
Movember 
 
 

 Pozorte, pozorte - jaký je 

měsíc? Prosinec. A to 

znamená co? Byl movember. 

Kníry a ještě další delší kníry. 

Máme pro vás něco krásného, 

tak čtěte dál… 

 

…Je to prosté… muži 

movemberu si po celém světě 

nechávají narůst celý měsíc 

knír, jehož prostřednictvím 

upozorňují na otázku 

mužského zdraví. Proto za 

tím stojí každý muž, který se 

prvního listopadu oholí a do 

konce listopadu si nechává 

narůst knír. 

 

 Nejen muži s knírem toto 

mohou podpořit, ale i firmy, 

rodiny, skupiny přátel a 

jednotlivci po celém světě 

toto podporují finančními 

příspěvky posílané nadaci 

movember. 

Jejím cílem je zvýšení 

povědomí o nemoci prostaty a 

potřebě včasné detekce. 

 

 Jako vždy to jde i jinak… 

skupina mladých lidí se již 

druhým rokem snaží 

Movember podpořit 

prostřednictvím pečení 

perníčku ve tvaru kníru, vždy 

originálně a nápaditě 

zdobený, za symbolickou 

cenu dvaceti korun, které 

putují na nadaci. 

 

 Letos to povýšili o level výš 

a stvořili kalendář plný knírů 

na mužných tvářích, jehož 

koupí se staneš MoBro nebo 

MoSista a přispěješ tak 

k osvětě mužského zdraví… 

 

cz.november.com 

   

 

                             
 

                                    Sára Špinarová 

 

Sára Špinarová 

Ondřej Musil 

Mgr. Alena Opršalová 

Ing. Robert Suchánek 

Podzim 

 
Možná znáte ten nádherný 

pocit, kdy po konci léta 

přijdete do školy nebo práce 

a… Nic není tak, jak jste si 

namysleli. Možná to má co 

dělat s tím, že pouhou 

myšlenkou opravdu 

nedokážeme ovlivnit veškeré 

dění v příštím půl roce. 

Možná to je tím, že naše vize 

ideálního světa se nemusí 

logicky 100% shodovat s vizí 

ideálního světa lidí v našem 

okolí.  

 

  

 Možná to je tím, že naše vize 

ideálního světa se nemusí 

logicky 100% shodovat s vizí 

ideálního světa lidí v našem 

okolí.  

 Jde ale o to, i když je někdy 

těch „na houby“ věcí opravdu 

hodně, z toho nebýt 

v depresích, ale zkusit s tím 

něco dělat.  

  

Samozřejmě je fajn s tím 

udělat tu nejlepší možnou 

věc, například pokud šéfovi 

vadí, že chodíte pozdě, 

ideální řešení je začít chodit 

včas a ne orodovat za 

změnění pracovní doby o půl 

hodiny. Doufám, že jste mou 

metaforu pochopili. 

 

 Takže nepáchejte sebevraždu 

jen kvůli tomu, že je toho 

hodně, nebo je sychravé 

počasí. Prostě jen udělejte co 

musíte, případně co je ve 

vašich silách. Nezaručí vám 

to instatně dobrou náladu, ale 

aspoň budete mít čisté 

svědomí. 

                           Ondřej Musil 



TGM 

 
 V listopadu jsem se vydal s 

paní učitelkou Bojdovou do 

Prahy na vyhlášení celostátní 

soutěže 

„Tomáš Garrigue Masaryk – 

život, dílo a odkaz pro 

současnost“. 

  

 Úkolem soutěže bylo napsat 

práci, která bude souviset s T. 

G. Masarykem. Objevilo se 

spoustu různých témat, 

například TGM a jeho lásky, 

TGM a sport, a tak dále. 

 

 Moje práce se jmenovala 

„Záhadná smrt v Polné aneb 

TGM a Hilsneriáda“. 

 

 

 Během vyhlašování mě 

popadla neskutečná tréma, ale 

po přečtení mého jména při 

udělování prvního místa se 

vše změnilo. Největší radost 

mi ale neudělala celková 

výhra, ale Medaile T. G. 

Masaryka. 

 

 V příštím roce bych se chtěl 

této soutěže zúčastnit znovu s 

tématem, které na této soutěži 

ještě nezaznělo. Ale nechte se 

překvapit. 

                             

 

                            Dominik Cypra 

 

Mgr. Alena Opršalová 

Ing. Robert Suchánek 

Dominik Cypra 

Vít Kiršner 

Besídka 

 
 Na začátku školního roku 

jsme se v parlamentu bavili 

o akcích, které budeme 

realizovat a padlo slovo 

vánoční besídka. Členům 

parlamentu se to zdálo jako 

dobrý nápad, který se 

odhlasoval. Vánoční besídka 

se uskuteční 19. 12. 2017.  

 

 Na programu je vystoupení 

jednotlivých tříd, které se 

rozhodly zapojit, vánoční 

film, dílničky, volba 

královny a krále MSŠ 

Letovice, soutěž o nejlepší 

vánoční cukroví.  

  

 Konec besídky by měl být 

nejpozději v 13:00. Pokud 

budou po besídce dobré 

ohlasy, tak budeme 

přemýšlet o realizování i v 

příštím roce.  

  

                                Vít Kiršner 


