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REDAKCE ČASOPISU 

                                                                                                                                                            

     
                     

                                                                                                    

 

 

ROZHOVORY O MÓDĚ 

Jmenujeme se Sára a Zuzana a přišly jsme s nápadem 

psát články o módě. Můžete se dozvědět, o tom jaká je 

móda v zahraničí a zároveň i u nás.  

 

Ahoj, jmenujeme se Dan a Martin 

a rádi bychom obohatili tento 

časopis o rubriku rozhovorů a 

anket. Chceme vám v ní přinášet 

odpovědi na zajímavé otázky a 

všetečné rozhovory 

s nejrůznějšími lidmi z naší školy. 

Snad se vám naše rubrika zalíbí. 

Ahoj jsme Aďa, Adam, Aďa. Připravili jsme si pár článků o 
ekologii, protože nám připadne důležitá. 

Aďa – grafika 

Adam, Aďa a Aďa - články 

Ahoj, jmenuji se Adéla 

a píšu rubriku o sportu, 

protože jsem vášnivým 

sportovcem. Budu 

pro vás hledat  různé 

zajímavosti o určitých 

sportech, ale i rozhovory 

se sportovci na naší škole. 
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My jsme kluci z 9.B: Michael Rudyk, Michal Žondra, Kristián 

Chreno, a protože trávíme hodně času na sociálních sítích, chtěli 

bychom se s vámi podělit právě o naše zkušenosti a informace 

o nich. Budeme psát o Instagramu, Tiktoku, Facebooku a Youtubu. 

Dozvíte se o historii, zajímavostech, osobnostech a dalších věcech. 
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ROZHOVORY A ANKETY  
z 2. stupně 

 

 

I pro naše letošní čtvrté a poslední vydání časopisu jsme žákům na druhém stupni 

položili pár otázek. Ty se tentokrát zaměřily na akademii, na to, co vás nejvíc v tomto 

školním roce upoutalo a co by to byl konec školního roku bez vysvědčení. 

 

Průzkum 3 Tázaný č. 1 Tázaný č. 2 Tázaný č. 3 Tázaný č. 4 Tázaný č. 5 

Líbila se vám 
letošní 

akademie? 
Ano, velmi. Jo. Tak, šlo to. 

Jo, po té době 
to bylo zase 

dobrý. 

Jo, 
samozřejmě. 

Které bylo vaše 
oblíbené číslo? 

Tanec 
princezen (8.B). 

6.A (Rebelové). 6.B (Reklamy). 
9.A (Parodie 
videoklipů). 

Pomáda (9.B). 

Jaké bude 
vysvědčení. 

Hlavní je, že 
nepropadnu. 

Ale tak není to 
úplně nejhorší. 

Marný jako 
vždy. 

Prospěji, asi 
tak. 

Ale jo, jde to. 

Byl tento školní 
rok v něčem 

speciální? 

Tak třeba ta 
akademie zase 

byla. 

Ano, hlavně 
kvůli tomu, že 

už tu není 
covid. 

Ani zase tak 
moc ne. 

Jo, po dlouhé 
době byla 

akademie a 
nemusí se nosit 

roušky. 

Tak byla 
akademie, už 

skončil covid a 
navíc to je pro 
mě poslední 

rok. 

 

  Rozhovor s  

DEVÁŤÁKY NAŠÍ ŠKOLY 

 
Lze se asi shodnout na tom, že na celé základní škole jsou dvě nedůležitější období. První 
třída a devátá třída. A jakožto zástupci druhé jmenované skupiny jsme se vám rozhodli 

v našem posledním vydání časopisu přiblížit náš život, způsob myšlení, povinnosti i radosti. 
Oslovili jsme proto několik zástupců devátých tříd, aby nám tuto problematiku osvětlili. 

 
Co tě jako deváťáka nejvíc potěší a co zase nejvíce zamrzí? 
1. Nejvíce mě potěší, když se mi daří to, co jsem dřív neuměla, a nejvíc zamrzí, když někteří říkají, že 
„no, už jste deváťáci“. To je trochu blbé. 
2. Nejvíc mě potěší, že jsem zase o rok starší a naučím se o dalších věcech potřebných k životu. Ale 
jako deváťáka mě zamrzí to, že ta léta na základní škole utekla jako voda. 
3. Nejvíc mě potěší, když si učitelé všímají snaživosti a píle v hodině a ohodnotí ji třeba jedničkou. 
4. Tak nejvíce mě potěší vidět moje kamarády, jít za svými sny a plnit si je. To, co mě mrzí je asi, že 
právě v deváté třídě si uvědomíte, kolik jste toho prožili se spolužáky od první třídy až do devítky, že se 
s nimi nechcete rozloučit a nejraději byste si to celé zopakovali znovu. 
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Jaké jsou hlavní rozdíly mezi např. prvním stupněm a devátou třídou? 
1. Rozdíl je v tom, že na prvním stupni to za prvé není tak náročné a mají o hodně méně starostí a za 
druhé nemají takové ty problémy, jakože neví na jakou školu si dát přihlášku atd. 
2. První stupeň je o dost lehčí a víc tolerantnější než druhý stupeň, není to tak těžké a nezabírá nám to 
tolik času. Tedy aspoň já to tak vnímám. 
3. Nejznatelnější je asi rozdíl mezi počtem předmětů, hodin a proto i vyučujících. 
4. Rozhodně učení, kolektiv ve třídě a další podobné věci. 
 
Jsou nějaká „nepsaná pravidla“, které musí deváťák dodržovat? 
1. Myslím, že ne. 
2. Musí o dost víc poslouchat, vnímat učivo víc než v minulých ročnících, jelikož se mu to všechno bude 
hodit k přijímacím zkouškám, které mu ovlivní život. 
3. Nevšiml jsem si. 
4. Určitě jich pár máme, mezi hlavní bych dala- užívat si poslední rok na škole, dokud můžete, protože 
než se nadějete, budete na SŠ. 
 
Jaký je kolektiv v deváté třídě, když s týmiž lidmi chodíš do stejné třídy tak dlouhou dobu? 
1. Kolektiv v naší třídě je velmi dobrý, všichni spolu vycházíme celkem bez problému a popravdě mi to 
ani nepřijde, že s těmi stejnými žáky chodím už devět let. 
2. Náš kolektiv si je hodně blízký, obzvlášť teďka v deváté třídě, když se většina z nás neuvidí hodně 
dlouho. Osobně mě tihle lidé budou chybět a mrzí mě, že je poslední rok na základce. 
3. Určitě je velmi spřátelený a ucelený. Těch devět let spolu je zkrátka na první pohled jasně vidět. 
4. Kolektiv v naší třídě je úžasný, jsem ráda, že ne sice vždycky, ale většinou se dohodnete na stejné 
věci, dokážeme si pomoct a podobné věci. Řekla bych, že všichni ve třídě táhneme za jeden provaz. 
 
Existuje nějaká rada, která by mohla budoucím deváťákům v čemkoliv pomoci? Na co si dávat 
pozor nebo co zase až tak nehrotit? 
1. Pár rad určitě mám. Nevykašlat se na školu, i když se řekněte „jsem v deváté třídě”, a rozhodně se 
učit na přijímačky, ale zase to nepřehnat a tolik to nehrotit. 
2. Žádný deváťák by neměl 9. ročník a přijímací zkoušky podceňovat a měl by začít se připravovat dřív, 
než bude pozdě. Pokud mají někteří dost velký problém s matematikou a češtinou, tak ať si nechají 
pomoct od rodičů či učitelů, případně chodit na doučování. 
3. Asi hlavně nepodceňovat školu. Devátá třída přece jen už není nějaká „brnkačka“. Taky je ale 
potřeba si ten poslední ročník užít. 
4. Tak asi připravovat se na přijímačky, ale zároveň to nehrotit až tolik, musíte si důvěřovat v tom, že 
to zvládnete. A hlavně si ten poslední rok pořádně užít a to nejen se spolužáky, ale i s učiteli. 
 
Jak bys zhodnotil své působení nejen v deváté třídě, ale během všech let na naší škole? Máš nějaké 
speciální zážitky či „highlighty“ (tj. zvláštní události, které stojí za zmínění)? 
1. Zhodnotila bych ho velmi kladně, za mě jsem všechny třídy prošla bez problému a hlavně mám na 
co vzpomínat. Moje největší zážitky byly vždycky školní výlety, škola v přírodě a hlavně akademie, na 
které budu ráda vzpomínat. 
2. Ano, mám spoustu zážitků, na které rád budu vzpomínat. Myslím si, že se mi tady velice dařilo a 
hodně jsem se zde naučil, i když se někdy nedaří, hlavně v deváté třídě, tak se s tím jakžtakž poperu a 
budu vždy na tuhle školu vzpomínat v dobrém. 
3. Určitě, těch vzpomínek je opravdu mnoho. Ať už to byla škola v přírodě, akademie nebo lyžák, na 
naši třídu budu vzpomínat jen a jen v dobrém. 
4. Na této škole se mi líbilo i přes ty těžší časy, které mě většinou naučily se více snažit, za což jsem 
vděčná i několika učitelům.  Jak jsem už říkala, nejraději bych si to celé zopakovala. Až na nějaké testy, 
ty bych radši vynechala. 

Daniel Kotula, Martin Grepl 9.B 
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ROZHOVORY z 1. stupně 
ROZHOVORY S DĚTMI:  

1. Jaké vystoupení se ti líbilo na akademii? 

Leontýna Navrátilová: …,,Shakira.”  

Amálie Střeláková: …,,Shakira.” 

Michal Buriánek: …,,Tanec princezen.”  

Hynek Bašista: … ,, 7.B”  

Eliška Monsterová: …,, Nebyla jsem tam.”  

Natálie Žvátorová: …,,Disko cvok.” 

Anna Pospíšilová: … ,,Závěrečná písnička.”  

Richard Dobrovský: …,, Disko cvok.”  

Vendula Marešová: …,,Já jsem tam nebyla.” 

Monika Doleželová: …,,Tanec princezen.”  

Anna Andrašková: …,,Tanec princezen.” 

Dominik Vavruša: …,,Tanec princezen.” 

 

2. Pojedete o prázdninách na dovolenou? 

Leontýna Navrátilová: …,,Nikam.” 

Amálie Střeláková: …,,Chorvatsko.” 

Michal Buriánek: …,,Do Čech.” 

Hynek Bašista: …,,Na Slovensko.”  

Eliška Monsterová: …,,Do Lipové.” 

Natálie Žvátorová: …,,Na Kanáry.” 

Anna Pospíšilová: …,,Do Březnice.” 

Richard Dobrovský: …,,Možná.” 

Vendula Marešová: …,,To ještě nevíme.” 

Monika Doleželová: …,,Na Slovensko.”   

Anna Andrašková: …,Asi ne.” 

Dominik Vavruša: …,,Anglie.” 
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3. Co budete o prázdninách? 

Leontýna Navrátilová: …,,Budu mít oslavu narozenin.” 

Amálie Střeláková: …,,Přijede ke mně kamarádka.” 

Michal Buriánek: …,,Oslava narozenin.”  

Hynek Bašista: …,,Půjdu k brantrancovi.”  

Eliška Monsterová: …,,Budu v bazénu.” 

Natálie Žvátorová: …,,Budeme jezdit na výlety.” 

 Anna Pospíšilová: …,, U babičky a dědy.” 

Richard Dobrovský: …,,Budu u tety.” 

Vendula Marešová: …,,Bazén.” 

Monika Doleželová: …,,Bazén.” 

Anna Andrašková: …,,Bazén aquapark.” 

Dominik Vavruša:  …,,Bazén.” 

 

 4. Co máte nejraději na prázdninách? 

Leontýna Navrátilová: …,,Koupání.” 

Amálie Střeláková: …,,Narozky.” 

Michal Buriánek: …,,Narozky.” 

Hynek Bašista: …,,Hraní.” 

Eliška Monsterová: …,,Všechno.” 

 Natálie Žvátorová: …,,Nechodíme do školy.” 

Anna Pospíšilová: …,,Nemusíme se učit.” 

Richard Dobrovský: …,,Nemáme úkoly.” 

Vendula Marešová: …,,Sluníčko a teplo.”  

Monika Doleželová: …,,Jezdíme na dovolenou.” 

Anna Andrašková: …,,Můžu spát jak dlouho chci.” 

Dominik Vavruša: …,,Mám klid.” 
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  5. Jak moc se těšíte na prázdniny? 

Eliška Monsterová: …,,Hodně.”  

Natálie Žvátorová: …,,Hodně.” 

Anna Pospíšilová: …,,Hodně.” 

Richard Dobrovský: …,,Hodně.” 

Vendula Marešová: …,,Strašně moc.” 

Monika Doleželová: …,,Hrozně moc.”  

Anna Andrašková: …,,Hodně moc.” 

Dominik Vavruša: …,,Moc.” 

 

Kypastová, Studentová, Menšíková, 9.B  
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YouTube 
 

 

 

 

Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9.B  
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 Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9.B 
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Gaijin Entertainment 
 

 

 
Je maďarská herní společnost se sídlem v Budapešti. Vznikla v roce 

2002.  

Byla založena Antonem a Kirillem Yudintsevem, kteří pracovali v roku 

2003 na první hře s názvem ´´Bumer. Byla inspirována 

stejnojmenným ruským filmem. 

Na začátku roku 2005 začali pracovat na hře Adrenaline, která vyšla 

na konci stejného roku a stala se velice známou v žánru závodních 

her. 

V roce 2009 vydali Fantasy hru X-Blades a pokračování populárního 

válečného simulátoru IL-2 Sturmovik. 

Následující rok začali pracovat na mobilní hře Modern Conflict, která 

se stala známá na celém světě a spousta lidí ji hrají dodnes. Začali 

rovněž pracovat na simulátoru Apache: Air Assault a ten pojednával o 

legendární americké helikoptéře AH-64D. 
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                   War Thunder 

            

V roce 2013 Gaijin Entertainment ohlásil že se pracuje na nové hře s 

názvem War Thunder: World of planes, prve se jednalo o další letecký 

simulátor, ale kvůli dobrým ohlasům se na ní začalo pracovat více. 

Rok 2015 přivedl do hry veliké změny, byly ohlášeny pozemní vozidla 

a změna názvu hry. Na konci roku se tak stalo, hra byla přejmenována 

na War Thunder a byly přidány Americké, Německé a Ruské pozemní 

vozidla. Na hře se do dnes aktivně pracuje, přidávají se nové národy, 

vozidla a mapy, a kvůli tomu se hra drží jako nejhranější vojenská hra. 

                               

Enlisted  

                  
Jedná se o nejnovější hru od společnosti, která vyšla v roku 2020, 

jedná se o střílečku která se odehrává ve druhé světové válce. A hra 

se kvůli velice dobré údržbě serverů drží na špičce FPS her.  

 

 

Kyselák Tomáš, Huťka Matyáš 9.A  
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REVOLUCE PLAVEK 
Blíží se znovu léto a plavky jsou víc než nutnost. Pojďme se tedy podívat na vývoj plavek a 

na to, jak vypadaly  dříve a  nyní. 

1900 – 1910 

Odhalená kůže není největší trend, a proto  ženy plavou v těžkých krinolínových šatech, 

punčochách a občas dokonce i v botách. Co ale naopak frčí je námořnický proužek. 

                                  

 

1920 

Odhalená stehna nebo paže se už nepovažují za pohoršující. Mezi kolenem a okrajem plavek 

by ale mělo být nejméně 15 cm. Ale pozor do plavek se nehublo, ale tloustlo. Ženský ideál 

krásy byl tehdy trochu jinde než dnes.  

                                

 

1940 

Do módy poprvé přicházejí dvoudílné plavky. Odhaluje se další kus kůže 

.  
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1950 

Je rok 1946 a na trh vycházejí první bikiny. Veřejnost je pohoršena a trvá 10 let než přijme 

mikroplavky a stanou se běžným kouskem každého šatníku. 

  

 

1990 

Seriál Pobřežní hlídka si vzal plavkovou módu pod svá křídla. V topu  jsou jednobarevné, jednodílné 

plavky. 

 

 

 

2000 

Nové tisíciletí, nové střihy, barvy i materiál. Dámské plavky zažívají zlatou éru. Kostice, pušapky, 

tanga, brazilky, kraťásky, sukně.  Všechno kreativní a hravé je trendy. 

 

  

                                                                   Sára Rudolfová a Zuzana Přidalová, 9.B 
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Móda- tajenka 
 

 

1.  

               2.  

        3.  

                                       4.  

         5.  

 6.           

                         7.  
 
 
 

Tajenka: ……………………………… 
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1. Kreativním ředitelem značky Chanel byl návrhář 

(příjmení)...? 

2. Oblíbená značka, která má šelmu jako symbol 

...?     

3. Síť obchodů H&M má původ ve..(země)?  

4. Slavné modelky, které jsou sestry…..(příjmení)? 

5. Pruhem ze zelené, červené a znovu zelené je 

proslulá značka...? 

6. V jakém městě vždy probíhá Met Gala…..? 

7. Která značka byla založena v Římě roku 1925…..? 

 

 

 

 

 
Zdroje:  

https://www.redbubble.com/i/sticker/Beautiful-Drawing-Flowers-by-

Abdulhakim001/49941587.EJUG 
 https://www.redbubble.com/shop/romantic+flowers+stickers 
 
 

 

Vytvořily: Zuzana Přidalová a Sára Rudolfová  

                                            9.B 
 
  

https://www.redbubble.com/i/sticker/Beautiful-Drawing-Flowers-by-Abdulhakim001/49941587.EJUG
https://www.redbubble.com/i/sticker/Beautiful-Drawing-Flowers-by-Abdulhakim001/49941587.EJUG
https://www.redbubble.com/shop/romantic+flowers+stickers
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EKOLOGIE 
Eroze = znehodnocení půdy, ztráta její produkční schopností.  

 - Jedná se o půdu hlavně zemědělskou, lesní (v důsledku těžby) 

 - Proces eroze je přírodní, nelze jej zcela zastavit   

  vodní 

  

Vodní eroze 

- rušivá činnost vody na 

horninový podklad 

- Přesah VE. do okolních států: 

Rakousko , Německo, Polsko, 

Slovensko 

 

Větrná er. 

- "deflace" = proces 

rozrušování půdního pokryvu a 

nezpevněných zrnek hornin 

- Přesah VE. do okolních států: 

Slovensko, Rakousko 

 

      

      Sněhová er. 

  - způsobena hlavně táním 

sněhu 

Er. Orbou a sklizňová 

 EO.- způsobuje pohyb půdy         

.  ve směru svahu při orbě 

   ES.- odnosem půdy při                 

.    odvozu plodin z pole 

KUBÍKOVÁ A. 9.B 

NOVOTNÝ A. 9.B 

ČLÁNKY: NOVOTNÝ ADAM, ADÉLA KUBÍKOVÁ 

GRAFIKA: MALÍKOVÁ ADÉLA                                        9.B 

Zdroje 

https://cs.wiki

pedia.org/wiki

/Eroze, 

http://www.er

oze.wbs.cz/ 
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Běh 
 

Běh u nás začíná být sportem číslo jedna. Nejméně jednou za měsíc si jde zaběhat 

pětina populace. Jeho výhodou je, že jedince nijak nesvazuje, běhat se dá téměř 

vždy a všude, navíc za minimální náklady. Obvykle běžci platí jen za dobrou obuv a 

funkční oblečení. Přičemž blahodárné účinky běhu na lidský organismus mohou být 

k nezaplacení. Mozek je při běhu zásoben kyslíkem o 25 % více než při sezení. 

Zaktivují se tak neurony, které jedince zklidní, utlumí pocity úzkosti, stresu či 

deprese. Člověk se proto po běhu cítí mnohem lépe, optimisticky a pln energie, 

kreativity a aktivity.  

Běh, ostatně stejně jako všechny aerobní sporty, zlepšuje funkci plic, krevního 

oběhu a posiluje srdce. Pokud se mu budeme pravidelně věnovat, můžeme snížit 

riziko kardiovaskulárních nemocí a zvýšit odolnost svého organismu. Navíc díky 

pohybu na čerstvém vzduchu bude mít naše tělo lepší obranyschopnost proti 

vnějším vlivům a různým bakteriím. 

 A pokud vás trápí špatná kvalita spánku, máte tu další důvod, proč dát běhu šanci. 

Jakmile s ním začnete, „ovečky“ už počítat rozhodně nebudete. Slyšeli jste někdy o 

endorfinu, hormonu štěstí? Přesně ten naše tělo vyplavuje během fyzické aktivity. 

Ve spojení s provoněnou přírodou, kterou si díky běhu budeme moci dosyta užít, se 

proto dostaneme do lepší nálady, zaženeme stres, chmurné myšlenky, a dokonce 

budeme mít mnohem více energie na další aktivity.  

Kdo běhu již propadl, má v tomto ohledu jasno – je to zkrátka nejlepší přírodní 

antidepresivum. Totéž, co o čase, platí i o prostoru. Nemusíte si doma budovat 

posilovnu ani ztrácet čas přemisťováním na bazén či zimní stadion. Běh je svobodný 

pohyb, ideální pro lidi, kteří se neradi omezují na předem vymezený prostor. 

Běhejte v místním parku, na dovolené, na vycházce se psem…Existují mýty, které 

tvrdí, že běh zatěžuje pohybový aparát a vede k trvalé invaliditě.  

Opak je ale pravdou. Pravidelný běh posiluje vazy a šlachy a dokonce zabraňuje 

řídnutí kostí a je tedy prevencí osteoporózy. Je však důležité nadměrně se 

nepřetěžovat a mít kvalitní boty, jež chrání naše klouby před nárazy při došlapu. 

Výzkumy ukazují, že běhání pozitivně ovlivňuje zdraví vnitřních orgánů. Při 

pravidelném běhu dochází k částečné obnově jaterní tkáně, reguluje se krevní cukr 

a ledviny jsou méně zatěžovány díky výraznějšímu prokrvení.                                                        

Adéla Brabcová, 9.B 
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Vtipy 

Závěr školního roku je tady a s ním přichází spousta legrace 

"Tak co vízo?" 

"Super, mám samé jedničky." 

"Tak to je hustý, to ses asi celý rok jen učil,  

"Jsi blázen? Mám novou tiskárnu." 

     
Syn ukazuje svému otci vysvědčení a ten začne křičet, že nic horšího 

nikdy v životě neviděl.  

"To jsem našel ve tvých věcech, tati. A je tam tvoje jméno." 

  
Tatínku, má maminka ve všem, co řekne, pravdu? Ptá se malý Simon 

svého otce. 

"Ano, naprosto ve všem. A co říkala?" 

"Ukázal jsem ji vysvědčení a říkala, že jsem hloupý po tobě."  
 

Tatínek si s otevřenou pusou prohlíží vysvědčení svého syna a on povídá:  

"Chtěl jsi vidět samé jedničky, tak jsem si půjčil vysvědčení od kamaráda." 

 

Otec si prohlíží vysvědčení svého syna a rozčiluje se:  

„Zase jsi na vysvědčení dostal pětku z dějepisu!“  

Syn se brání:  

„Táto, za to nemůžu já, to zavinil Alexandr Veliký!“  

Maminka vykoukne z kuchyně:  

„Tak si najdi jiného kamaráda!“ 

 

 

Vojta Přidal, 9.A 
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Jáchym Trnka 9.B  
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Samoochlazovací sklenice Kotula&Grepl 

Zeptejte se sami sebe: 

-Chtěli jste se v ukrutném vedru napít lahodně ledového         

nápoje, ale ten se mezitím ohřál? 

-Milujete studené pivo, Colu či džus, ale teplé je nemůžete 

vystát? 

MY MÁME ŘEŠENÍ! 

Představujeme vám: 

Samoochlazovací sklenici Kotula&Grepl 

Specifikace V = πr² = 3,14 . 5² =  3,14 . 25 ≐ 1570 cm3 =  1,57 dm3 = 1,57 litrů 

Složení:  99,34675 % = PLAST , 0,65325 % = Ostatní kovy                                                                                                                        

 

Princip- do horní komory se doplní led či ledová voda. Ta se poté přes EXTRÉMNĚ SLOŽITÝ 

A NORMÁLNÍM SMRTELNÍKŮM NEVYSVĚTLITELNÝ mechanismus filtruje do hlavní nádoby a 

ochlazuje tak váš nápoj a to až po dobu 12 HODIN. 

Cena-  A i přesto, že se jedná o naprosto revoluční vynález, si nemusíte brát pro 

jeho koupi půjčky. Jeho cena je totiž pouhých 9999 Kč. K tomu jsme ale pro 

první 3 měsíce od uvedení domluvili s donáškovou společností Pošťák Pat s.r.o. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKU. Po tyto 3 měsíce bude doprava zcela ZDARMA. 
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Ale pozor, to stále není vše! 

 

 

 

Pokud si produkt objednáte hned teď, dostanete 

ne jednu, ale hned DVĚ sklenice, a to za cenu 

jedné. 

ALE POZOR, TO STÁLE JEŠTĚ NENÍ VŠE! 

Pouze pro VÁS jsme si připravili SPECIÁLNÍ slevu. 

Za náš výrobek tak nezaplatíte 

 ani 9999 Kč, 

 ani 9998 Kč, 

 ani 9997 Kč,  

ani 9996 Kč, 

 ale pouhých 9995 Kč. To je sleva celých 0,5 ‰ 

původní ceny. A to pouze pro VÁS! 

 
Pro další informace navštivte náš web: www.moravstiidioti.cz nebo nás kontaktujte na čísle 000 000 001.  

Pokud budete chtít podat na firmu Kotula&Grepl trestní žalobu za nefunkční produkt, prosíme, podejte ji na 

jméno Adam Štěpánek. Předem děkujeme.  
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