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Přinášíme Vám další dvojčíslí školního časopisu. 

Máme za sebou 2 měsíce školní docházky a už se 

pomalu těšíme na Vánoce, s nimiž jsou spojeny 

všemi milované prázdniny. Věříme, že si je všichni 

užijí podle svých představ… 

 

LISTOPAD 

Historie 

 17. listopad 1989       

 Sametová revoluce (slovensky nežná revolúcia) je označení 

období revolučních změn v Československu mezi 17. 

listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k 

pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení 

na demokratické principy. K urychlení změn přispěl rozpad 

bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost 

obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. 

Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj 

nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít 

násilí či ozbrojeného boje (jedná se o modelový příklad 

praktického využití nenásilné akce, jejímž výsledkem byla 

hluboká celospolečenská změna). Vyjma událostí ze 17. listopadu, 

kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, byla revoluce 

provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen 

jediný život. 

 

Pranostiky na listopad 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 

Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, 

bude zima tuhá. 

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima. 

O Martině po ledu - o Vánocích po 

blátě. 

Na svatého Martina bývá dobrá 

peřina.  
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Svátek Všech svatých 

vátek Všech svatých vychází z doložené historické 

události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. 

Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval 

kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak 

vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné 

blaženosti. Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této 

blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž 

katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako 

vzpomínka na mrtvé.           

                            

 

Slaví jej mnoho států a národů, každý po 

svém. Zatímco ve střední Evropě mají 

dušičky klidný průběh, v anglosaských 

zemích a především v Americe si lidé na 

31.10. pečlivě připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní 

veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit… Halloween se ale 

v posledních letech, s importem širších kulturních tradic, začal 

drát i do Česka. Popravdě má tento proud u nás nemálo odpůrců… 

Rozhodně k našim zemí patří na Dušičky více právě uctění 

památky mrtvých – řezanými květinami na hrob, tichou 

vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi. A leckde i setkání 

s příbuznými a blízkými, kteří jsou od nás daleko a jindy si na 

setkání nenajdeme čas… 

Bavíme se společně 
 

Vtipy  

 

"Pepíčku, proč dáváš té slepici žrát čokoládu?" ptá se maminka. 
Pepíček odpoví: "Aby snášela kinder vajíčko!" 
                                 

 

Malý Pepíček jde do obchodu koupit vydru. Jenže šišlá a 

prodavačce řekl, že chce vydvu. Prodavačka mu jí dá a Pepíček 

jde domů. Cestou potká dva policisty a ten první říká: "Něco tady 

smrdí" a Pepíček odpoví: "vydva." 
 
 
 

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: 
"To, že máš 3 z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale, že si propadl z 
dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" 
 
 
 

Pepíček volá radostně na tatínka:  

"Tati, já už umím psát!"  

"A co jsi napsal?"  

"To nevím, ještě neumím číst!"  
                                                                                  

 

 

S 

http://pohrebnikamenictvi.cz/jednohroby


PROSINEC          
Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední 

měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu 

jako září. 

21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí 

nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli 

nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. 

V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se 

jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V 

roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý 

den, začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli 

prosince advent. 

Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány 

tyto dny k prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí 

poslední týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. 

Takový rok má vždy 52 kalendářních týdnů. 

Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ 

(problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 

občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen 

též od slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož 

tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností původu 

je odvození od slova "prosit" v souvislosti s vánočním 

koledováním. 

dvent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl 

před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání 

příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba 

rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly 

zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. V posledních dvou 

stoletích nabývá na důležitosti materiální příprava Vánoc - 

kupování vánočních dárků, pečení cukroví, úklid a výzdoba 

domovů adventními a vánočními dekoracemi.    

 

                               
      

V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako 

železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení železná neděle je 

umělé, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná a 

zlatá. 
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Vánoce  je označení pro zimní období, v němž je 

podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S 

Vánoci souvisí doba adventní, která Vánocům předchází a slouží 

jako příprava na slavnost. V Česku a řadě dalších zemí začíná 

oslava Vánoc již na Štědrý den, 24. prosince, kdy 

je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti. K Vánocům se pojí 

množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční 

stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, 

které podle české tradice nosí Ježíšek, 

či vánoční cukroví.  

              

     Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně 

rozšířených vánočních tradic. Většina z vánočních cukroví se 

připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a 

různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi typické patří 

cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit 

strouhaným kokosem nebo kakaem. Typickými vůněmi 

jsou vanilka a rum, typickým kořením skořice.                      

Oblíbené druhy:                           

  Linecká kolečka                          

 Kokosové pusinky 

  Medvědí tlapky

 Vanilkové rohlíčky 

 Vosí hnízda 
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Pranostiky na prosinec 
Pranostiky - to jsou vzkazy a rady našich předků budoucím 

generacím. V dobách, kdy předpověď počasí v moderní podobě 

tak, jak ji známe dnes, ještě neexistovala, nezbývalo lidem než 

odhadovat vývoj počasí na základě zkušeností s počasím pro 

roční období, měsíc či konkrétní datum. Činili tak podle svých 

dosavadních zkušeností, které se nezřídka na základě 

pravidelných meteorologický jevů opakovaly. 

Pranostiky jsou tak vlastně prognózy neboli předpovědi počasí. A 

to doslova: slovo pranostika je odvozeno z 

latinského prognosis tedy předpověď.  

 
Na svatého Mikuláše je už zima celá naše. 
 

Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je 

přibíjí. 

 
O svatém Mikuláši často snížek práší. 
 

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí. 

 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 
 

Svatá Lucie noci upije, ale dne 

nepřidá.  

 
   
  

 

Postup krok za krokem – výroba věnce 

1. krok: Příprava korpusu věnce 

Chvojí si nastříháme zahradnickými nůžkami na jednotlivé 

větývky o délce cca 15 cm. Dále si připravíme vázací drát a na 

dokončení zelenou šicí nit, která by měla mít podobnou barvu 

jako chvojí                          

.  

 

 

Drát si připevníme ke korpusu 

věnce.  

Postupně na korpus klademe jednotlivé větvičky v hustých 

vrstvách, tak abychom pokryli celý korpus z vrchní strany a boků 

a nikde nevykukoval. Ze spodní strany větvičky být nemusí. 

Vrstvu ovineme vázacím drátem a 

pokaždé utáhneme. Snažíme se 

zakrýt předchozí smyčku z drátu. 

javascript:void(0)
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Není cílem na poprvé vázacím drátem vytvořit ideální tvar věnce, 

je nutné korpus dostatečně pokrýt chvojím a připevnit. Jakmile 

dokončíme omotávání vázacím 

drátem, uděláme na něm smyčku a 

zajistíme.  

     

Nyní již korpus připomíná věnec z chvojí, ale ještě je potřeba ho 

„učesat“. Vezmeme si šicí nit, která by měla mít barvu podobnou 

chvojí, aby nebyla vidět a nerušila 

výsledný dojem.  

Nit přichytíme ke korpusu a postupně jí 

začneme korpus omotávat, hustěji než v 

případě vázacího drátu, nyní už musíme přichytit trčící větvičky 

a dát věnci výsledný tvar.  

2. krok: Na věnec připevníme kovové kalíšky na svíčky 

(některé mají bodce, ty zapíchneme 

do korpusu). Kalíšek přilepíme tavnou 

pistolí. Dbáme na to, aby byly kalíšky na svíčky rozmístěny 

souměrně.  

Připravíme si čtyři mašle. Ze stuhy si 

ustřihneme čtyři stejné díly cca 30 cm 

a uvážeme z nich mašle.  

Mašle opět připevníme tavnou pistolí pod kalíšky na svíčky. Ze 

zadní strany na uzlík dáme malé množství tavného lepidla a 

přitiskneme na věnec, několik vteřin přitlačíme. 3. krok: A nyní 

máme věnec připravený na finální 

zdobení. K tomu můžeme použít 

jakékoliv vánoční ozdoby, řetězy, 

sušené plody, skořici, šišky a jiné. Lze 

tvořit z toho, co najdete doma anebo můžete vyrazit na nákup do 

květinářství, ale i do řetězců jako je KIK, IKEA a jiné.                                   

Před samotným zdobením byste si 

měli rozmyslet, jakou barvu bude Váš 

věnec mít.  



             

 

iný kraj, jiný mrav – toto okřídlené rčení platí bezezbytku 

i pro oslavy Vánoc. Platí sice, že Vánoce jsou primárně 

oslavy narození Ježíše Nazaretského, způsobů, jak jeho 

narození lidé slaví, jsou ale stovky.  

Přidejte k tomu ještě oslavy v zemích, kde jsou 

Vánoce slaveny kvůli odlišnému náboženství pouze v duchu 

konzumu, a máte pestrou mozaiku, ve které je každý dílek jiný. 

Tak trochu jiné americké Vánoce – vítejte na Havaji! 

I na Havaji se zdobí stromky – i když je tam v době vánočních 

svátků třicet stupňů ve stínu. Místní markety jsou plné 

jehličnanů, které si místní odnesou domů a klasicky nazdobí. 

Tradicí je také pořízení akvária s ostencem. A pak už se jen 

čeká. Na co? Na připlutí „vánoční lodi“, alternativy klasického 

sobího spřežení. 

Jižní Amerika – Vánoce jako karneval   

Jihoamerické státy mají silnou katolickou tradici. Vánoce jsou 

proto pro místní velmi důležité a náležitě, věrni svému 

temperamentu, je oslavují. Výzdobou a bujarostí si v ničem 

nezadají s karnevalovou atmosférou. 

Dárky v Jižní Americe nenosí Santa Claus, ani „náš“ Ježíšek, 

nýbrž Otec Vánoc, který do domů vstupuje okny, která proto 

musejí zůstat otevřená. Na Jamajce znění koledy v reggae stylu, 

v Brazílii zase ti movitější večeří nadívaného páva. 

Čína Vánoce neslaví 

V nejlidnatější zemi planety se „klasické“ Vánoce neslaví. 

Mnohem důležitější jsou pro Číňany oslavy čínského Nového roku, 

který může připadnout na jakékoli datum mezi 21. lednem a 21. 

únorem. Štědrý den a stejně tak 25. a 26. prosinec jsou tady 

běžné pracovní dny. 

Vánoce pod africkým sluncem 

Do Afriky Vánoce dorazí v polovině místních letních prázdnin. 

Vánoční svátky jsou místními křesťany chápány převážně jen z 

církevního hlediska. Dárky se dávají minimálně a když – tak 

hlavně dětem a praktické – jako jsou školní pomůcky nebo 

oblečení. Sváteční večeře tady často probíhá pod širým nebem a 

servíruje se rýže, vařené maso a ovoce.  

 

  

J 



                   2. svátek vánoční – Štěpán 
Svatý Štěpán byl jeden z prvních 

sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě, který 

podle Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše 

Krista. Byl ukamenován za tvrzení před synedriem, že jsou židé 

vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu. Rozsudek byl 

vykonán mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou do 

Jeruzaléma. 

Koleda, koleda Štěpáne! 

Co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 

upad jsem s ní na ledu, 

psi se na mě sběhli, 

koledu mi snědli. 

Co mám smutný dělati? 

Musím jinou žebrati. 

Koledu mi dejte, 

jen se mi nesmějte!  

Koledu mi dali, 

přece se mi smáli.  

Se slavností Narození Páně je tradičně spojena také příprava 

scén narození, tzv. betlémů, které poprvé připravil 

roku 1223 sv. František z Assisi. Tradiční jsou také vánoční hry, 

připravované většinou jako pásmo scén z příběhu o Ježíšově 

narození a koled. 

          

Nejznámější koledy: 

Štedrej večer nastal 
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Štědrej večer nastal. 

Štědrej večer nastal, 

koledy přichystal, 

koledy přichystal. 

 

Panimámo, vstaňte. 

Panimámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, 

koledu nám dejte.   

 

Panimáma vstala. 

Panimáma vstala,  

koledu nám dala, 

koledu nám dala. 

 

Pásli ovce Valaši 

 

 

 

2. Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít kázal: hajdom...  

 

3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete: hajdom... 

 

4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách: hajdom...  

 

5. Anděl zpívá písničku, / pozdravuje matičku: hajdom... 

 

6. Zdrávas, Panno Maria, / Matko Boží spanilá!: hajdom...  

 

7. Maria se starala, / kde by plének nabrala: hajdom... 

 

8. Utrhneme z růže květ, / obvineme celý svět: hajdom... 

 

 

            



Silvestr 
Zvyky na Silvestra 

Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, 
znamenalo to nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím 
roce. 
Ten člen rodiny, který vstal tento den z postele nejpozději, byl 
vystaven posměchu 

Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí -  toto 

pochází z 19. století. 

Konec starého roku a začátek nového provázel vždy a všude 
přípitek s přáním zdraví a štěstí. Tak činili lidé nezávisle na čase, 
majetku a víře. 
  

Na venkově chodívaly o silvestrovské noci po staveních 

tzv. ometačky - staré chudé ženy oblečené v černém a s hlavou 

zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vybíhala nad čelo 

stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení a bez jediného slůvka 

přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy: "Ve jménu Otce, 
Syna i Ducha svatého." Tím se mělo zabránit, aby na plotnu do 

kuchyně přišlo v novém roce něco nezdravého. Nakonec popřály 

hospodáři šťastný nový rok a poprosily ho o almužnu. 

  

A ještě na závěr…           

 Kdo by neznal 
pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok". Určitě bychom 
také měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista 
všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, vrátit své 
dluhy věřitelům, zkratka  aby nikde nezůstal nějaký "rest" do 
nového roku. Tak praví tradice ... 

A co je na svátku Silvestra a na Nový rok ale nejdůležitější - 
buďme na sebe milí a hodní! Pokud se budeme cítit šťastni a v 
pohodě po tyto přelomové dny, pak by se nám štěstí nemělo 
vyhýbat ani v celém novém roce. Říká tradice i zkušenost. Hodně 
štěstí nám všem! 

                                                           



Kdo si hraje, nezlobí  
 

                     

  

 

 

Vánoce u Rumcajse 
Bylo to jednou o Vánocích. Hned ráno zaslechli Rumcajs s 

Mankou od Jičína velké tlučení. "V Jičíně už zabíjejí kapry," 

povídá Manka. "To aby ses, Rumcajsi, taky vypravil pro rybu." 

Rumcajs ale zavrtěl hlavou: "Já bych letos radši černého kubu. 

To je pravé loupežnické jídlo na štědrou večeři. Loni si ho nemohl 

dopřát ani knížepán." Manku jako by v tu chvíli posedla jiná chuť. 

"Rumcajsi, mně se jazyk kroutí do kornoutku zrovna jen na rybu." 

A tak si Rumcajs vysadil synka Cipíska na rameno a vydali se k 

vodníku Volšovečkovi pro kapra. Místy bylo holo a kluzko, místy 

hluboký sníh. A nejhůř u rybníka nad stavidlem. Vítr tam navál 

závěj na zmrzlou strouhu. Vtom Cipísek, protože byl výš, povídá: 

"Někdo v té závěji leží." Byl to takový kulatý chlapík, převaloval 

se na břiše jako na kolíbce a ne a ne se zvednout. "Já tě znám," 

povídá Rumcajs, "ty jsi jičínský krupař Kastl. A co tu děláš?" 

"Vyšel jsem si, aby mi v žaludku správně odlehlo před večeří, a 

teď tohle," heká Kastl. Rumcajs s Cipískem zvedli Kastla ze 

závěje a postavili ho rovně na nohy. A krupař už šmejdí po všech 

kapsách, aby se jim odměnil. Neshledal v kapsách víc než pár 

hrstí krup, jak mu tam napadaly, když stál u pultu. "Víc u sebe 

nemám," řekl Kastl. "Nech tak, stejně bychom nic nevzali," 

povídá Rumcajs, ale vtom už mu krupař vsypal kroupy do kapsy u 

kordofánské kazajky. Potom se Kastl hrnul dál směrem k Jičínu.  

Rumcajs s Cipískem došli jen k rybníku a zaťukali na stavidlo. 

Volným očkem v ledu vyjel z vody vodník Volšoveček. "Co byste 

rádi?" 

"Kapříka, Mance na něj přišla chuť, a aby bylo co smažit k štědré 

večeři," poprosil Rumcajs. Volšoveček na to neřekl ani slovo, vjel 



pod led a za chvíli podává Rumcajsovi kapra. "Tumáš.“ A hned 

zase zpátky pod led, a voda v rybníce jako by o slzu stoupla. 

Rumcajs si srovnal krasavečka kapra do náruče a nese ho domů. 

Cipísek se mu přidal k boku. Ale jak jdou, Rumcajsovi pořád 

připadá, jako by se za ním někdo díval. Ohlídne se, a na stavidle 

sedí vodník Volšoveček a tlapkou mává kaprovi na rozloučenou. 

"Kruciš, já se neměl ohlížet," povídá Rumcajs. 

Když došli k jeskyni, Rumcajs pro tu chvíli usadil kapra do 

studánky a na stružku přihrábl hrázku z křemílků, aby nemohl 

uplavat. 

"Máš ho ve studánce, Manko," vzkázal po Cipískovi. Ale sám 

postává nad studánkou, v srdci ho tíží závažíčko, a pořád vidí 

Volšovečka, jak sedí na stavidle a mává kaprovi na rozloučenou. A 

bůhví jak se to tak Rumcajs nešikovně otočil na patě! Hrázka z 

křemílků se rozvalila a kapří krása plyne strouhou pryč do 

rybníka. "Já nešika!" křikl vesele Rumcajs na celý Řáholec. 

Když to doma pověděl Mance, Manka řekla: "Dobré srdce není 

zadarmo. Nás to stálo štědrou večeři."  

"Nevyvedla se nám ta rybí po pansku," usmál se Rumcajs, "tak si 

uděláme poctivou loupežnickou." . Uhodil rukou o kapsu u kazajky 

a v kapse se ozvou kroupy od Kastla. Přesypaly se a zacinkaly 

málem jako zvonky. "Aleluja," povídá Manka, "k štědré večeři 

bude kuba z krup." "Glória, maštěný kuba s houbama!" zazpíval 

Cipísek. Rumcajs vyklopil kroupy z kapsy a hned stavěli hrnec na 

ohniště. Našla se palička česneku, za nehet pepře, za dva soli i 

jiskřička jezevčího sádla. Jen houby nebyly. Jen houby pořád 

chyběly. Nebyl jich v celé domácnosti ani lupínek. 

"Jako loni na jičínském zámku," povídá Rumcajs. "A bez hub je 

kuba jen marnost." Vtom vběhne do jeskyně veverka. Přichytila 

se drápkem Mančina kolena a složila jí do klína plnou náruč hub. 

"Už chvíli se dívám na tu vaši trampotu tamhle z borovice," řekla. 

"A tak vám něco nesu ze své zimní špajzky. Tuhle jsou hříbky a 

tuhle křemenáče, aby byl kuba správně dočerna." 

Rumcajs, než sáhl pro kudlu, aby to veverčí nadělení pokrájel do 

rendlíku, ještě povídá: ,,0 to je na tom loupežník líp než knížepán, 

že má veverku za dobrou přítelkyni." 

Potom vařili kubu: z Kastlových krup, soli, pepře, jezevčího sádla 

a veverčího nadělení. Vonělo to až do jičínského zámku. A když 

toho černého kubu snědli, zazpívali si stručnou loupežnickou 

koledu: 

 

Vyletěla na nebesa vlasatice kometa, měsíček tam trousí hvězdy, 

kometa je zametá. 

 

    



Jazykolamy 
 

Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?  

Bylo-li by libo ryby?  

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.  

 

Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.  

Jen jeden den bez beden.  

Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád 

játra, co nám brání dát si játra?  
 

 

Lucie Bílá 

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je česká zpěvačka 

populární hudby a herečka. Mezi její největší hity patří Láska je láska, 

Trouba, Jsi můj pán. Mimoto je společnicí ve firmě FANTAZMA, která 

provozuje Divadlo Ta Fantastika. Narodila se ve středočeských 

Otvovicích. Hodiny zpěvu absolvovala již na Lidové škole umění. Dříve, 

než se proslavila na poli showbyznysu, vyučila se dámskou krejčovou. 

První zkušenosti na hudebních pódiích získávala jako členka skupin 

Rock-Automat a Arakain. V 80. letech Lucie Bílá chodila s dětskou 

hvězdou Tomášem Holým. V 80. letech si jí všiml producent Petr 

Hannig, vymyslel jí pseudonym Lucie Bílá a napsal jí písně Neposlušné 

tenisky a Horší než kluk. Pořádný úspěch ji teprve čekal v příštím 

desetiletí, kdy prošla nejznámějšími muzikály uváděnými v Česku (Les 

Misérables, Dracula, Krysař), vydala řadu sólových alb, podílela se na 

několika filmech (jako zpěvačka i jako herečka) a po několik let se 

pevně držela na výsluní popularity ve výroční anketě Český slavík. 

Alba:Bang! Bang! ,Němcová,Bílé Vánoce Lucie Bílé,Modi. 

A několik profesních ocenění např. Nejprodávanější album české 

zpěvačky, Zpěvačka roku, Zpěvačka dvacetiletí. A v  1996-2004,2007-

2014 získala 1. místo v kategorii zpěvaček. 

 

  

 

                                                                  Barbora Vinařová VI. třída 

 

 

 

 

 



 

 

                                    

 

 

 


