Lučinu s máslem, aby krém byl hladký. Přidáme cukr a ještě chvíli šleháme. Nakonec hezky 

ozdobíme muffiny. 

ŠVESTKOVÉ GALLETE S VLAŠSKÝMI OŘECHY 

Ingredience 

1 malé vejce 

500 g švestek 

160 g hladké mouky 

75 g studeného másla 

100 g vlašských ořechů 

1 polévkové lžíce citronové šťávy 

1-2 polévkové lžíce studené vody 

2-3 polévkové lžíce cukru krupice 

¾ šálku moučkového cukru 

 

Postup 

V míse zpracujeme mouku, studené máslo, mouč. cukr, sůl, vejce a studenou vodu a rychle vypracujeme 

těsto. Pokud je moc lepkavé, přidáme trochu mouky. Těsto necháme odpočinout 1,5 hod v lednici. Vy-

peckujeme si švestky, v nové míse je smícháme s cukrem krupice a citronovou šťávou. Těsto vyválíme 

do kruhu, do středu nandáme švestky a posypeme je nasekanými ořechy. Okraje těsta (cca 3 cm) přeh-

neme přes náplň ke středu koláče. Pečeme na 175 °C, dokud nebude dozlatova. 

Text a fotografie: Lenka K., 9. A  
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Události 

 
20.10.17 - 20.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 26.10.17 - 26.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

Geostorm: Globální nebez-
pečí Kino Oko Strakonice 

Jigsaw 
Kino Oko Strakonice 

    

21.10.17 - 21.10.17 , 15:30 Kultura,zábava - kino,film 27.10.17 - 27.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 

Loupežnická pohádka 
Kino Oko Strakonice 

Hurvínek a kouzelné mu-
zeum 

Kino Oko Strakonice 

    

21.10.17 - 21.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 27.10.17 - 27.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

Bajkeři Kino Oko Strakonice Jigsaw Kino Oko Strakonice 
    

21.10.17 - 21.10.17 , 19:00 Kultura,zábava - divadlo 28.10.17 - 28.10.17 , 15:30 Kultura,zábava - kino,film 

Divadlo Járy Cimrmana - 
Záskok 

Kulturní dům Strakonice 
Dobrodružství na pasece 

Kino Oko Strakonice 

    

21.10.17 - 21.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 28.10.17 - 28.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 

Geostorm: Globální nebez-
pečí 

Kino Oko Strakonice 
Hurvínek a kouzelné mu-
zeum 

Kino Oko Strakonice 

    

22.10.17 - 22.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 28.10.17 - 28.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

Bajkeři Kino Oko Strakonice Jigsaw Kino Oko Strakonice 
    

22.10.17 - 22.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 29.10.17 - 29.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 

Matka! Kino Oko Strakonice Thor: Ragnarok Kino Oko Strakonice 
    

23.10.17 - 23.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 29.10.17 - 29.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

Bajkeři Kino Oko Strakonice Jigsaw Kino Oko Strakonice 
    

23.10.17 - 23.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 30.10.17 - 30.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 

Matka! Kino Oko Strakonice Thor: Ragnarok Kino Oko Strakonice 
    

24.10.17 - 24.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 30.10.17 - 30.10.17 , 19:00 Kultura,zábava - koncert 

LEGO® Ninjago® film Kino Oko Strakonice Zeurítia Hrad Strakonice 
    

24.10.17 - 24.10.17 , 19:00 Kultura,zábava - divadlo 30.10.17 - 30.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

Ředitelská lóže Kulturní dům Strakonice Čára  Kino Oko Strakonice 
    

24.10.17 - 24.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 31.10.17 - 31.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 

Matka! Kino Oko Strakonice Thor: Ragnarok Kino Oko Strakonice 
    

24.10.17 - 24.10.17 , 9:00 Kultura,zábava - divadlo 31.10.17 - 31.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 

O křišťálovém srdci Kulturní dům Strakonice Čára  Kino Oko Strakonice 
    

25.10.17 - 25.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film 07.11.17 - 07.11.17 , 19:00 Kultura,zábava - ostatní 

LEGO® Ninjago® film 
Kino Oko Strakonice 

Halina Pawlowská - Manuál 
zralé ženy 

Kulturní dům Strakonice 

    

25.10.17 - 25.10.17 , 20:00 Kultura,zábava - kino,film 06.12.17 - 06.12.17 , 19:00 Kultura,zábava - koncert 

Brazil 
Kino Oko Strakonice 

Helena Vondráčková - vá-
noční koncert 

Kulturní dům Strakonice 

    

26.10.17 - 26.10.17 , 17:30 Kultura,zábava - kino,film   

Hurvínek a kouzelné mu-
zeum 

Kino Oko Strakonice   

 

Výstava obrazů ve společenském sálu 

The Tap Tap načerno – turné černého humoru 

30.08.2017 - 08:00 - 30.10.2 

17 - 18:00 Strakonické retro – od umění ke sportu 

27.09.2017 (Celý den) – 31.10.2017 (Celý den) 

Podzimní čtenářská výzva aneb čtení na podzimní sychravé večery 

02.10.2017 - 08:00 - 30.11.2017 - 18:00  
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http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78215&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78289&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_HR&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78288&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KD&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78278&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78265&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78277&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78287&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KD&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78279&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78216&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78100&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78100&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KD&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78266&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78290&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78290&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KD&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78267&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/detail.asp?tab=akce&id=78267&Akce=V&viewcfg=DHKM&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*&lng=cz
http://www.sumavanet.cz/diskuse/kminfo.asp?tab=akce&misto_akce=ST_KO&BLink=/diskuse/avypis.asp|lng~cz*Page~1*PerPage~9000*tab~akce*misto_akce~ST*Od_datum2~kdykoliv*Od_datum~20.10.*Do_datum~10.12.*vorder~kon*
http://www.strakonice.eu/content/vystava-obrazu-ve-spolecenskem-salu
http://www.strakonice.eu/content/tap-tap-nacerno-turne-cerneho-humoru
http://www.strakonice.eu/content/strakonicke-retro-od-umeni-ke-sportu
http://www.strakonice.eu/content/podzimni-ctenarska-vyzva-aneb-cteni-na-podzimni-sychrave-vecery


Školní časopis Fénix / II. ročník – I. číslo 

- 14 - 

Na časopise spolupracovali 

Jana Drnková 

Jaroslava Erhartová 

Josef Němec 

Tomáš Novotný 

Viktorie Bláhová 

Markéta Buchvaldková 

Ondřej Homolka 

Dominik Kacovský 

Michal Koubek 

Iveta Kouřimová 

Lenka Kubelová 

Šárka Piklová 

Antonín Sedláček 

Adriana Slamková 

Radim Šulc 

Kateřina Zdychyncová 

a další 
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