
RODIČE POZOR: mimořádné 
sobotní vyučování 
DOBŘANY Mgr. Bc. Jan Grulich, ředitel základní 
školy Trivium Plus o.p.s  Dobřany  vyhlásil na 
sobotu 2. dubna mimořádnou pětihodinovou 
výuku. Důvodem je krizová situace kolem 
zvýšené radiace díky poničené japonské elektrárně 
Fukušima. Vyučování začne v 7:55 a bude končit 
ve 12:35. Pan ředitel se obrací na rodiče žáků, aby 
pomohli s výukou.  

Obama přijal ředitele Grulicha 
v Bílém domě: „Fandím vám!“ 
Dobřanská škola získala významného partnera v osobě amerického prezidenta. 

WASHINGTON Ředitel ZŠ Trivium Plus 
v Dobřanech se v sobotu 26.3.2011 setkal 
v Bílém domě v Oválné pracovně s prezi-
dentem USA Barakem Obamou. Pracovní 
schůzka se uskutečnila 
na osobní přání ame-
rického prezidenta, 
který o toto setkání 
usiloval již během své 
nedávné návštěvy 
Prahy. Tehdy setkání 
zhatilo dlouhé jednání 
s prezidentem Klau-
sem, který seznamoval 
svého amerického 
hosta s myšlenkami 
své právě vydané nové 
knihy o globálním 
oteplování planety. 

Cílem sobotního 
jednání byl podpis smlouvy o vzájemné 
spolupráci v oblasti vzdělávání. Americká 
strana se zavázala, že v případě napadení 
České republiky cizími vojsky budou učite-
lé i žáci dobřanské školy umístěni na ame-
rickou ambasádu v Praze, aby výuka mohla 
pokračovat. Personál školy naopak bude 
školit americké vojáky, jak v případě ame-

rické invaze do Střední Evropy splynout s 
místním obyvatelstvem. Pan ředitel Gru-
lich bude kromě toho jmenován poradcem 
prezidenta v oblasti zdravé výživy. 

Vztahy mezi oběma státníky jsou dlou-
há léta velice přátelské. Prezident Obama 
například nedávno trávil v rezidenci Gru-
lichových v Sedloňově svou dovolenou. Z 
důvodu naprostého utajení ho jeho agenti 
namaskovali tak, že pro běžného pozoro-
vatele připomínal kocoura.              (ČTK) 
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Blýská se na lepší časy! 
DOBŘANY Po vášnivé debatě Žákovské rady 
a klidném rozhovoru jejich zástupců s panem Gru-
lichem  byly prosazeny některé zásadní změny. 

Byla přislíbena jedna pohovka (vyrobená 
a sponzorovaná firmou Jech) pro žáky II. Stupně. 
K dispozici bude každou přestávku a na provoz 
bude vždy dohlížet jeden z kantorů. Při nevhod-
ném zacházení a špatném chování mohou být žáci 
vykázáni vedle pohovky. 

Dále pak (za podpory A.Vackové) byla zrušena 
čtvrteční odpolední vyučování. Tuto změnu uvítají 
zejména žákyně 8. a 9. ročníku, které tímto roz-
hodnutím přijdou o hodiny tělocviku, které budou 
nahrazovány při hodinách matematiky, což 
s nadšením uvítala i H.Kárníková. Pracovní vyu-
čování chlapců pak bude probíhat při hodinách 
českého jazyka. 

Co se týče mimoškolních aktivit, bylo přislíbe-
no přespání případných zájemců v budově školy. 
Zájemci se budou hlásit u H.Henclové, která si je 
po dohodě zapíše. Dohlížet na zájemce bude také 
ona. S sebou stačí pouze přezůvky a příspěvek 50 
Kč na stravu. Pokud by bylo třeba zatopit, je mož-
né se obrátit na pana O. Suchánka, který se nepro-
dleně dostaví. 

Prosadit se nepodařilo  například větší porce při 
obědech. Avšak o této změně se bude nadále syste-
maticky a hlavně tvrdě jednat se zástupci kuchyně. 
Je také v plánu prosadit možnost ovlivňování slo-
žení jídelníčku. Menší zádrhel nastal pouze při 
snaze odstranit z něj veškeré luštěninové kaše 
a nahradit je pokrmy z masa. 

O dalších změnách budou všichni informováni 
na nástěnce Žákovské rady. 

Škola vyhrála Jackpot Sazky 
PRAHA Základní škola Trivium plus o.p.s. 
zkusila štěstí u loterijní společnosti Sazka a.s. a 
velice dobře uspěla. Zástupkyně ředitele, paní 
Vacková, vsadila všechny úspory na čísla 
142011 a tento typ vyšel. Škola se může radovat 
z výhry, která přinese mj. dostatečnou částku na 
přestavbu celé budovy. Škola se začne stavět již 
příští prázdniny a začátek školního roku se díky 
tomu posune až na listopad. 

Eiffelova věž hrozbou se hroutí 
PAŘÍŽ Prasklina v trupu Eiffelovy věže způ-
sobila v uplynulém týdnu nehodu, při které 
zemřelo 15 lidí a 80 bylo lehce zraněno. Pro 
Francii je to velká rána. Došlo i na úvahy, že 
nebezpečnou památku nahradí pomník obětí 
bitvy u Tobruku. Na zrekonstruování věže 
totiž nejsou peníze. Turisté však protestují 
a začínají vybírat peníze na novou Eiffelovu 
věž. Vláda s takovým postupem ale nesouhla-
sí a proti demonstrantům poslala pořádkové 
síly z finančního úřadu. Francie se díky no-
vým nepokojům připojila k zemím arabského 
světa, zmítaných již druhý měsíc v nepoko-

jích. Eiffelova věž byla 
postavena v letech 1887 
až 1889 a až do roku 
1930 byla s výškou 
300,65 m nejvyšší bu-
dovou světa. Jak dlouho 
bude tato dominanta 
součástí naší civilizace, 
se dozvíme hned zítra, 
kdy končí apríl. 

Radioaktivní mrak nad ČR 
BRNO Ředitelka Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost Dana Drábová včera večer 
potvrdila, že radioaktivní mrak z elektrárny 
Fukušima je nad územím ČR. Vědci varují 
před fatálními následky zvýšené radiace. 
Drábová doporučuje, aby se občasné ČR 
předběžně ochránili následujícím způso-
bem: 1. konzumovat ve zvýšené míře kom-
binaci jablek, mrkve a třezalky, 2. opatřit si 
antiradioaktivní oblečení (postačí igelitový 
pytlíky pod oblečením), 3. vyhýbat se kon-
taktu s úředníky, 4. poslouchat hlasitou 
hudbu, 5. číst ve zvýšené míře beletrii.  

Facebook v ČR zrušen 

Od 1.4.2011 se na celém území ČR přestane 
fungovat sociální síť Facebook. Důvodem 
je, podle slov premiéra Nečase, příliš vyso-
ká úmrtnost při kyber šikaně. Tvůrci sítě 
mají možnost rozhodnutí zvrátit, podaří-li se 
jim uživatele sítě lépe ochránit. 



da Vacek se drţí dál. Všich-

ni mají strach. 

Ředitel Janišimo si jiţ dávno 

uvědomil, ţe udělal chybu a 

po minulosti podivných muţů 

pátral špatně. Aţ po školní 

masopustu si uvědomil, kde 

alespoň jednoho muţe spat-

řil—viz foto 2. Je to celo-

světově hledaný blízký spo-

lupracovník nejhledanějšího 

muţe světa. Ano, bohuţel, je 

to tak, škola zaměstnává 

dva hledané teroristy, jejich 

krycí jména jsou Čumáček a 

Killer. O muţích pod tímto 

jménem se spisy jen hemţí. 

Ptali jsme se proto přímo 

ředitele, jak s touto infor-

mací naloţí. Jeho odpověď 

byla rázná a přesvědčivá: 

Bohužel, český zákoník práce 

neumožňuje rozvázat pra-

covní poměr s teroristy, byla 

by to diskriminace. Nezbývá 

nám jen doufat, že se dožije-

me rána. 

Tyto— a mnohé další otázky 

zaměstnávají ředitele jedné z 

nejznámějších základních škol 

v Evropské Unii, Janišima 

Grulichama. 

Vše zpočátku vypadalo slib-

ně, škola v Dobřanech potře-

bovala doplnit stav zaměst-

nanců, Grulichomo se tak 

jako vţdy obrátil na bezpeč-

nostní agentury, prostudoval 

databázy FBI, a vybral z 

několika tisíc uchazečů dvě 

jména, proběhli personální 

pohovory a pan Killar a pan 

Kubáček byli přijati. Spolu-

práce se zdála být bezpro-

blémová. Jenţe! Od té doby 

se začaly mnoţit mnohé ne-

zodpovězené otázky. Kdo 

jsou vlastně ti lidé? Dobro-

druh, který s pedagogickým 

vzděláním cestoval několik 

let po Americe, navštívil Ku-

bu, státy jiţní Ameriky, Mexi-

ko…. Člověk, který nikdy 

nemluví o své minulosti, jeho 

minulost je prázdná stránka 

a nedá se vystopovat víc—

neţ, ţe při studiu miloval 

pěstitelské práce. A hned i 

druhý muţ, který také nemlu-

ví o své minulosti, peče buch-

ty, údajně dělal ředitele v 

nějaké zapadlé části České 

republiky, má podivný pří-

zvuk, jeho minulost je také 

nevystopovatelná. 

Od jejich příchodu na školu 

je cítit podivný chlad po 

chodbách, často jsou oba 

muţi spatřeni, jak si něco 

potají šeptají. Sled divných 

událostí okolo školy nebral 

konce, najednou utichly 

všechny politické aféry, o 

školu se přestala zajímat 

inspekce, senátor JUDr. Antl 

se odmlčel, dokonce i do 

nynějška velmi průbojný Jar-

Konečně máme důkazy!!! 

Foto 2—hledaný muţ na fotce 

Mgr. Bc. Janišimo Grulichomo 

Nejdůležitější body: 

 
 JE NA FOTCE OPRAVDU 

HLEDANÝ ČUMÁČEK? 

 JAKÝ VLIV TO BUDE MÍT 

NA DĚTI, ŢE JE OD PRVNÍ 

TŘÍDY VYCHOVÁVÁ A UČÍ 

TERORISTA? 

 NECVIČÍ POTAJÍ KILLER V 

HODINÁCH TĚLOCVIKU 

NOVÉ DOBROVOLNÍKY DO 

ARMÁDY? 

 JE OPRAVDU TAK DOBRÝ V 

TENISE, NEBO SE POUZE 

ŘEDITEL BOJÍ VYHRÁT NAD 

TERORISTOU? 

Přísně tajné! Svazek 1, Vydání 1 

N E W S  Z E  Z Š  T R I V I U M  P L U S  O . P . S .  

OPRAVDU JE ZNÁME? 
Opravdu známe naše spolupracovníky? Jsou přínosem pro naši školu? Dokázal si ředitel o nich sehnat 

všechny informace? Není jejich přítomnost ve škole pouze zástěrkou pro skryté činnosti? Nemají dvě tváře? 
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