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Obsah čísla
Ahoj všichni !

Podzim je u   konce. Venku se ochladi lo a
přišla zima. Vánoce jsou za dveřmi. Všu-
de se blázní  s  vánočními dárky. Na dívčím
internátě se o  vánoční výzdobu postara-
la skupina prvaček. Posuďte sami, jak se
j im to povedlo.

Toto číslo je proloženo povídkami na
vánoční téma, zajímavostmi, ale i   ak-
tuálním dění ve škole. Přibyla nová
rubrika – interview. Tentokrát jsme vyzpo-
vídal i nového učitele, pana Ing.   Bc. J iřího
Kloze. Rozhovor určitě stojí za přečtení.
Dále se, mimo j iné, dočtete o  exkurzi tře-
ťáků v  Týništi nad Orl icí nebo o  návštěvě
naší partnerské školy v  rakouském
Brucku an der Mur, kterou navštívi la paní
učitelka Mgr.   Regina Kudláčková.

TTýýmm rreeddaakkttoorrůů ppřřeejj ee vvššeemm kkrráássnnéé aa
ppookkll ii ddnnéé VVáánnooccee,, bboohhaa ttééhhoo JJ eežžííšškkaa aa ddoo
nnoovvééhhoo rrookkuu mmnnoohhoo úússppěěcchhůů !!
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Projekt
Do lesa   s  lesníkem
Dne 16. 10. 2019 se na školním polesí
konala akce Do lesa   s  lesníkem, kterou
připravi la Nadace dřevo pro život ve
spolupráci   s   našimi učitel i a studenty. Ak-
ce se zúčastni lo celkem 88 dětí ze 4. a 5.
tříd Základní školy Struhlovsko v  Hrani-
cích na Moravě. Po přivítání u   adminis-
trativní budovy školního poleší byl i malí
návštěvníci rozděleni do šesti skupin a
společně  s  průvodci z  řad studentů ob-
cházel i trasu   s  někol ika stanovišti . Zde
se dověděl i plno zajímavostí o  lese, jeho
využití a významu, a také si na vlastní
kůži vyzkoušel i lesnickou práci . . Sázel i
stromky, měři l i výšky a tloušťky stromů,
pracoval i   s   lesnickými mapami a sezná-
mi l i se   s  dalšími í nezbytnými
lesnickými činnostmi .

Akce se i   přes menší nepřízeň počasí vy-
daři la a v  jej ím závěru sešl i účastníc i  
a organizátoři , aby u   chutného občer-
stvení společně probral i své zážitky.

Tereza Čtvrtníčková, 3.A
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Třeťáci na exkurzi
Ve dnech 20. a 28. 11. 2019 navštívi l i
žáci třetího ročníku naší školy
semenářský závod Lesů České republ iky
v  Týništi nad Orl icí. V  rámci prohlídky
celého objektu ,   s   odborným komentářem
zdejších pracovníků , tak měl i možnost
uvědomit si souvislosti v  souladu   s  dosud
probraným učivem předmětu pěstování
lesů. Studenti viděl i řadu přístrojů a
zařízení sloužících ke zpracování
semenného materiálu, např. sušárny,
různé stroje určené k  luštění,
odkřidlování nebo čištění semen a plodů.
Zhlédl i i   moderní kl imatizované sklady
osiva. Některé z  těchto speciálních strojů
si žáci mohl i prohlédnout přímo při práci
a pochopit tak základní principy
semenářských technologií. Exkurze
v  Týništi nad Orl icí byla pro žáky 3.
ročníku velmi přínosná a užitečná ,
zejména pro další vzdělávání v  tomto
oboru.

Tereza Čtvrtníčková, 3.A
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Evropské finále soutěže
YPEF 2019 v  ČR
Organizace evropského finále soutěž
YPEF (Young People in European Fo-
rests)se v  rámci 9. ročníku ujala Česká
republ ika, konkrétně Česká lesnická
společnost. Finále proběhlo ve dnech 24.
– 27. září 2019 v  rekreačním zařízení
Vojenských lesů a statků ČR,   s.p. na Olši -
ně na Šumavě za účasti 7 týmů (Česká
republ ika, Estonsko, Maďarsko, Ru-
munsko, Litva, Polsko a Ukraj ina).

První večer proběhl v  a ltánu u   hořícího
krbu a na při lehlých pozemcích. O  se-
znamovací aktivity, zpěv  s  kytarou a
dobrou náladu se postaral i studenti SLŠ
z  Hranic a Žlutic a doktorandi pražské
lesnické fakulty. Z  našich žáků to byl i Ka-
rolína Volková, David Holub a Zdeněk
„Mi louš“ Růžička.

Po oficiá lním odstartování soutěže
proběhla soutěž národních týmů. Le-
tošním aktuálním tématem prezentací,
jež byly následně hodnoceny členy mezi-
národní komise YPEF, byla „Voda a les“.
Nej lepší prezentací se ukázala být práce
budoucích vítězů z  Estonska, ačkol i para-
doxně v  jej ich zemi nemají  s   nedo-
statkem vody v  lesích zásadní problémy.
Do hodnocení výsledků se také započí-
tával odpolední písemný test složený
z  otázek dle učebních textů přímo ur-
čených pro evropské finále. Během testu
byl pro pedagogický doprovod a členy
mezinárodního výboru připraven do-
provodný program v  Rybářské baště. Ve-
čer následovaly dobrovolné prezentace
národních týmů, které představi ly lesnic-
tví a kulturu jednotl ivých zemí. Atmosféra
během večera byla přátelská, proběhla
i   ochutnávka pochoutek z  jednotl ivých
států.

Druhý den byl i účastníci rozlosováni do
mezinárodních týmů a soutěži l i v  různých
venkovních aktivitách. Na pořadu byl od-
had věku stromu, měření výšky stromu a
výpočet objemu, přeřezávání kmene po-
mocí břichatky, střelba ze vzduchovky a
luku, hod polenem a běh   s  kládou. Nej-
větším oříškem pro všechny týmy bylo
rozdělávání ohně. Souběžně  s  venkovní-
mi aktivitami se konalo zasedání meziná-
rodního výboru soutěže. Odpoledne se
účastníci soutěže vypravi l i na výlet do
Českého Krumlova a druhá skupina na
Lipno na stezku v  korunách stromů. Poté
následovalo j iž dlouho očekávané vyhlá-
šení výsledků a závěrečný ceremoniál .
Český tým obsadi l skvělé třetí místo
v  národních týmech a J iří Moucha zvítězi l
v  mezinárodní části . Jeho úspěch umocni l
třetím místem v  mezinárodních týmech
Marek Bartůněk. V  národní části soutěže
zvítězi l tým z  Estonska a na druhém
místě se umísti l i soutěžící z  Litvy.

O  zábavu během večerní after party se
postaral DJ za vydatné pomoci pořadate-
lů, kteří připravi l i řadu tanečních a zá-
bavných soutěží.

V  současné době j iž probíhají přípravy 10.
ročníku soutěže. Naše škola bude or-
ganizátorem místního i   regionálního kola.
Předpokládám zapojení většího počtu žá-
ků i   pedagogů tak, aby se hranická lesár-
na konečně vráti la na první místo
v  republ ice  s  možností reprezentovat naši
zem. Příští evropské finále by se mělo
uskutečnit na Ukraj ině.

Ing.   Marek Šuba
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Hubertská zábava
V  sobotu 23. 11. proběhla j iž tradiční Hu-
bertská zábava. Předcházelo j í pár týdnů
řádných příprav, mimo j iné trénování
polonézy, chystání tomboly, vyrábění
věnců, ozdob na stoly a různých dalších
dekorací, které tento večer vyzdobi ly.

V  pátek, den před Hubertskou zábavou,
se Hubert se svou družinou a psy vydal
pozvat l id i ze všech koutů Hranic. Účast
na sobotní Hubertské zábavě byla velmi
velká. Jako každoročně se po slavnostním
výřadu a uvítacích projevech nechal i žáci
čtvrtých ročníků svými třídními učitel i
stužkovat a poté secvičené taneční páry
předvedly tradiční polonézu. Za doprovo-
du hudební skupiny Kalej večer pokra-
čoval   s   plným tanečním parketem až do
pozdních nočních hodin, přičemž v  prů-
běhu plesu samozřejmě nechyběla ani
bohatá tombola.

Podle mého názoru se večer velmi vydaři l
a těším se na příští rok, kdy se Hubertské
zábavy opět zúčastním.

Iveta Šínová, 4. A

Házenkáři čtvrtí
Házenkáři naší školy odehrál i zápasy
okresního kola středních škol v  házené.
Turnaje se kromě týmu SLS zúčastni ly
celky hranického gymnázia, SPŠ Hranice
a kojetínského gymnázia. Reprezentanti
naší školy prohrál i   s   hranickým gymnázi-
em 9:25,   s  Gymnáziem Kojetín 7:15
a   s  vítězem turnaje SPŠ Hranice 11:22.
Nej lepším hráčem SLŠ byl Jonáš Jurajda.

Tabulka:

1. SPŠ Hranice
2. Gymnázium Hranice
3. Gymnázium Kojetín
4. SLŠ Hranice

V  okresním kole
basketbal isté neuspěl i

V  okresním kole v  basketbalu 3x3 (street-
bal l ) reprezentovala naši školu dvě druž-
stva (A  a B). Basketbal istům SLŠ se
nedaři lo podle jej ich představ a z  kval ifi -
kačních skupin se j im po bojovných výko-
nech nepodaři lo postoupit do další fáze
okresního kola. Nej lepší hrou z  týmů lesá-
ků se prezentoval Antonín Kadlec z  1 . C.
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Florbal isté po dobrém
výkonu v  semifinále

Florbal isté SLŠ Hranice reprezentoval i
naši školu 12. prosince 2019 v  okrskovém
kole středních škol ve florbalu ve spor-
tovní hale v  Lipníku. Turnaje se účastni la
družstva Gymnázia Hranice, Gymnázia
Lipnik, SPŠS Lipnik, SOUE Lipnik, SPŠ
Hranice a SZŠ Hranice.

Po velmi dobrém výkonu florbal isté SLŠ
Hranice postupně ve své skupině zdolal i
1:0 SPŠ Hranice a SZŠ Hranice 2:0. Po re-
míze se SPŠS Lipník 1:1 obsadi l i 1 . místo
ve skupině a postoupi l i do semifinále.
Zde narazi l i na Gymnázium Lipník, které-
mu ve vyrovnaném střetnutí nakonec
podlehl i 2 :3. Celkovým vítězem turnaje
se stalo družstvo Gymnázia Hranice, kte-
ré společně  s  druhým final istou, týmem
Gymnázia Lipník, postupují do okresního
kola.

Vánoční tvoření
ve škole

S  bl ížícími se Vánoci chtělo by to doma
trochu pomoci . Proto proběhla tvorba oz-
dob ve škole, které musíš mít i   ty na
stole. Uskutečni lo se tak 25. l istopadu a
nebylo potřeba žádného odkladu. Ve
vstupním vestibulu bylo rušno, ale nebylo
tam dusno. Účastníci si mohl i vyrobit ad-
ventní věnce i   svíčky, věnce na dveře a
vánoční sovičky. Při výrobě se používaly
zelené chvojky, stužky ale i   mašl ičky a
ibišky. Dobrá nálada, pohoda a kl id tam
panovaly, jen díky těm, co svůj čas pro
tuto akci daroval i . Žáci , zaměstnanci
i   veřejnost si mohl i užít super odpoledne
a dobrou společnost. Za to můžeme po-
děkovat paní zahradnici , která zelený
materiál nasbírala v  arboretu.

Johana Šimková, 1.A
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Zelený bál v  rakouském
Bruck an der Mur

Trubači , štýrské kroje, tradiční rakouská
hudba, krátké kožené kalhoty, stovky
lesníků a mysl ivců z  celého Rakouska a
v  neposlední řadě i   spousta piva Grösser
– tak by se dal stručně popsat tradiční
Zelený bál , který pořádají studenti 4.
ročníku naší partnerské školy Forstschule
ve štýrském Bruck an der Mur a který
jsem měla možnost navštívit jako čestný
host.

Zelený bál se podobá naší Hubertské zá-
bavě. Studenti 4. ročníku pořádají bál sa-
mi, mají k  d ispozici všechny prostory
školní budovy, která jako by z  oka vy-
padla té naší. Výhodou je, že škola je pří-
mo propojena   s  internátem a budovou
jídelny, takže celý bál probíhá ve všech
jejích prostorách. Podle informací pořada-
telů bylo prodáno kolem 2500 vstupenek
a hosté se sjel i z  celého Rakouska. Po-
tkávala jsem zde nejen současné studen-
ty a jej ich početné rodiny, ale
i   absolventy z  posledních let, ředitele
lesnických závodů a maj itele firem, kteří
si zde kontaktují své potencionální za-
městnance. Program, který probíhal sou-
časně ve více prostorách, byl během
večera opravdu bohatý. Ples začínal tra-
diční polonézou v  krojích a pokračoval
představováním jednotl ivých maturantů,
v  dalších prostorách se hrál jazz, o  patro
níže se přecházelo k  tvrdšímu rocku.
Hlavní vystoupení studen-
tů 4. ročníku, které se za-
háj i lo odbitím půlnoci ,
však předči lo má oče-
kávání. Dokonalým způso-
bem studenti propoj i l i
tradici , která je  s  rakous-
kým lesnictvím spojena,
moderní vnímání sou-

časného umění, humor, nadsázku a v  ne-
poslední řadě schopnost vzájemné spolu-
práce, podpory a týmového ducha.

Brück an der Mur je město přibl ižně
stejné velkosti jako naše Hranice. Bylo
založeno Přemyslem Otakarem I I . a svým
charakterem i   architekturou velmi připo-
míná naše město. Brück je v  Rakousku
známý především svou lesnickou školou,
která je v  celé zemi jediná, a proto také
vládou velmi finančně podporovaná. Ně-
kteří naši studenti měl i j iž v  minulých le-
tech možnost školu navštívit a účastnit
se některých společných aktivit, které or-
ganizovala Mgr.   Hana Nováková
spolu   s  rakouským kolegou,
Dip. ing.   Marjanem Davidem. S  panem
ředitelem, Dip. ing.   Antonem Aldrianem,
jsme během návštěvy domlouval i
možnost krátkodobé stáže pro naše ně-
mecky mluvící studenty.

Hned další týden pořádala naše škola tra-
diční Hubertskou zábavu a pan ředitel rád
při ja l pozvání a při jel i   se svoj i manželkou
Herdou na návštěvu. Byl překvapen
dokonalou organizací plesu i   dojat z  pů-
sobivé polonézy a tradiční Hubertovy
družiny. Skvělou třešničkou na dortu byla
výtečná zvěřinová večeře připravená
v  naší školní kuchyni .

V  příštím roce slaví Forstchule v  Brücku
výročí 120 let od založení a vedení školy
se rozhodlo uspořádat odborné sympozi-
um a pozvat své partnery a další od-
borníky, protože všechny sousední státy

převážně střední a j ižní
Evropy jsou postižené
kůrovcovou kalamitou. Ta
také bude hlavním
bodem programu tohoto
setkání, na které jsou po-
zváni i   zástupci naší školy.

Mgr.   Regina Kudláčková
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Rozhovor  s  panem učitelem Klozem

J istě jste si všiml i , že na naší škole je dost nových pedagogů. Poprosi l i jsme proto
jednoho z  nich, pana učitele Kloze, o  jeho čas a vyzpovídal i jsme ho.

Lesu zdar! Na začátek bychom se vás rá-
di zeptal i , jak se vám na škole líbí?

Na školu jsem šel z  vlastní vůle, takže
jsem spokojený.

Vezmeme to asi od začátku. Jak jste se
k  lesnictví dostal?

Nepocházím z  lesnické ani myslivecké ro-
diny. Maminka pracovala u  Českých drah
jako dozorce výhybek, ale doma jsme
měli psa, králíky a slepice. S  babičkou
jsem se o  ně rád staral. S  kamarádem
jsme spolu chodili po lese, jeho bavily
kytky, mě zvířata. Navrhl jsem mu, jestli
by nechtěl se mnou na lesárnu do
Trutnova. Měli jsme to kousek, asi 30 km.
Po maturitě jsem se pak rozhodoval, jestli
tělocvik a biologii na pedagogické fakul-
tě, nebo pokračovat v  lesnictví. Kvůli
psům jsem se rozhodl zůstat v  oboru. Šel
jsem do Brna, tehdy to byla MZLU, nyní
MU. Kamarád šel studovat ochranu příro-
dy do Olomouce, pak pracoval v  KRNAPu
a teď pracuje v  ÚHÚL. Vždycky mi za to
děkuje. Je rád, že může dělat svou práci.
Je to můj životní přítel.

A  odkud vlastně pocházíte?

Z  východních Čech, přesněji řečeno
z  Olešnice u  Červeného Kostelce, okres
Náchod. Teďmám baráček na Drahanské
vrchovině, kam občas jezdím.

Kde jste pracoval předtím, než jste šel
učit?

Po výšce jsem měl domluvené místo uči-
tele myslivosti v  Trutnově. Bohužel z  toho
sešlo. Skončil jsem na pracáku. Pak jsem
dva měsíce dělal vychovatele. Rozesílal
jsem životopis do různých lesnických fi-
rem. Ozvali se mi z  Lesprojektu Brno. Ře-

kl jsem si, proč to nezkusit. Dělal jsem
taxátora. Vlastně teď bych tam nastoupil
desátý rok.

Jak jste se dostal právě do Hranic?

Je to vlastně náhoda. Vždycky jsem chtěl
jít učit, ale nebyl jsem si úplně jistý,
hlavně nebyla příležitost. Rozhodnout se
mi pomohly životní okolnosti a také fi-
nance. Zkoušel jsem hledat místo i  na ji-
ných lesnických školách. Na základě
mého životopisu se mi ozval pan ředitel
Kutý.

Jaké byly první dny ve škole?

Pro mě to bylo těžké. Přemýšlel jsem
i  o  tom, že to vzdám. Z  prvních dní jsem
byl v  rozpacích. Veselí a usměvaví stu-
denti však zahnali všechny počáteční
těžkosti.

Je to velký šok přejít z  lesa do školy?

Ano! A  velký! V  lese je člověk závislý sám
na sobě. Práci si zorganizuje podle sebe.
Ve škole musíte plnit učební plán,
osnovy, rozvrh hodin. Není tam ta svobo-
da toho plánování. Ale ono to člověku asi
není na škodu, mít určitý řád a pravidelný
cyklus.

Co vlastně učíte?

Hned na začátek jsem dostal druháky na
zoologii, třeťáky na ochranu a pěstování
a 4. C na pěstování. Původně jsem měl
mít i  některou třídu na ekonomiku, ale
naštěstí z  toho sešlo. Kdybych si mohl
vybírat, tak zoologie by to asi nebyla. Si-
ce ji mám rád, ale nevím, jestli bych do
toho šel, mám velký respekt k  tak důleži-
tému a obsáhlému oboru a hlavně k  li-
dem, kteří jí výborně rozumějí… A  já
k  nim zdaleka nepatřím. Určitě bych bral
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„hůlku“. Mám k  ní nejblíž. Mohl bych
navázat na předešlou práci projektanta
HÚL. A  pak určitě i  myslivost. Hlavně díky
kynologii a etologii.

Čemu se věnujete ve volném čase?

Určitě na prvním místě jsou psi. Pak
samozřejmě myslivost a k  tomu i  to trou-
bení. Ale bohužel moc času nemám, kvůli
práci. Jinak se zajímám o  etologii, pak
o  evoluční biologii, ale i  o  psychologii a
sociologii. Jinak už od střední se věnuju
sportu. Rád si jdu zaběhat nebo zaplavat.

Když se zeptám přímo na to troubení, jak
dlouho se tomu věnujete? Nebo jak jste
se k  tomu vůbec dostal?

Začal jsem až na vysoké. Na střední mě
táhla spíše ta kynologie. V  Náchodě jsem
si koupil svoji první borlici. Tu mi ale
někdo ukradl. Pak jsem si kupoval tu
klapkovou, co mám do teď.

Hrajete podle not, nebo po paměti?

Noty jsem se musel nějak naučit, ale
převážně jsem hrál podle sluchu. Třeba
novou skladbu si musím mockrát přehrát,
abych to pak zahrál. Je to hlavně o  tom
pořádně cvičit.

Co vaši čtyřnozí pomocníci?

Určitě je všichni viděli. Mám fenku drsno-
srstého trpasličího jezevčíka. Jmenuje se
Bora z  Obětové. Té je 13 roků. Za letošek
si toho zažila dost. Přišla o  část horní
i  dolní čelisti. Jeden z  posledních dnů
v  lese. Dopoledne hrozně pršelo, seděl
jsem v  kanceláři. Odpoledne se udělalo
moc hezky, tak jsem vzal psy  s  sebou, ať
se taky projdou. Fenka mi utekla. Prošel
jsem les, dojdu k  auta, ale nebyla tam.
Uklidnil jsem se myšlenkou, že došla sa-
ma na ubytovnu. Dojel jsem tam, ale pes
nikde. Ráno už jsem začal rozvěšovat
plakáty a hledat ji. Asi v  osm mi ji při-
vezli. Měla nalomenou čelist. Místní vete-

rinář ji chtěl utratit, že to nezvládne.
Naložil jsem ji do auta a jeli jsme na vete-
rinu do Brna. Doktorka ji dala do pořádku
a během tří týdnů už žrala, jako by se nic
nestalo. Pak ještě ti dva
velššpringršpanělé, co mám - ten starší,
to je pes, Amor od Olešenky. Je mu už 12
let. Mám  s  ním hotových hodně zkoušek
včetně klubových a mezinárodních. Ta
mladší, fena, Nyra z  Hvězdy naděje, ta
má teprve dva roky. S  ní mám také ho-
tové zkoušky, ale pouze ZV a PZ, ale
uchovněná není. Jsem líný jít na výstavu.

A  jak to zvládají zavření v  kabinetu?

Jsou zvyklí z  kanceláře. Spávali pod
stolem. Než si zvykli na nové prostředí,
tak trošku kňučeli, ale teď asi dobrý. Te-
da… zatím mi nic v  kabinetě nezničili.

Věnujete se i   mysl ivosti?

Lovecký lístek mám, flinty taky, pojištění
taky a i  psy… Byl jsem i  ve spolku, ale
pak jsem na to neměl skrz práci čas. Bo-
hužel u  nás je pouze společenství a do
toho se mi nechce. Chtěl bych se dostat
mezi myslivce, být v  tom spolku, pra-
covat  s  nimi, rozvíjet tu myslivost. Díky
troubení i  psům se dostanu na hony nebo
naháňky, takže nějaké možnosti mám.

Na závěr ještě taková tematická otázka,
jak se těšíte na Vánoce a máte už nějaké
plány, jak je strávíte?

Žijeme ve složité době, kdy se vytrácí
duchovní rozměr Vánoc, a jelikož už ne-
mám vlastní rodinu, tak se mi mění i  po-
hled na Vánoce. A  jak je strávím?? No, to
bych taky rád věděl. Měl bych jet za ka-
marádem, mám pozvánku na naháňku a
pak bych chtěl jet za bráchou. Uvidím,
jak to dopadne.

Děkujeme za rozhovor a hlavně za váš
čas. Ať se vám daří!

Michaela Homolková, 2 . B
Jan Štěpaník, 2 . A
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Zajímavosti z  přírody
Jeden spisovatel kdysi napsal , že když se v  novinách objeví nějaký historický omyl,
spousty čtenářů píší do redakce o  opravu. Když ale v  tisku vyjde nějaká biologická zají-
mavost, nikdo o  ní nepochybuje. A  tak se traduje celá řada mýtů a omylů o  přírodě. Ani
vědecké kapacity vždy nebývají zajedno. Je to námět k  přemýšlení i   ověřování. A  to je
myslím to, k  čemu by měl i učitelé motivovat. Pro zamyšlení vám předkládáme násle-
dující řádky.

Význam datlovitých ptáků v  ochraně lesa
Ochrana lesa je často spojována   s  dat-
lovitými ptáky. Datel – lékař lesa. Podle
výzkumů (Vélová, Véle, 2019) lze úlohu
datlovitých vidět jako poškozování dřevin
v  důsledku vyhledávání potravy a tesání
dutin, a dále jako predační tlak na
prospěšné či škodl ivé organismy (mra-
venci či l istožravý, podkorní i   dřevokazný
hmyz).

Například jeden pár datlů potřebuje mít
k  d ispozici někol ik dutin. Strakapoud,
i   když často upřednostňuje suché stromy,
tak suché duby téměř nevyužívá, takže
jej ich ponechávání v  lese pro něj má jen
malý význam.

Datlík tříprstý může velmi pružně rea-
govat nárůstem své populace na výskyt
kůrovcovitých. Nejvíce potravy ale na-
chází na mrtvých jehl ičnanech (smrcích).

Potravní preference datlů jsou směřovány

na mravence, 96% jej ich potravy tvoří
dělnice a jej ich vývojová stadia, na ostat-
ní hmyz zbývají jen 4%.

V  potravě strakapoudů mají významné
zastoupení semena šišek a nektar a
složení jej ich potravy se mění podle po-
travní nabídky.

Autoři připouštějí, že vl iv na výši populaci
datlovitých má také urbanizace a úbytek
stromů v  kraj ině.

Přizpůsobování lesnického hospodaření
ke zvyšování populace datlovitých   s  ohle-
dem na ochranu lesa má před sebou
ještě řadu otazníků.

Dle Zpráv lesnického výzkumu 64 2019
(3): 165-173
VÝZNAM DATLOVITÝCH PTÁKŮ
V  OCHRANĚ LESA: REVIEW

Zpracovala Ing.   Al ice Palacká
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Kulomet vz. 26 j iž během zkoušek vyvolal
obrovský zájem a záhy začal sbírat za-
kázky ze zahraničí, takže kolem dvou tře-
tin z  celkových 120 000 vyrobených kusů
směřovalo do zahraničí. Největší úspěch
představoval zájem Velké Británie, která
koupi la l icenci na variantu zvanou ZB-27
a vyráběla j i v  ráži 7,7   mm jako legen-
dární kulomet BREN.

Parametry:
· ráže – 7,92   mm Mauser
· hmotnost – 8,84  kg
· délka – 1 165   mm
· dostřel – 2000  m
· zásoba munice – 20 nábojů
· kadence – 600 ran za minutu

Adam Onderka, 1. A
Zdroj : Válka REVUE Mobi l izace 1938

Lehký kulomet vz. 26
Českoslovesnké zbraně

Meziválečný čs. zbrojní průmysl proslavi ly
kulomety Zbrojovky Brno, kde pracoval
talentovaný konstruktér Václav Holek.
Podílel se také na vývoj i tohoto kulometu.
Svého času byl lk. vz. 26 jednou z  nej-
lepších zbraní své kategorie na světě. Pro
pohon automatického principu využíval
energi i prachových plynů, které byly ode-
bírány kanálkem z  hlavně: píst v  kanálku
byl spojen   s  nosičem závorníku a zbraň
pál i la ze zadní polohy uzamykatelného
sklopného závěru, jehož energi i tlumi la
masivní zádní nárazníková pružina.

Českoslovenští vojáci  s  lehkým kulometem vz. 26.
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Hon v  honitbě Rájec-Ráječko

Dne 16. l istopadu se v  honitbě Rájec-Rá-
ječko uskutečni l hon na drobnou zvěř. Se-
šl i jsme se kolem 8. hodiny u   řeky
Svitavy. Střelců bylo okolo třiceti a honců
zhruba dvacet, zúčastni lo se dokonce de-
set lovecky upotřebitelných psů.

Při nástupu po uvítání trubačů
z  lesnických škol v  Hranicích a Šluknově
obeznámil hospodář lovce o  průběhu ho-
nu. Bylo povoleno lovit bažanty, kachny
divoké, zajíce, zvěř černou a zvěř škodící
mysl ivosti . Signály trubačů se ukonči l ná-
stup, účastníci se rozděl i l i do aut a jel i
k  první leči .

První leč se hnala podél řeky Svitavy, kde
se lovi ly kačeny. Další leče se rozkládaly
na polích protkaných remízy. V  polovině
honu se konala svačina, kterou opět do-
provázel tón lesnic. Po svačině se pokra-
čovalo v  lovu.

Celkem se prohnalo 7 lečí. Na výřadu pak
bylo 14 zajíců, 6 bažantů kohoutů, 7 ka-
čen divokých a jedno srnče, které strhl i
psi . Na výřadu vládla spokojená atmosfé-
ra. Hospodář byl   s  průběhem celého ho-
nu spokojen, spokojen byl také  s  jeho
výsledkem. Celou tuto atmosféru pak
znovu doplni lo troubení trubačů. Po skon-
čení výřadu byl i všichni účastníci pozváni
na poslední leč do mysl ivecké chaty, kde
se podávalo občerstvení.

Tímto bych chtěla poděkovat MS Rájec –
Ráječko za pozvání a provolávám:
Mysl ivosti zdar!

Adéla Skotáková, 3. A
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11. l istopad, Den veteránů

11. l istopad 1918 známe jako den, kdy
kapitulací Německa skonči la první svě-
tová válka. V  dalších letech se tento den
začal připomínat jako Den válečných ve-
teránů. Připomínáme si j ím památku vá-
lečných veteránů nejen z  doby světových
válek, ale i   ostatních konfl iktů. Samotný
den se začal připomínat už roku 1919
v  Londýně, Paříži a ostatních městech
spojenců. Téhož roku se ve Spojených
státech tento den začal nazývat Dnem
příměří. A  od roku 1926 se v  USA slaví ja-
ko oficiá lní svátek, pozděj i přejmenovaný
na Den veteránů.

Typickou symbol ikou Dne veteránů je
květ vlčího máku. Tento symbol je starší

než samotný svátek. Poprvé se objevi l
v  roce 1915 v  jedné z  básní vojáka
kanadského původu. O  někol ik let pozděj i
si Nadace veteránů ve Velké Británi i vlčí
mák zvol i la jako svůj symbol , který se
pozděj i rozšíři l do celého světa a převzal i
ho i   ostatní nadace se stejným zamě-
řením.

V  České republ ice si tento památný den
oficiá lně připomínáme od roku 2001. Ko-
nají se pamětní akce, kladení věnců a za-
palování svíček. V  loňském roce se
z  tohoto důvodu na mnoha místech sáze-
ly památné stromy, zejména lípy.

Jan Štěpaník a J iří Kohn, 2. A
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Přednáška o  mysl ivosti a lese ve školce
v  Tovačově

Dnešní společnost je proti mysl ivcům
strašně zaujatá a je zapotřebí  s  tím něco
dělat. Když jsem dostal nabídku udělat
přednášku o  lese a mysl ivosti ve školce
v  Tovačově, neváhal jsem ani chvi lku.
Dne 1. l istopadu .2019 jsem se vydal
společně se svou mladší sestrou, která
mi dělala asistentku, do školky v  Tova-
čově. Vzal jsem si sebou názorné po-
můcky jako shozy, trofeje, zbraně,
nábojový pás, vystřílené patrony, vy-
preparovanou hlavu muflona a dokonalý
model brokové dvojky v  životní vel ikosti .
Děti byly velmi pozorné a bylo vidět , že
je má přednáška zajímá a mé názorné

pomůcky v  životě neviděly. Kladl jsem
dětem bezpočet otázek a překvapi ly mě,
že na ně dokázaly odpovědět. Diskutoval i
jsme o  zvěři , která ži je v  lese , vysvětl i l
jsem j im, co je to škodná, jak poznám
srnce, proč se paroží shazuje, proč
mysl ivci musí střílet zvířata atd. atd. Ně-
které paní učitelky, byly také překvape-
ny a některé zajímavosti nevěděly. Byla
to vel ice zajímavá zkušenost a už se tě-
ším na další spolupráci   s   touto tova-
čovskou školkou. Na jaře budu   s  dětmi
absolvovat vycházku spojenou   s  návště-
vou mysl iveckého domu v  Tovačově.

J iří Kohn, 2.A
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Učedník
Taran Matharu

Musím říci , že jsem velmi vášnivým a
náročným čtenářem fantasy l iteratury.
Obyčejný čtenář člověk by si řekl , že ve
fantasy musí být drak, kouzla a někdo ,
kdo všechny zachrání. Částečně má
pravdu. To, co já potřebuj i , je příběh,
který mě po prvních deseti stránkách
chytne a nepustí. S  Série Učedník ,
spisovatele Tarana Matharu , která se
mi dostala do rukou , je přesně to, co
mám na mysl i .

Čtenáři , kteří mají rádi rádi knihy
Christophera Paol iniho (Eragon) nebo
Ricka Riordana (Percy Jackson) se v  těch-
to knížkách najdou. V  jednotl ivých dílech
vás bude provázet chlapec Fletcher , kte-
rý ži je pokl idným životem, je sirotkem ,
nezná svou matku ani otce. Je vy-
chováván mužem, který jen pro něj ot-
cem, jenž má moc a zná tajemství,
o  kterých chlapec nemá tušení.

Celá kniha je provázena kouzly, bojem,
různými národy jako jsou elfové, trpaslí-
ci , Orkové. Hlavní hrdina Fletcher má
přátele, kteří mu se vším pomohou a také
malého přítele Ignatia , který je mu
v  těžkých chvíl ích oporou. Tato série je
fantasy l iteraturou, kterou jsem dlouho
nečetl . Má všechno, co musí tento žánr
mít. Knižní séri i Učedník jsem si oprav-
du velmi uži l a doufám, že spisovatel
Taran Matharu brzy napíše další díly,
protože všechny problémy a hrozby ne-
byly vyřešeny .

Mé osobní hodnocení je 10 z  10.

J iří Kohn, 2.A
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Rusalka

V  úterní podvečer 3. prosince jsem se
společně  s  dalšími studenty SLŠ zúčastni-
la návštěvy Moravskoslezského divadla
v  Ostravě. Na programu byla světoznámá
opera Antonína Dvořáka Rusalka - v  hu-
debním nastudování Jakuba Kleckera a
pod reži jním vedením Radovana Lipuse.
Choreografkou představení je Jana Hanu-
šová.

K  d ivadlu nás dovezl objednaný autobus.
Díky menšímu nedorozumění většina
z  nás vystoupi la bez svršků. V  této chvíl i
se projevi lo gentlemanské chování star-
ších studentů, kteří půjči l i promrzlým
dívkám svá saka.

Samotné představení bylo vel ice vy-
dařené. Režisér  s  celým real izačním tý-

mem vytvoři l i nádherné tematické
prostředí vtipně doplněné o  moderní
prvky. V  hlavních i   vedlejších rolích zpíval i
pěvci z  různých zemí. V  rol i Rusalky se
představi la Laura Teivāne (Nizozemí) po
boku Luciana Mastro (Itál ie) v  rol i prince.
Vodníka ztvárni l Martin Gurbaľ a v  dalších
rolích se objevi l i operní zpěváci z  Polska,
Slovenska i   z  Čech. Hudbou je doprovázel
živý orchestr pod vedením dirigentů Ada-
ma Sedl ického a Jakuba Kleckera.

Výtečné výkony všech účastníků na scé-
ně byly odměněny sáhodlouhým potles-
kem. Plni dojmů jsme pak vyjel i zpět do
Hranic a kolem 23. hodiny jsme se před
školou rozlouči l i .

El iška Dorňáková, 1. C
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Terminátor: Dark Fate

Terminátor: Dark Fate, co bych k  tomu ře-
kl ? Asi hlavně to, že jsme všichni oče-
kával i něco extra a viděl i i   j sme
víceméně „ odpad“. Na další díl Terminá-
tora jsem se se vel ice těši l , Podle toho,
co jsem se doslechl a četl na internetu,
měla to být po dlouhé době kval itní
dávka Terminátora. S  j istotou mohu kon-
statovat, že všechny předchozí díly (
i   když ne všechny byly z  dílny režiséra
Jamese Camerona ) byly lepší , než tento
snímek. Poslední Terminátor neměl to
pravé kouzlo starého dobrého Termináto-
ra. Většina příběhu je zmatená, chybí
náhled do minulosti   s   vysvětlením, chybí
pořádná bojová scénka   s  Arnoldem
(Arnold Schwarzenegger) ,kde by prohlá-
si l své slavné „ Já se vrátím“. Fi lm má i  
klady, např. speciální efekty a celkově

grafika jsou hodně kval itní. Zajímavé také
bylo, že fi lm byl přístupný pouze divákům
15+ , což jsem zj isti l díky svému bratrovi ,
který po této, pro něho nepříjemné infor-
maci , musel jet domů. Je to asi tím, že
v  tomto snímku je více krve a nadávek
než v  předchozích dílech.

Styl velkofi lmu Terminátor je zřejmě stále
oblíben, ale co se fi lmového hlediska týká
, je dávno „po smrti“ . Nel ituj i , že jsem
zaplati l nemalé peníze za vstupenku, ale
radši bych zůstal doma a podíval na sta-
rýho, dobrýho a kval itního Terminátora
z  roku 1984. Jak tedy fi lm hodnotím ?

Maximálně 4 z  10, víc si Terminátor: Tem-
ný osud nezaslouží.

J iří Kohn, 2.A
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Konec Vlka
18. l istopadu 2830, hvězdná soustava Pí Canis, hvězda
Canis Major, planeta Lupus-3, les na severní polokoul i

Je kl id. Listí lehce šustí i   s   tím nejmenším závanem větru. V  korunách stromů polétávají
ptákům podobní tvorové. David se prochází a nasává vůni čistého, nefi l trovaného
vzduchu. Když se přibl íži l k  malé betonové stavbě, naposledy se nadechl , nabi l a vešel
dovnitř.

Světla nepříjemně bl ikají. David postupuje po úzkém schodišti dolů. Ozvěna klapání
jeho kovových bot se ozývá celou chodbou. Nervozita jako by se stala hmotnou. Když
sešel až na úplný konec schodiště, viděl před sebou osvětlenou chodbu. Světla j iž sice
nebl ikala, ale Davidovi přebíhal mráz po zádech. Prochází dál . Nakoukne do každých
dveří. Co dveře, to hala. Co hala, to stovky divných tvorů, postavou připomínající l id i ,
avšak biologicky a kyberneticky znetvořená monstra byla očividně zmražena v  hluboké
stázi . David věděl , že je musí zničit. Kdyby se totiž dostala ven, došlo by
k  intergalaktické genocidě. Musel však nejprve splnit svůj úkol .

Postupoval chodbou dál a dál . Čím hlouběj i se dostával do podzemního komplexu, tím
více se okolí začínalo měnit. Čistě natřené zdi , lepší osvětlení, dokonce popisky u   dveří.
Davida nepříjemně překvapi lo, že se zde objevi ly stráže. Nebyl i to však nechutní
mutanti , sešití z  různých organických a robotických částí, a le normální l idé. David se
plíži l ve stínech objektů. Musel se dostat k  cíl i své mise, vědci , který tohle všechno
stvoři l . Bývalý vrchní vědec Galaktické republ iky v  oboru kybernetiky a genetiky, který
pracoval na vylepšení bojových schopností vojáků, byl vyhozen za nelegální pokusy,
které prováděl na l idech. Rozvědka zj isti la , že unikl do neutrální zóny, a proto poslal i
Davida, aby se o  vědce „postaral“ . David se dostal až k  jeho kanceláři . Vtrhl dovnitř.

„Znovu se setkáváme, Jacku! Bohužel za těchto nešťastných okolností,“ pronesl David
mířící pistolí na Jackovu hlavu.

„Opravdu nešťastných, Davide. Je mi vel ice líto, kam až to muselo dojít,“ řekl Jack.

„Proč Jacku? Proč chceš způsobit genocidu?“ ptal se nechápavě David.

„Nemám na vybranou, Davide. Je to jediný způsob, jak dokázat, že mé experimenty
měly svůj důvod,“ odpověděl vědec.

„ Jsi cvok, Jacku. Nebezpečný cvok. Pokud chci , aby má rodina přeži la, musím tě
odstranit,“ zareagoval David na Jackovu odpověď a zmáčkl spoušť. V  tom okamžiku do
místnosti vtrhla stráž a spusti la na Davida palbu. David se skrči l za stůl a palbu
opětoval . Když se zbavi l dvou strážných, kteří ho ohrožoval i , rozhodl se, že musí celou
laboratoř zničit. Naštěstí si všiml ukazatele k  reaktoru, který tuto budovu poháněl
energií. Věděl , že když reaktor přetíží, stane se z  celé planety jen spousta vesmírného
prachu…

David se snaži l pl ížit k  reaktoru, ale bylo j iž příl iš pozdě. Zpoza rohu vyběhlo deset
ozbrojených mužů. David se rozběhl . Věděl , že nemá co ztratit. Žoldáci spusti l i palbu,
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kterou se David snaži l opětovat. Někol ik střel ho zasáhlo, ale on se nezastavi l . Běžel
k  reaktoru. Věděl , že se nesmí zastavit. Myslel na El is. Na jej ich dvouměsíčního syna,
na rodiče, na všechny, na kterých mu v  jeho životě záleželo. Věděl , že pokud to
nedokáže, nikdo z  nich nepřeži je. Blíži l se k  cíl i . Schytal dalších někol ik kulek.
Nezastavoval . Nemohl . Doběhl k  řídící místnosti reaktoru. Vešel dovnitř, zamknul ,
zastřel i l strážné a personál v  místnosti a svezl se podél zdi . Vytáhl kameru, na kterou
před tím, než konfrontoval Jacka, natoči l vše, co v  komplexu spatři l . Kameru otoči l proti
sobě.

„Tady David Andrew Wolf. Datum narození je třicátého července dva tisíce osmset
jedna. Toto natáčím, protože brzy zemřu. Na videu uvidíte, co jsem při svém posledním
úkolu objevi l . Je to důvod, proč jsem zniči l planetu Lupus-3. Žádám, abyste
videozáznam předal i mé rodině, aby se dozvěděla, co se se mnou stalo. Nyní, když
odesílám tento materiál , chystám se přetížit fúzní reaktor v  ta jné laboratoři , abych
zabráni l vyhlazení intel igentního života ve vesmíru. Sbohem…“

David ukonči l nahrávání, připoj i l kameru do počítače a vše, co natoči l , odeslal na
nedalekou loď republ iky. Zadal do počítače příkaz pro přetížení. Do místnosti vtrhl i
žoldáci , a le bylo j iž příl iš pozdě. David odstartoval přetížení a zablokoval počítač.

18. l istopadu 2830, hvězdná soustava Pí Canis, hvězda
Canis Major, paluba lodě Artemis

Kapitán lodě sedí na můstku. „Máte nějaké zprávy od lovce?“ zeptal se komunikačního
důstojníka sedícího vedle něj .

„Pane. Přišel nám audiovizuální záznam,“ odpověděl důstojník.

„Na obraz! “ rozkázal kapitán. Viděl vše, co David natoči l . Slyšel vše, co David řekl .

„Plný impulz k  planetě! To je roz…“ nedořekl kapitán. Přímo před nimi explodovala
planeta Lupus-3. Kapitán povstal a zasalutoval . Minutu stál v  pozoru a pak usedl do
křesla.

„Navigační? Dostaňte nás domů,“ zavelel a loď zmizela v  hyperprostoru.

David Andrew Wolf byl In memoriam vyhlášen hrdinou Galaktické republ iky. Čest jeho
památce.

Ale, co kdyby …

Autor: Ten, jenž přichází ze tmy
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Poslední zápas – na moři
Je jasná a chladná noc na moři , hladina je téměř kl idná, rozechvívá j i pouze koráb
pohupující se ze strany na stranu. Na dřevěném trupu korábu jsou j iž podepsaná léta,
vlastně j iž nejde poznat, jakou měl původně barvu. Díky tichu, které na moři vládne,
jde j iž z  dálky slyšet opi lý zpěv mužů, kteří na lodi oslavují svůj dnešní upytlačený lup
mořských zvířat.

Muži už vypadají vyčerpaně, a tak vyrážejí směr přístav. Náhle začnou cítit, jak se loď
začíná nervózně pohupovat a skřípat. Že by se moře začalo bouřit? pomyslel si kapitán
a rozkázal jednomu z  mužů, aby to šel zkontrolovat. Muž  s  obavami vyjde na palubu…
A  najednou: „Bum, křáp, prásk! “ se začne ozývat z  vrchu paluby. Kapitán i   s   posádkou
vyběhnou na palubu - a nevěří svým očím…

„Napnout plachty a plnou parou vpřed! “ zavelí kapitán vystrašeným hlasem posádce.
To bylo jediné, na co se zmohl při pohledu na tu stvůru. Ano, je to on! Nejobávanější
tvor z  hlubin oceánu a postrach všech námořníků - Kraken. Obří hlavonožec svírá svými
chapadly loď pokoušeje se j i stáhnout ke dnu. Ustrašení námořníci poslechnou rozkaz
kapitána a roztahují plachty v  marné naděj i , že uniknou ze spárů stvůry. Kraken j iž
stači l svými chapadly rozlámat stožáry. Na lodi zavládla panika, námořníci   s   a lespoň
malou vidinou přežití se pokoušejí opustit loď skokem do ledové vody, v  naděj i , že se
chytnou alespoň nějaké lodní trosky. Monstrum je však rychlejší, celou loď i   s  posádkou
stahuje na dno oceánu… Moře se za nimi zavírá… a po chvíl i se tváří, jako by se nic
nestalo. Znovu zavládlo ticho. Oceán si vzal zpět to, co mu námořníci vzal i .

Markéta Michalíková, 1. A
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Poslední zápas – v  d ivočině
Bíle svítící měsíc v  úplňku ozařoval tichou kraj inu noci . Byla tak tichá, že by se snad
nepovolanému mohla zdát mrtvá. Jen občas noční kl id naruši lo pronikavé zapraskání
mrazem prolezlých staletých smrků. Sníh na pasekách a paloucích j iskři l , až by oči bo-
lely. Nebyl tam však nikdo, snad jen v  závějích ukrytá zvěř, jako vše ostatní sužovaná
mrazem. Šedá, nehybná skála ověnčená pavučinami stínů čněla stroze nad vršky
okolních stromů. Náhle se cosi pohnulo, sníh však sebeslaběj i nezaskřípěl . Na strmou
skálu vyběhl temný stín, který se v  dalším okamžiku zhmotni l do si luety vlka na pozadí
měsíce. Vlk se na nejvyšším kameni zastavi l , sedl si na zadek, otoči l hlavu k  bílému
kotouči a táhle, pronikavě zavyl .

V  další chvíl i jako by pokl idné noční ticho severní divočiny prořízly desítky nabrou-
šených nožů, přidaly se k  Akélově výzvě další hladové vlčí hlasy. Vzduch se chvěl , šel-
my volaly k  lovu. Hlubokým lesem běžel pes, samotář zběhlý od l idí. Nevydával žádný
zvuk, až na tiché sípavé dýchání. Jazyk měl vyplazený, běžel j iž dlouho, pronásledován
smečkou svých příbuzných – vlků. Noční ticho opět prořízlo zavytí čistokrevných, l idmi
neodchovaných šelem, kteří se snaži l i psa obklíčit. Ten však neúnavně běžel dál , ne-
hodlal se j im vydat bez boje. Tak levná kořist nebudu, pomyslel si . Vytí se ozvalo téměř
zároveň zleva i   zprava, a jak si pes ihned uvědomil , o  krok před ním. Vlci jej tedy dobí-
hají. Přešel z  rychlého svižného klusu do prudkého běhu. Vytí postupně zůstávalo za je-
ho zády, až utichlo docela. Samotář opět zvolni l krok.

Po delší době se náhle ozvaly dva ostré signály zepředu, na které odpovědělo na dva-
cet dalších z  různých míst svírajícího se kruhu. Pes se zastavi l , běžet dál nemělo smysl ,
byl obklíčen. Vlci se postupně stahoval i do stále menšího prostoru, až byly vidět jej ich
si luety na blyštivém sněhu. Náhle jako na povel zůstal i všichni nehybně stát na svých
místech, avšak viditelně připraveni každou chvíl i se vrhnout na oběť. Pouze jeden z  čis-
tokrevných, největší samec  s  nejbělejšími a nejdelšími tesáky výhružně vyceněnými
postupoval pomalu dál . Zastavi l se až pár kroků od psa. Oba se pár vteřin navzájem
měři l i … a pak se na sebe bez dalších průtahů vrhl i – lovec na kořist a kořist na lovce.

Sníh létal na všechny strany a házel třpytivé j iskry po nehybných přihl ížejících. Akéla
se vší mocí snaži l dostat psovi na hrdlo, avšak nebylo to jednoduché. Zoufalý samotář
v  bezprostředním nebezpečí smrti kolem sebe zuřivě sekal drápy i   tesáky a i   čis-
tokrevný utrži l nejednu palčivě bolestivou ránu. Pak pes na zlomek vteřiny zvedl hlavu,
aby v  té chvíl i ležícímu vlku zasadi l ránu shora, avšak Akéla byl rychlejší. Vymršti l se
z  rudě zbarveného udusaného a uváleného sněhu a zakousl se huskymu do masitého
hrdla. Sice příl iš nízko na to, aby pes za pár vteřin vypusti l duši , přesto však dostatečně
si lně, aby oběť za někol ik minut vykrvácela.

Pes se vzápětí rozmáchl prackou a drápem roztrhl vlkovi kůži na čele i   oko. Akéla
samotáře pusti l a zavyl bolestí i   strachem. Pes ležel zakrvácený na stejně zbarvené ze-
mi, avšak z  posledních si l se zvedl a oslepenému vlkovi se vší si lou zakousl do hrdla.
Vytí jako uťaté zmlklo, celý les byl najednou podivně tichý. Kraj ina mlčela, vzdávala
hold mrtvým, kteří tu ležel i zaklíněni do sebe drápy i   tesáky. Sousoší divočiny, smrti ,
života, hladu, nenávisti i   touhy.

Vojtěch Jančálek, 1. A
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Vánoce v  lese
Pár dní před Vánocemi se sešla všechna zvířata v  lese na jednom odlehlém zasně-
ženém paloučku. Jako první promluvi la l iška, která se zeptala veverky, „Co pro tebe
znamenají Vánoce?" Veverka odpověděla: "Pro mě Vánoce znamenají krásný stromeček
, ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda."

Liška se připoj i la se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pe-
čená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. A  co teprve dárky! " Do řeči
j im skoči l medvěd: "Vánočka! O  Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku! "

Najednou na jednu jedl ičku při letěla straka a zakrákorala, „Podle mě jsou o  Vánocích
nejdůležitější krásné a zářící šperky. O  Vánocích se má všechno jen třpytit ! "

Potom se oklepala, shodi la kupku sněhu z  větve a odletěla. Pozadu nechtěl zůstat ani
vlk : „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypi l kl idně dvě lahve! "

To všechno bylo moc i   na osla , a proto se ozval . "Vy jste všichni blázni , copak jste za-
pomněl i? Vždyť na Vánoce je nejdůležitější Ježíšek ! ! " Vlk se zastyděl , sklopi l hlavu a
zašeptal , „A  vědí to vůbec l idé?" Potom se tichým během rozběhl na skálu, aby všich-
ni l idé slyšel i , proč se slaví Vánoce.

Marie Binová, 1.A

Zamyšlení o  Vánocích
Předvánoční čas je pro některé z  nás docela hektické období. Mnozí shání dárky na
poslední chvíl i , někteří přemýšlejí, jestl i si letos budou nadělovat dárky pod jedlí nebo
pod smrčkem. Naše maminky zase šíl í , že nemají napečeno a ukl izeno. Prozíraví
studenti si opravují známky ještě před prázdninami.

Ale o  Vánocích to je j iné. Někteří spolužáci májí Vánoce rádi už jenom kvůl i volnu, co
nás čeká, a na samotné svátky se už ni jak netěší. Není se vlastně co divit, když už je
pod stromečkem nečeká kupa dárků, ale jen pár symbol ických drobností. Není to však
hezké, když domem voní vani lkové cukroví a v  televizi vysíla j í tradiční české pohádky a
my u   toho zdobíme vánoční stromeček? Moje učitelka češtiny ze základní školy
říkávala, že kapr o  Vánocích chutná úplně j inak, než kdykol iv přes rok. Dnes mnoho l idí
místo kapra večeří j iné druhy ryb nebo kuřecí , krůtí či vepřové řízky. Je také smutné,
že mizí některé tradice. A  tak se naše svátky mění. Záleží na tom ? Postupem času
l idem dochází , že Vánoce ctíme proto, aby rodina společně strávi la pár pěkných chvi l
a nezáleží na tom, kde a jakým způsobem .

Jan Štěpaník, 2 .A
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Vánoční tradice podle Babičky
Blíží se jedno z  nejkrásnějších období, Vánoce. Vůně skořice, pečení cukroví, zdobení
stromečku, smažení kapra, hory jídla a nádherné vánoční pohádky. Tak se slaví svátky
kl idu a míru u   nás, ale jak se takové Vánoce slavi ly v  Babičce Boženy Němcové?

Pohoštění bylo nabídnuto všem, kdo přišel a kdyby nikdo nepřišel , šla by babička hosta
hledat. Děti se chtěly každý rok postit, aby viděly zlaté prasátko, avšak nikdy to nedo-
držely. Nejoblíbenějším jídlem na štědrovečerním stole byla kaše  s  medem, buchtič-
ky  s  makovou odvárkou, hrách se zelím a sušená míchanina z  ovoce. Nemohl chybět
pecen chleba na jednom rohu, aby měla rodina vždy co jíst, na druhém rohu peníze, na
třetím ošatka, aby se na polích urodi lo a na čtvrtý roh se dávala miska se zbytky jídla
pro zvířata. Na Štědrý den byl totiž podělen každý, i   drůbež a dobytek dostaly vánočky.
Kolem stolu byl obmotán provaz nebo řetěz, to mělo zaj istit ochranu rodiny a domova.
Po čas večeře se nemohlo odcházet od stolu. Říkalo se, že ten, kdo od stolu odejde,
příští rok ke štědrovečerní tabul i nezasedne.

o  večeři vzala babička po kousku ode všeho, co bylo k  večeři . Polovičku hodi la do po-
toka, aby voda čistá a zdravá zůstala, druhou půlku vzala a zahrabala do sadu pod
strom, aby země zůstala úrodná. Potom sesbírala všechny drobky, hodi la je do ohně,
aby neškodi l . Děvčata třásla bezem a volala: „Třesu, třesu bez, pověz ty mi pes, kde
můj mi lý dnes?" Ve světnici l idé sléval i olovo a vosk. Děti spouštěly svíčky v  oře-
chových skořápkách na vodu. Loďky představovaly život, čím dál pluly od kraje, tím dál
se maj itel lodi kdy dostane do světa. Starší děti rozkrajoval i jablka tak, aby jádřinec
utvoři l hvězdu, když bude jádřinec zdravý, bude člověk šťasten. Na Štěpána šl i chlapci
na koledu do mlýna a do mysl ivny.

Vánoční hody utekly jako voda a děti si povídaly, že při jdou Tři králové a než se nadějí
,bude tu masopust.

Johana Šimková, 1.A
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Vánoční vzpomínky
Vánoce jsou čas radosti a veselí. Stejně jako každý rok se nezadržitelně blíží. Opět se
sejde celá rodina a rozdají se vánoční dárky, které nám naděl i l " Ježíšek". Když
zavzpomínám na své dětství, vidím se pobíhat kolem barevně pobl ikávajícího,
ověnčeného smrčku v  našem malém obývacím pokoj i , útulně vyzdobeném do zlato-
červených barev, provoněném vánočním cukrovím, pomerančem a jehl ičím. Sukýnka
světle zelených šatiček poletovala ze strany na stranu a já byla neskonale šťastná, že
už za pár okamžiků ,do rytmu koled , roztrhám balící papír na svých dárcích.

Tehdy jsem vždy snědla rybu   s  bramborovým salátem až neuvěřitelnou rychlostí a
pouštění lodiček ,   s  maminkou pracně naloupaných ořechových skořápek, pro mne
bylo vel ice zdlouhavé, neboť zvoneček ne a ne zacinkat. Na radosti dalších okamžiků to
však neubralo.

Mladší bratříček se ihned po rozbalení vrhl na novou stavebnici . Já se tehdy zlobi la na
tátu, jel ikož zavzpomínal na svá dětská léta a málem přitom rozsedl mé modré boby,
které netrpěl ivě čekaly na první j ízdu po bělostné peřině sněhu.

Maminka nás tehdy  s  pobaveným radostným úsměvem pozorovala, v  rukou svírala
fotoaparát a tol ik chtěnou knížku, kterou si dozaj ista zaslouži la . Prarodiče se na mě a
bratra díval i úplně stejně, když jsme se schovával i v  nových spacácích, které
opatrujeme až do dnešní doby.

Myslím, že podobné pocity mám dnes i   já , když sleduj i , jak moj i přátelé a rodina otvírají
nebo používají mnou darované předměty. Ve vzpomínkách se mi vybaví i   další veselé
okamžiky, například stále se obměňující a doplňující historky rodičů o  tom, jakým
způsobem se všechny dárky dostaly pod postel a jej ich skříně. Také o  zázraku, kdy
vždy zmizela polovina cukroví při pečení a nikdo nevěděl , kdo v  tom má prsty.

A  co vy? Taky si vzpomenete na své Vánoce, když jste byl i malé děti ? Na vánoční
historku, vánoční zážitek? Každý z  nás má alespoň jednu takovou vzpomínku a do
budoucna nás určitě čekají další.

El iška Dorňáková 1.C
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Vánoční zázrak
Je Štědrý den roku 1914. Nad celou západní Evropou se rozhořela tzv. zákopová válka.
Je jasné, že do Vánoc roku 1914 doma nebudeme. Říkám si , jak bylo pošeti lé si myslet,
že se vrátíme domů na Vánoce a   s  jakým nadšením jsme šl i do války. Ale dnes už vím,
že to bylo hloupé, kol ik kamarádů, co jsem znal ,už není mezi námi. Ze staré gardy
z  naší jednotky nás zbylo pouhých pět , j inak samí nováčci . Je to šílené.

Když takhle rozjímám nad životem, náhle slyším z  nepřátelského zákopu zpěv Tiché
noci . Je to až magické , jak se k  nám l ine tato melodie přes Zemi Nikoho. Uvědomím
si , jak je válka zbytečná , také to, že mí nepřátele jsou vlastně také l idé. Němci dozpí-
val i a my na to odpověděl i koledou. Tak to ještě chvíl i pokračovalo, až jeden z  vojáků
vylézá ze zákopu a jde směrem k  nám přes Zemi Nikoho. Ptám se vel itele: „Mám stří-
let ?“ On na to : „Ne, jsou Vánoce.“

Tato událost se skutečně stala na Vánoce roku 1914 poblíž belgického města Ypry. Ně-
mečtí vojáci začal i zpívat koledy, vyšl i ze zákopu a vyzval i Brity, aby také vyšl i ze zá-
kopu a skutečně se tak stalo. Vojáci začal i spolu oslavovat Vánoce, vyměňovat dary a
hrát fotbal . Ale tato Vánoční idyla netrvala dlouho. Záhy se rozhořely krvavé boje. Ten-
to vánoční zázrak se už nikdy neopakoval , neboť i   na Vánoce vel itelé nařídi l i dělo-
střelbu do Země Nikoho, aby nebyl slyšet zpěv vánočních koled.

Na motivy této události byl v  roce 2005 natočen fi lm: Šťastné a Veselé.

Adam Onderka 1.A
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Čas vánoční
V  korunách stromů sněhu j iskření
Třpytivá vločka na mé tváři
V  tom čas ticha srdce mámení
Když na obloze hvězdy září

A  vločka na skle okna taje
V  tom čase duší smíření
Já držím v  rukou šálek čaje
A  stříbrný hlas zvonů zní

Pak na tichý kraj soumrak padá
Na mém klíně kočka spí
Čas naděje zas mince střádá
Kouzelný čas vánoční. . .

I . Z. M.
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Sranda z  lesa od Homelesa
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