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Zdravíme všechny domů!

Je tu nové číslo Homelesa! Dočtete se
mnoho zajímavého, pobavíte se a třeba
při jdete i   na j iné myšlenky. Trochu delší
„prázdniny“ se asi většině dětí na základ-
kách líbí, a le např. maturanti moc radosti
nemají. Připravovat se musí sami doma,
ale j istě maturity zvládnou.

Toto číslo má trochu netradiční formu, vy-
chází pouze elektronicky. Máme ztížené
podmínky, ale dal i jsme to dohromady.

Kdybyste se doma náhodou nudi l i , pře-
čtěte si nové vydání. Najdete tam roz-
hovor  s  naším novým panem ředitelem
nebo třeba článek od absolventky a
samozřejmě nechybí nějaké ty vtípky.

Tým redaktorů přeje všem pevné zdraví.
ČČttvvrrťťáákkůůmm ppeevvnnéé nneerrvvyy aa hhooddnněě ššttěěssttíí
uu    mmaa ttuu rrii ttyy!!
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Neobvyklá praxe
V  druhém únorovém týdnu se bouře Sa-
bine prohnala i   naším arboretem a zane-
chala po sobě pár nebezpečných škod.
Bylo potřeba vhodným způsobem poká-
cet a zpracovat poškozené stromy.
Tohoto úkolu se ujal pan učitel Bartoš.
Spolu   s  panem učitelem Církvou a něko-
l ika žáky 3.A  tak ve středu 12.2 . brzy
ráno přivítal i na půdě arboreta pronaja-
tou plošinu. Pan Bartoš  s  jedním ze stu-
dentů strávi l i celé dopoledne ve výškách
korun stromů a postupně ořezával i větve
velkého buku stojícího vedle budovy
školy. Této mimořádné podívané se
dostalo vel iké pozornosti jak ze strany
pracujících v  arboretu, tak ze strany stu-
dentů a učitelů, kteří celou akci sledoval i
z  oken tříd a chodeb naší školy. Statný
strom se podaři lo bezpečně skácet a na
jeho zpracování se následně podílel i tře-
ťáci . Pro všechny, kteří zhlédl i byť jen
kousek této nebezpečné práce, to byl ne-
obyčejný zážitek.

Tereza Čtvrtníčková, 3.A
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Interview  s  novým
ředitelem naší školy
V  minulém čísle jsme vyzpovídal i pana
učitele Kloze. Tentokrát máme pro vás
exkluzívní rozhovor  s  naším novým ředi-
telem Ing.   Lukášem Kandlerem.

LLeessuu zzddaa rr!! VVeezzmmeemmee ttoo aassii oodd zzaaččáá ttkkuu ..
JJ aakk dd ll oouuhhoo pprraaccuu jj eettee vvee šškkooll ee??

Od 1 . září 2005, takže za chvilku to bude
15 let.

AA   ppřřeedd ttíímm jj ssttee bbyyll nněěkkddee vv   pprroovvoozzee??

Pracoval jsem tady na Městském úřadě
v  Hranicích na Odboru životního prostředí
jako referent Státní správy lesů a
myslivosti a to necelé tři roky. A  ještě
předtím to od roku 2000 byla firma
TAXONIA a. s. , která se zabývá zpra-
cováním lesních hospodářských plánů a
osnov. Během mého zaměstnání na od-
boru životního prostředí jsem oslovil pana
ředitele Kutého, jestli nebude mít volné
pracovní místo pro učitele odborných
předmětů. No a ono se pak uvolnilo, tak-
že od toho září 2005 jsem tady.

TToo jj ssttee ššeell rroovvnnoouu uučč ii tt??

Ano, rovnou jsem vplul do výuky - hlavně
žáků 4. ročníků… Pokud si dobře pamatu-
ji, tak u  druháků to byla zoologie, u  třeťá-
ků lesní těžba a u  všech čtvrtých ročníků
ochrana lesa. Tenkrát se tady ještě vyu-
čovalo něco jako právní normy a psycho-
logie, což už teď není, dále jsem učil
ochranu lesa u  třeťáků, lesní těžbu
u  čtvrťáků, biologii, húlky, lesní peda-
gogiku a myslivost… Takže jsem toho
„prošel“ už dost.

VV   pprraaxxíícchh jj ssttee vvyyssttřřííddaa ll ppaannaa GGrraa ttcc ll aa ??

Pan Gratcl pracoval dlouhé roky na
školním polesí, poté působil tady ve škole
na místě učitele praxí a já jsem na jeho

místo nastoupil po jeho odchodu do dů-
chodu. Takže jako vedoucí učitel praxí
jsem na škole pracoval tři roky.

AA   kk   ttoommuu jj ssttee jj eeššttěě uučč ii ll ttuu mmyyssll ii vvoosstt??

Ano, dvě třídy.

TTaakkžžee vvyy jj ssttee ssii ttoo tteeďď   ss    ppaanneemm KKuuttýýmm
vv   ppooddssttaa ttěě pprroohhoodd ii ll ii……

(smích) Nevím, jestli se to dá nazvat pro-
hozením, ale je to tak.

VVyy jj ssttee mměěll ii    ssvvoojj ii ttřříídduu ,, jj eessttll ii ssee nneeppll eette-e-
mmee.. JJ eennoomm jj eeddnnuu ,, nneebboo vvííccee??

No, dvě a půl… Ono je zvláštní to takhle
říct. První třídu jsem dostal po druhém
ročníku, po panu doktoru Novákovi, který
zemřel. Takže ve 3. a 4. ročníku jsem byl
jejich třídním já. To byla jedna třída a pak
následovaly další dvě. Od doby, co jsem
nastoupil na místo vedoucího učitele
praxí, už jsem třídu neměl.

NNeecchhyybbíí VVáámm ssttuuddeennttii ?? JJ ee ttoo vveell kkýý rroozzdd ííll --
zz    uu čč ii tteell ee řřeedd ii tteell eemm??

Určitě je to rozdíl. Z  toho každodenního
styku se žáky do každodenního
styku  s  papíry. Ne, že bych se teď  s  vámi
nepotkával, ale něco úplně jiného je ve
srovnání  s  každodenním vyučováním vý-
uka v  jedné třídě třeťáků, kde mám
myslivost. Momentálně to jsou dvě hodi-
ny týdně, takže můj styk jako kantora se
žáky je mnohem a mnohem menší a po-
pravdě mi to chybí.

KKddyyžž jj ssttee ppřřii ššeell zz    úú řřaadduu sseemm,, bbyyll ttoo pprroo
VVááss „„ ššookk““ ??

Zase to bylo něco úplně jiného. Přešel
jsem od monotónní úřednické papírové
práce do učebního procesu, což je proces
živý, kde se stále něco děje. Rozdíl to
určitě byl, ale že by mě to nějak více pře-
kvapilo, to určitě ne. Pracovní posun to
byl stoprocentní, to je jasné. Když jdete
ráno na úřad, tak víte, co vás víceméně
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čeká, kolik rozhodnutí napíšete, kolik
pokut rozdáte nebo jestli uložíte nějaké
opatření. A  takto se to točí den za dnem.
Kdežto tady vcházíte každou hodinu do
jiné třídy, do jiného prostředí, mezi jiné li-
di a každý člověk, se kterým se potkává-
te, je jiný.

KKddyyžž uužž ssee zzaamměěřříímmee nnaa ttoo „„řřeedd ii tte-e-
ll oovváánn íí““ ,, nnaappaadd ll oo vvááss nněěkkddyy,, žžee bbyyssttee
cchhttěěll bbýýtt řřeedd ii tteell eemm?? MMěěll jj ssttee nněějj aakkéé tta-a-
kkoovvéé aammbbii ccee??

Ne ne, vůbec. Neměl jsem ambice stát se
ředitelem lesnické školy. To vyplynulo až
z  těch okolností minulého školního roku,
kdy bylo vypsáno výběrové řízení.

TTaakkžžee jj ssttee ttoo zzkkuussii ll……

Zpočátku jsem si to vůbec nepřipouštěl,
později jsem si  s  tou myšlenkou v  hlavě
začal pohrávat, myslím tím, jestli do toho
jít, nebo ne. A  nakonec jsem to zkusil.

AA   vvyyššll oo ttoo!! NNaa ssvvéémm ppoossttuu řřeedd ii tteell ee --
ppll áánnuu jj eettee vvee šškkooll ee zzmměěnnyy??

Určitě! Každý ředitel by měl plánovat
změny. Největší změnou by bylo, kdyby
se mi podařilo o  krok posunout pedago-
gický sbor, protože když posunete dopře-
du pedagoga, tak posunete celou školu.
Ale po každém ledu se nejprve musíte
naučit chodit, takže některé změny
nejdou udělat ze dne na den. Všichni, co
jsme se účastnili výběrového řízení, tak
jsme předkládali určitou koncepci rozvoje
školy a v  té jsou věci, které byste rádi
zrealizovali ku prospěchu školy a žáků.

Například nevím, jakým způsobem jste se
dozvěděli o  škole vy nebo jak jste zís-
kávali první informace o  ní. Máme ale na-
chystané nacenění marketingových
potřeb školy po stránce PR, tedy co by
potřebovala ke své propagaci nejen
samotná škola, ale také celý obor lesnic-
tví, který je třeba pozitivně zviditelnit.
Myslím si, že lesnictví jako celek není teď

v  očích veřejností vnímáno příliš kladně a
lesnické školství jde  s  tímto ruku v  ruce.
Žádná škola nemůže žít jenom ze  své
historie a tradic, to prostě nejde. Kromě
jiného bych v  rámci propagace školy
chtěl - a určitě nejsem sám - změnit
vzhled webových stránek. Na současných
stránkách sice všechno podstatné, co po-
třebujete najít o  škole, najdete, ale na
druhou stranu, když se na ně podívám
vašima očima, očima uchazeče o  studi-
um, tak jsou pro mě nepoutavé.

Dalším bodem je zázemí budovy školy.
Podařilo se nám vrátit zpět do hry projekt
výměny oken na historické budově, kte-
rou už několik let vyhlížíme. Bohužel
jsme vázáni zřizovatelem školy, takže le-
tos máme schváleny peníze na projekt a
realizace by měla nastat v  příštím roce.
Záleží také na památkářích. Objekt školy
je nejen součástí historického jádra
města, ale navíc je naše škola postavena
ve stylu neorenesance a tvoří významnou
lokální dominantu Městské památkové
zóny Hranice.

Chtěl bych také fungl nové sportoviště
vedle jídelny. Nahradit tenisový kurt ně-
jakým multifunkčním hřištěm. Ale bohu-
žel zase se to odvíjí od finančních
prostředků kraje, protože nyní nedosáh-
neme na žádný dotační titul, aby se to
povedlo, museli bychom být např. profi
hvězdami ve světě sportu… Momentálně
to vnímám tak, že 300 žáků nemá ani
své slušné sportoviště, a chci to změnit.

Chtěl bych určitě více rozhýbat a rozšířit
činnost zájmových kroužků. Voláte po
kynologii a sokolnictví. Teď nemůžu ještě
moc prozradit, ale co se týká kynologie,
jsem v  kontaktu  s  osobou, která působí
v  roli rozhodčího jak na poli pracovním,
tak exteriérovém. Bohužel sehnat
sokolníka, který by si zde vybudoval
sokolnické zázemí, se mi zatím moc ne-
daří. Ale…
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JJ ssmmee rráádd ii ,, žžee jj ssttee oo    ttoomm zzaaččaa ll mmll uuvvii tt..
MMeezzii ssttuuddeennttyy jj ssoouu hhooddnněě pprroobbíírraannýýmm tté-é-
mmaatteemm kkoottccee pprroo ppssyy.. ŘŘeeššíí ssee ttoo nněějj aakk
vv   nnáávvaazznnoossttii nnaa zzáá jjmmoovvýý kkrroouužžeekk??

To by se snad mohlo podařit v  rámci do-
tačního titulu, který by měl kraj vypsat
v  jarních měsících. Pokud všechno vyjde,
jak bych si představoval, chtěl bych to
dotáhnout do zdárného konce ještě do
konce tohoto školního roku.

NNaa ssttrráánnkkáácchh ll eessnn ii cckkýýcchh šškkooll ssee oobbjj eevvuu jj íí
ppřřííssppěěvvkkyy oo    ssppooll uupprráácc ii mmeezzii šškkooll aammii .. OO    ccoo
ssee jj eeddnnáá??

Snažíme se spojit síly při propagaci oboru
lesnictví a lesnického školství. Na rovinu
jsme si  s  pány řediteli a paní ředitelkou
středních lesnických škol u  nás v  republi-
ce řekli, že nejde o  konkurenční boj mezi
školami nebo o  vzájemné přetahování si
žáků, ale právě o  tu spolupráci při propa-
gaci lesnického školství. Pokud na nějaké
jednání přijede šest ředitelů lesnických
škol, naše zájmy se určitě prosazují lépe,
než když každý z  nás potáhne svou káru
sám. Začalo se pracovat na nových
učebnicích do NLP, PEL a OLS. Učitelé
jednotlivých předmětů se poprvé sešli na
Křivoklátě, kde se nejen někteří poprvé
setkali, ale hlavně si sdělili, co by mělo
být podstatnou náplní moderních
učebnic, aby pro vás byly přínosem, aby
byly dostatečně srozumitelné a zároveň
poutavé. Na tento projekt přislíbily
peníze Lesy ČR, takže uvidíme, jak rychle
a jakým způsobem se nám to podaří, aby
se dalo pokračovat i  dalšími odbornými
předměty a z  lesnických škol vycházeli
upotřebitelní absolventi se srovnatelným
lesnickým vzděláním. Uvažujeme i  o  ná-
vratu k  Lesnické všestrannosti – soutěžím
v  lesnických disciplínách mezi školami,
aby se alespoň část žáků a kantorů kaž-
doročně pravidelně setkávala, předávala
si informace a zároveň si se zdravou riva-
litou zasoutěžila. Kantoři mají navíc

možnost se se svými kolegy z  jiných
lesnických škol potkat na stážích vě-
novaných různým odborným tématům,
které probíhají v  řadě lesnických podniků
v  různých částech republiky. Od vedení
škol, pokud to jen trochu půjde, budou
mít v  tomto rozhodně zelenou. Chce to
jen chuť a odholání. -- V  březnu jsme se
jako ředitelé měli společně setkat  s  pány
děkany obou lesnických fakult, což z  dů-
vodu koronavirové krize padlo. Mo-
mentálně, v  době postupného
rozvolňování restriktivních opatření, hle-
dáme nový termín schůzky a ladíme
i  termín společného setkání  s  panem mi-
nistrem zemědělství.

Abychom vás už moc nezdržoval i , nemů-
žeme si odpustit otázku: co vaše koníčky?

No koníčky… na koníčky je stále méně
času. Třeba na lyžích jsem letos vůbec
nestál, ani jsem je nevytáhl. Co se sportu
týče, tak na lyžích se svezu opravdu rád.
To je o  mně i  celkem známo.

VVyy jj ssttee jj eezzdd ii ll ii    nnaa ll yyžžáákk,, jj ee ttoo ttaakk??

Ano, kdysi mě kolega Menšík nominoval.
Teď už jsem pár let nebyl, i  když mě kaž-
doročně přesvědčuje, ale jezdíval jsem.
Jinak jsou mé další koníčky blízké „nám
zeleným“ – myslivost, na tu teď nezbývá
moc času, něco zabere kynologie, něco
málo turistika… To jsou asi takové ty nej-
podstatnější.

KKddyyžž mmll uuvvííttee oo    ttéé kkyynnooll oogg ii ii ,, kkrroomměě pprrvvá-á-
kkůů aassii vvšš ii cchhnn ii zznnaa jj íí BBrrii xxee..

No, to asi znají… Ten tady od září ani ne-
byl.

JJ aakk ssee nnaa vvááss dd íívváá ,, kkddyyžž jj eeddeettee rráánnoo bbeezz
nněějj ??

Nic jiného mu nezbývá. Ráno ho vždycky
stačím akorát vyvenčit. To mé venčení je
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také známé – za autem. Ale ono to
asi  s  tím barvářem ani jinak moc nejde,
pokud má být vyběhaný. Po lese nebo
poli ho nechci nechat svévolně běhat, to
postrádá význam barváře, a
kdybych  s  ním měl jít na pro něj opti-
málně dlouhou procházku, tak je to mi-
nimálně 5 km a jemu to bude stejně
pořád málo. On si dá ráno těch svých po-
malu deset kilometrů, večer dalších de-
set a je aspoň trochu vylítaný. Snažím se
mu věnovat, co to jde, ale bohužel toho
času moc nezbývá.

TTaakk vvyy jj ssttee hhoo mmíívvaa ll ii    vv    kkaabbii nneettěě……

Jo jo, chci mu sem koupit nějaké křesílko,
aby tady mohl vegetovat. Zatím jsem mu
ho sem ještě nepořídil a navíc, když se
podívám na ten světlý koberec… a jeho
tlapy… no, nevím, jak by to vypadalo…
Ale to není ten podstatný důvod. Pes by
měl být  s  vámi, pokud to jen trochu jde,
my jsme členy jeho smečky. Jedna žá-
kyně dělala práci v  rámci SOČ, ze které
vyplynulo, že když se psovi věnujete dvě
hodiny denně a to je dost času, tak je
98  % svého života sám. Trochu smutné
číslo. Takže tak je to  s  Brixem.

NNaa zzáávvěěrr -- cchh ttěěll bbyyssttee ttoouu ttoo ffoorrmmoouu ssttu-u-
ddeennttůůmm nněěccoo vvzzkkáázzaa tt??

No, aby se učili… (smích)… Nejen když
jsou v  běžné výuce ve škole, ale i  v  tomto
zvláštním čase vyučování na dálku… Vě-
řím, že i  v  tomto ohledu sami víte, co od
školy očekáváte. Jak jsem již řekl, škola
se posune tehdy, když se posune kantor,
a na to potřebuje i  vás, žáky. V  rámci
marketingových potřeb školy jste již byli
osloveni i  vy. Budeme rádi, když se škola
i  díky vám posune o  krok dopředu. Je
přece fajn, když si po těch čtyřech letech
ve škole řeknete, že to tady stálo za to a
strávili jste zde čtyři roky pěkného, nejen
studenského života. Naším společným cí-
lem by mělo být dovést k  lesařině a do

školy další žáky, další generace. Vy dělá-
te podstatnou část reklamy školy, tudíž
máte přímý vliv na její existenci.

MMyy vvááss nneebbuuddeemmee ddééll ee zzddrržžoovvaa tt.. DDěěkkuu jj e-e-
mmee zzaa rroozzhhoovvoorr aa aa ťť ssee vváámm ddaařříí!!

Michaela Homolková (2. B)
Jan Štěpaník (2. A)
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Akrostich
Máte problémy  s  pamětí? Pomůže Vám akrostich. Je to jedna z  možností, jak si lépe
zapamatovat. Samotný název pochází z  řečtiny. Podstatou akrostichu je, že se využívá
počátečních písmen nebo slabik pro vybavení j iných slov. .

Žáci druhých ročníků zkoušel i akrostichy, ale také příběhy na zapamatování
ekologických řad. Zde je někol ik ukázek.

OObboohhaacceennáá hhuummuusseemm

Lékař mi předepsal česnáček,
ten ale strašně smrdí,
musím to ale přetrpět,
kyčle mě hrozně bolí.
Při měsíčku nebudu od bolesti spát,
ale musím vytrvat,
abych se ráno šla na bažanty podívat.

(D. Pavelková, 2 . C)

OObboohhaacceennáá vvooddoouu

DDvvaa ddoommyy obrostlé kkooppřřii vvaammii vlastni l
muž, se kterým bych si nneeppoottyykkaa ll . Měl
kkoozzíí nnoohhyy, nneečč ii ssttéé oblečení. On tomu říkal
aaddeennnn íí ssttyyll , a le spíš vypadal jako mmookkrrýý
kkoorrýýšš.

(Š. Erbes, 2 . C)

EExxttrréémmnníí

Ondra – ožanka kalamandra
plati l – pěchava vápnomilná
tisíc – tol ita lékařská
korun – kostřava ovčí
Bartošovi – brusinka obecná

(M. Michalčík, 2 . A)

PPooddmmááččeennáá

Doktorovi jsem napsal dopis tužkou,
potom co mi začalo skřípat v  koleni . Šel
jsem tedy do nemocnice přes blátivou
cestu, na které stal kos. Musel jsem jít
pěšky, protože jsem byl bez kola.

(M. Jurčák, 2 . C)

OOgg ll ee jj eennáá

BBýýččíí cchh ll uupp na ttřřííss ll ee se nnaa ttrrhh ll , na zemi se
rroozzll oožžii ll a pak jsem ho zametl
pprryysskkyyřřii ččnnoouu metlou.

(V. Kovář, 2 .C)

RRaaššeell ii nnnnáá

Hej ty rosnatko,
s  l istem okrouhlým.
Netvař se jak lízátko,
ty moje malá rosnatko.
Suchopýr zas pochvy stváří
však meč k  nim nevytváří.

(R. Harviš, 2 .C)

Kyselá

Uvřeštěná, sivá žena mě mlátí bičem a
metlí až z  toho mám po těle borůvky a
kručí mi v  břichu.

(M. Ťulpík, 2 .C)

Ing.   Al ice Palacká
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Pasování aneb Jak to vidí rodina
Pasování. Tímto ceremoniálem si prošla většina studentů SLŠ v  Hranicích. Jako studenti
a budoucí fámulové to ovšem vnímáme zcela j inak, než naši rodiče a příbuzní, kteří nás
při tomto slavnostním aktu pozorují zpovzdál i . A  právě touha zj istit, jaké v  nich tato
slavnostní událost vyvolala pocity, mě přiměla zeptat se na pár zcela jednoduchých
otázek. Mí rodiče, babičky i   děda, l idé zcela nezasvěceni do tajů lesnických, mi na ně
odpověděl i .

VVěědděěll ii jj ssttee,, kkddoo jj ee ttoo ffáámmuu ll aa ??

Ne, nevěděla. Vlastně jsem vůbec nevě-
děla, že budete pasováni na fámulu.
Myslela jsem si, že vás tím jen uvítají
mezi lesníky. (babička)

CCoo vvááss zzaauu jj aa ll oo?? CCoo jj ssttee oocceenn ii ll ii ??

Překvapilo mě, že to bylo veselé. Protože
celá škola na mě působí trošku přísně.
Taky jsem se trošku vyděsila, že ten „pa-
sovatel“, bude tu říkanku opakovat
u  každého. Nejspíš by chudák skon-
čil  s  hlasivkami na ORL.

Divila jsem se, že si učitelé na té latině
nezlámali jazyk a taky jsem ocenila, že
zmínili i  rodiče, kteří se  s  vámi tolik let
moří. (maminka)

JJ aakkéé ttoo bbyyll oo,, vvii dděětt nnááss ppookkll eekkaa tt nnaa
ššppaa ll eekk??

Dobrý…Jen jsem neviděl padat hlavy. (tá-
ta)

No, bylo to zajímavé. Ještě jsme to nevi-
děli. (babička)

CCoo ssii mmyyssll ííttee oo    nnaaššii cchh pprroohhřřeeššccíícchh??

Docela mě to zaujalo. „ Jezdit prstem po
krabičce…“ to za nás nebylo. (babička)

Něco se holt říct muselo. Ještě to není na
vyhazov. (děda)

JJ aakk nnaa vvááss šškkooll aa ppůůssoobbii ll aa ??

Je stará, ale dobrá. Má svou historii a
hezké tradice. (babička)

Při každé návštěvě mile překvapí krásnou
výzdobou. (maminka)

JJ ee nněěccoo,, ccoo bbyyssttee vvyyttkkll ii ??

Myslím si, že není co. Snad jen více vy-
větrat a více prostoru pro lidi na židlích,
ovšem to by se nás tam zase vlezlo mé-
ně. Takže nejspíš nic. (babička)

Není co zlepšovat. (táta)

PPřřii šš ll ii bbyyssttee ssee nnaa ppaassoovváánn íí ppoodd íívvaa tt
zznnoovvuu??

Chceš snad říct, že budeš opakovat první
ročník? (maminka)

PPooppřřáá ll ii bbyyssttee nnáámm nněěccoo ddoo bbuuddoouuccnnaa??

Hlavně, aby se vám tam líbilo, ať vám to
něco dá. Abyste se se naučili něco o  pří-
rodě. Ať to vezmete všechno správně do
rukou a pak zatočíte  s  těma potvorama,
co to všechno žerou a dělají ten binec
v  lese (kůrovec) . Ať se nepřemnoží zvěř a
ať všechno vzkvétá. (babička a děda)

Přáli bychom vám, abyste roky na téhle
škole strávili šťastně, vesele a zodpo-
vědně. Abyste získali nejen pevné zákla-
dy pro vaši budoucí práci, ale i  přátelství
a zážitky na celý život. (maminka a táta)

Pasování se tedy určitě l íbi lo nejen naší
rodině, ale i   všem přítomným. Doufám,
že další rok bude stejně úspěšný jako
tento. Všem, kteří se podílel i na výborné
organizaci a přípravě pasování, patří
velký dík.

El iška Dorňáková, 1. C
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Lyžařský výcvikový kurz 2020
Dne 9. února to všechno začalo. Že
nevíte co? No přece lyžařský výcvikový
kurz druhých ročníků. Vše se odehrávalo
v    Malé Morávce-Karlově na chatě Sol iter.
Po příjezdu jsme si stihl i dát jen oběd,
vybal it pár věcí a šlo se na sjezdovku,
kde jsme byl i rozděleni do družstev.
Věřte tomu, že i   ti , co na lyžích stálí
poprvé, se po druhém dni nebál i a
pořádně to na svahu rozjel i . Nebylo to ale
jen o  sjezdovém lyžování. Každé
družstvo se také zúčastni lo běžeckého
výcviku, kde bylo víc srandy než na
svahu. I   když většina z  nás stála na
běžkách poprvé, řekla bych, že všichni
byl i spokojeni . Po večerech jsme se na
chatě nenudi l i . Každý den byl
nachystaný perfektní program, který
připravovaly buď jednotl ivé třidy nebo
instruktoři . No a když lyžařský kurz tak
hezky začal a probíhal , měl by také
hezky skončit. Jak j inak ukončit kurz než
závody? Závodi lo se na sjezdovkách i   na
běžkách. Ve finále se ukázalo, že ti , co na
lyžích stál i na začátku kurzu poprvé,
dokázal i na konci porazit i   velmi zdatné
lyžaře. Kurz jsme si všichni moc uži l i a ve
zdraví se vráti l i domů.

Michaela J ílková, 2 .B

Ve dnech 9. až 15. února 2020 jsem se
zúčastni l každoročního lyžařského kurzu
v  Karlově pod Pradědem. Ubytovaní jsme
byl i na horské chatě Sol itér. Hned po
příjezdu jsme se ubytoval i na pokojích,
posi lni l i jsme se obědem po dlouhé cestě
autobusem, a pak už hurá na svah! První
den proběhlo rozřazení do šesti družstev
lyžařů a jednoho družstva snowboardistů.
Potom už se celý týden instruktoři
věnoval i svým družstvům. Uči l i jsme se
nové věci a zdokonaloval i se
v  činnostech, které jsme j iž uměl i . Kromě
sjezdového lyžování si všechny skupiny
také vyzkoušely běžky. Někteří stál i na
běžkách poprvé v  životě, ale zvládl i je
dobře. Jeden den jsme
dokonce  s  instruktory postavi l i
sněhuláka. Každý večer si některá z  tříd
připravi la program pro ostatní třídy. Den
byl vždy zakončen rekapitulací a
dozvěděl i jsme se, co podnikneme zítra.

Zlatým hřebem celého lyžařského kurzu
byly závody ve sjezdu na lyžích a na
snowboardu a závody na běžkách. Zde se
ukázalo, jak velkou cestu jsme za ten
týden ušl i a mohu bezpečně říct, že i   ti ,
co na začátku na tom nebyl i lyžařsky
úplně nej lépe, se mohl i na závěr
vyrovnat i   těm lepším lyžařům. Pro
nej lepší závodníky byly nachystány
odměny.

Myslím si , že lyžák se tento rok podaři l a
všichni na něj budeme ještě dlouho
vzpomínat.

Radek Kvapi l , 2 .B
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níčkem ve škole stala hra na lesnici , které
jsem se také intenzivně věnovala. Chtěla
jsem začít hrát rakouské skladby a signá-
ly, které se mi l íbi ly, a le neměla jsem no-
ty. Napsala jsem mai l „hornmeistrovi“
trubačů z  Vídně, jestl i by nebyl tak hodný
a neposlal mi pár kousků. Brzy mi přišla
mi lá odpověď a   s  ní spousta signálů,
fanfár a pochodů, a tak jsem začala pi lně
cvičit. Byla jsem nadšená, tak jsem se
hornmeistra zeptala, jestl i se ve Vídni ne-
koná Svatohubertská mše, že bych
se  s  ním velmi ráda setkala osobně.
Shodou okolností se mše konala za mě-
síc a on mě na setkání pozval . Tak jsem
se vydala do Vídně. Musím přiznat, že
jsem měla i   strach, protože jsem v  tak
velkém městě byla jen dvakrát. Ještě
větší strach však měla moje maminka.

Mše se konala v  historickém chrámu sva-
tého Štěpána, který je nejznámější
památkou v  centru města. Bylo to nád-
herné a po mši jsem se  s  muzikantem se-
tkala osobně. Dozvěděla jsem se spoustu
nových informací o  trubačích v  Rakousku.
Hrají trochu j iným stylem než u   nás a po-
užívají i   j iné nástroje - borl ice a parforsní
rohy v  ladění Es a B. Občas jsem měla
problém  s  porozuměním, protože vídeň-
ská němčina se od té spisovné trochu l iší.
Domů jsem odjížděla se spoustou zážitků
a v  dobré náladě. Byla to pro mě ob-
rovská motivace.

S  trubači jsem zůstala v  kontaktu i   nadále
a brzy jsem byla pozvána, abych si   s   n imi
zahrála na Vánočním koncertě
v  „Türkenschanzpark“ (park ve Vídni , kde
se konají koncerty). Zaslal i mi noty, celý
měsíc jsem pi lně cviči la a v  prosinci jsem
se opět vydala do Vídně. Vše jsme per-
fektně zahrál i a na konci dostal i svařák a
punč.

Moje cesta po maturitě
Když jsem navštěvovala základní školu,
mohl i jsme si v  šesté třídě vybrat ze čtyř
jazyků: španělštinu, ruštinu, francouzšti -
nu nebo němčinu. Bylo to těžké roz-
hodování, a proto jsem požádala o  pomoc
mého dědečka, který mi byl dobrým rád-
cem. Společně jsme vybral i čtvrtou vari-
antu, německý jazyk. Děda němčinu
dobře ovládal a já jsem věděla, že v  něm
budu mít velkou oporu.

Přesto jsem se toho na základní škole
moc nenauči la . Pak jsem nastoupi la na
Střední lesnickou školu v  Hranicích a byla
jsem z  výuky němčiny nadšená. J iž první
hodina se mi vel ice líbi la . Paní uči-
telka   s  námi komunikovala hned od za-
čátku v  němčině, což mi dalo asi nejvíc.
Během konverzace jsem se nauči la víc
slovíček než šprtáním z  učebnice.

Věděla jsem, že druhý cizí jazyk bývá jen
do konce třetího ročníku, což mě vel ice
mrzelo. Poslední dva roky jsem měla ve
škole velké problémy  s  angl ičtinou, proto
jsem se rozhodla maturovat z  němčiny.
Bylo mi jasné, že to nebude nic jedno-
duchého, ale dala jsem si za cíl , že to
zvládnu. Už od začátku čtvrtého ročníku
jsem chodi la na maturitní seminář  s  ved-
lejší třídou a na doučování za paní uči-
telkou, která se mi vel ice ochotně
věnovala. Maturitu z  němčiny se mi po-
daři lo úspěšně složit a měla jsem z  toho
velkou radost. Dokázala jsem to a
přesvědči la jsem se, že ta dřina stála za
to.

Také doma, v  Uherském Hradišti , jsem si
plati la hodiny  s  lektorkou, abych se
v  němčině mohla i   nadále zdokonalovat.
Občas jsem při jela i   do Hranic na kon-
verzaci za paní učitelkou.

Kromě němčiny se mým velkým ko-
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Cestou z  koncertu se mě hornmeistr ze-
ptal , jestl i bych nechtěla při jet na ples,
kde budou také hrát, a který se bude ko-
nat v  Hofburgu. Z  pozvání jsem byla
v  naprostém šoku a slíbi la jsem, že se
moc ráda zúčastním. V  mai lu mi dále na-
psal , že na plese budou hrát v  krojích a
že j iž sehnal i d irndl (kroj) i   pro mě.

V  den plesu jsem při jela do Vídně brzy
odpoledne. Převlečená do dirndlu jsem
při jela do Hofburgu, kde jsme u   vchodu
troubením vítal i hosty plesu a do rána
jsme se poté perfektně bavi l i . Všichni byl i
moc mil í, když jsem měla problém poro-
zumět, stači lo je poprosit, aby mluvi l i po-
malu, vždy mi pomohl i a byl i velmi
vstřícní. Troufám si říct, že to byl můj nej-
větší zážitek v  životě a nesmírně si toho
vážím.

V  současné době studuj i němčinu na
jazykově škole v  Brně a připravuj i se
na   mezinárodní certifikát B2. A  co pak?
Vídeň mě natol ik okouzl i la svojí krásou a
kulturou, že bych se tam chtěla v  červen-
ci odstěhovat a získat tam práci . Nebude
to snadné, ale jsem rozhodnutá, že to za-
se zvládnu. Chce to hlavně trpěl ivost a
odhodlání a hlavně se nebát.

Němčina a hudba se za ty roky staly mý-
mi velkými koníčky, které mě naplňují a
určitě se j im budu i   nadále intenzívně vě-
novat. Přesvědči la jsem se navíc, že když
si člověk usi lovně jde za svým snem, mů-
že se mu splnit. A  mně se ten sen splni l .
Škoda, že se toho nedoži l můj dědeček,
měl by určitě radost.

Klára Víchová, 4.C (2015-2019)
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V  úterý 3. 3. 2020 jsem se
společně  s  dalšími žáky i   učitel i zúčastni-
la divadelního představení Moravskoslez-
ského divadla v  Ostravě. Měl i jsme
možnost vidět známý muzikál West side
story (Leonard Bernstein-hudba, Stephen
Sondheim-text, Arthur Laurents- l ibreto)
v  reži i J i řího Nekvasi la, hudebním nastu-
dování Jakuba Žídka a choreografi i Lucie
Holánkové.

Po bezproblémové cestě autobusem, a
naopak lehce problémovém parkování,
jsme se konečně ocitl i v  d ivadle J iřího
Myrona.

Divadelní se vel ice vydaři lo. Kul isy, re-
kvizity i   kostýmy vytvoři ly nádherné
prostředí interpretující právě newyorské
ul ice, ve kterých se celý děj odehrával .
Samotný příběh potvrdi l svou inspiraci
v  Shakespearově slavné tragédi i Romeo
a Julie. Maria (Martina Šnytová) a Tony
(Marco Salvadori) nám představi l i příběh
milenců ze  dvou různých stran, na pozadí
soubojů mládežnických part Tryskáčů a
portorických Žraloků. K  mé nel ibosti
však celý příběh skonči l vel ice náhle a
nečekaně. Stejně jako někteří další diváci
bych se nebráni la volnému pokračování.

Práce režiséra, real izačního týmu, di-
rigentů, hudebníků i   herců byla poté od-
měněna zaslouženým potleskem.

El iška Dorňáková 1.C

West side story
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Seriál Game of Thrones
Ze světa fi lmu a seriálů

Dnes bych se rád zaměři l na starší seriá-
lové téma. Game of Thrones (Hra o  Trů-
ny) je jeden z  nej lepších a
nejvýdělečnějších seriálů na světě. Začal
se točit v  roce 2011 a natáčení bylo
ukončeno v  roce 2019. Od prvního dílu
ušel seriá l velký kus cesty a dle mého ná-
zoru byl   s  každou sérií kval itnější a stále
více nervy drásající a procítěnější.
Spousta l idí konec seriálu kritizovala
hlavně proto, že seriál je vytvořen podle
rozpracované knižní série Píseň ledu a
ohně od spisovatele George R. R. Marti-
na, která však stále není ukončena, i   přes
fakt, že seriál je už dávno u   konce. Tvůrci
seriá lu to vyřeši l i velmi jednoduše tím, že
se poradi l i   s   tvůrcem knižní předlohy a
ten j im popsal , jakým směrem by měl se-
riá l dále pokračovat, a také j im naznači l
konec celého příběhu, ovšem přesné za-
končení ságy neprozradi l . A  tak tvůrci se-
riá lu od šesté série vzal i příběh do
vlastních rukou a vytvářel i děj sami.
Spousta l idí je za to kritizovala, ale dle
mého názoru se  s  tím autoři seriá lu vy-
pořádal i obstojně a lépe seriál zakončit
nemohl i .

Hra o  trůny není pro každého. Je zapotře-
bí mít trpěl ivost a pevnou vůl i , protože
i   přes fakt, že má seriál skvělý příběh a
spoustu bojových nebo kouzly naplně-
ných scén, tak je tam také mnoho scén
pol itických, které budete chtít přeskočit.
Takže, abych to shrnul . Hra o  Trůny je
vskutku jeden z  nej lepších seriálů, který
byl kdy vytvořen. Má mnoho úžasných
postav, ať už záporných nebo kladných.
Uvidíte v  něm také spoustu úžasných
efektů a rozmanitých zápletek. A  pokud
někdo z  vás má v  plánu Hru o  Trůny sle-
dovat, tak mu dám jednu radu. Nikdy, ale
opravdu nikdy si nezami lujte žádnou po-
stavu…

A  na počest této velkolepé ságy bych si
dovol i l použít pár slavných frází, které
během sledování uslyšíte mnohokrát:

„A  nyní je jej ich hlídka u   konce…“
„Zima se blíží…“
„Dracarys…“
„Ty nic nevíš, Jone Sněhu…“
„Khaleesi , prosím…“

J iří Kohn, 2. A
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George R. R. Martin - Píseň ledu a ohně
Ze světa l iteratury

Jak už jsem zmiňoval v  předchozím
článku, tak tato knižní série je předlohou
pro seriál Hra o  Trůny, což je shodou
okolností první díl této rozpracované fa-
ntasy ságy. Jak už to bývá, tak knižní
verze se v  mnohém liší od té fi lmové.
V  tomto případě se knihy od seriálů l iší
především tím, kdo a jakým způsobem
zemřel . Pokud máte rádi fantasy se složi-
tými zápletkami, tak je tato série pro vás.
Po většinu času vás budou provázet tři
rody. Rod Starků, rod Lannisterů a rod
Targeryenů. Jak už jsem zmíni l v  předcho-
zím článku, tak kniha má spoustu zají-
mavých, ale i   nudných částí. I   přes fakt,
že tvůrce této úžasné ságy začal první díl
psát v  roce 1991, tak sága stále není
u   konce. Série se zatím skládá ze čtyř dí-
lů a tří povídek. George R. R. Martin má
v  plánu vydat ještě dva díly, které pone-
sou názvy Vichry zimy a Sen o  jaru.

Vichry zimy by měly vyjít během léta
roku 2020, ale pouze čas ukáže, jestl i se
vůbec dočkáme konce série. Spousta
čtenářů si totiž myslí, že posledního dílu
se už nedočkáme, a to hlavně kvůl i věku
spisovatele (71). Já ale věřím, že sám
spisovatel si to uvědomuje a pokusí se
poslední dva díly dopsat co nejrychlej i .

A  shrnutí? Jak už jsem zmiňoval , tak tato
l iteratura není pro každého. Knihy jsou
však velmi zajímavé a nenechají vás ani
chvíl i v  kl idu. Já sám už se velmi těším na
další díly, protože spousta fanoušků vklá-
dá do spisovatele ohledně konce ságy
velké naděje – i   proto, že seriálový konec
už známe, ale ten knižní je stále  otevřen
všem možným variantám.

J iří Kohn, 2. A
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Star Wars: Vzestup Skywalkera

Rád bych vám představi l fi lm Star Wars:
Vzestup Skywalkera a poděl i l se  s  vámi
o  můj názor na fi lm. V  našich kinech byl
uveden 19. prosince 2019. Děj je po-
měrně jednoduchý. Zákeřný císař Palpati -
ne se vráti l z  mrtvých a má plán na
znovuvybudování svého impéria. Rey,
Finn, Poe a další hrdinové z  odboje ho
musí zastavit. Úděl fi lmu byl stejný jako
u   Avengers: Endgame, uzavřít legendární
fi lmovou ságu, ale oproti svému protějš-
ku z  Marvel světa pokulhává.

Hodnocení by mělo začínat pozitivně. Po
vizuální stránce byl fi lm bezchybný,
dokonale vyvážené bylo použití CGI a
praktických efektů, jako jsou masky mi-
mozemšťanů nebo dálkově ovládané
modely. Perfektní je i   hudba Johna Wil-
l iamse. Ve fi lmu je použita jak hudba
z  předchozích epizod, tak i   nové melodie.
A  nakonec bych pochvál i l herecký výkon
Adama Drivera, který ztvárni l padoucha
Kylo Rena. Teď ale k  negativním stránkám
fi lmu. Děj samotný skáče jako hopík od
jedné akční scény k  druhé. Většina z  nich
nemá téměř žádný dopad na celkový pří-

běh a to, zda dává smysl je až na
druhém místě. Hlavní zápletkou fi lmu je
návrat císaře Palpatina, hlavního zlodu-
cha jak originální tri logie, tak série
prequelů. Byl to on, kdo si dlouhá léta
pohrával   s   osudem galaxie a stvoři l
legendárního padoucha v  černé zbroj i ,
Darth Vadera. Samotná přítomnost císaře
Palpatina je jedním z  největších problémů
fi lmu. Původně totiž zemřel ve fi lmu Star
Wars: Návrat Jediho v  roce 1983, kdy se
v  Darthu Vaderovi na poslední chvíl i pro-
budi lo dobro a sesadi l svého stvořitele
z  trůnu. Palpatine se ale zničehonic ob-
jeví a znovu se pokouší o  ovládnutí
galaxie. Dalším nedostatkem fi lmu je to,
že nepřidává příl iš nového do existujícího
vesmíru Star Wars, ale snaží se všechno
utáhnout nostalgi í a odkazy na před-
cházející fi lmy. Myslím si , že nová Star
Wars tri logie od Disneyho měla velký po-
tenciál , který byl znehodnocen j iž v  první
epizodě. Vzestup Skywalkera tuto tri logi i
aspoň svérázným způsobem uzavírá a
nezbývá než jen doufat, že další příběhy
z  předaleké galaxie dopadnou lépe.

Radek Kvapi l , 2 .B
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Star Wars: The Rise of Skywalker
(Hvězdné Války: Vzestup Skywalkera).
Abych řekl pravdu, tak jsem od tohoto dí-
lu moc neočekával . Víc jsem se mýl it
nemohl . Čekal jsem propadák, ale dostal
jsem poklad. Tento závěrečný díl hvězdné
ságy Star Wars je vskutku jeden z  nej-
lepších sci-fi fi lmů, které jsem měl kdy
možnost vidět. Jde vidět, že tvůrci fi lmu si
dal i velmi záležet, což odpovídá i   délce
fi lmu. Fi lm vás nenechá ani jedinou minu-
tu z  celých dvou a půl hodin vydechnout.
Jednu chvíl i si myslíte, že jde všechno jak
po másle, ale najednou vám někdo vrazí
kudlu do zad. Ve fi lmu je odpovězeno
mnoho otázek. Dozvíte se věci , které by
vás v  životě nikdy nenapadly, uvidíte
známé tváře z  předchozích dílů a přeběh-
ne vám mráz po zádech, až uslyšíte j iž

zesnulé postavy. Je vskutku škoda, že
se  s  námi Star Wars loučí, a le jak už bylo
řečeno v  trai leru, „Sága se ukončí, příběh
ži je navždy“. Tento snímek je jeden z  má-
la, u   kterého mi málem ukápla slza. Fi lm
jsem si velmi uži l a jsem rád, že jsem ho
mohl zhlédnout   s  mými velmi dobrými
přátel i , kteří jsou společně se mnou
velkými fanoušky Star Wars. Na závěr
bych si dovol i l použít ještě pár vět z  fi lmu
na počest George Lucase, díky němuž
byly natočeny fi lmy jako Star Wars nebo
Indiana Jones. George Lucas: „Síla nás
bude provázet……na vždy.“ I   když nejsou
všechny recenze na fi lm kladné, zejména
z    h lediska tržby, tak já jej hodnotím
z  hlediska fi lmového požitku diváka. J iné
hodnocení než 10/10 uděl it nejde.
„NECHŤ VÁS PROVÁZÍ SÍLA“.

J iří Kohn, 2.A
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Bitva o  planetu Rudin
(Poznámka autora: Tato povídka nenavazuje na předchozí příběhy i   přes podobnost či totožnost užitých jmen. Tato

povídka předchází událostem v  mé knize Nová země, kterou můžete nalézt na webu či v  apl ikaci WattPad. Pokud chcete

znát více příhod Davida Marvena, budu se těšit na váš příchod na Wattpad. )

30. ledna 2220, planeta Rudin, území Galaktické republ iky

Na východní polokoul i planety Rudin se probouzel nový den. Nad zemí, kde se dříve
pěstovala Varinati jská kukuřice, vycházelo slunce. Nyní se však povrch této kdysi
krásné a kl idné provincie stal válečnou zónou.

7:35 východního času, tábor 4. pěšího pluku Galaktické republiky

David se probouzí do ranního chladu. Není to ale příjemné probuzení. „Četaři ! Četaři
Marvene! Rychle vstávejte! “ ozývá se z  místa před Davidovým stanem. „Co se děje?
Hoří snad?“ zareagoval David, když se oblékal do uniformy. „Pane, dostal jsem
rozkaz, abych Vás okamžitě vzbudi l ! Na obzoru byl i viděni separatisté! “ ozval se
povědomý hlas. David poznal hlas svého podřízeného, vojína Howshora. Když vylezl
ven, Howshore stal v  pozoru a salutoval . „Nechte toho, vojíne. Víte, že si na formal ity
nepotrpím. Raděj i mne zaveďte za plukovníkem Nicolsenem,“ odvěti l David a vyrazi l
za vojákem, který jej vedl za plukovníkem. Když dorazi l i k  okraj i tábora, nacházejícím
se na jediném kopci rozlehlé pláně, kde bylo umístěno vel itelské stanoviště, David
i   Howshore svému vel itel i zasalutoval i . Vojín následně odešel . Plukovník se díval
dalekohledem směrem na východ. „Davide, jsem rád, že jsi přišel . Máme tu vel ice
nepříjemnou záležitost,“ řekl Nicolsen a podal Davidovi dalekohled. Když se podíval ,
zahlédl snad tisícovku po zuby ozbrojených mužů a žen. David mu vráti l dalekohled a
nevěděl , co říct. „Svolej muže. Řekl bych, že dnes to tady skončí. Nevím jak, ale dnes
to skončí,“ sděl i l plukovník a pokynul mu k  odchodu. David doběhl do tábora. Přiběhl
k  jednomu z  vojáků, kteří se právě rozcvičoval i . „Vyhlaste poplach! “ zavelel .

8:00

Devět set vojáků bylo nastoupeno před plukovníkem. „Mí drazí spolubojovníci ! Dnešek
je dnem, kdy se rozhodne, zda se separatisté zmocní této planety, nebo j i ubráníme.
Jedno vím j istě! Bude to dlouhý a krvavý boj , a le dnes to ukončíme! Jsme sami, dámy
a pánové! Vy, co zde přede mnou stojíte, jste přeži l i poslední dva roky těžkých bojů a
ukázal i jste, že jste to nej lepší, co armáda Galaktické republ iky má. Spousta z  nás dnes
padne, ale já vám říkám: Bude-l i k  nám Bůh milostiv, dnes vyhrajeme a vrátíme se
domů ke svým rodinám jako hrdinové. Vězte, že jsem na vás hrdý! A  nyní, přátelé, do
boje, abychom ukázal i , co v  nás je a že se nepřátel nebojíme! “ zakonči l svůj proslov
plukovník. Torzo  jeho pluku a jednotek Galaktické armády se  s  odvahou, hrdostí a
zápalem vydalo vstříc nepřítel i .
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12:00

Uběhlo někol ik hodin tvrdých bojů. Ztráty byly na obou stranách. David se se svou
četou prokousával vstříc nepřátelskému vojsku. Jeho četa se skládala z  šesti   vojáků. On
a pět vojáků, které znal ještě z  akademie. Byl i to svobodníci Alan Beck a George
Forstchen, desátník Aurora Ryanová, special ista Derek Shore a vojín Andrew Howshore.
Když se blíži l i k  l in iovému zákopu, stalo se něco, co nikdo nečekal . David se pohyboval
před ostatními . To byla jej ich taktika, když se blíži l i k  zákopům. Četař se dostal do
zákopu první, aby překvapi l nepřítele, kterého následně pak měl i zneškodnit jeho
vojáci . V  okamžiku, kdy David seskoči l do zákopu, uslyšel výbuch. Zákop byl prázdný.
Čekal , až se k  němu připojí jeho četa, ale nikdo se neobjevoval . Vykoukl ze zákopu a
nikoho ze svých vojáků neviděl . Z  vojáků toho moc nezbylo. Dostal i přímý zásah
protipěchotního děla. David se otoči l a   s  hrůzou zj isti l , že se nejednalo jen o  jedno dělo,
ale celou bateri i protipěchotních děl . Myslel si , že je to jeho konec. Nebyl . Jako blesk
z  čistého nebe na separatisty zaútoči ly rakety a dělostřelecké granáty. Četař Marven
nevěřícně zvedl hlavu k  obloze a viděl nápis, o  kterém si myslel , že ho j iž nikdy
nespatří. Na nebi se objevi la vlajková loď planety Země. Zespodu lodě záři l nápis -
G.R.S. Achi leus. Davidovi se zaj iskři lo v  očích. „Achi leus! Za republ iku! ,“ zvolal ke
spolubojovníkům, přibl ižuj ícím se k  zákopu, a sám spusti l palbu.

12:30

Bitva skonči la . Po příletu Achi lea to byl krátký proces. Všichni oslavoval i , jen David
neoslavoval . Klečel u   pěti hromad navršené hlíny. V  každé z  nich byl zabodnut kříž,
narychlo sbitý z  větví okolních stromů. Na každém z  těchto křížů byla pověšená cedule.
Na nich stálo: svobodník Alan Beck, svobodník George Forstchen, desátník Aurora
Ryanová, special ista Derek Shore, vojín Andrew Howshore a také plukovník Nicolsen.
Další hroby postupně přibývaly. Z  devíti set vojáků pluku přeži la jen necelá stovka.
David se rozlouči l se  svými   přátel i , musel j ít… Brzy totiž odlétal i .

Galaktická republika se rozpadla. Osm set vojáků zemřelo zbytečně.

Autor: Ten, jenž přichází ze tmy.
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Blýskavice
Bouře zuři la . Byla to typická jarní plískanice.

Bylo docela časně ráno, ač už se rozedni lo. Slunce dnes vstávalo podivným způsobem.
Nejprve svými prsty pohladi lo rozeklané štíty vysokých hor, pak ale, jako by si to
rozmyslelo, druhou rukou si znovu až pod bradu přitáhlo těžkou duchnu šera a
zachumlalo se do ní.

Černofia lová barva mraků, které se náhle odněkud z  východu přival i ly, nevěsti la nic
dobrého. V  krátkém čase se rozpoutal zuřivý vichr, kterému se hluboce klaněly
všechny stromy a div, že se neohnuly i   strmé, věžovité masivy hor.

Citelně se ochladi lo. Začalo pršet a kapky, které se náhodou zachyti ly na zelené
větvičce nebo šedém kameni a vichr je neoderval , okamžitě přimrzaly. Ledové pařáty
jarního větru nakonec i   letící vodu přeměni ly v  led a metaly je proti všemu, co j im stálo
v  cestě.

Ve skrytu nevysokého vysokohorského porostu borovice kleče se choul i l malý stan.
Vlastně to spíše než stan byl jen nízký celtový přístřešek, jenž měl chránit před ranní
rosou. Byla to plachta napnutá mezi dvěma vyššími a někol ika nižšími kolíky, které j i
pevně držely při zemi, sešněrovaná pevnými tkanicemi.

Uvnitř se choul i ly dvě postavy. Byly do přístřešku vtěsnány jedna na druhou spolu se
spacími pytl i , v  n ichž oba strávi l i noc, a dvěma objemnými batohy, v  nichž si nesl i svůj
nevelký osobní majetek.

Větší osoba, muž, tiskla v  náručí drobnou ženu, až po krk zabalenou v  péřovém pytl i .
Každou chvíl i ze sebe vyrážela suchý, sípavý dusivý kašel . Vousatý horal j i při každém
dalším záchvatu něžně a starostl ivě hladi l po černých havraních vlasech.

Divoce pleskající celtovinou zmítaly poryvy větru, před kterými j i nedokázala ochránit
ani hustě rostoucí kleč. Nad hlavami j im děsivě hvízdal orkán a   s  sebou unášel větve
i   větvičky.

Žena se dusi la a zavřela oči .

Pak, stejně náhle, jako se přihnal , se vichr opět utiši l . Šílený běs, který toto způsobi l ,
teďmusel být nadmíru spokojen.

Hrobové ticho, které zavládlo, bylo snad ještě děsivější než vytí zuřící bouře.

Muži skrytému pod přístřeškem kanuly do hustých hnědých vousů slzy. Stejně jako se
totiž utiši l orkán, přestal se ozývat i   ženin kašel . Ležela teď na zádech v  náručí přítele,
který při ní stál až do konce. Byla krásná, tichá i   děsivá jako okolní nehostinná, a
přitom tak uchvacující horská divočina. Byla mrtvá.

Vojtěch Jančálek, 1. A
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Vlna

Loutkář
V  sobě chleba, v  ruce nůž,
kousek dřívka svírá muž.
krouží světem, nestaví- žena ho však zastaví.Řeže pro ni celý dům,ona řeže srdce v  půl .Nezachrání nikoho,ani sebe, ani ho.Loutkář řeže do sebe,dostane se do nebe?

Vlna

Haman
Koberec pol itý šepotem
nás tří.
Bloudíme nocí se strachem
za opaskem.
-
Já a bratři
-
Utrhnu pampel išku,
kousky lásky
rozsypané na koberci .
Vyčistěte ho od té špíny,
od tíhy vnitřku dítěte,
vnitřku velkého jako Vesmír.

Vlna

Na křídlech múzy
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Sranda z  lesa od Homelesa

by Mi louš

Radek Kvapi l , 2 .B
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