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Vážení čtenáři,

Vánoce se rychle blíží. Všichni nakupují
dárky, před obchody se tvoří fronty a míst
k  zaparkování aut moc není… Všude kolem
jsou poutače na vánoční stromečky a na
kapry. Města jsou vyzdobena světýlky, probí-
hají vánoční trhy a na náměstí stojí vánoční
strom.

Konečně, byť jen na chvíli, jsme se mohli vrá-
tit do školních lavic a na polesí. Covidová
opatření jsou neúprosná, ale snad brzy po-
minou a my se budeme moci vrátit k  pre-
zenční výuce.

Ale i přes obvyklý vánoční shon pracoval tým
redaktorů na tomto již druhém čísle Home-
lesu v  tomto školním roce! Jak jste si mohli
na Instagramu všimnout, připravili jsme pro
vás rozhovor  s  panem učitelem Kudláčkem.
Dále se zasmějete  s  Homelesem a také se
neobvyklým způsobem vrátíme do  historie
naší školy.

Za tým redaktorů bychom vám chtěli popřát
klidné a pohodové Vánoce, bohatého Ježíška
a do nového roku 2021 plno zdraví a
osobních i pracovních úspěchů!

MH
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Učitelé TV a jejich činnosti v období „Covidovém“

Stejně tak jako ostatní pedagogové, tak i my
jsme se v  tomto velmi zvláštním období
pustili do práce, která ideově plnila naši
myšlenku, tj. udělat něco, co bude souviset
s  pohybem a pro pohyb. Volba padla na
úklid a kompletní rekonstrukci oplocení teni-
sového kurtu na Jungmanově ul., kde po
srpnové vichřici došlo k  poničení oplocení a
naše škola získala od pojišťovny část peněz
na obnovu plotu .

Vedení školy tuto myšlenku podpořilo, takže
nám nic nebránilo začít pracovat. Původním
plánem byla činnost jen na pár dní, ale
ukázalo se, že některé plotové sloupky bylo
nutné vykopat a znovu zabetonovat, což prá-
ci zkomplikovalo. Po této výměně se ná-
sledně všechny sloupky obrousily flexou
s  lamelovým kotoučem a natřely. Následně
bylo potřeba navrtat otvory pro napínací

dráty a poté je napnout. Samotná instalace
pletiva byla pro nás pověstnou „třešničkou
na dortu“. Zvedat některá pletiva do 4 metrů
nebyla úplná legrace. Nakonec se vše po-
vedlo udělat k  naší spokojenosti, včetně
drobných terénních prací kolem kurtu. Na
celé rekonstrukci se podílel Mgr. Miroslav
Menšík a velmi nám pomohl i pan Radek
Blaha, za což mu velmi děkujeme!

Poté, co jsme dokončili rekonstrukci oplo-
cení, provedli jsme inventarizaci našeho ka-
binetu a školních sportovních pomůcek.
Protože jsme „pozitivní“ a pevně věříme
v  uskutečnění lyžařského výcviku, zkont-
rolovali jsme lyžařskou výzbroj a výstroj a
nachystali veškeré podklady pro tento kurz.

Nyní už jen vyhlížíme naše žáky a pevně věří-
me, že se brzy vrátí vše do „starých kolejí“.

Za učitele tělesné výchovy
Mgr. Pavel Strýček
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Přímo z ředitelny
Milí čtenáři,

mílovými kroky se nám blíží konec kalen-
dářního roku, a to je doba, kdy je čas na bi-
lancování. Tomu jsme se věnovali
v  posledním čísle Homelesu, kde jsem se
Vám shrnul život ve škole od jejího prvního
uzavření v  měsíci březnu do doby druhého
uzavření, které nás opět čekalo od 12. října.
Tak tedy, co vše se tentokráte ve škole ode-
hrálo v posledních dvou měsících?

Pro žáky a pedagogy to znamenalo hlavně
znovuobnovení distanční formy výuky. Výu-
ky, která má mnoho záludností a nezastupi-
telnou roli při ní hraje hlavně motivace žáka.
Online prostředí nám nikdy nemůže nahradit
prezenční formu vzdělávání, ať již jde
o zpětnou vazbu nebo samotný nácvik prak-
tických dovedností. Nedostatek prezenční
formy vzdělávání u  nás na škole mo-
mentálně nejvíce pociťují hlavně čtvrté
ročníky, které za pár měsíců čeká maturitní
zkouška. Nezbývá než si přát, aby nám toto
opakující se vlnovité otevírání a zavírání škol
neodneslo na svých vlnách lesnický (a nejen
ten) potenciál budoucí generace.

Na nových webovkách, FB i  IG jste byli prů-
běžně informováni o  zajímavých sku-
tečnostech, které se v  této době u  nás
realizovaly. V  internetovém světě se také
můžete projít budovou školy díky virtuální
prohlídce na Googlu. Kdo ještě neprozkou-
mal všechna zákoutí, může tak učinit. Nej-
jednodušší je asi použít odkaz visící na
stránkách. A  nyní shrnu ty nejvýraznější
změny, které se za poslední dva měsíce udá-
ly v reálu.

Na domově mládeže v ulici Jungmannově by-
la opravena malba v  přízemí, natřeny radiá-
tory v  přízemí a v  prvním patře a natřeno
zábradlí. Před domovem mládeže byla upra-

vena veškerá zeleň a natřeny ploty. Zároveň
byly realizovány práce na přípravě
společných prostor pro mimoškolní činnosti
žáků. Kolem tenisového kurtu u domova
mládeže bylo nataženo nové pletivo, což jste
někteří díky sociálním sítím jistě zaregis-
trovali.

V arboretu školy byl proveden ořez stromů,
které byly poškozeny červencovou vichřicí.
Zároveň byl proveden zdravotní ořez u stro-
mů, u kterých to bylo potřeba z hlediska bez-
pečnosti vůči osobám, které naše arboretum
navštěvují, a že jich během roku není zrovna
málo. Byly ostříhány některé keře, upraveny
chodníky a geologická skalka, prostě jsme
arboretum připravili na zimní období. Ve
spodní části arboreta byl vybudován nový
chodník pro bosé nohy, po kterém se může
projít každý návštěvník arboreta jakéhokoliv
věku a vyzkoušet si jak „příjemná“ je bosá
chůze po různých druzích povrchu.

Na školním polesí byl v posledních dvou mě-
sících kromě průběžné hospodářské činnosti
(zpracování nahodilé těžby dříví, realizace
výchovných zásahů, vyžínání kultur, přípravy
ploch k  zalesnění, stavby oplocenek, sběru
osiva, vyzvedávání sadebního materiálu,
podzimního zalesňování, odvozu a prodeje
dříví)  v posledních dvou měsících zprovoz-
něn stacionární štípací stroj, jenž byl pořízen
v  rámci zřízených center odborné přípravy,
kterých jsme jako škola součástí. Byla zre-
konstruována naučná stezka začínající a
končící u budovy školního polesí. V současné
době se dokončují práce na opravě lesních
cest Nětčická a Suchý důl v  celkové délce
přesahující 3 km. Opravují se nefunkční pro-
pustky u vybraných cest a svážnic. Byl zakou-
pen nový terénní automobil a dokončují se
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venkovní práce na zpracování nového lesní-
ho hospodářského plánu, který budou žáci
používat hlavně v  rámci odborných
lesnických předmětů.

Příznivcům kynologie bych rád sdělil, že kot-
ce pro Vaše čtyřnohé kamarády se již vyrá-
bějí.

Na závěr bych rád poděkoval všem za-
městnancům školy, kteří se i přes nepří-

jemnou situaci v  letošním roce, spojenou
s  pandemií Covidu-19 , snažili a snaží neu-
stále zlepšovat podmínky související s  vý-
chovně vzdělávacím procesem, za což jim
patří můj velký dík.

Přeji Vám klidné Vánoce a do nového roku
vykročení tou správnou nohou.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel Školy
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Rozhovor s Ing. Bc.Martinem Kudláčkem

Máme pro vás rozhovor s  panem učitelem
Kudláčkem, který vznikl za netradičních pod-
mínek. Během zavření školy jsme požádali
pana učitele, aby s námi rozhovor udělal on-
line. Tak snad se bude líbit!

Lesu zdar! Když se podíváme do minulosti,
jak jste se dostal k myslivosti a lesnictví?

K myslivost mě vedl otec už odmala. Lesaři-
na v rodině není, ale je to s tím úzce spojené.
Když jsem se rozhodoval, kam půjdu stu-
dovat, tak už bylo dopředu jasno. Myslivost a
lesnictví k  sobě neodmyslitelně patří a pro
mě to byla ideální volba.

Takže jste studoval SLŠ Hranice - a pak?

Mendelovu univerzitu v  Brně, obor lesnictví.
3 roky bakalářský, poté 2 roky inženýrský
program. Následně jsem si už při práci ještě
dodělával pedagogické bakalářské vzdělání,
přímo učitelství odborných předmětů, taky
na MENDELU v Brně.

Vy jste byl na intru?

Jelikož to mám 13 km do Hranic, tak jsem
denně dojížděl, ale na internát jsem často
jezdil na společné akce školní i mimoškolní.
Autobusové spojení bylo dobré. Na polesí to
mám 6 km, takže třeba na cvičení nebo na
praxe jsem jezdil občas i na kole.

Napadlo vás někdy, že byste chtěl učit?

Je to jedna z věcí, která může člověku rozšířit
pracovní obzory. Už když jsem na SLŠ stu-
doval, tak jsem cítil takový závazek té škole
jednou vrátit ty hezké okamžiky, které jsem
tam díky skvělému kolektivu prožil. Celkově
na ta studia velmi rád vzpomínám.

A jak jste se k tomu dostal?

Když jsem dokončoval inženýrské studium,
tak jsem už pracoval v Hranicích na Měst-
ském úřadě. Měl jsem tam na starosti státní

správu lesů a myslivosti. V  rámci té práce
jsem často jednal se subjekty z oboru, tedy i
se zástupci SLŠ. To znamená i s  tehdejším
ředitelem školy, s panem Ing. Kutým a s  ve-
doucím školního polesí panem Ing. Němcem.
Právě pan Němec mi ke konci školního roku
sdělil, že by byla možnost od podzimu 2016
nastoupit jako učitel pěstování lesů. Tím, že
v té době už mě na škole všichni znali, tak mi
to víceméně nabídli na rozmyšlenou. No a od
září 2016 učím na lesnické škole. Byla to
vlastně rychlá souhra náhod a pro mě nová
životní výzva.

Je rozdíl mezi dnešní školou a školou v době,
kdy jste sem chodil vy?

Žádný extra rozdíl nevidím, ten duch je tady
pořád stejný. Je zajímavé to prožívat znova,
ale z  druhé strany „barikády“. Na druhou
stranu si člověk dokáže lépe představit ten
samotný průběh studia a možná i lépe po-
chopit určité situace, když má vše ještě v živé
paměti. Doba se mění, je to už 10 let, co jsem
tady maturoval, ale že bych vnímal nějaký
propastný rozdíl, to si nemyslím.

Jsou rozdíly i mezi studenty?

Špičkoví studenti tady byli dříve a jsou tady i
v současnosti. Můj názor je ale takový, že dří-
ve si studenti lesárny více vážili toho, že na
škole mohou studovat, což mi teď u
mnohých chybí. Ta snaha a tendence na té
škole něco dokázat, pracovat na maximum a
dokázat sobě, rodičům i učitelům, že na to
mám. Možná u některých chybí taková ta
zdravá soutěživost, být lepší než ostatní. Vů-
bec ta hrdost, že na té škole můžu být. V tom
vidím dneska největší rozdíl a současně také
prostor ke zlepšení.

Chtěl jste třídnictví?

Ono to bylo ve hře, už když jsem nastupoval,
ale pak z  toho nakonec sešlo. Pan Juráň mi
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to tehdy nabízel. Ale ten první rok by to asi
nebylo úplně ideální. Hned jak jsem dokončil
pedagogické vzdělání, tak jsem třídu dostal
(pozn. redakce – aktuálně 3.B). Já jsem se to-
mu nebránil. Myslím si, že to k učitelství patří
a každý učitel by měl mít alespoň jednou
svoji třídu a tu třídu úspěšně dovést k matu-
ritě. Současně si myslím, že třídní učitel má
velký prostor podílet se na formování
osobností těch mladých lidí. A žáci, ať chtějí,
nebo ne, tak si něco z jeho rukopisu do živo-
ta určitě odnesou.

Co říkáte na svou první třídu?

Ještě je stále na čem pracovat, ale postupný-
mi kroky se blížíme k  tomu společnému cíli.
Myslím, že se ta třída postupem času zfor-
movala a všichni, kteří se dostali do třetího
ročníku, jsou slušní lidé a mají potenciál k to-
mu, aby školu absolvovali. Jednou z nich bu-
dou dobří lesáci, pokud tedy u tohoto oboru
zůstanou.

Chcete učit na lesárně až do důchodu, nebo
chcete jít někdy do praxe?

Zatím o tom takhle nepřemýšlím, že bych
tam byl až do důchodu. V  tuto chvíli mě ta
práce baví a jsem spokojen. Nikdo neví, jak
to bude do budoucna dál nebo kam ho život
zavede.

O vás je známé, že jste sportovec, hrajete fair
play a nemáte rád, když se u písemky opisuje
nebo používá tahák. Použil jste ho vy někdy?

Myslím si, že každý to asi někdy vyzkouší.
Napočítal bych to na prstech jedné ruky, ani
ne, kdy jsem to zkusil. Ale měl jsem potom
z  toho špatný pocit, takže jsem si řekl, že
tohle určitě není můj styl. Nebylo to nic, co
by se opakovalo. Ano, zkusil jsem to, ale ne-
bylo to tak, že bych si na tom postavil svoje
studijní výsledky.

O vás se ví, že se aktivně věnujete myslivosti
a lovíte. Máte nějakou významnější trofej?

Významnou trofej žádnou nemám. Mám ulo-
veného jednoho velmi zajímavého raritního
srnce. Nevidím ale smysl myslivosti v lovu
medailových nebo trofejových kusů. Aktivně
lovím černou zvěř a u ostatní spárkaté raději
holou, jelikož právě lovem průběrných kusů
holé zvěře lze zvýšit kvalitu populace daleko
efektivněji, než odlovem trofejových kusů. I
to k  tomu patří. Myslivost beru jako
komplexní činnost, přičemž lov je pouze jed-
na z mnoha jejích součástí.

Co preferujete za lov?

Každý způsob lovu má něco do sebe.
Osobně mě hodně zajímá lov drobné zvěře.
Více se na ni zaměřuji i kvůli mému psovi.
V  honitbě, kde jsem vyrůstal, lovíme pře-
devším zajíce, bažanty a divoké kachny. Dělá
mi radost, když vidím, jak si lovy ten pes uží-
vá. Je to jeho smysl života - jít na takovou
loveckou akci a s tou zvěří pracovat.

Ze spárkaté zvěře je pro mě zajímavý zimní
lov černé zvěře na sněhu, to má svoje kouz-
lo. Na školním polesí je potom samozřejmě
atraktivní i dančí zvěř. Kdybych si ale měl vy-
brat, tak preferuji drobnou zvěř a to právě
kvůli prostoru pro práci mého loveckého
psa.

Co máte za čtyřnohého loveckého parťáka?

Maďarského krátkosrstého ohaře, je to pes,
má 5,5 roku.

A co máte za zbraně?

Nejsem žádný sběratel, mám ruskou bro-
kovou kozlici Baikal, ráže 12, kterou jsem
dostal po studiu. Tuším, že to byl dárek za
maturitu. Co se týče kulové zbraně, tak mám
opakovací kulovnici Browning Xbolt, v ráži
.308 Winchester.



7

Čemu se věnujete ve volném čase?

Rád hraju fotbal, jsem v týmu tady u nás na
vesnici. S manželkou a se psem rádi chodíme
na procházky do přírody a občas se dostane-
me i na kolo. V  rámci možností se i rád
někam podívám do zahraničí.

Prozradíte nám na sebe něco?

Můžu vám prozradit, že momentálně staví-
me domek, máme to už celé pod střechou.
Chybí nám jenom ty vnitřní práce, instalace,
vybavení a doufám, že do příštího podzimu
už budeme nastěhovaní.

Jinak jsem ženatý. Svatbu jsme měli v  srpnu
2019. Prstýnek nosím. Ti všímavější si toho
ve škole mohli všimnout.

A rodinu plánujete?

Tak určitě! To k tomu patří, takže rodina urči-
tě brzo bude.

Jak hodnotíte distanční výuku? Chybí vám
osobní kontakt se studenty?

Tenhle systém mi moc nevyhovuje. Už od za-
čátku, co jsem učitel, to mám nastaveno tak,
že potřebuju být s  žáky v  kontaktu. Nemám
rád ty jednotvárné hodiny, kdy někdo vypráví
a ostatní ho možná poslouchají. Snažím se

do toho zapojit více lidí. Vyučování však musí
probíhat i v této době, takže se to snažím dě-
lat smysluplně a ku prospěchu věci. Od za-
čátku jsem se snažil hledat nějaké nástroje,
aby ta výuka měla hlavu a patu. Každopádně
už se ale těším, až budeme zpátky ve škole.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat studen-
tům?

To je zajímavá otázka, které rád využiju. Buď-
te hrdí na to, co jste si zvolili. Lesnictví je moc
důležitý obor pro celou společnost a má vliv
na veškeré fungování krajiny. Do budoucna
tento vliv bude určitě narůstat. Tohle všech-
no je důležité si uvědomit. Přistupujte ke
studiu s pokorou a s úctou i k učitelům, kteří
to s vámi myslí dobře. Mějte v hlavě, že jste
lesáci. Lesáci, kteří budou formovat českou
krajinu. Jste budoucností českého lesnictví a
to je velká zodpovědnost. Buďte na to hrdí a
snažte se dělat naší „Alma mater“ dobré
jméno!

Děkujeme za rozhovor a ať se daří!

Michaela Homolková, 3.B
Jan Štěpaník, 3.A
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Lovecká lukostřelba dnes

Některé z vás asi napadnou pochybnosti k
tomuto tématu. Na většinu otázek vám zku-
sím odpovědět v článku, ale kdyby se někdo
zajímal o lov lukem víc, odpovědi a mnoho
dalších informací může najít na webových
stránkách Klubu lovecké lukostřelby
www.bowhunting.cz.

Nejprve budu psát o tech-
nickém vybavení. Lovit se dá
jak lukem kladkovým, tak lukem
tradičním. Kladkový luk je efek-
tivnější, skladnější a jednodušší
na zvládnutí. Po několika tré-
nincích pod odborným dohle-
dem jste schopni jít na lov. Na
druhou stranu je kladkový luk
opravdu technická záležitost –
mířidla, základky, kladky… Takže
pokud se něco porouchá, něco
zapomenete nebo není všechno
vyladěné, luk nebude fungovat
tak, jak má. Navíc k tomu všemu
musíte odhadnout přesnou
vzdálenost od cíle. Tradiční luk
je pomalejší, náročnější a tré-
nink v podstatě nikdy nekončí,
ale je jednodušší na údržbu.
Pokud se vyskytne nějaký problém, stačí jen
vypnout luk, sundat tětivu a pak ji zase nasa-
dit. Tradiční luk má dvě velké výhody při
lovu:. Tradiční střelec střílí instinktivně, takže
nepotřebuje přesný odhad vzdálenosti a
může lovit za šera , protože dokud vidí šíp,
má šanci zvěř zasáhnout a skolit. Co se ceny
týče, víc peněz utratíte při pořizování klad-
kového luku, protože k němu samotnému
budete muset dokoupit mířidla, základku a
ostatní vybavení. Dále do vybavení spadají
šípy. Většinou se používají karbonové šípy,
které jsou vyrobeny z uhlíkových vláken, i
když někteří lovci používají dřevěné šípy. Ší-
pu nesmí samozřejmě scházet lovecký hrot.

Občas jsou šípy opatřeny svítícím končíkem,
který usnadňuje dohledání šípu při minutí
zvířete. Dřík bývá olepen plastovými letkami
nebo letkami z krocaního peří.

Teď něco k legislativě. Aby někdo mohl vůbec
lovit lukem, nestačí mu jen mít lovecký lístek.
Musí zvládnout jednu jedinou zkoušku, po

které získá licenci IBEP (The In-
ternational Bowhunter Edu-
cation Program – v překladu
něco jako vzdělávaní program
pro lovecké lukostřelce).
Zkouška se skládá z teoretické
části, která obsahuje 42 otázek,
z nichž musím 37 zodpovědět
správně , abych prošel, a z
praktické části. Do praktické
části spadá například odhad
vzdálenosti, střelba s loveckými
hroty, správné seřízení a na-
střelení luku či střelba na 3D
terče, s tím, že terče jsou po-
staveny v různých úhlech nebo
jsou z části zakryty vegetací. Při
střelbě střelec střílí na šest ter-
čů vždy jeden šíp . Minimálně
pětkrát musí zasáhnout komo-

ru. Součástí zkoušky IBEP je třídenní kurz s
teoretickou výukou, aby adept mohl
zvládnout teoretickou část. Lovecký lukostře-
lec je hlavně myslivec, takže musí ještě projít
zkouškou z myslivosti.

Předposledním tématem je lov samotný. Luk
zastoupí pušku ve všech druzích lovu, ba
dokonce i rybolovu. Důležitá je přesnost vý-
střelů. Nemohu lovit, pokud mi šípy létají ve
velkém rozptylu. Představte si pivní tácek. To
je asi plocha, kterou musí šípy zasáhnout.
Plocha zásahu se liší druhem zvěře. Jinak to-
mu bude u srnčí, než u bažantí. Určitě vás
zajímá, na jakou vzdálenost se dá ulovit zví-
ře. Každý, kdo dokáže pokaždé trefit pivní
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tácek na 15 metrů za všech okolností, může
jít zodpovědně lovit. Čím kvalitnější střelec,
tím se vzdálenost zvětšuje, ale vše má svůj li-
mit. Obecné maximum je 30 metrů. Je to
kvůli zvuku, který luk při střelbě vytváří. Než
šíp letící podzvukovou rychlosti doletí ke zví-
řeti, může zvíře sebou trhnout a změnit
polohu zásahu. Někdo by si mohl pomyslet,
že lov lukem je příliš brutální a že zvěři způ-
sobuje bolest. Věřte, že při minimální síle 50
liber nátahu (22,5 kg) šíp s loveckým hrotem
při zásahu komory způsobí masivní krvá-
cení, krev se přestane okysličovat a zvíře
upadne do bezvědomí, kdy pak v klidu zhas-
ne. Celý proces trvá jen pár desítek vteřin.
Navíc se do krve nedostane velké množství
stresových hormonů, jako při lovu kulovnicí.
To platí při poranění smrtelné zóny. Mimo-
chodem, v letech 1999 – 2004 byla v Dánsku
provedena studie pojednávající o účinnosti
luku jako lovecké zbrani. V češtině ji můžete
najít na webu Klubu lovecké lukostřelby
www.bowhunting.cz.

Jistě vás bude zajímat porovnání luku a palné
zbraně. Luk se používá jak při lovu spárkaté
zvěře, tak při lovu drobné zvěře. Nelze s jis-
totou říct, že palná zbraň je lepší nebo horší
než luk. Obě zbraně mají své klady a zápory.
Luk je tichý a má krátký dostřel, ale je
mnohem náročnější na zvládnutí. Palná

zbraň je sice hlučnější a při střelbě ohrožuje
ostatní kvůli doletu projektilu, avšak naučit
se z ní střílet je snadnější. Neznalý odpůrce
lukostřelby by mohl namítat, že lov lukem je
krokem zpět, když dnes máme palné
zbraně, puškohledy a noční vidění. Lov lu-
kem není krokem zpět, je to spíš něco pro
ty, které lov kulovnicí nebo brokovnicí neu-
spokojuje a chtějí zažít intenzivnější zážitek.

Martin Novotný, 1.B
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První fotografie je z  učebnice Lesnická zoo-
logie, se kterou se studenti potkávali ve
druhém ročníku. Druhá je pak z  předmětu
Ochrana lesů proti přírodě anorganické
(třetí ročník). Umíte si představit, že se z toho
učíte?

A poslední fotografie znázorňuje rozvrh
hodin pro všechny ročníky ve druhém polo-
letí ročníku 1924/1925, kdy Oldřich Hála
maturoval. (Schválně, kolik z  vás se nyní za-
staví u tabla, aby pana Hálu našel?)

Chceme tímto velmi poděkovat potomkům
Oldřicha Hály, kteří škole tyto střípky naší
historie věnovali.

Ing. Helena Drozdová

Střípky z historie naší školy
Přemýšleli jste někdy, jak to chodilo na naší
škole předtím, než jste přišli vy?

Díky těm, kteří mají studium již za sebou,
máme jedinečnou příležitost nakouknout do
historie…

Příspěvky do tohoto čísla jsou velmi unikátní.
Pan Oldřich Hála patřil k prvním ryze čes-
kým studentům naší školy. Po první svě-
tové válce se musela škola popasovat se
změnou vyučovacího jazyka z němčiny na
češtinu. V  té době žádné učebnice v českém
jazyce nebyly, proto profesoři psali učebnice
sami. A tyto učebnice pak předávali studen-
tům, aby se měli z čeho učit.
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Milí čtenáři,

jsem ve věku, kdy už nevěřím na náhody. Ba
právě naopak myslím, že události, které se
stát mají, se prostě stanou. Ať už „dobré“ či
„špatné“ (to záleží na úhlu pohledu), vždycky
by nám měly něco říct, zprostředkovat, pře-
dat nějaké poselství nebo nám pomoci něco
si uvědomit či  najít novou cestu a směr
v životě.

O jednu „náhodu-nenáhodu“ se s vámi ráda
podělím.

Nedávno mne emailem kontaktoval do té
doby pro mne zcela neznámý člověk. Prosil
mne o  pomoc při hledání žáka SLŠ, jehož
maminka pracuje ve zdravotnictví (snad lé-
kařka, snad zdravotní sestra) v  okolí Brna.
Tato paní zdravotnice totiž hovořila se zmí-
něným pánem při převozu k  lékařskému
ošetření a mezi řečí vyšlo najevo, že onen
pán absolvoval „naši“ SLŠ a  maturoval zde
před sedmdesáti lety! (Tak si teď zkuste spo-

čítat přibližný věk absolventa). Paní byla
nadšena a vnukla pánovi myšlenku sepsat
vzpomínky na dobu jeho studia v Hranicích.

Tak se i stalo, vzpomínky spatřily „světlo svě-
ta“, ale jak to už někdy bývá, „chybička se
vloudila“ a těmto dvěma protagonistům na-
šeho příběhu se již nepodařilo navázat
kontakt.

A protože jsem se v  tomto bodě dostala do
příběhu já, poprosila jsem – dnes už ne ne-
známého pana Ing. Aloise Švendu, CSc. –
zda by se o své unikátní vzpomínky byl ocho-
ten podělit se mnou a pak s vámi – žáky, pe-
dagogy a „přáteli lesa“. Tuto vzácnou
možnost jsem dostala a se souhlasem auto-
ra teď vzpomínky z  doby vašich praprarodi-
čů, prarodičů a u některých pedagogů i
rodičů ráda předávám.

Chci věřit, že vás budou zajímat, inspirovat a
motivovat pro další studium, profesní karié-
ru i život samotný...

Mgr. Ivana Zlata Matysová

Poznej historii – pochop současnost
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Studoval jsem na lesárně v Hranicích
1. část

Nedávno jsem se svezl sanitkou z brněnské
do blanenské nemocnice. Doprovázející paní
doktorka se velmi zaradovala, když jsme při
povídání seznali, že její syn studuje na stejné
škole, kde jsem já v polovině minulého
století maturoval. Naléhala na mě, abych si
vzpomínky na tu dobu nenechával pro sebe,
že je dosti těch, které by mohly zajímat, a
abych s tím něco udělal. Jejímu naléhání
jsem po velkém váhání podlehl a po návratu
domů jsem rehabilitoval a zavzpomínal.

Je to už hodně dávno, maturoval jsem před
70 lety, v roce 1950. Byly to prvé roky po vál-
ce, v době, kdy školu představovala jen dů-
stojná historická budova proti nádraží a
dřevěná skladovací bouda ve školním parku,
s jediným technickým prostředkem na škole
- jednoosým Motorobotem PF-62. A samo-
zřejmě krásný park. Jeho součástí byla i velká
dolní rovinatá plocha s jezírkem a cvičnou
lesní školkou. Městské letní kino a kdoví kdo
ještě si z ní ukouslo až někdy později.

Po nástupu do školy (1946) jsem byl pře-
kvapen, že již druhý rok po otevření školy je
zaplněna všemi čtyřmi ročníky, přičemž
druhý ročník byl zdvojený. Důvod byl jedno-
duchý. Ve třetím a čtvrtém ročníku dokon-
čovali studium ti, jimž bylo přerušeno za
války, kdy Němci hranickou lesárnu zrušili.
Ponechali pouze tu v Písku v Čechách. Byli to
oproti nám starší, někteří už i ženatí muži z
lesnické praxe. Druhý ročník byl už regulérní.
Byl zdvojený proto, aby doplnil válečný výpa-
dek a uspokojil zvýšený poválečný zájem o
studium na škole. A k tomu jsme tu byli my,
40 prváků. Věkové rozpětí a věkový průměr
studentů byly neobvykle vyšší, což mělo zna-
telný, a myslím že i pozitivní vliv na celkové
ovzduší na škole, na vztah mezi studenty i
mezi studenty a profesory.

Vedle studentů s válkou přerušeným studi-
em tu však byl i další prvek, zvyšující prů-
měrný věk studentů. Byla to povinná
předškolní praxe. Prakticky to znamenalo to,
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že student byl v přijímacím řízení závazně
přijat, avšak s nástupem do školy až za dva
roky. Byla mu předepsána dvouletá povinná
předškolní praxe, vykonávaná v lesním
provozu, pod vedení učebného pána. Tím byl
provozní pracovník splňující dané požadavky
na vzdělání a pracovní zařazení. O své pra-
covní činnosti si praktikant vedl deník, který
odevzdal při nástupu do školy. Bylo to pro
výuku i pro studenty neobyčejně užitečné
opatření, používané patrně již před válkou.
Studenti přicházeli do školy a o lese a lesních
provozních činnostech už hodně věděli. Stu-
dium bylo jednodušší. Později, při jedné z
oblíbených školských reforem, se toto spe-
cifikum lesnického školství zrušilo. Za několik
let jsem se pak potkal se vzácným panem
profesorem Michálkem a ten si mi postě-
žoval: „Kdepak jsou ty časy, když na škole stu-
dovala vaše generace, s vámi se dalo rozumně

hovořit. Dnes nám sem posílají děti z osmiček.
Já s nimi kupříkladu jdu na školní polesí na
praktikum z pěstování lesa, dám jim přestávku
na svačinu a oni lezou po stromech a hrají si
na indiány.“

Já jsem byl zaměstnán jako lesní praktikant
již od roku 1943, ale k přijímací zkoušce na
Lesnickou školu v Písku jsem se přihlásil až v
roce 1944. Musel jsem k tomu mít souhlas
hejtmana okresního úřadu. Byl to samozřej-
mě shora dosazený Němec, jemuž jsem mu-
sel předložit rodné listy tří generací předků,
abych prokázal, že v mé rodině se nevysky-
tuje nikdo s židovskými kořeny. Na školu se
hlásilo více než 600 zájemců a přijímali jen
40. Byl jsem přijat. Válka skončila během mé
povinné předškolní praxe a já, Moravák,
jsem byl přeřazen do opět otevřené lesárny v
Hranicích.

(Pokračování příště)

Ing. Alois Švenda, CSc.
Publikováno s laskavým svolením autora.
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zpětného rázu, měla neuzamčený dynamický
závěr, z něhož se střílelo při otevřené poloze.
Střelivem byl náboj typu 9 mm Browning.
Existovaly tři druhy zásobníků. Rovné zá-
sobníky na 24 a 36 nábojů a bubnový zá-
sobník na pozoruhodných 96 nábojů. Se
zbraní se počítalo při blízké obraně lehkého
opevnění. ŘOP bylo natolik spokojeno se
zbraní, že v srpnu 1938 objednalo 4000 kusů.

K  dodání zbraní nedošlo, neboť následovala
okupace nacistickým Německem. V  roce
1939 proběhly zkoušky 15 předsériových ku-
sů.

Parametry
· hmotnost: 3,9 kg
· délka zbraně: 810 mm
· kadence: 600 ran za minutu
· ráže: 9 mm

Adam Onderka, 2.A

Kulometná pistole vz. 38
Československé zbraně

Samopal coby střelná zbraň střední velikosti
je určena pro plně automatickou palbu pis-
tolovou municí na krátké, vzdálenosti, zej-
ména v  bojích o zákopy, pevnosti, zástavby.
Poprvé se objevil na konci první světové
války.

Není tedy náhodou, že ve třicátých letech o
tento druh zbraně začala mít zájem i česko-
slovenská armáda, která zjistila, že maxi-
mální dostřel běžných pušek je v  moderní
válce obtížně využitelný a vojáci v boji zblíz-
ka upřednostňují zbraň sice s  menším
dostřelem, ale větším ničivým účinkem. Pro-
to Česká zbrojovka Strakonice představila
zbraň, která dostala oficiální název ,,kulo-
metná pistole vzor 38“ (slovo ,,samopal“
totiž ještě neexistovalo).

Stejně jako naprostá většina samopalů vyu-
žívala pro svou automatickou funkci energii

Rozborka
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Vánoční svátky na frontách druhé světové války
Podobně jako v každém domě té doby, tak i
na frontě se dny vánočních svátků lišily od
těch ostatních. Vojáci dostávali zvláštní pří-
děly potravin, probíhaly bohoslužby, a pokud
to situace dovolovala, tak se zdobily stro-
mečky a vařila sváteční jídla. Ale snad nej-
větším dárkem pro každého vojáka byl dopis
nebo nějaký balíček z  domova od jeho blíz-
kých, který alespoň částečně ulehčil pocitům
odloučení. Většina vojáků toužila po dovo-
lené, ale jen málokdo měl takové štěstí, aby ji
dostal.

První válečné Vánoce roku 1939 se ode-
hrávaly v klidu, uprostřed takzvané podivné
války. Také další rok Vánoc proběhl v  rela-
tivním klidu, největší starostí bylo odloučení
od rodin a blízkých. Vše ale změnil rok 1941,
kdy na východní frontě v  tvrdých mrazech
pokračovala sovětská ofenzíva na mos-
kevském směru. Bojovalo se také pod
Leningradem, kde svátky trávil i poddů-
stojník německého 227. dělostřeleckého plu-
ku Wolfgang Buff, který si k  24. prosinci do
svého deníku poznamenal toto: „Včera padlo
ještě několik výstřelů a pak nastalo hrobové ti-
cho. Smrtelná únava padla na důstojníky i
mužstvo po nadlidském úsilí z posledních dnů.
Všechna očekávání radostného prožití svátků se
ztratila a Vánoce pro nás byly úplně zničené.
Osmdesát padlých a více než
100 zraněných na našem
úseku – i to byl náš vánoční
dárek. Naší situace teď Rusové
určitě využijí a svými protiú-
toky a dělostřeleckými přepa-
dy nám ještě svátky více zkazí.“
Vánoční svátky ale ještě toho
roku byly poměrně bohaté,
každý voják 227. dělostře-
leckého pluku obdržel mimo
jiné po jedné láhvi červené-
ho vína a koňaku a třetinu
láhve sektu, dále konzervu

s  ovocem a dvě jablka, 60 cigaret + tabák a
čokoládu. Mrazivou nocí se pak nesl zpěv
vánočních písní jako je Tichá noc.

Vánoce roku 1942 pro vojáky 6. Paulusovy
armády u Stalingradu byly svátky ještě méně
šťastné, neboť ani na Štědrý den zde boje
neutichly a jediné, co vojáci dostali, byly 3
cigarety a krajíc knäckebrotu. A žádná pošta
z domu … Sovětští vojáci na tom byli o něco
lépe.

Krušné chvilky také prožívali západní spo-
jenci v roce 1944 v  Ardenách, ale právě 24.
prosince se jako zázrakem po týdnu obloha
rozjasnila a vysvitlo slunce. Pro americké a
britské vojáky to byl skutečný dar z  nebes,
neboť jim na pomoc mohlo přispěchat letec-
tvo. Richard D. Sparks, příslušník americké
106. pěší divize, která do 21. prosince
bojovala v bitvě o St. Vith, na tento den vzpo-
mínal takto: „Za úsvitu jsme zaslechli zvuk
letadel a zároveň vyšlo jasné slunce do dne bez
mlhy a sněžení. Obloha byla brzy plná nejrůz-
nějších typů letadel: B-17, B-24, P-38. Slyšeli
jsme dopadat bomby na německé pozice a také
vzdálený rachot kulometů, jak naše stroje na-
padaly německé kolony. Během dne jsme
navštívili zdravotníky, bylo vydáno nové oble-
čení a po dlouhé době jsme měli 3 teplá jídla.
Nejvíce jsme ale uvítali možnost se rychle ospr-

chovat. Večer se pod hvězdnou
oblohou odehrála štědrovečerní
bohoslužba. Cítili jsme se v  bez-
pečí.“

Poslední, šesté válečné Vánoce
pak přinesly radost Spojencům
a také civilistům, kteří mohli
prožít svátky v klidu a míru.

Adam Onderka, 2.A

Příslušníci americké 381. bombardovací
perutě zdobí stromeček
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Vánoce 2020...
Napadl první sněhový poprašek a do okolí
tak vnikla nevídaná atmosféra. Jako by se
najednou krajina kolem nás celá změnila. Vy-
padá jinak, a i lidé kolem se cítí tak nějak
jinak. Jsem si jistá, že nejen pro mě totiž
první poprašek sněhu značí právě Vánoce.
Podle mě Vánoce nejsou jen jeden den v ro-
ce. Je to nálada, atmosféra, vlastně jedna
velká skládačka věcí, vůní a pocitů, opakují-
cích se jenom jednou za rok.

Vánoce jsou nejspíše jediná událost, kterou
můžete vnímat všemi smysly. Slyšet koledy,
cítit chlad, cítit vůni cukroví a chuť jídla, vidět
úsměvy natěšených dětí. Jedním z  nej-
hlavnějších smyslů Vánoc pro mě vždy byla
rodina. Sešli jsme se všichni po roce, se
stejnou náladou a s úsměvem na tváři. Nikdy
se nemluvilo o smutných věcech - a nikoho
by nikdy nenapadlo, že za rok bude vše jiné...

Nenapadlo by to nikdy nikoho. Hrozně rychle
jsme se museli vzdát spousty věcí, a tak se i
náš všední den stal nevšedním. I taková tra-
dice jako Vánoce je rázem jiná, mnohem
složitější. Spousta vánočních tradic se změni-
la. Ježíšek toho možná tolik nepřinese a s ro-
dinou se tolik neuvidíme.

Celá tahle situace vzbuzuje smutek. Lidé si
dělají spíše starosti a k Vánocům tolik nepři-
hlížejí. Kdo by taky přihlížel, spousta lidí
mnoho ztratilo, spousta se obává o své blíz-
ké nebo o svou vlastní budoucnost.
Najednou se kdysi šťastné, usměvavé tváře
proměnily v  ustarané a nejisté. Je mi hodně
líto, že v tuhle roční dobu, dobu klidu, se
k  nám často dostávají špatné informace. I
přesto si dovolím napsat o několika světlých
stránkách Vánoc 2020, i když Vánocům mi-
nulým nebudou sahat ani po kotníky. Mys-
lím, že si lidé začali vážit svého zdraví. Zdraví
je přece věc, která je přána komukoliv, koho
máte rádi, a přitom si ho spousta lidí neváží.
Během tohohle roku jsme ale měli plno pří-

ležitostí si ho opravdu začít vážit. Je to věc
s hodnotou nevyčíslitelnou a myslím, že letos
takové zdraví překoná i hmotné dárky.

Další světlou stránku vidím v tom, že jsme si
bližší. I když je to trochu paradoxní - skrz ka-
ranténu a všechna vládní opatření. Každý z
nás určitě pocítil strach o druhého, ať už o
sourozence, přítele nebo širší rodinu. Může-
me se setkat jen s  některými lidmi, ale tím
hlouběji se tak můžeme poznat, můžeme si
začít více vážit jejich přítomnosti s vědomím,
že na to, jaká je ve světě situace, v  tom
nejsme sami. Nebo jsme dlouho své blízké
neviděli a jejich přítomnost nás potěší jako
nikdy předtím (mně se třeba teď po mých
spolužácích opravdu stýská).

Dalším světlým bodem může být optimis-
mus. Je to velmi malá věc, pro spoustu lidí
ošemetná, i když v  téhle době velmi po-
třebná a ojedinělá. Nemusíme si hned na-
sazovat růžové brýle, ale stačí se jen
rozhlédnout kolem sebe a připomenout si,
jaké krásné věci na světě jsou, radovat se
z  maličkostí, zavolat známému a popřát ve-
selé Vánoce a zdraví do nového roku.

Vím, jak je situace těžká, ale nemůžu opo-
menout, že Vánoce mají pro mě i jistý smysl
naděje. Jak se říká: „Naděje umírá poslední...“
A myslím, že je to pravda. Už jen přemýšlení
nad lepšími zítřky mě tak trochu zahřívá a
dává mi šanci doufat a nebát se toho, co při-
jde. Přece jen je tohle ta nejlepší doba pro ví-
ru, víru v to, že bude líp. A dost možná se to
splní. Já v  to doufám a naději neztrácím.
Doufám, že ani vy ji přese všechno neztrácí-
te. Tyhle zvláštní letošní Vánoce by mohly
mít i jedno originální kouzlo navíc - posilující
víru v lepší zítřky.

Přeji vám pěkné Vánoce a šťastný - snad už
lepší - nový rok v pevném zdraví.

Gabriela Bednaříková, 2.A
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Ideální Vánoce a možná trochu exotiky
Zkoušeli jste se někdy zamyslet, jak by měly
vypadat vaše dokonalé Vánoce? Spousta
cukroví, nebo raději něco slanějšího? Jako
vánoční strome-
ček smrk, nebo
jedličku? Měli
byste odvahu si
je osvěžit i něčím
z ciziny?

Já mám Vánoce
u nás ráda ta-
kové, jaké jsou.
Ovšem, menší
změna čas od
času neuškodí.
Každý rok se
sháníme po dár-
cích, můžeme se přetrhnout při výzdobě by-
tů. Pečeme hordy cukroví a stresujeme se,
jestli všechno včas stihneme. Pak přijde za-
sloužená slavnostní večeře, dárky a neko-
nečné návštěvy příbuzných. Člověk se
nemůže divit, že se občas chce schovat do
pohodlného křesla v  rohu místnosti
s hrnkem dobré kávy , čaje a užívat si klidu.
Zkrátka, mít jen chvilku pro sebe.

Občas se ale neubráníme a začínáme se
toulat v  myšlenkách. Představujeme si, jaké
by to asi mohlo být, kdyby to bylo tak nebo
onak. Třeba já bych své ideální Vánoce viděla
někde v  horách, všude kolem metr sněhu a
poblíž sjezdovka. Žádné běhání po ob-
chodech a hromady lidí kolem. Dopoledne
čtyřiadvacátého prosince bychom si mohli
vyjít na dlouhou procházku nebo si zaly-
žovat. K  obědu jen polévku, pak připravit
vánoční tabuli a ještě před večeří stihnout
několik zvyků. V naší rodině je nejoblíbenější
lití olova. Každý se snaží věštit něco málo ze
své budoucnosti, až vznikají vcelku bizární
příběhy. K slavnostní večeři bychom si dali
lososa s  bramborovým salátem, potom si

pod malou ozdobenou borovicí rozdali dárky
a celý večer zakončili na islandský způsob-
společně si vybrali knížky a četli si.

Na světě je
spousta zají-
mavých tradic,
avšak ne všech-
ny, o kterých
jsem se kdysi
dočetla, by nám
mohli být pří-
jemné jako tato.
Kdybychom se
inspirovali třeba
Argentinou, k  ve-
čeři bychom ne-
měli rybu, ale

páva. Určitě to musí být zážitek, ovšem kde
bych takové maso měla sehnat opravdu
netuším. Na Ukrajině si zase na stromeček
nebo do oken pověsí malé umělé pavouky.
Také věří, že když o Vánocích najdou pavuči-
nu, budou mít další rok štěstí. Arachnofobici
to tam asi nemají jednoduché . Na druhou
stranu to podstatně zjednoduší úklid, ne?
Sportovcům by se mohl líbit zvyk z Venezue-
ly. Lidé tady o Vánocích jezdí do kostela na
kolečkových bruslích. Občas jsou pro ně kvůli
bezpečnosti uzavírány i silnice. Nedovedu si
představit, jak tam vypadá Půlnoční mše.
Asi nikoho nepřekvapí třeba ozdobené pal-
my, stejně jako v  Indii banánovník.

Každý z  nás má jiný vkus a nepochybuji o
tom, že naše ideální Vánoce se budou
v  mnohém lišit. Někdo by byl raději
v tropech než na sněhu. A kdo by měl chuť ,
může si ty letošní svátky i trošku ozvláštnit,
když na to půjde s  rozumem. V  každém pří-
padě jsem dospěla k závěru, že bychom si
měli vánoční čas hlavně užít a netrápit se
zbytečnostmi.

Eliška Dorňáková, 2.C
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Chutě našich předků
Dali byste si třeba sojčí polévku, plněné srnčí srdce,
předkrm z  mozečku nebo plněný zaječí zadek?? Že
to celé zní hrozně divně? Dalo by se říct že ano, ale
přesně tyhle názvy jídel jsou z kuchařky (Ošetřování
a kuchyňská úprava zvěřiny – Jarmila Rakušanová).
Kuchařka má 37 let, na knížku to není moc, ale řekla
bych, že polovinu receptů už nikdo nevaří. Čím to
je?? Domnívám se, že je to tím, že že jsme se naučili
plýtvat, rozhazovat a ničeho si nevážit. Dříve na-
příklad nikoho nenapadlo vyřezat z  divoké kachny
jen prsa a zbytek vyhodit, vykostit zajíce a uložit do
mrazáku nebo třeba říct, že bažant se hodí jen na
polévku……. Pokud to šlo a bylo to možné, zpracovali naši předkové úplně všechno . Třeba
sojky, vrány, straky a taky veškeré vnitřnosti (právo). Pokud byste si chtěli zkusit takový způsob
stravování , přikládám pár receptů z knihy. Pokud na takové lahůdky nemáte chuť, zkuste se
aspoň zamyslet nad tím, že v  minulosti nebyly plné obchody jídla, nedalo se všechno tak
jednoduše sehnat jako dnes, ale i tak lidé dokázali vykouzlit skvostné pokrmy za minimální
cenu a využili všeho, co příroda dala.

Recepty:
Sojčí polévka

2 sojky, 1/4 menšího celeru, 1 střední mrkev,
1 petržel, 1 menší cibule, sůl, 1,5 l vody, 50g
rýže, 30 g másla, 20 g mouky, na špičku nože
muškátového květu, petrželka nebo libeček.

Očištěné, vykuchané a dobře stažené omyté
sojky dáme vařit do vody současně s ko-
řenovou zeleninou, pokrájenou cibulí a solí.
Jakmile je zelenina měkká, vyjmeme ji a dále
vaříme sojky doměkka. Pak je vyjmeme, obe-
reme z kostí a nadrobno pokrájíme. Do
polévky zavaříme rýži a slabě ji zahustíme
máslovou jíškou. Necháme povařit. Do ho-
tové polévky vložíme pokrájené sojky, zeleni-
nu. Podle chuti přisolíme, okořeníme
muškátovým květem, popř. pepřem. Přidá-
me nadrobno posekanou petrželku nebo
libeček a podáváme .

Předkrm z mozečku

1 mozeček, 1/2 I vody, 4 lžíce 8% octa, 2
jalovčinky, 4 celé pepře, 1 cibule, lžíce petr-
želky, sůl, mletý pepř, 1 vejce, 2 lžíce mouky,
80 g tuku se sádlem nebo oleje, kečup.

Mozeček kterékoliv zvěře spárkaté zbavíme
blan a omyjeme. Uvaříme ve vodě s octem,
cibulí, petrželkou, celým pepřem a jalovčin-
kami. Vařený mozeček necháme vystydnout
a pokrájíme na plátky, které opepříme, poli-
jeme těstíčkem a usmažíme. Mozeček také
můžeme posekat na kousky, opepřít a zamí-
chat do těstíčka, z kterého pak na oleji nebo
tuku lze usmažit placičky.

Příloha: rohlík nebo opečené plátky
žemlovky a kečup.

Michaela Jílková, 3.B
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Hraničářův učeň
John Flanagan

Vítejte v  království Araluen. V  království rytí-
řů, obyčejných rolníků, baronů, bájných
stvůr, sekt, klanů a také záhadného sboru
hraničářů. Jednou z hlavních postav této stá-
le rozšiřující se série je mladý a malý chlapec
Will. Ještě jako novorozenec přišel o rodiče,
nikdo kromě jedné osoby ale neví, kdo byli
jeho rodiče , a tak byl předán do pěstounské
péče na hrad Redmont, kde o všechny si-
rotky z okolí pečují služebníci barona Aralda,
který každému sirotkovi dává možnost k  to-
mu, aby se vyučil v  to, co se k němu nejvíce
hodí. Will se chce nejprve stát vojákem, a tak
se chce hlásit do vojenské školy, kde ho
ovšem odmítnou, protože je na to vzrůstově
příliš malý. Will je v  koncích a bojí se, že se
z něj stane žebrák, protože neví, co by mohl
v budoucnu dělat. V tu chvíli přichází na scé-
nu tajemný a zároveň nejlepší a nejslavnější
královský hraničář království Araluen, Halt.
Díky jistému testu vezme Halt Willa do učení,
aby se z něj stal nový královský hraničář. Bě-
hem výcviku získá Will luk, hraničářské nože,
hraničářskou maskovací pláštěnku a hrani-
čářského koně. Nemá žádnou velkou zbraň a
to proto, že hraničáři jsou především zvědi, a
když dojde na boj, tak to jsou tiší a rychlí za-
bijáci útočící z  úkrytu, z dálky a v  nejhorším

případě rychle zblízka. Zažije také spoustu
perných chvil a také zažije svůj první hrani-
čářský úkol... Jestli se chcete dozvědět o
Willových a Haltových dobrodružstvích, tak
vám doporučuji si tuto tuhle knižní sérii pře-
číst. Hraničářův učeň není klasická fantasy,
pár “kouzelných“ bytostí, schopností či
předmětů se tu objeví, ale ve větší míře je to
román. V knize vás čeká spoustu dobrodruž-
ství, lásky, nervy drásající chvíle, šťastné chví-
le, ale ovšem i smutné a dojemné chvíle. Jak
už jsem zmiňoval, tak tato skvělá série se
stále rozrůstá. Aktuálně má čtrnáct dílů a dva
díly vypravující Haltův příběh o tom, jak se
stal hraničářem. Nedávno byl také oznámen
patnáctý díl. Pan Flanagan má ještě jednu
sérii, ve které je jiná země, ale je ze stejného
světa a pár postav ze série Hraničářův učeň
se tam objeví. Tato série se jmenuje Bra-
trstvo, o které udělám samostatnou recenzi.
To je ovšem jiný příběh, se kterým vás se-
známím někdy jindy. Za mě je Hraničářův
učeň skvělá série a jsem rád, že ji pan Flana-
gan ještě neukončil a má stále nové nápady,
kterými tento nádherný svět stále vylepšuje.

Jiří Kohn, 3.A
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Vikingové
Knižní trilogie Lasse Holma

Rád bych vás seznámil s knihami od spisova-
tele Lasse Holma, které jsem objevil teprve
rok zpět. Knihy jsem si okamžitě zamiloval, i
přes to, že se jedná o historický román a de-
tektivku, a ne o fantasy literaturu, kterou
preferuji. Spisovatel zde využil historii, pro-
tože se zde objevují postavy, které skutečně
žily, ale zapojil i svoji fantazii, protože si ně-
které postavy upravil, vymyslel, přičemž si
částečně vymyslel i děj románu. Již z  názvu
zjistíme (stejný název nese i seriál, o kterém
si můžete přečíst v jiné mé recenzi v tomto
čísle), že se zde bude jednat o vikingy, silné
válečníky z  Dánska, Finska, Švédska a
Norska. Knihy nesou názvy Vikingové - Po-
msta synů, Vikingové - Nájezdy synů a Vikingové
- Smrt synů. V knihách se objeví postavy zná-
mé buď ze stejnojmenného seriálu nebo
z  historických záznamů, jako jsou Ragnar
Lodbrok, Lagertha, Björn Železný bok, Half-
dan Bílý šat, Ivar Bezkostný, Sigurd Hadí
oko… Příběh se odehrává v  Anglii na jaře
866. Hlavní postavou je chlapec jménem Wu-
lf, který později získá nové jméno Rolf a k ně-
mu mnoho přízvisek jako Rolf Troufalec,

Jasnozřívý Rolf a Rolf Syn otrokyně. Rolf je
synem dánské ženy, která jej odmala vede
k  severské víře v  bohy, jako je Thor, Ódin,
Loki… Posléze ho ovšem musí poslat do kláš-
tera, ze kterého Rolf později uteče. Kvůli jis-
tým událostem se dostane na šibenici, život
mu však zachrání nájezd vikingů na vesnici,
ve které ho chtějí popravit. Vikingové jej za-
jmou, protože zjistí, že mluví jejich řečí a zná
jejich mytologii. Po nějaké chvíli si jej však
oblíbí a považují jej za sobě rovného. Rolf
zjistí, že vikingové, se kterými žije, jsou pouze
“jednotkou“, která byla poslána jako předvoj
mnohem větší armády, kterou vedou synové
slavného Ragnar Lodbroka, jejichž jména
jsou Björn Železný bok, Halfdan Bílý šat, Ivar
Bezkostný a Sigurd Hadí oko, aby pomstili
smrt jejich otce. Když Rolf zjistí, že Ragnar
nezemřel přirozenou smrtí, začne pátrat po
tom, co se ve skutečnosti stalo...Sérii
Vikingové jsem si velmi oblíbil a mrzí mě, že
už je u konce. Je zde ovšem možnost, že se
k  nám Rolf ještě vrátí, protože v  epilogu zá-
věrečného dílu se spisovatel zmiňuje o tom,
že Rolf v  dalších knihách získá mnoho

dalších jmen - a jedno ze  jmen,
které bylo v  epilogu zmíněno, je
Rollo (v seriálu bratr Ragnara
Lodbroka a z  historie nor-
manský náčelník, později vévo-
da). Jestli se dočkáme dalších
příběhů, to ukáže pouze čas.
Já v  to velice doufám a vřele
vám tuto úžasnou sérii do-
poručuji.

Jiří Kohn, 3.A
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Seriál Vikingové
Vikings

Vítejte ve světě severských válečníků zvaných
Vikingové. Vikingové byli převážně rybáři,
obchodníci a zemědělci, kteří se ovšem
v  době nájezdů stávali drsnými a silnými
válečníky ovládajícími boj s mečem, sekerou,
štítem, kopím nebo lukem a vydávali se na
svých válečných lodích přepadávat cizí země
a získávat zlato, zvířata, otroky atd. Jedním
z  těchto seveřanů je chudý farmář Ragnar
Lodbrok (Travis Fimmel), skutečná historická
postava, údajný syn pána bohů Ódina, který
je ovšem vynikající válečník a podle věštce
mu bohové určili zářivou a bohatou
budoucnost. Proto je také otevřen novým
nápadům a hledá možnosti, jak ukázat světu,
kolik v něm toho je. Když zjistí, že na západě
má být země oplývající bohatstvím, a získá
předmět umožňující nový způsob navigace
po moři, tak neváhá ani chvíli a začne
osnovat plány, jak se tam dostat, i přes
nesouhlas jeho jarla (“náčelníka“) Haraldsona
(Gabriel Byrne). Vydá se na západ s  jednou
lodí, kterou mu vyrobí jeho přítel a stavitel
lodí Floki (Gustaf Skarsgård), ve
které bude cca 20
mužů, mezi nimiž je i
jeho bratr Rollo (Clive
Standen) a Floki.
Ragnarova manželka
Lagertha (Katheryn
Winnicková) a jeho syn
Bjorn (Alexander
Ludwig) s dcerou Gydou
(Ruby O'Leary) mezitím
zůstávají v  Norsku, aby
se starali o farmu. S  tím Lagertha ovšem
nesouhlasila, protože je štítoškou, to
znamená, že je to žena, která umí bojovat

stejně dobře jako muži, a některé dokonce
předčí. Nakonec se situace mezi Ragnarem a
jarlem Haraldsonem vyhrotí natolik, že se
jarl Haraldson pokusí Ragnara zabít. Ragnara
ovšem pouze zraní a ten, i přes své zranění,
vyzve jarla Haraldsona na souboj na život a
na smrt, přičemž vítěz získá titul jarla...Jak
bude příběh Ragnara Lodbroka pokračovat,
si už ovšem musíte zjistit sami. Mohl bych
zde psát velmi dlouho o Ragnarových
dobrodružstvích, o tom, na jakou další pozici
se dostane, o zradách, které zažije a které
dokonce způsobí on sám, o tom, jak jeho syn
Bjorn zatočí s  příběhem, o nových
spojenectvích atd. Existuje dokonce i knižní
trilogie zabývající se příběhem Ragnara a
jeho synů, o které se časem také zmíním.
Abych to tedy zhodnotil. Vikings je vynikající
seriál z produkce společnosti Netflix, se
zajímavým příběhem, který je plný bojů,
lásky, zrady a zajímavých míst. Vikingové
mají před sebou ještě posledních 10 dílů,
které měly vyjít na konci

listopadu roku 2020. Na
jednu stranu se těším na
zakončení příběhu, ale na
druhou stranu mě mrzí,
že se budu muset s tímto
skvostem rozloučit.

Jiří Kohn, 3.A
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The Walking Dead
Postapokalyptický seriál

Představte si, že jste pár měsíců v kómatu v
nemocnici, po celou dobu nic nevnímáte, pak
se ale proberete a zjistíte, že svět je vzhůru
nohama. Přesně tak se cítil Rick Grimes
(Andrew Lincoln), jedna z  hlavních postav
postapokalyptického seriálu Živí mrtví (The
Walking Dead). Rick je policajt a při jednom
policejním zásahu je těžce zraněn. Během
doby, kdy byl v kómatu, se ve světě objevila
nová nemoc způsobená neznámým virem.
Nikdo přesně neví, odkud virus pochází, ale
jedno se ví jistě - zasáhl celý svět a život už
nikdy nebude takový, jaký byl. Nemoc/virus
způsobuje totiž to, že jakmile umřete, ať už
přirozeně nebo cizím zaviněním, tak opět
procitnete, ale jako tupá, nenažraná, pomalu
chodící bytost neboli zombie. Tuto nemoc
můžete získat i tím, že vás zombie (mrtvák -
seriálový název) kousne. V  tomto případě se
dá ovšem přeměně zabránit a to tím, že když
jste byli kousnuti např. do ruky, tak se ruka
musí oddělit od těla, čímž se zabrání šíření
viru. Když se Rick probere, tak
první, na koho pomyslí, je samo-
zřejmě jeho manželka Lori (Sarah

Wayne Calliesová) a jeho syn Carl (Chandler
Riggs). Během první série objeví malou sku-
pinu lidí, která ho zavede do jejich tábora, ve
kterém je jeho rodina a jeho parťák Shane
Walsh (Jon Bernthal), který si během Rickovy
nepřítomnosti vybudoval s  Lori vztah, pro-
tože si všichni mysleli, že Rick je mrtvý. Po
Rickově návratu Lori ukončí vztah
se  Shanem. Během celého seriálu všichni
prožívají spoustu děsivých, nebezpečných,
krutých a nervy drásajících chvil. Samozřej-
mě zažijí i šťastné chvíle, kterých si musí vá-
žit, protože v  tomhle novém krutém světě
jich je poskrovnu...Pokud chcete vědět, co
bude dál, tak se musíte podívat na seriál z
produkce americké televizní stanice AMC sa-
mi. Abych to zhodnotil, The Walking Dead je
vskutku skvělý seriál, který není ovšem pro
slabší povahy. Má skvělý a napínavý příběh,
který vás jen tak nepustí. K  tomuto seriálu
byly vytvořeny další dva seriály z tohoto svě-
ta, tzv. spin-offy, Fear the Walking Dead a

The Walking Dead: World Beyond. Podle
všeho by měl vzniknout
ještě jeden seriál a film
o Rickovi. Samotný se-
riál The Walking Dead
ovšem ještě neskončil.
Čeká nás ještě poslední
jedenáctá série se  třiceti
díly a já osobně se na ně
velmi těším.

Jiří Kohn, 3.A
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V síti
Varovný dokument

V síti je dokumentární film o zneužívání dětí
na internetu přes sociální sítě jako je
Facebook, Instagram, Skype atd. Na začátku
filmu je konkurz, kde režiséři hledají dospělé
herečky, které ovšem vypadají na 12 let. Na
konkurz přišlo cca 30 hereček, z  toho 19 se
filmařům svěřilo s tím, že se zneužíváním na
internetu mají zkušenosti a že si to prožili.
Nakonec byly vybrány tři herečky, kterým
byly vytvořeny pokoje z  jejich dětství. Dívky
byly nalíčeny, oblečeny a učesány tak, aby
opravdu vypadaly na dvanáct, a také jim byly
založeny falešné účty na sociálních sítích.
Většinou byla využívána služba Skype. Každá
z  hereček měla notebook, přes který
komunikovala s „predátory“ a vedle
notebooku telefon, přes který komunikovala
s režiséry. Celý film jsem sledoval s údivem a
znechucením, protože to, co „predátoři“
dělali, bylo opravdu příšerné. Došlo i na
schůzky s  některými z „predátorů“
v  kavárnách, se zálohou v  podobě skryté
ochranky. Jednoho „predátora“ dokonce
poznala členka štábu a dotyčného si pak
vyhledali a promluvili si s ním. Muž se ovšem

snažil vše popřít a vyhýbal se odpovědím.
Film byl natočen kvůli rozšíření těchto
informací mezi lidi, hlavně mezi rodiče.
Během celého experimentu se ozvalo cca
2500 predátorů. Všechen natočený materiál
byl předán policii, která zahájila vyšetřování.
Abych to tedy zhodnotil, film byl velice
poučný, zajímavý, ale taky nechutný.
Neuvěřili byste, čeho byli „predátoři“ schopní
a jak „slizce“ se chovali k  herečkám. Tento
film by měl vidět každý rodič, aby věděl, jak
předcházet zneužívání svého dítěte na
internetu. Jediné, co bych filmu vytkl, je to, že
některé části mohly být více rozostřené nebo
vyloženě rozkostičkované, ne jenom
rozmazané.

Jiří Kohn, 3.A
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Lidé a současnost

Současnost a krátký pohled do minulosti

Žijeme ve 21. století v době, kdy nás přímo neovlivňují válečné konflikty, máme nadbytek po-
travin, veškeré technologie (včetně medicíny) jsou na samotném vrcholu, a i pouhý rohlík si
dnes můžeme objednat přes web. Máme tak prakticky neomezenou možnost nechat si
všechno přivézt bez vynaložení větší energie. Možná si to někteří nepřipouští, ale já jsem
přesvědčen, že žijeme v období  blahobytu. Na druhou stranu je dnešní doba neuvěřitelně
uspěchaná, výkonově orientovaná a často nás tíží kritický nedostatek času a pohybu (aniž
bychom si to uvědomovali – nemáme na to čas). Přes to všechno se může zdát, že současná
doba je v podstatě „easy“. Ale je tomu opravdu tak? Zkusme se vrátit o desítky let zpět.

Ve velké části 20. století byla situace přesně opačná. V  periodách zuřily válečné konflikty,
člověk byl rád, když si poslechl rádio nebo pustil černobílou televizi. Lidé se spokojili s krajícem
chleba a bílou kávou či čajem. Pokud si člověk chtěl koupit ovoce, musel si stoupnout do fron-
ty. Chtěl-li si člověk pořídit auto nebo nábytek, bylo mu přiřazeno pořadové číslo. Takřka
všichni lidé však měli práci i dostatek času se scházet a sdílet své životní zkušenosti. Navíc ne-
chyběl spontánní pohyb jak dětí, tak dospělých.

Z  výše uvedeného je zřejmé, že každá doba přinášela zcela jiné možnosti. Nechci hodnotit,
která doba byla složitější (lepší), ale spíše se zamyslet, co je pro nás skutečně důležité,
abychom byli psychicky i fyzicky zdravými jedinci v současné době. Je zřejmé, že materiálních
statků máme dnes nadbytek. Naopak nedostatek času, společenský tlak, uvědomění si
vlastní identity a nedostatek pohybu jsou aspekty, které nás tíží nejvíce. Co s tím?

Zamyšlení nad současným stavem

Nedostatek času je způsoben našim zaměstnáním , které často trvá do pozdních od-
poledních hodin. Poté, co člověk přijde domů, čekají ho běžné rodinné povinnosti. Často se
stává, že lidé kromě své hlavní práce mají jinou (druhou) práci nebo se věnuji činnostem ,
které pouze „utápí“ čas (sociální sítě, PC hry, chaty atd.), který by jinak mohli využít smyslu-
plněji. Po určité době jedinec zjistí, že mu pro rozvoj duševního zdraví nezbývá žádný čas.
Většinou dojde ke zhoršení psychického zdraví a člověk se cítí nespokojen. Jak tento stav
změnit, když není čas? Není jednoduché si sám se sebou povídat a přiznat si, že některé
činnosti , které člověk dělá, jsou naprosto zbytečné.

Společenský tlak je něco, co si v podstatě přímo neuvědomujeme, přestože jsme tímto tla-
kem přímo determinování, společně s  pudy, které jsou dané a nemůžeme je ovlivnit. Spole-
čenský tlak je v podstatě všechno, co děláme, ale někdy bychom to ani dělat nechtěli. Příkladů
bych mohl uvést mnoho, ale jen namátkou. Musím mít facebook, nebyl bych „in“. Musím mít
auto, jinak bych byl „loser“. Musím mít trendy oblečení. Musím kouřit, protože kouří i blízký
kamarád. Musím jít do McDonaldu, protože je to cool. Musím neustále něco fotit a postovat,
abych byl zajímavý…..Tento tlak často mívá negativní vliv nejen na fyzickou kondici, ale také
na psychiku ,protože neustále něco musím.
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Vlastní identita je něco, čím bychom měli být zajímaví a odlišní. Mám hrozně rád jiné, „pest-
robarevné“ lidi. Bohužel, je jich čím dál méně. Co myslím vlastní identitou? Uvědomění si sebe
sama . Kdo jsem, proč tady jsem, kam směřuji nyní a kam bych jako svébytná osobnost chtěl
směřovat. Je hrozně moc důležité myslet občas na sebe, přemýšlet nad sebou a dělat to, co je
pro mě opravdové.

Jeden příběh za všechny

Mám kamaráda s  kterým jsem strávil „klíčové“ roky života. Chytrý, neuvěřitelně cílevědomý,
pracovitý a férový kluk. Navíc býval i velmi houževnatým sportovcem (do SPŠS Lipník nad Beč-
vou běhal velmi často z Hranic tam i zpět). Vysokou stavební školu dělal v podstavě způso-
bem, že jezdil jen na zkoušky. Každý volný den studia jezdil 50 km na kole na šestou hodinu
ranní sbíjet euro palety, aby mohl pokrýt asi 5 stavebních spoření, které rozepsal na jednotlivé
členy rodiny. Navíc skoro všem rodinným příslušníkům nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu
a přebytky prodával ČEZu (dnes už to nejde:-). Věděl, že od nikoho nic nedostane, takže, jak já
říkám, prostě „rýsoval“ (rozuměj – makal). To vše mezi 19. a 24. rokem života. Hned po studiu
koupil jako investici rodinný dům. Nastoupil jako projektant do stavební firmy, kde pracoval
cca. 4 roky. Během těchto let samozřejmě dělal po nocích i „své“ projekty. Na nic neměl čas,
včetně sportu, navíc mu přítelkyně týden před svatbou řekla – „ne“, kdy bylo samozřejmě vše
připravené (jo holky dokáží v životě hodně zamíchat kartami:-). Po cca 4 letech dal výpověď a
založil stavební firmu s kamarádem, který je stejný pracant, ale je jinak hodnotově založený.
Z  práce hlavou se stala hlavně práce rukama, ale ta mu nebyla cizí. Samozřejmě po nocích
stále projektoval. Velmi rychle se jim začalo dařit a vydělávat více než průměrně vydělávající
občan. Vzal si novou ženu a rychle počali 3 děti. On pracoval od rána do noci a ona vy-
chovávala ratolesti. Občas jsme se potkali, prohodili pár slov a já si povšiml, že už je trochu ji-
ný. Ztratil svoji skromnost. Chtěl stále víc, koupil tohle, chtěl tohle, pak zase tamto. Ale neměl
k tomu racionální důvod. V průběhu několika let ho práce absolutně semlela. Mnohokrát jsem
mu říkal, že až ho srazí auto nebo onemocní, tak mu léta nikdo nevrátí. Navíc mu děti „vyletí
z hnízda“. Vždy to ode mne vzal a říkal, že ještě pár let a pak už na to kašle a zpomalí. Samo-
zřejmě nezpomalil a „rýsoval“ pořád stejně. Já na něm ale viděl (kromě toho, že přišel o vlasy),
že je čím dál více „zlomený“ a mohl by nastat zlom. Poslední rok naznačoval, že by k  tomu
mohlo dojít. Je to pár dní, co mi řekl, že položili firmu. Myslím, že je to nejlepší rozhodnutí v je-
ho životě. Konečně se zastavil a uvědomil si, že život nejsou jen peníze, ale i záliby, rodina a
vlastní volný čas. Když mi to říkal, tak jsem v něm zase viděl toho skromného kluka, který se
těší, až zase bude moci oprášit boty a vyrazit někam s rodinou. Proč tento příběh píšu ? Pro-
tože bych nikdy nevěřil, že hon za úspěchem může ovlivnit úplně obyčejného (neobyčejného)
kluka z panelové čtvrti. Naštěstí si uvědomil, že jsou věci, které si za peníze zkrátka nekoupí!
Ale stálo za to těch cca 12 let?

Nedostatek pohybu (jak spontánního, tak organizovaného) v dnešní době zapříčiňuje mnoho
faktorů. Můžeme zmínit právě nedostatek času, spoléhání na pokrok v medicíně, příliš velký
počet jiných podnětů, možnost si vše nechat poslat nebo naopak si vše přivézt apod. Z mého
pohledu je největším problémem špatný příklad (tedy výchova). Někteří rodiče sami nebývají
příliš pohybově aktivní a tento nešvar předávají svým potomkům. Nemusíme se vracet v čase
příliš daleko. I já jsem chodil takřka celou základní školu pěšky a po návratu jsem trávil čas vý-
hradně venkovními hrami. Zkrátka spontánního pohybu jsme měli nadbytek a bylo nám fajn.
O další generaci zpět, chodily děti běžně pěšky do přilehlých vesnic. Vrátili se zpět a pomáhali
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s domácími pracemi nebo „lítali“ po venku. Nikdo to neřešil, tak to prostě bylo. V dnešní době
tohle neexistuje a lidé si málo uvědomují, že v důsledku nedostatku pohybu budou mít výraz-
ně sníženou kvalitu života. Co způsobuje nedostatek pohybu ? Vznik obezity, onemocnění sva-
lů a cév, zvýšení krevního tlaku, ochablost svalů, bolest páteře a kloubů, snížení kvality spánku
a vznik psychických problémů.Dalším problémem, který spatřuji, je to , že lidé často začnou
sportovat kvůli někomu jinému nebo se snaží někoho kopírovat a plně si neužívají výborně vy-
užitý volný čas. Často si také všímám, že když se začnou lidé hýbat, chtějí být vidět, poslouchají
hudbu, jsou protkáni technikou a já si vůbec říkám, zda to plní původní účel. Místo toho, aby si
užívali přírodu, trochu si „mákli“ a všechny starosti šly stranou, tak sledují tep, beaty jim bičují
bubínky a už se nemohou dočkat, až svůj super výkon „hodí“ na sociální síť. Co k tomu říct ? Je
perfektní, že se lidé alespoň trošku více hýbou (protože spontánního pohybu je velmi málo, ale
já mám na skutečný sport jiný pohled.

Pár slov závěrem

Zastavme se, řekněme si, kdo jsme, co chceme a kam chceme směřovat. Nikoho nekopírujme,
nedělejme něco, jen kvůli tomu, že je to „trendy“. Nepodléhejte davu, jen tak si zachováte
vlastní identitu. Jen tak si vás ostatní budou skutečně vážit a vy budete šťastní. Poctivě darujte
svůj čas práci (škole), rodině, příbuzným, kamarádům, ale nezapomínejte sami na sebe a na to,
že pohyb vás udělá opravdu zdravějšími a šťastnějšími.
Když přemýšlím, čím bych text definitivně ukončil, a přitom to nebylo moc dlouhé, na-
padá mě již jediné slovo, které je v dnešní době moc důležité. Naučit se říkat - „ne“……!

Mgr. Pavel Strýček
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Hvězda naděje

Andělé blankytní oblohou plují

na saních stříbrných rozváží něhu

dvě bílé laně úkryt si hledají

v smaragdu borovic, úbělu sněhu

A zlatá hvězda na nebi září

jak vzácný klenot do temnot svítí

prchavý úsměv hledá v tvé tváři

a skrytá tajemství v jehličí síti

Ta hvězda Betlémská jasně se třpytí

do očí pohaslých navrací jas

zvěstuje naději v pozemském žití

všech srdcí dotkne se vánoční čas…

Zlata Stříbrná

Na křídlech múzy

Návrat domůPůlnoční měsíc tajemný kouzelník
září nad vrcholky stromůZ údolí ozval se dravce křika srdce tvé táhne tě domů

Do teplé domova náručeměkké jak vlněný šálRozpustí ledové obručeodvahu dodá jít dál
Ledové obruče na dušiodplynou jak těžký rokUsměj se smutek ti neslušíudělej první krok....

Zlata Stříbrná



29

Sranda z lesa od Homelesa

by Welarius
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Nikdo není dokonalý
Napadlo nás položit některým kamarádům z  naší školy pár logických otázek. Byly jsme
překvapeny , jaké odpovědi padly, ale předpokládáme, že si z toho většina dotázaných udělala
srandu. S tím jsme tak nějak počítaly, takže odpovědi jsou na takové úrovni a my jsme vybraly
ty nejvtipnější.

1.otázka:

Když stojíš na Karlově mostě, díváš se
na Labe nebo do Labe?

Správná odpověď: na Vltavu

Nejvtipnější odpovědi:
• Mám být jakože blbá nebo napsat, že

se dívám na Vltavu?
• Nad Labe

2.otázka:

Kolikrát vyhrál Trojský kůň Velkou
Pardubickou?

Správná odpověď: Nikdy, protože byl
dřevěný

Nejvtipnější odpovědi:
• Nikdy, protože nedal Taxisův příkop
• Třikrát

3.otázka:

Mám otce i matku, ale nejsem jejich
syn, co jsem?

Správná odpověď: Dcera

Nejvtipnější odpovědi:
• Vnuk
• Nechtěný
• Adoptovaný

4.otázka:

Kolik je potřeba oleje na usmažení
stehna z kapra?

Správná odpověď: Kapr nemá stehno

Nejvtipnější odpovědi:
• Tolik jako na usmažení prasečího

křídla
• Nejmíň 1 litr 5.otázka:

Kolik měsíců má 28 dní?

Správná odpověď: všechny

Nejvtipnější odpovědi:
• Pouze únor
• Žádný
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9.otázka:

Kde leží město Mandragora?

Správná odpověď: Mandragora je rostlina

Nejvtipnější odpovědi:
• V Ostravě

6.otázka:

Kolik zvířat vzal od každého druhu
Mojžíš na svou archu?

Správná odpověď Archu postavil Noe,
takže žádné

Nejvtipnější odpovědi:
• Kámo, jsem ateista a vím ze to nebyl

Mojžíš, ale Kain a Ábel, pane...
• Nevím, nejsem věřící
• Bobra only...

8.otázka:

Kolik samohlásek je ve slově krk?

Správná odpověď: žádná

Nejvtipnější odpovědi:
• Stejně jako ve slově smrk

7.otázka:

Kde sídlí český papež?

Správná odpověď: český papež neexistuje

Nejvtipnější odpovědi:
• Na Vyšehradě
• V Číně
• Papež je Argentinec

Aneta Horáková, 1.B
Eliška Hrabcová, 1.B
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