
 
 
 
 
 
 

Předvánoční kino: Tajemství staré bambitky 2 - 22. 12. 2022 

Vánoce, čas opředený tajemstvím a radostí, se nezadržitelně blíží a 

všichni si vzájemně chceme zpříjemnit a užít tyto slavnostní jedinečné chvíle.  

Proto jsme ve čtvrtek 22. 12. 2022, poslední den před vánočními prázdninami, 

zprostředkovali pomocí pana Justicha našim  žákům předvánoční filmové 

představení v kulturním domě v Mirovicích. 

A jak vůbec vznikla myšlenka tohoto překvapení? Určitě si ještě 

vzpomínáte na podzimní akci žákovského parlamentu, kdy jsme zorganizovali 

sběr kaštanů a žaludů. Díky této činnosti jsme „vydělali“ 5400 Kč. Dlouho jsme 

si lámali hlavu, jak tyto peníze využít a přitom se odměnit a navnadit ostatní na 

sběr v příštích letech. Ukázat všem, že se vyplatilo, že sběr přinesli, a kdyby 

mákli více, mohl být výtěžek a následný užitek pro všechny lepší…. 

Padlo pár návrhů, ale nakonec jsme za ŽP odhlasovali kulturní akci pro 

celou školu, a to kino. Vzhledem k tomu, že ale 5400 Kč není zas takový ranec, 

abychom si mohli vyrazit na nějaký novinkový film do kina do Písku nebo do 

Příbrami, hledali jsme levnější variantu místa a promítaného filmu tak, aby byli 

všichni spokojeni – od prvňáčků po deváťáky, i paní učitelky. Jasnou volbou byla 

pohádka. Nakonec zvítězila česká pohádka z roku 2022 s Tomášem Klusem 

v hlavní roli - TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tak nám vybraná částka na půjčovné filmu a s tím spojené poplatky 

nestačila. 

Troufám si ale tvrdit, že se nám volba povedla. Velká škoda byla, že před 

vánočními svátky prolétla školou chřipková epidemie a velká část žáků se 

nemohla zúčastnit, protože ležela doma s šátkem kolem krku. 

Reakce malých i velkých byly skvělé, všichni byli nadšení. Po návratu 

z kina zpět do školy proběhly ještě v jednotlivých třídách vánoční besídky a 

předávání dárečků a pak…. No přece domů a čekáme na Ježíška.  

 

      Krásné prázdniny za žákovský parlament přeje Iveta Trefná 


