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Milí čtenáři ,

nové číslo Homelesu je tady! První
pololetí je už dávno za námi a to druhé v
plném proudu. Skřítek Homelesáček se s
vámi v minulém čísle rozlouči l , aby se
mohl intenzivně připravovat na maturitu.
Tak mu držme palce, ať to zvládne! Jeho
práci teď přebíráme my. Věříme, že
časopis budete i nadále s chutí číst.

Ono se to nezdá, ale ten čas tak
neuvěřitelně rychle letí! Za pár týdnů tu
bude konec třetího čtvrtletí a pak už to
půjde ráz naráz. Proto je důležité
nenechat si ujet vlak a nasbírat dobré
známky, dokud je ještě relativně kl idné
období.

Ovšem jak se říká, všeho moc škodí.
Občas je důležité se zastavit a trochu si
odpočinout. Proto vám jako mírné
rozptýlení do učivem nabitých dnů
přinášíme články — od aktual it přes
zážitky až k dalšímu dílu Timura
Ivanoviče… A také mnoho dalšího!

Taky už cítíte to jaro ve vzduchu?
Doufáme, že už se na něj těšíte, tak jako
my! V takových krásně prosluněných
dnech je ten náš svět přece jen hezčí, no
ne?
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Semestr Poslední
Ve středu 30. ledna nás navždy opusti l
náš spolužák Semestr Poslední. Tato
smutná událost se na naší škole stala j iž
víceletou tradicí a ani letos se neobešla
bez řádného smutečního průvodu, kde se
se zesnuvším spolužákem pozůstalí dů-
stojně rozlouči l i . Zavzpomínalo se na Se-
mestrův život j iž od jeho raného mládí a
také na jeho každodenní strasti i   radosti ,
které mu Almae matris nabídla. Bylo při-
pomenuto jednání učitelů i   ostatních za-
městnanců školy, které společně se
Semestrovým nezřízeným životním
stylem napomohlo k  jeho dřívějšímu od-
chodu do věčných lovišť. Letos jsme se
dočkal i i   novinky - jako oživení byla ke
každé promluvě o  učitel i přehrána písnič-
ka, která jej vystihuje.

Teď už je na truchlení nad nečekaným
odchodem Semestra pozdě. Za čtvrté
ročníky děkuj i všem, kteří se rozloučení
zúčastni l i , společně  s  ostatními se po-
bavi l i a načerpal i inspiraci do dalších let.
Budu rád, když se tato tradice udrží
i   v  dalších letech.

Topolanský Ondřej , 4. C
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Olympiáda v  českém
jazyce
Ze školního kola olympiády v  českém
jazyce vzešl i tři nej lepší l ingvisté z  řad
studentů, kteří zastupoval i první, druhý a
čtvrtý ročník. Z  prváku to byla Míša Ho-
molková, ze druháku Tadeáš Sladký a ze
čtvrťáku Jan Podl ipný. Tato troj ice vyrazi la
v  úterý 2 9. ledna předvést své
schopnosti na 45. ročník okresního kola
v  Přerově.

Olympiáda se konala ve Středisku volné-
ho času Atlas a Bios. V  první části soutě-
že měl i účastníci napsat slohovou práci
na jakékol iv téma, ovšem první - či po-
slední věta měla znít: „Na to ani ne-
mysl i ! “ S  tímto úkolem si celá troj ice
z  lesárny poradi la bez větších potíží.
Druhá část sestávala ze čtyřstranného
testu, v  němž měl i soutěžící zodpovídat
otázky z  průřezu celé teorie českého
jazyka, od tvorby slov přes l ingvistické
pojmy až po slovosled ve větě. U   těchto
pracovních l istů se všichni zúčastnění
značně zapoti l i .

Výsledky soutěže jsou pro naši školu vel-
mi povzbudivé. Z  devatenácti účastníků
ve I I . kategori i se na třetím místě umísti l
JJ aa nn PPoo dd ll ii pp nn ýý zzee 44 .. CC (úspěšnost 74%),
kkttee rrýý ttaa kk pp oo ss ttuu pp uu jj ee dd oo kkrraa jj ss kkéé hh oo kkoo ll aa!
Tadeáš Sladký ze 2 . B se umísti l na 11.
místě (úspěšnost 60%) a Míša Homolková
z  1 . B se poděl i la o  16. – 19. místo
(úspěšnost 52 %). Výsledky našich stu-
dentů jsou výborné i   z  toho důvodu, že
čtrnáct dalších soutěžících v  této katego-
ri i byl i zástupci gymnázií.

Krajské kolo OČJ proběhne ve čtvrtek 4.
dubna v  DDM Olomouc. Přejeme našemu
postupujícímu Jendovi hodně úspěchů a
držíme mu palce! !

Jan Podl ipný, 4. C, Mgr. Jan Beláň
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Stínové divadlo
v  hranickém Domově
seniorů
Dne 5. března 2 019 jsme v  rámci lesní
pedagogiky navštívi l i Domov seniorů
v  Hranicích. Společně  s  trubači jsme při-
pravi l i program. Trubači zatroubi l i někol ik
mysl iveckých fanfár a Dykovo desatero.
My jsme jako stínové divadlo nacviči l i dva
kratičké příběhy. Od ledna jsme stříhal i ,
lepi l i a vyráběl i kul isy a postavy. Pod ve-
dením slečny Maděryčové jsme neustále
něco vylepšoval i a zdokonaloval i .

A  premiéra už je tady!

Jako první hrajeme legendu o  sv. Huber-
tovi - patronu lovců a mysl ivců. Ve hře
jsme seniorům přiblíži l i životní osudy
tohoto bohatého šlechtice z Akvitánie a
to, proč se stal svatým.

A pokračujeme druhým příběhem: pověs-
tí o Hranické propasti . Přenášíme se do
14. století na Hůrku a hrad Svrčov, kde
hradní pán Michal úkladně připraví o
život zemana a vezme si jeho krásnou
ženu za manželku. Za tento podlý čin
otevře čert skálu – propast a tam skončí
Michal i zemanka.

Donaha!
Milí čtenáři , nejen že měl ve čtvrtek
7.   března svátek Tomáš, ale také početná
výprava lesáků vyrazi la do divadla J iřího
Myrona v  Ostravě na muzikál Donaha!
(Hole dupy) Celkové provedení bylo
úžasné a ještě víc se mi l íbi lo zpracování
v  ostravském nářečí. Sice jsem se
prvních pět minut totálně nechytala, ale
bylo to opravdu skvělé! Za sebe muzikál
hodnotím spíše jako představení pro
holky, ale i   kluci se pobaví. Také musím
pochvál it zákusek z  bufetu, na kterém
jsem si moc pochutnala. A  největší podě-
kování patří paní Pytelové za to, že pro
nás výjezdy do divadla organizuje…

Veronika Nováková, 4. C

Podle potlesku seniorů se j im náš
program líbi l .

Odcházel i jsme s dobrým pocitem, že
jsme něco udělal i pro l id i , kteří si zaslou-
ží naši úctu.

Marie Mičková, Iveta Šínová, 3. A
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Zážitek z  honu

Koncem prosince jsem byla pozvaná jako
trubač do sousedního spolku na hon. Se
mnou jel i   můj táta a pár dalších chlapů
z  našeho spolku.

Ráno na nástupu nás hospodář sezná-
mi l   s   plánem honu. Řekl , co se bude lovit,
kde budou probíhat jednotl ivé leče, kol ik
j ich bude a všechny další organizační zá-
ležitosti . Následně si vzal slovo předseda
a připomenul pravidla bez-
pečnosti ;   s   provoláním „Lovu zdar“ pak
nástup ukonči l .

V  prvních třech lečích se mohl lovit ba-
žant - kohout, zajíc a zvěř dravá, vyhláš-
kou povolená. Leče probíhaly bez
problémů. Byla vidět kval itní práce psů a
střelecké umění některých mysl ivců. Po
třetí leči byla přichystaná svačina, klobá-
sy z  udírny a teplý čaj . Jel ikož byla oprav-
du pořádná zima, čaj přišel vhod. Po asi
půlhodinové svačině se pokračovalo.
V  dalších lečích se už zajíc nestřílel , a le
o  to více bylo bažantů.

Následovala ta nejzajímavější leč – hnala
se sušina a pole  s  kukuřicí. V  této leči se
střel i lo nejvíce bažantů. Kohouti létal i
pěkně vysoko a ukázalo se, kdo jak umí
střílet. Ti staří mysl ivci se trefoval i lépe
než ti mladší…

Po šesté – poslední – leči se ulovená zvěř
z  vozu předělala na výlož. Hospodář počí-
tal zvěř. Poprvé mu vyšlo 6 zajíců a 41
bažantů. Pro kontrolu to počítal znova a
jeden kohout mu chyběl . Zvedl pohled - a
asi deset chlapů doslova čumí do potoka.

Hospodář na ně ze srandy zavolal : „Co
je? Máte tam toho bažanta, nebo co?“
Chlapi se na něj otoči l i a začal i kývat
hlavou, že jo. My jsme došl i o  chvíl i poz-
děj i a nevěděl i jsme, co se děje. Hospo-
dář se na nás otoči l a začal se smát: „No
to se může stát jenom u nás! “ Bažant byl
asi špatně střelený, protože se zvedl z
výlože a v kl idu odkráčel . Schoval se pod
břehem u potoka. Nikdo ho neviděl . Při -
běhl pes a začal hledat. Bažant se před
ním zvedl a asi deset metrů popoletěl .
Mezitím došel vůdce. Hospodář ho poslal ,
ať dojde psa a toho bažanta přinese, prý
třeba ve vlastních zubech. Všichni z toho
měl i ohromnou srandu. Za chvíl i se z
křoví vynoři l pes i s vůdcem a naštěstí i s
bažantem.

Na výřadu začal mluvit předseda. Podě-
koval všem za bezpečnost, honcům za
ochotu při práci a svatému Hubertovi za
jeho náklonnost při lovu. Poté si vzal
slovo hospodář a seznámil nás s vý-
sledkem honu. Ten den se střel i lo 41 ba-
žantů a 6 zajíců. Hon byl u konce.
Hospodář pak ještě všechny pozval na
poslední leč do místní sokolovny.

Celý večer si z toho všichni dělal i srandu.
Hospodář byl štědrý a do tomboly na po-
slední leč věnoval za spolek celé srnče.
Na poslední leči pak vyhlási l krále honu,
nej lepšího honce a nej lepšího psovoda.
Byl to opravdu vydařený den.

Michaela Homolková, 1. B
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Lyžařský kurz v  Malé Morávce
Dne 3. února se žáci druhých roční-
ků   s  instruktory vydal i na lyžařský výcvik.
Jako j iž tradičně zavítal i na chatu Sol iter
v  Malé Morávce, která se nachází v  Je-
seníkách. Letošního výcviku se zúčastni lo
zhruba sedmdesát studentů.

Po příjezdu jsme byl i rozděleni na pokoje
a po obědě jsme poprvé vyrazi l i na sjez-
dovku. Rozdělení do družstev proběhlo j iž
ve škole, rozhodovalo se podle zdatnosti
a zařazovalo se do lyžařských družstev
jedna až pět; sestaveno bylo také druž-
stvo snowboardistů. Jako instruktoři jel i
paní Holcová, Kudláčková a Menšíková a
spolu   s  n imi pánové Pytela a Weiss.
Zdravotnicí byla paní Menšíková, vedou-
cím celého kurzu pak pan Menšík. Tito in-
struktoři měl i každý své družstvo a při
samotném výcviku se věnoval i i   indivi -
duálně jednotl ivcům.

Během týdne se také každý tým věnoval
běžkování, které nedělalo problém ani
těm méně zdatným.

Po odpoledním čase na svahu jsme se
všichni scházel i na přednáškách o  růz-
ných oblastech lyžování. Pro každý večer
si pak jednotl ivé třídy připravi ly zábavný
program - ten většinou následoval po
zhodnocení celého dne vedoucím kurzu.

Na závěr týdne proběhly závody jak ve
sjezdu na lyžích či snowboardu, tak
i   v  běžkování. Vítězové byl i oceněni
sladkou odměnou a pochvaly se dočkal i
i   ostatní zúčastnění.

Letošní ročník lyžařského kurzu proběhl
velmi pohodově a bez větších kompl ikací.
Studenti si jej uži l i a budou na něj ještě
dlouho vzpomínat.

Adéla Skotáková, 2 . A
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Jan Palach a jeho předchůdci a následovníci
Jan Palach je známý jako student fi lo-
zofie, odpůrce okupace a první Čech, kte-
rý si vzal život na protest proti okupaci
ČSSR. Ale byl opravdu první? V naší zemi
ano, ale prvním, kdo si vzal v té těžké
době život, byl Polák Ryszard Siwiec, kte-
rý se upál i l 8. září 1968 na varšavském
stadionu před zraky tisíců l idí.

, ,Protestuj i ! ‘ ‘ vykřikl devětapadesáti letý
účetní a otec pěti dětí, který v tu chvíl i
vzplanul před zraky tisíců l idí a před špič-
kami komunistického Polska při
slavnostech dožínek. Svým činem chtěl
dát najevo svůj osobní postoj a uvědomit
své krajany o události v ČSSR, vyzvat je,
aby se total itnímu režimu postavi l i na od-
por. Pol icie ho brzy uhasi la, přesto o čtyři
dny pozděj i zemřel v nemocnici . I přes je-
ho snažení se polským orgánům podaři lo
celý tento incident umlčet a to tak, že l i -
dem namluvi l i , že šlo pouze o opi lce, jenž
si pol itý vodkou chtěl zapál it cigaretu.

Dalším, kdo se upál i l , byl čtyřiceti letý po-
l i tický vězeň Vasyl Makuch, jenž se zapál i l
v centru Kyjeva 5. l istopadu. Po škrtnutí
sirky běžel po jednom z hlavních bulvárů
a provolával hesla proti total i tě, pro svo-
bodnou Ukraj inu a proti okupaci Česko-
slovenska, dokud ho pol icie nezastavi la .
O den pozděj i na následky popálenin ze-
mřel .

Ovšem nejznámější pro Čechy je j iž zmi-

ňovaný Jan Palach. Před svým činem ho
ostatní vnímal i jako spravedl ivého
člověka, který se dokázal zastat slabšího
a který nenáviděl křivdu. Účastni l se řady
diskuzních večerů a schůzí. Okupaci Čes-
koslovenska nesl nadmíru těžce, i proto
se účastni l každé akce, která dávala
najevo nesouhlas s okupací. I přes veške-
ré stávky a demonstrace si l idé začal i na
přítomnost okupačních vojsk zvykat. Ale
Palach se s tím tak smířit nedokázal . Pře-
mýšlel , jak v l idech probudit boj s okupa-
cí. Probudit národ z nezájmu a
vyburcovat ho k odporu proti okupaci , to
byla jeho myšlenka. Proto si připomínáme
16. leden a samotného Jana Palacha.

Asi nejznámějším z následovníků Jana
Palacha se stal osmnácti letý student Jan
Zajíc. Jan Zajíc byl velkým odpůrcem to-
tal i ty v ČSSR a stejně jako Palach demon-
stroval , kde se dalo. Když se doslechl o
Palachově činu, vel ice ho to zasáhlo. V
Praze se zapoj i l do protestní hladovky,
kterou ukonči l až v den Palachova po-
hřbu. J iž během hladovky přemýšlel , zdal i
je schopen učinit stejnou oběť jako
Palach. Po návratu do rodného Šumperku
začal plánovat a sdělovat svým přátelům,
co chce udělat. Následně odjel do Prahy a
v den komunistického převratu 2 5. února
1969 se zapál i l v průchodu jednoho z do-
mů na Václavském náměstí.

Po Janu Zajícovi následoval i ještě Maďar
Sándor Bauer a I l ja Rips, ten však přeži l a
následně byl převezen do psychiatrické
léčebny, odkud byl po dvou letech z lé-
čení propuštěn.

Ačkol iv byla uspořádána spousta protes-
tů, demonstrací a bylo podstoupeno
někol ik obětí, okupační vojska u nás zů-
stala dalších třiadvacet let.

Jan Štěpaník a J iří Kohn, 1. A
Jan Palach Jan Zajíc
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Mé první pololetí v Česku

Po úspěšném absolvování při j ímacích
zkoušek jsem se dostal na tuto lesnickou
školu. Ze začátku jsem měl smíšené poci-
ty. Dělalo mi trochu problémy psaní v
češtině, protože existuje mnoho od-
l išných slov. Ale po pár měsících se to
ustál i lo. Při mluvení jsem žádnou bariéru
nepociťoval , tedy alespoň z mé strany.
Bydlím blízko hranic s Českem, a tak mi
to nedělalo problémy. No, o některých
mých spolužácích se to samé říct nedalo,
ale rychle jsme si na sebe zvykl i a našl i si

k sobě cestu. Ve třídě jsem si našel
mnoho kamarádů, kteří mi vždy rádi při
překladu slov do spisovné češtiny po-
mohou. Za to jsem j im samozřejmě
vděčný. Myslím si , že když člověk narazí
na hodné l id i , ať už jsou to spolužáci ze
třídy nebo i žáci z vyšších ročníků, kteří
ho podrží, tak se dá zvládnout všechno.

Fi l ip Janeka, 1. A, Lúky,
Slovenská republ ika

Pasování třídy 1 . A



vyřazovacího systému, ve kterém zá-
vodník postupuje na základě postupové-
ho klíče, který bývá pro každé závody
mírně odl išný. Úspěšný závodník musí
absolvovat nejdříve rozjížďku a poté
mezi j ízdu (semifinále), pokud nepostoupi l
do finále přímo z  rozjížďky. Finále je roz-
děleno na finále A  (velké), ve kterém se
jede o  medai le, a finále B (malé), kde se
bojuje o  10. - 18. místo.

Průběh celých závodů řídí a kontroluje řa-
da rozhodčích. Ti mají na starost na-
příklad kontrolu váhy lodí. Jednotl ivé lodě
mají stanoveny minimální hmotnosti , kte-
ré jsou po dojetí ihned namátkově kont-
rolovány. V  případě podvážené lodi
následuje diskval ifikace. Při maraton-
ských závodech jsou stanoveny mi-
nimální hmotnosti lodí výrazně nižší než
při závodech na krátkých tratích. Dlouhé
tratě a maratón se startují hromadně a
nejsou zde vytyčeny individuální dráhy.
Otáčky se provádějí kolem jedné nebo
více bójek proti směru hodinových ruči-
ček. V  průběhu maratónu jsou navíc za-
řazeny přeběhy  s  lodí, každý o  délce
někol ika stovek metrů, které však nejsou
nutné.

Rychlostní kanoistika je fyzicky vel ice
namáhavý sport, při kterém nejde pouze
o  j ízdu na lodi . Je třeba i   posi lovat všech-
ny svaly, které se následně musí řádně
protáhnout. Úspěšný sportovec je tak zá-
roveň i   dobrý běžec, běžkař, plavec,
gymnasta a mnohem více.

Našimi nejúspěšnějšími aktivními spor-
tovci jsou kanoista Martin Fuksa   s  jeho
bratrem Petrem. Mezi ženami je to Jana
Ježová. Josef Dostál nebo Jan Štěrba jsou
pak výbornými kajakáři .

Vojtěch Neradi l , 1 . B
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Rychlostní kanoistika – sport mého srdce

Milí spolužáci , rád bych vám představi l
můj nejoblíbenější sport, kterým je rych-
lostní kanoistika.

Rychlostní kanoistika je vodní sport, který
vznikl v  průběhu 19. století ve Velké Bri-
táni i a USA. Česká rychlostní kanoistika
má stoletou tradici a systém soutěží na
všech úrovních. Společně  s  vodním slalo-
mem patří kanoistika k  nejúspěšnějším,
i   když stále méně známým sportům v  ČR.

Principem tohoto sportu je, že se zá-
vodník snaží za co nejkratší čas ujet
stanovenou vzdálenost. Základní dělení
délky tratí v  rychlostní kanoistice jsou
dvě: krátké tratě o  délce 2 00, 500 a 1000
metrů a dlouhé tratě o  délce 2 km a více.
Dále se jezdí i   vytrvalostní tratě, které
jsou delší než 5 km.

Loď, ve které závodník klečí, se nazývá
kánoe. Dopředný pohyb provádí jedním
pádlem, které drží oběma rukama. Pád-
luje přitom na jednu stranu. J inak je tomu
v  kajaku, kde se sedí a pádluje na obě
strany - také jedním pádlem, které má
však l isty na obou koncích.

Krátké tratě se jezdí v  devíti vybój-
kovaných, devět metrů širokých
drahách,   s  pevným startem ze startova-
cího zařízení (bloku). Jednotl ivé jízdy
maximálně po devíti lodích tvoří základ
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Sport, který je mi nejblíž

Milí spolužáci , rád bych vám napsal pár
slov o  mém oblíbeném sportu – spor-
tovním rybaření. Spousta l idí nebere
rybaření jako sport, ale pouze jako relax.
Přesto existují i   takoví zapálení a zkušení
rybáři , kteří dokonce reprezentují naši
republ iku po celém světě na různých
soutěžích a závodech. Důležité je také
zmínit, že závody se dělí podle věkové
kategorie. A  když už jsme u   těchto soutě-
ží, tak bych vás rád seznámil se základní-
mi pravidly v  kategori i pro dospělé.

Na takových závodech smí rybář chytat
na dva pruty a na dva návazce. Musí po-
užívat háčky bez protihrotu, protože kdy-
by se vlasec přetrhnul , ryba by se
z  háčku vyprosti la sama. Z  vlastní zku-
šenosti však vím, že je lepší používat
háčky  s  protihrotem, protože když se há-
ček zapíchne, tak drží na jednom místě,
zatímco háček bez protihrotu se v  tlamce
ryby při zdolávání zapíchne třeba pětkrát
na úplně j iné místo. Ale bohužel tahle va-
rianta háčku není na závodech povolena
a stejně jako já i   j iní rybáři to musí re-
spektovat. Dalším důležitým pravidlem
je, aby každý rybář na závodech používal
podložku, která zaj istí bezpečí ryby.

Během závodů je samozřejmé, že se ry-
báři chovají k  ú lovkům tak, aby rybám
zbytečně neubl ižoval i . O  bezpečném za-
cházení  s  rybami podrobně informuje ry-
bářský řád, který by měl každý rybář
dobře znát. Tohle tedy bylo pár zá-
kladních pravidel , které musí rybáři na
závodech dodržovat, j inak by je mohl
rozhodčí vyloučit.

Já osobně chodím nejen na ryby, ale i   na
rybářské závody. Do teď jsem se účastni l
jen závodů v  kategori i junior do patnácti
let. Mým snem je v  bl ízké době se zú-
častnit rybářských závodů v  kategori i
dospělých. Rybaření je moje vášeň, a
i   když nic nechytím, nejsem naštvaný,
protože to k  rybaření patří a každý den
přece není posvícení. Věřím, že jsem vám
předal dostačující množství základních
informací o  sportovním rybaření. Všem,
kteří se touto cestou vydáte, přej i Petrův
zdar!

Adam Hupka, 1. A



1010

Demokracie: svoboda a odpovědnost
Pokračujeme ve studentských zamyšleních nad myšlenkami TGM o  svobodě a
demokraci i (viz minulé číslo).

Jak moc máte rádi

svobodu?

Myslíte, že každý toužíme po svobodě?
Představme si jako příklad život jednoho
člověka. Tento člověk, je mu něco kolem
čtyřicítky, ži je ve svobodné zemi a mo-
mentálně pobývá ve vězení. V  této zemi
jsou věznice zařízeny vcelku přívětivě,
našemu člověku není zima, má kde spát,
co jíst, zkrátka nic životně důležitého mu
nechybí. Ale při jde den, kdy je tento
člověk vytržen ze svého pohodlí „dobrým
úmyslem“ zvaným amnestie a je vržen
do hrůzu nahánějící svobody tam venku.
Má jasno v  tom, co udělá - rozbi je výlohu
nejbl ižšího obchodu a ukradne zboží
dostatečné hodnoty, aby si zaj isti l
prodloužený pobyt v  nápravném zařízení,
kde o  něj bude opět postaráno. Měl náš
člověk rád svobodu? Nejspíš se svobody
bál , a le proč? Bál se odpovědnosti , kterou
svoboda přináší, odpovědnosti za svůj
život. Tak obětoval svobodu, aby se
zbavi l odpovědnosti , aby j i předal něko-
mu j inému.

Co je to vlastně svoboda? J istě lze říci , že
je to možnost, tedy že člověk něco může.
A  když může, logicky také nemusí. Nechci
tu kritizovat ani onoho člověka, ani náš
vězeňský systém, uvedl jsem jen příklad
strachu z  odpovědnosti . Ten snad zažívá
většina l idí, zejména pak mladí l idé, stu-
denti , kterým svoboda umožňuje stu-
dovat to, co si vybral i . Časem, pokud
prokáží dost píle a požadované
schopnosti , mohou získat práci a osamo-
statnit se. Zatím však většina těchto l idí
ještě mnoho odpovědnosti nezaži la . Ne-

starají se o  rodinu, o  podřízené, starají se
jen částečně sami o  sebe. Avšak jakmile
tuto odpovědnost při jmou, stanou se l id-
mi , kteří utvářejí svobodnou společnost.

Co nám vlastně naši svobodu přináší? Je
to demokratická společnost, v  níž ži jeme?
Nebo jsme to my sami? Jeden muž, který
byl u   zrodu demokracie v  naší zemi, na-
psal , že demokraci i patří právo na inicia-
tivu. Ale  s  tímto právem souvisí také
individuální odpovědnost. Mohu tedy ko-
nat, ale následky svých činů si budu zod-
povídat. Nabízí se otázka: Zodpovídat
před kým? Jsou dvě možnosti : před svým
svědomím a před zákony země, v  níž se
nacházím.

Často lze slyšet, že demokracie je dobrá -
či špatná a v  minulém režimu se ži lo l íp -
či hůř. JJ áá řřííkkáá mm ,, žžee dd ee mm oo kkrraa cc ii ee nn ee nn íí aa nn ii
dd oo bb rráá ,, aa nn ii šš pp aa ttnn áá ,, jj dd ee oo    ttoo ,, jj aa cc íí jj ss oo uu ll ii dd éé ,,
kkttee řříí rree žžii mm uu ttvváá řřee jj íí.. Za činy diktátora či
samovládce nenesou odpovědnost ne-
volníci nebo otroci . My ovšem ži jeme ve
svobodné společnosti . Máme sice své zá-
stupce, kteří za nás v  mnohém rozhodují,
a le máme právo si tyto zástupce zvol it.
Je-l i tedy špatná demokracie, jsou špatní
jen l idé, kteří j i utvářejí. Jak můžu tedy ja-
ko jednotl ivec zlepšit svobodnou
společnost? Kritika a pomluva většinou
přinese jen více kritiky a pomluv. PPřřii kkrrii tti -i -
cc ee jj ee nn ee jj ll ee pp šš íí zzaa čč íítt oo dd ss ee bb ee ss aa mm aa .. ZZaa mm ě-ě-
řříímm -- ll ii ss ee nn aa ss ee bb ee ,, nn aa ss vvůů jj dd ííll
oo dd pp oo vvěě dd nn oo ss ttii ,, ss vvůů jj pp řřííss ttuu pp kk   ss oo bb ěě aa
oo ss ttaa ttnn íímm ,, jj ee ttoo jj ii ss ttěě nn ee jj ss pp rráá vvnn ěě jj šš íí kkrroo kk
kk   ll ee pp šš íí ss vvoo bb oo dd nn éé ss pp oo ll ee čč nn oo ss ttii ..

Lukáš Kopecký, 4. C
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Harry Potter a Kámen mudrců
(fi lm)

Jednoho dne se začaly v  celé Británi i dít
vel ice divné věci . Po ul icích se procházel i
l idé v  d louhých jednobarevných, většinou
zelených hábitech, a za bílého dne pole-
tovaly všude sovy.

J iž tento krátký text napovídá, o  jakou
séri i fi lmů dle knižní předlohy se jedná.
Kdo by dnes už alespoň nezaslechl jméno
Harryho Pottera, čarodejnického učně, je-
hož neskutečná popularita mezi dětmi
během krátké doby zasáhla i   dospělé.

Fi lmovou verzi jeho prvního příběhu
zrežíroval Chris Columbus ve spoluprá-
ci   s   autorkou "potterovských" románů J .
K. Rowl ingovou a pod přísným dohledem
své dcery Eleanor přenesl na fi lmové
plátno svět školy čar a kouzel . Celý štáb
musel počítat se srovnáváním fi lmu   s  kni-
hou, i   přesto má tento fi lm na ČSFD
úctyhodných 79  %.

Rovněž se od projektu tak mimořádného
rozmachu dalo čekat více dynamických,
velkolepých scén. V  mé paměti utkvěly
pouze dvě, ale za to naprosto dokonalé:
vzdušné sportovní utkání na košťatech při
famfrpálu a pak šachová partie  s  živými
obřími figurkami.

Ústřední troj ice připomíná zase Twainovy
slavné hrdiny. Sladká premiantka Hermio-
na se podobá vzorné krásce Becky, ple-
bejský zrzek Ron má něco
z  Huckleberryho Finna a sám Harry Potter
by mohl být od hodiny Tomem Sawye-
rem. Jenže: Tom si postavení kápa dětské
party vydobyl - Harry má rysy hrdiny
u   nás nezvyklého.

Ale pravda také je, že český divák od-
chovaný poetikou tandemu Macourek –
Vorlíček hůře hledá v  potterovské říši
nové prvky, jež svou original i tou ohromily
zbytek světa, protože česká fi lmová scé-
na pár podobných scén j iž vytvoři la .

Parta dětí ovládající kouzla? Známe j i už
z  Macha a Šebestové či Létajícího
Čestmíra. Čarodějnická škola? Do té pře-
ce chodi la Saxana z  fi lmu Dívka na koště-
ti . Plášť zaručující neviditelnost? Zahrál si
v  Arabele. Rozdíl je v  tom, že my Češi dě-
láme ze zla spíše směšně neohrabané
než záhadně temné.

Harryho Pottera buď milujete, a nebo ne-
chápete, proč ho všichni kolem vás tak
miluj í. Já se řadím k  těm prvním. Myslím,
že patřím k  té generaci , která si sle-
dování uži la ze všech nejvíc. Byla jsem
dost malá na to, aby mě všechny ty čáry
máry okouzl i ly a dost velká na to, abych
j im rozuměla. Dospívala jsem  s  Harrym a
jednotl ivé díly vždycky tak akorát sedly
mému věku. A  tak je pro mě do dneška
Kámen mudrců srdcovkou a pohádkou,
která ve mně probouzí malou Haničku,
která pevně věří, že Bradavice existují.

Celý příběh Kamene mudrců se točí ko-
lem sirotka Harryho Pottera. Tomu krátce
po narození zahynou za neobvyklých
událostí oba rodiče, a Harry proto musí
vyrůstat v  rodině strýce Vernona a tety
Petunie, kteří mu neustále dávají najevo,
že místo, kde bydlí, není domov. O  to
větší překvapení ho čeká, když mu v  den
jeho jedenáctých narozenin při jde dopis,
který je předzvěstí změny v  jeho do-
savadním životě.
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Po dalším měsíci stráveném doma v  Zobí
ul ici nastal čas nastoupit do kouzelnické
školy v  Bradavicích. Měl se tam dostat
z  nádraží z  nástupiště 9 a ¾, což byla pro
Harryho zapekl itá situace, ale nakonec
mu pomohl i Weasleyovi . V  jednom z  nich,
stejně starém Ronovi , našel Harry velké-
ho kamaráda.

Harry, který je ve světě l idí-mudlů nulou,
je v  tom kouzelnickém známý, statečný a
nejen díky úspěchům ve famfrpálu i   vá-
žený. Velkou víru v  Harryho měl ředitel
školy Brumbál , který je uvážl ivý a vel ice
moudrý.

Více děje prozrazovat nechci , i   když si
myslím, že většina už tento fi lm
hodněkrát viděla. Jen ještě použi ju kou-
sek z  fi lmu, a to sice poučení Hermiony,
které bychom si měl i vzít k  srdci : " Jsou
důležitější věci než chytrost - těmi jsou
přátelství a statečnost. " Proto nesuďme
l idi podle vzhledu ani intel igence, ale
podle toho, co je skutečně v  jej ich nitru.

Na závěr nesmím opomenout místa, kde
se Harry Potter natáčel a která můžu
z  vlastní zkušenosti doporučit. Jedním
z  nich je Velká síň (ve skutečnosti není
tak velká), kde studenti jedl i a
oznamovaly se zde všechny důležité udá-
losti . Tato hala, která se opravdu používá
jako jídelna, se nachází na kolej i Christ
Church v  Oxfordu. Jako druhé nejzná-
mější místo jsem vybrala nástupiště 9 a
¾, které se nachází v  Londýně na
slavném nádraží King´s  Cross. Moje po-
známka k  tomuto místu je pouze stručná.
Vchod na nástupiště 9 a ¾ byl fi lmován
mezi nástupišti 4 a 5. Bez jízdenky se až
k  zadní klenbě (která byla použita jako
"vchod") nelze dostat.

Hana Šubová, 2 . A

Hala v Christ Church College, Oxford, Velká Británie
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Timur Ivanovič
Přinášíme vám druhou část zajímavé povídky našeho talen-
tovaného vypravěče . . .

Zprvu byla vesmírná loď kl idná, ale po chvíl i se začala třást a točit čím dál víc. Při tom
všem točení a hučení se najednou utrhl svazek drátů a hadic a trefi l se zboku do Timu-
rovy helmy. Stejně jako když vypi je kojenec odvar z  makovic, se Timur vydal do říše
snů a přivodi l si otřes mozku. Modul bezpečně přistál i   se svým spícím pasažérem kdesi
uprostřed oceánu.

Timur vstal a rozhlédl se kolem sebe. Najednou už nebyl u   kormidla svého vesmírného
korábu, ani na sobě neměl skafandr. „To je zvláštní,“ řekl si tiše pod vousy. Všude kolem
byla hustá mlha, nebo spíš kouř. Kouř tak hustý, že přes něj nebylo vidět a si lně po
něm slzely oči . Rozhodl se zj istit, co se děje. Vydal se kouřem, opatrně našlapoval před
sebe, když se najednou kouř začal ztrácet. Oči přestaly slzet, bylo vidět trochu dál , už
šly rozpoznat obrysy budov kolem. Byla to ul ice kousek od panelového domu, kde Ti-
mur bydlel   s   rodiči a sourozenci jako malý. Najednou se začal kouř přemisťovat a tvořit
tunel přes ul ici , konči l u   povědomé budovy. Po bl ižším ohledání Timur zj isti l , že se jedná
o  oblíbenou hospodu jeho otce. Nikam j inam neviděl , tak se vydal směrem ke dveřím.

S  nepříjemným zakvílením a dřením o  práh se dveře pomalu otevřely a za nimi stála
shrbená postava v  potrhaných hadrech a tichým chraplavým hlasem pravi la: „Pojď dál ,
chlapče, už na tebe čekají. “ Timur byl zmaten a netuši l , co se děje, avšak ze zvědavosti
vstoupi l do hospody. Byla plná jako nikdy předtím. U   každého stolu plno hostů, nespo-
čet sklenic  s  pivem, kvasem, vodkou a j inými druhy nápojů omamné nátury. Shrbená
postava ukázala křivým prstem na stůl v  zadní části hospody, odkud se ozýval největší
povyk. Došel co nejblíže, ale kolem stolu byla neprostupná hradba hlasitě halekajících
hostů. Když poprosi l , jestl i by nemohl projít, všichni najednou zmlkl i , rozestoupi l i se do
stran a odhal i l i stůl .

Kolem něj sedělo někol ik osob. Stůl byl plný peněz, šperků a dalších drahých předmětů.
Každý ze sedících držel někol ik karet. Zprvu vypadal i v  mraku kouře všichni hráči
stejně, ale když se začal kouř rozplývat, uviděl Timur, že jeden z  nich vyčnívá. Na sobě
měl černý frak, bílé rukavice bez poskvrnky a vedle něj seděl kocour černější než noc a
větší než ovčáčtí psi . Dotyčný elegán vzhlédl od karet, podíval se Timurovi do očí a se
si lným německým přízvukem, avšak plynně rusky pravi l : „Už tu na vás čekám sou-
druhu! “ Timur stále netuši l , co se děle, a tak nic neřekl a čekal , co se bude dít dál .

Muž ve fraku pokynul rukou a odkudsi se vylouplo ono hrbaté stvoření, co otevíralo
dveře. Hrbáč přisunul židl i a muž ve fraku pobídl Timura, aby si přisedl .
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Jakmi le si sedl , muž ve fraku hned vyskoči l a zeptal se: „Víte, proč se zde nacházíte
soudruhu?“ Timur jen   s  otevřenou pusou zakrouti l hlavou. „Nyní měl být váš poslední
den, ale komise se rozhodla, že vaši existenční smlouvu rozšíříme. “ Vyhrkl se si lným
přízvukem muž ve fraku. „Co to je, o  čem to mluvíte?“ Tázal se zmateně Timur. Muž
mocně potáhl z  dýmky, která ležela na stole a řekl : „Na otázky není čas, musíte vstát! “
Vyfouknul ohromný mrak dýmu, ze kterého začal Timur okamžitě kašlat. Najednou byl
celý v  mraku kouře, oči ho pál i ly tak moc, že je nedokázal udržet otevřené. Začal
omdlévat, pokoušel se chytit kolemstojících, ale všichni hosté, stoly, sklenice, elegán
ve fraku i   celá hospoda byl i pryč. Kolem byl jen kouř a tma.

Asi po půl hodině se Timur probral . Na čele měl zaschlý pramínek krve a v  hlavě mu
třešti lo, jako když by vedle něj zrovna přistávala proudová stíhačka. Odhrnul ze sebe
hromadu drátů, nástrojů a všeho ostatního, co nebylo před přistáním přibité anebo se
urvalo během přistání. Rozepnul si bezpečnostní pásy, z  nichž jeden byl skoro utržený
a pohromadě držel pouze si lou Timurovy nezlomné vůle. Celý modul se pohupoval a
ozývalo se šplouchání. Postranní vchod byl zaseknutý.

Timur musel najít něco, co by mohl použít jako páku k  uvolnění kl iky vzduchotěsných
dveří. Timur byl od přírody chytrý a vynalézavý člověk. Za pomoci šroubováku a kleští
sejmul čelní kryt jedné z  přístrojových desek a někol ikrát j i ohnul , čímž vytvoři l profi l
tvaru dvoj itého v. Zapřel svoj i provizorní páku za kl iku dveří, zabral tak si lně, až mu vy-
skoči ly žíly na krku, a nástroj se začal ohýbat. Těsně před tím, než se páka měla
ohnout, dveře povol i ly. Timur otevřel těžký poklop a vyhlédl ven z  modulu. Kam až oko
dohlédlo, byla voda. Z  korábu určeného k  vesmírnému letu se stala bezmocná bóje
unášená větrem, napospas moři . Timur chvíl i civěl ven z  modulu a potom zapadl zpát-
ky dovnitř. Jako když si had svléká kůži , se vysoukal ze skafandru, sejmul při lbu a začal
řešit výzvu, kterou mu nevyhnutelné okolnosti přichystaly.

Jakub Vašíček, 4. C
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O praotci Lesákovi
Báje lesácké

Byla - nebyla kdysi jedna osada zvaná Lesov. Nacházela se uprostřed rozsáhlých lesů a
jej í obyvatelé se zval i lesáci , protože les měl i za svůj domov a podstatnou součást
jej ich života.

Jednoho dusného, parného dne, kdy všichni muži vyrazi l i na lov, strhla se obrovská
letní bouře. Lovcům to bylo jedno, kořist už měl i , les vláhu potřeboval a za takového
horka se svlažit bylo jen k potěšení. Ale bouře začala síl i t, vítr lámal stromy, kroupy
niči ly l isty i mladý porost a blesky sebou švihaly jako kočí bičem. Lovci lesáci už to měl i
do osady kousek, tak se utíkal i rychle schovat.

Když dorazi l i ke svému bydl išti , nečekal je tam pěkný pohled. Vesnice lehla popelem,
když na jeden z příbytků spadl strom zapálený bleskem. Požáru padlo za oběť pár žen i
dětí a ti zbylí je kolem velkého vyhaslého táboráku oplakával i .

A v tuto nejstrašnější chvíl i vystoupi l ze zděšeného davu uznávaný lesák Fořt Větva a
pravi l : , ,V této kraj ině jsme se měl i dobře, ale nebylo to tak lehké, proto následujte mě,
bratři a sestry lesáci , dovedu vás do končin, kde jsou lesy zelenější, nezalesněná
úrodná údolí tam jsou akorát pro naše příbytky a políčka, a ta hojnost zvěře vší, vysoké
i černé a polní! Pojďte a najdete nový domov, kde budeme šířit naši tradici péče o les. ' '
Všichni byl i tou řečí tak omámeni , že si Fořta Větvu zvol i l i za svého vedoucího
nadlesního. A tak se vydal i na cestu.

Šl i přes hory, přes doly, přes hol iny, přes lučiny, až dorazi l i ke skále, která se tyči la za
propastí tak hlubokou, že na jej ím dně sídlí snad sám satan. Vystoupal i až k okraj i , kde
dnes stojí socha sv. Jana Nepomuckého, a uviděl i to nádherné údolí Moravské brány,
jak jím protéká řeka, dnes zvaná Bečva. Rozhlédl i se a Fořt pravi l : , ,To je ta země
zaslíbená, o které jsem mluvi l ! ' ' Tak sešl i dolů a podél Bečvy začal i budovat město.
Kolem města zoral i pole a na okraj i , bl íže k lesu, u té skály, kde poprvé stanul Fořt
Větva, od té doby zvaný praotec Lesák, postavi l i školu, která předává tuto jej ich tradici
soužití člověka s lesem a lesa s člověkem dál - i v době, kdy člověk tak drancuje
přírodu. Toto nové místo pak nazval i HRANICE a ži j í tu dodnes! !

Štěpán Šujan, 1. C
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