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Konečně jsme se dočkal i nového čísla!

První vydání našeho časopisu v  tomto
školním roce je tu. Dočtete se o  akcích ze
školy i   mimo ni . Ve škole se toho od za-
čátku září dost změni lo… Máme nového
pana ředitele, Ing.   Lukáše Kandlera, při -
byl i též noví kantoři , j iní zase odešl i .
A  místo čtvrťáků tu opět máme nové
prváky…

V  arboretu už l istí žloutne a začíná opa-
dávat. Je poznat, že podzim je tu. Všichni
prváci už mají za sebou první kolo pipek.
Druháci shánějí sbírky do botaniky a zoo-
logie.

I   za ty první dva měsíce je o  čem infor-
movat. Redaktoři se toho chopi l i zodpo-
vědně.

Přejeme příjemné počtení!
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Oslavy lesa na Floře
Ve dnech 4. až 5.10.2019 zavítal i naši
lesní pedagogové a trubači z  řad studen-
tů společně  s  některými vyučujícími na
akci Oslavy lesa v  areálu výstaviště Flora
v  Olomouci . V  těchto dvou dnech se vě-
noval i jak dětem z  místních škol a školek,
tak i   veřejnosti a zábavnou hravou for-
mou j im vysvětloval i témata, jako houby
v  lese, těžba dříví či stroje, které slouží
k  práci v  lese . . Zájemci měl i také
možnost soutěžit v  rámci někol ika pohy-
bových aktivit, které se k  těmto tématům
vztahovaly. I   přes relativně nepříznivé
počasí se lesní pedagogika na olomoucké
Floře vydaři la a studenti odjížděl i   s   poci-
tem nově nabytých zkušeností a zážitků.

Tereza Čtvrtníčková, 3.A
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Trubačský seminář
v  Prešově
Seminář se konal ve dnech 4. až 6. října
v  Prešově a pořádala ho prešovská
Stredná odborná škola lesnícka .

V  pátek 4. října jsme vyrazi l i od školy
v  jedenáct hodin dopoledne a něco málo
po čtvrté odpoledne jsme j iž byl i na
místě. Sotva jsme se stihl i vybal it, vy-
zvedl i jsme si studenou večeři a už jsme
šl i hrát. Rozděl i l i nás do 4 skupin podle
nástrojů i   dovedností a se svými lektory
jsme se odebral i trénovat do tříd. Druhý
den ráno bylo slavnostní zahájení, násle-
dovalo troubení ve skupinách a troubení
všech trubačů dohromady. Všem je asi
jasné , že pořád se troubit nemohlo a ta-
ky se pořád netroubi lo. Po obědě nás
hostitelé vzal i do Prešovské hvězdárny,
kde jsme měl i asi hodinový program
o  noční obloze. Po návratu do školy
proběhly kategorizační zkoušky, poté ve-
čeře, společný nácvik a následoval
společenský večer. Tam jsme se sezná-
mi l i   s   žáky ostatních lesnických škol . Ně-
kteří navázal i nová přátelství, někteří si
jen popovídal i , a le všichni si společenský
večer stoprocentně uži l i . V  neděl i ráno
nás čekal společný nácvik a hned po něm
jsem se přesunul i na prešovské náměstí,
kde se uskutečni l koncert. Po koncertě
jsme se přesunul i zpět do školy, kde
proběhlo ukončení trubačského semináře
. Poté jsme se vydal i zpět ke svým
domovům.

Trubačský seminář nám hodně přinesl .
Nové trubačské zkušenosti , nové kama-
rády a každý si určitě odvezl vzpomínku,
na kterou nezapomene.

Michaela J ílková, 2 .B
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2. B vyhrála
Vlajku školy
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se konaly v  od-
poledních hodinách na stadionu SK
Hranice tradiční lehkoatletické závody
„O  vla jku školy“.

Chlapci soutěži l i v  běhu na 100  m,
400  m, 1500  m, štafetě 4x400  m, ve
skoku do dálky, hodu oštěpem a vrhu
koulí. Dívky soutěži ly v  běhu na 100  m,
ve skoku do dálky, vrhu koulí. Soutěž ve
skoku vysokém byla z  technických důvo-
dů zrušena.

Všichni účastníci bojoval i ze všech si l a
jak soutěž pokračovala, touha po vítěz-
ství rostla. Po napínavé poslední discipl í-
ně, štafetě na 4x400  m a pečl ivém
sečtení bodů bylo rozhodnuto a mohlo
proběhnout slavnostní vyhlášení vítězů a
předání cen. J iž tradičně za umělého
osvětlení. .

Celkovým vítězem lehkoatletického více-
boje se stala třída 2. B, která získala pu-
tovní cenu vlajku školy , která bude
zdobit jej ich třídu až do října 2020 , kdy
se studenti naši školy na lehkoatletickém
oválu SK Hranice o  vla jku školy opět ut-
kají. Na druhém místě se umísti l i stu-
denti a studentky z  2 .C a třetí příčku
obsadi la 3.C. Atleti , kteří se umísti l i na
stupních vítězů, obdržel i d iplomy a
všichni ostatní lahodné nealkohol ické
nápoje a sladkosti .

Sportu zdar a lehké atletice zvlášť.

Radek Kvapi l , 2 .B

Praxe 2.B – výlov
Hned první den byl speciální. Jel i jsme
pomáhat na výlov rybníka Čermná.

V  pondělí ráno po nástupu většina kluků
vyfasovala „broďáky“. Aby nás jelo víc,
přidalo se k  nám někol ik kluků ze třeťáku
a čtvrťáku. Autobus nás odvezl na
Libavou do prostorů Vojenských lesů a
statků. Pan porybný nám stručně vysvět-
l i l , jak bude probíhat náš dopolední
program. Následně se ujal slova pan uči-
tel Suk a rozděl i l úkoly. A  už to lítalo! Roz-
děl it „broďáky“, nahlásit čísla, nachystat
se, rozdělat oheň…

Porybný zavelel a kluci vstoupi l i do vody.
Někteří napínal i lano na břehu, j íní přímo
u   sítě. Dotáhl i síť až ke břehu, kde bylo
nachystáno kádiště. Přes živý řetěz
chlapci přesunul i ryby až do kádí. Ry-
báři ryby roztřídi l i a poté je rozvážel i
k  prodej i . Z  rybníka se „vytáhlo „ nej-
více kaprů, ale také štiky, amuři , okouni
i   sumeček americký. Za dopoledne jsme
stihl i 3 zátahy.

Jednomu spolužákovi se podaři lo za-
padnout do bahna až po prsa, takže ho
kamarádi musel i j ít vytáhnout. Podaři lo
se j im to až za odborné pomoci pana Su-
ka. Vše dobře dopadlo. Jak výlov ryb,
tak i   „výlov“ spolužáka. . .

Michaela Homolková, 2 .B
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Podpoř správného
broučka
Ve dnech 11. až 12. října se na čtyřech
místech v  České republ ice uskutečni la
akce  s  názvem PODPOŘ SPRÁVNÉHO
BROUČKA. Cílem této akce bylo vysadit
co nejvíce stromů za podpory veřejnosti .
Za každý vysazený strom věnovala firma
Lescus 3,- Kč nadaci Světluška, která
podporuje zrakově postižené.

Celkem se akce zúčastni lo přes 700 stu-
dentů a dobrovolníků. Sázel i   s   námi stu-
denti Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v  Brně, Střední
lesnické školy v  Hranicích, Střední od-
borné školy lesnické a strojírenské ve
Šternberku a rovněž studenti a žáci
z  někol ika gymnázií a základních škol .

Celkem se podaři lo vysázet 34 325
nových stromečků na ploše větší, než je
dvanáct fotbalových hřišť.

El iška Rozmánková, 1. B

Burza škol
v  Hodoníně
Ve středu a čtvrtek 2. a 3. l istopadu sku-
pina celkem pěti trubačů   s  učitel i Ing.   R.
Církvou a Ing.   M. Kudláčkem reprezen-
tovala naši školu na burze škol – veletrhu
školství v  Hodoníně. Troj ice trubačů ve
složení Lukáš Brenkus, Antonín Horák
(oba ze 2. C, lesnice) a J iří Trněný (3. C,
borl ice) reprezentovala školu ve středu.
Ve čtvrtek pak troubi l i Lukáš Raška,
David Jurčík (3. C, 2 . A, lesnice) a J iří
Trněný (borl ice).

Hrál i jsme na zahájení i   v  průběhu burzy
vedle dalších vystoupení j iných škol . Za-
zněly základní skladby z  desatera a
fanfáry. Během troubení jsme vždy vy-
světl i l i , k  čemu jednotl ivé skladby slouží.

Celkem se během dvou dnů na burzu do
pěkného prostředí hodonínského kulturní-
ho domu přišlo podívat přes dva tisíce l i -
dí.

J iří Trněný, 3. C
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Nové učebnice

Od letošního září studenti třetího a čtvr-
tého ročníku používají nové učebnice do
dvou odborných předmětů – Lesní těžba
a Pěstování lesů.

Zeptal i jsme se proto čtvrťáků z  áčka a
béčka na jej ich pohled na nové knížky.
Mohou totiž porovnávat loňský rok, kdy
se uči l i se skripty,   s   tím letošním. Tak po-
suďte sami. Názory se celkem liší, a le to
je jasné - každý má svůj úhel pohledu.

11 .. CCoo řřííkkáá ttee nnaa úúpprraavvuu nnoovvéé uuččeebbnn ii ccee ddoo
LLEETT??
• Je přehledná a je v  ní spousta
dostupných informací, které po-
třebujeme, abychom zvládl i základní
učivo do daného předmětu.

• Zatím jsme j i nepouži l i , těžko říct.
• Je to zajímavě zpracované a pře-
hledné. Do hodin těžby nemusím mít
sešit, do kterého bych si dělal po-
známky, a když něčemu nerozumím,
tak v  učebnici si to můžu znovu pře-
číst.

• Skripta od pana Bartoše jsou pře-
hlednější a daleko lépe sedí k  jeho
výuce.

• Knížka je pěkná, ale zatím jsme j i
pořádně nevyuži l i .

• Moc  s  ní nepracujeme, ale l íbí se mi
vnější úprava a je mi sympatický
i   styl , kterým jsou dané problematiky
napsané.

• Učebnice je dobrá. Občas mám
dojem, že jsou v  ní j iné názvy, než
používá vyučující, což občas ztěžuje
hledání v  učebnici .

22 .. JJ aakk ssee    ss    nnoovvoouu uuččeebbnn ii cc íí ddoo PPEELL
pprraaccuu jj ee??
• Jsou to skripta v  pevné podobě. Podle
mě si každý uměl vytisknout svá
vlastní jako v  minulých ročnících.

• Je lepší než skripta, je menší. Jedinou
nevýhodou je, že si tam nemůžeme
nic vyznačovat ani doplňovat.

• Je to zjednodušené a přehledné.
Stránky jsou doplněny obrázky jako
příklad k  učivu, pro představu.

• S  učebnicí do PEL se mi pracuje velmi
dobře. Je dost přehledná k  jednot-
l ivým tématům. Jsou tam i   další zají-
mavé informace ohledně dané
problematiky.

• Je přehledná, je v  ní dostatek infor-
mací a dobře se z  ní učí.

Děkuj i všem, co se zapoj i l i do ankety, za
odpovědi .

Michaela Homolková, 2 . B
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První dojmy
Je to až neuvěřitelné, jak to rychle uteklo,

ještě před pár měsíci jsem seděla v  lavici

v  mé základní škole, a teď?? Teď chodím po

chodbách ve škole, na kterou jsem se zapří-

sáhla, že nepůjdu, ani kdyby to byla poslední

škola v  celé České republ ice. A  teď jsem

spokojenější než kdy dřív. Je to až neuvěři-

telné, co dokáže jedna barva. Jsem člověk, co

vyrůstá na vesnici a nemusí moc společnost

ostatních l idí, a ještě navíc z  jedné školy nebo

ještě hůř – z  jedné třídy. Ale tady na škole je

to j iné. Opravdu je to tu jako v  jedné velké

zelené rodině.

Když jsem sem při j ížděla poprvé, to bylo 1.

září, měla jsem strach, jak to celé bude, jak

dopadne moje první setkání se spolubydlící,

co moje spolužačky a spolužáci , co ostatní l i -

dé na škole, co učitelé… A  nejvíc jsem měla

obavy z  toho, že budu čtyři roky žít ve

městě… Teď musím říct, že mám tu nej lepší

spolubydlící na celém světě, je pro mě jako

sestra. Zvládly jsme spolu noční vlaky a

první nevyspalou noc a spoustu dalších nevy-

spalých nocí. Ve třídě jsme se taky vel ice

dobře sešl i , každý se baví a vychází  s  kaž-

dým.

První týden nás čekal adapťák, a nebylo by to

ono, kdyby i   s  ním nepřišla ve třídě první

menší krize. Nakonec jsme se tam sešl i celá

třída a bylo to skvělé, takže děkujeme

lesákům ze starších ročníků, že  s  námi to od-

poledne zvládl i . Už jsem měla osobně čest se

potkat  s  větší částí školy, většinou jsou všich-

ni mi l í, hodní, a když potřebujete pomoct, tak

pomůžou či poradí. Po celkem krátké době už

jsem si stoprocentně j istá, že i   blbé , ,ahoj“

řečené třeba pětkrát za den té jedné a samé

osobě umí dělat divy… A  není pozdrav jako

pozdrav.

Tak uvidíme, co mi přinesou další roky na této

škole.

El iška Rozmánková, 1. B

Každý známe nervozitu z  nové školy. O  to za-

j ímavější to je, když jsme po při j ímacích

zkouškách na střední škole, kterou jsme si

vybral i . Většina základních škol se něčím l iší,

taktéž i   zvyklosti žáků nastupujících do

prvních ročníků. Nikdy není stoprocentní j is-

tota, že budou v  tom oboru pozděj i pracovat,

nebo jestl i dokonce, vůbec, tu školu úspěšně

zakončí. Záleží na tom, si sednout jako třída,

ale nelze taky všechno shazovat na skupinu

puberťáků.

Pro mě bylo vel ice překvapující, jak se stu-

denti na téhle škole umí domluvit. Někteří se

ještě neznáme, i   tak se prostě pozdravíme,

když kolem sebe procházíme na chodbě. To

u   nás na základce nebylo. Ve třídě se tady

například určuje i   nástěnkář, pokladník, před-

seda třídy a další, které si už nepamatuj i . To,

že j iž nebudeme nosit žákovské knížky nám

bylo úlevou, o  něco míň, co bychom mohl i

zapomenout.

Když, si troufnu psát o  internátě. Nabereme

tam další zkušenosti do života, svým způso-

bem. Učíme se tam zároveň i   zodpovědnosti ,

vnímat víc okolí, brát ohledy na ostatní, ně-

kteří. Jedno velké mínus je nulové soukromí.

S  tím už nic nenaděláme.

Líbí se mi tu, nemůžu si moc stěžovat. Podle

toho, co píšou bývalí spolužáci , jsem jako jed-

na z  mála, kdo nespadl do jámy lvové.

Alexandra Schneerová, 1.B



sud považovaná za jednu z  nej lepších
zbraní systému Mauser. V  době mobi l iza-
ce v  září 1938 vlastni la čs. armáda cca
760 000 pušek vz. 24 a kromě toho se
zhruba 1,3 mi l ionu exemplářů vyvezlo do
18 zemí světa (nejvíce odebralo Ru-
munsko, celkem 750 000 kusů). Během
války se pušky vz. 24 vyráběly také pro
Wehrmacht.

Parametry:
· ráže - 7,92   mm Mauser
· hmotnost – 4  kg
· délka - 1100  mm
·   s  bodákem vz.24 - 1 410  mm, váha 4,
48  kg
· efektivní dostřel - 2000  m
· dala se opatřit i   zaměřovacím daleko-
hledem

Adam Onderka, 1. A
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Československé zbraně
Vážení čtenáři , ve svých článcích bych se chtěl věnovat výzbroj i československé armá-
dy za první republ iky, zejména v  době mnichovské krize.

Opakovací puška vz. 24

Československá armáda na samém po-
čátku své existence užívala jako základní
pěchotní zbraň opakovací pušku Mannl i -
cher, hlavní typ pušky rakousko-uherské
armády. Posléze ale byly získány i   rozsáh-
lé dodávky dalších zbraní, mezi nimiž
hrál i velkou rol i opakovačky firmy Mauser
karabine k98, což byla hlavní výzbroj cí-
sařské armády. Oba typy měly nábojovou
schránku na 5 nábojů a ručně ovládaný
závěr, avšak l iši lo se jeho provedení, ne-
boť „mannl icherovka“ měla závěr ovlá-
daný přímým tažným pohybem, kdežto
u   „mauzerovky“ byl použit závěr otočný.

Navzdory zdánl ivě větší jednoduchosti
prvního řešení se posléze potvrdi lo, že
základní dlouhou střelnou zbraní čs. ar-
mády bude puška principu Mauser ráže
7, 92   mm. Nejprve se počítalo  s  jej í pro-
dukcí podle výkresu a součástí od firmy
Mauser, nakonec však Zbrojovka Brno
pušku v  podstatě zkonstruovalo znovu,
ačkol iv základní rysy zůstaly shodné.

Vznikla opakovací puška vz. 24, jež je do-
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Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy!

V sobotu 12. října se na kalamitních
hol inách rajnochovických lesů konala
akce „Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy“,
kterou pořádaly Arcibiskupské lesy a
statky Olomouc. A protože jsem se chtěl
této akce zúčastnit , navíc v tak krásný,
slunečný den, rozhodl jsem se, že také
přidám ruku k dílu.

Asi před desátou hodinou ranní jsme
společně s rodiči dojel i na místo.
Okamžitě jsme viděl i , jak velký počet
dobrovolníků se rozhodl při jet a pomoci .
Po celém holém svahu, který byl
připraven k zalesnění, se pohybovaly
obrovské skupiny účastníků. Slečna
organizátorka , která nám radi la, kde
zaparkovat auto, byla sama překvapená
a podivovala se nad množstvím
dobrovolníků. Po příchodu na místo nás
uvítaly mi lé dámy, které nám poradi ly,
kudy dál , a le také nám nabídly možnost
opečení špekáčku. Této nabídce jsme
samozřejmě nemohl i odolat.

Po krátkém občerstvení jsme se přidal i ke
skupince, kde nám personál vysvětl i l vše
důležité ohledně výsadby mladých dubů
a buků. Poté jsme čekal i až na nás
při jde řada. Z důvodu velké účasti
dobrovolníků jsme čekal i poměrně
dlouho, ale kdo si počká, ten se dočká. Po
dvaceti- minutovém čekání jsme se
dočkal i . Dostal i jsme motyku, příděl
mladých stromků a hurá , šlo se sázet!

Jakmi le jsme našl i volný řádek , dal i jsme
se do práce. . Vyhloubi l i jsme díru, vloži l i
do ní stromek, nasypal i malou vrstvičku
svrchní části zeminy a udusal i . Takto
jsme pokračoval i metr po metru , dokud
nám nezbyly žádné stromky. Po našem
odchodu na náš řádek navázala j iná
skupina a pokračovala ve stejné práci .

Vráti l i jsme nářadí a popovídal i si s
jedním pracovníkem Arcibiskupských
lesů. Ten byl nadšen obrovskou účastí a
odhodlání tol ika brigádníků. Potvrdi l , že
se v průběhu akce zasadi lo něco přes
osm tisíc stromků. Poděkoval všem za
výpomoc a my jsme se vypravi l i zpátky
domů. Celkový pocit z odvedené práce
byl skvělý, Ceni l i jsme si příkladné
pracovní morálky a pochvaloval i jsme si
také skvělé počasí a v neposlední řadě
milý personál . Moc jsem si to uži l a rád
bych si podobnou akci v budoucnu
zopakoval .

Jakub Zádrapa, 2 . B



99

Hon na pernatou zvěř v Tovačově

Dne 7. září byly na sádkách v Tovačově
oficiá lně zahájeny „kačeny“. Každý rok se
zde sejde skupina 40 - 60 mysl ivců, kteří
se při jdou zúčastnit honu na pernatou
zvěř. Tuto akci pořádá pan J iří
Zahradníček, který je maj itelem honitby,
kam spadá i Hradecký rybník, na němž se
hon koná.

Sejít jsme se měl i ráno v půl páté na
sádkách v Tovačově. Pan hospodář nás
všechny svolal , abychom utvoři l i zástup.
Poté nám oznámil , že lov bude probíhat
na Hradeckém rybníku cca do 7:00 hod. a
poté se odebereme na sádky, odkud se
přesuneme na chovný rybník Křeňák. Byl i
jsme seznámeni s bezpečností a s tím, že
se bude lovit kachna divoká (březňačka),
lyska černá a polák velký. Po zaznění
„Lovu zdar“ jsme se přesunul i na
Hradecký rybník. Utvoři l i jsme zástup a
čekal i na znamení začátku lovu v podobě
troubení trubačů. Většina místních
očekávala, že Hradecký rybník bude
vel ice úspěšný. Opak byl bohužel
pravdou. Většina kačen, která létala
kolem, byla buď moc vysoko, nebo se
vždy vytoči ly tak, že je nebylo možné
střílet.

Po dalším zatroubení trubačů, které
oznamovalo konec střelby, jsem se vráti l i
zpět na sádky. Poté, co jsme se všichni
sešl i , bylo zj ištěno, že se ulovi lo pět kusů
pernaté zvěře - kachen divokých.

Po půl hodině nám bylo oznámeno, že se
přesuneme na Křeňák. Jakmi le jsme došl i
na místo, hospodář nám řekl , ať

zastoupíme celý rybník a po zatroubení
trubačů můžeme začít. Bohužel , než jsme
stihl i zastoupit celý rybník, zvedlo se
menší hejno kačen a hospodář vykřikl , že
je budou následovat další a že máme co
nejrychlej i Křeňák zastoupit a střílet „za
pochodu“. Křeňák byl nakonec úspěšnější
než Hradecký rybník, hlavně kvůl i tom, že
na něm byly kačeny vypuštěny uměle.
Přesto tento hon nebyl tak úspěšný, jak
jsme čekal i . V minulých letech jsme byl i
schopni ulovit 100 kusů kačen. Letošní
hon dopadl následovně: bylo uloveno 51
kusů pernaté zvěře, z toho 50 kachen
divokých a 1 polák. Sice jsme nebyl i tak
úspěšní jako v minulých letech, ale na
náladě střelců se nic nezměni lo. Většina
mysl ivců sem nejezdí kvůl i střelbě, ale
hlavně proto, aby si vyměni l i své zážitky
s přátel i , které neviděl i třeba i rok. Velké
díky patří panu J iřímu Zahradníčkovi , bez
kterého bychom tuhle akci nemohl i
uspořádat.

J iří Kohn, 2. A
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Poutník, čarodějnice a červ
Příběhy z  Alagaësie I . – Eragon

Kniha, na kterou jsem čekal opravdu vel-
mi dlouho . V  posledních měsících jsem
si dokonce myslel , že pokračování této
fantasy série nikdy nepři jde. A  je to tady
! . Vítejte zpět v  Alagaësi i , ve světě l idí,
elfů, trpaslíků, urgalů, draků a dračích
jezdců.

Čtyřdílná série Odkaz Dračích jezdců od
spisovatele Christophera Paol iniho je jed-
na z  nej lepších fantasy sérií, kterou jsem
kdy četl a vždy si j i rád znovu přečtu. Po-
slední kniha, kterou Paol ini napsal , nesla
název Inheritance a byla vydána v  roce
2011. Pro většinu čtenářů to znamenalo
konec série, protože Paol ini knihu ozna-
čoval jako závěrečný díl . Věrní fanoušci
této úžasné série, mezi které patřím i   já ,
věři l i , že spisovatel napíše další pokra-
čování . Nemýl i l i jsme se a po osmi le-
tech jsme se konečně dočkal i .

Knihu jsem si koupi l hned, jak to bylo
možné a četl jsem j i , kdykol iv to bylo

možné. . Za týden jsem měl knihu pře-
čtenou a byl jsem uchvácen , že i   po to-
l ika letech se Christopher Paol ini dokázal
vrátit zpět do své vymyšlené země a od-
vést výbornou práci , jak už jsme u   něj
zvyklí. Přestože má kniha méně jak 500
stránek, což je u   Paol iniho zvláštní, na
kval itě se nic nezměni lo.

Pro věrné fanoušky se nabízí jedna dů-
ležitá otázka. Bude Christopher Paol ini v 
těchto příbězích pokračovat? To, že po-
slední kniha nese název Příběhy z  Ala-
gaësie I . – Eragon, znamená, že
spisovatel připravuje další příběhy? Ne-
bo napíše pátý díl , kde se objeví nová
hrozba, proti které bude muset Eragon
čel it? To ukáže čas. Věřím,že jsme
o  Christopheru Paol inim a Alagaësi i
neslyšel i naposled.

J iří Kohn 2.A
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Avengers Endgame

Avengers Endgame je jeden z  nejoče-
kávanějších fi lmů amerického studia
MARVEL roku 2019. Tento snímek je po-
važován za jeden z  nej lepších, který
kdy MARVEL po dobu své existence vy-
tvoři lo. Většina fi lmových fanoušků oče-
kavala čekala všechno, ale tohle určitě
ne.

Fi lm má skvělý příběh, skvělé obsazení,
úžasnou hudbu, mnoho emocí. Když se
ve fi lmu objevi la vtipná scénka, celý
kinosál se smál , když byla na plátně
vážná scénka ,celý sál mlčel , a když
diváci sledoval i smutný příběh, na něko-
l ika místech byl slyšet pláč. Musím při-
znat, že i   mně ukápla slzička.

I   když uplynulo pět měsíců od premiéry
fi lmu , stále nemohu vstřebat pocity ,
které ve mně zanechal . . Dokonalost, j i -
ným slovem tento fi lm nemohu hodnotit,
protože studiu MARVEL se podaři lo vy-
tvořit neskutečně kval itní fi lmové dílo.
Osobně se domnívám , že snímek
Avengers Endgame v  dohledné době
žádný j iný fi lm nepřekoná

J iří Kohn 2.A
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Osamělý lovec
23.ři jna 2829, hluboký vesmír poblíž 6.kvadrantu

Malá loď se nechává unášet vesmírem. Veškeré sekundární systémy jsou deaktivovány.
Mladík sedí za ovládacími panely a čeká na správnou chvíl i . Hyperprostor opusti la další
loď. Pi lot malého plavidla ztuhl . Byl to válečný křižník civi l izace Si léňanů , ovládající
místní kvadrant. Vel ice se podobal i l idem. Nejvýrazněj i se l iši l i výškou, dosahující
čtyřech metrů, a třetím okem, umístěným uprostřed čela. Byl i to velmi hrdí váleční
zločinci , vyžívající se ve vyhlazování méně vyspělých ras. Mladý muž zapnul motory a
nenápadně vyrazi l za druhým plavidlem. Věděl , že ho vesmírná loď dopraví tam, kam
potřebuje. Křižník totiž určitě míři l k  mateřské lodi , kde čeká jej ich vládce Arinaras ře-
čený Krutý. K  lodi , kde čeká jeho výplata. Mladík se totiž živi l jako lovec odměn. Vzal si
od někoho zakázku, postaral se o  cíl a vyzvedl si odměnu. Obě lodě dorazi ly k  mateřské
lodi . Mladý muž vypnul ve svém stroj i vše, kromě podpory života, a začal si oblékat
svou zbroj . Byla nádherná. Temnoocel , těžená na planetě Ikarus-8. Fungovala jako nej-
lepší ochrana proti plazmovým zbraním, které Si léňané využíval i . Vzal si svou pistol i a
dávku sedativ a vyrazi l na palubu mateřské lodě.

Pohyboval se potichu. Nemohl l ikvidovat stráže, neboť na sebe nechtěl upozornit.
Dostal se asi dvě paluby od císařova trůnního sálu. Všude byla spousta stráží. Nezbylo
mu nic j iného, než se proplížit venti lačními šachtami. Vyslechl si rozhovory stráží a
uvědomil si , že není jediným na této lodi , který chce odstranit císaře. Musel si pospíšit.
Potřeboval ho živého, a to hned ze dvou důvodů. Větrací šachtou se proplíži l až nad
trůnní sál . Otevřel dvířka venti lace a seskoči l dolů. Dva strážní míři l i plazmovými puš-
kami přímo na Arinarase. „Arnete! “ zakřičel mladý muž. V  řeči Si léňanů to znamená
Zadržte. Přibl íži l se ke strážným. „Kdo jsi a co chceš?! “ promluvi l jeden z  nich. „Mé
jméno je David Wolf. Jsem lovec odměn a pracuj i pro Galaktickou republ iku. Vím, že
chcete usmrtit císaře, ale já ho potřebuj i živého. Sl ibuj i , že až bude po všem, odstraní-
me ho. Strážní se na sebe podíval i a přikývl i . David se přibl íži l k  císaři . „Sladké sny,“
řekl a píchl mu do ramene sedativa. Pak na něj při loži l lokátor a pomocí přenosového
paprsku jej přesunul na svou loď. „ Je tu ještě jedna záležitost, nutná k  vyřízení. Držíte
mou přítelkyni . Chci j i zpět,“ sděl i l   l svůj požadavek David. „Tím, že odstraníte císaře,
stane se váš požadavek při jatelným,“ odvěti l strážný a zavedl Davida k  celám. Pro-
cházel i jednu celu za druhou až došl i úplně na konec věznice, kde dívka ležela.
Tmavovlasá dívka   s  fia lovýma očima byla v  bezvědomí. David pokynul strážnému, aby
odemkl celu. Vešel dovnitř a vzal j i do náruče. Aniž by se otoči l , přemísti l se  s  ní na
loď. Posadi l j i vedle sebe na sedadlo a vyrazi l i do hyperprostoru pro odměnu. Cesta
trvala někol ik hodin. David nastavi l navigaci k  planetě Mrel ian, kde sídlí vláda Galak-
tické republ iky a zapřel se do sedadla. Periferním viděním zahlédl , jak se vedle něj ně-
co pohnulo. „Dobré ráno, Růženko,“ řekl David a pousmál se. „Říkala jsem ti , že mi tak
nemáš říkat,“ zamručela dívka vedle něj a políbi la ho. „Chyběla jsi mi , El is,“ řekl David.
Když dorazi l i k  planetě, David odevzdal zajatce a letěl i i   s   El is na dlouhou dovolenou.
David byl spokojen. Už nebyl osamělým lovcem.

Autor: Ten, jenž přichází ze tmy.
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Proč máme 28. září volný den
28. září… Kdyby nebyl rok 2019, každý by si asi
představi l pouze den volna a dál by se nad tímto dnem
ni jak nepozastavoval . Ale proč je pro nás tento den tak
důležitý? Co se vlastně tohoto dne mělo stát, že si ho
musíme připomínat? Někteří z nás vědí, že svátek se
vztahuje ke smrti svatého Václava, ale víme to všichni?
A víme, proč byl vlastně zavražděn?

Václav byl díky své babičce Ludmile (která byla pozděj i
také svatořečena) na svou dobu nesmírně vzdělaný
člověk. Podle legend ži l jako skutečný světec, choval
včely, pěstoval víno, stavěl kostely a také vykupoval

otroky. Snaži l se udržovat dobré vztahy v pol itice, nejvíce
s Bavorskem. V případě Východofrancké říše se snaži l
udržovat mír s jej ím vévodou J indřichem Ptáčníkem
pomocí tzv. tributu (daně za udržení míru). Což bylo
trnem v oku jeho bratru Boleslavovi . Právě tento spor
měl údajně vést až k samotné bratrovraždě. Jedna z
legend praví, že se Boleslav sešel se svými nohsledy a
společně naplánoval i vraždu knížete Václava. Pozval i
knížete do Boleslavi na hostinu ku příležitosti svátku
svatých Kosmy a Damiána. Když šel ráno po slavnostech
Václav na mši , potkal svého bratra Boleslava. Poděkoval
mu za pohostinnost, avšak Boleslav na něj zaútoči l ,
způsobi l mu ovšem jen menší zranění. Nato mu Václav
vytrhl meč, neboť nechtěl prolít bratrovu krev. V tu chvíl i
zaútoči l i Boleslavovi kumpáni , kteří dokonči l i to, co jej ich
pán započal .

Vládu přebírá Boleslav, který odmítá vydávat tribut
J indřichovi , čímž rozpoutává saskou válku. Boleslav se také až nečekaně významně
zasazuje o následné bratrovo svatořečení.

V současnosti je Václavovi připisován titul patron české země. Je patronem českých
junáků, patronem piva a vína. Je také spojován s pověstí o Blanických rytířích.

Jan Štěpaník a J iří Kohn, 2. A
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K diskuzi : Horská turistika škodí lesům
Vybral jsem si toto téma, protože si myslím, že je velmi závažné vzhledem ke snaze zachovat

přírodu v neporušeném stavu. Navíc se v horách a přírodě relativně často a rád pohybuj i a bo-

hužel mám možnost tyto důsledky vidět na vlastní oči .

Mnoho l idí si řekne, že do hor a jej ich lesů chodí jenom lidé, kteří by přírodu nikdy neniči l i .

Možná si to ani neuvědomujeme, ale přirozenému ekosystému škodíme už tím, že na výlet při-

jedeme vlastním osobním autem. Je přece tol ik možností, jak se na výchozí místo dostat j inak!

Nemůžu s přesností říct, jak je to v j iných zemích, ale alespoň u nás a na Slovensku k většině

míst vede vlaková trať a od ní případně autobusové spoje místní hromadné dopravy. Jen si

zkuste spočítat, o kol ik méně aut by do horského prostředí vypouštělo škodl ivé látky!

Stává se mi, že jdu po tatranské stezce a každých třeba padesát metrů leží pod klečí vypl ivnutá

žvýkačka, obal od müsl i tyčinky nebo papírový kapesník. Lidé si řeknou, že papírový kapesník se

rozloží za pár dní, maximálně týdnů. Ale už si neuvědomují, že všechny chemikál ie použité na

zpevnění a slepení celulózy se za pomocí dešťů vsáknou do okolní půdy. A to nemluvím o žvý-

kačce nebo obalu od tyčinky, které se budou rozkládat ještě dalších deset, sto a některé i tisíc

let, pokud je někdo sám od sebe dobrovolně nesebere. Lidé, kteří tohle způsobují, sice při jdou

za krásou hor, ale svou leností j i ničí. Nezabralo by ani o minutu více času, kdyby si dotyčný

sundal batoh a odpadek dal do boční síťky nebo kapsičky, nebo jen poprosi l svého druha, aby

mu jej tam dal .

Hory byly odedávna magická místa, na která se l idé bál i chodit. Hory jsou nejpozděj i osídlenými

kraj inami. Podle starodávných pohanských mýtů je stvoři l i mezi sebou válčící obři . Rostly zde

byl iny léčivé, sbírané např. při úplňku. Měl i zde žít horští skřítci , skřeti , svůdné víly atd. Lidé do

hor chodi l i , jen pokud opravdu musel i anebo pokud se chtěl i ukrýt před zákonem – lapkové, lou-

pežníci , zbojníci . Člověk zde mohl kdykol i sklouznout do strže a už z ní nikdy nevylézt, všemi

zapomenuti . V zimě a hlavně za raného jara tu padaly laviny, schopné zasypat celou skupinu l i -

dí, kteří šl i po zrádném svahu nebo těsně pod ním.

Když se nakonec hory staly zčásti obydlenou kraj inou, tj . sem tam se objevi la nějaká chata nebo

malá údolní vesnice, stejně k nim jej ich obyvatelé měl i respekt a uctíval i pohanské bohy hor a

lesů, aby j im a jej ich dobytku dovol i l i přežít hlavně kruté zimy. Kdo ži l v horách, musel je per-

fektně znát a umět žít s přírodou, ne j i ničit. Myslím, že dnes l idé ztrácejí respekt a úctu k ho-

rám. Usnadňují si výstupy a přicházejí o zážitky tím, že na svazích stavějí lanovky a na

vrcholech moderní turistické chaty. Musím sice uznat, že někdy je výstup bez lanovky hlavně s

malými dětmi neuskutečnitelný, avšak když to jde, upřednostňuj i celý výlet po vlastních nohou.

Já osobně mnohem raděj i vidím na vrcholu zarostlého, špinavého, otrhaného tuláka, ze kterého

čiší radost a energie i po náročné túře, než namalovanou slečnu s růžovým melírem a v sandá-

lech, která si vyjela lanovkou a ještě si na vrcholu zapálí cigaretu (kterou potom nejspíš odhodí

k patě velké turistické chaty). Chraňme proto hory, jej ich lesy a ekosystémy, protože jestl i tak

neučiníme hned, tak příště může být pozdě a další generace už si na výlet třeba do Krkonoš ne-

zajedou – nebude kam. Pokud jste však zásady slušného turisty dodržoval i a hodláte dodržovat

dál , tak si nenechte mou kritikou zkazit dojem z nádherných výhledů, které získáte vlastní si lou .

Vojtěch Jančálek, 1. A
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Podzimní duch v arboretu
Podzim, čas, kdy má vše žlutooranžový nádech. Pro někoho nejhezčí roční období, pro
mě čas smutků z odcházejícího léta. Nebe je často ponuré, obloha žalostná, a sivá
barva mraků dodává l idem do duší melanchol ickou náladu. Avšak pestrá paleta barev,
kterou na sebe oblékly stromy, dokáže ve slunných dnech vykouzl it úsměv na tváři .

Přesně jako dnes. Žluté l istí habru obecného padá k zemi, stejně jako když člověk kles-
ne dolů až na úplné dno. Všechny l isty ze stromů padají, i ty nejsi lnější. Ale stejně jako
stromu na jaře vyraší nové l isty, také v člověku po ponurých a těžkých chvíl ích v duši
vzkvete nová naděje a radost ze života. Jen to někomu trvá bohužel o něco déle.

Paprsky lechtají na tváři , poslední ptáci , kteří neodlétl i do teplých krajů, zpívají své me-
lodie, černá čiperka sbírá poslední zásoby jídla, než kraj inu zasype sníh, a jediný, kdo v
tomto koutě arboreta je, je pouze moje osoba a neustále kolem poletující moucha.

Ale není to vše. Je tady ještě jedna skutečnost. Zvláštní, tiše se vkrádající pocit. Něco,
co v tomto čase doprovází každého z nás. Duch podzimu. Stačí se jen na chvíl i zastavit,
vybočit z každodenního stereotypu spěchání a stresů, a on při jde sám. Ten duch, který
nám dává celou škálu pocitů. Štěstí, smutek, radost i pláč.

Vlna



1616

Redakce
Šéfredaktorka:
Michaela Homolková, 2 . B

Na úpravě se podílel i :
Mgr.   Jan Beláň
Mgr.   Bedřich Novák
Mgr.   Vojtěch Zlámal

Kontakt:
homeles@slshranice.cz

Redaktoři a přispěvatelé:

Vojtěch Jančálek, 1. A
Adam Onderka, 1. A
El iška Rozmánková, 1. B
Alexandra Schneerová, 1. B
Jan Štěpaník, 2 . A
J iří Kohn, 2. A
Michaela J ílková, 2 . B
Radek Kvapi l , 2 . B
Jakub Zádrapa, 2 . B
J iří Trněný, 3. C
Tereza Čtvrtníčková, 3. A

I lustrace, fotografie, grafika:

Alexandra Schneerová, 1. B
Ing. Alena Pavelková
Vojtěch Škrobálek






