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A  je to tady!

Posledních pár dnů a máme tu všemi
očekávané prázdniny! Jak se těšíte? Věří-
me, že pro každého budou zaslouženým
odpočinkem, a to nejen pro studenty. Na-
ši kantoři jsou taky jenom lidi . . . Zkusme
to společně do konce školního roku ve
zdraví přežít.

Nedávno letošní čtvrťáci , ať už úspěšně
nebo neúspěšně, ukonči l i studium.
Doufáme, že ať už půjdou studovat dál ,
nebo budou rovnou pracovat, vždy se j im
bude dobře dařit a budou spokojení. Pře-
ce jen také tvoři l i část školy a pro některé
z  vás byl i důležitými osobami v  životě.
Přejme j im jen to nej lepší.

V  posledním čísle tohoto školního roku
vám přinášíme plno zajímavých článků.
Jsou jakousi třešničkou na dortu závěru
školního roku. Pěkné počtení!

Tak vám tedy přejeme příjemně prožité
prázdniny plné zážitků a skvělých vzpo-
mínek a doufáme, že se v  září všichni
opět sejdeme!

Dubínek a Duběnka
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Studentské práce
SOČ v  krajském kole
Dne 14. března 2019 se uskutečni lo míst-
ní kolo přehlídky Středoškolské odborné
činnosti . Letošního ročníku se zúčastni ly
celkem čtyři práce - Adély Skotákové (2.
A) - Jak začít  s  chovem ohařů, Petra Hřiba
a Hany Šubové (2. A) – Propagace školy
formou stánku na veletrhu, Jana Karafiáta
(2. A) a Tadeáše Sladkého (2. B) –
Sokolnictví jako program lesní peda-
gogiky, Marie Míčkové a Ivety Šínové (3.
A) – Jak veřejnost vnímá velké šelmy a
tetřevy na Moravě.

Místní kolo proběhlo v  naší škole. V  poro-
tě usedl pan ředitel Ing.   Miroslav Kutý,
Mgr.   Regina Kudláčková a Ing.   Radim
Církva. U   všech prací se porota shodla
v  postupu do dalšího kola, které se ná-
sledně konalo 8. dubna v  Přerově. Zde se
naši studenti utkal i se studenty z  gym-
názia a průmyslové školy. Obtížnost zde
byla vyšší, a le porota se opět shodla na
postupu všech soutěžících do krajského
kola.

Krajské kolo se uskutečni lo 15. května
v  Olomouci na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého. Zde byl i všichni
účastníci rozděleni podle svých oborů.
Každý obor měl svoj i vlastní učebnu a po-
rotu. Zde se našim studentům bohužel
nedaři lo, ačkol iv obsadi l i dvě první místa

ve svých oborech, do dalšího kola j iž
nikdo nepostoupi l . Adéla Skotáková obsa-
di la 2. místo, Iveta Šínová a Marie Míč-
ková 1. místo, Tadeáš Sladký a Jan
karafiát 1. místo, Hana Šubová a Petr
Hřib 3. místo.

Sama za sebe mohu říct, že i   když jsem
nepostoupi la, načerpala jsem mnoho
zkušeností jak  s  psaním rozsáhlé odborné
práce, tak i   s   obhajobou před neznámými
l idmi . Trošku nás všechny zamrzelo za-
ujaté chování porotců vůči nám jako stu-
dentům lesnické školy.

Adéla Skotáková, 2 . A
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YPEF
Lesnická soutěž YPEF – Mladí l idé v  ev-
ropských lesích - se na naší škole pořádá
každoročně. Letos probíhá j iž devátý
ročník.

V  úterý 5. března se konalo školní kolo. 8
tříčlenných týmů z  řad prváků, druháků a
třeťáků se utkalo o  postup do místního
kola. Každý tým vyplni l test a první tři
týmy  s  nej lepšími výsledky pokračovaly
v  soutěži .

Ve čtvrtek 7. března se u   nás pořádalo
místní kolo, kterého se zúčastni lo 7 druž-
stev z  mladší a 3 ze starší kategorie. Za
doprovodu trubačů nás přivítal pan ředi-
tel   s   panem učitelem Šubou. Pan učitel
nás seznámil   s   průběhem soutěže a sou-
těžení bylo zahájeno. Každý tým napsal
test a následně i   praktickou část – po-
znávačku. Na zaplnění času pro nás bylo
nachystané pexetrio – pexeso, ale  s  troj i -
cemi obrázků. Než byla celá soutěž vy-
hodnocena, prošl i jsme se slečnou
Maděryčovou arboretum. Po návratu do
školy následovalo vyhlášení výsledků. Ví-
tězný tým z  každé kategorie postupoval
do regionálního kola.

Regionální kolo proběhlo 4. dubna. Na
naši školu se sjelo 8 týmů mladších a 5
týmů starších. Soutěž probíhala stejně ja-
ko v  předchozím kole – testy a pak po-
znávačka. V  případě shodnosti bodů byla
připravena doplňková discipl ína - odhad
váhy špalíku dřeva. Před vyhlášením vý-
sledků si nás vyzvedla paní učitelka
Palacká a ukázala nám vystavené sbírky
žáků druhých ročníků a následně nám
pan učitel Kandler přibl íži l výstavu trofejí.
Plánovaná byla ještě prohlídka arboreta,
ale vyhlášení už bylo připraveno, takže
jsme nikam nešl i . Z  vyhlášení byl i někteří
docela nervózní. V  mladší kategori i zvítě-
zi lo družstvo z  Církevního gymnázia Ně-
meckého řádu Olomouc a starší ovládlo
domácí družstvo ve složení AAnnnnaa NNeekkoou-u-
ššoovváá ,, NNaa ttáá ll ii ee FFii ššeerroovváá ((oobběě zzee 22 .. CC)) aa MM i-i -
cchhaaeell aa HHoommooll kkoovváá ((11 .. BB)) . Tyto dva
vítězné týmy postupují do národního ko-
la, které se uskuteční 17. – 18. června
v  Kostelci nad Černými lesy.

Děkujeme panu učitel i Šubovi a paní uči-
telce Palacké za přípravu.

Michaela Homolková, 1. B



44

Národní inventarizace
lesů
V  úterý 26. 3. dopoledne se v  učebně
AV3 sešl i žáci 4. ročníků, aby si vyslechl i
přednášku Ing.   Radima Adolta, pra-
covníka Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesa, o  Národní inventarizaci lesů. Jedná
se o  nezávislé shromažďování informací
o  lese v  rámci celé ČR. Dozvěděl i jsme se
mnoho zajímavých údajů.

Výzkum vytvářejí většinou tříčlenné in-
ventarizační terénní skupiny, které se vy-
dávají na počítačem náhodně
vygenerovaná stanoviště ležící na území
našeho státu. Stanoviště jsou poté v  te-
rénu hledána pomocí GPS systému a
společně tvoří síť konkrétně určené ve-
l ikosti . Po dohledání v  terénu se do středu
stanoviště umístí kovový "bod", který se
pečl ivě umístí do země, aby se k  němu
mohl i pracovníci při další etapě NILu vrá-
tit, zj istit a porovnat změny. V  okolí bodu
zj išťuj í pracovníci např. výšku, tloušťku a
zdravotní stav všech stromů, zásobu, fy-
toindikátory a také provádějí půdní sondy
a následné rozbory.

Výstupem jsou pak souhrnné informace,
které nám mohou pomoci při dalším hos-
podaření v  lesích. Jde např. o  objem těžeb
v  rámci celé ČR, zastoupení jednotl ivých
dřevin, podíl umělé a přirozené obnovy,
přírůst dříví, škody zvěří na porostech a
mnoho dalších informací. (NIL 2011-
2014, viz zobrazené mapky). Více infor-
mací je možné dohledat na stránkách
www.úhul/ni l . cz

Kateřina Krajčová, 4. B

Malý trénink paměti
na naší škole
Dne 15. 3. 2019 proběhl na naší škole
workshop, který vedla trenérka paměti ,
předsedkyně České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging Dana
Steinová.

Účastníci rozhodně nel itoval i pátečního
odpoledne. Měl i možnost nakouknout do
zákoutí lepšího využívání svého mozku a
snadnějšího zapamatování. Nauči l i se
někol ik technik, jak přimět svůj mozek
pracovat lépe ve svůj prospěch, jak ušet-
řit čas při učení.

Všichni , kteří nepřišl i , rozhodně mají čeho
l itovat.

Ing.   Al ice Palacká
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Anketa „Keř před hájovnu“
V  malé anketě jsme se zeptal i žáků čtvrtých ročníků.

Otázka: JJ aakkýý kkeeřř aa pprroočč bbyyssttee ssii vvyyssaadd ii ll ii ppřřeedd ssvvoouu hháá jj oovvnnuu??

Odpovědi :

- Trnku obecnou - na jaře pěkně kvete,
vytváří kryt pro ptactvo.

- Kal inu vrásčitol istou, protože pohlcuje
polétavý prach.

- Kal inu vrásčitol istou, protože je
nenáročná, tlumí hluk a zachytává
prach.

- Dřín obecný a bez černý, protože
jej ich květy jsou nektarodárné a
tudíž vhodné pro včelstva, která
chovám.

- Zlatý déšť, protože se mi l íbí žlutá
barva a taktéž je vhodný pro včely.

- Černý bez, abych měl společnost
ptactva.

- Šípek na čaj .
- Ptačí zob, kvůl i ptákům.
- Černý bez – na čaj a na kosmatice
(květy obalené v  těstíčku a
osmažené na pánvi) .

- Krušinu, protože mně to pan Hajda
doporuči l .

- Černý bez – kvůl i sirupu, řízkům a čaj i .
- Rakytník - mám rád rakytníkový džus
a oceňuj i jeho pozitivní účinky na
zdraví.

- Šeřík – krásně voní, je hezký, má
krásné květy a je zdrojem větviček
pro mého papouška.

- Růži - nádherně kvete i   voní a má trny.
- Bez černý, kvůl i plodům a květům,
které mají využití do čaje.

- Ptačí zob, abych se ráno po probuzení
mohl kochat a pít u   toho kávu.

- Hloh jednosemenný – pro vytvoření
živého plotu, pro potravu pro ptáky
v  zimě, kvůl i krytu pro ptáky, pro
červené plody – zimní dekoraci .

- Bez černý, protože z  jeho květů a
plodů se dá udělat skvělý sirup.

- Rybíz černý, protože je výborný do
buchet, na marmeládu a šťávu.

- Růži šípkovou na šípkovou omáčku a
kvůl i kvetení a vůni .

- Černý bez, protože z  květů je dobrý
sirup a z  plodů výborná marmeláda.

- Ptačí zob – protože hezky kvete a je to
potrava pro ptáky.

- Kanadské borůvky, protože jsou
chutné a plody velké.

- Černý bez, abych si mohl z  jeho květů
dělat sirup a také protože mi pěkně
voní.

- Trnku obecnou - na jaře pěkně kvete,
vytváří kryt a plody pro ptactvo, po
uříznutí zbyde dřevo na topení.

- Zlatý déšť- l íbí se mi žlutá barva.

Vítězem ankety se tak stal černý bez.

Ing.   Al ice Palacká
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Praxe v  Brucku
Dvě žákyně naší školy, Karolína Volková (3. C) a Marie Míč-
ková (3. A), se  s  Vámi na následujících řádcích podělí o  zaj í-
mavé zkušenosti z  praxe v  Rakousku.

Vážení čtenáři ,

chtěly bychom se  s  Vámi poděl it o  zážitky
a zkušenosti z  praxe v  naší spřátelené
škole v  Rakousku. Lesnická škola   se na-
chází v  městě Bruck an der Mur, které
leží 150km  j ihozápadně od Vídně.

V  pondělí 3. června brzy ráno jsme vy-
cestovaly z  Hranic do Brucku. Cesta vla-
kem trvá pět hodin.   Na oběd jsme
dorazi ly do areálu lesnické školy.

Celý týden jsme měly pestrý program. Po
výborném obědu jsme se zúčastni ly od-
borného cvičení se třídou 2. B. Výuka za-
čínala v  pracovní dílně, kde byl i žáci
seznámeni   s  pracovními postupy a od-
bornými   pomůckami. Poté jsme šl i
společně na bl ižší polesí. Škola má dvě
školní polesí, bl ižší se nachází 15 minut
chůzí od školy a druhé polesí - revír
Lahnhube, je vzdálené 30 ki lometrů od

školy. V  lese jsme prováděl i praktická
měření. Krychlení kulatiny, výpočet obje-
mu stojících stromů, měření svahu pro
lanovku a sklon cesty.   Bylo to velmi na-
učné a zajímavé.

Úterý jsme strávi ly ve škole, kde
proběhla komentovaná prohlídka školy,
poté jsme měly připravenou prezentaci
o  naší lesnické škole, kterou jsme prezen-
tovaly ve třech třídách.

Ze středečního dne jsme si odnesly
i   mysl ivecký zážitek. Dopoledne jsme
byly seznámeny  s  bl ižším školním pole-
sím, kde jsme si prohlédly odborné vyba-
vení i   roubenku lesní pedagogiky.
Odpoledne nás čekala návštěva alpinské-
ho revíru Lahnhube. Zde nás přivítal
místní lesník, který nám přiblíži l hospo-
daření v  tamních lesích a zároveň provoz
sádek, kde chovají pstruhy a siveny. Poté
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jsme spolu vyjel i na nejvyšší bod polesí,
kde jsme vystoupal i do kopce, odkud byl
nádherný výhled. Stál i jsme ve stráni a
pozoroval i přírodu. Samozřejmě jsme
byly vybavené a měly  s  sebou daleko-
hled. A  měly jsme i   štěstí, mohly jsme
pozorovat kamzíka, který se přišel zchla-
dit na posledních zbytcích tajícího sněhu.

Ve čtvrtek jsme  s  místními žáky jel i na
odbornou exkurzi do lesní školky LIECO,
kde pěstují balené sazenice. Rozloha
školky je 9,5 hektarů a ročně vypěstují
cca 4 mil iony obalových sazenic. Poté
jsme jel i do lomu Erzberg, kde se povr-
chově těží ruda.

V  pátek jsme opět společně navštívi l i
místní papírnu NorskeSkog v  Brucku. Vy-
rábějí se zde dva druhy papíru, klasický
novinový a lesklý časopisový papír. Viděl i
jsme celý proces výroby od začátku až do
konce. Do papírny při jede nákladní vozi-
dlo  s  dřívím - příjem dříví funguje na prin-
cipu atro přejímky, kdy se zváží hmotnost
dodávky, pak se odebere vzorek pi l in ře-
zem motorové pi ly, vzorek se popíše a
putuje do mikrovlnné sušárny, kde se vy-
sušuje do absolutně suchého stavu. Dále
se podle vzorečků vypočítá hmotnost su-
šiny v  dodávce.  

Po odebrání vzorků je dříví uloženo ve
skladu. Celá skládka je z  důvodu získání
potřebné vlhkosti dřeva pod neustálým
kropením vodou. Dříví se v  dalším proce-
su odkorňuje a zároveň zbavuje suků, dá-
le se rozřezává na metrové části . Celý
proces provádějí stroje. Ve fázové části
procesu se papír natáčí na obrovské role
a prochází mezi válci , kde se vysouší, do-
barvuje a dodává se mu lesk. Novinový
papír se vyrábí v  poměru 10% dříví a
90% papíru recyklovaného ze starých
novin.  

Zdejší škola, kraj ina, hory, lesy, města,
vesničky i   l idé se velmi l iší od naší ze-
mě.   Byl to pro nás velmi poučný týden
plný užitečných zkušeností a zážitků.  

Na závěr bychom chtěly poděkovat  paní
učitelce Novákové, panu Marjanu Davi-
dovi , učitel i z  lesnické školy v  Brucku,
který nás celý týden provázel , a celému
personálu lesnické školy v  Brucku.

Karolína Volková (3. C),
Marie Míčková (3. A)



Zároveň se soutěží trubačů probíhala
soutěž vábičů. Bohužel v  této kategori i
naše škola své zastoupení nemá.

Večer proběhlo slavnostní vyhlášení vý-
sledků a všichni si odnesl i pamětní l isty a
hodnocení svých výkonů. Po vyhlášení
následoval společenský večer  s  cimbá-
lovou muzikou ze Strážnice a raut. Jedlo
se, zpívalo se a pak i   tancovalo.

V  neděl i ráno jsme se sbal i l i , nasnídal i a
vydal i se na zpáteční cestu.

Celá akce se vydaři la a ráda na ni budu
vzpomínat.

Za celý náš soubor bych chtěla podě-
kovat naší lektorce paní Čočkové za pří-
pravu a panu Pytelovi za podporu.

Michaela Homolková, 1. B
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MASTV 2019

Asi jste si řekl i , co to je za divnou
zkratku. Nic zvláštního… Je to zkratka pro
Mezinárodní akademickou soutěž
v  mysl iveckém troubení a vábení jelenů.
Této soutěže se zúčastni l sedmičlenný
trubačský soubor studentů naší školy.

Samotná soutěž se konala v  Kostelci nad
Černými lesy v  sobotu 16. března. Do
Kostelce jsme jel i už v  pátek po škole.
Cesta rychle ubíhala, protože jsme si zve-
sela zpíval i . Po příjezdu jsme se zaregis-
troval i a ubytoval i .

V  sobotu po snídani byla celá soutěž ofi-
ciá lně zahájena. Všichni trubači se sešl i
na nádvoří a společně odtroubi l i někol ik
skladeb. Po nástupu byla zahájena soutěž
jednotl ivců na lesnice. Naši školu v  této
kategori i reprezentoval Jan Podl ipný, kte-
rý se umísti l na 7. místě z  celkového po-
čtu 21 účastníků. Po obědě následovala
soutěž souborů. Po odehrání našich dvou
skladeb jsme byl i spokojení. Shodl i jsme
se na tom, že se nám to povedlo nej l íp,
jak mohlo. Skonči l i jsme na 7. místě z  je-
denácti souborů. Měl i jsme opravdu ra-
dost!
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Úspěchy Kristýny Skupieňové v  extrémním
triatlonu
Ve středu 13. března jsme se setkal i
v  AV3 na zajímavé přednášce Kristýny
Skupieňové, plné historek a zajímavostí
nejenom ze závodu extrémního triatlonu
v  chi lské Patagoni i , a le např. i   ze závodů
na Slovensku, ve Švédsku či Španělsku.
Kristýna (absolventka naší školy z  r.
2008) je zajímavá sportovkyně, která nás
zcela ohromila svými výkony. Řadu závo-
dů j iž vyhrála nebo se v  nich umísti la na
předních místech, a když nám popisovala
ten zatím poslední - PATAGONMAN XTRI ,
který se konal v  prosinci 2018, tak se
nám všem taj i l dech. Co všechno musela
zvládnout! Noční 3,8 km dlouhé plavání
v  chladném fjordu, po němž následovalo
180 km na si lničním kole v  patagonských
horách a hned nato 42 ki lometrový běh
rovněž v  extrémních horských podmín-
kách.

Ve vel ice si lné konkurenci Kristýna mezi
ženami vybojovala úžasné 5. místo.
V  Chi le pak se svým doprovodem strávi la
ještě další čas cestováním, které bylo jak
dovolenkové, tak někdy i   vyčerpávající.
Velmi je např. mrzelo, že nemohl i autem
půjčeným v  Chi le přejet hranice do
Argentiny, která byla jej ich velkým snem.
Argentinské předpisy j im to neumožni ly.

Na přednášce se nás sešlo jenom pár
(většinově kantoři) , což byla obrovská
škoda, toto odpoledne opravdu stálo za
to!

Radek Chuděj , 3. A
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Hubertská mše 2019

Hubertská mše se začala pořádat
z  osobní iniciativy pana Ličmana (bývalý
dlouholetý lektor trubačů školy) a pana
Valenty (bývalý dlouholetý vychovatel na
DM Ju). I   když byla věnována především
absolventům 4. ročníku a jej ich rodičům –
věřícím, byla považována za akci zcela
soukromou. Těsné spojení pana Ličma-
na   s  farářem a vstřícnost hranického
děkanátu k  pořádání Hubertské mše ve
farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele zaj iš-
ťovaly vždy bezproblémový chod akce.

V  červnu 2018 odešel ze školy pan Lič-
man, v  kostele došlo k  výměně děkanů, a
situace se tak od prosince 2018 radikálně
změni la. Nový farář Mgr.   Lomzik se vráti l
k  tradičnímu pojetí mší a v  kostele žádné
hudebníky nechtěl . S  Hubertskou mší
2019 to vypadalo zle. Ještě dva týdny
před termínem se nevědělo, zda bude
povolena. Po měsíčním „nátlaku“ pan fa-
rář pořádání mše ve svém kostele svol i l .

V  pátek 31. května se tedy konaly dvě
slavnostní akce – vyřazení absolventů 4.
ročníku školy a na počest tohoto aktu
i   Hubertská mše v  kostele Stětí sv. Jana
Křtitele. Mše byla celebrována farářem
hranického děkanátu Mgr.   Januszem
Lomzikem. Hudební doprovod tvoři ly -
skupina současných a bývalých trubačů
SLŠ, pěvecký sbor Sv. Huberta z  Loučky a
pěvecký sbor žáků a pedagogů SLŠ. Hrály
se skladby Hubertské mše B-dur autorů
Petra Vacka a Josefa Selementa. Varhanní
doprovod přednesl MUDr. Josef Sehnal .
Průvodní čtení obstaral i MUDr. Novotný
se svou ženou.

Poděkování patří organizačnímu týmu,
který zvládl přípravu mše během „ší-
lených“ dvou týdnů: Ivě Skýpalové (od-
borná metodika a zaj ištění sboru

z  Loučky), Janě Kozubíkové (organizace,
zaj ištění osob čtoucí průvodní slova, lek-
torka sboru a dirigentka hudebníků), Mo-
nice Čočkové (lektorka trubačů), Ivě
Pytelové (lektorka dívčího sboru), Renatě
Škopové (výzdoba kostela) a Romanu Py-
telovi (organizace).

TTrruubbaačč ii SSLLŠŠ HHrraann ii ccee

Anna Bednářová, Lukáš Brenkus, Vít
Čtvrtl ík, Antonín Horák, David Jurčík, Jan
Podl ipný, Lukáš Raška, Karel Sargánek,
Ondřej Topolanský, Klára Víchová, Karol i -
na Volková a absolventi školy Michaela
Kmínková, Pavlína Krumpolcová a Vojtěch
Majkus

PPěěvveecckkýý ssbboorr ddoossppěěll íí SSLLŠŠ HHrraann ii ccee

Jan Beláň, Lucie Machová, Iva Matysová,
Zlata Matysová, Iva a Roman Pytelovi

PPěěvveecckkýý ssbboorr žžáácc ii SSLLŠŠ HHrraann ii ccee

Michaela Homolková, Michaela J ílková,
Anna Kabelková, Barbora Kloudová,
Štěpánka Matoušková, Ewa Mladá a Klára
Werdichová

PPěěvveecckkýý ssbboorr SSvv.. HHuubbeerrttaa zz    LLoouuččkkyy ppoodd
vveeddeenn íímm ppaann íí SSkkýýppaa ll oovvéé

Mgr.   Roman Pytela
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Včelaři v  Lamacentru u   Brna

Dne 8. 5. 2019 jsme v  rámci včelařského
kroužku na naší škole navštívi l i Lama-
centrum v  bývalém kamenolomu Hády
u   Brna, které provozuje ČSOP Pozemkový
spolek Hády. Tato nezisková organizace
nám v  dubnu roku 2019 zapůjči la digi -
tální úlovou váhu poskytující on-l ine data
v  rámci projektu Včely v  lomu.

Po příjezdu do Lamacentra jsme si prošl i
výběhy koz, králíků, ovcí i   samotných
lam. Spolu   s  včelaříky z  dalších kroužků
zapojených do spolupráce  s  kamenolomy
společnosti Českomoravský štěrk jsme
nakoukl i do včelstev v  Lamacentru. Mohl i
jsme se inspirovat způsobem chovu včel-
stev v  této lokal itě. Na vlastní oči jsme
viděl i funkční úl - tzv. mednou krávu. Ná-
sledovala menší ochutnávka medů, byly
tam např. medy z  Nepálu, Kuby nebo
Japonska, celkem asi 50 různých druhů.

Po ochutnávce medů jsme se vydal i na
procházku po chráněné oblasti Kavky.
V  chráněné oblasti se nachází kolem 50
chráněných a ohrožených rostl in, jako
jsou např. koniklec velkokvětý, růže gal-
ská, růže malokvětá, dub pýřitý, hrušeň
sněžná. Celá chráněná rezervace má ko-
lem 5 hektarů.

Kavky patří k  ostrůvkům tzv. sekundární-
ho stepního bezlesí, které je žádaným
kraj inným segmentem a vyžaduje zvlášt-
ní režim péče a ochrany.

Tento den byl vel ice vydařený a odnesl i
jsme si z  něj mnoho poznatků.

Ju l ie Pecháčková, 1. A 
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Návštěva studentů z  Kostromy

Od září 2015 probíhá výměnná student-
ská odborná stáž mezi naší školou a Vyšší
odbornou školou z  ruské Kostromy. Stu-
denti tak jednou za rok, střídavě vždy
z  jedné či druhé školy, při létaj í navštívit
hostitelský kraj .

Ve dnech 25.–31. května 2019 navštívi la
Olomoucký kraj ruská delegace. Tvoři l i j i
dvě učitelky a čtyři studenti . Všichni pů-
sobí na učebním oboru lesním a par-
kovém hospodářství. Akce byla
zorganizována za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje. Osnova programu
stáže byla sestavena zřizovatelem. Menší
organizační úpravy zůstaly na nás.

Zajímavosti o  Kostromě

Kostroma je jedním z  měst tzv. Zlatého
kruhu. Je správním centrem Kostromské
oblasti , ležícím cca 370 km severový-
chodně od Moskvy. Rozkládá se na sou-
toku dvou řek Volhy a Kostromy. Má 278
tisíc obyvatel . Území celé oblasti je větší
než území ČR a je pokryto ze 75   % lesy
(borovice, bříza). Okolí města tvoří husté
a málo průchodné lesy  s  močály.

Kostroma byla založena v  roce 1152
knížetem Juri jem Dolgorukým (zakladatel
Moskvy). Proto se Kostromě říká
„pokrevní sestra“ Moskvy. Roku 1364 se
stala součástí Moskevského knížectví. Ve
své histori i byla mnohokrát napadena ta-
tarskými hordami a polskými vojsky. Byla
někol ikrát zničina, vypleněna a vypálena.
Nejznámější památkou města je Ipati -
jevský klášter  s  palácem bojarů Ro-

manových (Michai l Romanov – první rus-
ký car) a Troj ickým chrámem. Kostroma
byla jednou z  prvních ruských měst, kde
založi l i Angl ickou obchodní faktori i . Do
Angl ie se odtud posíla ly látky, kůže, prys-
kyřice, olej , sádlo, mýdlo, kovové výrobky
apod. Současnost města je spojena   s  tex-
ti lním, dřevozpracujícím, strojírenským a
energetickým průmyslem. V  roce 1980
bylo rozhodnuto o  výstavbě jaderné elek-
trárny Kostroma se 2 bloky. Po nehodě
v  Černobylu v  roce 1986 byla výstavba
odložena a poté i   zastavena.

Program pobytu

Sobotu a neděl i strávi l i hosté odpočin-
kově. Po povinné dopravě autem do
Valšovic a zpět (exkurze na ŠP) se na ur-
čená místa přesouval i „po svých“. Pro-
hlédl i si arboretum, procházkovým
tempem po naučné stezce Hůrkou došl i
k  Hranické propasti , po prohlídce
Zbrašovských jeskyní se občerstvi l i
vodou z  vřídla na kolonádě v  Tepl icích a
po cestě zpět se pokochal i profesionálně
udržovanou zahradou u   Vlasáků.

Pracovní týden začal návštěvou Školního
lesního podniku Masarykův les – Křti -
ny  s  odborným doprovodem
Ing.   Dobrovolného. Výsledky hospodářské
úpravy okolních lesů si ověři l i pohledem
z  ptačí perspektivy – z  vyhlídky Ale-
xandrovna. Odpolední program zaplni la
návštěva Mendelovy univerzity v  Brně. Po
prezentaci struktury studia zhlédl i sbírky
nerostů a živočichů. Středeční exkurzi na
polesí Rejvíz, spadající pod ALSOL, při-
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pravi l Ing.   Arnošt Buček. Prezentace
struktury firmy a organizace činností
jednotl ivých polesí byla přednesena   s  ob-
rovským zaujetím a nadšením.

Kdo nebyl v  Praze – nebyl v  Česku. Úterní
výlet si hosté skutečně uži l i : ranní dvou-
hodinové zpoždění vlaku Regiojet, celo-
denní si lný vytrvalý déšť, dlouhé fronty
před hradem kvůl i kontrolám pol icie.
I   přes deštníky a pláštěnky viděl i vše, co
si přál i .

Uvítací setkání jsou nezbytná. V  progra-
mu j ich bylo někol ik. Ve čtvrtek byl i po-
zváni zřizovatelem do Olomouce, na
půdu krajského úřadu (1. náměstek
hejtmana Mgr.   Zemánek, náměstek
hejtmana pro školství pan Hynek). V  pá-
tek poseděl i se starostou města Hranic
panem Kudláčkem. Na závěr při rozlučce
před odjezdem do Vídně proběhlo se-
tkání  s  ředitelem školy Ing.   Kutým.

Na konci školního roku 2019/20 poletí na-
ši studenti do Kostromy.

Mgr. Roman Pytela



1414

Z  deníku praxe vytvořeného v  letech 1943–44
Na pokračování vám přinášíme ukázky unikátních záznamů z  deníku praxe, které
vytvoři l Vladislav Berka, absolvent naší školy z  r. 1947. Necháte se inspirovat?
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Ukl iďme Česko 2019

V  sobotu 6. 4. 2019 se konala celorepub-
l iková akce Ukl iďme Česko. Já   s  taťkou
jsme se společně  s  mysl iveckým sdru-
žením Javorina Strání do této akce také
zapoj i l i . Ráno o  půl deváté byl sraz na
předem sjednaných místech. I   přesto, že
nebylo úplně ideální počasí, se nás sešlo
28 nadšenců, do čehož se započítalo i   8
dětí. Rozděl i l i jsme se do skupinek a kaž-
dé seskupení se vydalo na určené místo,
kde mělo uklízet. Při úkl idu jsme se u   ně-
kterých nálezů pěkně divi l i , co všechno
l id i dokážou vyhodit do přírody. Po čtyř-
hodinovém úkl idu se odvezlo 48 pytlů

směsného odpadu a desítky ki la skla a
železa. Za odměnu jsme si všichni opekl i
na mysl ivecké chatě špekáčky a udělal i
jsme si společnou fotku všech zúčastně-
ných. Domů jsme se vracel i docela una-
veni , a le  s  pocitem, že dobrá věc se
podaři la!

Adam Hupka, 1. A
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Úbytek zajíců v  J ihomoravském kraj i

V  posledních letech si l idé zajímající se
o  zvěř a přírodu v  J ihomoravském kraj i a
v  České republ ice obecně stači l i
všimnout prudkého úbytku zajíců a králí-
ků ve volné přírodě.

Zpočátku tento problém dával i l idé za vi-
nu mysl ivcům. Mysl ivci a le  s  tímto
problémem bojují taktéž a lovy zajíců za-
čínají v  tomto kraj i pomalu, ale zcela

mizet. Otázkou tedy zůstává, z  jakého
důvodu dochází k  poklesu zaječí popula-
ce. Existuje velká řada vysvětlení.

Zásluhu na počty mají i   parazitární choro-
by, a to především kokcidióza. Toto
onemocnění je vyvoláváno jednobu-
něčnými organismy – prvoky. Dochází
především k  zánětům střev. Kokcidie ja-
terní napadá játra, která se až někol ikrát
zvětší.

Dalším vysvětlením pro laickou veřejnost
je škodná zvěř. Ani v  tomto případě se ale
nejedná o  úplnou pravdu. V  dnešní době
dochází k  úbytku veškeré zvěře, což zna-
mená, že ubývá i   zvěře škodné, a to pře-
devším díky chorobám – např. sarkaptóza
– l idově prašivina nebo nemoc trichineló-
za, či Aujeszkyho choroba.

Tím největším zabi jákem jsou v  dnešní
době pesticidy používané zemědělci .
Podle zdroje EU dochází k  otravám zajíců
používáním plošných postřiků proti hra-
bošům Endrinem. U   zaj íců často dochází
ke krváceninám ve sl iznici žaludku a
střevech nebo ke zvětšeným játrům.

„ Je hrozné vidět, jak člověk svými činy
zabíj í vše živé kolem sebe,“ sděl i l obyva-
tel města Židlochovice. Tento případ není
konkrétní jen pro zajíce, jedná se
o  všechnu zvěř na našem území.

Hana Lízalová, 2 . C
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Krátký výlet mezi génie
aneb perfektní příprava na maturu

Ač jsem to ani v  nejmenším neočekával ,
nějakým záhadným řízením osudu se
stalo, že jsem přes okresní kolo olympiá-
dy v  českém jazyce postoupi l až do kola
krajského. To se uskutečni lo 4. dubna
v  Domu dětí a mládeže v  Olomouci .

Každá taková češtinářská soutěž se sklá-
dá ze dvou částí. Nejdřív se napíše slo-
hová práce, následně je účastníkům
předložen arch   s  písemným zadáním úko-
lů, prověřujících studentovy schopnosti
skrze celou širokou škálu češtinářské gra-
matiky. Vzhledem k  tomu, že jsem měl
týden po olympiádě zasednout do školní
lavice jako maturant a co možná nej lépe
se pokusit zdolat písemnou práci z  češti -
ny zde, bral jsem onu krajskou soutěž,
především pak slohovou práci , jako
vhodnou rozcvičku a poslední trénink
před tou opravdu důležitou zkouškou.

4. dubna, po krátkém bloudění po olo-
mouckých ul icích, podaři lo se mi na po-
slední chvíl i naj ít budovu, ve které se
mělo vše odehrát. Zapsal jsem se do
účastnických l istin a zasedl za stůl . Krát-

ce jsem se rozhlédl kolem sebe. J iž na
první pohled bylo zřejmé, že proti těmhle
géniům ze všemožných gymplů po celém
Olomouckém kraj i nemám sebemenší
šanci uspět.

Hodi l jsem chmurné myšlenky za hlavu,
na slohovku jsem se opravdu těši l a když
přede mnou přistálo zadání, bez dlouhé-
ho rozmyslu jsem se pusti l do psaní na
téma „Co všechno umí vítr“. Jakoby sám
od sebe se mi v  hlavě rozehrál příběh ne-
šťastného hajného Téry, který během je-
diné noci přišel vinou větrné smrště
o  celý svůj mi lovaný les.

Ještě před vypršením časového l imitu
jsem práci odevzdal a odebral se do ved-
lejší místnosti posvačit a trochu se
oklepat z  neutěšeného příběhu, který
jsem před chvíl í zvěčni l na záznamovém
archu. Nic naplat, přišel čas na grama-
tický test, obvykle pro mne natol ik nepo-
chopitelný, že si při jeho vyplňování radši
pustím fantazi i na špacír a snažím se od-
povědět, když už ne správně, alespoň
originálně či vtipně.
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Dnes tomu nebylo j inak. Nezastírám, že
jsem češtinář spíše intuitivní než exaktní,
proto mne grafy větných rozborů či hle-
dání dvou různých významů záporu ve
větě snadněj i pobaví, než přimějí k  roz-
voj i l ingvistické odbornosti . I   přes to si
nestěžuj i . Necelou hodinku jsem si hrál
se slovy a postupem „Co tím chtěl básník
říct?“ se snaži l rozluštit zadání jednot-
l ivých úloh. Byla to zábava, opravdu. Dle
mého názoru každého, kdo má kladný
vztah k  naší rodné řeči , musí takovéto
hrátky  s  jazykem alespoň trochu bavit.
S  pocitem uspokojení, jaké zažívá malé
dítě, když vstane z  pískoviště a podívá se
na svůj originální, i   když nepříl iš vzhledný
výtvor, jsem test odevzdal , sbal i l si věci a
vydal se na cestu zpět do Hranic  s  vě-
domím, že pokud jsem dosud nebyl , nyní
jsem na svoj i maturitní slohovou práci j is-
tě dokonale připraven.

Závěrem by se slušelo dodat, jak jsem
tedy nakonec v  tomto klání uspěl .
Umístění se dokonale shoduje  s  mými po-
city v  průběhu olympiády. Ze čtrnácti
účastníků jsem skonči l na třináctém, tedy
předposledním místě. Rád bych však
podotknul , že má slohová práce byla
hodnocena jako čtvrtá nej lepší, na což
jsem patřičně hrdý. Celkově považuj i sou-
těž za úspěšnou. Kdyby kvůl i ničemu j i -
nému, tak pro ten pocit j istoty před
maturitní zkouškou stálo za to se krajské-
ho kola olympiády v  českém jazyce zú-
častnit.

Jan Podl ipný, 4. C
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Milí čtenáři ,

rozhodl jsem se vám představit fi lm, kte-
rý mě zasáhl , který jsem si oblíbi l a který
je asi mým nejoblíbenějším fi lmem.
Jmenuje SSttaa rr WWaarrss (HHvvěězzddnnéé vváá ll kkyy) a má
podtitul NNoovváá nnaadděějj ee. Patří do úspěšné
fi lmové série, která vypráví o  vesmírných
dobrodružstvích.

Touži l i jste někdy stát se svědky souboje
dobra a zla odehrávajícího se ve vesmí-
ru? Chcete poznat exotické a cizí planety
a podivné bytosti , které je obývají? Fi lm
Star Wars: Nová naděje je potom přímo
pro vás. Hlavní hrdina - Luke Skywalker,
ztvárněný Markem Hamil lem, je mladík
ži j ící se svým strýcem a tetou na farmě
na pouštní planetě Tatoonie. Touží po
tom, aby mohl opustit rodnou planetu a
prozkoumávat vesmír, ale ví, že nemůže
jen tak opustit svou jedinou rodinu. Brzy
se ale ocitá uprostřed válečného konfl ik-
tu, když se mu do rukou dostane malý ro-
bot jménem R2D2, který obsahuje plány
Hvězdy smrti , bitevní stanice Galaktické-
ho impéria, která je schopna zničit celou
planetu pomocí mocného laserového
paprsku. Luke se proto přidá k  povstal-
cům a jej ich boj i proti mnohonásobné
převaze Impéria   s  nadějí, že jednou
v  Impériem zpustošené galaxi i nastane

mír.

Ale teď více o  fi lmu
samotném. Byl na-
točen v  roce 1977
režisérem Georgen
Lucasem. Fi lmu
zpočátku nikdo pří-
l iš nevěři l , včetně

některých herců. Nakonec se ale ze Star
Wars stal fenomén. A  proč? Jedním z  dů-
vodů jsou určitě fi lmové efekty, které si-
ce dnes už vypadají levně, ale na tehdejší
dobu byly velmi působivé. Dalším dů-
vodem je samotný vesmír, do kterého je
příběh zasazen. Souboj dobra a zla, jaký
už dobře známe z  pohádek, je poměrně
ohraný, ale svět Hvězdných válek ho tvo-
ří dost odl išným. Fi lm nám podává zá-
kladní vysvětlení prostřednictvím
hlavních postav, hlavně pak skrze Obi-
wana Kenobi , kterého hraje Alec Guiness.
Většinu věcí si však divák musí domyslet
a je na něm, aby si všímal detai lů v  prů-
běhu fi lmu. Patřičnou atmosféru a emoce
pak snímku v  neposlední řadě dodává
ikonická hudba Johna Wil l iamse.

Na závěr ještě dodávám, že Nová naděje
je sice prvním natočeným fi lmem série,
chronologicky je to však epizoda čtvrtá.
Star Wars byl pokusem mladého režiséra
natočit sci-fi pro celou rodinu. Byl to
pokus, který se povedl , a Hvězdné války
se brzy rozšíři ly jako knihy, komiksy, po-
čítačové hry, hračky a samozřejmě další
fi lmy. A  co vy, měl i jste j iž možnost vidět
některý z  fi lmů této série? Pokud ne, dej-
te Star wars šanci , zhlédnutím fi lmu ne-
můžete nic ztratit.

Radek Kvapi l , 1 . B

Fi lm, který mě zasáhl
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Co všechno umí vítr
Pro inspiraci a potěšení si přečtěte slohovou práci z  krajského kola olympiády v  českém

jazyce, jak ji 4. dubna 2019 napsal Jan Podlipný (4. C) .

Pomalu se rozednělo. Ač bylo j iž půl sedmé, hajnému Térovi se nechtělo ven z  postele.
Měl strach, strach zvednout se a vstát, natož rozhrnout závěsy v  oknech hájovny. Dnes
poprvé za svůj více než dvaceti letý pracovní život nestál o  to pustit po ránu do světni-
ce světlo a potěšit se pohledem na svůj tol ik mi lovaný les. Ano, svůj . Ač tu byl pouze
zaměstnán, to on se o  něj dennodenně taková léta staral . S  láskou vybíral , kterému
stromu dopřát více místa k  růstu, který smrk za to stojí a který naopak patří vyřadit
z  porostu, pokácet a přetvořit na dřevo pro potřebu l idí.

Dnes se však bál . Vteřinová ručička v  hodinách na stěně nelítostně běžela po ciferníku.
Tik, tak, tik, tak… Rozhodl se, nebylo na co čekat. Pomalu odhrnul peřinu, posadi l se na
okraj postele a nej istým pohybem obul bačkory, jež večer nechal ležet vedle lůžka.
Těžce vstal a šouravými kroky došel až k  oknu. Uchopi l závěs. Zadrhl se. Jeho unavené
oči se přivřely a za víčky se znovu začala odehrávat ta hrůza, kterou musel už jednou
v  noci prožít.

Začalo to kolem jedenácté. Zvedl se vítr, přišel první blesk, za ním hromová rána. Před
půlnocí už bylo jasné, že tahle noc nebude krátká. Vichřice cloumala mysl ivnou, jeden
blesk následoval druhý. Při každé ráně hromu se v  Térovi ozval jeden mrtvý, vyvrácený

či zlomený strom, jeden jeho strom… Skří-
pění a praskání decimovaného porostu se
do hajného zabodávalo jako bolestivé rány
nožem. Celou noc hrůzou nezamhouři l oko.

Téra se při těch vzpomínkách roztřásl . Po
chvíl i nad sebou opět získal kontrolu. Poma-
lým pohybem odhrnul závěs. Při pohledu na
místo, kde ještě včera stál stoletý smrkový
porost, se hajnému podlomi la kolena. Aby
neupadl , musel se opřít o  parapet, dech se
v  něm zastavi l . Tam, kde dříve stál les,
ležely teď kmeny přes sebe jako polámaná
párátka. Šílené vichřici neodolal ani jediný
ze statných stoletých stromů. Snad jediné
štěstí, pomyslel se Téra, že se smršť sl i tova-
la nad jeho malým příbytkem. S  myšlenkou,
co všechno dokáže vítr a příroda a jak je
proti ni člověk mal ičký a bezmocný, se
hajný sesunul na podlahu a bezmocné
hrůze se dal do pláče.

Jan Podl ipný, 4. C
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Patnáct let od vstupu naší republ iky do EU
Letos na jaře jsme si připomněli půlkulaté výročí vstupu naší republiky do Evropské

unie. Přečtěte si, jak se na výhody a nevýhody našeho členství v  unii dívají někteří vaši

spolužáci (texty jsou součástí studentských úvah do hodin VKO ve třídě 2. B) . Zajímavé

postřehy vás také mohou inspirovat k  zamýšlení.

Dnem 1. května 2004 se Česká republ ika stala jedním z  členů Evropské unie. Tímto
dnem pro nás začala platit spousta výhod. Mezi tyto výhody můžeme začlenit zejména
volný pohyb občanů, kdy občané České republ iky mohou v  rámci Schengenského
prostoru cestovat do zahraničí pouze na občanský průkaz bez nutnosti vyřídit si
cestovní pas.

Rovněž nám vstup umožni l studovat v  zahraničí na prestižních univerzitách. Z  různých
evropských fondů čerpáme finanční prostředky, např. na podporu rozvoje venkova, na
obnovu různých historických a kulturních památek, na ochranu životního prostředí,
kam v  současné době můžeme zařadit zejména dotace na výměnu starých kotlů. Do-
mnívám se, že vstupem do EU došlo k  úpadku rozvoje zemědělské výroby v  České
republ ice, kdy se pro nás stalo výhodnější dovážet potraviny a zemědělské produkty, tj .
maso, ovoce a zeleninu, z  členských států EU, neboť dané produkty byly pro nás
levnější než potraviny u   nás vypěstované.

Myslím si , že od roku 2024 členství České republ iky v  Evropské uni i pro nás j iž nebude
tak výhodné jako doposud, neboť budeme pouze odvádět finanční prostředky do fondů
EU, skončí pro nás výhodné období příjmů.

Tomáš Pořízka

Chápu potřebu vzniku Evropské unie. Po 2. sv. válce panoval v  Evropě chaos, některé
státy byly téměř rozvráceny. Je jen logické, že začal vznikat celek, který by umožňoval
spolupráci států jak na úrovni pol itické, tak i   ekonomické. Hrůzy války všechny nauči l i ,
že je potřeba spolupracovat a snažit se rozpory řešit spíše cestou diplomacie než si lou.
Původní vize Evropské unie byla až téměř idyl ická. Volný pohyb zboží po území unie,
rovné podmínky pro obchod pro všechny členské státy, se vznikem Schengenského
prostoru i   volný pohyb osob. Společná pol itika a možnost řešit problémy společně.

Otázkou ale je, jestl i plní všechna svá zadání a jestl i jej í pravomoci nezasahují j iž příl iš
daleko. Příkladem za všechny může být snaha o  omezení legálně držených zbraní. Ne-
měl by si o  takto závažném tahu rozhodnout každý stát za sebe? Zdůvodnění EU, že se
jedná o  prostředek k  omezení terorismu, je směšné. Pochybuj i , že teroristé si půjdou
koupit legální zbraně. Že je tato snaha směšná může ukázat i   fakt, že ve státech, kde
došlo k  omezení držení nožů, dochází k  útokům nožem stále a na zákaz doplácí pouze
slušní l idé. Není na čase dát uni i najevo, že zachází j iž příl iš daleko? Nebo to bude
pokračovat tak dlouho, až dokonce i   slovo zbraň bude trestné a v  kuchyni nám zů-
stanou pouze nože  s  čepelí dlouhou do 5   cm a zakulacenou špičkou?

Tadeáš Sladký
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Jako jednoznačný přínos mohu uvést především velký finanční proud, který do České
republ iky proudí z  evropských fondů. Díky těmto penězům může Česká republ ika in-
vestovat do zcela nových projektů nebo do rekonstrukcí či modernizací stávajících. Jako
další výhodu mohu uvést volný pohyb osob, zboží, práce a služeb, což značně rozšíři lo
možnosti pro uplatnění každého jednotl ivce nejen v  jeho profesním životě, ale i   v  životě
osobním (rekreace, cestování) . Otevření přístupu na evropský trh umožni lo českým fir-
mám nabídnout své výrobky tam, kde to do té doby bylo poměrně složité.

Ztráta suverenity, donekonečna a stále opakované sousloví. Ať budeme zkoumat ja-
kékol iv další nevýhody, vždy budou mít něco společné, a to právě ztrátu něčeho sou-
kromého, něčeho našeho, něčeho, o  čem jsme rozhodoval i sami. Je to ale ztráta ve
prospěch všech. Vstupem do EU se vzdáváme velké části autonomních rozhodování
v  různých oblastech daňových, legislativních, sociálních, zahraničně-pol itických, ekolo-
gických. Přistupujeme na jednotnou evropskou pol itiku a při j ímáme pravidla většiny.
Zároveň se ale na tvorbě těchto pravidel budeme podílet.

J iří Kubala

Mnoho l idí vnímá setrvání v  Evropské uni i jako zlo, já bych ale až tak skeptický nebyl . Je
pravda, že za posledních cca 5 let se událo mnoho kontroverzních událostí, které část
národa zvedlo ze židle, ale daří se nám, tak proč si stěžovat. Jak víme, větší část Čechů
má rasistické myšlení, a proto velmi těžce akceptují otevřenou pol itiku ohledně přeroz-
dělování migrantů a imigrantů a budou j i vždy vnímat negativně. Naštěstí ten velký
, ,bóóm” už je dávno pryč.

Z  mého pohledu vůbec nechápu, proč musíme ve velkém podle norem dovážet zboží
ze zahraničí, když si ho částečně vypěstujeme doma a už vůbec ne, jak může být
kupříkladu zelenina či ovoce někde ze Španělska nebo Řecka levnější než zboží vy-
pěstované u   nás doma.

Mezi významné plusy setrvání v  EU považuj i bezvízový či bezcelní styk, díky tomu mů-
že ČR jako významný exportér jednoduše obchodovat. Dále musím podotknout bez-
platné studování na školách v  EU a taky vel ice využívaný program Erasmus pro
studenty vysokých škol . Celkově hodnotím kladně dotační programy, za které jsme po-
stavi l i , či opravi l i mnoho objektů nebo zafinancoval i různé akce. Po vstoupení do EU
mohlo mnoho l idí najít své pracovní uplatnění nebo se rovnou přestěhovat za , , lepším
životem”.

Martin Šebesta
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Podle mě má všechno své výhody a nevýhody. Když si vezmeme jen takové cestování,
díky Evropské uni i můžeme brát za velký přínos volný pohyb osob, zboží, služeb, práce
a to otevřelo taky nové možnosti více l idem. Taky dotace, které umožňují České repub-
l ice se rozvíjet, a vytvářet tak nové podmínky. I   když samozřejmě i   v  tomhle se dá vidět
problém, a to v  nepřehlednosti vnitrostátních předpisů a následně pak vytvořený
prostor pro korupci . Za velkou nevýhodu považuj i taky rozhodování EU o  zemědělské
produkci . Protože mě jako člověku jde hlavně o  zdravé vypěstované potraviny. Taky za
nevýhodu považuj i fakt, že Evropa jako taková nedokáže vstřebat tisíce cizinců, kteří
i legálně přichází do Evropy.

My jako l idé, kteří tvoříme Evropu, bychom si měl i stát za svým názorem a chtít jen to
nej lepší. Neměl i bychom mávnout rukou nad rozhodováním Evropy a chtít udělat
všechno pro to, abychom udělal i Evropu lepší.

Margita Michal isková

V  dnešní době se neustále v  médiích hovoří, jestl i je dobré, aby Česká republ ika zůstala
součástí Evropské unie, nebo aby odešla. Já si myslím, že pro ČR je důležité, aby zde
zůstala, protože ČR jako celek bez EU by nemohla fungovat, jako je tomu dosud. Díky
EU Česká republ ika prosperuje nejen v  rámci ekonomiky, ale také v  mnoha dalších vě-
cech. Nedovedu si představit, kdyby ČR odešla z  EU, že by nadále tak moc prosperova-
la, jako je tomu dnes. Neustále ČR čerpá různé dotace, které využívají zemědělci
v  rámci prvovýroby a na pořizování nových drahých strojů a technologií. Také z  peněz
unie jde celá řada financí na nové projekty spojené  s  výstavbou si lnic a dálnic nebo na
modernizaci a rozšiřování měst a vesnic. Dále nesmíme opomenout, že díky uni i může-
me cestovat po celé Evropě do sousedních zemí v  rámci společenských zemí, kde dříve
na každé hranici každého státu stála pohraniční kontrola a mnoha l idem bráni la
v  cestování po sousedních zemích, nebo pracovat v  zahraničí. Nesmíme zapomenout,
že z  unie nejde jenom čerpat finance a dotace, ale také se musíme podílet na chodu
tohoto složitého systému a respektovat vydané zákony, o  kterých rozhodují všechny
členské státy. Zásadní negativní prvek můžeme brát při j ímání uprchlíků, kde se vůči to-
muto rozhodnutí Česká republ ika tvrdě obrni la . V  posledních měsících se l idé v  ČR
bouří, jel ikož EU chce zakázat olovo rybářům a především mysl ivcům. Olovo chtějí na-
hradit například železnými broky, které nejsou tak nebezpečné pro životní prostředí,
a le častěj i se odrážejí od stromů a předmětů. V  tomto případě je olovo nenahraditelné.
Také by chtěla EU zpřísnit prodej zbraní a omezit množství nábojů v  zásobníku
u   samopalů. Lidé se proto těmto vyhláškám bouří a demonstrují.

Já si myslím, že EU se za pár let může rozpadnout a musíme tomuto rozpadnutí za-
bránit a více řešit dnešní problematiku spojenou   s  těmito problémy. Dále si myslím, že
by se ČR měla více zapojovat do řízení EU. Všechno není tak černobílé, jak se na první
pohled může zdát.

Tomáš Fochr
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Pomíj ivost

života
Sytý jsem, ač srdcem hladovím,
co hledám, to ti nepovím.

Svázán v  provazech,
s  rukama nad hlavou.
Plytce dýchaje,
mé plíce už nemohou.

V  křiku tichém, zoufalém
houpám se na větvi buku,
beze vzduchu
a tiše visím doufaje,
že podáš mi ruku.

A  až zvony odezní,
Najdu to dokonalé souznění
se světem.

Sytý jsem, ač srdcem hladovím,
co hledám, to ti nepovím.

Gabriela Rozehnalová, 1. A

Na křídlech múzy

Pomíj ivost živ
ota

Ať se každý ra
ubíř třese,

když udělá bo
rdel v  lese.

Kdo to dělá, b
ídní l id i ,

tak ať se za s
ebe stydí,

po nich to nik
do neukl idí.

Na nebi tam pluje mráček

a na zemi ma
lý sáček.

I   když je ten s
áček malý,

hodně smrdí,
když se pálí.

Tohle není žád
ný med,

rozkládá se ti
síc let,

neznečišťuj p
rosím svět,

snaž se po so
bě uklízet.

Štěpán Šujan
, 1. C

Markéta Marečková, 3. B
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Legenda o  Mi lanu Otesanci
Báj lesácké

Ži l byl jednou jeden lesák jménem Milan. Mi lan zvaný Otesanec, ten jedl a snědl , na co
přišel .

Ži l hluboko v  lesích někde u   Jeseníka, a tak co mu zbývalo, než-l i živit se lovem, sbě-
rem lesních plodů a rybolovem. Jenže on byl poněkud , ,rozežraný‘‘ , a tak jedl vše, co
mu přišlo do cesty. Když viděl ropuchu, plesknul j i kamenem, upekl a snědl . Když viděl
muchomůrku, usuši l j i a snědl jen tol ik, aby mu nenaběhly žádné halucinogenní stavy.
A  když viděl trus… To už si domyslete sami.

Jednoho podzimního dne se po celý boží den plahoči l za zvěří, a le neúspěšně, načež se
naštval a dostal hlad. No a když začalo pršet a on dostal hlad ještě větší, tak se naštval
úplně. Začal zuřit a ve vzteku začal žrát stromy. Měl rád jehl ičnany, hlavně smrky. Jedl
a jedl a stále nebyl plný, pokračoval proto dál a dál celou republ ikou. Po Šumavě, Je-
seníkách, Beskydech a zašel i   do vnitrozemí. Do Chřibů, do Ždánského lesa a na Vyso-
činu. No prostě ožral to, kde mohl .

Až jednou, když se byl Mi lan sytit na místě, o  kterém do dneška nikdo neví, kde je, a
kde jsou lesy tak hluboké, že tam ani slunce nesvítí, potkal ho zbloudi lý mysl ivec. Hned
věděl , o  koho jde, nabi l fl intu a střel i l , načež Mi lan padl mrtev k  zemi a rozloži l se na ti -
síce malých, stromy ničících broučků. A  že Mi lanovi ze stromů chutnala nejvíce kůra,
říkáme těm broučkům kůrovci .

Podle legendy mysl ivec ještě nějakou dobu
ži l v  při lehlé vesnici a často se svým
úlovkem – Mi lanem – chlubi l , avšak jednoho
dne ráno ho našl i doma ohlodaného,
prožraného a jeho nábytek taktéž…

Štěpán Šujan, 1. C
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Sranda z  lesa od Homelesa

By Mi louš
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