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Milí čtenáři,

v  novém čísle Homelesu je pro vás připra-
veno mnoho zajímavých článků z  historie,
aktuálního dění i zajímavostí z přírody.

Situace nám nedovoluje se vrátit do lavic a
distanční výuka se zdá nekonečná. Ale třeba
díky ní si najdete nový koníček v okolí svého
bydliště, obnovíte kontakty se svými bývalý-
mi spolužáky nebo budete poznávat své
okolí. Ať si najdete zábavu jakoukoli, snažte
se čas využít naplno.

Doufáme, že se budeme moci co nejdříve
vrátit do školy a posbírat mnoho zážitků se
spolužáky. Užívejte si jara plnými doušky a
pěkné „domácí“ Velikonoce!

Příjemné čtení vám přeje tým časopisu Ho-
meles!

MH

VV   mmiinnuulléémm ččííssllee jjssttee mměěllii mmoožžnnoosstt ppřřeeččíísstt ssii
úúvvooddnníí ččáásstt uunniikkááttnníícchh vvzzppoommíínneekk IInngg..  AAllooiissee
ŠŠvveennddyy,, CCSScc..,, aabbssoollvveennttaa nnaaššíí šškkoollyy zz   rrookkuu
11995500, na jeho osobní studentský život a teh-
dejší podmínky lesnického vzdělávání. Pro-
tože se jedná o poučný a čtivý text, rozhodli
jsme se po dohodě s autorem, že mu nechá-
me vyniknout tak, jak si zaslouží, tedy v jeho
celistvé působivé podobě.

KKee kkoonnccii ttoohhoottoo šškkoollnnííhhoo rrookkuu tteeddyy ooččeekkáávveej-j-
ttee mmiimmoořřááddnnéé vvyyddáánníí HHoommeelleessuu,, kktteerréé bbuuddee
cceelléé vvěěnnoovváánnoo ttěěmmttoo vvzzppoommíínnkkáámm.. MMááttee ssee
nnaa ccoo ttěěššiitt!!

Mgr. Jan Beláň
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Burzy a nábory nových žáků v době pandemie

1. března vypršel termín na odevzdání při-
hlášek pro nový školní rok, který nastane od
září 2021.

V  normální době jsme měli předem nasta-
vené a praxí zažité postupy předávání infor-
mací o  naší škole potencionálním budoucím
studentům. Tím byly především podzimní
burzy a na začátku nového roku dny
otevřených dveří.

Vládní opatření k  potlačení pandemie viru
způsobujícího nemoc COVID-19 ovšem
otřáslo základy i  v  této oblasti. Museli jsme
vymyslet, jak o  nás dát vědět jinak. Tyto
úvahy se krystalizovaly do konkrétních
podob i  díky tomu, že od března loňského
roku pracujeme na tom, abychom byli naši
školu schopni prezentovat moderními způ-
soby při zachování našich tradic a lesnických
hodnot.

Olomoucký kraj jako náš zřizovatel vytvořil
mapu školství, kde jsou uvedeny všechny
školy a dětská zařízení v  tomto kraji. Také
jsme společně připravili první představující
video, které je dostupné na webu mapy škol-
ství: https://olomouckeskolstvi.pincity.cz/.

Po nějaké době, během které jsme se dál pi-
lně vzdělávali v  moderních technologiích a
používání sociálních sítí, jsme získali možnost
natočit „burzovní“ video. Pod tím jsme si
neuměli moc dobře představit ideu – po-
stavíme stánek a budeme se tvářit, že kame-
raman přišel ke stánku a my jej máme
nalákat? Poučeni ze seminářů jsme nakonec
oslovili maturanta, Zdeňka Růžičku, zda by
diváky videem provedl. Toto video je za-
řazeno do jednoho velkého hodinového ma-
ratonu dvaceti škol. Vyčníváme právě tím, že
nemáme postavený stánek a diváky bereme
ven, do arboreta. A  úspěch myšlenky nám
pěkně ukazují i  počty zhlédnutí – na výše

uvedeném webu olomouckého školství má
hodinové video cca 600 diváků. Když jsme
naše video z tohoto balíku vyjmuli a zveřejnili
ho na facebooku, stalo se nejsledovanějším
videem za celou dobu prezentace školy na
této sociální síti.

Díky Olomouckému kraji jsme měli hotová
dvě videa, která prezentují to, co naše škola
dokáže nabídnout z  pohledu nabídky matu-
ritního oboru, kroužků a ukázala nám školu
oficiální. Obě jsme na sociálních sítích publi-
kovali a propagovali v  době prvních dvou
dnů otevřených dveří.

Pro třetí DOD jsme chtěli ukázat, že se naši
studenti umí i bavit. Připravili jsme dvě videa
– za prvním stojí kolega Jirka Pod-
horný  s  videem „Mission Possible“, prostě
čtyřletá mise, která pobaví a naučí. Já jsem
připravila sestřih fotografií s titulem „Captain
Lesák: Homecoming aneb od fámula po pá-
na lesa“. Mission Possible byla zveřejněna na
třetí den otevřených dveří a druhé video bylo
nejprve prezentováno postupně „per partes“
(neboli po částech) a úplně nakonec bylo
zveřejněno celé. Jeho hlavním cílem bylo, aby
se nerozhodnutí rozhodli pro nás.

A  nyní se dostávám k  tomu nejdůležitější-
mu… Viděli jste videa? Udělali byste něco
jinak? Máte nápad na zajímavý scénář? Nebo
jste již něco podobného natočili?

Ve spolupráci s oběma češtináři a s učitelem
ICT jsme pro vás nachystali jedinečnou šanci
– do konce května odevzdejte vaši vizi, scé-
nář, nápad na reklamu – nejen video, ale
i  třeba do tisku… neboli cokoliv podobného
na téma – „Jak vidíme školu my - současní
studenti“.

Už teď se těšíme na vaše práce! Radit se je
povoleno!

Ing. Helena Drozdová
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Přímo z ředitelny
Milí čtenáři,

radost z  nového roku 2021 jako očekávání
něčeho lepšího nám zkazili vládní představi-
telé ještě před jeho začátkem. Od 27. 12.
nám opět utáhli šrouby a přešli jsme do
opatření spadajících do kategorie 5 vládního
PSA. Školy se opět téměř hermeticky uzavře-
ly a od té doby stále pokračujeme
v distančním vzdělávání.

Věřili jsme, že v  půlce února se ko-
nečně s některými z vás uvidíme „face to fa-
ce“. Další optimistickou vizi jsme očekávali se
začátkem března, u  nás konkrétně od 8. 3.
neboli po jarních prázdninách. A opět nejsou
naše naděje naplněny. Nyní tedy směřujeme
naše myšlenky k ukončení třítýdenní uzávěry
a společně se už snad konečně v brzké době
dočkáme, byť  s  pravděpodobně povinným
testováním ve školách.

Věřím, že nikomu z nás takto dlouhý distanc
nesvědčí, nejméně ze všech našim maturan-
tům. Ti přišli o možnost standardně se vzdě-
lávat nejen v  jarním pololetí loňského roku,
ale po téměř celý letošní ročník. A  před-
pokládám, že právě oni jsou nejvíc napjatí,
teď už nejen tím, zda vůbec do školy budou
smět, ale i  otázkami, jak bude letos ta jejich
maturita probíhat. Zatím vědí, že nebudou
psát žádné písemné práce, byl jim navýšen
čas na vypracování didaktických testů z  ČJL,
CJ o 10 min. a z MAT o 15 min. Navíc je ústní
maturitní zkouška z  CJL a CJ v  letošním
školním roce dobrovolná.

AA   ccoo ssee uuddáálloo bběěhheemm uuppllyynnuullýýcchh ttřříí mměěssííccůů
vvee šškkoollee,, nnaa DDMM nneebboo nnaa šškkoollnníímm ppoolleessíí?? Ve
škole bych rád zmínil zejména rekonstrukci
v  učebně zoologie, kde byla spravena pod-
laha, položena nová krytina a na zadní stěně
učebny byla vybudována vestavěná
prosklená skříň pro exponáty. Do učebny

bude nainstalován dataprojektor, který bude
promítat na novou tabuli. Momentálně se
vyrábějí skříně na boční stěnu. Díky zrušení
původních skříní bude možné stoly a židle
rozestavět více uživatelsky příjemně.

Ve školní  jídelně jsme vyměnili osvětlení a
jsou nově natřeny stoly a židle. Na DM Jung-
mannova připravujeme další byt, který bude
možné nabízet studentům jako alternativu
ubytování, a pustili jsme se do rekonstrukce
povrchu hřiště za tenisovým kurtem, které
bude sloužit k dalšímu sportovnímu vyžití.

Na školním polesí byly dokončeny práce na
novém lesním hospodářském plánu, se  kte-
rým budou studenti pracovat v  rámci od-
borných lesnických předmětů. V  současné
době čeká tento plán na schválení orgánem
státní správy lesů. A protože zde máme jaro,
jsou veškeré práce v  lese zaměřeny na jarní
zalesňování, kdy by mělo být zalesněno cca
13 ha holin, vzniklých převážně větrnou
vichřicí na konci července 2020. U  těchto
prací, stejně jako na jaře loňského roku, ne-
můžeme bohužel vzhledem k  současné
situaci počítat  s  pomocí vás studentů. Věř-
me, že se situace co nejdříve zlepší a bude-
me se moci opět osobně potkat.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel Školy
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Co bylo náplní učiva LES před téměř 100 lety?

Rodina zesnulého absolventa Oldřicha Hály,
maturitní ročník 1925, darovala naší škole
nádherné historické studijní materiály, mezi
kterými se nachází i jedinečná učebnice s ná-
zvem „Stavitelství lesnické“, která byla na-
psána v roce 1924 Ing. F. Pražanem.

Během uplynulých 100 let se mnohé změni-
lo. Nastalo meziválečné období, přišla druhá
světová válka, změnil se politický režim, za-
čaly se psát nové dějiny, změnila se příroda,
změnili se i  lidé, celá společnost a také způ-
sob vzdělávání, náplň studia a mnoho další-
ho. Málokdo by si v  dnešní době dovedl
představit, co vše se naši předci v  rámci
středoškolských vzdělávacích osnov museli
naučit. Stačí nahlédnout do zmíněných da-
rovaných knih po panu Hálovi a nechat se
kouzlem rukopisu ve formě krasopísma a
nádherných ručních nákresů přenést do teh-
dejší doby.

Žáci maturitního ročníku Státní vyšší lesnické
školy Hranice se v  rámci předmětu Stavitel-
ství lesnické učili podrobně různým
stavebním materiálům, stavebním konstruk-
cím a jak stavby zakládat. Žáci se učili posu-
zovat kvalitu půdy staveniště, vybrat vhodné
základy

a správně je postavit. Další náplní učiva byla
nauka pevnosti a grafické statiky.V rámci do-
pravy dříví se učilo o  smycích, které sloužily
k samočinné dopravě dříví bez použití moto-
rické síly.

V  tehdejší době byla k  dopravě dříví využí-
vaná také vodní síla. Vodní hospodářství se
vyučovalo se zaměřením na tato dvě zá-
kladní témata: úprava vodních toků a stavby
potřebné

k  plavení dříví. Žáci se učili problematiku
opevňování vodních toků, úpravu dna, stav-
bu hrází, stavidla, podélné a příčné stavby na
tocích, údržbu vodních toků a stavbu jezů.
Stěžejní v  rámci dopravy dříví jsou lesní
cesty. Tehdejší žáci se v  rámci studií lesních
cest věnovali podrobně náležitostem projek-
tu, optimálnímu navržení lesní dopravní sítě,
problematice trasování, v rámci projektování
situaci lesní cesty, dále se učili navrhovat po-
délník neboli podélný profil, příčné profily
lesní cesty, provádění výstavby lesní cesty,
navržení tzv. vrchní stavby cesty neboli vo-
zovky, odvodnění a údržbu lesních cest. V té
době byl při výstavbě lesních cest kladen
velký důraz na finanční náklady, kdy bylo cí-
lem postavit co nejlevnější cestu plně vy-

Obr.1: Kolejnice
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hovující hospodářským požadavkům. Po-
sledním učebním tématem tohoto předmětu
byla stavba lesních drah, kde se učilo o  úz-
kokolejových drahách, o  jejich rozchodu,
spádu, dále trasování

a projektování, které se od lesních cest nijak
zvlášť nelišilo. Učili se kladení kolejnic, řešení
křižovatek, výhybek, točnic a údržbu želez-
ničního tělesa.

Pokud srovnáme náplň učiva v  dnešním
předmětu Lesní stavby  s  náplní učiva, které
se učili tehdejší studenti, zjistíme, že poža-
davky bývaly poměrně vysoké. Nicméně
lesnictví za tu dobu prošlo určitou
modernizací a to vedlo k  přepsání vzděláva-
cích osnov. Dnes se v  Lesních stavbách žáci
učí Stavebnímu zákonu, geodézii, problema-
tice lesních cest, vodnímu stavitelství, protie-
rozní ochraně půdy a okrajově pozemním
stavbám. V  rámci Stavebního zákona se žáci
učí převážně porozumět základním pojmům
a problematice povolování, provádění

a odstraňování staveb. Geodézie byla dříve
na škole samostatně vyučovacím předmě-
tem. Nicméně vzhledem k  tomu, že tento
vědní obor prošel za poslední roky ob-
rovskou modernizací, která značně usnadnila
díky moderním přístrojům řadu geode-
tických výpočtů, stala se geodézie pouze vy-
učovací kapitolou současných Lesních

staveb. Důvodů ke zrušení předmětu Geodé-
zie bylo více. Souvisí  s  tím strategické při-
pravování na státní maturitní zkoušku a s tím
související vyšší potřebu dotací hodin na vše-
obecné maturitní předměty. V  problematice
lesních cest dnes klademe - vzhledem k  již
zpřístupněnému lesnímu území lesními
cestami - největší důraz na jejich rekonstruk-
ce a modernizace. Výhodou také je, že dnes
můžeme na tyto stavby čerpat finanční
prostředky z  dotačních titulů. Ve vodním
stavitelství se hlavně zaměřujeme na úpravu
vodních toků a zadržovaní vody v krajině.

Učivo Lesních staveb se dnes značně liší od
učiva dřívějšího Stavitelství lesnického. Vše to
souvisí  s  dobou, vývojem společnosti,
změnami ve školství... Mnohé učivo, které je
obsaženo

v  učebnici darované rodinou pana Hály, je
buď dávnou historií, nebo se učí na sou-
časných vysokých školách. Každá doba  s  se-
bou nese něco jiného a my se nyní převážně
zaměřujeme na problematiku lesních cest,
na to, aby lesní cesty odolávaly zatížení od
provozu

a povětrnostním vlivům, aby byly řádně udr-
žované a plnily veškeré požadavky, které od
nich očekáváme.

Ing. Martina Čechová

Obr.2: Cesta v násypu
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Historické stopy pěstování lesů na SLŠ Hranice

Že byla v  roce 2019 na naší škole vydaná
nová učebnice Pěstování lesů, která
obsahuje nejnovější principy a poznatky
tohoto předmětu, mnozí žáci jistě
zaregistrovali. Zavzpomínáme-li v  tomto
smyslu na časy minulé, významná událost
nastala také v roce 1923. Právě v tomto roce
tehdejší první český ředitel školy, uznávaný
lesnický odborník pan František Matějka,
vydal v  Hranicích novou učebnici pěstování
lesů. To by samo o  sobě nebylo až tak
neobvyklé. Úctyhodné však je, že tuto
učebnici, která obsahuje celkem 272 stran,
včetně všech nákresů a schémat, sepsal
celou ručně, a dlužno také říct, že naprosto
krasopisně. Pojďme do ní společně
nahlédnout a zmínit některé zajímavosti,
které jsou nadčasové a platné
i v současnosti.

Hned v úvodu učebnice je velký důraz kladen
na kořenový systém lesních dřevin. Text
převzatý z  historické učebnice pro
přehlednost bude psán kurzívou.

Kořen dřevin má dvojí úkol: fyziologický –
přijímati potravu a mechanický – upevňovati
strom v  zemi. Systém kořenů lesních dřevin je
trojí a to:

1) Kořání s mocným kůlovým kořenem
2) Talířovité ploché kořání
3) Srdčité kořání
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Dřeviny s kůlovým kořáním jsou proti větru více
chráněny než dřeviny  s  plochým zakořeněním.
Proto také porosty, složené z  těchto dřevin,
nepodléhají tak účinkům větru. Mocný kořen
kůlový vyvinují tyto dřeviny: duby, kaštan jedlý,
z jehličnatých dřevin pak hlavně borovice.

Srdčitým kořáním označujeme takové, při němž
zpočátku vyvinuje se silný kořen hlavní, který se
později rozvětvuje v  silné kořání postranní.
Stromy  s  hlubokým zakořeněním mohou se
změněným poměrům půdním kořáním svým
dobře přizpůsobiti. Patří sem dřeviny jako
javory, jasan, jilmy, lípa, olše, buk, habr.
Z jehličnatých dřevin sem můžeme zařaditi jedli
a modřín.

Ploché (talířovité) zakořenění, při němž kořeny
plazí se v  nejhořejších vrstvách půdy,
zasahujíce nejhlouběji asi do 0,5  m, má bříza,
topol, vrby a z  jehličnatých dřevin sem patří
především smrk, který je význačným
představitelem dřevin s mělkým zakořeněním, a
proto také tak značně podléhá větru.

Pro zajímavost srovnáme Matějkovy
poznatky z  roku 1923 (pozn.: učebnice byla
vydána 5 let po skončení první světové
války),  s  některou z  aktuálních publikací,
zabývající se kořenovými systémy lesních
dřevin. Pro tento účel můžeme využít
knihu  s  názvem: „Meliorační a zpevňující
funkce lesních dřevin“ od autorů: Kacálek,
Mauer, Podrázský a kolektiv z  roku 2017,
která přiřazuje k  uvedeným dřevinám
následující typy kořenových systémů – viz
tabulka:

Při srovnání můžeme konstatovat, že na
danou dobu byly v  Matějkově učebnici
Pěstování lesů velmi kvalitní poznatky, které
víceméně odpovídají současným pohledům
na kořenové systémy dřevin. Jediný
zásadnější rozdíl je u  břízy  s  topolem,
u  kterých Matějka uváděl plošný kořenový
systém a v  současnosti na tyto dřeviny
nahlížíme jako na dřeviny  s  kořenovým
systémem srdčitým. Podíváme-li se na tento
rozdíl očima aktuálně platné legislativy, tak
vyhláška 298/2018 Sb., v  rámcovém
vymezení cílových hospodářských souborů
zařazuje břízu i  topol osiku na všech
stanovištích školního polesí Valšovice mezi
tzv. Meliorační a zpevňující dřeviny.
Pokračování třeba v příštím čísle Homelesu .

Ing. Martin Kudláček



8

Meandry řeky Lučiny

Přírodní památka Meandry Lučiny se nachází
na jihozápadním okraji města Havířova, ko-
lem toku řeky Lučiny. Tato oblast byla vyhlá-
šena přírodní památkou v roce 1991, rovněž
se stala i první památkou v Havířově. Tvoří ji
tok řeky Lučiny, který na tomto území vytvo-
řil přirozené meandry a slepá ramena, na
které navazují mokřady s lužním porostem.

V okolí se nachází zbytky lužních lesů s pest-
rou flórou a faunou. Na pravém břehu byly
tokem řeky vytvořeny štěrkové terasy, na
kterých rostou mokřadní olšiny. Odborníci
zde určili 15 druhů vážek. Ve zdejších vodách
se daří i  13 druhům ryb – jsou to například
pstruzi, úhoři či mihule, u  přítoku se sem
tam z  Ostravice zatoulá i  nějaká ta parma,
ale nepočítejte  s  tím, že ryby uvidíte hned
z  prvního mostu. Když se však vydáte podél
břehů samotné řeky (směrem na Bludovice),
tak naleznete i  větší ryby, avšak opět je tu
„ale“ – revír je pstruhový! 

Na březích můžete ve sněhu objevit stopy
srnek či zajíců, v  noci zase můžete slyšet
houkat snad jedinou sovu v  Havířově. A  ob-
čas se nějaká zbloudilá srnka zatoulá až na-
horu Na Nábřeží. Na Nábřeží začíná
cyklostezka a najdete tu i  naučné cedule
o  zdejších meandrech a přírodě. Dočtete se
na nich o všech základních informacích týka-
jících se Lučiny a jejího okolí, dozvíte se třeba
i to, že zde žijí ohrožené druhy obojživelníků.

Marie Binová, 2.A
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Život dravců v zimním období

Na území České republiky se nachází pestré
zastoupení dravců a sov, jejichž počty jsou
v současné době s ohledem na stupeň jejich
ochrany poměrně stabilizované. Zatímco
v letních a podzimních měsících mají dravci a
sovy bohatou potravní nabídku, v  zimních
měsících tomu tak není. Proto část z  nich,
zejména denní dravci, území střední Evropy
opouští a vydává se do zimovišť v  jihozá-
padní Evropě a někteří až do Afriky. Naopak
k  nám přilétají na zimu dravci z  východní a
severní Evropy.

Většina druhů sov v  ČR je stálá a migrují
převážně mladí jedinci. Rekordy v migraci tr-
há ostříž lesní (Falco subbuteo), který z Evropy
přelétá až do střední a jižní Afriky. Pod-
statnou část jeho potravy totiž tvoří hmyz
anebo ptáci, kteří rovněž na zimu odlétají
(vlaštovky, rorýsi, drobní pěvci…).

Dalším migrujícím dravcem je například
moták pochop (Circus aeruginosus) a moták
lužní (Circus pigargus), kteří zalétávají rovněž
na zimu do Afriky. V  letních měsících se vy-
skytují v okolí rybníků, jezer a rákosin.

Přečkat zimu je pro některé stálé druhy na-
šich dravců poměrně náročné. Jednak mají
ptáci větší spotřebu energie (mrazivé obdo-
bí) a jednak zúženou potravní nabídku. V na-
ší přírodě totiž ubylo velké množství jejich
kořisti - např. koroptve, bažanti, zajíci a
drobní hlodavci. Je to jedna z  příčin
úmrtnosti dravců a sov už v  prvním roce
života. Problém totiž nastává, když v  zimě
napadne vysoká pokrývka sněhu. Tím je jim
znemožněno, aby se dostali ke své hlavní ko-
řisti, kterou jsou drobní hlodavci. Dravci jako
například poštolka nebo káně lesní ale mají
schopnost vidět exkrementy hlodavců, které
vidí světle žlutě. Poznají tak místa, kde se vy-
skytují i  pod tenkou vrstvou sněhu. Oproti
tomu sovy takovou schopnost nemají. Od

přírody ale mají skvěle vyvinutý sluch, díky
němuž dokáží zaměřit a ulovit kořist  s  na-
prostou přesností . Také využívají svého vel-
mi jemného peří, které jim umožňuje
neslyšitelný let, a tak svou kořist lehce pře-
kvapí. V  ČR se nejvíce vyskytuje puštík
obecný, kalous ušatý, sova pálená .

Větší druhy dravců, jako je například jestřáb
lesní (Accipiter gentilis), zimu přečkávají na
území svého teritoria, ale v  době nouze se
vydávají i k lidským příbytkům a loví v obcích
drůbež a holuby, což vyvolává nevoli mysliv-
ců a chovatelů, kteří svůj odpor mnohdy
projevují otrávenými návnadami nebo
dokonce chytáním jestřába do želez a jiných
nástrah, které způsobují zdlouhavou a bo-
lestnou smrt. Na jeho obranu je třeba uvést,
že v přírodě má důležitou funkci. Má vyvinu-
tý smysl lovit slabou, nemocnou nebo pře-
množenou kořist, čímž přispívá
k  přirozenému výběru a zdravé populaci
drobné zvěře.

Velmi často se můžeme v  zimě se-
tkat  s  menší kopií jestřába – krahujcem
obecným (Accipiter nisus).S ohledem na svou
velikost se zaměřuje na lov drobných ptáků
až do velikosti holuba. Jeho největším nepří-
telem není ani tak pronásledování člověkem,
jsou jimi ale moderní výtvory člověka, který-
mi jsou prosklené výlohy, budovy nebo třeba
zastávky autobusu, do kterých dravec často
narazí právě díky své rychlosti a prudkému
útoku.

A  jak vlastně přežívá jeden z  nejznámějších
dravců, sokol stěhovavý (falco peregrinus)?
V  posledních 20 letech ornitologové zazna-
menali zvýšený výskyt sokola stěhovavého
v  tradičních oblastech Jeseníků, Šumavy, ale
i v místech, kde by je před lety nikdo nečekal.
Například ve městech a v  průmyslových
aglomeracích. Jejich původní hnízdiště
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v  dnešní době obsadili turisté a horolezci.
Proto sokol zaměnil skály za výškové budovy
a vysoké komíny elektráren použil jako svá
hnízdiště.

Sokol loví pouze ptáky a to výhradně v  letu,
nikdy na zemi. Ve městech je v současné do-
bě velké množství zdivočelých holubů, kteří
jsou ideální kořistí sokola. Sokol se adaptoval
na současné podmínky a může být k  vidění
i  ve městě Přerově, kde je jeho výskyt
doložen.

Jak ale pomoci dravcům (i  těm výše zmíně-
ným), kteří se neumí tak efektivně

přizpůsobit novým podmínkám? Kromě
toho, že je nebudeme pronásledovat, v době
jejich strádání jim můžeme pomoci tím, že se
zapojíme se zemědělci do umisťování berli-
ček (tzv. téček) na pole a louky, které po-

mohou dravcům a sovám lovit myši a hra-
boše. Ty také pomohou zemědělcům - jako
biologická ochrana namísto používání jedů
na hlodavce.

Žádný divoký živočich to v zimě nemá lehké.
Odmalička se učíme, jak bychom mohli zvířa-
tům pomoci. Víme, jak můžeme pomoci lesní
zvěři nebo zpěvným ptákům. Život dravců je
ale pro spoustu lidí neznámý. Možná je to
tím, že se s nimi často nesetkáváme tolik ja-
ko se zpěvnými ptáky nebo  s  jinými živoči-
chy. Jejich život pro nás zůstává zčásti
tajemný a o to více mi přijde skvělé se k nim
přiklonit a šířit povědomí o dravcích ne jako
o  škodné, ale jako o  obdivuhodných predá-
torech  s  neobyčejnými schopnostmi, kteří
hrají v přírodě důležitou roli.

Gabriela Bednaříková, 2.A
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Vinohrady

Vinohrady jsou typickým znakem jedné
z mnoha krás Jižní Moravy. Spousta z nás mi-
luje víno, ale jen ti  s  vytříbenými chuťovými
buňkami si vychutnávají pravé a nefalšované
víno od nás z  jihu, nikoliv jakési patoky
z běžného supermarketu, ba i ještě hůř, víno
krabicové. Málokdo to ví, ale taková vína „ze
sámošky“ je jeden velký mix zbytků a pokusů
o  kvalitní víno, řádně naředěné  s  vodou.
Samozřejmě najdeme i  vinotéky specia-
lizované na vína mnohem vyšší kvality, ta
však odpovídá jejich ceně. Nic však nemůže
vynahradit tu chuť čerstvého, příjemně na-
chlazeného vína v  dobré partii přátel ve
vinném sklípku. Víte , jak takové degustaci
předchází náročný proces? Spousta z  nás si
to představuje tak, že se posbírají hrozny a
vylisuje se víno – jednoduchý proces. Opak je
pravdou. Za každým hltem lahodného vína
se skrývá tvrdá dřina a stovky hodin práce.
Pokusím se vám v následujících článcích při-
blížit, jaké to je mít vinohrad a co vše péče
o něj vyžaduje.

Výsadba

Je několik možností, jak začít  s  vinohradem.
Můžete jej zdědit, odkoupit, směnit například
za ornou půdu nebo to vzít do vlastních ru-
kou a vinohrad si vysadit. Volba výsadby je
snad nejnáročnější, ale jelikož se od
samotného počátku o  něj staráte pouze vy,
tak přesně víte, jak na tom jednotlivé sazeni-
ce neboli hlavičky jsou. Pokud si koupíte
např. vinohrad starý 42 let, nikdy nemáte jis-
totu, kterou chorobou byl napaden, jak dříve
plodil, kolik hlaviček vinohradu je
přesazených apod. Naše rodina vlastní něko-
lik hektarů vinohradů a loňský rok se naše
odrůdy opět o  pár hektarů rozrostly. Popíši
vám tedy, jak taková výsadba probíhá.

Ze všeho nejdůležitější je příprava půdy. Vi-
nohrad nemůžeme sázet do písčité půdy
nebo někam do údolí. Čerstvě zasázené
hlavičky totiž potřebují spoustu živin a vody.
Vinohrady jsou nejčastěji vysázené kolmo do
kopce, tudíž voda při prudkých letních deš-
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tích stéká mezi řádky, nevyplavuje hlavičky,
ani je nezavaluje hlínou. Půdu je třeba na
podzim zorat hlubokou orbou do hloubky
cca 80cm, čímž dostatečně provzdušníme
půdu a dostaneme napovrch potřebné živi-
ny. Na jaře kultivátorem orbu zarovnáme a
půdu „dohladíme“ branami. Jakmile máme
půdu připravenou, můžeme začít  s  výsad-
bou.

My jsme zvolili výsadbu mechanizovaně.
Takzvaný spon mezi hlavičkami je nejčastěji
60-90cm a šířka mezi řádky záleží na tom, ja-
kou budete ve vinohradu v budoucnu využí-
vat techniku. Pokud máte malotraktor přímo
do vinohradů, šířka je max. do 2m, běžná
šířka je však 2,5-3m. Kořeny sazenic jsou
několik dní nechali namočené v  tekutém
hnojivu a hlavičky sazenic jsou natřeny
ochrannou vrstvou proti okusu zvěří.

Jakmile jsou sazenice vysázené, přijdou na
řadu kůly. Nejkvalitnější jsou betonové, ale
práce s takovými kůly není jednoduchá, pro-
to se využívají kůly hliníkové. Vzdálenost
mezi kůly je často 6-9 hlaviček. Když se zapí-
chají kůly, natáhnou se dráty, kolem kterých
se bude vinohrad upínat.

Jako poslední přijdou na řadu malé kovové
tyčky, které vždy po jedné píchneme vedle
hlavičky. Ty budou sloužit následující 3 roky
jako opora pro mladý vinohrad. Pokud ne-
máte vinohrad oplocený, doporučuji ještě
přes hlavičky natáhnout ochrannou síťku
válcového tvaru, která také chrání před oku-
sem. Na rozdíl od nátěru chrání několik de-
sítek let.

Jakmile máme vinohrad vysázený, následují
příležitostně drobné pracovní činnosti ,jako
je okopávání plevelu, kontrola stavu hlaviček
a během prvních 2 let otrhávání mladých
hroznů. Ano, už tak mladý vinohrad, který
má sotva několik šlahounů a lístků, plodí
bobule. Ty však náš vinohrad zbytečně vysi-
lují a proto se první dva roky co nejdříve otr-
hávají. Vinohrad nám začne plně plodit až
třetím rokem a obecně mezi vinaři platí, že
první víno, takzvané víno panenské, je jedi-
nečné svojí neopakovatelnou vůní, barvou
i chutí. Pokud budete mít někdy možnost jej
ochutnat, neváhejte ani na vteřinu, protože
panenská vína jsou ve správných rukou
chuťovým uměním.

Pokračování příště…

Milouš, 4.A
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Když jsem před deseti lety začínal  s  chovem
ptactva, nikdy by mě nenapadlo, že to bude
za deset let můj nejoblíbenější koníček, bez
kterého bych si nedokázal představit můj
život. Musím se však přiznat, že první
impulz nevzešel ode mě. Již od dětství jsem
miloval zvířata a chtěl chovat nejrozto-
divnější živočichy. Vzhledem k tomu, že jsme
doma neměli moc prostoru a já jsem byl
ještě malý, hravý, nezodpovědný a měl jsem
malého brášku, tak žádná velká, nebezpečná
a náročná zvířata nepřicházela v úvahu. Když
se rodiče dozvěděli, že strýc likviduje malou
voliéru, kterou měl na balkóně, neváhali a
záhy jsme ji měli doma připravenou pro
nové obyvatele. Možná si teď říkáte, proč
zrovna ptactvo a hned voliéra a ne malá
klec  s  andulkou nebo nějaké akvári-
um s křečkem? Rozhodnutí rodičů bylo vel-
mi praktické. Voliéra se dala krásně
přišroubovat na zeď a nezabírala skoro
žádné místo, nikomu tak nepřekážela. Přes
zimu mohla zůstat venku i s ptáky. Když jsme
stavěli novou voliéru, starou jsme přemístili
do garáže, kde sice nebylo moc teplo, ale vo-
da zde v zimě nezamrzala.

A  co obyvatelé voliéry? Samotné andulce by
bylo ve voliéře tuze smutno. Nikdo by se jí
nemohl neustále věnovat. Větší skupina
ptactva je tedy pro chov lepší, jak pro
ptactvo, tak i  pro chovatele. Voliéra je navíc
barevnější, živější. Větší počet ptáků ale
většinou hůře snáší nervová soustava souse-
dů. Například australští papoušci mají ten-
denci se projevovat zpěvem a hlasitými
skřeky, které mohou některým lidem vadit.
Pro mne je to skoro jako rajská hudba.

Vraťme se k  mým chovatelským začátkům.
Vzhledem k tomu, že byli oba moji strejdové
chovatelé exotického ptactva, měl jsem od
koho čerpat zkušenosti, mohl jsem si od nich
půjčovat odbornou literaturu pro chovatele -
začátečníky. Mohl jsem tedy začít. Měl jsem
voliéru, základní znalosti o chovu exotického
ptactva, zbýval výběr ptáků, o které se budu
starat. S jasnou představou, jak by měli moji
noví mazlíčci vypadat, jsme s tátou vyrazili do
nedaleké obce za velmi známým chovatelem.
Nejprve jsme absolvovali prohlídku jeho
„ptačího dvora„ a byli jsme zcela nadšeni.
Kam oko dohlédlo, samé voliéry  s  nejrůz-
nějšími druhy ptactva  s  paletou nej-

Můj chov exotického ptactva
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bizarnějších barev. Něco naprosto úžasného!
Tam jsem si  s  nadšením vybral ty
nejkrásnější a nejvhodnější kandidáty do mé
voliéry. Nakonec jsme odjeli  s  dvěma páry
andulek a jedním párem korel.

Od té doby se odprodáváním mladých a
oživováním krve můj chov tak rozšířil, že
jsme museli na jaře roku 2020, v době koro-
navirové, postavit větší voliéru, která dokáže
pojmout větší množství ptáků. V současnosti
můj chov čítá dvacet tři jedinců, z toho deset
korel a třináct andulek. Do budoucna plánuji
rozšíření chovu ve voliéře a sestavení párů.
Také bych zde chtěl instalovat topení na zi-
mu, abych nemusel v  brzkých ranních hodi-
nách v mínusových teplotách letět v pyžamu
vyměnit zamrzlé misky  s  vodou. Je fakt, že
letošní tvrdé mrazy moji ptáci přežili bez
úhony. Na internetu jsem sice četl, že zrovna
andulky a korely vydrží až mínus třicet stup-
ňů, ale nebudu riskovat. Je sice dobré vědět,
že vydrží i velké mrazy, ale nelze věřit všemu,
co se na internetu objeví. Jak se říká: „Důvě-
řuj, ale prověřuj!“ Mnohdy jsou tyto rady pro
chovatele další zkušeností, která může ušet-
řit práci i  peníze, ale na špatné informace
může dotyčný chovatel škaredě doplatit.

Většina začátečníků chová ze začátku více
andulek než korel. Oba druhy nejsou na
chov příliš náročné. Nejsou ani velké, korelu
poznáte na ruce podle hmotnosti. Korely
jsou hravé, chytré, učenlivé. Bohužel mají
svoji hlavu a když si něco usmyslí, tak si jdou
tvrdě za svým. Laici, kteří se nevěnují chovu,
si korely ochočí a ty jim lítají volně po pokoji.
Často za cenu, že se jim zapletou do záclon a
závěsů, to je pak velmi nepříjemné. Jednou
se mi stalo něco podobného a nepřál bych to
nikomu. Mladá korelka se mi zamotala do
sítě, kterou mám ve dveřích voliéry. Zauz-
lovala se ji nožka a jak jsem se snažil nožku

z  očka sítě vyprostit, začala zběsile klovat.
Jedno klovnutí opravdu velice bolelo. Nebylo
se čemu divit, bránila se. Šlo ji v  podstatě
o život. Vůbec jsem ji to neměl za zlé.

Čím andulky a korely krmím? Kupuji jim krm-
né směsi z  široké nabídky různých výrobců.
Dají se koupit ve speciálních prodejnách a
také přes e - shop .

Exotičtí ptáci jsou kouzelní. V menším spole-
čenství moc nedovádí a nekřičí, ale když za-
čnou, neslyšíte v  jejich těsné blízkosti
vlastního slova. Monumentální, nenapodobi-
telný kakofonický koncert!

Každé zvíře má něco nezaměnitelného, čím
si vás získá. Mně učarovaly andulky a korely.

Věřte, stojí to za to!

Jan Navrátil, 2.C
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Kanady vzor 60

Každý z  nás aspoň jednou v  životě slyšel
o  vojenských botách, které se nazývají
„kanady“.

Málo kdo ví, jak vlastně tento název vznikl.
Tyto typické boty nosili kanadští dřevorubci.
V holenní části boty byly přezky se spinkami
 zabraňující zamotání tkaniček do klestí. Pro-
to tedy „kanady“.

Historie

Výrobci obuvi v  Československu se koncem
50. let rychle přeorientovali na celosvětový
trend vysokých šněrovacích bot.

Počátkem 60. let jsou do výstroje Českoslo-
venské lidové armády přijaty vysoké šně-
rovací boty pod názvem kanady vz. 60. Jejich
desing zřejmě vychází z amerických bot M43,
což je patrné z manžet a přezek. Kanady vz.
60 se vyráběly až do roku 1972, kdy byly na-
hrazeny modernějšími kanadami vz. 72. Ale
ve výstroji se udrželi oba typy až do pádu že-
lezné opony.

Kanady vz. 60 měly také submodel pro dů-
stojníky, vz. 62, který místo obvyklé černé
měl hnědou kůži a bez obvyklých zesilova-
cích šroubů na podrážce.

Když byla představena nová kanada vz .72.
Byla rovněž přijata důstojníky a stala se
univerzální, jak pro důstojníky tak i  pro řa-
dové vojáky.

Vzhled

Kanady vzor 60 jsou vyrobeny z kůže a mají
vysoké horní manžety  s  dvojitými přezkami
ve stylu US M43. Krajkových otvorů je sedm
a mají očka.

Podešve jsou vyrobeny z  gumy a mají jedi-
nečný vzor, který na jiných bojových botách

není vidět. Nejvýraznějším rysem podrážek
je to, že jsou přišroubovány třemi šrouby na
přední straně a na patě jsou přidělány devíti
hřebíky. Podle toho můžeme soudit, že jsou
inspirovány také podobným typem polských
polních bot Opinacz wz. 58, které se vyzna-
čovaly také šroubovanými podešvemi, a
stylem přezek.

Adam Onderka, 2.A

Opinacz wz. 58
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Unikátní historický kulobrok

Již 31 let vlastní naše rodina historickou, plně
funkční zbraň. V  roce 1987 se moje matka
stala členkou mysliveckého sdružení na
Hané. Jako jediné ženě ve sdružení jí byla od
váženého člena znabídnuta zajímavnabídnu-
ta zajímavá lovecká zbraň, kterou vlastní do-
dnes. Jedná se o  kulobrokovou kozlici
lancaster ráže: 8x58/16x65 SSC

Pro zbraně typu lancaster je typické, že jsou
opatřené tzv. kohoutky, které po zmáčknutí
spouště udeří do úderníku a ten na zápalku
náboje, čímž dojde k  výstřelu. Tento typ
zbraní byl na začátku 20. let překonán
modernějšími typy tzv. „Hammerleskami“,
které již mají kohouty skryty, což přispělo
k větší bezpečnosti.

Náš kulobrok má mnoho zajímavostí a zá-
had. Podle výrobního čísla na zbrani byla
kozlice vyrobena v  roce 1903. V  této době
byl tento typ zbraní oblíben a vyráběn zej-
ména v  Rakousku ve zbrojních dílnách
v  městě Ferlach. Proto se tyto kulobroky
označují typem“ Ferlach“. Zbraň je zlamovací
a je opatřena lancasterovým závěrem  s  pá-
kou, kterou se zbraň zajištuje. Hlavňový
svazek tvoří nahoře broková hlaveň ráže 16 a
dole je kulová hlaveň dnes atypické ráže
8x58 SSC.

Broková hlaveň má dle údajů na zbrani zú-
žení 0.7  mm, což znamená, že byla určena
pro dobré střelce. Jelikož měla krytí 60  %.
Délka hlavní je 680  mm. Tato délka
umožnovala vysokou přesnost a vyšší rych-
lost střel.

Kulová ráže 8x58 SSC je dnes velmi
vzácná.Cena jednoho náboje je kolem 250
kč. Tato ráže se začala vyrábět u  zbraní asi
od roku 1890. Typickým znakem bylo, že ná-
bojnice měla dlouhý kuželovitý tvar. Z  od-
borné literatury vyplývá že, střelba touto ráží
byla velice humánní, nedocházelo k velkému
poškození zvěřiny a byla velmi přesná. Tuto
ráži uvedl na trh Sauer and Son.

Velká zvláštnost kulobroku spočívá v tom, že
na svrchní části brokové hlavně nad ná-
bojovou komorou je vyrytý původní nápis:
„A.STEPANEK IN GRAZ.“ Do dnešního dne se
nepodařilo nikomu z  oslovených odborníků
jak v  ČR, tak v  Rakousku, ustanovit výrobce
této zbraně a ani její původ. Zaslali jsme žá-
dosti odborníkům k určení této zbraně do Ví-
deňského muzea. Odtamtud nás
informovali, že výrobce se nepodařilo určit.
Zbraň byla v  roce 1903 odzkoušena jako
způsobilá ve zkušebně zbraní ve Ferlachu a
mohla být vyrobena na zakázku pro firmu ve
městě Graz v  Rakousku (Štýrský Hradec).
Z muzea zbrani v Grazu nám přišla odpověď,
že se jim nepodařilo dohledat výrobce
A.STEPANEK a příjmení STEPANEK je ve
městě Graz hojně zastoupené. Z  odpovědi
archívů města Ferlach vyplynulo, že
nemohou podat ke zbrani bližší informace,
neboť údaje ze zkušebny zbraní z roku 1903
se nedochovaly. Jsou přístupné až od roku
1904. Ani informace od odborníků
z Vojenského muzea Praha nepřinesly osvět-
lení o  původu této krásné zbraně. Můžeme
se jenom domnívat, že zbraň byla vyrobena
na zakázku v  jedné z  mnoha uznávaných
zbrojařských dílen ve Ferlachu pro zámožné-
ho milovníka lovecký zbraní. Možná se nám
jednoho dne podaří dopátrat, kdo zbraň vy-
robil a jaký byl její osud, že se dostala do ru-
kou české myslivkyně.

Tadeáš Bednařík, 2.A
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Středověké lovecké hrady v České republice

Na rozdíl od novověku, kdy šlechta, král a
církevní představitelé stavěli lovecké zámeč-
ky či letohrádky skoro jako na běžícím pásu,
je středověk na tuto problematiku daleko
skoupější. Stavba podobných objektů se
omezovala především na panovníka, občas
vysoké církevní představitele a šlechtu. Po-
sledně jmenovaní ale ve sledovaném období
nebyli tolik čilí jako panovník. Obecně ře-
čeno, trvalo velmi dlouhou dobu, než se
alespoň některé šlechtické hrady, co do ve-
likosti a výstavnosti, mohly rovnat  s  hrady
královskými, než si jednotliví šlechtici mohli
dovolit je vlastnit. Navíc středověk přál více
polyfunkčnosti než jednostranně zamě-
řeným objektům, jak tomu bylo v  dobách
pozdějších, což také omezuje jednoznačnější
závěry o využití daného objektu. I tak nalézá-
me v  naší zemi hrady, které byly určeny
k plnění loveckých funkcí více než jiné, avšak
stále musíme brát v  potaz, že účelově
stoprocentních loveckých hradů zde, až na
jednotlivé výjimky, moc nebylo. Pojďme se
tedy podívat alespoň na některé hrady, zná-
mé jako lovecké.

Jak již bylo řečeno, byl to většinou panovník,
kdo mohl některé své stavební projekty rea-
lizovat především k  loveckým účelům. A  byli
to především králové a knížata z  rodu Pře-
myslovců, kteří byli našimi předními staviteli
těchto hradních objektů. Samozřejmě také
proto, že vládli v  době, kdy docházelo
k  nejpočetnějšímu zakládání hradních
novostaveb.

Těžiště přemyslovského zájmu o  lovectví,
a  s  tím ruku v  ruce jdoucí zakládání
loveckých hradů, se nalézalo jihozápadně od
Prahy na řece Berounce, v  tzv. Přemys-
lovském loveckém hvozdě (dnes známém ja-
ko Křivoklátsko). Centrum tohoto loveckého
hvozdu leželo původně v obci Zbečno, kde si
přemyslovská knížata postavila dřevěný dvo-

rec, kterých bylo v okolí více. Zbečenský dvůr
však přestával postupně stačit, a tak se po-
slední Přemyslovci stěhují na kamenné hrady
v okolí.

Nejdůležitějším hradem zde byl Křivoklát,
podle nějž oblast nese svůj název, a který byl
také jedním z  nejstarších a největších hradů
v okolí.

Již tehdy zde stávalo větší množství hradů.
Z  Přemyslovců je za nejvášnivějšího lovce
považován Václav I., zvaný Jednooký. Tento
panovník pokračoval ve výstavbě Křivoklátu,
kterou započal jeho otec Přemysl Otakar I..
Nechal vybudovat výstavní pevnost, hrad Tý-
řov. Mezi Václavovy ryze lovecké projekty pa-
třily dvory Králův dvůr u Berouna a Počáply,
kde také zemřel.

Syn Václava I., Přemysl Otakar II., nechal po-
stavit další lovecký hrad na Zbraslavi, který
se nacházel mimo Přemyslovský lovecký
hvozd .

Poněkud záhadným hradem je Jivno. Nalézá
se nad Klíčavskou přehradou v  Lánské obo-
ře. Pravděpodobně šlo o lovecký hrad z doby
Přemyslovců, o  kterém máme zmínky až ze
16. století. Lovecký hrad byl uváděn jako
pustý. Navzdory tomu muselo jít o  hrad
většího významu, protože zde byla prokázá-
na existence kaple.

Na Křivoklátsku můžeme také objevit jednu
hradní kuriozitu. Je to malý lovecký hrad Jen-
čov . Označení malý je pro tento objekt
vskutku charakteristické. Jednalo se o  nej-
menší královský hrad v  Českém království.
Nachází se na malém kopečku uprostřed
lesa nad nepříliš velkým potokem. Celý hrad
sestává pouze ze dvou zděných staveb, palá-
ce o dvou místnostech a věží na skalce. Hrad
sloužil posledním Přemyslovcům a zřejmě
také Lucemburkům.
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K  dalším loveckým hradům v  této oblasti
patří hrady Hlavačov, Skalka (předchůdce
Křivoklátu z 11. stol.), Louštín a Nižbor.

Opustíme-li Křivoklátsko, můžeme např.
v  západních Čechách nalézt lovecký hrad
Karla IV. v  Karlových Varech (dnes tzv. Zá-
mecká věž). Nešlo o  nějak veliký počin a
možná nebudeme daleko od pravdy, nazve-
me-li jej pouze mohutnějším a větším Jen-
čovem. Další z  Karlových loveckých hradů
můžeme nalézt v  jižních Čechách nad řekou
Vltavou. Jedná se o  Nový hrádek u Purkarce,
který byl Karlem IV. vybudován i  s  blízkým
městečkem.

Nejvášnivějším lovcem z  dynastie Lucem-
burků byl král Václav IV. S jeho jménem jsou
spojeny hrady Točník, Žebrák a Nový hrádek
u  Kunratic, které tento panovník ke své
lovecké vášni rád využíval.

Moravský markrabě, bratr Karla IV., Jan
Jindřich, taktéž zakládal nové hrady a pře-
stavoval staré. Zajímavou stavbou je lovecký
hrad Nový hrádek u Lukova, který se nachází
v NP Podyjí. Jan Jindřich zde na konci ostrož-
ny založil nepříliš rozsáhlý, bezvěžový hrad
oválného půdorysu, který byl charakteris-
tický tím, že byl obehnán vysokou hradbou,
jež zakrývala veškeré hradní budovy (ukáz-
kový příklad tzv. hradu s plášťovou zdí).

Dalším loveckým hradem na Moravě byl
Mírov, který patřil olomouckým biskupům,
ale poměrně záhy po svém založení na po-
čátku druhé poloviny 13. stol. převzal funkci
správní. Nesmíme opomenout ani královský
hrad Buchlov v pohoří Chřiby, který je známý
tím, že mu náleželo právo trestat pytláctví,
krádeže, vraždy, žhářství, čarodějnictví, a to
díky tzv. loveckému právu.

Obr.1 - Křivoklát, foto: autor
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Ze šlechtických hradů nelze přehlédnout
hrad Roštejn, který se nachází nedaleko Tel-
če. Vystavěl ho ve 14. století rod pánů
z  Hradce, příbuzných Rožmberků. Jeho
lovecká sláva je spíše spojená s 16. stoletím,
ale lovecké upotřebení tohoto hradu se
předpokládá již ve středověku. Hrad má spí-
še okrouhlý půdorys, avšak na první pohled
vás zaujme zdejší sedmiboký bergfit
(obranná věž).

Ke konci 15. stol vznikl ve východních Če-
chách pravděpodobně šlechtický lovecký
hrádek Horní Jelení. Jeho historie se však
skrývá v mlze pochybností.

Naše poslední zastávka se nachází v    Praze,
v  Královské oboře (dnešní Stromovka), kte-
rou vystavěl král Vladislav II. Jagellonský
v  roce 1495. Dnes je tento historický objekt
znám jako Místodržitelský letohrádek.

Martin Zápotocký, 4.B.

Zdroje:
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DURDÍK, Tomáš a Pavel BOLINA. Středověké
hrady v  Čechách a na Moravě. Praha: Argo,
2001. ISBN 80-7203-349-2.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku: I  Jižní Morava. Praha: Svoboda,
1981.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku: II severní Morava. Praha: Svobo-
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Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku: III Severní Čechy. Praha: Svoboda,
1984.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku: IV Západní Čechy. Praha: Svobo-
da, 1985.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
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Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku: VI Východní Čechy. Praha: Svobo-
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Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a
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Obr. 2 - Jenčov, foceno ze zbytků věže, foto: autor
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Distanční výuka?

Už je to přesně rok od začátku distanční vý-
uky. Za tenhle rok se stihly vytvořit dvě sku-
piny žáků -> ti, kterým distanční výuka
vyhovuje, a ti, kterým naopak ne.

Ale jsou tu i  ti, kteří patří do obou skupin.
Třeba my dvě. Distanční výuka nám docela
vyhovuje, ale jedno velké mínus za nás je ne-
dostatek socializace. Myslím, že teď mluvíme
za více žáků, ale ani Netflix  s  popcornem
nenahradí chvíle strávené s kamarády.

Distanční výuka má bohužel dopad i na naše
zdraví. Například celodenní dívání se do mo-
nitorů není úplně nejlepší pro naše oči. Cel-
kově je z  toho člověk unavený a nemá pak
sílu provozovat jakoukoliv jinou zálibu.
A i naše fyzická zdatnost postupně upadá.

Zeptaly jsme se pár žáků z naší školy, co vy-
hovuje více jim a proč? Nejčastější odpovědi
byly tohoto typu: “Určitě distanční, protože je
to pro mě méně stresující než ve škole.” Ne-
překvapivě se našli i  žáci, kteří měli opačný
názor. ,,Podle mě je lepší být ve škole, větši-
nou nic nepochopím a online testy jsou pří-
mou cestou k podvádění.”

Jednoduché to však nemají ani učitelé.
Spousta z  nich se musela seznámit na-
příklad s funkcemi aplikací, bez kterých by se
distanční výuka neobešla.

I  když není tato situace nejjednodušší, stále
pevně doufáme, že se do konce tohoto
školního roku všichni setkáme ve školních
lavicích.

Všem učitelům a žákům přejeme pevné
nervy a zdraví.

Æ
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Tipy na učení

Tato doba není pro nikoho lehká. Pro nás
studenty obzvlášť, proto mě napadlo napsat
pár tipů na učení, které se mohou hodit na
distanční, ale i prezenční výuku.

Začala bych tím, že je hodně důležité účastnit
se on-line hodin a plnit úkoly v  termínu.
Mnozí učitelé svou on-line výuku dělají
dobrovolně, ale to neznamená, že tam nebu-
deme chodit. Samozřejmě, že pokud se na
hodinu připojíme, tak bychom určitě měli
dávat pozor, není to jen kvůli tomu, aby si
učitel zaznačil vaši přítomnost .

Podle mě je hodně důležité mít nějaký blo-
ček, stačí kousek papíru, kam si rozvrhnete,
kdy máte on-line výuku a jiné úkoly, které
chcete ten den vypracovat. Je to pro mě ta-
ková motivace, když na konci dne můžu udě-
lat jednu velkou „fajfku“.

Vzpomínám si, jak pro mě bylo těžké naučit
se definici hydrauliky a první latinské názvy
kapradin. Byly to dlouhé probrečené noci se
strachem, že na druhý den pan učitel něja-
kým záhadným způsobem napočítá moje
číslo v seznamu. Slovíčka, „latiňáky“ a defini-
ce se vždy učím před spaním. Latinské názvy
si rozdělím na skupinky a učím se každou
skupinku do té doby, než si ji zapamatuji.
Pak teprve jdu spát. Když se ráno probudím,
snažím se vzpomenout si na to, co jsem se
učila. Je to skvělý pocit, když si učivo pama-
tuju.

Co se týče látky, kde si toho musíme zapa-
matovat víc, tam je to složitější. Pokud se
jedná o desítky stran v sešitě, tak ty se učím
tak, že si každou kapitolu přečtu minimálně
pětkrát a potom přejdu na další. Poté si dám
pauzu a celý proces opakuji. Je důležité,
abyste si stanovili určitý čas, kdy se chcete
učit. Postupem času si na tuto pravidelnost
zvyknete. Každému vyhovuje něco jiného, ale
mně osobně vyhovuje, když si učivo čtu na-

hlas. Lépe se mi učí, když sedím na  posteli
než u  stolu. Můžete také zkusit něco jiného.
Jít do přírody a učit se v  lese na čerstvém
vzduchu. Kromě toho, že se vám bude lépe
přemýšlet, odpočinete si od monitoru,
projdete se a načerpáte nové síly.

Nakonec máme učivo, kde nestačí pouze
paměť, ale musíme se snažit danou látku po-
chopit. Tady nastává zlom, kdy je zapotřebí
někoho požádat o  vysvětlení, pokud má-
me  s  učivem potíže. V  každé třídě se najde
spolužák, který dané látce rozumí a rád vám
ji vysvětlí. Ještě lépe uděláte, když napíšete
přímo vyučujícímu, jestli by vám danou látku
vysvětlil. Není to něco, za co byste se měli
stydět. Naopak. Učitelé určitě ocení, že máte
zájem novou látku pochopit. Pokud ale nové
učivo chápete, pak je důležité, abyste
zdokonalovali své znalosti, například propo-
čítáváním příkladů. Mně osobně se stala ne-
milá věc, kdy jsem si počítala příklady do
matematiky a nevěděla jsem si rady  s  jedi-
ným příkladem. Místo toho, abych požádala
o  radu pana učitele, zavřela jsem sešit a šla
ven. „Náhoda je blbec“ a přesně tento ne-
šťastný příklad byl druhý den součástí pí-
semné práce. Od té doby pokaždé, když si
nejsem s něčím na 100 % jistá, napíšu panu
učiteli o radu.

Co říci závěrem? Čas plyne jako voda, hlavně
v této nemilé době. Zdá se mi to jako včera,
kdy jsem se stresovala z  přijímaček na
střední školu a teď mi maturita klepe na dve-
ře. Určitě si každý z  vás najděte hodinku
denně na to, abyste poctivě splnili úkoly, kte-
ré vám byly zadány, abyste přečetli a nastu-
dovali pár stránek v sešitě či učebnici.

Uvidíte, že vaše budoucí já vám za to podě-
kuje.

Daniela Pavelková, 3.C
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Preparátorství

Preparátorství je velmi stará disciplína, koní-
ček a zároveň také povolání již našich
dávných předků. V dobách šlechticů a
panovníků, bylo preparátorství povoláním.
Už za dávných dob zdobily zdi hradů a zám-
ků různé vycpané kožešiny, věrné napodo-
beniny ulovené zvěře nebo například trofeje
zvěře. První preparátorské pokusy nebyly
natolik zdařilé jako ty dnešní, protože
preparátoři v  dávných dobách neměli
k preparacím tak moderní nástroje a techno-
logie jako dnes.

V  době, kdy se lidé preparacemi začali za-
bývat, ještě neznali prostředky, které se
dnes používají. Například na bělení trofejí
používali kyselinu mravenčí, kterou získávali
jednoduše- z  mraveniště. Fungovalo to tak,
že se trofej vložila do mraveniště. Mravenci
postupem času lebku ohlodali a kyselinou
mravenčí, kterou jejich kusadla obsahují,
lebku vyleptali do běla. Velmi jednoduchý,
ale účinný způsob jak lebku nádherně vybě-
lit. Dnes už se na bělení používá 10 % roztok
peroxidu vodíku, přičemž trofej se nejprve

stáhne z kůže, poté se trofej vaří. Vaření trvá
cca 2-3 hodiny, zaleží na stáří kusu. Trofej
musí být zbavena všech nečistot a zbytků
masa. Poté se trofej vloží do roztoku a nechá
se v něm cca 2-3 dny v závislosti na stáří ulo-
veného kusu zvěře. Na závěr se trofej z  roz-
toku vytáhne a například vteřinovým
lepidlem se na trofej přilepí nosní kůstky a
zuby, které při vaření a čištění trofeje větši-
nou odpadávají.

Pokud se jednalo o vycpaniny zvěře, postup
byl složitější. Dříve se k  vycpávání používala
sláma, seno nebo textil. Siluety zvěře byly vy-
ráběny z  dříve dostupných materiálů, na-
příklad ze dřeva. Dnes se kůže čistí, vysuší a
zakonzervuje solí. Poté se kůže připevňuje
na skelet, který je většinou vyroben z  poly-
meru a doplňuje se například o umělé oči,
řasy, žíly, kopyta a podobně.

Sám jsem si preparaci vyzkoušel. Jednalo se
o preparaci a bělení trofeje srnčí zvěře. Poz-
ději jsem preparoval i lišku, kunu a jezevce.
Tyto vypreparované lebky nyní zdobí naši tří-
du.

Lukáš Fiala 4.A
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Nevidzim, nestrilim

Pár dní před Vánoci minulého roku byl na
židlochovickém polesí uspořádán polní hon,
který se odehrával zčásti na poli a zčásti v le-
se. Byl to hon pro zaměstnance polesí Židlo-
chovice a jeho přátele myslivosti. V covidové
době, kdy jsou poslední leče zakázány, se pár
hostů sešlo před odjezdem. Jedním z  hostů
byl i  pan Š., velmi dobrý vypravěč, který
pracuje jako lesník pro jeden šlechtický rod
v Rakousku. Má dar řeči a s oblibou květnatě
vypráví lovecké zážitky. Já měl to štěstí, že
jsem mohl být u toho, když nám začal vyklá-
dat vtipnou historku s dojemným koncem.

Pan Š. je původem z Hanácka a měl „dědóš-
ka“, který ho k  myslivosti přivedl. Dědóšek,
i když byl velmi starý, měl 91 let, a myslivosti
se věnoval dlouho, nikdy neulovil divočáka.
Tak si pan Š. řekl, že mu udělá radost. Měl
kamaráda, který byl oborníkem  s  černou
zvěří. S  tímto kamarádem se domluvil, že
k němu přijede s dědečkem a ten sloví svůj
první kus černé zvěře. Dědeček
toho  s  kulovnicí za celý život moc nepolovil,
většinou lovil s brokovnicí, a proto se pan Š.
zeptal: „Dědoušku, mám ti vzít jen kulovnicu,
nebo i tvoji dvojku?“

A dědeček mu odpověděl: „Vem mi tu dvojku
a radši i tu kulovnicu.“

Den před lovem dědoušek přespal u  vnuka
pana Š., kde pak nasál u snídaně pod trofeje-
mi patřičnou atmosféru a byl plný očekávání
budoucího lovu. Po snídani je v  kančí oboře
se všemi poctami uvítal oborník. Po tomto
slavnostním uvítání už oborník  s  dědouš-
kem vyrazili s kulovnicí i brokovnicí na posed
ke krmelišti... Pan Š. zaujal  s  kulovnicí na
domluveném krmelišti skryté místo, mimo
dohled z  posedu, kde usedl děde-
ček s oborníkem. A na krmeliště pak během
hodiny vyšla bachyně se selaty.

Pan Š. si v duchu řekl: „ Ježišmarja, to bude
průser, ale což…“

Oborník se otočil k  dědečkovi a povídá mu:
„Dědo, podívejte se, tamhle stojí prasata.“
A dědeček se podíval do optiky na kulovnici,
rozklepal se a nevěděl, jak se vyvléct z  lovu.
A tak odpověděl: „Já nic nevidzim.“

„Ale dědy, tamhle stojí. Vidíte? Teď se po-
hnuly.“

„Ne, ne, já tam nic nevidzim.“

„Dědy, no tak, podívejte se, stojí jen kousek
od nás.“

„Nevidzim, nestrilim.“

Oborníkovi bylo jasné, že musí dědečka, kte-
rého přepadla lovecká horečka, přemluvit
k  výstřelu. Po několikaminutovém doha-
dování dědoušek řekl: „Tak mi podej tu
dvojku.“
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Dědoušek míří a míří a pak zavře oči a BÁC!
Pan Š. vidí, jak asi tři metry od prasat zavířil
prach, a tak na nic nečekal a také vystřelil…
Sele udělalo kotrmelec a zůstalo ležet. Na-
štěstí se vše seběhlo velmi rychle a dědoušek
špatně slyšel. Jednadevadesátiletý pán se za-
čal rozhlížet kolem sebe, co se děje, a pak
pověděl oborníkovi:„Padla druhá rana.“

Oborník na to odpoví  s  nevinným výrazem
v obličeji:„Ne,ne, dědoušku, to byla jen ozvě-
na.“

„Opravdu?“ ptá se dědoušek nevěřícně.

„Opravdu.“

Společně došli ke zvěři, kde již čekal pan Š. a
poblahopřál dědouškovi ke slovení prvního
kusu černé zvěře… U  lovecké chaty pak po
loveckých poctách, troubení a křtění dědečka
na lovce černé zvěře pořídili fotografie a
společně nad sklenkou dobrého vína znovu
prožili dědouškův životní zážitek - slovení
prvního kusu černé zvěře…

Někdo by mohl říct, že byl dědoušek podve-
den, a měl by pravdu. Jenže tady šlo o  pod-
vod provedený z  lásky, který neměl nikomu
ublížit, spíš naopak. Dědoušek slovil stovky
kusů drobné zvěře, desítky zvěře srnčí a
dokážete si představit, jak by se asi tvářil,
kdyby první kus černé zvěře minul a první a
možná poslední šanci v  životě ke slovení
černé zvěře pokazil?

O pár měsíců později se konala Svatohuber-
tská mše, kterou organizuje pan Š., a tam
slavnostně, před zraky nejbližších a dalších
přítomných, proběhlo slavnostní dě-
douškovo pasování na lovce černé zvěře.
Dojemné bylo, že nejen pasovanému, ale
i panu Š. tekly slzy proudem.

Martin Novotný, 1.B
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Ahoj sýkorko
Přednáška ve školce v Tovačově

I přes to že je doba covidová a většina škol-
ských zařízení je uzavřená tak školky byly
ještě donedávna otevřené a já dostal po
dlouhé době nabídku poučit děti trochu
o myslivosti. Dne 27.1.2021 jsem byl pozván
do školky v  Tovačově abych děti sezná-
mil  s  tím jak se myslivci starají o  ptáky v  zi-
mě. Paní učitelky ze školky měli na celý leden
jeden velký projekt zvaný “Ahoj sýkorko“.
A  vzhledem k  tomu že chtěli pro děti menší
zpestření a já udržuji spolupráci se školkou
tak mne oslovili jestli bych byl ochoten dětmi
strávit část dne a povykládat jim po-
vinnostech myslivce v  zimě, zejména o  tom
jak se stará o ptactvo. Mým úkolem bylo za-

jistit si materiály ohledně tohoto tématu, při-
chystat si povídání a popřípadě nějaký
preparát ptáka. Prošel jsem všechny třídy, od
těch nejmladších po ty nestarší. V každé třídě
jsem pobyl cca patnáct minut, řekl dětem co
je přikrmování, jaké ptáky můžeme vidět
u  krmítka, čím můžeme ptáky přikrmovat
atd. Všechny děti byly velmi zvídavé, hodné,
pozorné a měli spoustu zajímavých dotazů.
Poté jsem šel  s  dětmi a učitelkami ven, kde
jsme rozvěsili krmítka, děti si zazpívali a plnili
úkoly které jim paní učitelky nachystali. Celý
den jsem si velmi užil a už se moc těším na
další spolupráci se školkou v Tovačově.

Jiří Kohn, 3.A
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Mé první darování krve

Spousta čerstvě osmnáctiletých se těší na to,
že budou moci konečně oficiálně pít, kouřit a
celkově budou mít více volnosti. Ale je zde
ještě další věc, která se dá od osmnácti dělat,
a tou je darování krve. Nad darováním krve
jsem uvažoval velmi dlouho a přivedl mě
k tomu můj táta, který je sám od svých osm-
nácti dárcem krve. A tak i  já se nakonec roz-
hodl, že do toho půjdu. Dárci jsou stále
zapotřebí a darováním krve můžete pomoci
spoustě lidí.

Na transfuzním oddělení se o vás krásně po-
starají, všichni jsou milí a ochotní, připraví
vás na odběr, poradí a jsou vždy rádi za
nového dárce. Samozřejmě se může stát, že
budete chudokrevní nebo že z  nějakého ji-
ného důvodu nebudete vhodní pro dárcov-
ství, ale dokud to nezkusíte, tak nevíte, jestli
někomu nemůžete pomoci, nebo dokonce
někomu zachránit život. Odběr trvá cca 10

minut a sestřička na vás celou dobu dává
pozor a povídá si s vámi. Transfuzní oddělení
je v  každé větší nemocnici a je dokonce
i  v  Hranicích. Já osobně byl poprvé v  Olo-
mouci. Poté, co krev darujete, vás odvedou
do kantýny, kde je pro vás nachystáno jídlo,
káva, pití, čokoláda atd., abyste se nesložili.
Potom, co dojíte, si můžete zajít pro po-
tvrzení, že jste byli na odběru, což vám po-
slouží jako omluvenka do školy či
zaměstnání a zaměstnavatel či škola vám to
musí ze zákona omluvit. Já osobně se těším
na další odběr a budu i  nadále v  dárcovství
pokračovat. A  tak všem, co mohou, nema-
jí  s  tím problém a nezkusili to, doporučuji,
aby do toho šli. Nevíte, jestli někomu nemů-
žete zrovna vy pomoci.

Jiří Kohn, 3.A
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Hranice

Tento článek jsem se rozhodla věnovat
Hranicím. Na první pohled jde o  malé
městečko, které skrývá tolik krásných míst.

I  když jsem se zde nenarodila a přistěhovali
jsme se do tohoto města později, pokládám
ho za své rodné. Líbí se mi rozmanitost
možností, co zde dělat.

Sportovci určitě ocení cyklostezky, fotbalové
stadiony, plovárnu, či tenisové kurty.

Děti a mladiství mají ve svém volném čase na
výběr z  několika kroužků, které mohou bě-
hem školního roku navštěvovat. Jsou pro ně
pořádány různé sportovní akce a setkání.
Mezi nejpopulárnější hranické sporty patří
florbal, fotbal, házená, atletika, ale třeba i ju-
do. Bohužel nám tady chybí zimní stadion, ze
kterého by se těšili nejen hokejisti, kteří jsou
nuceni za svým koníčkem dojíždět, ale taky
bruslaři, čekající každou zimu, až jim v  okolí
zamrzne nějaký rybník. Pro toho, kdo sportu
neholduje, může nabídnout výplň volného
času základní umělecká škola, kde mají žáci
na výběr ze tří oborů - tanečního, hudebního
a výtvarného. Škola má v Hranicích své místo
již 97 let.

Milovníci umění nesmí zapomenout navštívit
galerie, ve kterých probíhají výstavy a verni-
sáže, muzeum, divadlo nebo v  létě otevřené
letní kino. Škoda je, že před několika lety
bylo město nuceno kvůli špatné střeše zrušit
vnitřní kino. Musíme si vystačit  s  letním, je-
hož otevírací doba je ovlivněna počasím.
Často navštěvovaným místem je hranická
knihovna, nabízející širokou škálu literárních
děl. Nedaleko od náměstí stojí velký rene-
sanční zámek. V  dnešní době je v  něm
umístěn městský úřad. Okna zámku směřují
do zámecké zahrady, jež prošla řádnou pře-
stavbou. Nyní je v ní hodně zeleně, jsou ude
upravené záhony, hřiště pro děti a také
městské kulturní zařízení, které zde pořádá
koncerty, besedy a různé přednášky.

Dominantou Hranic je barokní kostel, tyčící
se uprostřed náměstí. Na jihovýchodním
okraji města můžeme najít menší kostel, na-
zývaný Kostelíček. Kvůli svému umístění mi-
mo centrum města, opraskané omítce a
celkově špatnému stavu je málo využívaný.
Ovšem jeho kouzelné okolí a krásný výhled
vždy někoho přiláká, a tak se toto místo stalo
oblíbeným cílem vycházek.

Historická budova synagogy neslouží pů-
vodním účelům, ale i tak našla své uplatnění.
Uprostřed je prostorný sál, kde se pořádají
koncerty, výstavy a jiné kulturní akce. Pro
podobné účely slouží také dům v  Radniční
ulici, který je součástí staré hranické radnice.

Líbí se mi, že se v našem městě pořád něco
děje, zvelebuje, buduje a opravuje.

Zklamání tu nenajdou ani lidé, toužící po ti-
chu a klidu v přilehlých lesích. Na procházky
přírodou je jako stvořená trasa k  hranické
propasti, která bývá považována za nejhlubší
propast na světě. Nedaleko od propasti leží
lázeňské městečko Teplice nad Bečvou.
Hned u vlakového nádraží najdeme nově po-
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stavené informační centrum, což je skvělé
pro ty, kteří se chtějí o  propasti více dozvě-
dět. Málokdo z návštěvníků odolá procházce
po kolonádě  s  teplickým oplatkem, který je
tradiční pochoutkou zdejších lázní. Za ná-
vštěvu určitě stojí Zbrašovské aragonitové
jeskyně. Prohlídka nejteplejších jeskyní na
světě netrvá dlouho a navíc se zde člověk
dozví spoustu nových informací. Během tep-
lých dní je na druhém břehu řeky Bečvy
otevřen areál  s  minigolfem a tenisovými
kurty. Přínosem pro turisty a cyklisty je nově
vybudovaná cyklostezka z Teplic do Hranic.

Hranice jsou studentským městem. Je zde
pět základních škol a pět středních škol:
gymnázium, lesnická škola, průmyslová ško-
la, zdravotnická škola a soukromá odborná
škola.

Já jsem si po ukončení základní školy vybrala
lesnickou školu. Mám vřelý vztah k přírodě a
všemu, co s ní souvisí. V areálu školy se na-
chází rozsáhlé arboretum, oáza klidu upro-
střed města. Žáci pravidelně dojíždí do
školního valšovického polesí, kde probíhají
učební praxe a praktická část studia. Do
lesnické školy dojíždějí studenti z  různých
koutů České republiky. Ubytování jim na-
bízejí dva internáty. Po škole máme možnost
navštěvovat kroužky, které většinou vedou
naši učitelé. Oblíbenými jsou kroužky stře-
lectví a včelařství.

Nemyslím si, že by nám v Hranicích něco zá-
sadního chybělo. Možná bych uvítala větší
výběr míst k  večernímu posezení. Kavárny
se brzy zavírají a restaurace jsou za nor-
málních okolností mnohdy plné.

Hlavní jsou pro mě ovšem vzpomínky, které
mám spojené  s  určitými místy, přátelé a ro-
dina. To všechno tady mám, a proto mohu
Hranice s vděčností nazývat svým domovem.
Koronavirová krize sice naše město pozna-
menala, ale pevně věřím, že se po skončení
vše otevře a vrátí do stejných kolejí. Přála
bych si Hranice vidět zase takové, jaké si je
všichni pamatujeme.

Beáta Šlesingerová, 3.C
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Seriál Vikingové
Poslední série

V  posledním čísle jsem psal o  seriálu
Vikingové. Tehdy seriál ještě neměl zakon-
čenou poslední sérii, a to z  toho důvodu že
přecházel pod jinou streamovací stanici.
Nyní už je seriál u  konce, a já se rozhodl jej
zhodnotit a seznámit vás  s  koncem Vikingů.
Vikingové byl skvělý seriál se spoustou
slavných herců. Měli zajímavý, napínavý a
nervydrásající příběh. Abych byl upřímný tak
jsem čekal vše, ale zbytek poslední série mě
překvapil ve všem a všechna proroctví věštce
ze seriálu se nakonec vyplnila. Björn se sku-
tečně stane slavnějším než byl jeho otec, ale
nikdy by nečekal že jeho konec bude takový.
Lagertha skutečně zemře rukou Ragnarova
syna, ale ne rukou toho od kterého se to nej-

více očekávalo. A ano, pouze jedna žena po-
vládne Kattegatu, ale ne ta kterou by jsme si
přáli aby vládla. Zbytek poslední série vás
nenechá ani na chvíli v klidu, pokaždé když si
myslíte že víte jak to dopadne, co se stane,
nebo kdo umře a kdo přežije, tak je to
pokaždé jinak. Za mě si každá postava za-
sloužila takový konec jaký dostala, i  když
bych možná pár věcí změnil, ale chápu že se
tvůrci seriálu chtěli držet i historické předlo-
hy, podle které byl z  velké části inspirován.
A  jak bylo řečeno v  poslední sérii „Zlatý věk
Vikingů skončil“ a tak skončil i  tento skvělý
seriál. Za mě seriál dopadl nejlépe jak mohl,
a dle mého je to jeden z nejúspěšnějších se-
riálů za poslední dobu.

Jiří Kohn, 3.A
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Faso
Fantasy četba na pokračování

Úvod

Vesmír nezná hranic stejně jako lidská představivost. To, že něco nevidím, neslyším ani necí-
tím, neznamená, že to neexistuje. Už jen to, že si onu věc dokážu představit, znamená, že exis-
tuje – v naší mysli. Proč by se tedy někde ve vesmíru nemohl skrývat svět, o kterém vám chci
vyprávět?

Teď tedy pusťte uzdu své představivosti a odtrhněte se od světa, v němž se právě nacházíte.
Představte si, že z  něj letíte pryč do hlubokého vesmíru, kam ještě lidská stopa nedorazila.
Dospějete k zářivé hvězdě, říkejme jí Malkyra, která svou přitažlivostí řídí rozsáhlou soustavu
planet, planetek a meteorů. Mezi tou změtí rozličných vesmírných těles vás na první pohled
upoutá jedno, které je tak odlišné od těch ostatních, že se zdá, jako by sem vůbec nepatřilo.

Už na první pohled z té planety vyzařuje cosi krásného a přitažlivého. Člověku by přišly sympa-
tické už barvy, jež na ní dominují. Převážně zelené kontinenty a modré oceány zahaluje kraj-
kový závoj sněhobílých oblaků. Váš zrak by také jistě upoutal její věrný souputník – měsíc
Tarazen, jehož povrch je kryt ledem, takže hvězdnou zář oslnivě odráží.

V tom okamžiku by si mnozí lidé připadali, jako by se na své nekonečné pouti vesmírem nikam
nepohnuli a stále zůstávali blízko domova. Vždyť to kosmické těleso jako by z oka vypadlo Ze-
mi. Jde ale pouze o první dojem, který i v tomhle případě pozorovatele okázale klame. Ano, Ze-
mi se v  mnoha ohledech velice podobá. Leží v  podobně příznivé vzdálenosti od mateřské
hvězdy jako ona. Ale ani vejce nemůže být úplně stejné jako jiné vejce. Žádná z planet v širém
vesmíru, stejně jako úplně všechno v něm, nemá přesného dvojníka. Každičký objekt, ať už ká-
men, živý tvor či zrnko prachu, má v sobě něco zvláštního, čím se od těch ostatních alespoň
trochu liší. A pokud porovnáváme tyto dva světy, je to, co uvidíme jako první, silně nedostaču-
jící pro úplné hodnocení odlišností. Musíte se podívat detailněji.

Za největší poklad, který se ve vesmíru jen těžko hledá, bychom na planetě Faso mohli pova-
žovat život. Stejně jako naše, má i tato planeta své vládce. Teď mě omluvte za nevhodné pou-
žití slova „vládci“, protože pro to, co mám na mysli, snad neexistuje jednoslovný výraz. Mám
tím na mysli to, čím jsme my lidé na Zemi – jakousi dominantní formu života, která své
prostředí přetváří k obrazu svému. Takové obyvatele bychom našli i zde. O žádné marťany se
však nejedná.

Člověk je jedním druhem, ale tomuto světu „vládne“ mnohem více druhů. Všichni ale náleží ke
stejné třídě. Myslím, že kdybyste jednoho z nich uviděli, neoznačili byste ho jiným slovem než
„drak“. Skutečně tak vypadají a my jim ani jinak říkat nebudeme. Nejsou to však ti draci, které
známe z  našich bájí. Obrovské a často vícehlavé stvůry, které střeží poklady v  temných  jes-
kyních, spalují kraj na uhel svým ohnivým dechem a jako oběti si žádají spanilé princezny tu
rozhodně nenajdeme. Tihle draci jsou živí tvorové, kteří na svém místě hrají neodmyslitelnou
roli. Za tak velkolepou nemůžeme považovat ani jejich velikost. S  těmi pohádkovými mají
společnou schopnost létat a chrlit oheň. I  ty jsou však omezené určitými přírodními zákony.
Jsou to však právě ty vlastnosti, jež z nich dělají ony „vládce“. Ne všechny druhy ale těmito vý-
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sadami oplývají. Naproti tomu mohou být
obdařeni jinými úžasnými znaky, jež je pou-
tají k  nejsložitějším formám života tohoto
světa.

Ty, kdo se na ty pohádkové draky těšili, mu-
sím zklamat. Sice jsem předtím psal, že
představivost nezná mezí, ale tady se ne-
jedná úplně o  čistou fantazii. Pozadí příbě-
hu, který vám chci vyprávět, je představou,
jak by asi vypadal jiný svět, kde se zrodil
život stejně jako v  tom našem. Ta fa-
ntastická část se skrývá v  rozličných for-
mách života, prapodivných krajích,
roztodivně tvarovaných světadílech, ale
všechno je postaveno na stejných zákla-
dech, jako je tomu na Zemi. Dokonce i  ta-
kové fantastické schopnosti, jako je plivání
plamenů, si tu snažím nějak vysvětlit. Na
své si tak mohou přijít jak milovníci sci-fi,
tak obdivovatelé říše fantazie.

Lidé už svoji planetu přetvořili natolik, že se
po jejich zániku bude ještě celé věky
zotavovat. Sáhněme si do svědomí a při-
znejme, že jsme špatní „vládci“. To se o dra-
cích říct nedá. Své prostředí nemění tak
dramaticky jako my a žijí  s ním v harmonii.
To je také jedno z  poselství, které mají tyto stránky přinést. Faso totiž popisuji jako ideální,
divukrásný svět, ve kterém je vše v  naprostém pořádku a rovnováze. Tímto tedy vyslovuji
prosbu lidem: „Buďte alespoň trochu jako draci.“

V tomto příběhu se podíváte do neznámých mimozemských světů a prožijete mnoho dobro-
družství zejména z pohledu draků. Dozvíte se mnohá tajemství z jejich života. Některé otázky
vám možná zůstanou nezodpovězené, ale nezapomeňte, že Faso možná existuje pouze v naší
mysli. Takže zapojte svoji fantazii a hledejte odpovědi ve vlastní hlavě. Můžu vsadit cokoliv, že
vaše představa bude vypadat jinak než ta moje, protože nic ve vesmíru nemá přesného
dvojníka.

Vítejte na planetě Faso.

Dušan Řezáč, absolvent naší školy
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Bratr a sestra
Sedět a nemoci udělat nic pro své blízké je ta nejhorší věc, kterou můžeme zažít. Můžeme jen
čekat a doufat.

Bílé stěny nemocnice se svíraly. Nikolas Wood měl pocit, že jsou stále blíž a blíž. Uzavíraly
prostor kolem něj a dech se mu zadrhával v krku. Ale stejně jako rodiče, kteří seděli na židlích
vedle něj, mohl jen věřit naději.

Jeho starší sestra měla před několika hodinami dopravní nehodu. A  on teď seděl na jedné
z nemocničních chodeb před sálem, kde doktoři bojovali o život Tess.

Stále se snažil pochopit, jak se to vůbec stalo. Jak se může dvacetiletá dívka dostat na operační
stůl s mizivou nadějí na to, že nebude žít pokřivený život? Jak se může dívka plná snů ocitnout
na hranici, kde ani na jedné její straně není zářivá budoucnost, kterou by si zasloužila?

Doktoři jim upřímně řekli, že pokud přežije operaci, zůstane zbytek života na vozíku.

Už nikdy se nepostaví na vlastní nohy. Už nikdy nebude moct pomáhat na jejich rodinném
statku, vyběhnout na louku za domem nebo se prohánět se svou fenkou Koli.

Ale co když zemře? Co když ji Nikolas už nikdy neuvidí? Jaké to bude přijít o sestru, která za ním
vždy stála? Která ho podporovala?

Litoval jejich hádek, zejména těch nesmyslných, třeba o tužky, které si od něj Tess potají půj-
čovala, když ztratila ty svoje.

Ruce se mu třásly a byl si jistý, že ani kdyby se oblékl, když sestra ležela vedle něho, nezbavil
by se pocitu zimy. Po tvářích mu tekly slzy, stejně jako matce a otci. Seděli tu jako rodina a če-
kali na zprávu – jakoukoli zprávu – od lékařů.

Rodiče se modlili za svou dceru. Nechtěli o ni přijít. Objímali se a snažili se být oporou jeden
druhému, i když ani jeden z nich nestál pevně na zemi.

Tess byla o pět let starší než Nikolas. Studovala vysokou školu a chtěla se stát veterinářkou. Už
byla dokonce domluvená s panem Smithem, veterinářem v  jejich městečku, že mu bude po-
máhat na klinice. Možná by po něm jednou i převzala ordinaci. Ale...dostuduje vůbec někdy?
Přežije?

Nikolasova mysl na něj křičela: „Ano!“

Tess to zvládne. Nejen pro sebe..., i pro ně.

Netušil, co by bylo s rodiči, kdyby přišli o jedinou dceru. Netušil, co by bylo s ním, kdyby ztratil
milovanou sestru.

Pousmál se, když si vzpomněl, jak ho jako malého vozila na trakaři po dvoře. A  jak  s  ním
několikrát spadla do trávy, protože jeli moc rychle. Vždy se potom spolu smáli a zkoušeli to
znovu a znovu. Nakonec šli spát plní odřenin a  s  děravými kalhotami. Jejich máma pokaždé
hubovala, ale nedokázala jim jejich hry zakázat.

Vybavila se mu chvilka, kdy spolu přespávali ve stanu na zahradě. Dlouho do noci se spolu dí-
vali na měsíc a povídali si. Tehdy mu mohlo být možná sedm let, když se jí přiznal, jak moc jí
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závidí její modré oči a zlaté vlasy po otci. Myslel si, že ji proto má maminka raději. On byl na
rozdíl od ní hnědooký brunet, stejně jako celá mámina rodina. Tess mu tehdy přísahala, že
hnědá je její oblíbená barva a Nikolas je jediný a nejoblíbenější bratr.

Hlas otce ho donutil odtrhnout pohled z dlaždiček na podlaze. Táta s mámou se stále objímali
a on někoho proklínal. Nebylo těžké uhodnout, koho...

Nadával na toho bezohledného muže, který se vyřítil ze zatáčky a smetl Tess pod kola auto-
mobilu, když přecházela silnici. Vůbec si nedokázal představit, jaké to muselo být. Cítila jeho
sestra bolest, když ji přejely pneumatiky auta? Přál si, aby se tak nestalo. Nechtěl, aby ta-
kovou bolest prožila.

Než se propadl do dalších myšlenek, objevila se před nimi zdravotní sestřička. V rukou svírala
složku  s  dokumenty a z  kapsy šatů jí vykukovala propiska. Tmavá kůže a vlasy
kontrastovaly s nemocniční bělobou chodby.

Rodina se zvedla. Na sestru se upřely tři páry zarudlých, uslzených očí. Zdálo se to věčností,
než sestra promluvila.

„Slečna Woodová přežije.“

V  té chvíli z Nikolase spadla obrovská tíha, kterou si dříve ani neuvědomoval. Úlevou se mu
podlomila kolena a musel se posadit na židli. Všechno ostatní začal vnímat jen napůl.

Tess přežije! Jeho sestra bude žít!

Pořádně nevnímal, čím vším si bude muset jeho sestra projít. Kolik bude muset polknout
prášků a kolik jehel jí ještě projde kůží, jak dlouho bude nutná její náročná rehabilitace.

Nerozuměl skoro ničemu, ale věděl, že bude žít, že bude s ní.

Bude jí pomáhat stejně, jako když si nevěděla rady se složitými rovnicemi.

Bude ji chránit stejně, jako to udělal, když se bála jejich černého berana.

Bude tu pro ni, jako tu byla ona pro něj.

Nikolas si slíbil, že udělá všechno pro to, aby mohla znovu žít. Nikdy to už nebude jako dřív,
ale důležité je, že bude Tess žít. Společně najdou cestu životem, který ji teď čekal. Budou
bojovat a vyhrají. Bok po boku jako sourozenci, jako rodina. Jako bratr a sestra.

ED
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Téměř splněný sen
Každý máme sny, které stojí za to si plnit. Ale najdou se i takoví, kteří věří, že sny nemáme a že
se neplní. Opak je pravdou. Sny se plní bez ohledu na to, jestli si to připustíme nebo ne. Už ja-
ko malým dětem nám říkali: „Když si něco budeš přát, splní se ti to“. Nejsme už malí, rosteme,
stárneme a vytváříme si svou životní cestu vlastním štěstím.

Jak jsem si začala já plnit svůj sen? Vyrůstala jsem na vesnici, obklopená překrásnou přírodou,
kam jen oko dohlédlo. Už jako batole jsem byla neustále v přírodě, v lese, na louce u zurčícího
potůčku. Rodiče mě od dětství vedli k tomu, abych se v životě dokázala postarat sama o sebe
a dělala hlavně to, co mě v budoucnu bude nejvíc naplňovat. Když jsem se v deváté třídě zá-
kladní školy rozhodovala, kam jít na střední školu, měla jsem jasno. Věděla jsem, že nechci být
zdravotní sestřičkou nebo úřednicí. Chtěla jsem pracovat v lese,v přírodě. Ještě předtím, než
jsem si podala přihlášku na hranickou lesnickou školu, jsem se jela do Hranic podívat. Navští-
vila jsem školu, arboretum, internát. Podívala jsem se do historického jádra města a byla jsem
okouzlena. Také jsem byla nadšena tím, jak byli všichni ke mně přátelští, jak příjemná atmo-
sféra ve škole vládla. Hned jsem věděla, že na této škole budu chtít studovat. Samozřejmě se
našli i takoví, kteří mi můj sen rozmlouvali a měla jsem se pocit, že mi snad ani nepřejí, abych
byla šťastná. Můj sen mi vymlouvali stylem: „Bože můj, nezvládneš to! Čeština je těžká!“

Ale upřímně, kdo při plnění snů hledí na to, zda to, co ho čeká, zvládne či ne? Většinou jdeme
urputně za svým cílem a věříme, že i  ta trnitá cesta, která k němu vede, nám dá mnoho do
života. Já jsem to tak tehdy vnímala.

Abych nebyla tak negativní vůči mému okolí v té době. Samozřejmě se našli lidé, kteří mi byli
oporou a podporovali mě v mém úsilí. A pokud se mne dnes někdo zeptá, zda jsem tenkrát
měla obavy, odpovím, že ano. Měla a velké. Bála jsem se úplně všeho. Dívka ze slovenské
vesnice se rozhodla jít studovat střední školu do Česka,kde si chce splnit svůj životní sen. Ru-
ku na srdce, stálo mě to hodně úsilí, slz... Od prvního dne jsem se bála. Hlavně toho, co mě
čeká, jak mě přijmou spolužáci, učitelé, vychovatelé ... Bylo velmi těžké dostat pětku z diktátu,
postavit se před třídu a učitele a odpovídat na otázky v češtině. Bylo těžké zvyknout si na kaž-
dotýdenní odloučení od rodiny a nutnost postavit se na vlastní nohy. Dnes mohu říci, že jsem
to zvládla a těší mne to. Měla jsem možnost potkat úžasné li-
di, navázala jsem velká přátelství a lásky, které z toho vznikly.

Mým krédem bylo a je: „Dala ses do boje, tak bojuj!. Vytrvej
v  tom, za čím jsi chtěla jít!“ Ve výsledku někdy nejde
o známky, ani o  to, jaké budeme mít super vysvědčení, ale
o to, kolik přátel jsme ve škole potkali, kdo vám dokázal podat
pomocnou ruku, když už jste to skoro vzdávali, když jste si
mnohdy nevěděli rady  s  „hůlkou“, matematikou nebo mi-
lovanou češtinou.

Tak tohle je můj skoro splněný sen, který za několik týdnů
bude u  konce. Vždy na něj budu vzpomínat jen v  tom nej-
lepším.

Margita Michalisková , 4.C
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Literatura v kabátě 21. století
Když se řekne literatura, tak věřím, že většinu lidí napadne část předmětu ve škole, prospané
hodiny a zbytečně moc jmen včetně různých letopočtů. Musím se přiznat, že i já to tak dříve
měla, ale časem jsem přišla na to, o co přicházím.

Již několikrát jsem slyšela, že jsou knihy nudné a nezajímavé, že je film mnohem lepší, ale
z mého pohledu to není zcela pravda. Proč vás zaujme film? Kvůli dobrým maskám, skvělým
efektům nebo kvůli hudbě? Toto kniha sice nenabídne, ale naopak vám dá mnohem více.
Dokáže ve vás vzbudit emoce, ať už kladné či záporné, bez všech těch filmových efektů.

Spousta lidí by opět mohla namítat, že číst tu nebo onu kniha byla naprostá ztráta času,
protože to byla jen slátanina. Ano, máte pravdu, i takové knihy jsou, a na vině je klišé, známé
jako dnešní doba. Já se tomu chci věnovat trochu jinak, než nad tím mávnout rukou se slovy „
dříve to bylo jiné, teď je to hrozně uspěchané.“ Dnes může být kdokoli čímkoliv, tudíž i lidé,
kteří v  sobě nemají špetku talentu, mohou napsat a vydat nějakou publikaci, ideálně
autobiografii. Stačí mít finance a za chvíli můžete vidět na pultu i vaši knihu, z  čehož vzniká
obrovský problém. Knihkupectví praskají ve švech kvůli tomu, že zde ladem leží díla autorů,
jejichž jméno nejspíše uslyšíte poprvé a také naposled, protože život nějakého Pepíka z Horní
Dolní nikoho nezajímá. Lidé dnes ztrácí nejen zábrany, ale i soudnost. Kde je tedy ten
zakopaný pes při takovém výběru? Když si nějaký laik, neznalý kvalitních autorů, takový
literární „skvost“ koupí a při opravdovém štěstí dílo dočte, tak následně knihu s nechutí odloží
a nebude mít zájem už další knihu číst.

Při hledání nějakého novodobého díla, které bych mohla použít pro srovnání, mě zarazil fakt,
že kniha Jedna želva za druhou od Johna Greena, která se dle mého pouze veze na slávě jím
dříve publikovaného díla Hvězdy nám nepřály, má mnohem lepší hodnocení než například
kniha Foukneš do pěny od Radky Třeštíkové. Autorka v  tomto úžasném díle dokázala rozdělit
čtenáře na dva tábory - na ty, kteří ji nenávidí a na čtenáře, kteří ji naopak milují. Nakonec
tomu všemu dodá korunu režisér, který by i z bravurního titulu dokázal udělat něco na způsob
komedií Zdeňka Trošky s lacinými vtipy a pofiderním humorem.

Tento svůj kritický projev vůči českým i zahraničním autorům bych zakončila krásným citátem
od Františka Vymazala : „Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.“

Hana Šubová, 4.A
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Žáci a jejich vztah k pohybu
Je poměrně náročné motivovat žáky k pohybu, pokud tento zvyk a nutnost pro lidský organis-
mus není alespoň částečně „zakořeněn“. Často je tento problém způsobený tím, že ani sami
rodiče v  průběhu výchovy nevedli děti příliš „tímto směrem“. Omlouvám se všem rodičům,
kteří se naopak pohybu u dětí věnovali a věnují. Každý se snažíme dát výchově maximum, ale
ne všechny věci vždy považujeme za důležité nebo si jejich důležitosti jsme plně vědomi.

I já si pamatuji, že před 25 lety se „cílenému“ pohybu věnovalo mnohem méně lidí a nebyl na
dostatek pohybu kladen takový důraz. Na druhou stranu lidé měli mnohem více spontánního
pohybu a nebylo zdaleka tolik obézních osob. Je to tedy přesně naopak než dnes, proto je po-
třeba se cílenému pohybu věnovat.

Dnešní generace rodičů často začíná s nějakou formou pohybu nebo cvičení až ve chvíli, kdy
mají nějaký problém (hypertenze, diabetes mellitus, nadváha, snížená hybnost atd.). To je bo-
hužel velmi pozdě na to, aby to výrazně ovlivnilo současné středoškoláky.

Netuším, kolik rodičů si uvědo-
muje fakt, že osobnost se nejvíce
učí a „formuje“ do 6 let života.
Možná to někomu přijde zvláštní,
ale taková je realita. Praxe vý-
vojové psychologie u  dětí nelže.
Do 6 let dochází k  nejvýraznější-
mu  zrcadlení (děti nás kopírují).
Všechny tyto „otisknuté“ vzorce
se ještě mnohem více projeví
v pozdějším věku. Ať chceme ne-
bo ne, tohle je opravdu věk, kdy
se toho dítě naučí od rodičů
(svých vzorů) úplně nejvíce.

Může klidně nastat situace, že rodiče mají spoustu pracovních a budovatelských starostí v za-
čátcích výchovy a dětem se začnou plně věnovat počátkem školní docházky. Pak děti vyrostou
a mají jiné návyky, než by rodiče chtěli. Bohužel se není čemu divit, začalo se pozdě. Tímto se
opravdu nechci nikoho dotknout, všichni v  životě děláme chyby. Jen je potřeba zkusit začít,
protože jak se říká: „Nikdy není na nic úplně pozdě.“ Pokud nemáme pohybové vjemy „zako-
řeněny“ z  mládí, může někdy pomoci příklad odjinud. Je jedno, zda jsou to právě prarodiče,
kamarádi nebo nakonec i rodiče. Tato varianta je samozřejmě komplikovanější, protože už sa-
mi v reálném životě musíme čelit úsilí, které je často v přímé konfrontaci s pohodlností. Pokud
ovšem člověk sám přijde na to, že je pohyb užitečný, tak je to ještě cennější a tento pozitivní
pohybový „návyk“ může být trvalý.

Každý (v jakémkoli věku) může někoho motivovat . A ten někdo zase někoho jiného. Ten někdo
jiný může být v reprodukčním věku a předávat návyky svým dětem. Je velmi důležité se o po-
hybu a jeho vlivu na zdraví bavit. Bohužel ani naše vlády zatím tomuto tématu nevěnovaly a
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nevěnují dostatečnou pozornost, přitom jsou dlouhodobě za situaci v ČR zodpovědné.

Nesmíme zapomínat, že díky pohybu budeme mít nejen zdravější a šťastnější život, ale také
společně ušetříme astronomické částky nejen za prevenci, ale především za důsledky ne-
zdravého životního stylu. Nejčastěji jsou to právě civilizační choroby, o kterých jsem psal již vý-
še.

Proč to všechno vlastně píši? Abych odůvodnil, co nedostatek pohybu způsobuje, a odpověděl
si sám na to, proč se například většina našich žáků staví k pohybové aktivitě tak, jak se staví, a
nepřikládají pohybu takovou důležitost, jakou by si pohyb skutečně zasloužil. A je potřeba říct,
že to, jakým způsobem žáci k pohybu přistupují, není tak úplně jejich vina.

Je jasné, že s kolegy z Tv to nevyřešíme, ale snažíme se ukázat směr. Zároveň bych byl hrozně
rád, kdyby i  ostatní kolegové dokázali občas zdůraznit důležitost pohybu v  rámci svých
předmětů (všichni víme, že např. obézní hajný bude jen těžko vykazovat stejné pracovní vý-
sledky jako zdravý, štíhlý zaměstnanec). Samozřejmě největší zodpovědnost zůstává na vládě,
která má přímý vliv na názory a postoje ostatních lidí. Inspirovat by se mohla např. v  sever-
ských státech.

Tak zvedněme „zadky“ a pojďme si udělat lepší život.

Pohybu zdar!

Mgr. Pavel Strýček
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Dančí směs na topinky (toasty)
Recept pro vás

Suroviny na 4 topinky (6 toastů):
200g dančího masa
½ červené papriky
2 rajčata
1 větší cibule
Kečup
Koření (sůl, pepř, česnek, divoké koření, bylinky)

Postup:

Nakrájenou cibuli lehce osmažíme na tuku (sádlo, máslo, olej) a přidáme na nudličky
nakrájené dančí maso, podle chuti přidáme koření. Když je maso lehce osmažené, přidáme
nakrájená rajčata a papriku a vše dusíme asi deset minut. Během dušení můžeme přilít trochu
vody. Nakonec přidáme zhruba lžíci kečupu a dochutíme dle chuti. Podáváme s topinkou nebo
toastem. Posypat můžeme nastrouhaným tvrdým sýrem.

Tip pro vás: dančí maso můžete naložit den až dva dopředu, bude potom chutnější a měkčí.

Dobrou chuť vám přeje Míša Jílková, 3.B
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Ať...
Ať naděje zas klíčí v srdcích

                                  znavených

Ať duši očistí zas dětský

                                   smích

Strom života ať znovu

                                   obraší

Ať každý den zas radost

                                    přináší

Ať znovu potkávat se mohou

                                    přátelé

Ať ruce sdílejí zas doteky

                                    nesmělé

Ať dýcháme zas čistý

                                    vzduch

Ať vnímáme zas ulic

                                     ruch

Ať proudí nám zas míza

                                     v těle

Ať probudí se city

                                     zkamenělé...

Zlata Stříbrná

Na křídlech múzy
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Bajka à la Ezop
Kdysi v daleké savaně, kde život je denně na hraně, vládl mocnou tlapou zvířat král, co lvem je
nazýván. 

Jednou ráno při rozbřesku prošlapával svoji stesku, když tu náhle pohyb zřel. Skočil. A už
myšku měl. K ústům svým ji ladně zved, avšak myš zvolala hned: „Nejez mne, ó tvore
přemocný! Já mohla bych ti jednou pomoci." Lev se však jenom smál – tomu návrhu, co mu
hlodavec dal. „To je hloupost, to ti povídám. Ale hladu já dnes nemám. Štěstí tedy velké máš,
snad mne tu už nepotkáš." Pustil tedy myšku malou a odešel opačnou stranou.

Dlouhý čas se myška se lvem nestřetla, až jednou - chytrost lva na cestách opustila. Netvor
člověk to zavinil, že hrdý král náhle v síti byl.

Marně svaly napínal, řval co chvíli též, ale tuhle tu past - tu nepřerveš. Vtom myška je tu zas, s
úmyslem přehryzat zlou past. Lev se divit nestačí. Jak pomohla mi, když je nejslabší? 

Ta odpověď přec jasná je. To rozum vždycky vyhraje.

Matěj Pleva, 1.A
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Sranda z lesa od Homelesa
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