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Milí čtenáři časopisu Homeles,

tohle je první číslo školního roku 2020/2021!
Vychází sice v době „covidové“, ale i přesto je
nadupané zajímavými články, vtipy a infor-
macemi.

Uvnitř časopisu naleznete například rozho-
vor s novým učitelem, Ing. Marcelem Benou,
nebo info přímo z  ředitelny o novinkách na
škole. Dočtete se o akcích, co proběhly
během září a října. Nemohou chybět ani
obrázky a trocha poezie.

Jistě jste si všimli, že Homeles dostal nový
„kabát“. Jelikož škola modernizuje logo,
přizpůsobil se tomu i časopis.

Kvůli covidu máme distanční výuku, někomu
to možná vyhovuje, někomu méně, ale jisté
je, že všichni to musíme zvládnout. No, snad
se co nejdříve vrátíme k  normální prezenční
výuce, ať nemusíme dohánět resty.

Hodně zdaru všem!

tým redaktorů Homelesu
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Podzimní dílna
V úterý 22.9.2020 se na naší škole uskutečni-
la akce Podzimní dílna.

Zájemci si podle vlastní fantazie mohli bez-
platně vytvořit podzimní věnce, dřevěné oz-
doby a jiné dekorace z  přírodnin,
poskytnutých arboretem školy. Zúčastnili se
nejen hraničtí občané, ale i učitelé a studenti
SLŠ.

My, děvčata z 2.C, jsme se také na chvíli zas-
tavily a zapojily se do akce. Vytvořily jsme
drobnosti pro radost a oddechly si od škol-
ních povinností. Celou akci doprovázela pří-
jemná nálada, pohodová atmosféra a duch
podzimu. Užily jsme si to a věříme, že se
příště na podobné akci zase všichni potká-
me.

Děvčata z 2.C

Zbrojní průkazy
V  týdnech na přelomu září a října se pos-
tupně pro jednotlivé třídy čtvrtého ročníku
uskutečnily zkoušky pro získání zbrojního
průkazu. Termín konání bývá zpravidla na
konci třetího ročníku, ve kterém probíhá
výuka předmětu myslivost, ale z  důvodu
pandemie se vše přesunulo na podzim. Zá-
jemce, kteří podali přihlášku ke zkouškám na
odborech služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál, tak čekalo intenzivní studování teo-
rie o zbraních a střelivu a bezpečnosti při
manipulaci se zbraněmi. Samotné zkoušky
proběhly vždy v úterý ve třech po sobě jdou-
cích týdnech za přítomnosti zkušebního ko-
misaře a dvou příslušníků policie. Zájemci
museli nejprve prokázat své odborné znalos-
ti zvládnutím testu obsahujícího 30 otázek.
Ti, kteří v  testech prospěli, pokračovali
v  praktické části zkoušky. Zde ukázali bez-
pečné zacházení se zbraněmi a absolvovali
ostrou střelbu z  malorážky a brokovnice na
terč.

Všem, kteří zkoušky zvládli a získali potvrzení
o odborné způsobilosti, moc gratulujeme a
pevně věříme, že budou svědomitými mys-
livci.

Tereza Čtvrtníčková, 4.A
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Oslavy lesa na Floře
Olomouc
Dne 3. října se v Olomouci na výstavišti Flora
uskutečnila akce Oslavy lesa. Prezentovalo se
tu množství stánků různých organizací, mezi
něž patřily např. Lesy ČR, UHÚL, Střední ško-
la řezbářská Tovačov, naše alma mater
Střední lesnická škola Hranice a mnoho
dalších. U těchto stánků se mohli návštěvníci
dozvědět spoustu zajímavých věcí o lese,
o zvířatech, práci v lese, u našeho stánku do-
konce o včelách. Ratolesti si se svými rodiči
mohly vyslechnout povídání na různá téma-
ta, u některých stánků si mohly vyzkoušet
různé hry nebo jiné aktivity, za které posléze
dostaly razítko. Za určitý počet razítek pak
získaly lístek do tomboly.

U našeho stánku byly připravené soutěže ja-
ko poznávání hub, tahání dřeva, hádání, co
potřebuje dřevorubec při těžbě ad. Návštěv-
níci si také mohli poslechnout povídání
o  včelách a včelařích. Vzhledem k  tomu, že
s  námi na výstaviště nepřijel žádný včelař
z  řad studentů, jsem byl do funkce včelaře
dosazen já. Díky odborné přípravě pana uči-
tele Šuby a pana učitele Skříčila, za což jim
tímto děkuji, v podobě desetiminutového ry-
chlokurzu jsem byl připraven po celý den vy-
právět dětem o tom, co přes rok dělají včelař
a včely. A posluchači posléze dostali razítko.

Celý den jsme si dle mého velmi užili a dost
jsme se nasmáli. Vzhledem k  tomu, že bylo
přes den velmi větrno, tak nám párkrát má-
lem uletěl stan. Proto byla vytvořena funkce
živého závaží stanu, ve které jsme se během
dne vystřídali snad všichni z  našeho stánku.
I přes větrné počasí a přesto, že je doba šíře-
ní koronaviru, se na výstavišti vystřídala
spousta lidí a dle mého dopadla akce velmi
úspěšně. Tímto bych chtěl poděkovat paní
učitelce Palacké, panu učiteli Šubovi a panu
učiteli Skříčilovi za to, že tam s námi byli, že si
tento den s námi užili a že vše krásně zorga-
nizovali.

Jiří Kohn, 3.A
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Přímo z ředitelny
Milé žákyně, milí žáci, vážení čtenáři,

když jste mne v  březnu tohoto roku napos-
ledy oslovili prostřednictvím našeho časopi-
su, bylo dopoledne 11. března a právě
přicházela první vlna protiepidemiologických
opatření spojených s uzavřením škol a všich-
ni doufali, že snad také poslední. Uběhlo
sedm měsíců a jsme paradoxně ve velmi po-
dobné situaci, ve které nikdo neví, jak dlouho
to vše bude opět trvat. Znovu přecházíme na
distanční formu výuky, ale pozor, tentokrát
pro vás povinnou.

Co vše se ve škole odehrálo od onoho
11. března? Všichni žáci postoupili do vyššího
ročníku, čtvrťáci odmaturovali, žáci prvních
ročníků absolvovali přijímací řízení. Všechno
to zní velmi jednoduše a samozřejmě, ale
věřte, že vše bylo spojeno se spoustou změn,
které jsme do této chvíle ve školství řešit ne-
museli. Součástí školy je také školní polesí,
kde se práce spojené s hospodařením v lese
ani po vyhlášení nouzového stavu nemohly
zastavit. Všem, kteří se podíleli na zvládnutí
této situace, patří můj velký dík.

Po zářijovém návratu do školy těm vší-
mavějším z vás při vstupu do školy jistě neu-
nikla úprava zpevněné plochy před hlavním
vchodem historické budovy. Dále byla opra-
vena a natřena střecha nad přístavbou školy,
a to včetně opravy komínu a komínové lávky.
V  prvním patře historické budovy byly
vyměněny a natřeny dveře do tříd a kabinetů
vyučujících.

Ve třídách a na chodbách byly vyčištěny a
naleštěny podlahové krytiny, vymalovány
určené chodby a třídy pro první ročníky a
došlo k výměně osmi dataprojektorů ve tří-
dách. V učebně anglického jazyka byly nains-
talovány okenní rolety. Z horního patra nové
budovy byl přestěhován sklad učebnic do
místnosti navazující na knihovnu školy v his-

torické části budovy školy. Byla dokončena
výměna garážových vrat a natřena střecha
nad garážemi v arboretu školy.

V domově mládeže v Teplické ulici byly opra-
veny stropy sociálního zařízení ve  druhém
patře, vymalovány všechny sprchy a toalety,
určené chodby a klubovny. Dále byl
vyměněn koberec a byla vymalována posi-
lovna. Došlo k výměně výplní a potahů na 45
postelích, 30 starých polic a 10 ks vestavěný-
ch skříní za nové. V neposlední řadě bylo vy-
budováno servisní okno ve skladu štěpky,
která je určena k vytápění DM.

V domově mládeže v  Jungmannově ulici byl
celkově zrekonstruován a vybaven byt
určený k  ubytování žáků. Bylo vymalováno
sedm pokojů pro žáky včetně vychovatelny,
natřeno schodišťové zábradlí a zrekonstruo-
vány hlavní sprchy domova mládeže. Ve
školní jídelně byl vyměněn varný kotel, byly
vymalovány jídelna a sklad potravin.

Dále pokračují práce na projektu výměny
oken historické části budovy školy a práce na
projektu rekonstrukce kotelny na DM Jung-
mannova.

Co se týká činnosti na školním polesí, musím
konstatovat, že je to téma na samostatný
článek. Za zmínku určitě stojí nákup nového
nákladního automobilu pro dopravu dříví
v  rámci zvýhodněného úvěru podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu.
Došlo také k zakoupení stacionárního štípa-
cího stroje v rámci zřízených center odborné
přípravy. V  letošním kalendářním roce bu-
dou ještě realizovány práce na opravě lesní-
ch cest Nětčická a Suchý důl. Všechny
činnosti školního polesí jsou nyní ovlivněny
zpracováním větrné kalamity po vichřici, kte-
rá se přes školní polesí prohnala 28. 7. a za-
nechala za sebou rozsáhlé škody jak na
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lesních porostech školního polesí, tak v  ar-
boretu školy.

V  rámci dotačních titulů vyhlášených Odbo-
rem životního prostředí Olomouckého kraje
se nám podařilo získat menší finanční obnos
na rekonstrukci naučné stezky ve Valšovicích,
na ořez stromů v arboretu školy a na nákup
kotců pro podporu kynologického kroužku.

Jak vidíte, věcí, které se udály v  době vaší
nepřítomnosti ve škole, je relativně dost.
Některé jsou možná vnímány více, některé
méně, ale za všemi stojí spousta lidské práce
a všechny jako celek vytvářejí obraz o naší
škole. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na
tomto podílejí.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel Školy
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Naše škola má nové logo.Míří do budoucnosti, ale
odkazuje na tradici
Naše škola má nové logo. Nová podoba vychází ze současného erbu a zachovává motivy list-

natého stromu, jehličnanu, řeky i půdy. Logo prošlo úpravou, protože jeho původní podoba je

příliš detailní, což komplikovalo použití v  on-line prostředí. Společně s  novým logem spouští

škola i zcela nový web.

Nové logo i web jsou výsledkem změn ve
škole, které naplánovalo nové vedení po
provedení řady analýz. Jak možná někteří
z  vás víte, během první fáze koronavirové
epidemie na jaře proběhlo několik speciali-
zovaných šetření se žáky naší školy pomocí
videokonference. Nově představené logo a
hlavně web jsou jejich výsledkem. Proto bych
chtěl ještě jednou moc poděkovat všem
žákům, kteří nám pomohli udat webu
správný směr.

Příští rok to bude 125 let od okamžiku, kdy
se 12. 10. 1896 v  Hranicích poprvé otevřely
dveře školy pro lesnické vzdělání, a zároveň
to bude 100 let od založení školního polesí.
Nové logo se má stát propojujícím prvkem
budoucnosti a minulosti lesnického vzdělání
v  Hranicích, proto je upraveno tak, aby od-
povídalo komunikačním potřebám 21. stole-
tí, ale aby se při pohledu na něj dala
jednoznačně identifikovat naše škola.

Z původního loga zůstává zejména charakte-
ristický a zároveň unikátní erb. Dalším prv-

kem jsou dva základní pilíře lesů - jehličnaté
a listnaté stromy. Stromy jsou pevně za-
kořeněny na kopečku, pod kterým teče řeka.
Kopeček a řeka se dotýkají erbu, čímž vy-
jadřují sounáležitost a propojenost přírody a
školy.

S  logem se veřejnost i žáci mohou již nyní
setkat na novém webu školy. Časem se však
promítne do všech částí školního života. Pos-
tupně připravíme pro žáky, absolventy i
zaměstnance školy nové designy oblečení a
doplňků s  aktuálním logem školy. Příznivci
původního loga tak mají poslední příležitost
zakoupit si reklamní předměty se starým lo-
gem.

Nový web přináší kromě moderního vzhledu
i řadu uživatelských vylepšení. Měl by být
především přehlednější a lépe přizpůsobený
pro chytrá zařízení. Na novém webu jsme
společně pracovali několik měsíců. Doufám,
že naši školu bude dobře reprezentovat.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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Rozhovor s Ing.Marcelem Benou

Lesu zdar, byl jste vybrán jako zajímavá nová
postava v našem ústavu. Vezměme to tedy
od začátku: Vy jste tu studoval?

Ano, maturoval jsem v roce 2010 a měl jsem
za třídního pana Podhorného. Tehdy byl se
mnou v  ročníku i Martin Kudláček a Vašek
Skříčil, ale každý jsme byli v  jiné třídě. Tehdy
se to rozlišovalo podle bydliště.

Kde jste měl třídu?

No, teďka je to třída, tuším, paní učitelky
Čechové… (pozn. red.: 1.B)

Účastnil jste se jako student akcí, jako je
Vlajka, Pohár ředitele školy nebo Lesnická
všestrannost?

Jasné, jak Vlajky, tak i Poháru. Za nás
Lesnická všestrannost ještě nebyla, ta začala
až po nás.

Byl jste na intru, nebo jste dojížděl?

Ano, byl jsem na intru. Za nás se bydlelo
ještě na áčku (pozn. red.: DM Jungmannova).
My jsme měli ten velký pokoj vlevo od
schodů (pozn.red.: dnešní 2).

Co jste studoval po maturitě?

Mendelku v  Brně, obor lesnictví, a teď si
dodělávám doktorát z  myslivosti - na téma
zoonózy u divokých prasat.

A odkud pocházíte?

Ze Starých Hamrů, kousek od Frýdlantu nad
Ostravicí. Mám to sem asi hodinu autem.

Jak jste se dostal k lesařině?

Tak já jsem byl od malička v  lese. Táta dělá
doteď revírníka a tam u nás ani nebyla jiná
možnost, samý les okolo.

Jak jste se dostal k tomu, že byste chtěl učit?

No… prostě jsem to zkusil. Tuším, že jsem
psal panu řediteli e-mail, že kdyby měl volné

místo, tak bych měl zájem. Mně se
v  Hranicích vždycky moc líbilo… Pan Kutý
odešel do důchodu, tak mi předával klíče.
Kancelář je pořád stejná, jak byla za nás,
tehdy tu seděl pan Gratcl.

Je to rozdíl po těch letech, co jste se vrátil
zpět na školu?

No rozdíl to je, hlavně ve studentech, je to
vidět například u morálky, která je dnes
trochu jiná. Ale jsem tu teprve měsíc, takže
jsem toho zatím moc nezažil (smích) …
Některé lidi to tady baví, a jiní se raději
schovají, než aby něco dělali… Ale je to kus
od kusu…

Jinak mi to tu přijde dost stejné. Je to
zájmová škola, takže sem nemůže jít každý.
Nejvíc to vidím v  myslivosti. Třetina třídy ví,
ta druhá se chce učit a ta třetí hází nezájem.

Co vlastně učíte?

Převážně praxe, druháky, třeťáky a ve 3.C
myslivost.

Jaký byl první den ve škole pro vás?

No, hnedka ve středu jsem měl se 3. B praxe
v  arboretu, tak nebyl čas se rozkoukávat.
Takže hned zostra do práce.

Co jste dělal těch 5 let po vysoké škole?

Byl jsem na doktorátu, k  tomu ve
Výzkumném ústavu veterinárního lékařství,
k  tomu jsem dělal odborného lesního
hospodáře, k  tomu prodej dřeva… Prostě
veškeré služby v  lesnictví od tahání dřeva,
přes zajišťování harvestorových uzlů… Teďka
skončím a ještě jedu tahat dříví (smích).

Takže jak kancl, tak i rukama… Čemu se
věnujete ve volném čase?

Tak nejvíc myslivosti, rybám… Chtěl bych si
pořídit i psa, ale zatím na něj bohužel
nemám moc času. Ale určitě se k  tomu
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jednou dostanu. Odjakživa jsem chtěl
bavorského barváře.

Lovíte?

Jojo, hodně. Mám povolenku jak u církevních
lesů, tak i u státních… Ráno jsem byl jako
doprovod, zítra zase. I na polesí už mám
povolenku, ale ještě jsem tam ani pořádně
nebyl…

Máte nějakou větší trofej?

Nemám, a ani mě to nijak moc neláká…
Radši nějakou raritu, třeba nějak
pokřiveného staršího jelena, než 8letého
pravidelného čtrnácteráka, co bude mít 200
bodů.

Co máte za zbraně?

Mám akorát kulovnice, ruskou jednušku ižku
v.308 Winchester, to je perfektní pracovní
flinta, a opakovačku jsem si nedávno koupil -
Zbrojovku Brno v.8x64 S, polopažbu. Chtěl
jsem celo…, ale naskytla se tato, tak už jsem
to ani neřešil. Ale brokovnici nemám. Chtěl
bych začít i sportovně střílet broky, ale
bohužel není čas.

A na naháňky chodíte?

No, moc je nevyhledávám. Jenom na ty větší,
třeba jednou, dvakrát za rok, ale na takové ty
malé do spolků nechodím… Nemám z  těch
menších dobrý pocit.

Teď se zeptáme na něco trochu osobnějšího.
Všimli jsme si, že máte prstýnek a pořád si
s ním hrajete. Jste ženatý?

Jojo, jsem (smích). To je taková dobrá hračka,
když nic, tak si s tím člověk může hrát… Ono
těm chlapům to trochu trvá, než si na to
zvyknou.

A jak dlouho jste ženatý?

Brali jsme se teď o prázdninách 1. srpna.
Byla to taková rychlá akce, jenom menší.

A poslední otázka… Chtěl byste tu něco
změnit nebo upravit?

No, můj úkol jsou ty praxe. Chtěl bych, aby
v tom třeťáku byly více odborně zaměřené, a
ne jenom „MANUELOS NEGROS“.

Děkujeme za váš čas a přejeme vám, ať se
daří a ať se vám tu líbí!

Michaela Homolková, 3.B
Jan Štěpaník, 3.A
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Rozhovor s kuchaři
První říjnový den jsme vyzpovídaly dvě
členky  kuchařského týmu naší školní jídelny.

Dobrý den, naše první otázka je, jak jste se
dostaly k profesi kuchaře?

Nečekaně, jelikož otevírali nový obor na SOU,
tak jsme to zkusily a dostaly jsme se.

Takže vás kuchařina zajímala již od mládí a
stále vás baví?

Jasně, jinak bychom tady nepracovaly.

V kuchařském oboru tedy pracujete již od
školy ?

Ano, pracujeme už od školy, samozřejmě i
s  přestávkou (děti), ale pořád člověk vaří i
doma. Nemáme chlapy, kteří by nám vařili,
vaříme furt, sedm dní v  týdnu. Občas jsou i
topinky.

Co se vám na vaší práci líbí nejvíce?

Dobrý kolektiv, někdy i pestré vaření a nabí-
rání nových zkušeností. Doba se mění a s ní i
jídlo.

Jaké je vaše oblíbené jídlo nejen z  pohledu
kuchaře, ale i strávníka?

To, které dětem chutná. Jsme rádi, když jídlo
vaří někdo jiný a chutná nám to. Nejvíce nás
ale těší, když jsou spokojení strávníci a dávají
to najevo. Vymetené talířky a spokojená bři-
cha jsou pro nás největší pochvalou. Sa-
mozřejmě výplata taky :D

Jaké jídlo je pro vás na přípravu nejvíce ob-
tížné ?

S  každým jídlem je piplačka. Nejhorší jsou
bramboráky nebo palačinky, protože u toho
člověk celou dobu stojí. Jinak je práce se
vším. Člověk musí makat, aby to stihnul.

Jakou techniku byste uvítaly do kuchyně?

Myčka na černé nádobí by tu byla k  užitku,
protože hrnce a podobné nádobí se

nemůžou umývat v  myčce, kde se umývají
talíře a příbory.

Jak dlouhou dobu strávíte nad přípravou
pokrmu a jak dlouho nad uklízením?

U každého jídla je to jinak, Některé potřebuje
více času na přípravu, některé na samotné
vaření. Například v půl šesté ráno přijdeme
do práce a kolem jedenácté končíme s vaře-
ním , mezitím ještě uklízíme a v půl dvanácté
přicházejí první strávníci. Uklízíme průběžně
,abychom udržovaly pořádek v kuchyni.

Jaký máte názor na plastové lžičky a igelitové
sáčky ve školní jídelně? Nemyslíte, že když
studujeme obor úzce spjatý s  životním
prostředím, tak bychom měli dát možnost
vhodnější alternativě?

To ano, třeba papírové sáčky jsou skvělý ná-
pad, ale musíte přemýšlet prakticky. Jídlo,
které dáte do papírového sáčku, okorá a
nebude k jídlu. Musíme to chystat taky tro-
chu v předstihu. U některých potravin, by to
nevadilo, ale ne u všech. Co se týče lžiček,
rozhoduje hlavně cena. Nám se to taky nelí-
bí, ale muselo by se to řešit i s  vedením
školy.

Chodíte na jídlo do místních restaurací?

Spíše ne, ale občas si zajdeme. Doporučuje-
me třeba restauraci Kotelnu nebo restau-
raci U krále Jiřího někdy i restauraci Moniku,
ale musíte vychytat dobrého kuchaře.

Díváte se doma na pořady o vaření, třeba:
Ano šéfe nebo Masterchef ?

Ne nekoukáme se. Je to pros nás moc nah-
rané, afektované.

Děkujeme, že jste si na nás udělaly čas a pře-
jeme hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Gabriela Bednaříková, 2.A
Johanka Šimková, 2.B
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dlouho - začátkem října přišlo omezení i pro
tělesnou výchovu, neboť vláda ČR zakázala
sportovní aktivity. Toto nařízení jsme sa-
mozřejmě akceptovali a s  žáky dělali pouze
rekreační aktivity v  podobě procházek a fy-
zicky nenáročných aktivit. Postupně se situa-
ce s  nákazou koronaviru stále zhoršovala, a
tak 9. října proběhly prozatím poslední ho-
diny prezenční výuky tělesné výchovy. Od
13. října přešla výuka do formy on-line.

Pevně věříme, že studenti budou alespoň
část svého času věnovat pohybovým aktivi-
tám a zanedlouho se zase potkáme v  hodi-
nách tělesné výchovy.

Kultuře našich těl zdar…

Za učitele tělesné výchovy
Mgr. Pavel Strýček

Tělesná výchova
Již začátek školního roku nám dával jen ma-
lou naději, že by tělesná výchova, sportovní
kroužky a školní soutěže mohly probíhat bez
omezení. Důvodem nebylo nic jiného než
přetrvávající problémy s koronavirem COVID-
19. Prognózy se bohužel naplnily a mini-
málně pro první pololetí byly zrušeny vše-
chny školní soutěže pořádané AŠSK. Stejně
tak nám nebylo povoleno začít se školními
sportovními kroužky (volejbal, florbal apod.),
protože se kvůli šíření koronaviru uzavřely
sportovní haly. Pouze Mgr. M. Menšík využil
venkovního sportoviště a započal basketbal.

Rozhodně jsme si však nemohli stěžovat na
počasí, které nám v  září přálo, a proto jsme
se mohli v  tělesné výchově plně věnovat
atletickým disciplínám. Ani to však netrvalo
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Ve starobylé budově za zaprášenými a
zamčenými dveřmi… Ne, to není začátek
pohádky nebo hororu, ale vstup do školní
knihovny. Bohužel už mnoho let neslouží
školní knihovna řádně svému účelu. Knihovní
fond (tj. souhrn veškerých knih v  knihovně)
je zastaralý a  nikdo si zde knihy prakticky
nepůjčuje. Žáci a učitelé do knihovny necho-
dí, protože tu nejsou aktuální knihy, a  nové
knihy se nepořizují, protože do knihovny nik-
do nechodí. Začarovaný kruh. Vedení školy
se však rozhodlo jej přetnout.

V  závěru školního roku 2019/2020 proběhl
v  knihovně velký úklid, zejména odborné li-
teratury. Hromady volně ložených knih byly
roztříděny, knihy srovnány do tematických
sekcí a  ostatní neknihovní materiál byl bez
milosti vyklizen. Během přeskládávání knih
z polic do polic se našly také mnohé „perly“.
Kupříkladu prvorepubliková příručka sluš-
ného chování pro mladé muže, plány průpla-
vu Dunaj–Odra–Labe ze 30.  let dvacátého
století nebo návody k  výběru vhodných
stromů pro dřevo lodních žeber. Kromě od-
borných sekcí je zde ovšem také oddělení
beletrie a  velmi rozsáhlý archiv lesnických
odborných časopisů, sahající až počátkům
lesnického školství u  nás. Tyto dvě části na
svůj řádný úklid teprve čekají.

Jenže k oživení knihovny pouze úklid nestačí.
Aby knihovna mohla opět řádně fungovat,
žáci i  učitelé musejí mít možnost pohodlně
vyhledávat knihy v  knihovním katalogu, a  to
nejlépe on-line. Ten stávající katalog není ani
pohodlný, ani on-line. Jedná se totiž o  tisíce
malých papírových kartiček, na kterých jsou
zapsány údaje o  jednotlivých knihách. Proto
je v plánu v tomto školním roce provést digi-
talizaci tohoto katalogu. Další obtíží při oži-
vování knihovny je její prostředí. Možným
řešením je vybudování čítárny, studovny či

studentského klubu v  prostoru tzv. „kinosá-
lu“ v přízemí nové budovy školy. Zde by mohl
být k dispozici volný výběr knih, místo ke stu-
diu i odpočinková zóna.

Největším nepřítelem nastíněných plánů je
však čas. Času je potřeba mnoho a odhodlá-
ní a  zápal těch, kterým knihovna není lhos-
tejná, neustále naráží na neprůraznou
čtyřiadvacetihodinovou hranici jednoho dne.
Našel-li by se mezi čtenáři Homelesu někdo,
kdo by chtěl listovat knihami, kterými nikdo
sto let nelistoval, někdo, kdo by chtěl objevo-
vat tajemství skrytá v  neznámých knihách,
nebo někdo, komu knihy prostě učarovaly a
chtěl by pomoci, je vítán. Ook!

Za knihovnu
Mgr. Vojtěch Zlámal

Knihovna?

A pak, že současní studenti jsou
horší než ti, co zde bývali dříve.
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Hned ze začátku školního roku jsme dostali
od pana učitele Beláně za úkol vytvořit
anketní otázky pro žáky prvního ročníku
o  jejich prvních dojmech ze školy. Otázky
jsme vytvářeli i s trochou humoru.

Celkem jsme položili šest otázek:

1. Jaké byly vaše dojmy v prvním týdnu?

2. Uveďte jednu věc, kterou byste na DM
změnili, kdybyste mohli.

3. Jaký máte názor na školní jídelnu?

4. Jak moc jsou učitelé a vychovatelé
přísní?

a) teror

b) normální

c) čajíček

5. Který všeobecný předmět byste
vyměnili za odborný?

6. Co si myslíte o svém třídním kolektivu?

V prvním týdnu byly pocity žáků spíš kladné, i
když se našli tací, kteří měli pocit, že sem
nezapadají. Asi všichni jsme byli nervózní,
někdo víc, někdo míň. Možná to bylo tím, že
jsme poprvé byli zodpovědní sami za sebe.
Nikdo nám, s prominutím, nestál za zadkem.

Ve druhé otázce se nejčastěji objevují pojmy
jako „Wi-fi“ nebo „toaleťák“. Někteří by chtěli
lednici a sociální zařízení přímo na pokoji.
Toto je záležitost spíš pro vedení školy a
domovů mládeže.

K potěšení kuchařů a kuchařek jsou studenti
se školní kuchyní spokojeni. Ostatně není si
na co stěžovat. Pro naprostou většinu nejsou
učitelé a vychovatelé nijak zvlášť přísní.
Samozřejmě že odpovědi a) a c) byly
předepsány s jistou dávkou nadsázky.

Naneštěstí pro pana učitele Skotnicu by
většina žáků vyměnila fyziku a chemii za
odborný předmět, třebaže všichni dobře
víme, že naše 102 hodiny fyziky jsou pro nás
nejdůležitější.

Teď něco k  třídním kolektivům. Vesměs jsou
studenti všech tříd se svým kolektivem
spokojeni, přesto se našlo pár výjimek, které
měly drobné výhrady. Ale například já bych
svoji třídu už za nic nevyměnil.

Nicol Glancová, 1.B
Martin Novotný, 1.B

Anketa pro první ročník
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Lesem v sedle

Není nic lepšího na relax než odpočinková
vyjížďka do přírody na koňském hřbetě.
Přece jen jednou za čas neuškodí vypnout,
hodit všechny myšlenky a starosti za hlavu a
vnímat jen ticho a klid kolem sebe. Ovšem
z  vyjížďky se nesmí stát rodeo, kdy se váš
čtyřnohý andílek lekne zvěře a stane se z něj
satan.

Tak a teď trochu odborněji

Kůň doprovází člověka už tisíce let. Sloužil
jako dopravní prostředek, pracovní
pomocník nebo i pohon pro válečný vůz.
V  současnosti jsou kromě závodních
jezdeckých koní chováni také pracovní, těžcí
koně. Pomáhají tam, kam se moderní
technika nedostane, zejména v lese.

Do lesa se nehodí každý chladnokrevní kůň.
Musí být vyrovnaný, klidný a hlavně
nelekavý. Musí umět číst terén, koukat kam
šlape, používat své instinkty a smysly. Musí
mít cit pro kládu za sebou, předpokládat
kam se posune a samostatně reagovat.

Zajíc, srna nebo divočák, který vyběhne
těsně před nimi, ho nesmí vyvést z míry. Na
rozdíl od jezdeckých koní, kteří se splaší jen
při pohledu na starý kus papíru v trávě.

Dobrý kůň do lesa učí celý život a většina
z  nich dokonalosti nedosáhne, proto je
těchto koní málo. Stejně tak i kočích, kteří
koně vedou k práci v lese již od hříběte.

Æ
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Kulomet byl dodáván pěchotě a také ve
speciálních lafetách do opevnění.

V  opevnění byla zbraň instalována nejen
jednotlivě, ale také jako kulometné dvojče
v  těžkých objektech a též jako zástřelná
zbraň pro 47 mm protitankový kanón.
Podobně jako lehký kulomet vz. 26 byl
licenčně vyráběn pod názvem BESA ve Velké
Británii.

Parametry
· náboj: 7, 92 mm x 57 mm Mauser
· ráže: 7, 92 mm
· délka zbraně: 1 095 mm
· váha: 19 kg
· kadence: 550 – 750 ran za minutu
· zásobování: pomocí kovových nábojových

pásu po 100 a 250nábojích

Adam Onderka, 2.A

Vysvětlivky: ZB = Zbrojovka Brno
Literatura: revue Válka, speciál

Mobilizace 1938

Těžký kulomet vz. 37
Českoslovesnké zbraně

Po delší pauze vám opět píšu článek
vztahující se k  československým zbraním
používaným za první republiky a během
mobilizace v roce 1938.

Zastaralost a nedostatky těžkého kulometu
vz. 24 vedly ke  hledání náhrady. Vývoj
těžkého kulometu nové čs. konstrukce
zahájila Zbrojovka Brno již na počátku 30. let,
kdy vznikl kulomet ZB-50 ráže 7,92 mm.
Využíval pohon impulzem výstřelu s krátkým
zákluzem, ale jeho kadence byla
nedostatečná, a proto se konstruktéři
rozhodli vrátit k  pohonu kulometu plyny
odebranými z  hlavně. Tak byly řešeny
následné typy ZB-52 a ZB-53, z  nichž pak
vznikl finální produkt ve formě kulometu ZB-
37, zařazeného do čs. armády pod
označením ,,těžký kulomet vz. 37‘‘. Dal by se
také popsat jako zvětšená kopie ZB-26, avšak
s  tím rozdílem, že hlaveň (ačkoli byla
k pohonu použita energie prachových plynů)
konala krátký zákluz, což snižovalo efekt
zpětného rázu na lafetu.

kulometné dvojče
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Lesní pedagogika

Já a mí spolužáci z třetích ročníků navštěvu-
jeme kroužek lesní pedagogiky, kde se učíme
jak pracovat s  dětmi, protože to někdy
mohou být i pěkní vykukové. Zkoušíme
zde různé hry , které s dětmi můžeme hrát,
a učíme se mnoho dalších věcí, které by
lesní pedagog měl znát.

Lesní pedagogika neprobíhá jen v učebně,
ale také formou vycházek v  lese. Všichni
studenti našeho kroužku postupně tyto vy-
cházky s  dětmi absolvují. V  září jsem spo-
lečně se spolužáky takovou vycházku do
lesa s dětmi uskutečnila. Byla perfektní. Sešli
jsme se u hlavní budovy polesí ve Valšovi-
cích. Zde jsme absolvovali úvodní kruh a po-

té se vydali směrem k Valšovickým jezírkům.
V  průběhu vycházky jsme pro děti připravili
různé hry, které je bavily a také se zahřály.
Od nás , lesních pedagogů, se průběžně do-
vídaly informace a zajímavosti z  lesního
prostředí. Ani jsme se nenadáli a dorazili js-
me do cíle naší vycházky, kde na děti již čekal
autobus. Na závěr jsme společně akci
vyhodnotili a pomocí zpětné vazby zjistili, že
naše vycházka měla smysl.

Všichni jsme byli náramně spokojeni a těší-
me se na další setkání s  dětmi v  lesním
prostředí.

Michaela Jílková , 3.B
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Příměstský les(t)ní tábor

Začátkem srpna se na školním polesí zaby-
dlel příměstský lesní tábor. No, tak tomu by-
lo do loňského léta, pro velký zájem jsme
letos uspořádali dva turnusy tábora zaměře-
ného na poznání lesa a práce lesníků. Tým
instruktorů se skládal ze zkušených lesních
pedagogů Jaroslavy Ryškové a Marka Šuby,
začínajících lesních pedagogů Káji Volkové,
Lídy Habánové a Milana Knotka a začínající
pedagožky, „tety“ Natky Machové.

V  prvním turnusu se náhodou sešla velká
skupina školkáčků, tedy dětí předškolního
věku, které nejvíc zaujalo pozorování pana
Jahody (ve skutečnosti p. Maliny) při přibližo-
vání dříví UKT. Tito malí adjunkti zvládli i
dvojí přespání ve stanech a poznali, že ani
v noci se v lese bát nemusí!

Zálesáci – to bylo hlavní téma táborů. Gree-
nhorni se učili dovednostem s  lanem i pro-
vázkem, nožem i sekerou, zdokonalili si své
schopnosti stopovat zvěř, stavěli si sruby,
z  ulovené zvěře pekli chutnou krmi, učili se
střelbě, soutěžili v  zálesáckých hrách, lovili
ryby, učili se dorozumívat šiframi, pozorovali
hvězdnou oblohu. Čelili nástrahám v podobě
vos, mravenců, rostlin pálivých, nároků ins-
truktorů a počasí všelikého, ale vydrželi!

Poděkování patří školnímu polesí za poskyt-
nutí zázemí na Květoňce a materiální podpo-
ru a školní jídelně za chutné obědy
v množství větším než velkém.

Ing. Marek Šuba
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Světový den mytí rukou

Světový den mytí rukou, který je vyhlášen na
15. října, se u nás slaví již dvanáct let. Jeho
cílem je osvěta lidí, aby se správně naučili
mýt si ruce. Ačkoliv je tento zvyk u nás brán
téměř jako samozřejmost a malé děti se učí
umývat si ručičky již od školky, v  některých
zemích světa tomu tak není. Například do
Myanmaru jezdí některé české organizace
učit děti do škol, jak si správně mýt ruce.
Neznamená to, že Češi jsou v  mytí rukou
příkladní. Spousta z nás si ruce myje špatně.
Věděli jste například, že účinné mytí rukou
by podle hygieniků mělo trvat čtyřicet až
šedesát vteřin? Správným mytím rukou
můžeme zamezit šíření několika nemocí, od
žloutenky přes průjmová onemocnění, jako
je salmonela, až po respirační onemocnění,
včetně dnes velmi známého koronaviru.
Někteří z  nás neví, jestli mají při mytí rukou
použít mýdlo nebo dezinfekci. Hygienička

Mgr. Barbora Žolcerová z  Masarykova
onkologického ústavu v  Brně vzkazuje:
„Záleží na situaci. V běžných případech, když
přijdeme zvenku, před jídlem, po použití
toalety, po manipulaci s  penězi nebo po
hrátkách se svým domácím mazlíčkem je
lepší použít mýdlo. Dezinfekci používáme ve
zdravotních zařízeních, kde při jejím použitím
nepotřebujeme umyvadlo s  tekoucí vodou.“
(ČT, Studio 6, 15. 10. 2020)

Na naší planetě zemře kvůli průjmu či zápalu
plic až 1,8 milionu dětí, proto buďme rádi, že
žijeme v České republice, kde se mytí rukou
považuje za běžný hygienický návyk.

Mytí rukou je velmi aktuální v  tomto
nelehkém koronavirovém období.
Porušování zásad správného mytí rukou
přispívá k  rozšiřování pandemie Covid-19
a úmrtí části lidské populace.

Jan Štěpaník, 3.A
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Odkaz Dračích jezdců
Fantasy tetralogie Christophera Paoliniho

Tato knižní fantasy série mě hodně chytla za
srdce a věřím, že mě jen tak nepustí. Poprvé
jsem se s  ní setkal ve svých třinácti letech a
za tu dobu jsem celou sérii zvládl přečíst už
jedenáctkrát. Jako první jsem ovšem viděl
film s  názvem Eragon (shodou okolností jde
o název prvního dílu celé čtyřdílné série), ins-
pirovaný touto úspěšnou sérií. Jako malý
jsem měl film velmi rád, a nikdy jsem nepo-
chopil, proč nevzniklo pokračování. Po přeč-
tení celé série jsem to však pochopil. Jak už
to totiž bývá, ve filmu byla vynechána spous-
ta důležitých událostí a byla vynechaná
i  značná část příběhu. Ale malá naděje na
pořádný film o Eragonovi a Safiře zde stále
je. Filmová společnost Walt Disney Company
odkoupila většinu aktivit konkurenční
21st  Century Fox, včetně několika televizních
stanic a jejich filmového studia, které film
Eragon vytvořilo, a tímto na něj získala i prá-
va. Já osobně doufám, že se Disney odhodlá a
film natočí, ale s  pomocí autora knihy, pro-
tože dle mého je obrovská škoda takový
skvělý příběh ponechat jen na papíře.

To jsem ale odbočil. Celým příběhem vás
provází mladý chlapec jménem Eragon, který
je sirotek a žije na farmě se svým strýcem a
bratrancem. Eragon má spoustu tajemství,
o kterých ani on sám nemá nejmenší ponětí.
Má také skvělou přítelkyni, dračici Safiru,

která za ním stojí ve zlém i dobrém… Knihu
mám opravdu rád, je to jedna z  mých nejo-
blíbenějších fantasy sérií.

V  roce 2019 vyšla v  českém překladu Paoli-
niho kniha Poutník, čarodějnice a červ: Příběhy
z Alagaësie I. – Eragon. O ní si můžete přečíst
v  prvním čísle Homelesu v  roč. 2019/2020.
Něco vám ale prozradím - díky této knize
jsem opět získal naději, že se dočkáme po-
kračování.

Jiří Kohn, 3.A
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Percy Jackson
Fantasy Ricka Riordana

Ke knihám od spisovatele Ricka Riordana se
vždycky rád vracím, protože jsou plné humo-
ru, bojů, kouzel, nestvůr, řeckých bájí a pro-
blémů z  každodenního života všech
puberťáků. Myslíte si, že všechny tyto věci
nemohou existovat pospolu? Ricku Riorda-
novi se to povedlo, vytvořil příběh odehráva-
jící se v moderním světě (cca v letech
2014-2018), ve kterém jsou pro určitou sku-
pinu lidí řecké báje každodenní rutinou.
Hlavním hrdinou příběhu je dvanáctiletý
Percy Jackson. Percy žije pouze se svou mat-
kou a nevlastním otcem, svého pravého otce
nikdy nepotkal, je dyslektik a dysgrafik, po
celý dosavadní život se mu dějí samé nepří-
jemnosti a jeho matka před ním tají jeho
kořeny a pravdu o tom, kdo je jeho otec. To
se má ovšem brzy změnit…

Percy Jackson je opravdu skvostné fantasy
dílo, ve kterém se spousta lidí najde. Knihu
bych doporučil opravdu každému, protože to
je vskutku unikát. A vzhledem k tomu, že Rick
Riordan je prvním, kdo s  tímhle
nápadem přišel, tak mu nic ne-
bránilo využít i jinou mytologii.

Filmaři o Percym Jacksonovi natočili dva
filmy (s názvy podle prvních dvou knih - Percy
Jackson a Zloděj blesku, Percy Jackson a Moře
nestvůr), které ovšem, jak už to bývá, neměly
velký úspěch, protože se tvůrci vůbec ne-
drželi původních knih. To by se ovšem mohlo
brzy změnit. Americká streamovací stanice
oznámila, že začíná pracovat na seriálu
o  Percym Jacksonovi, při čemž bude spolu-
pracovat s  autorem knih a jeho manželkou,
která mu s  jeho díly pomáhala. Já osobně
jsem velice rád, že se někdo znovu odhodlal
vytvořit filmové (seriálové) ztvárnění Percyho
Jacksona.

Další sérií knih, kde Percy také účinkuje nebo
je aspoň zmíněn, jsou Bohové Olympu (říms-
ká mytologie), Magnus Chase a bohové Ásgar-
du (severská mytologie), Kronika Cartera
Kanea (egyptská mytologie), Apollonův pád
(řecká mytologie). Jak vidíte, tak Rick má
mnoho inspirace a myslím si, že jen tak nes-
končí a že od něj můžeme čekat ještě leccos.

Jiří Kohn, 3.A
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3Bobule

3Bobule jsou třetím pokračováním oblíbený-
ch filmů Bobule a 2Bobule. Na tohle po-
kračování vinařské série se čekalo velmi
dlouho, až bylo nakonec oznámeno, že film
bude do kin uveden v březnu 2020. Korona-
virová pandemie však způsobila, že se tento
snímek, stejně jako další nově uváděné filmy,
dočkal odsunutí premiéry. To mi ovšem ne-
zabránilo film zhlédnout, jakmile byla mož-
nost, tak jsem se vydal do kina.

Upřímně jsem nevěděl, co od filmu čekat.
Trailery vypadaly vcelku dobře, ale spousta
lidí si myslela, že to bude film za všechny
prachy, aby prostě dokončili sérii. Snímek je
ovšem velice povedený. Tentokrát je, oproti
předchozím dílům, které byly vyloženě ko-
mediemi, více zaměřen na pěkný příběh a vi-
nařství. Film má ovšem i nadále nádech
komedie, ale ne takový, na který jsme byli
zvyklí. Opět je natáčen v  nádherném
prostředí jižní Moravy, zejména Pálavy. Jedi-
ná smutná věc, která je ovšem velmi dojem-
ná, je ta, že herec Václav Postránecký
(Michalica, otec Klárky, kterou hraje Tereza
Ramba, dříve Voříšková) zemřel dříve,
než si stihl v tomto
třetím po-
kračování zah-
rát. Tvůrci filmu
tuto situaci
vyřešili tak, že
v  určitých částe-
ch snímku prom-
louvá jeho hlas
jakožto vzpomín-
ka na rady a mou-
dra, které otec Klárce často
dával. To filmu dodává naprosto jinou at-
mosféru. Jediné věci, které tomuto byly v mi-
nulých dílech aspoň trochu podobné, byly

vzpomínky na Honzovo (Kryštof Hádek)
dětství (Bobule) a Honzovy vzpomínky na
jeho dědu (Lubomír Lipský), který byl ve
druhém díle sice již mrtvý, ale ukazuje se
Honzovi jako duch/vzpomínka, která mu
rovněž dává rady. Pokaždé, když zazněl hlas
Václava Postráneckého, tak mi přejel mráz
po zádech. Zde je pár vět, které ve filmu zaz-
ní: „Vinohrad rodí, když do něj vinař chodí a
když si s  ním povídá.“ „Manželství a vztah
jsou jako dělání vína, i  když občas je to
k posrání, to vím sám…“

Film je velice povedený, jsem rád, že jsem na
něm byl. Jediné, co mě mrzí, je to, že jeho
tvůrci uvažují nad čtvrtým dílem, což by nejs-
píše nebyl nejlepší nápad, protože jak víme,
když se natočí pokračování po trilogii, tak to
obvykle nekončí úplně dobře. Byla by škoda
kazit takovou skvělou sérii. Výjimky sa-
mozřejmě existují, ale není jich mnoho.
S  největší pravděpodobností však pokračo-
vání nevyjde, protože tvůrci filmu by opět
chtěli, aby ve filmu promlouval hlas Václava
Postránec- kého - k tomu ovšem

potřebují souhlas
rodiny, která je po-
dle všeho proti. A
právě hlas Václava
Postráneckého je
podmínkou tvůrců
pro natočení čtvr-
tého dílu.

Jiří Kohn, 3.A
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INVAZE Z HVĚZD
PROLOG
„Praha je vážně krásné město, známé hlavně pro své památky a také proto, že se i teď, po více jak 1000
letech od doby Karla IV, stále drží bez všemožných oprav, které s naší dobou nesouvisí,“ sdělovala prů-
vodkyně cizím návštěvníkům hlavního města. Náhle se ozval velmi podivný zvuk a také volání z davu,
že Prahu napadla cizí nebeská tělesa. Turisté zvedli oči k nebesům a uviděli obrovskou kosmickou loď,
která zářila jako slunce. Městem se rozezněly sirény, které svolávaly lidi do protileteckých krytů. Na tuto
situaci se Praha připravovala dlouhých 100 let. Od posledního napadení z  kosmu, kdy byly zničeny
Strakonice, se celá republika připravovala na tento okamžik. Nikdo však netušil, že agresoři neútočí jen
na Prahu, ale i na ostatní hlavní města naší planety. Netrvalo ani pět minut a ulice hlavního města byly
liduprázdné. Pražané a tisíce návštěvníků se ukryli do protileteckých krytů. Poté zahájila palbu pro-
tivzdušná obrana státu, aby zneškodnila nepřátelské cíle. Boj však netrval dlouho. Ozval se zvuk jako
když trháte papír a vzduchem prosvištěl paprsek, který úplně roztavil nejprve žižkovskou věž a následně
Pražský hrad…

Invaze agresorů začala.

KAPITOLA PRVNÍ – Vzpomínky
Vzbudil jsem se asi v deset hodin večer. Takhle je to normální. Slunní nesnáší tmu, takže kdo jde ven,
tak vychází ze svého obydlí až navečer. V tuto dobu jsou ulice velkoměsta liduprázdné. Potkáte pře-
vážně zásobovače. I já jsem zásobovačem. Náplní mé práce je, že dopravuji zásoby z jedné části Prahy
do lokalit, kde nevedou podzemní zásobovací tunely. A pokud vedly, jsou zasypány. Do této tajemné
části Prahy je vstup zakázán. Kdo vstoupí na zakázané území, má nemalé potíže se zákonem.

Je to již patnáct let, co byla Praha napadena, a přesto se se nezměnila. Je stále zchátralá, liduprázdná ,
a stejně jako před lety prolezlá mafií.

A já? Já jsem se změnil. Musel jsem. Situace v metropoli to vyžadovala. Už nejsem ten desetiletý kluk,
co se bál, že mu rodiče vynadají za rozbitý talíř. Už ne. Poté, co táta s mámou zahynuli, šlo všechno
v mém i sestřině životě z kopce. Zůstali jsme sami. Ujali se nás pěstouni, kterým šlo akorát o dávky,
které na nás od magistrátu pobírali, jinak se o nás nestarali. Má sestra (jsme dvojčata) byla na mně
hodně závislá. Nebyl jsem jí však oporou, většinu času jsem nebyl doma. Potuloval jsem se Prahou,
kradl auta a mnoho jiných věcí, které jsem pak obratem ruky prodával za symbolickou cenu, abychom
přežili.

Vzpomínáte na ten útok na Prahu, kdy údajně nikdo neumřel? Tak to byla pěkná lež. Zavřeli nás do
krytu s cizími lidmi. Zbyla tam dvě poslední místa. Pro mě a pro sestru. Ani jsme se nestihli rozloučit
s rodiči. Přes skleněné nedobytné dveře jsme pak viděli, jak se Pražský hrad, sídlo českých králů, bortí a
doslova rozpouští. Byl to pro nás srdceryvný pohled, protože v troskách Hradu zůstali i naši rodiče…

Kvůli krádežím jsem byl třikrát v base. Svou sestru jsem viděl naposledy, když mě eskorta odvážela na
Mírov. Nemám o ní žádné zprávy, jak se má, kde se nachází. Nic o ní nevím. Jen doufám, že žije.

Matyáš Vydra, 1.C
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Příběh jasanu - Od semínka po výrobek
Ze vzpomínek…

V naší rodině se po generace dědí kolébka z jasanového dřeva. Pradědeček ji vyrobil pro svého
prvorozeného. Byl šikovný řemeslník, takže kolébka dodneška dobře plní svou úlohu. Jsou na
ní namalované hanácké motivy, a tak připomíná dávné doby, kdy se ještě chodilo v krojích a
kraj byl proslavený hlavně zemědělstvím.

Naše kolébka po léta koluje po rodině a známých. Vždy, když někde čekají nové děťátko, tak si
pro ni přijedou. Díky ní se také setkávají nastávající maminky se zkušenými mámami, které jim
při příležitosti předávání kolébky nezapomenou přidat i cenné rady k  tomu, co je teď bude
v životě čekat.

Dřevo už má kolébka hodně ohlazené - od mnoha pečlivých rukou, které se staraly o své po-
tomky. Hanácká jablíčka jsou už také trošku nezřetelná. Pradědeček byl nejen zručný řemesl-
ník, ale i šikovný malíř. Kreslířské schopnosti po něm však bohužel nikdo nepodědil, aby malbu
obnovil. Dřevo na kolébku dostal kdysi od souseda, který ho měl dlouho pod kůlnou, aby
dobře vyschlo. Bylo z  jasanu od mlýnského náhonu Strhanec, u kterého pradědeček bydlel.
Strhanec tam teče pořád, ale řadu domů nahradilo panelové sídliště a kolem vede nová silnice.

Na břehu měl jasan dostatek světla i živin, a tak rostl spolu se svými kamarády jako z vody.
Z  malého,  protáhlého semínka s  dlouhým křidýlkem byl za pár desítek let velký strom. Jeho
kmen mohl růst rovně a bez suků. Protože okolo něho chodily ženy z domů naproti náhonu
máchat prádlo, tak mu jejich muži ořezávali větve, aby nepřekážely. Někdy tam také lámaly
z olší větve děti, co pásly v jeho okolí kozy. Kdyby tak mohl jasan vyprávět, co všechno viděl…
Co všechno se v  okolí náhonu dělo. Jak tam chodili kluci na ryby a koupat se, jak k  němu
k  večeru vycházely dvojice na procházku, jak holky na jaře pod ním sbíraly kvítí na věnečky.
Kolem jasanu jezdily i koňské povozy, které od nedaleké železniční stanice rozvážely uhlí. Na
koňských koblížcích pak poskakovali ptáčci chocholouši. Když pak koblížky zmizely, ztratili se i
chocholouši.

Lidé postupem času vyřezali většinu ostatních stromů, takže náš jasan vyrostl jako opravdu
hodně vysoký a rovný, statný strom. Snad také proto, že u vody měl hodně vláhy a živin, které
pro svůj život nutně potřebuje. Možná by tam rostl dodnes. Když se ale přistěhoval soused
mého pradědečka, na jeho ženu nezbylo u náhonu místo pro postavení lávky, na níž by mohla
máchat prádlo. Takové místo měly všechny ostatní ženy z okolních domů, a tak strom musel
ustoupit potřebám rodiny. Dřevo bylo krásné, rovné, tak ho pradědečkův soused ve fošnách
schoval pod kůlnu, pro případ, že by se jednou mohlo hodit. Později ho dal mému pradědeč-
kovi na výrobu kolébky.

Náš dům už dávno nestojí, musel ustoupit nové výstavbě. Naše rodina se rozrostla, každý teď
bydlíme ve vzdálenějších nebo bližších končinách celé Evropy, ale všechny malé děti zahajují
svůj život v kolébce z jasanového dřeva od mlýnského náhonu Strhanec, kde bydlel s rodinou
jejich pradědeček.

Ing. Alice Palacká
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Příběhy nás provázejí po celý život, baví nás, vzdělávají, vychovávají, pomáhají, abychom  si
mohli zapamatovat důležité skutečnosti. Prostřednictvím příběhů o stromech z příručky, kte-
rou vydali skotští lesní pedagogové, se můžeme i my vydat na cestu poznání a tajemných do-
brodružství. 

První díl seriálu začíná právě teď.

Příběh tisu červeného
Před dávnými a dávnými časy, v dobách našich praprababiček, žil byl mladý strom tis červený.
Z kopce nedaleko skotské vesničky Fortingall pozoroval pomalé střídání ročních období, rok
za rokem, století za stoletím. Své kořeny vyslal hluboko do země a tmavě zelenou korunou
dosahoval až k obloze.

Jak šel čas a nastal podzim, tis zpozoroval, že ostatní stromy, které rostly bízko něho, se začaly
odívat do překrásných zlatých plášťů protkaných ohnivě rudými vlákny. Všichni obyvatelé lesa
se shromažďovali pod jejich majestátními větvemi. Ale pod tisem ne. Jeho tmavé jehlice byly
tuhé a všechna zvířata se obávala jejich smrtelného jedu. ”Kdyby byl můj plášť jemnější,
nebyl bych tak osamělý,” myslel si tis.

Samotu tisu vycítila lesní víla a rozhodla se jej rozveselit. Dalšího rána, když se slunce objevilo
na obloze a vzbudilo stromy v lese, podívalo se na větve tisu. Vypadaly, jako by se jehlice na
větvích kouzelně proměnily ve zlatavé jemné lístky. Srdíčko tisu poskočilo radostí. Strom ve-
sele třásl větvemi, protože se nemohl nabažit pohledu na svůj nový kabát, který se lesknul ve
zlatých slunečních paprscích. Začal si prozpěvovat:

“Přileťte, všichni ptáčkové, vyjděte z hlubokého lesa, usaďte se na mých větvích a spokojeně spěte.”

Všichni ptáci, kteří uslyšeli písničku tisu, se slétli do jeho větví a strom byl šťastný.

Avšak jedné noci se přihnala silná bouře, severní vítr burácel a svištěl kolem tisu. Nakonec
strhnul stromu jeho plášť a odnesl ho daleko do země věčného ledu a sněhu. Lesní víle se tisu
zželelo, a tak mu darovala plášť z nejčistších krystalů, které tančily a zářily v zimním slunci.
Mladý tis v úžasu zíral na svou novou krásu a znovu zpíval svou píseň.

“Přileťte, všichni ptáčkové, vyjděte z hlubokého lesa, usaďte se na mých větvích a spokojeně spěte.”

Všechna zvířátka vyšla z hlubokého lesa a v úžasu zírala na ten zázrak. A tis byl šťastný. Avšak
dalšího rána slunce vyšlo vysoko na oblohu, rozpustilo ten blýskavý plášť a všechna zvířátka se
jedno po druhém rozutekla.

Jak šel čas, nastalo jaro. Tis se jednoho jarního rána probudil a podíval se na své větve. Ty byly
pokryty obrovskými svěžími jarními lístky. Lesní víla nezapomněla! A tis si znovu začal pět svou
písničku.

“Přileťte, všichni ptáčkové, vyjděte z hlubokého lesa, usaďte se na mých větvích a spokojeně spěte.”

Jakmile mravenci uslyšeli písničku, celé kolonie vyšplhaly na tis a jemně ho šimraly svými ta-
nečními kroky. A tis byl šťastný. Mravenci si však brzy všimli chutných zelených listů, začali je
okusovat, otrhávat, odnášet pryč, a nakonec tak zničili celý zelený plášť.
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Tis si smutně povzdechnul, až se z jeho starých kořenů se ozvalo: “Eeeee… ooooo…”

Ale lesní víla měla ještě jeden poslední dárek pro moudrý strom. Každý rok na podzim jsou
větve tisu obdařeny jasně červenými kuličkami, které vypadají jako kouzelné pohárky a lákají
ptáčky, aby zazpívali svou sladkou písničku v jeho větvích.

Ale nezapomeňte, tyto tmavé listy a semínka uvnitř sladkých plodů jsou velmi jedovaté, jako
jablko, do kterého se zakousla Sněhurka!

Připravila Ing. Alice Palacká,
z anglického originálu přeložila Mgr. Regina Kudláčková
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Podzim
Podzim je paní vážená,

oblečená ve všech barvách.

Barvami pestrými jemně líčena,

aspoň takhle v mých krásných

představách.

Chladný větřík a slunce hřejivé,

teplé dny jsou neskutečně pomíjivé.

Než se naděješ, máš tady zimu,

dámu, co se ani trochu nepodobá

podzimu. 

Tahle dáma mocná je,

vypráví se, že smrt přitahuje.

Avšak kolik pravdy na tom je?

Poeta

Na křídlech múzy

Prší
Prší.
Zamračené nebe.Blesky nesrší,však venku zebe.

Stromy mají radost z vláhy,velkých kaluží jsou sáhy.Ulice deštníky se hemžía Bečva podobá se Temži.

Tipněte si…

Kdo z našich současných učitelů/učitelek mohl
tuto pěknou dětskou básničku napsat?
Autora/autorku přepadla básnická múza ve 3.
třidě základní školy!

Správnou odpověď najdete v  akrostichu na
následující straně.
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Večer
Omamně voní svíčka,

ležíme ve svých postelích

a nad našimi hlavami

plno myšlenek

z nocí probdělých.

Až popíšu Slunce a odpluju

po řece
myšlenek volně plynoucích,

knot dohoří.

Gabriela Rozehnalová, 3.A

Akrostich
(k dětské básničce Prší)

Automaticky má ráda vodní sporty.

Líbí se jí stromy a keře.
Instagram už má taky.
Cílí na vítězství pravdy.
Empatii se stále učí.

Ze světa básníkůPřiložím si ruce na tvářA než je sundámZasněženou loukuJen za jedním člověkemZůstávají

Ve sněhuStopy

Je tu jen jedna láskaA už také odchází

Stanislav Špaček, ze sbírky Noční hráč

Stanislav Špaček se narodil ve Zlíně r. 1971, zemřel tragicky v  r. 1999.
Vystudoval střední ekonomickou školu. Většinu svých básní napsal ovlivněn
nekonformní hudbou, literaturou a životními postoji. Po založení rodiny se
básním věnoval již jen sporadicky.

Gabriela Rozehnalová, 3.A
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Sranda z lesa od Homelesa

by Milouš & Welarius
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Střípky z písemek
Antiutopická dramata KKaarrllaa ČČaappkkaa: NNaa zzááppaaddnníí ffrroonnttěě kklliidd a MMeeiinn KKaammppff

JJiiřříí VVoosskkoovveecc a JJaann WWeerriicchh hráli v divadle SSeemmaaffoorr a v  NNáárrooddnníímm ddiivvaaddllee. Vlastnili OOcchhoottnniicckkéé
ddiivvaaddlloo.

OOssuuddyy ddoobbrrééhhoo vvoojjáákkaa ŠŠvveejjkkaa zzaa ssvvěěttoovvéé vváállkkyy řadíme do válečné ppooeezziiee

SSvvaattoopplluukk ČČeecchh napsal básně HHuussiittéé nnaa BBaallaattoonnuu a PPlleeššeettnniicckkýý kkoovváářř..

AAllooiiss JJiirráásseekk napsal divadelní hru TTeemmnnoottaa.

JJaann NNeerruuddaa je autorem PPoovvííddeekk mmaalloomměěssttsskkýýcchh a básnických sbírek PPííssnněě kkoossttiicckkéé a PPííssnněě
kkoosslliicckkéé..

Nejvýznamnějším dramatem Aloise Jiráska je divadelní hra OOtteecc.

Střep!!!

Grafické znázornění souvětí souřadného KKaarreell ssppíí aa ssttrraaššnněě cchhrrááppee bylo studentem
zaznamenáno karikaturou spícího muže na válendě. Na hlavě čepici, pod hlavou velký polštář,
 z úst komiksová bublina chrrr!!!
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