
Hlasovací kupon Fotbalista Mělnicka

Vyplňte, prosím, svůj tip na Fotbalistu Mělnicka
za rok 2013. Stačí napsat jméno hráče. Hlasovat můžete

pouze pomocí těchto kuponů, které od 24. ledna
vycházejí v tištěném vydání Mělnického deníku.

Uzávěrka soutěže je ve středu 12. března.

FOTBALISTAMĚLNICKA2013:

................................................................................

Prosíme, abyste vyplňovali pouze jedno jméno z no-
minovaných šestnácti hráčů. Vyplněný lístek zašlete
nebo osobně doručte na adresu Mělnického deníku

(Kpt. Jaroše 295, 276 01 Mělník).

Jméno a telefon hlasujícího:

.................................................................................
(každý čtenář má libovolný počet hlasů)

Nominace

Václav Žežulka (Neratovice)
Václav Trojan (Libiš)
AlešMaršner (Ovčáry)
Jaroslav Kmoch (Byšice)

Jiří Guttenbergml. (Mšeno)
Josef Gabčoml. (Neratovice/FCMělník)

Michal Kubišta (V. Borek)
Jan Vondra (Dolany)

Martin Tauchman (Lužec)
Jaroslav Vrábel (Dyn. Nelahozeves)

Daniel Grabmüller (Pšovka)
RadimStraka (Ovčáry)
David Dvořák (Řepín)
Pavel Jína (Neratovice)

Luboš Černý (Kralupy 1901)
Daniel Krulich (Záryby)

Anketa Miminko posledního čtvrtletí roku 2013: o přízeň

čtenářů se uchází sedm holčiček a sedm chlapečků

Sedmděvčátekasedmchlapečků,kteří se lonina
podzim a na začátku zimy narodili v mělnické a
neratovické porodnici, se sešli v anketě Mimin-
ko posledního čtvrtletí roku 2013. Ovšem jen ti,
kteří se v předchozích třech měsících v hlasování
čtenářů na internetových stránkách www.mel-
nicky.denik.cz stali Miminky týdne. Tři mi-
minka s nejvyšším počtem hlasů postoupí do
velkého finále ankety o ti-
tul Miminko roku 2013.
Hlasovat můžete do po-
ledne v sobotu 1. února. Z
jedné IP adresy lze hlaso-
vat jednou za hodinu. Tobiáš VeltruskýDavidValkony

Nela KolocováEliška Benešová Anastázie ValáškováElla Pavlíková

Josef PešekValerie Žiláková Matěj VidmanRichard Slavík

Tomáš PlačekAdéla Reichová Tobiáš DonnerEmmaDorňáková

Studenti a studentky cestovního ruchu strávili týden v Londýně

Předminulý týden byl
nádherný. Strávili jsme ho
totiž ve slunečném Londýně.
Někteří z nás letěli poprvé le-
tadlem.

Jsme třída cestovního ru-
chu, který studujeme na SOŠ v

Horkách nad Jizerou. Už tři
měsíce dopředu jsme věděli,
které památky máme nastu-
dovat a následně je přímo na
místě svým spolužákům pre-
zentovat. Každý den dělala
totiž jedna skupina průvod-

covské služby i s nalezením
trasy a naplánováním dopra-
vy londýnským metrem. Kro-
mě nejvýznamnějších pamá-
tek jako jsou Greenwich,
Royal Observatory, Tower
Bridge, Buckinghamský pa-

lác, Royal Opera House nebo
Picadilly Cirkus, jsme si zpes-
třili trasu tématy, jako je Har-
ry Potter, Sherlock Holmes,
Beatles nebo Arsenal.

Zorganizovat takovou cestu
není jednoduché, a proto

bychom chtěli i touto cestou
poděkovat našim učitelkám,
Markétě Ulmanové a Evě Mo-
ravové.

Byla to „škola hrou“ tak, jak
by si ji ani pan Komenský ne-
vymyslel.

Jsme rádi, že jsme si obor
cestovní ruch vybrali a všem,
kteří rádi cestují a chtějí své
cestování jiným přiblížit, ten-
to obor doporučujeme.

Karolína Pavuková,
3.ročník Cestovního ruchu

STUDENTI z horecké školy se vypravili na týden do slunného Londýna. Foto 2x: Archiv školy VÝLETNÍCI navštívili napříkladGreenwich, Royal Observatory, TowerBridge i Buckinghamský palác.

Vaše příspěvky

Zasmějte se

„Pane, kolik tedy
chcete za toho
psa?“
„No, že jste to
vy, tak pět tisíc.
Je to totiž vý-
borný hlídač.“

„No jo, hlídač. Ale když vám dám
těch pět tisíc, tak už nebudemít
co hlídat!“

* * *
Mladý donchuán vypráví ve spo-
lečnosti, jak navazoval známost s
krásnou dívkou, která se prochá-
zela po parku s ošklivým psem.
„Řekl jsem jí úvodem, žemám
moc rád psy.“
„A jak to dopadlo?“ zajímají se
posluchači.
Lamač dívčích srdcí svraští svou
okouzlující tvář: „Prodalami ho!“

* * *
Manželé po 20 letech sedí v re-
stauraci, jedí a najednou kmuži
přistoupí krásná dlouhonohá
blondýnka, políbí ho a praví: „Mi-
láčku, uvidíme se i dnes večer?“
On jí odpoví: „Ale samozřejmě,
kočičko.“ Blondýnka odejde a šo-
kovanámanželka se ptámanžela:
„Kdo to byl?!“ Manžel klidně od-
poví: „Mojemilenka.“ Manželka
dostane hysterický záchvat, vřís-
ká namuže: „Ty darebáku, já se s
tebou rozvedu, tohle nestrpím!“
Manžel nadále pokojně odpově-
děl: „Tak jo, rozvedeme se, ale za-
pomeň na ty dovolené v Karibiku,
norkové kožichy a na lyžování v
Alpách.“ Manželka rychle ztichne,
nastane napjaté ticho, ve kterém
manžel pokojně pokračuje v jídle.
Okolo prochází starší pán s krás-
nou brunetkou, pozdraví se s
manželem amanželka se ptá: „A
to byl kdo?“Manžel na to: „Kolega
z práce se svojí milenkou.“
Manželka je chvíli ticho a potom
říká: „Pcha, ta naše je hezčí.“

* * *
Volá pán na policii: „Dobrý den, jel
jsem autem a srazil jsem nějakou
husu. Comám dělat?“ „Položte ji
vedle silnice, ať ji nerozjedou další
auta.“ „Dobře. A comám dělat s
jejím kolem?“

* * *
Chlap vytáhne cigaretu z krabič-
ky, dá ji do úst a zapálí.
Dívkamu na to odpoví: „Co to dě-
láš, ty nevidíš, že na krabičce je
varování, že kouření vážně po-
škozuje zdraví?“ Chlap odpoví:
„Lásko, já jsem programátor. My
nawarning kašlem, nás zajímají
jenom errory.“

Napište nám
P Posílejte fotky svých ratolestí
nebo zvířecích mazlíčků. Za-
chyťte je při zimních radován-
kách a ukažte, jak se umí smát
právě vaše dítě, nebo jak umí do-
vádět právě vaše zvířátko.

P Slyšeli jste zajímavý vtip, kte-
rý vás pobavil a zaručeně pobaví
i další čtenáře Mělnického dení-
ku?Neváhejte a zašlete ho do re-
dakce na adresu:

melnicky@denik.cz
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