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Sportovní zprávy 

Z okolí 

Rok Macuh: Nabídka Šumperka pro mě byla hodně atraktivní 

Sezónu plnou nejistoty začal Rok Macuh v Novém Jičíně, kde chtěl navázat na nedohraný ročník 

2019/20. Ten byl pro slovinského forvarda z individuálního hlediska veleúspěšným. Jenže v dresu 

Ďáblů stačil čerstvě čtyřiadvacetiletý útočník odehrát pouhé čtyři zápasy. Pak totiž přišla stopka kvůli 

covidu. Ta měla původně trvat jen nějakou dobu, ale druhá liga se nakonec vůbec nerozjela. A tak 

Rok Macuh začal trénovat v prvoligovém Přerově, ve kterém zaujal, a nakonec si v jednom 

z nejlepších prvoligových týmů vydobyl pevné místo v sestavě. Během 22 duelů navíc posbíral 

pěkných 12 bodů. „Vůbec jsem to nečekal, bylo to super,“ přiznává rodák z Mariboru, jehož dobrých 

výkonů si všimli také v Šumperku, kde bude Macuh působit v nadcházející sezóně. 

 

Ze světa 

Fanoušky MMA čeká akční měsíc, odstartuje ho Procházka 

Hned na počátku května se odehraje souboj, na který se tak napjatě čeká. Zápas Procházka – Reyes byl 

už jednou odložen kvůli zranění Dominicka Reyese, nyní by už ale této bitvě nemělo nic bránit. 

Procházka nebude jediným českým fighterem, kterého v květnu uvidíme na půdě slavné UFC. Na svůj 

souboj se chystá i David „Undertaker“ Dvořák, který se postaví Brazilci Paivovi. 

Matyáš Koutný, G1 
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Rozhledna Bukovka 
Bukovka je 22 m vysoká věž ležící na 625 m n. 
m. vysokém Předním bukovém kopci v 
katastru obce Rapotín. Byla dostavěna na 
konci listopadu 2016 za cenu 7,5 milionů Kč. 
Obec to zvládla bez jakýchkoli dotací. Z 
vyhlídkové plošiny vysoké 18 m se nabízí 
pohled na údolí Desné, hřeben Jeseníků, na 
Rychlebské hory, na masiv Králického Sněžníku 
a na Šumperk, ovšem musíte vyjít 111 schodů. 
Rozhledna je volně přístupná celoročně,  
vstupné se neplatí. V přízemní části rozhledny 
je útulna, kde se můžete schovat a v klidu 
nasvačit. Ještě dodám, že v přízemí rozhledny 
se nachází občerstvení fungující o víkendu od 
května do června a po celý týden o letních 
prázdninách, ale pouze za příznivého počasí. 
Tras na Bukovku vede několik. Můžete zvolit 
pohodlnější cestu z Rejchartic po modré 
značce a zpět stejně nebo necelým okruhem 
po zelené a zase po modré:   
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=17.0003001&y=50.0160935&z=15&rc
=9nPFNxX3Vsl0.dIuh63f3hdieYbdB8jAK&rs=pu
bt&rs=base&rs=base&rs=base&rs=pubt&ri=15
285269&ri=2080913&ri=2080753&ri=2215268
&ri=15267107&mrp={"c"%3A132}&xc=%5B%5
D 
 
Ještě tu je cesta po naučné stezce Bukovka, ta 
vede z Rapotína od infocentra, ale je 
náročnější, strmější. Zpět můžete jít stejnou 
cestou nebo projít celou naučnou stezku: 
https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=17.0195094&y=50.0063125&z=14&rc
=9nVHkxXXr-
NFNHezWj7F3s.BriIQcZq&rs=base&rs=stre&rs
=base&rs=base&rs=base&ri=2080755&ri=131
268&ri=2080913&ri=2114876&ri=2130602&m
rp={"c"%3A132}&xc=%5B%5D  
Na této cestě se můžete zastavit ve Skalní 
krčmě. Skalní krčma je menší volně přístupná 
jeskyně v bývalém lomu. 
Na obě výchozí místa se dá dojet autobusem 
nebo autem. 
   Jaromír Černohous, G1 

 

 

Čapí hnízdo 2 

Co se změnilo 

V Mladých Bucích mají už čtyři vajíčka. 

V Bohuslavicích budou mít letos pět vajíček a 

taky se Bohouš s Bohunkou poprali. Bohouš 

letěl v noci domů na komín, ale Bohunka si 

neuvědomila, že je to on, a napadla ho. 

Bohouš pak pár dní trucoval, ale už se usmířili. 

Trutnov- pivovar, pokračování 

Betynka si už našla partnera! Pojmenovali ho 

Kuba a už spolu mají čtyři vajíčka. Bohužel ale 

hnízdí první rok, protože první dva roky po 

příletu do Afriky zůstávají tam a nemají mladé. 

Takže na prvním vajíčku skoro neseděli a teď 

poslední dobou prohazují vajíčka a nechávají 

je mimo důlek, uvidíme, jestli se nějaké to 

čápátko vylíhne. Živý přenos z hnízda: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkZe1IfIp

g8 

 

Další druhy ptactva 

Letos jsem už dvakrát viděl na šumperských 

Benátkách dvě labutě (viz foto). Myslím, že se 

jim tu líbí a usadí se tu, dokonce jedna vyšla 

v jednu chvíli na břeh a bylo ode mě sotva 20 

centimetrů. Ale neřekl bych, že Benátky budou 

vhodné pro mláďata, protože je tu rušno, tak 

by mláďata měli spíše u Třemešských rybníků 

(viz odkaz). To si ale sdělíme až v pátém čísle. 

Odkaz na mapy google: 

https://www.google.com/maps/dir/Ben%C3%

A1tky,+%C5%A0umperk/Pta%C4%8D%C3%AD

+pozorovatelna+T%C5%99eme%C5%A1sk%C3

%A9+rybn%C3%ADky,+788+20+%C5%A0umpe

rk/@49.9545169,16.9828695,15z/data=!4m13

!4m12!1m5!1m1!1s0x47121a48553c51cf:0xa9

14a3a8d3b7cb6b!2m2!1d16.9900527!2d49.95

91999!1m5!1m1!1s0x47121ba70e925b43:0x9

fd60ebfd093c4d9!2m2!1d16.991955!2d49.94

9834?hl=cs-CZ 

    Josef Turek, G1 
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Manželství pro všechny 
V posledních dnech prošel do 2. čtení* návrh zákona o sňatcích homosexuálů. Ve hře jsou dva názory 
- část lidí nechce opustit dlouhou tradici pojmu manželství (muž, žena) a část se ztotožňuje s moderním 
názorem a novým významem slova manželství. Pro návrh tohoto zákona hlasovalo 52 z 93 přítomných 
poslanců; proti byli KDU-ČSL, SPD, ODS a část ANO. Kdybychom měli jmenovat konkrétní lidi, proti byli 
např. Tomio Okamura (,,Kdyby mě jako malého kluka adoptoval stejnopohlavní pár, radši skočím 
z okna“), Ivana Nevludová („Sama osobně ctím hodnotu manželství, které je pro mě svazkem muže a 
ženy a případnou změnu této instituce na vztah dvou osob vnímám jako popření zákonů přírody a 
destrukční zásah do základního kamene společnosti“), Lubomír Volný („Začalo se tu bojovat za právo 
‚jinosexuálů‘ na úrovni partnerství. Druhým stupněm, ke kterému nikdy nemělo dojít, je manželství. 
Třetím stupněm, ke kterému nemělo dojít, jsou adopce. A čtvrtý stupeň budou preference u adopce. 
Tedy že dostanete výhodu za to, že jste homosexuálové. Jejich požadavky nikdy nepřestanou narůstat“), 
Zuzana Majerová-Zahradníková („Normální je podle nás, že existují dvě pohlaví. Rodinu tvoří maminka, 
tatínek a děti. Normální je, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. A i kdyby se všichni 
pokrokáři světa, kteří volají po rovném manželství, postavili na hlavu a návrh by byl i odhlasován, nic 
to nemění na tom, že manželství je možné jen mezi mužem a ženou. Je to přání ideologů. Vznikl na 
objednávku homosexualistů, aktivistů a nátlakových skupin, které nenávidí všechno přirozené, tradiční 
a normální“), Marek Výborný („Manželství je táta, máma a děti. Manželství nemá být rozmělňováno, 
ten pojem nemá být relativizován“) atd. Pro byli naopak např. Karla Šlechtová („Také bych se ráda 
jednou vdala a ne registrovala. Sama jsem měla vztahy, kde byly děti, ale jako nebiologický rodič jsem 
k nim neměla žádná práva“), Markéta Pekarová-Adamová („Jsem překvapená, když se dozvídám, že je 
to něco, co se nedá tolerovat. Že se ženeme do apokalypsy a ohrožení všech rodin. Jestli něco může 
ohrozit moji rodinu, je to lhostejnost jednoho k druhému“) atd.  
Nejsem schopna vyslovit jakýkoli názor, ale doufám, že jsem vám poskytla tolik informací, abyste si ho 
vytvořili sami. 
 
*1. čtení- představení zákona, pokud nadpoloviční většina přítomných poslanců odsouhlasí,  
   že se zákonem bude zabývat zákon se dostává do 2. čtení… 
 2. čtení- projednávání zákona, navrhování změn a úprav 
 3. čtení- řešení posledních formalit 
 ⇒ definitivní schválení sněmovnou ⇒ návrh zákona putuje do senátu k dalšímu projednávání 
  

Bára Přichystalová, G4 
 

 

Vtipy 2 

,,Ale… ale, já nebyl tak ožralý,” namítne muž. 
,,Ne, opravdu?!” zeptá se manželka. ,,Takže jen tak, protože jsi chtěl, jsi hodil s mým křečkem o zem a 
řval jsi na něj, cituji: ,,Pikaču, volím si tebe!” Nebo jsi jen tak vlezl do skříně a řval jsi tam hodinu, že 
vchod do Narnie nefunguje. Jen tak jsi řval venku na moje auto: ,,Optime, vím, že jsi to ty, transformuj 
se!” Jen tak ze srandy jsi vypustil bazén s tím, že se hledá Nemo, a jen tak jsi skočil venku po bezdomovci 
a vzlykal jsi mu do ramene: ,,Brumbále, ty žiješ!?!” 
 
,,Tati, já nechci do školy.“ 
,,A proč ne, synu?“ 
,,Před týdnem na naší školní farmě zemřelo několik kuřat a měli jsme kuřecí polévku. Předevčírem 
zemřelo prase a byly řízky.“ 
,,To ale nic nevysvětluje.“ 
,,No…. on nám včera umřel fyzikář.“ 

Nela Paulusová, G1 


