
 

 
 



Úvodník: 
autor: Richtrová Julie 

 

Vážení čtenáři, 

v dnešním, pro nás premiérovém vydání našich 

novin, budete mít možnost si přečíst: vše 

podrobné o mistrovství světa ve fotbale, kam 

jsme se zajeli i podívat. Uvidíte zde také recenzi 

na děsivý film, recept na lahodné vánoční 

cukroví trochu jinak, nápad na vánoční výzdobu 

která hostům vyrazí dech a klasicky, jako v 

každém časopisu či novinách zde je zajímavá 

zpráva opožáru v Českosaském Švýcarsku po 

minulém požáru v Českosaském Švýcarsku, 

inzerát na nádherné bydlení či rekreaci a 

oznámení ohledně začátku lyžařské sezóny na 

Benecku začátku lyžařské sezóny na Benecku. 

 

Přejeme příjemné a klidné čtení u našeho časopisu 

v období předvánočních stresů!         
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Pět měsíců po požáru v Českosaském 

Švýcarsku 
autor: Trýzna Dominik (zpráva) 

 

 
Požár v Českosaském Švýcarsku vypukl 23. července 2022 v 

národním parku České Švýcarsko nedaleko Hřenska. Požár 

postupně zasáhl více než 1600 hektarů plochy parku. V 

největším nasazení hasilo osm vrtulníků, pět letadel a 

dohromady asi 700 osob. V pondělí 25. července se rozšířil na 

německou stranu do oblasti Saského Švýcarska, kde zasáhl 

plochu 250 hektarů. Šlo o nejrozsáhlejší lesní požár v 

novodobé historii Česka a Saska. Požár byl uhašen až po třech 

týdnech v pátek 12. srpna 2022 a na německé straně o týden 

později v pátek 19. srpna 2022. Ohniska v Hřensku se podařilo 

udržet pod kontrolou. 
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Film Vetřelec 
autor: Hanušová Patricie (recenze)  

Režie: Ridley Scott 

Horor / Sci-Fi 

USA / Velká Británie 

Rok: 1979 

Délka: 116 min. 

      Z neznámé planety přijde na nákladní loď Nostromo jakýsi signál, který 

posádku probudí z kryospánku. Posádka se nakonec shodne, že signál byl 

nejspíše prosbou o pomoc a rozhodne se na místo vyslat průzkumnou skupinu 

tří osob. Když posádka přistane na planetě, uvolí se planetu prozkoumat. 

Jeden z průzkumníků je napaden dosud neznámou formou života. Urychleně 

se vydají zpátky na palubu. Tvor po nějaké době zmizí a vše se zdá v pořádku. 

Posádka ovšem netuší, co je brzy čeká … 

      Myslím si, že film z roku 1979 je na dnešní dobu pořád skvělý. Žádné zbytečné 

dialogy, efekty, popřípadě rozhodnutí, které by nedávalo logiku. Vizuální kvalita 

nezklamala, ale naopak příjemně překvapila. Vetřelec nevypadal komicky, ale naopak 

strašidelně. Velká černá nestvůra s ostrými zuby, která má místo krve žíravinu, 

dokázala přivodit nepříjemné pocity, což je dobře, protože nestvůra je vymyšlena 

důmyslně, aby vzbuzovala nepříjemný pocit, až strach. Její tvůrce je totiž posedlý 

pohlavními orgány a to u normálních lidí vzbudí onen zvláštní pocit. Bohužel nebyla 

žíravina v ději více využita. Na planetě jsou lidská těla použita jako líheň nových 

vetřelců.  Není to vůbec pěkný pohled, ale nesmíme zapomenout na skvělou atmosféru 

kterou máme, když se díváme na scénu, kde posádka hledá Vetřelce na lodi. Silnou 

stránkou filmu je, že divákům neodhalí, kdo je hlavní postava celého filmu. Takže 

neodhadneme, kdo zemře a kdo bude žít. Hudba a zvuky byly výborně zvoleny, 

dokázaly vygradovat atmosféru do úplného maxima. 

       V průběhu filmu bylo super sledovat pocity postav v různých momentech. Musím 

vyzdvihnout scénu, kdy po chodbě běžela Ellen Ripleyová (Sigourney Weaver) a divák 

vidí pouze dozadu, ne dopředu a tak je v napětí, jestli se před ní neobjeví Vetřelec. 

Určitě doporučuji se na film podívat. Dostanete dávku hororu, strachu, a adrenalinu. 

Především skvělý děj, který bude každého bavit. 
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Linecké cukroví trochu jinak 
autor: Richtrová Julie (recept) 

 

Budete potřebovat: 
listové těsto čokoládové 

skořici - mletou 

hladkou mouku (na podsypání 

těsta) 

čokoláda na vaření - 1 balení 

mandle  

(na ozdobu celé, do krému mleté) 

máslo - 125 g do krému 

moučkový cukr - 3 lžíce 

vanilkový cukr - 1 balíček 

mléko - 3-4 lžíce 

rum - pár kapek - dle chuti 

 

Postup: 
1. Do lineckého těsta zapracujeme skořici. dokud není v těstě cítit. 

2. Vykrájíme z těsta libovolné tvary (po párech) a dáme do trouby 

péct na 180°C. 

Krém 

1. Máslo a moučkový cukr vyšleháme do pěny 

2. Mandle a vanilkový cukr zalijeme vroucím mlékem, přidáme 

rum, promícháme a dáme vychladnout. 

3. Mandlovou hmotu přidáme do másla a vyšleháme 

Poleva 

1. Čokoládu, trochu másla a mléko rozpustíme v horké lázni. 

polijeme nebo namočíme horní část cukroví a o zdobíme 

mandličkou na vrchu. A máme hotovo!  

Přejeme dobrou chuť! 
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Krásná hvězda do okna 



autor: Richtrová Julie (návod) 

 

Budete potřebovat: 

11 papírových sáčků na svačinu 

lepidlo 

obyčejnou 

tužku 

nůžky  

děrovačku 

provázek 

 

Postup: 

1.  U všech sáčků si odstřihnete přečuhující 

část, aby obě strany byly stejně dlouhé. 
2.  Naneste lepidlo na spodní kraj sáčku 

vodorovně a svisle uprostřed sáčku (viz. 

horní obrázek). Takto to opakujte, dokud 

nemáte všechny sáčky slepené. 

3.  Na horní sáček si tužkou nakreslete vzor po okraji sáčku a podle 

toho pak vystřihněte. 

4. Krajní sáčky spojte, ale nelepte, uprostřed proděrujte a protáhněte 

provázek a zavěste. 
 

A je hotovo! 
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Začátek lyžařské sezóny na Benecku 



Prozradili jsme kdy! 
autor: Trýzna Dominik (oznámení) 

 

Vážení lyžaři a milovníci svahů, lyžování, 

snowboardingu a zimy vůbec. 

Blíží se nám začátek lyžařské sezóny 2022/2023 

ve Skiareálu Benecko. Svahy pro Vás již 

připravujeme a pevně věříme, že se tu uvidíme o 

víkendu 17. - 18.12.2022. na  lanovce Kejnos a od 

pátku 16.12. jede vlek Havrlant, který je určený 

pro ty nejmenší lyžaře co se na lyžích teprve učí. 

Přejeme Vám hezké adventní dny a těšíme se brzy 

na viděnou. 

Skiareál Benecko. 

                                                                                        

Kejnos :    
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Mistrovství světa a Katar 

 
autor: Jebavý David (kritický článek) 

 



                                       

 

Proč to letos není tak neskutečný turnaj? Fotbalisté se sice snaží, aby tento 

turnaj byl nezapomenutelný, a také že se jim to docela daří, ale tady jsou 

detaily od organizace, které bych rád vypíchl. 

 

Pořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 bylo pro Katar splněným 

snem, ale nebylo to pro něj snadné. Katar nikdy neměl 

podmínky pro pořádání tohoto celosvětového turnaje, 

přestože na výběr byly velmoci jako USA. Los vyhrál 

Katar, protože má něco, co ostatní nemají, a to jsou 

peníze. 

 

Podle CNN "má Katar už dlouho ropu". Ve skutečnosti 

je největším světovým producentem ropy. To 

znamená, že mají spoustu peněz, které mohou utratit za zlepšení 

infrastruktury, což z nich dělá ideálního hostitele pro mistrovství světa 

2022. 

 

Pokud jde o vylepšování infrastruktury, těžko najdete někoho, kdo by 

mohl soupeřit s Katarem "obrovským rozsahem a ambicemi". V 

rekordním čase a s minimálním dopadem na životní prostředí už postavili 

několik stadionů; v příštích letech plánují výstavbu dalších. A to ještě není 

všechno! Chtějí také rozšířit svá letiště a rozvíjet nové systémy veřejné 

dopravy po celé zemi. 

 

To vše vypovídá o tom, jak vážně bere Katar svou roli hostitele mistrovství 

světa ve fotbale 2022 - a jak velký potenciál pro růst v něm je. 
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Marocká jízda za titulem    
autor: Kunc Jiří (článek) 

 

Cesta Maroka za titulem mistrů světa v roce 2022 je úžasná. 

Vyhrálo svou skupinu a postoupilo do vyřazovací fáze. 



Kromě vítězství ve skupinové fázi, vstřelil marocký hráč Achraf 

Hakimi na tomto mistrovství světa zatím tři góly. To je jen o 

jeden gól méně, než vedoucí Francie a Argentina, které mají na 

kontě po čtyřech brankách. Achraf Hakimi také vede mezi všemi 

hráči s průměrným hodnocením 8,00/10,00 (hodnocení hráče) 

na zápas. 

Maroko je malá země, ale na tomto mistrovství světa si vede       

(na tak malý stát) velmi dobře, když vyřadilo takové giganty, jako 

je Portugalsko a Španělsko, což jsou dva týmy, od kterých se 

očekávalo, že vyhrají turnaj, ale nepodařilo se to. 

Úspěch Maroka lze považovat za úspěch celé Afriky, protože 

dokázalo, že i malá země může na mezinárodních fotbalových 

soutěžích uspět, pokud se do toho pustí  s velkou odhodlaností a 

chutí! 
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Názor fotbalového trenéra.  

Co říká na mistrovství světa? 
autor: Mader Jan (interview) 
 



Dobrý den, připravili jsme si pro vás rozhovor o mistrovství světa v Kataru. Co 

říkáte na úvodní ceremoniál? ,,Ano, opravdová show s Hollywoodem i místní 

kulturou.” Jak se Vám líbí tamní stadiony? ,,Fantazie, mít alespoň jeden i u nás. 

Škoda, že ho vezou do Argentiny a ne k nám. “ Jak se vám líbí stadion 974? 

,,Myslím si ,že je to zajímavá myšlenka. Postavit stadion z lodních kontejnerů je 

novinka. Nejvíce se mi na tom líbí, že se nezbourá, jako ostatní stadiony, jenom 

ho převezou jinam a tam ho zase sestaví, je 

to skoro jako lego.” Co říkate na zápas 

Argentina vs Saudská Arábie? ,,To bylo ale 

překvapení! Taky si myslím tohle se 

opravdu čekat nedalo. Podle mého názoru 

si tento zápas si bude pamatovat celá 

Saudská Arábie ještě hodně dlouho.” Co 

říkáte na zápas Japonsko vs Chorvatsko? 

,,Tento zápas se mi moc nelíbil. Celý zápas 

si jen Chorvaté nahrávali vzadu, ale výkon 

Livakovice na penalty, to byla prostě nádhera.” Máte nějaké favority? ,,Teď už 

leda Argentinu, je zkušenější než Francie i Maroko.” Co zatím říkáte na výkony 

Messiho? 

,,Přestože si všichni říkají, “budeme hlídat Messiho”, tak se jim to nedaří. Je to 

prostě jiná liga.” A co si myslíte o té korupci co se stala v Kataru? 

,,Není to dobrá vizitky FIFY (mezinárodní organizace fotbalových asociací), ale 

nestalo se to poprvé.” 

A co zatím říkáte na výkony Cristiana Ronalda? 

,,Už to není takové jako dřív, ale pořád patří 

mezi nejlepší na světě.” 

Tak jste měli možnost si dnes přečíst 

rozhovor s Janem Maderem starším a 

slyšeli jste jeho názor. Doufám, že jste si 

čtení užili.  
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Zápas Argentina VS Polsko. 



Jak to dopadlo? 
autor: Lukešová Natálie (reportáž) 

 

   Dnes 30. 11. se utká Argentina vs. Polsko ve 

skupinovém zápase mistrovství světa 2022. Zápas se 

odehrává na stadionu 974. 

Poláci mají na sobě tradiční bílo-červenou kombinaci. Argentinci hrají v 

tmavě modré sadě.  

První poločas se hraje v dobrém tempu, ale nechybějí ani chyby a špatné 

přihrávky obou týmů. Po 45 minutách dochází k několika změnám v 

základní sestavě Argentiny, protože jeden z hráčů se zranil.  

První poločas skončil ! 

Začíná druhý poločas ! 

Chvíli po začátku druhého poločasu. První gól dává Alexis Mac Allister 

po centru Moliny.  

Ve druhém poločase se oba týmy usilovně snaží vstřelit gól, ale není moc 

šancí, protože jejich střely zachraňují nebo blokují obránci či brankář. 

Právě teď belgický rozhodčí přerušil hru, protože jak si všiml je něco 

špatného na polském hráči. Je zraněn, při vzájemném souboji udeřil 

obličejem o obličej svého spoluhráče (bylo to velmi vtipné). Pomalu se vše 

vrací do normálního tempa a ve zbytku zápasu se už nic nedělo až do 

konce, kdy Argentina střílí gól !  

Druhou branku vstřelil Julian Alvarez. 

Argentina měla štěstí, že tento zápas vyhrála, protože potřebovala body k 

postupu do dalšího kola. 

Argentina dokázala v závěrečném zápase mistrovství světa 2022 zvítězit 

nad Polskem 2:0.  
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Inzerát 
autor: Trýzna Dominik (inzerát)  

 
Prodej rodinného domu na horách. 

 

Prodám krásnou chalupu. Nachází se v 

Krkonoších ve městě Špindlerův Mlýn, je 

vzdálená asi 2 km od centra. 

Chalupa stojí u lesa, proto je vhodná také k 

odpočinku. V okolí najdete vleky a lanovky. V létě nabízí množství cyklistických 

a turistických stezek. 

Chalupa je roubená, byla postavena roku 1923, průběžně udržována a naposled 

v roce 2020 celkově zrekonstruována. K chalupě patří pozemek o výměře 864m2 

s velkou zahradou a sadem ovocných stromů. Z chalupy je mimořádný výhled 

na překrásný terén Krkonoš. 

Objekt má zastavěnou plochu 100 m2. 

Přízemí tvoří předsíň, schody do podkroví, samostatné WC, koupelna se 

sprchovým koutem, velký obývací pokoj, kterému dominují stará kachlová 

kamna a kuchyň s indukčním sporákem a kuchyňskou linkou, šatna, pracovna 

a kotelna s plynovým kotlem. 

Nahoře se nachází 4 podkrovní ložnice s osmi postelemi, samostatné WC a 

koupelna s vanou. 

Součástí chalupy je i kůlna na odkládání nářadí, kol a podobně. Na dvorku 

naleznete posezení s grilem a přístřeškem až pro 12 lidí. Posezení má velikost 

25m2. Okolí objektu obklopuje travnatá plocha s keříky a stromy. 

Dům je napojen na vodovod, elektřinu a plyn. Je vhodný i k celoročnímu bydlení 

nebo rekreaci. Více informací na tel. čísle 728 959 632. Pouze volat! 

Cena pevná 19 000 000 Kč. 
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