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Obsah čísla Milí čtenáři,
je tu poslední číslo Homelesu v  tomto
školním roce. Situace se umoudřila a my
jsme se konečně mohli vrátit do školy.
Uvnitř tohoto čísla naleznete informace, co
se dělo ve škole a jejím okolí během
distanční výuky a po ní, a rovněž pak, čím se
někteří naši spolužáci zabývali během covi-
dového období.

Máme tu nabitý červen. Provozní praxe 2. a
3. ročníků, maturity, pak týden ve škole a bu-
deme tu mít konec školního roku. V  po-
sledním červnovém týdnu nás čeká Pohár
ředitele školy ve sportovních disciplínách,
soutěž lesnické všestrannosti a úplně na zá-
věr vysvědčení a ocenění naší celoroční prá-
ce.

Maturantům přejeme hodně úspěchů
v  dalších důležitých zkouškách a nám všem
pak krásné a co nejlépe využité prázdniny!

Váš Homeles

foto Marian Vávra, aboslvent školy
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YPEF
Young People in European Forests

Letošní ročník soutěže YPEF byl poznamenán
koronavirem. Místní i  regionální kola
proběhla on line formou, prostřednictvím
našim žákům známé platformy Moodle.

Místní kolo proběhlo 6. dubna mezi 8. a 12.
hodinou a z naší školy se zúčastnilo 30 žáků
v  10 družstvech, což bylo nejvíc družstev
z  jedné školy v  rámci celé republiky! A  to si
zaslouží speciální ředitelské volno pro zú-
častněné (legrace... to jen zkouším, jestli pan
ředitel čte Homeles). Vítěz může být jen je-
den - u nás to bylo družstvo ve složení Sára
Kozáková, Lukáš Brenkus a Matouš Pinkava
z  třídy... A  zde máme kvízovou otázku - od
kterého třídního tak asi mohlo být vítězné
družstvo???

Regionální kolo proběhlo 20. května 2021 a
vyhrálo opět naše družstvo. Ale se stejným
počtem bodů (plným) do národního finále
postoupila i  družstva Gymnázia Šumperk a
Gymnázia Jakuba Škody Přerov. Naši favoriti
budou mít v  národním finále co dělat, aby
dokázali, co jsou lesáci z Hranic zač! Národní
finále proběhne v září v Kostelci nad Černými
lesy (název tohoto městečka je češtinářský
oříšek) pod patronací pražské lesnické fakul-
ty (ČZU FLD Praha).

Soutěž YPEF je výzvou pro vás všechny, kteří
to  s  lesnictvím myslíte vážně. Na stránkách
www.ypef.cz a www.ypef.eu naleznete
mnoho studijních materiálů, můžete se do-
zvědět mnoho zajímavých informací o  lesích
v  jiných koutech Evropy a v případě vítězství
v  národním finále i  vycestovat do některé
z evropských zemí na evropské finále. Je však
třeba potrénovat angličtinu, ať nejste v  Ev-
ropě za ňoumy...

Ing. Marek Šuba
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Víkend LESPED

Doba je (byla) zlá, a tak se stalo, že dychtiví
třeťáčci se nemohli účastnit kroužku lesní
pedagogiky. Ale našli se tři chytré hlavy...a
není náhoda, že ty chytré hlavy byly ze SLŠ
Hranice. A ty chytré hlavy vymysleli, že by by-
la velká škoda, aby si letošní třeťáci nemohli
vysloužit osvědčení lesního pedagoga, a pro-
to pro ně vymysleli VÍKEND!

A víkend proběhl. Úspěšně a bez úrazu. Una-
vení jsme byli, tooo jooo, ale spokojení.

Vše začalo v pátek 28. května 2021 okolo 14.
hodiny odjezdem na školní polesí. Byla to ak-
ce pro 15 odvážných. Prohlídky tras pro ak-
tivity lesní pedagogiky se ujali Jarka Ryšková
(naše bývalá vychovatelka a současná ve-
doucí kroužku LP a hlavní koordinátorka
programů lesní pedagogiky), zvaná pro účely
tohoto článku Jaruška a pan učitel Marek Šu-
ba, zvaný pan Majk. Nachodili jsme spousty
kilometrů, ale všichni už víme, kudy na
školním polesí s dětmi. Večer se pokračovalo
přípravou nočního lesa, na který byly pozvá-
ny děti z Hranic a okolí.

V  sobotu nám Jaruška a pan Majk na ŠP
ukázali, co všechno je možné  s  dětmi při
programech LP dělat, jak využít les a pří-
rodniny v nich se nacházející. Odpoledne nás
v  arboretu čekala třetí chytrá hlava, a to
hned ta nejchytřejší - paní učitelka Palacká.
To jsme netušili, co všechno lze v  arboretu
ochutnat, očichat, ošahat...

V podvečer jsme doladili NOČNÍ LES a čekali
na děti. To jsme ale nečekali kolik jich dorazí!
90 dětí plus rodiče, prarodiče a jiní příbuzní.
Na trase arboretem jsme připravili se-
tkání s různými živočichy, které je možné po-
tkat v lese i mimo les - bažant, jezevec, liška,
kachna, kuna, srnčí rodinka, tlupa divočáků,
ale i včely (v novém proskleném úlu). Na zá-
věr si děti zasportovali při dřevorubeckých
disciplínách. Skončili jsme v  10 hodin! A  ta
malá průtrž mračen byla takovou zkouškou
naší odvahy a odolnosti.

V neděli jsme s Jaruškou, již v suchu učebny,
uklidili pomůcky a naučili se připravit si
„mokrou“ variantu programu pro případ
deště během aktivit LP. Následovala poslední
část a to přednáška paní vychovatelky Maty-
sové o základech psychologie dětské duše.

A pak se na závěr objevil pan Majk a každé-
mu přinesl tričko LESNÍHO PEDAGOGA! To už
jsme byli zralí na oběd a dlouhý odpolední
klid:-)

Velké poděkování patří panu řediteli za
umožnění víkendového pohybu po škole,
skvělým kuchařkám za chutnou stravu, vy-
chovatelům za možnost dobře se po ná-
ročném programu vyspinkat a paní školnici
za „klidný“ víkend.

Lesní pedagogové.
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Lesní pedagogika

Dne 3. 6. 2021 byla v  našem arboretu
uspořádána vycházka lesních peda-
gogů  s  dětmi z  hranické Mateřské školy Po-
hádka. Na této vycházce jsem se podílel i  já.
Sraz byl v devět hodin, děti měly přijet v půl
desáté. Tudíž jsme měli dostatek času si vše
nachystat. Vycházka byla na téma těžba v le-
se. Já a můj spolužák Adam Hupka jsme si
nachystali veškeré věci a probrali jsme, jak
budeme přednášet, kdo co řekne a kdo bude
předvádět různé aktivity. Vysvětlili jsme dě-
tem, jaké pracovníky mohou v  lese potkat,

kdo má co za úkol a čím můžeme dostávat
pokácené stromy z  lesa. Dále měly děti za
úkol pomoci nám obléknout dřevorubce
(kterého představoval Adam) a donést vý-
bavu, kterou dřevorubec potřebuje. Poté si
děti vyzkoušely, jaké to je řezat  s  ruční
pilkou, a nakonec jsme si zahráli na koně a
kočího, abychom jim přiblížili vyvážení poká-
cených stromů z  lesa. Setkání jsme si velmi
užili a bylo vidět, že aktivity, které jsme si
pro děti nachystali, je bavily. Samozřejmě
bychom to nezvládli bez přípravy, již nám za-
jistila paní učitelka Ryšková a pan učitel Šu-
ba, kterým tímto za všechny děkuji.

Jiří Kohn, 3.A
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Přímo z ředitelny

Milí čtenáři,

již téměř nečekané se stalo skutečností – už
se zase potkáváme na chodbách školy,
v  dalších školských zařízeních anebo na
školním polesí. Po těch pěti měsících a
ještě  s  povinnou ochranou dýchacích cest
jsou některé tváře méně známé, přesto jsem
moc rád, že vás opět vidím naživo.

V  posledním čísle Homelesu jsme vás infor-
movali, jak probíhala prezentace školy pro
případné uchazeče v  době podzimních burz
a zimních dnů otevřených dveří. Deváťáci zá-
kladních škol už mají za sebou přijímací
řízení a v  těchto dnech přijatí uchazeči ode-
vzdávají zápisové lístky. Ti nepřijatí mají
právo se odvolat a čekat, jestli to vyjde.
Celkem přišlo 128 přihlášek, přijímačky dě-
lalo 124 uchazečů a podmínky přijetí splnilo
119 žáků.

Maturanti mají za sebou velmi náročný rok
příprav na zkoušku dospělosti, kdy se do po-
slední chvíle měnila samotná podoba le-
tošních maturitních zkoušek. Didaktické testy
z maturitních předmětů a svaťák už mají také
za sebou, nyní je čekají praktické a ústní ma-
turity. Všem držím palce a přeji hodně štěstí!

Druháci a třeťáci se v  červnu dostanou na
své první individuální provozní praxe u  ex-
terních zaměstnavatelů. Přeji jim, aby
v  provozu získali všeobecný přehled, pochy-
tili co nejvíce praktických poznatků a nabyté
zkušenosti pak dokázali uplatnit v  dalším
školním roce při výuce odborných předmětů.
Třeťáky navíc na závěr června čekají zkoušky
odborné způsobilosti pro získání zbrojního
průkazu.

První ročníky pokračují v  seznamování
se  s  prostředím školy, kterého si zatím díky
pandemii opravdu moc neužily. Tak jako
ostatní ročníky byly v  tomto školním roce

o  něco ochuzeny, přišli i  oni o  svou tradiční
akci – pasování do cechu lesnického a
mysliveckého. Ale nevěšte hlavy! Tato tra-
diční akce pro vás a vaše rodinné příslušníky
určitě proběhne.

Na konci června se všichni setkáme při tra-
dičních akcích školy – sportovním dnu a
lesnické všestrannosti. A  pak hurá na
prázdniny!

A  co se událo během uplynulých tří měsíců
ve škole, na DM nebo na školním polesí?

Učebna zoologie byla kompletně zrekon-
struována, v  závěru úprav byly instalovány
další nové skříně na exponáty, které nahra-
dily původní zastaralý mobiliář. Také katedra
a žákovské stoly v učebně dostaly nové pra-
covní desky. Tak snad se vám bude v  tomto
prostředí příjemně studovat.
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Zbrojsklad školy se rozrostl o  novou opa-
kovací kulovnici TIKKA T3X v  ráži 308 Win.,
kterou jsme dostali darem od pana Marka
Neradila ze společnosti STV Arms,  s.r.o., je-
muž tímto ještě jednou děkujeme a věříme,
že se studentům bude střelba z  této zbraně
líbit.

Na webu jsme kromě sledování krmítka onli-
ne spustili také online sledování budky pro
rorýse. Nyní čekáme, jestli se nějakému páru
bude naše nachystané bydlení líbit. Pracuje
se též na nové podobě webu arboreta a
školního polesí.

U  hlavního vchodu do školy jsme obměnili
skladbu keřů tak, aby to při vstupu více kvet-
lo v  průběhu celého roku. V  arboretu se
kromě výsadby nových dřevin chystá také
oprava oplocení. V přední části kolem hlavní-
ho vchodu byly laťky plotu již opatřeny nátě-
rem.

Na DM Jungmannova pokračuje rekonstruk-
ce povrchu hřiště za tenisovým kurtem. Na
DM Teplická se spravilo 19 postelí (výměna
matrací a čalounění) a chystá se instalace
posledních deseti nových vestavěných skříní.

Školní polesí dokončilo jarní zalesňovací prá-
ce a nyní probíhá intenzívní ochrana za-
lesněných kultur proti buřeni. V  úterý 25. 5.
2021 proběhlo ve škole závěrečné šetření
k  lesnímu hospodářskému plánu, který byl
tímto na dalších deset let schválen. Kromě
běžné výuky se na polesí opět rozjíždějí ak-
tivity lesní pedagogiky, kterých se někteří
z vás přímo účastní.

Do konce tohoto školního roku nám všem
přeji pevné zdraví, ať se nám daří ve výuce, a
to jak ve třídách, tak i na praxích. A maturan-
tům přeji hodně štěstí a úspěchů u všech
zbývajících zkoušek.

Ing. Lukáš Kandler,
ředitel školy



7

Poděkování za součinnost při testování

Tímto bych chtěla nejen za svou osobu, ale
také za vedení školy poděkovat všem – na-
šim studentům i zaměstnancům – za skvělou
spolupráci při testování.

„Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano,
doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepši-
li.“ Thomas Carlyle (1795 – 1881)

Doba je zlá, to rozhodně. Ale díky ochotě a
zodpovědnosti nás všech testování na naší
škole funguje. Samozřejmě se nějaké pře-
kážky vyskytly a vyskytovat se určitě budou
i dál. Přesto věřím, že budeme i nadále táh-
nout za jeden provaz.

Teď trochu „suchopárných“ čísel:

Ke dni 28. 5. 2021 jsme na škole provedli
celkem 1 159 testů (od 12. 4. 2021, kdy bylo
zahájeno testování ve školách). Z  tohoto
množství bylo 12 testů neprůkazných, museli
jsme opakovat test. A pouze jeden vyšel po-
zitivně, ale při potvrzovacím PCR testu z  la-
boratoře byl negativní, naštěstí.

Držme si palce, abychom se v co nejbližší do-
bě mohli těšit na lepší zítřky a aby se doba
temna (rozuměj zavření škol) na podzim ne-
opakovala.

Ing. Helena Drozdová
aka covidový terminátor
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ISIC karty – připomenutí

Kdo si chce prodloužit platnost ISIC karty, za-
stavte se v  kabinetě projektové manažerky,
Ing. Heleny Drozdové, dveře č. 103 – naproti
sborovně, vedle kinosálu.

Prodloužení do konce roku 2021 stojí 180 Kč,
vystavení nové karty 290 Kč.

V případě ztráty platné karty je vystavení du-
plikátu za 110 Kč.

Příklady z nabídky slev:
• doprava
• Alza – až 30 % slevy
• Datart – studentská sekce s exkluzivní-
mi slevami
• Hervis – 15 % na veškerý sortiment
• Hudy Sport – 7 % na veškerý sortiment
• Akční ceny v McDonald´s, KFC, Subway,
BurgerKing, Pizza Hut, Fruitissimo¨

Více info na isic.cz
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Proměny „Jungmannky“

Během pandemie COVID proběhlo několik
úprav v  prostorách domova mládeže na
Jungmanově ulici. V přízemi se vymalovala a
upravila posilovna, aby se studentům lépe
cvičilo. V  prvním patře byly vytvořeny dvě
místnosti  s  rozdílným využitím. V  jedné
místnosti vznikla menší relaxační místnost,
která slouží jako studovna a čajovna. V druhé
místnosti vznikla sportovní
místnost  s  pingpongovým stolem, kde
mohou studenti hrát v  době nepříznivého
počasí, kdy nemohou ven. Zároveň zde
naleznou útočiště trubači nejen při hodinách
výuky, ale i v době, kdy chtějí cvičit.

V  druhém patře byly vytvořeny dvě
místnosti  s  rozdílným zaměřením. První
místnost je určena pro tvorbu a aranžování.
V druhé místnosti bylo vytvořeno zázemí pro
kynologický kroužek. Na tuto místnost
navazují půdní prostory, kde by v budoucnu
mohli působit sokolníci, jako tomu bylo
v minulosti.

Studovna a čajovna

Sportovní místnost

Místnost pro tvorbu a aranžování

Místnost pro kynologický kroužek
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Dále se opravil byt, který bude od září sloužit
studentům a veříme, že se jim tam bude líbit.

Co se týká kynologie... Díky panu řediteli se
podařilo koupit první tři kotce. Kynologický
kroužek tak získal potřebné zázemí. Nyní je
nutno kotce náležitě instalovat, aby sloužily
svému účelu. Chtěla bych touto cestou
oslovit ty, kteří mají o  kynologický kroužek
zájem, aby se ozvali, abychom společnými si-
lami vytvořili adekvátní zázemí. Veřím, že ko-
legové na polesí nám budou nápomocni a
pomohou  s  realizací, zejména  s  dodáním
dřeva na boudy do kotců.

Z  dalších aktivit domova na Jungmannově
ulici bych uvedla vybudování petangového
hřiště. Do budoucna plánujeme výsadbu
levandulových záhonů.

Mé osobní pocity?

Na DM jsem nastoupila v  září 2020, takže
jsem si studentů a chodu „domova“ moc
neužila. Měla jsem však možnost poznat ko-
legy vychovatele. S  kolegy jsme se snažili
v tomto nelehkém období udělat kus práce,
aby bylo na domově příjemné zázemí pro
studenty a mohlo se využít víc prostor pro
mimoškolní aktivity. Máme ještě další nápa-
dy a budeme se je snažit v co nejbližší době
realizovat.

Do prázdnin zbývá pár týdnů, ale po prázni-
nách by bylo fajn, kdyby se vše rozjelo tak,
jak si všichni představujeme. Budeme se na
Vás těšit!

Všem hezké léto a spoustu zážitků za všech-
ny z „Jungmannky“!

Mgr. Soňa Sehnalíková

Byt

Kotce
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Kynologie

Milí čtenáři,

jmenuji se Jana Mužíková a jsem žákyní 3.C.
Mým životním koníčkem je kynologie. Již od
malička jsme doma měli zvířata. Ve školce a
na prvním stupni ZŠ jsem jezdila na koních,
ale tenhle koníček mě přestal bavit a našla
jsem si oblibu v chovu psů. Společně s koupí
naší první fenky retrievera jsme začali ob-
jevovat svět výstav, zkoušek a myslivosti.

Od roku 2016 se aktivně věnuji vystavovaní
pejsků na výstavách. Za pět let „běhaní“
v kruhu jsem se svými svěřenci získala tituly:
Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Národní vítěz, CA-
CIB, BOB, BOS, Nejlepší ze skupiny, Nejlepší
pracovní pes, Nejlepší fena výstavy, Nejlepší
pár, Nejlepší chovatelská stanice a mnoho
dalších.

Jelikož máme doma chovatelskou stanici Le-
dové moře a chováme retrievery a k  nim
patří i  lovecká kynologie, tak jsem začala vo-
dit naše pejsky i na OVVR. Soutěžní premié-
ru jsem zvládla velmi úspěšně. S  fenou
Labradorského retrievera Harmony of Beau-
ty Sun in their Eyes jsme dosáhly plného po-
čtu bodů v aportech se zvěří.

Úspěchem byly odvedené zkoušky  s  fenkou
Bealise Ledové moře, které jsme vyhrály. Byl
to pro mě neskutečný zážitek, protože na
těchto zkouškách jsme společně  s  Bealise
bojovaly proti mojí mamce se sourozencem
od Bealise.

Ačkoliv v  chovatelské stanici převládá chov
labradorů, mým velkým snem byl Flat coated
retriever. V  zimě roku 2017 se mi můj velký
sen splnil, když jsem dostala svou první
fenku Flat coated retrievera Mimmi, Junior
šampionku Slovenska (JCHSK), oceneněnou
CANDIDATE FOR CZCH, SKCH, HUCH Hecolap
Empire State of Mind. S Mimminkou jsme v 8
měsících absolvovaly „vlohy“ s plným počtem
bodů. Dále nasledovaly výstavy, kde Mimmi
opravdu zářila. Nyní, o pár let později, mám
svůj první vrh A v chovatelské stanici Ledové
moře, ale v  budoucnu bych chtěla mít svojí
vlastní chovatelskou stanici a dále se věnovat
chovu.

Mým cílem je chovat zdravé, pracovité a
krásné Flat coated retrievery.

Kynologii zdar!

Jana Mužíková, 3.C
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Sokolnictví
1.část

Tímto článkem bych vám chtěla přiblížit mé
postřehy a začátky v  sokolnictví a seznámit
vás s tímto jedinečným způsobem lovu, který
je znám už od pradávna.

Na začátek bych měla uvést, co to vlastně
sokolnictví je a co všechno obnáší. Sokolnic-
tví je činností utvářející jeden z  nejstarších
vztahů mezi člověkem a jiným živočišným
druhem - vztah mezi člověkem a dravcem,
který trvá již více než 4 tisíce let. Je to tradiční
aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků
v  jejich přirozeném prostředí. V  roce 2010
bylo organizací UNESCO sokolnictví uznáno
jako nehmotné kulturní dědictví lidstva.

Každý, kdo se chce stát sokolníkem, určitě
potřebuje do začátku spoustu volného času,
aby se mohl dravci naplno věnovat, každý
den ho pravidelně cvičit a těšit se z  jeho
úspěchů. Aby mohl člověk dravce dobře cvi-
čit a chovat, je velmi důležité pořídit si
vhodného jedince a mít všechny potřebné
pomůcky. Mezi takové zcela základní patří
například sokolnická rukavice, čepička, braš-
na, obutí a dloužec. Je potřeba zmínit
i sokolnický špalek či oblouk.

V  sokolnictví se nejčastěji využívají dravci
sokolovití, krahujcovití, orli - a nesmíme za-
pomenout ani na soví zástupce. Mým prvním
dravcem byla, jako u  většiny sokolníků, poš-
tolka obecná, ale spousta mladých sokolníků
si také pořizuje káni Harrisovu. Později se
jako sokolník dostanete k dalším ušlechtilým
dravcům, jako je sokol stěhovavý, sokol
lovecký, raroh velký, nebo se věnujete i  růz-
ným druhům orla.

Já jsem se k  sokolnictví dostala úplnou ná-
hodou skrze známého z  mysliveckého
spolku. Existuje ale i mnoho jiných způsobů,
jak se k  sokolnictví dostat, například

prostřednictvím sokolnického kurzu pro
adepty, kde se dozvíte vše podstatné a kde
vás připraví k  úspěšnému zvládnutí
sokolnické zkoušky.

Svého prvního dravce si koupíte buď od
sokolníka, nebo přímo od chovatele. Pokud
máte složené sokolnické zkoušky a vše při-
pravené pro výcvik, nic nebrání tomu, abyste
si dravce mohli pořídit. Tímto krokem
převezmete za dravce plnou zodpovědnost a
začnete se o  něj  s  nejlepším svědomím sta-
rat. Sokolnictví totiž není jen pouhý koníček,
ale i poslání, které vás pohltí a bude vás stát
velké množství času a trpělivosti. Následuje
totiž každodenní výcvik. Dravec se začne
nejprve onášet (zvyká si na nové okolí i  na
sokolníka). Toto je úplně počáteční fáze vý-
cviku, kterou si každý sokolník i dravec musí
projít.

Tímto bych uzavřela první část svého psaní
o sokolnictví.

Fotky poskytla společnost Zayferus.

Lenka Brhelová, 1.B
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Tento příspěvek chci věnovat všem, kteří
uvažují o pořízení svého loveckého psa.
Z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké vybrat si
správné plemeno, které bude myslivci
vyhovovat při vykonávání jeho lovecké praxe.
Našim představám nejlépe vyhovoval
německý křepelák, který je při dobrém
výcviku všestranně použitelný. Od
aportování drobné zvěře po dosled
postřelené spárkaté zvěře. Nejsem zkušený
kynolog a své postřehy čerpám z výcviku naší
fenky Mery.

Výchova dobrého loveckého psa je běh na
dlouhou trať. Vše začíná koupením štěněte
s  průkazem původu po vhodných, lovecky
upotřebitelných rodičích. Každé plemeno
má svůj klub chovatelů, kde je nutno psa
zaregistrovat. Pokud chceme mít chovnou
fenu/psa, pak je nutné splnit určité
podmínky chovnosti psů, které jsou
specifické pro každý klub.

Klub německého křepeláka má tyto
požadavky:
• Výstavní ocenění nejméně velmi dobrá,

ve věku minimálně 12 měsíců - na
výstavě národní, klubové nebo speciální

• Kohoutková výška – u psů max. 54 cm, u
fen 52 cm

• Úplný chrup, nůžkový skus
• Vyšetření na displazii kyčelních kloubů

s nálezem nejvýše 2/2
• Zkoušky:

1. ZV (zkoušky vloh) + PZ (podzimní
zkoušky) minimálně v 2. ceně nebo

2. ZV (zkoušky vloh) + LZ (lesní zkoušky)
min. v 2. ceně nebo

3. ZV (zkoušky vloh) v 2. ceně + VZ
(všestranné zkoušky) v 3. ceně

Na zkouškách musí být splněny limitní
známky:
• nos
• hlasitost
• stopa živé zvěře
• chování po výstřelu
• slídění

vše s minimální známkou 3

Samozřejmě je jasné, že nic není zadarmo a
výchova stojí mnoho trpělivosti, času a úsilí.
Pes by měl být nejlépe denně venku se svým
pánem a dostávat se do kontaktu se zvěří.
My jsme si tímto vším prošli a naši fenku se
nám podařilo uchovnit. Aby mohla mít
štěňata s PP, bylo nutné se zaregistrovat u
organizace  FCI (Federation Cynologique
International) sídlící v  Belgii a zvolit si název
chovné stanice, který musí být jedinečný
(neopakovatelný).

Každé fence klub přidělí tři vhodné psy na
krytí, ze kterých si můžeme vybrat toho
nejvhodnějšího. Pak už jen můžeme doufat,
že se vše podaří.

Chov německého křepeláka
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Teď bych se s vámi podělila o některé moje
osobní zkušenosti.

Naši sedmiletou fenku Mery jsme si dovezli
z  Prčic. Už od štěněte s  ní bylo dost práce,
protože byla dost živá a všude musela být
první, což trvá doteď. Občas přemýšlím, jestli
v sobě nemá zabudované turbo. Na honech
patří k  nejhlasitějším a nejlepším psům, i
když ze začátku vždy koleruje, ještě ani
nedonese jednoho bažanta a už běží pro
dalšího. Po chvíli se naštěstí zklidní a vše už
jde jak po másle. Všechny zkoušky měla se
známkou 4 a dvě z  nich měla medailové.
Bohužel i přes veškeré úsilí, které jsme
uchovnění věnovali, štěňata nikdy neměla,
protože se krytí nepodařilo.

Jak už to u loveckých psů bývá, nevyhnula se
střetu s  černou zvěří, který pro ni nedopadl
nejlíp. Prase jí rozpáralo slabinu, takže pak
v  sobě během léčby měla zabudovanou

hadičku, skrz kterou z  rány vytékal hnis.
Nějaký čas si odmarodila, ale naštěstí byla
po několika týdnech zase fit. Od té doby má
z  černé zvěře dost velký respekt. Ale i přes
své nedobré zážitky s  prasaty nás v  jejich
dosledu nikdy nezklamala.

Prvních pár let dělala Mery společnost jen
mému taťkovi, který si ji každodenně bral do
práce a na čekanou. Postupem času se
začala stávat i mým parťákem a dnes je z nás
nerozlučná dvojka. I když v  některých
ohledech máme trochu mezery, které
v budoucnu napravíme.

Závěrem bych chtěla říct, že myslivec bez psa
je poloviční myslivec a dobře vedený psík
svému pánovi všechno úsilí vynaložené
při výcviku vrátí.

Eliška Hrabcová, 1.B
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Škody zvěří
Předkládáme vám k  přemýšlení dva názorově odlišné žákovské
příspěvky věnované škodám způsobeným zvěří.

1.

V  této práci se budu zaobírat škodami způ-
sobenými zvěří. Tato problematika je
v lesnictví probírána dnes a denně. Zní velice
jednoduše, ale je to velmi složitá věc, která
má různá řešení. Spousta lidí se odlišuje tím,
že mají na danou věc odlišné názory. Já
osobně mám také svůj názor, věřím, že pod-
ložený živým důkazem - naším lesem.

V dnešní době, kdy kvůli kůrovcové kalamitě
vznikají holiny podobné bojištím první svě-
tové války, je velmi důležité tyto plochy za-
lesnit. Jakmile připravíme a na místo
zasadíme první sazenice a semenáčky, bude
potřeba je chránit. V  této chvíli jsou mladé
dřeviny ohroženy zvěří. Zvěř jednoduše oku-
suje hlavní terminální pupen, popřípadě si
může vytlouci paroží o  některé z  mladých
stromků. Abychom zabránili těmto škodám,
musíme okamžitě chránit kultury před těmi-
to pro nás nežádoucími úkazy. Proč nežá-
doucími? Protože my jakožto lesníci
potřebujeme vzniklé mýtiny co nejrychleji
obnovit, jelikož les není jenom ekosystém,
ale i  ekonomický prvek a situace nám ne-
dovoluje zanechat stromy vlastnímu osudu.
Řekněme, že nový porost nechráníme. Co
nastane? Zvěř buďto stromky úplně zdeci-
muje, nebo některé z  nich přežijí. Jedná se
vlastně o  formu přirozeného výběru. Šlo by
to takto udělat? Ano, šlo. Mluvím teď z vlastní
zkušenosti. V  jednom lese na Úsovské vr-
chovině se nachází porost, který není jen tak
ledajaký. Obnoven byl kombinovaně a mo-
mentálně je v  růstové fázi mlaziny. Škody
způsobené zvěří naleznete zřídka, ale jak je
to možné? Na této ploše rostou vzrostlé bu-
ky, duby, habry, třešně a mnoho dalších.

Ochrana zde byla využita jen minimálně a to
hlavně při doplňování nebo vysazování
dřevin zvyšujících úživnost honidby. Na úze-
mí, kde se toto místo nachází, je zvěře
spousta a teoreticky by obnovu musela
ochrana okamžitě následovat, nebo jí před-
cházet. To se nestalo. Stromy ochránily pro
zvěř atraktivní rostliny a dřeviny, které po
dobu zajištění dokázaly zastat místo hlavních
dřevin pod svíráky spárkaté zvěře. Vrby, kte-
ré se v  tomto lese hojně vyskytují, byly pro
zvěř vždy důležitou složkou potravy. Nikdy
jsem nezažil, že by v  lesích, kde roste vrba,
byly škody způsobené zvěří vysoké, ale když
jsem šel dál po Úsovské vrchovině, vrby
ubývalo a škod přibývalo. I  jiné potravy pro
zvěř bylo čím dál méně a zvířat také ubývalo.
Škody, ty byly ale bohužel vyšší.

Co z  toho vyplývá? Dle mého názoru je
úživnost lesa nejvíce zásadním prvkem při
ochraně před zvěří. Samozřejmě i  lov, který
jsem v  této práci nezmiňoval, má své místo,
ale určitě nesouhlasím  s  rapidním snížením
počtu zvěře. Zvěř je součástí naší krajiny, je
součástí lesa a našeho národního dědictví.
Vrba, ale i jiné pro zvěř lákavé stromy či keře,
bývají i  pionýrskými dřevinami. Rostou
takřka všude. Myslím, že při ochraně mají
velkou váhu a potenciál. Je to revoluční ná-
zor, což je pro lesnictví jako konzervativní
obor možná i  trochu radikální. Jmenované
i  nejmenované ochranné dřeviny mají své
klady i  zápory, přičemž klady převyšují nad
zápory. Myslím, že není na škodu se nad tím-
to názorem zamyslet, snažit se v  rámci
možností nesnižovat populaci zvěře a zvy-
šovat zastoupení pro zvěř atraktivních dřevin
a rostlin.

Radek Málek, 4.C
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2.

Problematika škod způsobených zvěří je roz-
sáhlá a měnná. Řada lidí má na to odlišný
názor, z různých úhlů pohledu přicházejí ně-
jaké návrhy na změny a ty se často odvíjejí
od aktuálně probíraných problémů.

Jak škody vznikají a na čem závisí?

Můj úhel pohledu na škody zvěří v  dnešní
době je takový, že v  poslední době začaly
stoupat stavy zvěře o hodně víc, než bylo dří-
ve, a stoupají stále a stoupat budou, pokud
tomu nezamezíme. Všechny tyto problémy,
jako jsou počty zvěře a škody způsobené
zvěří, hlavně odvisí od zemědělského hospo-
daření. Většina honiteb v ČR je složená jak ze
zemědělské půdy, tak i  z  půdy lesní, anebo
k sobě navzájem tyto části přiléhají a souse-
dí  s  nimi. Rozsáhlé monokultury některých
plodin, jako je v současnosti řepka, kukuřice
a jiné obiloviny, poskytují zvěři na nějaký čas
jak kryt a klid, tak hlavně přísun potravy. A za
těchto podmínek zvěř páchá škody a je těžko
slovitelná.

Když je po žních, zvěř se stáhne zpět do lesa.
Většinou nastane doba, kdy už padá žalud a
bukvice, které jsou především pro černou
jejich největší pochoutkou. A i zde pak černá
způsobuje škody. Škody však vznikají i  v  zi-
mě, kdy třeba jelení zvěř způsobuje zimní
ohryz, kdy na kůře vidíme znatelný otisk
řezáků na lýku. Zvěři tato strhnutá kůra s  lý-
kem chutná - anebo to udělá i  v  době, kdy
nečinně stojí. Největší škody pak tato zvěř
působí ve smrkových monokulturách. Větši-
nou to dělá i  z  důvodu nedostatku určitých
stopových látek v potravě.

Jak by se problémům dalo předcházet?

Jednou mě zaujala jedna praktika, o  které
jsem se dočetla v Myslivosti, a taky ji probra-
la se svým dědou, který chtěl tuto věc prakti-
kovat i u nás v honitbě při tomto problému.
Jednou z možností, jak zvěři dodat to, co má
ráda, anebo jí dodat píseň, chybí, je, že po
skácení porostu použijí krmnou směs z  po-
sekaných a pomíchaných objemových krmiv,
vrácené lesní dendromasy, která poskytuje
přežvýkavé zvěři nevyhnutelnou vlákninu, ale
i jádrová a minerální krmiva, poskytující zvěři
energii, dusíkaté látky, bílkoviny, minerální
látky a další živiny.

Tato směs se vyrábí i  v  Mestských lesoch
v Kremnici (SK) a je u nich i  tímto jelení zvěř
přikrmována. Zkrmování odpadu po těžbě
to berou, jako za formu recyklace této odpa-
dové suroviny kterou použijí do krmné smě-
si. Byl a je to jeden z  pokusů v  myslivecké
praxi jak eliminovat škody způsobené zvěří
na kulturách ve vztahu k výživě zvěře. Tento
test byl založen na 15 roční aplikaci krmné
směsi jejich vlastní receptury.

Zaptejme se: jaké jsou přístupy, které prakti-
kujeme v  honitbě, a jak přitom  s  naším po-
hodlím bojujeme?

Jelikož máme v  honitbě pronajatou od LČR,
aktuálně problémy se škody zvěří, které
nejsou ani tak moc značné - narozdíl od zvě-
ře - jako spíš v převaze od ovcí, které denně
utíkají z  ohrady pasákovi, který má ohrani-
čený pozemek na kraji honitby.
Problém  s  tímto máme už několikátý rok,
kdy zaznamenáváme škody způsobené ovce-
mi jejich okusováním sazenic atd.. Škody
jsou dány na úhradu nám... Ovce potkáte na
čerstvě zalesněných plochách po kalamitě
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přes den i přes noc. Fotky, videa z míst a fy-
zické setkání při naháňkách, kde jsou všichni,
ty už nikomu a ničemu nic neříkají a ničemu
dalšímu k  obraně nepomůžou. Je to těžká
politika a boj s  lidmi, kteří chtějí jen škodit a
dělají, že určité věci nevidí. Ale máme
dlouhodobé škody i  s  vyrýváním sazenic od
černé zvěře, toto jsme my eliminovali odchy-
tovými zařízeními, která byla nápomocné.
I když se snažíme plnit odlov tak jako je kaž-
dý povinný dle stanov a plnění plánu lovu
v  tom to roce to bude pro nás dost velký
problém. Přestože ty škody v  honitbě jsou
i od vysoké zvěře, s plněním plánu lovu je to
těžké, škody jsou, ale zvěř v  lese ne. I  když
chodíte do lesa ráno, v poledne i večer, zvěř
nepotkáte. Přesto doufám, že přes jakoukoliv
snahu a úsilí to zvládneme, abychom mohli
nadále v  této krásné honitbě, která je naší
srdeční záležitostí jak po straně obhospoda-
řování a i lovení za celé působnosti, po dobu
mého dědy být nadále a trávit čas se svými
dobrými přáteli. V  honitbě proti eliminaci
škod se snažíme každý rok zvěři dělat letni-
nu, plnit odlov a odváděcím krmením snaží-
me se zvěři odpoutat pozornost od
atraktivních ploch (př. od nově zalesněné
plochy) a na úživnost v honitbě máme u cest
a oplocenek plodonosné dřeviny. A  do bu-
doucna bychom chtěli ještě vytvořit
myslivecká políčka a podle vzoru Slovenska
bychom chtěli zavést metodu krmné smě-
si s dendromasou, jak jsem se již zmínila.

Jak lze škody vyčíslit a uhradit je?

Škody zvěří se buď musí zaplatit, nebo se
musí vše provést po dohodě s majitelem po-
škozeného majetku (lze to provést i  do-
hodou). Můžeme třeba pozemek uvést do
původního stavu, nebo vše vynahradit natu-
rálním plněním, jako je např. darování zvěři-
ny. Celou tu to problematiku řeší zákon
č.449/2001 Sb., o  myslivosti ve znění poz-

dějších předpisů, v části šesté, § 52-56. Podle
tohoto zákona řeší škody způsobené zvěří
poškozený, jako vlastník, nebo nájemce ze-
mědělského pozemku. Jde vždy o  vztah po-
škozeného  s  uživatelem honitby. Žádný
orgán státní správy myslivosti není oprávně-
ný do tohoto vztahu vstupovat nebo jakkoliv
zasahovat. Vždy by se tedy měl poškozený a
uživatel honitby vzájemně dohodnout, a to
nejen o  výši náhrad, ale taky o  formě jejího
vypořádání.

Nejaktuálnější obrana proti škodám zvěři?

Jako jedńa z  posledních variant, jak elimi-
novat vysoké stavy zvěře v  dnešní době, je
povolení celoročního odlovu zvěře dančí, je-
lení, mufloní, jelena siky a srnčete do 2 let
věku podle vyhlášky č. 323/2019, rovněž pak
celoroční odlov zvěře černé a lišky obecné.

Přestože zmíněné nežádoucí jevy jsou pro
nás v současné době problémem i díky kala-
mitě, která v  současnosti zasáhla naše úze-
mí, doufám, že v  tomto boji vyhrajeme a
bude nám umožněno v  honitbách i  v  bu-
doucnu lovit a hospodařit. Zvěř do lesa patří
- a patří k ní také škody zvěří, proto škodlivé
věci eliminujme a užitečné udržujme.

Seznam literatury, čerpání znalostí:
- prezentace škody zvěří na uložišti
- časopis Myslivost
- vyhláška č.323/2019 Sb.
- zákon č. 449/2001 Sb.
- strýček Google
- zkušenosti z praxe
- konzultace s mým dědou.

Kristýna Kotková, 4.C
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Velká zelená zeď

ZEĎ. Co se vám vybaví, když se řekne slovo
zeď? Já osobně si představím několik cihel
naskládaných na sobě a mezi nimi maltu,
která je drží pospolu. Ale co když k  tomu
slovíčku přidáme ještě jedno slovíčko - a to
velká. Teď už máme dvě slova: velká zeď, co
si představíte teď? Já teda vidím větší zeď
z  cihel. Ale teď k  tomu přidáme ještě jedno
slovíčko - zelená. Velká zelená zeď, říká vám
to něco? Pořád nic? Stále vidíte cihlovou zeď,
jenom je teď natřená nazeleno? Tak k  tomu
přidáme ještě jedno slovo - a to lesnictví. Je
to lepší?

Ono je to vlastně úplně jednoduché. Před-
stavte si Afriku. Máte? A teď kousek pod jižní
částí Sahary povedeme 15 km širokou a přes
7000 km dlouhou čáru - a to je ono. Velká
zelená zeď neboli zelená cihla či bariéra ze
stromů, která má nebo spíše bude mít
mnoho funkcí.

Poušť Sahara se každým dnem zvětšuje a ta-
to zelená bariéra by jí v  tom měla zabránit.
Měla by bránit rozšiřování největší pouště
světa, erozi půdy, dále zadržovat vodu a po-
mocí kořenů stromů shromažďovat po-
třebné živiny pro dobrou zemědělskou půdu.
Pokud se projekt zvládne udělat podle plánu
a uskuteční se v celé své velikosti, tak by měl
pomoci mnoha lidem, kteří žijí v  Africe a
poušť jim nedává dobré životní podmínky jak
pro zemědělství, tak pro normální život.
Navíc tolik milionů stromů - nebo spíše mi-
liard - pomůže celkově zlepšit ovzduší a na-
pomůže klimatu.

Jde o velice ambiciózní a velký projekt. První
zmínka o  tomto projektu je stará už 60 let,
ale jeho realizace začala teprve nedávno. Do
stavby této bariéry bylo nejprve zapojeno 11
afrických států, momentálně je jich zapojeno
něco kolem dvaceti a to za podpory Africké
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unie a celého světa. Celý projekt by měl být
hotov do roku 2030, ale podle nejnovějších
dat tomu tak asi nebude. Dosažené cíle se
mezi státy dost liší. Etiopie, která se zales-
ňováním začala dříve než ostatní země regi-
onu, je zatím v  čele. Zvládla zasadit již 5,5
miliardy semenáčků, čímž vytvořila 151 tisíc
hektarů nového lesa a 792 tisíc hektarů te-
ras. Naproti tomu Burkina Faso vysadila jen
16,6 milionu semenáčků a dalších rostlin a
Čad 1,1 milionu sazenic, přestože obě země
dostaly vyšší finanční podporu než Etiopie.
Jedním z problémů je nedostatečná kontrola.
Jednotlivé státy hlásí odhady toho, co se jim
již podařilo splnit, nicméně panují například
obavy, kolik z 12 milionů sazenic v Senegalu
se skutečně uchytilo. Do již zmiňovaného
roku 2030 je v plánu osázet 100 milionů hek-
tarů plochy. Miliony sazenic jsou ale i  velké
peníze. Po investicích přesahujících 200 mi-
lionů dolarů (asi 4,5 miliard korun) se zatím
podařilo osázet čtyři miliony hektarů, což
znamená, že od nynějška by bylo zapotřebí
každoročně zvládnout minimálně dvakrát to-
lik.

Jde o  největší lesnický projekt na světě, ale
má smysl? Co myslíte vy?

Dnes už ale není prioritou projektu vysazovat
stromy. Zelený projekt se stal nástrojem
mezinárodní spolupráce boje  s  klimatickými
změnami, spolupráce na hospodářském roz-
voji a v  potravinovém zásobování. Různé
cesty ke společnému cíli. Nedávné projekty
se zabývají zkvalitňováním vody v  Nigérii,
rozvojem zemědělských ploch v  Senegalu
nebo lesnictví v Mali. Každý stát ke společné-
mu projektu a společným cílům zaujal svůj
vlastní přístup. Některé země kladou důraz
na osvětu a vzdělávání, jiné investují spíš do
technologií a praktického školení místních
zemědělců. Letos v  květnu měla v  senegal-
ském Dakaru Velká zelená zeď svou první
konferenci. Afričtí předáci tam obnovili svoje
závazky vůči společnému projektu podpisem
Dakarské deklarace.

Tak co myslíte? Má projekt podle vás smysl?
Podle mě rozhodně ano. Sice nejspíše nebu-
de dokončen včas, ale donutil nás lidi se za-
stavit a ohlédnout na vše, co děláme,
přemýšlet nad tím, jaký to má dopad na pří-
rodu, podívat se na klimatické změny a začít
vše nějakým způsobem řešit. Dle mého ná-
zoru to byl krok správným směrem a díky to-
mu se dnes mají lidé v  Africe zase o  něco
lépe a blýská se jim na lepší časy. A  kdoví,
třeba jim tam za pár let přiletíme pomoct
nebo jim na tu Velkou zelenou zeď prodáme
pár milionů sazenic.

Eliška Rozmánková, 2.B
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Francouzská opakovací puška MAS 1936

Po První světové válce se francouzská gene-
ralita rozhodla nahradit zastaralý okrajový
náboj ráže 8 mm Lebel za nové střelivo ráže
7,5  mm. Munice spatřila světlo světa roku
1924, avšak při testech se ukázalo, že za
určitých okolností je nebezpečná spíše vlast-
ním vojákům než nepříteli.

Teprve až přepracovaný náboj 7,5 x
54 mm s bezokrajovou nábojnicí z roku 1929
fungoval bez problémů a Francouzi téhož
roku zahájili vývoj moderní opakovací pušky.

Prototyp byl dokončen v  roce 1932 a násle-
dovala řada zkoušek, které se protáhly na
další 4 roky. Kvůli tomu se stala puška MAS
1936 vůbec poslední opakovačkou přijatou
do výzbroje armády některé z velmocí.

Jednalo se o  robustní a promyšlenou zbraň,
jejíž válcový otočný odsuvný závěr se vyzna-
čoval maximální jednoduchostí. Skládal se
z pouhých šesti dílů. Uzamykací ozuby se na-
cházely až v zadní části, díky čemuž ho mohli
inženýři oproti jiným opakovačkám výrazně
zkrátit. Páka závěru se vyznačovala neobvyk-
lým, ale praktickým tvarem zahnutým dolů a
dopředu.

Snahou o  co nejsnazší výrobu i  obsluhu
padly za oběť bezpečnostní prvky, takže puš-
ka nedisponovala manuálním pojistkou ani
výstražníkem. Do jisté míry je nahrazoval
alespoň samotný jazýček spouště s dlouhým
chodem a dvojím odporem. Nábojový pásek
byl po pěti nábojích. Sektorové dioptrické
hledí se nacházelo na pouzdře hledí a muš-
ka s chránítkem byla na horní objímce. Střel-
ci hodnotili mířidla jako praktická a
pohotová, snadno se  s  nimi prý cílilo
i mužům se slabším zrakem.

Přes na první pohled jednoduchou konstruk-
ci nabíhala produkce velmi pomalu a do roku
1939 obdržely MAS 1936 pouze některé

prvosledové jednotky. Po porážce Francie
převzali vydařenou pušku do výzbroje Němci
pod označením Gewehr 242(f). Po obnovení
francouzské armády byla opět zařazena
MAS 1936 do výzbroje a používala se mnoho
dalších let.

Vznikly také modifikace pro výsadkáře se
sklopnou ramenní opěrkou a pro odpalování
puškových granátů.

Adam Onderka 2.A

Literatura: Slavné i  zapomenuté pěchotní
zbraně 1939 - 1945 extra válka

Francouzští vojáci s MAS 1936

Verze pro výsadkáře
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Gustíkova cesta
Přečtěte si unikátní svědectví bývalého žáka naší školy!

Psal se rok 2008 a já plný očekávání končil
základní školu. Jelikož jsme já ani mí rodiče
nevěděli, na co mám kromě sportu talent,
rozhodli jsme se, že moje další kroky budou
směřovat na školu se zaměřením na infor-
mační technologie. Jelikož jsem nebyl úplně
hloupý a napsal přijímačky poměrně dobře,
tak mě bez problémů přijali na Střední školu
informatiky a spojů v Brně. Už po prvnim
měsíci plném matematiky, fyziky a elektro-
techniky jsem zjistil, že to není úplně dobrá
volba. Byl jsem rád, že si spočítám drobné v
kapse, ale řešit nějaké extra složité rovnice?
Nicméně naši to nechtěli vzdát, tak mi zařídili
několik doučování. Jenže to nevěděli, že jsem
se skamarádil s tou nejhorší možnou partou,
která kdy na škole byla, a škola už pro mě
byla druhořadou záležitostí.  Začalo to po-
stupně první cigaretou, prvním jointem před
školou a někdy i ve škole. Pokračovalo to tak,
že veškeré peníze, které mi rodiče dali na
doučování, taneční nebo školní výlet, končily
v rukách barmanů a dealerů lehkých drog. A
škola nebyla to jediné, co šlo do ústraní. Měl
jsem tenkrát docela dobře našlápnuto do
reprezentace v judu, ale vzhledem k tomu, že
jsem svůj veškerý volný čas trávil v parcích
na lavičce, kouřil trávu a popíjel rum, tak to
taky rychle skončilo a na tréninku jsem se už
nikdy neukázal. 

Ve stínu všech těchto věcí a s tím, že se vše
svedlo na partu, která mě stahovala, jsme se
s rodiči rozhodli, že bude nejlepší dostat mě
z centra dění (z Brna) a dát mě na internátní
školu. Měli jsme tenkrát prababičku v Hrani-
cích a věděli jsme, že je tam i lesnická škola s
dobrou pověstí, kam chodí slušná děcka, tak
jsme se rozhodli tam poslat přihlášku - a vy-
šlo to. Rodiče byli nadšení, že se všechno
otočí, a já byl rád, že budu na intru a naučím
se samostatnosti. To, že jsem nerozeznal je-

lena od muflona, mi moc nevadilo, byl jsem
připravený na nový začátek. Naši mi tenkrát
koupili lesnické oblečení za několik tisíc a já
mohl vyrazit vstříc novým zítřkům...

Psal se rok 2009 a já nastupoval na
hranickou lesárnu. První dojmy byly všelija-
ké, našlo se pár lidí, se kterými jsem si rozu-
měl, převážně kluci z vyšších ročníků, kteří
vymetali hospody a hulili trávu. Šlo o několik
lidí z celé školy, se zbytkem jsem si moc ne-
rozuměl – jelikož to byla děcka z lesáckych
rodin. Řešili lov, stavbu posedů a typy pušek,
o čemž jsem věděl úplný prd. Takže jsem
opět začal úplně nejlíp, jak jsem jen mohl, a
chytil se té nejvybranější společnosti ze ško-
ly. Co se týče studijních výsledků, tak vzhle-
dem k tomu, že už jsem první ročník
absolvoval, tak nebylo první a druhé pololetí
tak hrozné, a já dokonce nepropadl. Nicmé-
ně stalo se dost jiných věcí, které začaly vý-
razně kreslit vrásky na čele mé matky.
Vzhledem k tomu, že každé odpoledne po
škole jsem trávil čas v parku nebo na náměs-
tí v hospodě, tak se často stávalo, že už v
půlce týdne jsem byl bez peněz a neměl jsem
ani na cestu domů. Neřekl bych o sobě, že
jsem byl zlý člověk, ale všechny okolnosti mě
hnaly k nešťastným rozhodnutím. Prvním ta-
kovým rozhodnutím bylo, že když mi došly
peníze, nenapadlo mě nic jiného než mému
kamarádovi a spolubydlícímu ukrást peně-
ženku. Nevím už přesně, co se mi tenkrát
honilo hlavou, ale udělal jsem to. To, že jsem
všeho litoval, až když peněženku všichni hle-
dali, už samozřejmě nikoho nezajímalo,
prostě jsem ji sebral a přišlo se na to. Dů-
sledkem byla trojka z chování, ztráta důvěry
všech spolužáků, ostuda po celé škole a
nenávist, kterou jsem cítil od většiny kantorů
– zlomili nade mnou hůl.
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Po nějakém čase se situace zlepšila a lidé se
mnou aspoň normálně mluvili, ale jejich ná-
zor na mě se už nikdy nezměnil a já se ve tří-
dě cítil jako nezvaný host. 

Další věcí, kterou jsem s oblibou začal dělat,
když jsem neměl peníze, bylo postupné roz-
prodávání mého oblečení. Bylo to výhodné
pro všechny kromě mě. Například ripstopové
banner kalhoty, které stály 2000 korun, jsem
v pátek před odjezdem prodal za 300, abych
měl na cestu. A takhle to šlo pořád, dokud
jsem neměl vůbec nic. Proto jsem začal pá-
tek co pátek stopovat u dálnice, protože půj-
čit mi už nikdo nechtěl ani korunu. Celkově
jsem se touhle cestou plnou nedůvěry celé
školy, alkoholu a trávy nějakým záhadným
způsobem prokousal do třetího ročníku. Má-
ma za tři roky zestárla o deset let a ve škole
se mnou už nemluvila ani klika od dveří. Mně
to tenkrát bylo jedno, hlavní pro mě bylo, že
jsem se bavil, at se dělo cokoliv. To, že jsem 3
roky neotevřel učebnici, se samozřejmě mu-
selo projevit a taky se projevilo. Ve třetáku
jsem propadl ze čtyř  předmětů, což zna-
menalo konec na škole  bez možnosti opa-
kování ročníku. Myslím, že mému
nejmenovanému třídnímu učiteli, kterého
jsme dostali nově ve třeťáku, spadl kámen ze
srdce a jeho slova na rozloučenou byla pou-
ze: „Aspoň sis tu udělal řidičák, tak máš ra-
dost, ne?“

Ať jsem byl jakýkoliv, dodnes jsem si jistý, že
pan učitel se mi celý rok nějak nesnažil po-
moct a snažil se mě dostat ze školy. Ale
vzhledem k mému chování se asi není čemu
divit... To, že mě vyhodili ze školy, jsem rodi-
čům samozřejmě řekl až na konci srpna, kdy
už možnost, že mě přijmou na jinou školu,
byla téměř nulová... Aby mě naši postrašili,
poslali mě tehdy na úřad práce.  Když jsem
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stál ve frontě mezi občany různých ná-
rodností a vyplňoval kolonku základní vzdě-
lání a bylo mi 20 let, tak přísahám, že jsem se
v životě necítil tak trapně.  Nebýt mojí zlaté
maminky, dělal bych teď přidavače na stavbě
za minimální mzdu. Máma poslední srpnový
týden obvolavala všechny lesnické školy, kde
povykládala můj příběh, až mě nakonec dali
šanci na lesnické škole v Písku a vzali mě do
třetího ročníku s tím, že je to opravdu po-
slední šance. Jak ze strany rodičů, tak ze
strany školy. V roce 2013 jsem nastoupil na
lesárnu do Písku s tím, že se opravdu budu
snažit. Popravdě, nešlo to tak, jak sem si
maloval, občas jsem zaspal do školy, občas
simuloval nemoc, ale už jsem neprodal ani
jeden kus oblečení, nikoho jsem neokradl a z
předmětu hospodářská úprava lesa, ze kte-
rého jsem v Hranicích propadl, jsem měl
jedničku. I v jiných odborných předmětech
jsem se podstatně zlepšil a dostal se tak až k
maturitě, kterou jsem slušně udělal. Nevím,
jestli přišel rozum s  věkem, nebo mě na-
koplo stání ve frontě na úřadu práce, ale jak
mně, tak hlavně mým rodičům se ulevilo, že
skončilo období, o kterém kdyby věděli po
mém narození, tak mě určitě dali k adopci.

Na vysokou školu jsem tenkrát ani nepomýš-
lel, byl jsem rád, že po tom všem mám vůbec
maturitu, a šel jsem pracovat. Prvních pár let
jsem se hledal, vystřídal pár zaměstnání, než
jsem se přihlásil k Městské policii v Brně, kde
jsem se opravdu našel. Začal jsem vydělávat
slušné peníze a dělal práci, která mě oprav-
du naplňovala. První rok jsem získal ocenění
pro nováčka roku za dopadení několika hle-
daných osob a za pomoc starším lidem. V ro-

ce 2018 jsem se rozhodl přihlásit na vysokou
školu na dálkové studium v oboru ochrana
obyvatelstva. Teď jsem ve třeťáku a věřím, že
se mi podaří ji úspěšně dokončit. Z Brna mě
loni osud zavedl do Prahy, protože jsem si
našel přítelkyni (spolužačku ze základní ško-
ly), která v Praze dostala dobrou pracovní
příležitost. Dlouho jsem nepřemýšlel, šel za
ní, koupili jsme si byt a přihlásil jsem se k po-
licii v Praze, kde pracuji dodnes.

Nechci v tomle příběhu působit jako moralis-
ta nebo nějaký guru. Jsem jen normální kluk,
jako každý jiný. Nejsem prezident ani ředitel
nějaké velké společnosti, ale konečně můžu
říct, že jsem rád za to, jaký žiju život, jsem
slušný člověk a nemusím se za sebe stydět
před svými nejbližšími. Kéž bych dostal ro-
zum o pár let dřív, už jen kvůli mým rodičům,
kteří si zkusili opravdu hodně, a do konce
života jim mám co vracet.

Gusta Pokora
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Cestování v době Covidu

Minulý týden jsem jela do Černé Hory, Bosny
a Hercegoviny, protože nejen k  lesnictví
mám blízko, ale také ke psům a psím vý-
stavám. Ve středu jsem šla na PCR testy, vý-
sledek mi přišel ještě ten den večer na email.
Výsledek byl negativní a tak jsme ve čtvrtek
odpoledne odjížděly. Celkem jsme ujely cca
1 160 km a 16 hodin cesty. Měly jsme v do-
dávce naloženo 10 psů. Testy chtěli vidět jen
když jsme přejížděly z  Černé Hory do Bosny
a Hercegoviny. V  Černé Hoře se roušky vů-
bec neřeší a téměř nikdo je v  restauracích
ani na výstavě nenosil. V  Černé Hoře jsem
strávila dva dny a jednu noc, ubytované jsme
byly ve městě Pljevlja, které je asi 180 km od
Podgorici. Po výstavě jsme se přesouvaly do
bosenského města Vitez a další den jsme jely
do dalšího města Žepče. Mezi Vitezem a Žep-
čem byla cesta opravdu strašná. Jely jsme
doslova staveništěm rychlostí asi 10  km/h.

úsek, který by za normálního stavu vozovky
trval hodinu, jsme jely hodiny tři. Na všech
výstavách se nám dařilo a dovezly jsme
spousty šampionátů, pohárů, medajlí a
kokard. Moc jsem toho za cestu nenaspala a
celotýdenní péče o  tolik psů byla opravdu
náročná.

Ve všech státech jsme musely absolovovat
PCR testy. Při příjezdu jsme musely vyplnit
příjezdový formulář a do pěti dnů musíme
absolvovat test. Do Česka jsme přijely kolem
druhé ráno v  úterý a čekal nás rozvoz psů
majitelům a návrat domů. Doma v  Ostravě
jsem byla v půl šesté ráno.

Teď už mě čeká jsem pětidenní karanténa.

Iva Nedavašková, 1.A
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Jak jsme prožívali dobu covidovou
Ukázky slohových prací – osobní žákovské korespondence

Ahoj Petře,

Dlouho jsme se neviděli, a tak bych ti chtěl
napsat něco o tom, jak si žiju. Sice to není nic
moc, ale doufám, že už se to konečně vrátí
do normálu.

Když jsme doma, tak máme mnohem víc
času dělat si vlastní věci (alespoň my, co
jsme jinak na intru), což mi vyhovuje. Taky
můžeme víc pomáhat rodičům, zvlášť my, co
máme spoustu zvířat, o které je potřeba se
starat, a rodičům tím ulehčíme práci. Taky mi
vyhovuje, že můžu vstávat později a školu si
můžu rozvrhnout na celý den, jak chci.

Ráno se probudím většinou brzy, mezi
šestou až sedmou. Pak ale nějaký čas ležím
v  posteli, donutí mě vstát až online hodina
nebo to, že musím jít nakrmit zvířata. Po
online hodině se většinou nasnídám a pak si
až do oběda dopisuji školu. Protože žádný
z našich rodičů není až do odpoledne doma,
tak si většinou něco uvařím sám, nebo sním
to, co zbylo z  předešlého dne. Po obědě

většinou odpočívám nebo si dodělávám
školu. Odpoledne, když přijdou rodiče,
pomáhám, s  čím je potřeba, většinou se
starám o zvířata nebo pracuji na zahradě.
V  pozdním odpoledni nebo navečer jdu na
procházku, snažím se to dodržovat každý
den, jak se říká - ve zdravém těle zdravý
duch.

Tak takhle vypadá většina mých všedních
dnů. O víkendu většinou taky pracuju, ale
zase je víc času na chození ven. Doufám, že
mi taky napíšeš něco o tom, jak trávíš
karanténu.

Měj se pěkně, Dan.

Daniel Matuška, 1.B
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Mám konečně čas i na klavír, takže mám
v  zásobě naučené nové skladby. Snad si tak
letos spolu někde zahrajeme. Aspoň v nějaké
restauraci by to mohlo vyjít. Už jsme spolu
nehrály pěkně dlouho. Akorát ti piráti mi tam
letos asi neprojdou. Naštěstí ale máme plno
mírumilovných a klidných písniček, tak třeba
zas přijde aplaus.

Dokonce jsem začala chodit i na tříhodinové
nebo delší procházky do lesa s  Mery.
Trajdáme různými cestami a snažíme se
poznávat celý náš lovecký les, to, že se občas
ztratím, víš, protože jsem ti minule volala, že
už se asi neuvidíme... Naštěstí mě většinou
zachrání Google mapy, na kterých si najdu,
jak daleko je hlavní cesta, a podle toho se
řídím. Horší je, když zjistím, že je 10 km ode
mě. Každopádně les už mám skoro celý
prochozený, takže na léto máme túry jasný.

Víc už nevím, co ti tak povykládat, takže to tu
ukončuji a vše si řekneme, až se uvidíme.

Měj se pěkně a pevný nervy na vše! Eliška

Eliška Hrabcová, 1.B

Ahoj Maki,

žiješ vůbec? Už dlouho jsem od tebe neměla
žádnou zprávu. Vzhledem k tomu, že se díky
koroně ještě asi delší dobu neuvidíme,
rozhodla jsem se ti tak nějak shrnout, jak
probíhají moje distanční hodiny. Snad se už
někdy uvidíme, ať můžeme podnikat ty naše
stahovačky a výlety. Taky se těším na naši
brigádu na meruňkách, to vstávání ve čtyři
už mi vážně chybí, i když ty žihadla, co jsme
schytaly minulý rok, bych letos klidně
vynechala.

Tak kde bych začala. Většinu času mi
nečekaně zabere škola. Přípravy na testy,
plnění úkolů a online hodiny, ale nemůžu si
stěžovat. Díky online výuce mám více času
na Barču, se kterou trávím většinu času.
Chodíme na různé procházky a výlety,
většinou kolem 12 km, ať máme aspoň
nějaký pohyb, a když se dá, vezmeme
s sebou naše čtyřnohé parťáky a teprve pak
začíná veškerá sranda. Naposledy nám vlezli
do zabahněného potoka, takže jsme hned
měly jinak barevné psy. Byly jsme i ve
Věteřově, ano čteš dobře, šly jsme z Lovčic až
do Věteřova, akorát ta moje fenka to po půli
cesty vzdala, takže jsem jí musela zbytek
cesty nést. Jinak jsme se vydaly i z Nechvalína
pěšky na mlýn, příště musíš jít s  námi, bylo
to sice vyčerpávající, ale super. Hlavně se už
smí chodit k těm oslíkům, ale výzva je dostat
se pak od nich ven, protože ti zastoupí cestu
a nepustí tě, dokud nedostanou mrkev. Stále
se také překopáváme k běhání, ale většinou
to pak zabalíme.
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Jak jako „ať už je pátek“?

Dne 24. května tohoto roku se někteří z nás
vrátili po sedmi měsících do školy – i když se
v  tomto čase vyskytlo i  drobné předvánoční
přerušení distanční výuky. Nevím, jak tomu
bylo u ostatních, ale ve mně, kromě nervozi-
ty a strachu z  písemek, přebývala radost, že
znovu uvidím své spolužáky.

Proto mě dost zaskočilo, že si pár mých bra-
trů ve zbrani už v  neděli na domově mlá-
deže  s  trochou nadsázky řeklo: „Ať už je
pátek!“

Z  toho jsem byl úplně perplex. Teď si asi
řeknete, že jsem šprt nejvyššího kalibru,
Hujer, nebo že si chci šplhnout, avšak já se
do školy těšil (a v  minulosti bych nevěřil, že
kdy tohle řeknu). Hlavně, jak jsem už zmínil,
kvůli spolužákům.

Ano, distanční výuka měla své plusy, ale
stejně tak měla své mínusy. Rozhodně se
však nemohla rovnat prezenčnímu vyu-
čování. Ať už po stránce vědomostní, já si
kupříkladu pamatuji jen zlomek z  učiva
probraného distančně, tak i  po stránce
vztahů mezi učiteli a studenty, kde důvěra
k žákům musela zakolísat.

Zkrátka si myslím, že bychom měli být rádi za
to, že jsme se všichni ve zdraví opět sešli, že
se můžeme zase normálně bavit, blbnout na
internátě a řešit hlouposti. A  měli bychom
doufat, že k  něčemu podobnému už ne-
dojde, přinejmenším ne v takové míře.

Martin Novotný, 1.B
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V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit

Tak zní úplně první věta, kterou kdy John Ro-
nald Ruel Tolkien napsal o  hobitech. Hobit
aneb cesta tam a zase zpátky je relativně krát-
ká, rovných 250 stran dlouhá kniha určená
pro děti i  dospělé. Dočkala se dokonce fil-
mového zpracování od režiséra Petera Jack-
sona, avšak filmy nemají, jak už to tak bývá,
stejnou úroveň jako kniha.

Hlavní postavou Hobita je Bilbo Pytlík. Used-
lý, bohatý, padesátiletý mužíček, který si po-
trpí na prosté jídlo, barevné vesty, klid a
kouření z dýmky. Jeho dům je velice honosně
zařízen a nazývá se „Dno pytle“. Proto Bilba
zaskočí, když jednoho dne potká čaroděje
Gandalfa Šedého, který je znám v  Kraji (ob-
last, kde hobiti žijí) jen díky svým
ohňostrojům a z  vyprávění starců. Gandalf
nabídne malému hobitovi dobrodružství. Bil-
bo jej samozřejmě odmítne. Dalšího dne se
ve Dně pytle objeví, proti vůli bezmocného
Bilba, třináct trpaslíků (Dvalin, Balin, Dori,
Nori, Ori, Fili, Kili, Oin, Gloin, Bifur, Bofur,
Bombur a jejich vůdce Thorin Pavéza) a Gan-
dalf. Trpaslíci mu sdělí, proč za ním přišli. Po-
třebují totiž lupiče! Jejich drahou domovinu -
Osamnělou horu, též zvanou Erebor, před
dávnými časy obsadil drak Šmak a pobil a
snědl všechny nešťastné trpaslíky, na které
dosáhl. Šmak přiletěl, protože ho přilákalo
nesmírné bohatství Hory, a právě to bohat-
ství chce Thorin Pavéza získat zpět. A  Bilba
potřebují proto, že Šmak by podle pachu
trpaslíka poznal kdykoli, ale pach obyčejného
hobita mu není znám. Bilbo opět odmítne,
avšak druhý den ráno se,  s  malým Gan-
dalfovým přičiněním, dostane k  trpaslíkům.
Spolu  s  nimi zažije mnohá dobrodružství,
než doputují k  Hoře: setkání se zlobry, ná-
vštěvu Roklinky, přepadení skřety v  Mlžných
horách, kde mimo jiné nalezne velmi zvláštní
stvoření oslovující se „Milášku“ a jeden
opravdu neobyčejný prsten, pálivé střetnutí

se skřety a vrrky, létání s orly, pobyt u kožo-
měnce Medděda (umí se měnit v  černého
medvěda olbřímí velikosti), boj  s  obřími
pavouky a mnoho dalšího.

Pro mě je Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
srdcová záležitost. Pravda, některé části jsou
nudné a nezáživné, ale to může být způso-
beno časovým rozdílem mezi mnou a vy-
dáním knihy. Každopádně jsou kapitoly,
které zůstanou na dlouho v  mojí paměti,
kupříkladu HHááddaannkkyy vvee ttmměě, moje nejoblí-
benější kapitola, kde Bilbo hraje hru na há-
danky o svůj život s Glumem. Některé z nich
jsou opravdu těžké a vyžadují jiný způsob
myšlení.

Obrovským plusem Hobita jsou rýmované
písně, hádanky a říkanky. To opět poukazuje
na vhodnost pro děti. Další velkou skvělou
věcí v  knize je zdvořilost a slušnost. Postavy
si vykají, žádná vulgární slova, zkrátka to, co
bylo ve 30. letech minulého století běžné, se
dochovalo v textu. K tomu všemu je Hobit za-
končen tak, že čtenář ani nepotřebuje pokra-
čování. Prostě a jednoduše, pro mne jde
o  úžasnou fantasy knížku k  odpočinku a
uvolnění. Bodově hodnotím 9,5/10 bodů.

Martin Novotný, 1.B

Hádanky ve tmě
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Teen Wolf
Seriál

Nedávno mi bylo doporučeno podívat se na
seriál Teen Wolf. Dlouho jsem to odkládal,
protože mě filmy, seriály, knihy a žánr na té-
ma vlkodlaci nikdy nebraly a nezajímaly. Na-
konec jsem se k tomu dostal a pustil si první
díl. Abych řekl pravdu, byl jsem mile pře-
kvapen. Hned první díl mne zaujal zají-
mavými postavami a prostředím americké
střední školy, a také velký skok ze života
obyčejného puberťáka do života plného
nadpřirozena. Než jsem se nadál, tak jsem
z prvního dílu navázal na druhý díl, z druhé-
ho na třetí, až jsem se nakonec dostal na
konec první série. V  celém seriálu vystupují
tři hlavní postavy, ze kterých se stanou nej-
lepší přátelé a společně vytvoří  s dalšími hr-
diny, kteří se objeví v dalších dílech a sériích,
svoji SMEČKU. Hlavním hrdinou, který se
celou dobu snaží rozhodovat za každou cenu
správně a čestně, je Scott McCal (Tyler Po-
sey). Řídí se pravidlem - nikdy nezabíjet. Do-
držování pravidla ho dostane až na konec
seriálu na velmi vysokou pozici. Dalším hrdi-
nou je Scottův kamarád Stiles Stilinski (Dylan

O’Brien). Tento hrdina je obyčejný teenager
bez zvláštních schopností. Je ovšem velmi in-
teligentní, což mu a jeho přátelům
mnohokrát zachrání život. Třetí hlavní po-
stavou je dívka Lidia Martinová (Holland
Roden). Ze začátku mi připadala namyšlená
a nesympatická. Typická královna školy, kte-
ré vídáváme v  amerických seriálech. Postu-
pem času jsem poznal její pravou povahu a
zjistil jsem, že není taková, jak na první po-
hled vypadá. I ona za jistých okolností získá
nadpřirozené schopnosti. V seriálu vystupuje
mnoho postav, které jsem si oblíbil, ale
Scott, Stilles a Lidia tvoří základ seriálu od
začátku do konce. Seriál Teen Wolf se jeho
tvůrcům povedl. Zobrazuje každodenní
problémy středoškoláků, kdy jim navíc při-
budou problémy nadpřirozené. Seriál má
skvělé obsazení, vynikající prostředí, úžasnou
hudbu a nervy drásající příběh. Jediné, co
bych mu vytkl, je ukončení dějové linky ně-
kterých postav  s  velkým potenciálem, ať už
smrtí či náhlým vyškrknutím ze seriálu.

Jiří Kohn, 3.A 
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Faso
Fantasy četba na pokračování

Úvod (2. část)

Přistupme nyní v beztížném prostoru k  tomu sympatickému
kosmickému tělesu trochu blíže. Když ho pozorujeme celý
den, tedy než se jednou otočí kolem vlastní osy, dojdeme
k  závěru, že se jeho pevnina dělí do čtyř kontinentů. Každý
z  nich má své jméno – Dromida, Glamdia, Polina a Kryoma.
Příběhů, které se na nich odehrávají, máme po celé věky, co
hrdlo ráčí. Tyto řádky však vznikají pouze kvůli jednomu jedi-
nému, avšak pozoruhodnému příběhu, jenž se zrodil na tom
největším z nich. Táhne se téměř po celé Fasopisné délce. Je
jím Glamdia. Na první pohled upoutá pozorovatele četnými
poloostrovy, které se z ní ježí jako bodliny z  ježka. Kdybyste
tento obrovský kus souše prošli křížem krážem, narazili byste na všechny druhy habitatů, které
se vyskytují na celé planetě.

Nejjižnější i nejsevernější oblasti leží tak blízko pólům, že jsou pokryty věčným ledem. Jde však
jen o  pouhé konce Rohatého a Zahnutého poloostrova. Ten zbytek alespoň na malou část
roku taje. Tam už může za svůj domov považovat mořská pobřeží jediný dračí druh, který tu
dokáže přežít.

Vnitrozemí bůhvíjakou bohatostí života neoplývá. Studené pouště se  s  klesající nadmořskou
výškou pozvolna mění v  jednotvárné porosty stálezelených keřů, a nakonec i  stromů. Toto
pásmo rostlinstva nese jméno lesitál. Sníh a mráz tu stále v podstatné části roku setrvávají. Ani
lesitál ale není nekonečný a se vzrůstající teplotou směrem k rovníku ho střídají opadavé se-
zónní lesy, které během roku několikrát mění svou tvář podle toho, jak moc je právě planeta
nakloněna k  Malkyře. Můžeme je označit stejně jako v  našem světě – mírný pás. Nejrozší-
řenějším biomem, jenž pokrývá oblasti kolem rovníku, jsou ale tropické pralesy. A právě tady
dosahuje rozmanitost životních forem svého vrcholu.

Do všech těchto vegetačních pásem však zasahuje ještě nespočet dalších habitatů, které se
navzájem prolínají. Namátkou jmenuji travnaté pláně, pohoří, skalní labyrinty, jezera nebo
poušť. Mohl bych pokračovat dál, ale postrádalo by to význam. Posuďte sami, jakou mnoho-
tvárností se stále, i přes působení člověka, chlubí planeta Země. Kdybych měl tedy vyjmenovat
a popsat všechny podoby povrchu Fasa nebo potažmo jen Glamdie, vydalo by to na samo-
statnou a pěkně vypasenou bichli.

Nemůžu si však odpustit zmínění některých fasopisných rekordů,  s  nimiž se Glamdia má tu
čest chlubit. Ze severní části světadílu se vypíná do výšin sopka Kyralia, která z nitra planety
rozlila do neuvěřitelné plochy největší lávové pole, jaké lze v  tomto světě spatřit. Zároveň je
navršila do takové výše, že ji nic jiného na Fasu nepřekoná. Je tak ohromná, že ji lze bez potíží
spatřit z vesmíru. Kromě hlavní kaldery, která je ve své nadmořské výšce zahalená v ledovém
objetí, ještě z úbočí tryská lávu několik vedlejších sopouchů. Zaříznutá údolí na úbočích sopky
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se jen zelenají. Díky tak výjimečným teplotním, půdním i  jiným podmínkám se tu vyvinula
vegetace, kterou nikde jinde na Fasu nenajdete. Značná část lávového pole zasahuje i do Le-
dového oceánu, kde vytvořila stovky sopečných ostrovů.

Na opačné straně kontinentu se na hranici tundry a stále zeleného lesa (lesitálu), rozlévá nej-
větší jezero planety – Distak. Poslední rekordy, o nichž se zmíním, spolu úzce souvisejí. Oba
bychom našli na Ostrém poloostrově. Pobřeží je tu tvořeno nejvyššími strmými útesy. A právě
v  jejich království ukončuje svoji pouť krajinou řeka Plia, která se z  nich řítí přímo do moře
z výšky jednoho kilometru a vytváří tak nejvyšší vodopád planety.

Uprostřed kontinentu se činností dvou litosférických desek tlačí do výše pohoří, které nese
trefný název Glamdijské středohoří. Je další rekord. Ten už se však netýká celé planety. Jedná
se o oblast s největší koncentrací dračích druhů na Glamdii. Polovina draků totiž k životu po-
třebuje prostředí skal, které jim skýtají možnost hnízdění. Ale o tom se také více dozvíte poz-
ději.

Na sever od Středohoří v povodí řeky Storal najdeme rozsáhlý tropický les. Jeho jižní částí si
razí cestu krajinou řeka Milia, která je přítokem Storalu. Pramení v  horách a v  místě, kde je
opouští, začíná náš příběh.

Krajina tu dosahuje nebývalé pestrosti, jelikož se tu prolínají světy horských a deštných lesů
i nížinných bažin. Na jihu stoupají do výšin ostré, skalnaté a mnohdy sněhem a ledem vybě-
lené štíty hor, které jako by spolu soupeřily, který z nich se dostane blíže k nebesům. V tomto
souboji zatím vítězí hora Beviliad, jejíž vrchol síla fasské kůry vynesla do výše přes sedm tisíc
metrů nad hladinu moře.

Na sever se, kam až oko dohlédne, rozprostírá tropický les, přes který se klikatí už zmíněná ře-
ka Milia ve stále se měnících meandrech. V období dešťů se rozlévá po okolních porostech a
v některých místech dokonce vytvořila i malá jezera. Je takovou matkou podoby zdejšího kraje.

Tak jako horské štíty soupeří o výšku, v nejvyšším patře lesa bojují o světlo stometrové mega-
dendrony. Na celé planetě jich najdete jen pár druhů. Ty zdejší byly díky tvaru listů zařazeny
do druhu megadendron trojzubý. Hektické mládí prožívají extrémně rychlým růstem, proto
mají vespod kmeny většinou rovné jako přímka. Když dorostou do takové výšky, že už jim ne-
má co konkurovat, růst se rapidně zpomalí a začnou tvořit silné větve, na jejichž koncích poz-
ději vyrůstají velké oranžové květy. Tyto dřeviny hrají v životě draků velevýznamnou roli. Jako
jediné stromy v  tomto prostředí je využívají ke stavbě svých mohutných příbytků. Porosty
v deštném lese však v žádném případě nejsou monokultury. Megadendrony tvoří pouze nej-
vyšší patra. Dole v jejich stínu bojují o své místo v zápoji také mnohem nižší druhy.

Kdybychom se odtud vydali dále na východ, po několika stovkách kilometrů bychom dospěli
k Malému tropickému moři. Zdejší teplé mělké vody jsou pilíře pro rozvoj útesů s marekolory.
Můžu vám slíbit, že k  obdivování jejich pestrobarevných těl se v  našem příběhu ještě určitě
dostaneme.

Vraťme se teď od moře zpět na západ. V místě, kde se rovina tropického pralesa začíná po-
malu zvedat v horské úbočí, se jeden megadendron vypíná nad všechny ostatní, a tak by se dal
považovat za přírodní rozhlednu, z níž máte povodí Milie jako na dlani. Není odtud vidět snad
jen vzdálené moře. Na tomto stromě se má už brzy zrodit hlavní hrdina našeho příběhu.

Dušan Řezáč, absolvent naší školy
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Invaze z hvězd

KAPITOLA DRUHÁ – Pražské tunely

Ale dost už vzpomínek na minulost. Raději vám řeknu, co teď musím udělat. Mým dnešním cí-
lem je dopravit lékařské vybavení z mého domu do stanice Můstek. Bude to dost složité, pro-
tože nemůžu jít v zeleném tunelu přímo. Musím se vydat z checkpointu Mír na Poděbrady, kde
je místo, kde teče rozvětvená Vltava. Pak musím projít přes mostek kolem Muzea, které zabrali
Rudí až k Můstku, kde mám zásoby odevzdat. Mezi Můstkem a hlavasem se nemohu dostat
tunelem, ale musím na povrch, kde se musím zorientovat a najít poklop k poště, kde se na-
chází stanice Můstek.

Ač se zdá, že to podle mé mapy bude jednoduché, musím stále dávat pozor na Rudé. No jo,
Rudí... Organizace SRPV neboli Sdružení rusko-pražských vojsk, které vede jeden z největších
blbů pod Prahou, Pan Ivanovic Drobovský, zvaný Drobek. Bývalý ministr obrany. Ale to jsem
odbočil. Musím si na ně opravdu dávat dobrý pozor. Jejich šéf mě zrovna nemá v  lásce, pro-
tože jsem se na něj vykašlal s  jednou prácičkou. Každopádně si s sebou musím vzít pár věcí.
Jídlo, pití, nůž a kápézetku, kde mám vše potřebné pro přežití v podzemí i na povrchu. Samo-
zřejmě i zmíněné lékařské vybavení, které mám donést na určené místo.

Vylezl jsem z obytného přívěsu, ve kterém žiji a který obývám od doby, kdy jsem vylezl z lochu.
To je mimochodem taky dost zajímavá historka, ale o té jinde a jindy. Nyní musím najít vstup
do stanice Náměstí Míru.

Když jsem vstoupil do podzemí, ucítil jsem typický zápach, který se táhne celým pražským
metrem. Odér, který zná každý, kdo zde žije nebo ho ucítí, jakmile tato místa navštíví. Cesta
z Náměstí Míru k mostku je jednoduchá. Musím se protáhnout dírou ve zdi a mostek přejít,
takže se zašpiním, ale to jsou maličkosti. Bezva... Přes provizorní mostek to šlo snadno, až na
jednu malou nepříjemnost. Žebřík na povrchu hlídají Rudí. Dva vysocí statní muži s kalašnikovy
a obušky. Musel jsem změnit plán. Buď budu riskovat zatčení, nebo je obejdu přes zahradu,
která je nehlídaná, protože je obtížné se přes ní dostat. Je jasné, že se mi nechce s Rudými do
křížku, takže to vezmu přes Zahradu. Vylezl jsem po žebříku do místnosti, jež se nachází před
zahradou. Stále tu zůstalo mnoho věcí, které si teď mohu přivlastnit: semínka mrkve, pitnou
vodu, zahradnické nůžky a náhradní baterky do vysílačky. Beru tedy vše a vstupuji do zahrady.
Ta je obrovská a stále nádherná. Rostou zde rostliny, protože podmínky pro růst kytek, keřů
i stromů jsou zde ideální. Náhle jsem v dáli zahlédl světlo. Ucítil jsem, jak mi někdo na hlavu
namířil pistoli. Promluvil na mě ženským hlasem: „Už ani krok, dej ruce nad hlavu a otoč se!“.
Udělám tedy vše, co po mně dotyčný žádá, a otočím se. Podívám se a vidím tvář o hlavu menší
postavy. Byla to žena v  mém věku. Je mi dost povědomá, ale nedokážu si vzpomenout, kde
jsem ji viděl. „Co tady pohledáváš?“ zeptá se mě a pokračuje, aniž by mi dala prostor k odpo-
vědi. „Víš, že ses právě dopustil krádeže věcí, které ti nepatří? Mimochodem se jedná
o trestnou činnost, za kterou bych tě poslala za normálních okolností do basy. Ale vzhledem
k tomu, v jaké době žijeme, tě nechám být.“ Jen co domluvila, tak se mi vyjasnilo.

„Nelo?“

Matyáš Vydra, 1.C
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Můj koníček - hledání s detektorem kovů
Tomuto koníčku se věnuji přibližně čtyři roky. Jedná se o vykopávání věcí ze země pomocí
detektoru kovů. Hledači se zaměřují na různá období v historii a od toho se taky odvíjejí nálezy
a lokace, kde hledají. Já se konkrétně zaměřuji na druhou světovou válku. Kousek od mého
bydliště, u obce Ořechov, se na konci války strhla největší tanková bitva na Moravě. Co se týče
nálezů, je toho tady celkem dost, ovšem díky slávě tohoto místa je tady větší koncentrace
hledačů než kde jinde, a proto se zaměřuji zejména na okolní obce.

Určitě vás napadne, jestli je tenhle koníček nebezpečný. Samozřejmě s  sebou nějaké riziko
nese, ale pokud se vyznáte v munici a víte, co s ní nedělat, není se čeho bát. Taky záleží na tom,
který „signál kopete“ a který ne, na detektoru zhruba vidíte, o jak velkou věc jde, jak je
hluboko a z jakého materiálu je. Díky tomuhle spousta hledačů (zejména těch, co se zaměřují
na hledání mincí) „velké železné“ signály nekope. Když na nějaký takový narazím, tak ho
vždycky vykopu, protože nevíte, jestli to je minometný granát, helma nebo samopal. Trochu
toho adrenalinu k  tomuhle koníčku patří a já si ho neodpustím :- ). Nebezpečných věcí jsem
našel spoustu, a vždycky s nimi jednám opatrně.

Velkým problémem této činnosti je fakt, že se jí dnes věnuje čím dál víc lidí, a tím pádem je míň
a míň věcí v zemi. Před deseti lety byla situace jinde.

Mezi mé nejlepší nálezy patří např. přezka vojáka Luftwaffe (vzdušné síly třetí říše), tři
nábojnice do protitankového kanonu PAK 40, útočný odznak pěchoty, můj prokazatelně
nejstarší nález je stříbrná mince ze slavkovského bojiště z roku 1802. Mezi mé další oblíbené
nálezy patří nábojový pás ke kulometu MG 42, německá i sovětská helma nebo článek pásu
tanku T-34 pro jízdu po ledě/sněhu.

Daniel Matuška,1.B

Stříbrná mince z roku 1802, slavkovské bojiště

Minometný granát
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Lukařina, těžká dřina
Drtivá většina lidí ani neví, co pojem „lukařství“ vůbec znamená. A taky se není čemu divit, není
moc lukařů, kteří jsou tak dobří a svým řemeslem se naplno živí. Před několika stovkami let by
to bylo běžné a vážené řemeslo, dnes však je tomu jinak.

K lukařství jsem se dostal asi tak ve dvanácti letech. Už ani nevím, proč jsem svůj první luk vy-
ráběl. Asi proto, že jsem chtěl luk, který bych mohl v klidu vzít ven a nemusel bych mít strach,
že při případném poškození bude luk nepoužitelný. Já měl totiž už jeden, profesionálnější luk,
který mě i se šípy přišel na pár tisíc korun, a je tedy logické, že jsem si ho nechtěl zničit. S tím
vyrobeným lukem jsem si občas zastřílel do ztrouchnivělého pařezu, ale to mi nestačilo. Chtěl
jsem si vyrobit lepší, silnější luk, tak jsem si ho vyrobil. A  za pár měsíců další. Nakonec se
z toho stal můj koníček.

Postup výroby luku začíná u  rostoucího stromu. Neexistuje ome-
zení, které by určovalo, z jaké dřeviny se luk vyrobit dá nebo nedá.
Luk se dá vyrobit ze všeho, otázkou ovšem zůstává, jak bude efek-
tivní a kolik toho snese. V  kvalitě luku bude určitě hrát roli druh
dřeva (je rozdíl mezi lukem z lísky a lukem z tisu). V luku při nátahu
probíhají dva děje: tah v zádech (strana luku odvrácená od střelce) a
tlak na břiše (strana čelem ke střelci). Každá dřevina snáší tlak a tah
jinak, proto dnešní lukaři někdy lepí k sobě dřevo dobré pro tah a
dřevo dobré pro tlak. O efektivitě luku bude rozhodovat tlak. Když
bude moc velký, luk začne brát „set“, to znamená, že i ve vypnutém
stavu bude ohnutý ke střelci (viz obrázek) a navíc se na břiše začnou
objevovat malé prasklinky. To platí hlavně pro celodřevěné luky. Set
se dá jen zpomalit, nikoliv však zastavit.

Tak a teď si přibližme, jak se luk vyrábí. Dřevo musí před výrobou
pořádně vyschnout. U  každého druhu dřeva je to jinak, tis musí
schnout 3 až 4 roky, lísce stačí rok. Při této fázi jsem se naučil, že
trpělivost opravdu růže přináší – je lepší si počkat a nesnažit se proces urychlit. Rychlé
schnutí s sebou přináší nežádoucí praskliny a trhliny, avšak těm se občas není možné vyhnout.
Záleží také na tom, kde se dřevo suší a na kterém stanovišti rostlo.

Když mám „vyzrálé“ dřevo, můžu ho začít opracovávat. V žádném případě nesmím poškodit
záda luku, kdyby se tak stalo, luk by při sebemenším tahu praskl. Nejprve, pokud jsem tak už
neudělal, pořízem odstraním kůru a lýko pod ní. Dále sjednotím záda luku do jednoho letního
letokruhu, aby se mi později nezlomil. Samo dřevo mi ukáže, co mám dělat. Opět záleží na
dřevině, ne u všech to je potřeba. Pak si na záda luku načrtnu profil a označím si místo, kde
bude rukojeť. Musím sledovat kresbu dřeva a podle toho uzpůsobím svůj profil (např. když má
dřevo hadovitý tvar, profil musí být také hadovitý), jinak hrozí prasknutí luku. Podle na-
črtnutých čar vytvaruji svůj polotovar. Potom začnu zlehka odstraňovat dřevo na břiše, vyjma
rukojeti. Když jsem spokojený, udělám na koncích ramen zářezy pro tětivu a nachystám se na
nejtěžší část výroby – tillerování.
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Tillerování je proces, při němž se lukař snaží dosáhnout
rovnoměrného ohybu při určité síle na daný nátah. Dělá se to
tak, že položím luk na tillerovací tyč, zaháknu lano se závěs-
nou váhou za tětivu a přes kladku táhnu s lanem, kterým tak
napínám luk. Díky tomu mám lepší náhled na ohyb luku. Pak,
když vidím, kde jsou tuhá místa, odeberu na těchto místech
trochu hmoty (např. rašplí) a pak luk znovu položím na tyč a
napnu. A tak pořád dokola, dokud se nedostanu na poža-
dovaný nátah. Samozřejmě musím postupem času měnit ná-
stroje pro jemnější a jemnější práci. Nejdříve se tilleruje s
dlouhou tillerovací tětivou. Když luk zvládnu napnout na ve-
likost předpětí (vzdálenost mezi madlem a tětivou), zkrátím
dlouhou tětivu a s tou tilleruji až do konce. Je to opravdu
jemná práce, kde jde o milimet-
ry. Po tillerování je luk téměř ho-
tový a pak už jej stačí
naimpregnovat (například ole-
jem), uplést tětivu a případně vy-
robit koženou rukojeť proti
klouzání a pro tradičnější ráz.

Kdyby se mě někdo zeptal, proč to dělám, jaký to má smysl a účel
se takhle s něčím namáhat, asi bych mu nebyl schopen říct lo-
gickou odpověď. Řekl bych mu jen, že mě to prostě baví. Že mě to
naplňuje, že vím, co dělám a co říkám, že jsem si v něčem jistý. Lu-
kařství je pro mě kombinací lukostřelby a práce se dřevem,
činností, které dělám rád. Navíc jsem se za ty skoro čtyři roky nau-
čil tolik věcí - a ještě více se pořád můžu naučit. Minimálně jsem si
rozvinul anglickou slovní zásobu už jen tím, že jsem sledoval videa
o lukařství v angličtině, protože nejvíc odborníků v této oblasti je
právě v USA a ve Spojeném království. A pak tu jsou také mé poci-
ty - když pokácím strom, když chodím tu a tam zkontrolovat dřevo,
jestli nepraská při schnutí, když pracuji dvě hodiny v kuse na luku anebo když si jdu zastřílet s
lukem, který jsem vyrobil sám. To jsou nejspíš důvody, proč to dělám, i když se někomu možná
zdají být nesmyslné.

Martin Novotný, 1.B
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Síla cti
Cti sílu dubu prastarého

a tichou moudrost sov

Chraň se činu bezcitného

a nepravdivých slov

Ve své víře stůj vždy pevně

a zachovej si čest

Nechovej se nikdy levně

dej se cestou pravdy vést

Tato cesta je vždy dlouhá

a přináší úskalí

Směr ti může dávat touha

ať lež tvůj život nezkalí

Zlata Stříbrná

Na křídlech múzy

Tatínkovy ruceJak kůra stromu jsou ruce tatínka
Jak kůra dubu co stojí tu už mnoho let
V těch rukou je na dřinu vzpomínka
Ty ruce mohou příběh vyprávět

Ty ruce voní dřevem jehličímA na mne často zvedly přísně prst
Tak ztvrdlé prací ty nelekly se před ničím
Však hladily tak hebce jak kočičí srstKdyž hladily mé dětské tváře

Jak rád jsem tyto chvíle mělKdy v očích táty byla zvláštní záře
Jak o lese nám vyprávěl

Za ty Tvoje ruce tátoZa každou Tvou vzpomínkuZa Tvé srdce věčně mladéDěkuji Ti
tatínku

Zlata Stříbrná
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Sranda z lesa od Homelesa

Vojta Bil, 1.B
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by Welarius
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Paní učitelko, prosím
o omluvení z hodiny. Líhnou
se mi bažanti. Děkuji.

Bez komentáře...
Dnes nepřijdu.

Paní učitelko, prosím o
omluvení z hodiny. Praštil
jsem se do hlavy. Nemyslí mi
to.

Omlouvám se, že jsem
nepřišel na hodinu. Na
posedu není WIFI a nemám
data.

Omluvte mne prosím
z hodiny. Stěhuji nábytek.

Do konce hodiny mi nebude
fungovat WIFI. Fouká.

Paní učitelko, prosím o
omluvení z hodiny, do tří
jsem nespal. TAk se
omlouvám, že jsem nepřišel.

Omlouvám se z hodiny. Jsem
na psychiatrii.

Prosím o omluvení z hodiny,
jsem na pohotovosti.

Paní učitelko, nepřijdu na
hodinu. Mám klidový režim.
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Paní učitelko, furt mi padá
zoom.

Lesu zdar, dovezli nám
nábytek. Nepřijdu na
hodinu.

Dobrý večer pane učiteli,

Chtěl jsem Vás informovat
o tom,

že mamka mluvila  s  mojí
doktorkou, měl jsem některé
příznaky které mohli
poukazovat na covid -19.

Ale paní doktorka mě
neposlala na testy, z důvodu
toho, že bych byl oslabený
z  cesty autobusem/autem.
A  že by to nejspíš nic
nezměnilo, jelikož na covid -
19 není lék.

Přes to, že jsem nebyl na
testech karanténu dodržuji.
Ale nejsem vůbec
produktivní.

Děkuji za pochopení.

Lesů zdar, pane učiteli, chtěl
jsem se Vám omluvit za
dnešní nepřítomnost
v hodině pěstování.

Neuvědomil jsem si, že je už
na místě distanční výuka.

Budu rád za brzkou
odpověď.

Lesu zdar pane učiteli,

moc se omlouvám za
neúčast, ale nezazvonil mi
budík..

Mohl by jste mi to prosím
omluvit?

Klidně si test napíšu.

Nevnímejte to, prosím tak,
že by mě to nezajímalo,
nebo že bych byl flákač, ale
prostě jsem nevstal, kvůli
budíku.
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...a s komentářem
Dobry den, omluvte
prosim, hned mi vypadl
internet.
Dopisu si vsecko.

Dobrý den pane učiteli
posílám vám video aby
jste mi věřil
že se mi opravdu sekáte.

Dobrý den paní učitelko,
omlouvám se že jsem
nebyl na hodině, náš pes
zvracel a mně taky nebylo
dobře.
Ale už jsem si všecko
doplnil.

Dobrý den,
včera jsem nemohl být na
hodině, v celé dědině
vypadl proud. Tak jsem se
chtěl omluvit.

To je pech, vždy když se
píše písemka...

Pane učiteli, vy jste
opravdu „sekáč“...

Je to divné, starosta té
dědiny o tom neměl „ani
páru“.

Tak hlavně doplnit ty
tekutiny (i pejskovi)!
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Paní učitelko,

chtěl bych se Vám omluvit ze
zítřejší hodiny. Moje chovná
fenka maďarského ohaře
právě dosahuje vrcholku
háhání a zítra v 9 hodin ráno
mám být na veterině za
účelem měření progesteronu,
aby se zjistilo, kdy je
nejvhodnější den pro krytí. Je
to nezbytné z důvodu zjištění
termínu, protože si musím
sehnat odvoz.

Předem děkuji za omluvení.

S pozdravem, Waidmannsheil!

Dobré odpoledne Pane
učiteli, chtěl jsem se vám
omluvit, jelikož jsem nebyl
přítomen na testu. Včera
jsem měl narozeniny a tak
jsme se spolužákem
trošku slavili a ráno jsme
nezvládli vstát. Vzbudili
jsme se před chvílí. Bylo
by prosím možné nám
test výjimečně obnovit?

E-mail byl žákem odeslán
v 11.09 hod.

No to té fence přece
nemůžeme udělat, že
bychom žáka neomluvili.

Milá paní učitelko, posílám Vám omluvenku.
Dnes musím na veterinu zavézt naši chovnou fenku.

Progesteron naměříme, naplánujem krytí,
hodiny se nezúčastním, zkrátka - není zbytí.

Musí Vám být přece jasné bez zbytečných řečí,
že je důležitost fenky o poznání větší.

Pozn. redakce: Zprávy od žáků jsou ponechány bez jazykových oprav, tj. i s případnými chybami.
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