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Obsah čísla Milí čtenáři,
po letním speciálu věnovaném vzpomínkám 
pana inženýra Švendy na studentský život na 
naší škole před více než sedmdesáti lety jsme 
pro vás přichystali první číslo nového ročníku 
2021/22. Najdete v něm řadu zajímavých pří-
spěvků, např. aktuality z dění na škole, články 
o  koníčcích některých vašich spolužáků, re-
cenze dvou marvelovských seriálů, dva velmi 
zajímavé rozhovory (s paralympijským repre-
zentantem ve střelbě či naší nedávnou absol-
ventkou nadšenou do práce  s  traktorem) 
nebo mimo jiné i  článek přibližující návštěvu 
pana Švendy na naší škole.

Máme za sebou první dva měsíce běžné pre-
zenční výuky, což v  covidových časech není 
samozřejmost a jsme za to snad všichni rádi. 
Přejme si, aby nám to takto vydrželo po celý 
školní rok, abychom se mohli setkávat nejen 
při výuce, ale i  na „intrech“, na různých 
školních akcích apod. Přejeme vám všem 
pevné zdraví, hodně super zážitků se spolu-
žáky a hodně chuti do učení v dalších týdnech 
a měsících.

Váš Homeles
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Národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských 
lesích YPEF

Po loňské covidové odmlce, kdy národní finá-
le proběhlo online formou, uspořádala ve 
dnech 15. a 16. září Česká lesnická 
společnost v  prostorách a za organizačního 
zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České 
zemědělské univerzity národní kolo 11. 
ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v ev-
ropských lesích (Young People In European 
Forests - YPEF). Národního kola se netradičně 
zúčastnilo 18 tříčlenných soutěžních družstev, 
které soutěžily v  teoretických i  praktických 
znalostech lesa a evropského i  českého 
lesnictví. Nezvyklý počet vyplynul z online for-
my místních a regionálních kol, ze kterých po-
stoupilo více vítězných družstev.

První den se soutěžící v  prostorách zámku 
v  Kostelci nad Černými lesy museli vypořá-
dat s písemným testem, který byl složen z 30 
anglicky formulovaných otázek o  evropském 
lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na 
téma „Je možné použít introdukované dřevi-
ny při regeneraci lesů? Jaké jsou výhody a 
rizika?“.  V podvečer absolvovali všichni účast-
níci včetně doprovodu dobrovolnou pro-
hlídku zámecké kaple a nové trasy po půdě 
zámku.

Druhý den byl věnován praktické terénní 
části, která se konala v  Arboretu ČZU 
v  Kostelci nad Černými lesy. Ač předpověď 
počasí hlásila deštivý den, tak až na pár 
kapek při vyhlášení výsledků, se tentokrát ke 
všeobecné radosti mýlila. Soutěžící zvládli 
praktické úkoly na 8 stanovištích zaměřených 
na myslivost, ochranu lesa, botaniku, dendro-
metrii, dendrologii, těžbu a pěstování lesů. 

Slavností vyhlášení vítězů proběhlo v Arbore-
tu Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci nad 
Černými lesy za účasti zástupců Ministerstva 
zemědělství a partnerů soutěže. V  kategorii 
mladších žáků (13-15 let) zvítězilo družstvo 

z Gymnázia Šumperk ve 
složení Pavla Šímová, Fi-
lip Vyskočil a Alena 
Kubíčková. V  kategorii 
starších žáků (16-19 let) 
zvítězilo družstvo z Gym-
názia Český Krumlov ve 
složení Anna Mičanová, 
Karolína Míčková a Ma-
těj Baštýř. Vítězné druž-
stvo starší kategorie se zároveň stalo 
absolutním vítězem a je škoda, že se nebude 
moci zúčastnit evropského finále, kde by bylo 
důstojným zástupcem České republiky.

Letošního ročníku se zúčastnilo v  rámci 38 
místních kol 616 účastníků v 206 družstvech. 
Místní i  regionální kola proběhla online for-
mou prostřednictvím platformy Moodle, kdy 
koordinace proběhla ze Střední lesnické školy 
v  Hranicích. Členové družstev mohli soutěžit 
buď společně na jednom počítači, či se ve 
stejný čas připojit z domova. Pevně doufáme, 
že 12. ročník proběhne „živě“ v  celém roz-
sahu.

Velké poděkování patří České lesnické 
společnosti, která je garantem soutěže YPEF, 
Fakultě lesnické a dřevařské ČZU za zajištění 
národního kola a dalším partnerským institu-
cím, kterými jsou Ministerstvo zemědělství 
ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, 
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy 
univerzity v  Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, 
Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice, ÚHÚL a 
ÚZEI. 

PS: Družstvo SLŠ Hranice ve složení Sára Ko-
záková, Lukáš Brenkus a Matouš Pinkava 
skončilo na druhém místě (v  praktické po-
znávačce byli bezkonkurenčně nejlepší).

Ing. Marek Šuba



3

Sportovní akce na SLŠ

Začátek školního roku 2021/2022 se nesl na 
vlně naděje, že nedojde k dramatickému ná-
růstu počtu nakažených covidem a budeme 
moci uspořádat tradiční sportovní akce školy, 
včetně účastí na sportovních soutěžích mezi 
školami. Tato naděje však trvala pouze pár 
dní, protože již na první schůzce AŠSK bylo 
řečeno, že se ruší všechny akce konané ve 
vnitřních prostorách. Zrušily se i některé ven-
kovní akce, kde se mělo shromažďovat velké 
množství osob. Nakonec jsme se však 
alespoň nějakých sportovních akcí zúčastnili.

Dne 29. září 2021 se uskutečnil přespolní běh 
v  Přerově u  přírodního koupaliště Laguna. 
Celkově se zúčastnilo 5 našich žáků (Vojtěch 
Kovář, Ondřej Hapala, Jan Janýška, David 
Drašar a Vít Hasal). Časy čtyř běžců s nejlepší-
mi časy se sčítaly. Žáci naší školy nakonec ob-
sadili 3. místo. Děkujeme jim za reprezentaci 
školy.

O  den později, 30. září, proběhl fotbalový 
turnaj žáků středních lesnických škol. Tento 
turnaj pořádala Střední odborná škola 
lesnická a strojní Šternberk. Hrálo se stan-
dardně na velkém fotbalovém hřišti  s  týmy 
o  11 hráčích. Naši žáci si porovnali svůj fot-
balový um a zjistili, že ještě pár tréninkových 
jednotek by prospělo. Celkově obsadili 4. 
místo. I těmto hochům děkujeme. 

Ve čtvrtek 14. října jsme uspořádali tradiční 
soutěž O  vlajku ředitele školy. I  přes naše 
obavy nám nakonec vyšlo počasí, což bylo klí-
čem k  vydařenému atletickému odpoledni. 
Závodu se zúčastnilo celkově 8 tříd naší školy. 
Za podpory fandících spolužáků soutěžící po-
dali srdnaté výkony. Všem zúčastněným 
žákům i  učitelům patří veliký dík. Společně 
jsme si udělali hezké odpoledne a již nyní se 
těšíme na další ročník.

V  tomto pololetí bychom se ještě měli zú-
častnit basketbalu hochů 3 x 3 a snad 
i  turnaje ve stolním tenisu. Budeme v  to 
doufat, protože jak víme, bez pohybu není 
zdravého života.

Sportu zdar!

Mgr. Pavel Strýček
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Adaptační odpoledne

Jako již tradičně proběhlo na začátku září 
adaptační odpoledne pro žáky prvních roční-
ků. Programu se postupně zúčastnily všechny 
tři třídy prváků. Cílem tohoto odpoledne bylo 
stmelit celý kolektiv třídy a prolomit ledy v ko-
munikaci. Všechna odpoledne probíhala pod 
vedením peerů, tedy studentů vyšších roční-
ků, a tak měli prváci možnost se více sezná-
mit i se staršími spolužáky.

Počasí nám naštěstí na všechny tři dny 
krásně vyšlo a program se vydařil. Celé od-
poledne probíhalo ve znamení her. Na kaž-
dou třídu se přišel podívat i jejich třídní učitel 
a zapojil se i  do některých aktivit. Na závěr 
našeho nabitého programu bylo připraveno 
posezení s kytarami a zpěvem.

Naši prváci odcházeli po programu s dobrým 
pocitem, spoustou zážitků a nových kamará-
dů.

M&M, 4.B

SLŠ na Flóře

Jako každý rok se i  letos konala na výstavišti 
Flóra v  Olomouci lesnická akce  s  názvem 
Oslavy lesa na Flóře. Letos pod názvem 
Obnovujeme les ji mohli lidé navštívit ve 
dnech 15. a 16. října.

Já jsem zde za naši školu byla již potřetí. Pro 
děti bylo opět nachystáno mnoho soutěží a 
úkolů, které plnily, aby získaly razítka. Za ně 
pak měly možnost získat lístek do tomboly a 
vyhrát pěkné ceny od lesnických společností. 

V našem stánku si děti třeba mohly zahrát na 
vichřici. Házely špalkem na další postavené 
špalky, představující stromy. Také si mohly 
vyzkoušet, jak v  lese pracuje traktor nebo 
kůň, tj.  děti musely táhnout dřevo,  s  ním 
oběhnout špalek, položený na zemi a vrátit 
se zpět na start. Pro dospělé jsme měli při-
pravené povídání o dřevokazných houbách a 
na ukázku jsme měli vystavené plodničky.

V  dalších stáncích (například ČMMJ) měli vy-
stavené paroží a lebky různých zvířat (od koč-
ky po divočáka). U  VLS si děti zasadily 
stromek do květináče a pak si ho mohly 
odnést domů. Pracovníci Arcibiskupských le-
sů připravili křížovku. Děti chodily po části 
parku, kde byla schovaná zvířátka a musely 
poznat, o  které zvíře se jedná. Podle čísla 
u něj zapsaly jeho název do tajenky. U dalších 
kolegů nejen děti, ale i  dospělí poznávali 
dřeva, listy a plody. Velmi je také zajímalo, jak 
funguje lapací zařízení zvané lapač.

Bylo tam mnoho zajímavého jak pro dospělé, 
tak pro mládež i pro děti. Je dobré, že taková 
akce rok co rok ukazuje lidem les jako místo 
pro život.

Klára Werdichová, 4.A
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Jednou aktivitou pomáháme dvakrát

Ve čtvrtek 7. října jsme se zúčastnili akce 
„Sázení stromu pro Světlušku“, kterou or-
ganizovala společnost LESCUS Cetkovice a 
Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu. 
Cílem akce bylo realizovat řízenou obnovu le-
sů a podpořit Světlušku. Za každý vysazený 
strom obdrží Světluška 3  Kč pro těžce zra-
kově postižené. 

Akce se zúčastnily druhé a třetí ročníky naší 
školy. Druhé ročníky přiložily své ruce k dílu a 
sázely, co jim síly stačily, a starší spolužáci po-
mohli akci organizačně zabezpečit.

„Bylo krásné pozorovat, že i  přes nepříznivé 
počasí se našlo dost lidí ochotných se zapojit 
do této charitativní aktivity. Udělali něco pro 
sebe, pro les a tím i  pro zrakově postižené. 
Jsme rádi, že jsme se akce mohli zúčastnit“, 
zhodnotili akci druháci. 

Sázení stromu pro Světlušku se konalo již tře-
tím rokem. Dobrovolníci ze škol, firem a rodi-
ny  s  dětmi věnují vlastní čas na obnovu 
českých a moravských lesů. Čím více stromků 
zasadí, tím více peněz věnuje LESCUS Cet-
kovice nadačnímu fondu Světluška.

Ing. Helena Drozdová
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Týdenní praxe třídy 1. A 

Čím bychom začaly ...

Týden, ze kterého se každému klepala kole-
na, jsme si řádně užili. Od začátku nás strašili 
učitelé i starší ročníky, ale my jsme se to sna-
žili brát s optimismem. Ten nás ale brzy pře-
šel. První den nás čekala poznávací 
procházka polesím, kterou nám zpestřila hra 
"Zabij svého spolužáka", kterou pro nás vy-
myslel náš třídní, pan Zlámal. 

Po brzkém ranním vstávání jsme se kupodivu 
všichni sešli. Před školou nás vyzvedla 
luxusní limuzína a jeli jsme směr školní pole-
sí. Seznámili jsme se  s  novými lidmi a vydali 
se poznávat terén. Po několika kilometrech 
jsme se rozloučili s panem Gratclem a pokra-
čovali dál sami. Za celý den jsme nachodili 
krásných 14 kilometrů. 

Na druhý den nás bolely nohy, tak jsme si 
pořádně „zamakali“ rukama. Opět jsme čekali 
na náš vůz, který nás zavezl na pole plné ře-
py. Odpočítávali jsme čas na hodinkách, ale 
řepa neubývala a prázdné kontejnery pořád 
přibývaly. Nejlepší informace dne byla, když 
nám pan učitel oznámil, že máme posledních 
pět minut do konce. Jakmile nám ale řekli, že 
nás další dva dny čeká ostružiní, tak nám 
úsměv zmizel. 

Ve středu a ve  čtvrtek jsme byli rozdělení na 
dvě skupiny. Tyto dva dny jsme zápasi-
li s ostružinou. Ruce jsme měli podrápané až 
do krve, ale i tak jsme odjížděli s úsměvem a 
plnými břichy ostružin. Už nám ale ubývaly sí-
ly, a tak jsme se těšil na poslední den. V pátek 
jsme navštívili lesní školku na Rybářích. Vytr-
hávali jsme trávu mezi malými stromky. Práci 
nám zpříjemnily naše tři spolužačky, které 
nám vyprávěly pohádky a hned ten čas začal 
ubíhat rychleji. Jakmile jsme se blížili ke konci, 
vypukla „bahenní bitva“ a jako prasátka jsme 
spokojeně odcházeli do naší limuzíny ... A pak 
šup, každý k sobě domů. 

Myslím,  že za celou třídu můžeme říci,  že 
jsme si naši první praxi užili se vším všudy a 
budeme na ni rádi vzpomínat. 

A těšíme se na další praxe.

Stanovská Adéla a Kleinová Markéta, 1. A 
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Přímo z ředitelny

Milí čtenáři,

dva měsíce nového školního roku uběhly jako 
voda. Nepopulární opatření proti covidu jsou 
tu  s  námi stále. Situace se dle čísel nevyvíjí 
úplně dobře, takže zatímco píšu tyto řádky, 
jsme drženi v nejistotě, kdo, kde a kdy se bu-
de testovat, jaká budou pravidla pro nošení 
respirátorů, zda budeme muset přejít na 
distanční výuku, a také kdy to skutečně už 
skončí a zda se ještě někdy vrátíme k normá-
lu, tzn. předcovidovému stavu.

Věřte mi, že i  já sám bych byl velice rád, 
kdybychom už žádná opatření nemuseli do-
držovat. Našim zřizovatelem je Olomoucký 
kraj, jsme státní škola, a proto návrhy někte-
rých osob o možnosti nedodržování opatření 
(mluví o  tom jako o  hrdinství, a naopak 
o  zbabělosti v  opačném případě) nejsou vů-
bec otázkou, o které si rozhoduje sama škola. 
Nikomu neberu jeho názory, ale musíme si 
všichni uvědomit, že jen osobní odpovědností 
se nám snad konečně život vrátí do nor-
málních kolejí. Zatněme ještě zuby, pojďme 
to společně dodržovat, vydržet a doufat 
v brzký konec všech opatření.

Prázdniny utekly, dva měsíce školního roku 
už jsou taky za námi, a co se nám za tu dobu 
podařilo?

Ve škole jsme o  prázdninách zvládli vyměnit 
všechna okna na historické budově školy. Ač 
to ještě 2 dny před příchodem učitelů z dovo-
lených nevypadalo vůbec hotově, podařilo se, 
a proto chci poděkovat všem, kteří se přičinili 
o zprovoznění školy včas. Na DM Teplická se 
o  prázdninách dokončila výměna posledních 
10 ks vestavěných skříní na pokojích a pro 
ubytované se pořídily nové botníky. Na DM 
Jungmannova se nábytkem dovybavil po-
slední byt, který nyní již plně slouží uby-
tovaným studentkám. 

Lesní pedagogové stačili o  prázdninách pro 
zájemce z řad lesníků připravit Kurz lesní pe-
dagogiky, pro děti dva příměstské tábory a ve 
spolupráci se školou a Českomoravskou 
mysliveckou jednotou také Kurz pro vedoucí 
mysliveckých kroužků. Svůj program měli ta-
ké při oslavách ve Valšovicích, které si 
o  prázdninách připomněly 650 let od první 
zmínky o této obci.  

Vybavení školního polesí bylo díky programu 
center odborné přípravy rozšířeno o  nové 
stroje - rozmetadlo hnojiv do lesní školky, za-
hradní traktor a grejdrovou radlici pro 
snadnější udržování stavu lesních cest. Ze 
stejného projektového titulu máme také 
k  dispozici štěpkovač, se kterým studenti 
pracují na praxích v  arboretu. Dále bylo na 
školním polesí vyměněno označení všech 
lesních cest a opravena lesní cesta Úzká ve 
své nejprudší části.

Prváci se potkali ve škole už 31. srpna za do-
provodu rodičů. Pak si v prvním týdnu prošli 
adaptačním dnem za dozoru starších spolu-
žáků. Věřím, že už se rozkoukali a stali se 
plnohodnotnou součástí naší lesácké komu-
nity. Druháci byli pasováni do stavu fámu-
lů s více než půlročním odkladem a společně 
se třeťáky a čtvrťáky dohánějí nejen odborné 
praxe, ale také exkurze.

Uspořádali jsme tradiční sportovní akci 
„O vlajku školy“, kterou si právem odnesl ko-
lektiv ze 4.B. Tento školní rok tedy mají vlajku 
ve své třídě oni.
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Ve škole i  na domovech mládeže se rozjely 
kroužky, s rybářským a třídou 2.B jsme už za-
žili i  výlov největšího z  Valšovických jezírek. 
Lesní pedagogika je plně vytížená a vidíme 
rádi, že naši studenti mají zájem o  prá-
ci s mladšími kamarády. 

Jako spoluorganizátoři jsme se zúčastnili akce 
Oslavy lesa na Floře v Olomouci spojené s ce-
lostátním Dnem za obnovu lesa, který probí-
hal v  lesích v  okolí Radíkova u  Olomouce. 
V  neposlední řadě jsme se zúčastnili akce 
Sázení stromů pro Světlušku, kterou 
spolupořádala společnost LESCUS Cetkovice.

Naši studenti nás také skvěle prezentovali 
v  národním kole soutěže YPEF, na meziná-
rodním trubačském semináři ve Šluknově a 
na několika burzách škol.

Hostili jsme slavnostní udílení Cen Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti životního 
prostředí. 

O všech těchto akcích jste byli informováni na 
webových stránkách školy nebo sociálních sí-
tích a věřte, nebylo jich ani o letních prázdni-
nách, ani za ty dva měsíce nového školního 
roku zrovna málo. 

Všem, kteří se aktivně podílejí nejen na pre-
zentaci naší školy na veřejnosti, ale také na 
celkovém chodu ať už samotné školy, školní-
ho polesí, školní kuchyně či domovů mládeže, 
patří můj velký dík.    

Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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Jelení říje v Jeseníkách

Přišel podzim a s ním i spousta změn. Ochla-
dilo se, listy stromů se zbarvily do všech růz-
ných barev a lesem se opět začalo ozývat 
hlasité troubení králů našich lesů. Pár dnů le-
tošní říje jsem strávil v Jeseníkách.

Začátek byl celkem slibný. První den bylo vel-
mi chladno a jeleni se ozývali ze všech 
možných směrů a byla to paráda. Bohužel 
žádný z jelenů se neukázal v době, kdy by jej 
bylo mořné vyfotit, a tak nezbývalo, než to 
zkusit jiný den.

Další den byl mnohem zajímavější, ráno se si-
ce ukázal jen jeden větší jelen, nicméně světlo 
nehrálo zrovna v můj prospěch. Přišel večer, 
foukal silný vítr a nebylo dobře slyšet. Avšak 
ještě než jsme došli na místo, kde jsme chtěli 
čekat, už tam stál velký jelen. Rychle jsem si 
lehl a udělal fotku, ne moc kvalitní, ale za 
špatných podmínek to lépe nešlo.

Vždy na tyto momenty budu rád vzpomínat, 
a když se později podívám na jednu z  foto-
grafií přiložených níže, vybaví se mi každý 
moment, jako by to bylo dnes.

Stanislav Beneda, 2.A
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Výcvik loveckého psa a jeho příprava na zkoušky 
lovecké upotřebitelnosti

Výcvik vždy přizpůsobujeme plemenu a také 
druhu zkoušky, na kterou se chceme 
připravit.

Plemena loveckých psů dělíme do několika 
skupin:

1. teriéři
2. jezevčíci
3. ohaři
4. slídiči a retrievři
5. honiči a barváři

Zkoušky dělíme na ty bez lovecké 
upotřebitelnosti (zkoušky vloh) a  s  loveckou 
upotřebitelností (BZ, PZ, LZ, ZVP)

Zkoušky dále dělíme podle typu, které psa 
opravňují k určitému využití:

PZ – podzimní zkoušky
LZ – lesní zkoušky
ZVP – vodní práce
BZ – barvářské zkoušky
BZH – barvářské zkoušky honičů
PBZ – předběžné zkoušky barvářů
N – norování

Jednotlivé skupiny psů mají zkoušky 
přizpůsobeny své práci a způsobu využití. 

Všechny disciplíny, které jednotlivé zkoušky 
obsahují, včetně tabulek, jsou uvedeny ve 
zkušebním řádu.

Iva Nedavašková, 2.A
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Sokolnické deníky
1. část

Začátky sokolnictví se datují už od 2. tisíciletí 
před naším letopočtem z jižní Asie. Postupně 
se rozšířilo do Evropy a zbytku světa. Jednou 
z  nejzajímavějších věcí na sokolnictví jsou 
lovečtí ptáci - dravci . Jedním z nejobvyklejších 
dravců je pak poštolka obecná (Falco tinnun-
culus). Společně  s  kání obecnou patří mezi 
nejrozšířenější dravce v  ČR. Vyskytuje se 
převážně v  nížinách, ve městech, kde má 
lepší podmínky k hnízdění.To ale neznamená, 
že ji nemůžeme spatřit nikde jinde než ve 
městech, běžně hnízdí i  na skalách v  horách 
(např. v Krkonoších).

Většinou si jí všimnete díky její charakteris-
tické taktice lovu. Třepotá se ve vzduchu na 
místě a vyhlíží kořist, pak zaútočí 
střemhlavým letem dolů, těsně nad zemí roz-
táhne křídla a let tak zbrzdí, obrátí se do nor-
mální polohy, zatne drápy do kořisti a rychle 
ji usmrtí. Její nejčastější potravou bývají malí 
hlodavci - hraboši.

V  době zásnub se poštolka projevuje proni-
kavým zvukem připomínajícím „ki-ki-ki“. 
Hnízdo si nestaví.Většinou obsadí stará, 
opuštěná hnízda vran.V dubnu či květnu sne-
se samička 4 až 7 červenohnědých mramo-
rovaných vajíček a zasedne na ně po dobu 
1 měsíce, kdy jí sameček nosí potravu. Po vy-
líhnutí mláďat zůstává poštolka několik dni 
na hnízdě. Poté samička i  sameček přinášejí 
sobě i mláďatům potravu, kterou dělí na ma-
lé kousky.

Mláďata opouštějí hnízdo po pěti týdnech. 
Můžou se dožít maximálně 16 let, většinou 
v zajetí.

Gábina Bednaříková, 3.A

Zdroje: Miroslav Špaček – Dravci v letu
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Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Sokolnictví – 2.část

Představuji vám dravce, který dal sokolnictví 
jméno. Jedná se o nejrychlejšího ptáka na 
světě, a to sokola stěhovavého. Při testu 
rychlosti z velké výšky mu bylo naměřeno 389 
km/hod. Má dokonalou aerodynamickou po-
stavu. Kořist loví pouze ve vzduchu, létání na 
ruku jej nijak neuspokojí.

Popis

Samec je svrchu tmavošedý s málo ná-
padným příčným skvrněním. Tváře má bě-
lavé, pod okem nalezneme nápadný 
černohnědý vous. Spodina těla je bělavá se 
slabým okrovým nádechem, kapkovité skvrny 
lemující hrdlo přecházejí na prsou v silné 
příčné skvrnění. Ruční letky jsou černobílé. 
Ocas je šedomodrý s příčným skvrněním, po-
slední pás je širší. 

Samice vypadá velmi podobně, ovšem její bě-
lavá spodina těla má více nahnědlý odstín a 
nápadnější je i kapkovité skvrnění na horní 
části prsou. Zobák má namodralý s černou 
špicí (na horní čelisti je jako u všech soko-
lovitých zejk), ozobí a nohy jsou žluté, drápy 
modrošedé, duhovka tmavohnědá. 

Sokol je statný dravec velikosti vrány. V letu 
jsou vidět charakteristická dlouhá špičatá kří-
dla a kratší, ke konci zúžený ocas. Obě po-
hlaví se liší rozměry i hmotností,  samice je 
totiž výrazně větší. Samec má křídlo dlouhé 
až 31 cm, samice 36 cm. Ocas samce měří až 
17 cm, u samice 19 cm. Samec má zobák 
dlouhý až 2,5 cm, samice 3 cm. Samec váží až 
0,7kg, samice téměř 1 kg. 

Rozšíření

Sokoli, které můžeme u nás vidět v zimě, po-
cházejí ve většině případů z oblasti Skandi-
návie. Zvířata, která žijí po většině roku u nás, 
se na zimu stěhují především do západní a 
jihozápadní Evropy. K nejvýznamnějším hníz-
dištím sokola stěhovavého u nás patří v sou-
časné době Šumava, pískovcové skály a 
Českomoravská vrchovina. Vyskytuje se zej-
ména v otevřené krajině rovin a pahorkatin 
nebo v lesích přerušovaných velkými pase-
kami.
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Způsob života a lovu

Tito dravci žijí většinou samotářsky. Živí se 
ptáky do velikosti kachny, zřídka též savci - 
hraboši, veverkami, králíky, popřípadě i ne-
topýry. Sokol stěhovavý loví z výšky, do které 
se dostává krouživým stoupáním v termice. 
Při útoku na kořist sokol přitáhne křídla k tělu 
a střemhlavým letem v podstatě padá na ko-
řist. Při tomto střemhlavém letu díky skvěle 
aerodynamicky tvarovanému tělu dokáže 
překonat rychlost 300 km/h v hodině, některá 
měření dokonce udávají rychlost až 400 km/
h. Náraz v této rychlosti do kořisti by byl ne-
bezpečný i pro sokola,  proto se dravec snaží 
trefit spíše křídlo než tělo kořisti.

Rozmnožování

Sokolí pár spolu většinou vydrží po celý život. 
Pokud však jeden z páru zahyne, během 
několika dní si druhý najde náhradu. Tito 
dravci jsou dlouhá léta věrni i jednomu hníz-
du. To si však sami nestaví, většinou ho zabe-
rou jinému druhu. Obvykle zabírají hnízda na 
skalách, skalních římsách, méně pak na stro-
mech nebo zříceninách hradu.

Samička v naší zemi snáší vejce v období 
března a dubna. U nás byly zjištěny snůšky 
většinou o 2-4 vejcích. Mláďata jsou vyváděna 
zpravidla v první polovině května.

Ochrana

Sokol stěhovavý v současnosti patří mezi kri-
ticky ohrožené druhy naší fauny, a je tedy 
chráněn zákonem. Podle evropské klasifikace 
patří mezi druhy vzácné a vyžadující zvláštní 
ochranu.

Lenka Brhelová, 2.B
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Královna moravských Beskyd - i tak se přezdí-
vá nejvyšší hoře Beskyd, Lysé hoře. Na horu 
lze vystoupat hned z  několika směrů, na-
příklad z  Ostravice, Malenovic nebo Visalají. 
Je však vždycky co objevovat, protože na Ly-
sou horu vede celkem 19 značených cest a 
věřím, že i samotný vrchol vás zaujme natolik, 

že si cestu minimálně jednou zopakujete. Ob-
zvláště v dnešních podzimních dnech je Lysá 
hora ideálním výletem, je však velmi důležité 
dávat pozor na časté bouřky. Lysá patří 
k nejdeštivějším místům v ČR. Když však stih-
nete krásný slunečný den, budete unešeni.

Magdaléna Pavelková, 2.A

Přehlížená krása Beskyd
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Využití včelího jedu

Lidé přišli na účinky včelího jedu už ve 
středověku a nezdráhali se jed využívat. Nej-
častějším způsobem využití je apipunktura.

Jed bývá užívaný také jako látka k  rozšíření 
cév, posilující srdce a proti srážlivosti krve. 
Hojně se též využívá při problémech s klouby, 
nejčastěji při léčení revmatu a artritidy klou-
bů. Jelikož na jed jako protijed je nejčastěji 
potřeba stejného jedu, tak se včelí jed lze ta-
ké použít při léčení alergií.

Léčení revmatu a artritidy

Revma a artritida jsou onemocnění kloubů. 
Revma je onemocnění, které doprovází např. 
brnění a necitlivost rukou, anémie, atd. Artri-
tida je nemoc, při které máte zničené klouby 
a v  mnohém se podobá revmatu. Oba 
problémy můžeme léčit aplikací včelího ži-
hadla, injekcí, ale existuje i  méně  bolestivá 
cesta  pomocí speciálních mastí se včelím je-
dem. Ovšem včelí žihadlo je považováno za 
nejúčinnější.

Apipunktura

Apipunktura nepoužívá jen včelí jed, ale 
i ostatní produkty a navíc také úlový vzduch. 
První známky apipunktury byly zaznamenány 
již ve středověku. I  lidé  s  problémy kloubů, 
svalů a kostí se chodí léčit tímto způsobem.

Včelí žihadlo je aplikováno v  tomto případě  
přímo do místa problému. Tento způsob vyu-
žití jsem zkoušela i  já, jen  s  trochu jiným zá-
měrem. Využívala jsem účinků jedu, abych si 
na něj vytvořila imunitu a zmírnila tak reakci 
mého těla na jed. Po prvních dvou týdnech 
pravidelného aplikování žihadla byla reakce 
výrazně mírnější. 

Úlový vzduch se používá při léčbě astmatu 
pomocí inhalátorů. Pokud člověk trpí bolestí 

v  uchu, provozovatel apipunktury mu dopo-
ručí svíčku odlitou včelím voskem, která se 
postaví do ucha a následně zapálí. Velmi oblí-
bené jsou také speciální medové masáže.  

Léčba alergie

Léčba alergie je dlouhodobý proces, který 
může trvat i  tři roky a u každého jedince za-
bírá jinak. Tato léčba funguje na základě posi-
lování imunity. Pokud se člověk rozhodne 
podstoupit léčbu, měl by vědět, že se mu bu-
dou píchat injekce, které budou obsahovat 
malé množství jedu, asi jednu třetinu množ-
ství jedu, kterou

mají včely v  jedovém váčku. Dávky se po-
stupně budou zvyšovat. Tento proces by měl 
mít za následek změnu alergické reakce na 
reakci obrannou nebo reakci úplně odstranit. 
Při léčbě se také osvědčila homeopatika.

Podobnou léčbu si mohou dopřát nejen aler-
gici, ale i zdraví lidé, kteří například chtějí za-
čít včelařit, ale nevědí, jestli jsou alergičtí 
nebo ne. Tuto prevenci označujeme jako 
sekundární, tedy tu, která brání projevům 
onemocnění. 

Šusterová Tereza, 1.A
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V  Japonsku ve  druhé polovině 19. století 
vznikla řada modelů opakovacích pušek, 
jejichž hlavním nedostatkem byl složitý sys-
tém závěru. Až roku 1905 plukovník Nariakira 
Arisaka společně s  dalším konstruktérem Ki-
džirem Nambu systém závěru zjednodušil 
tak, že se sestával z pouhých 5 částí, přičemž 
jeho matice sloužila i jako pojistka. Dalším vy-
lepšením byl posuvný ocelový kryt chránící 
pouzdro závěru proti nečistotám a dno ná-
bojové schránky bylo opatřeno odpruženou 
západkou, po jejímž stlačení ji mohl střelec 
otevřít a vyprázdnit. Takto zmodernizovaná 
zbraň dostala označení Arisaka typ 38. Vyrá-
běla se v  několika zbrojovkách. Nejdéle pro-
dukce běžela v  Koišikawském arzenálu, kde 
do roku 1925 vzniklo na dva miliony kusů. 
Zbraň s  ráží 6.5 mm se stala standartní puš-
kou císařské pěchoty za 1. světové války a zů-
stala ve výzbroji i během druhé světové války.

Za 2. světové války už nebyla hlavní zbraní 
díky modernějšímu provedení Arisaka typ 99 
s  ráží 7,7 mm,  neboť boje s Číňany ukázaly, 
že střelivo japonských těžkých kulometů typ 
92 má mnohem vyšší účinek než zastaralé 
náboje 6,5 x 50 mm. A tak konstruktéři dosta-
li za úkol modifikovat typ 38 na nový kalibr. 
Roku 1939 se rozběhla masová výroba, jež 
z  Arisaky typ 99 udělala nejpočetnější zbraň 
v  císařské armádě za druhé světové války 
díky 3,5 milionu vyrobených kusů. Avšak 
nikdy zcela nenahradila typ Arisaka 38.  

K  oběma typům pušek byl také dodáván 
bajonet Arisaka typ 30, který měl délku čepe-
le 40 cm, šířku 2.5 cm a dohromady byl 
dlouhý 51 cm. 

Adam Onderka, 3.A

Literatura: II. Světová speciál, Slavné i zapo-
menuté pěchotní zbraně

Arisaka typ 38 a 99

Bajonet Arisaka typ 30 z vlastní sbírky
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Můj chov bažantů 
1. část

Bažanty chovám od roku 2012. K jejich chovu 
jsem se dostal tak nějak sám. Když  jsem je 
viděl, musel jsem je mít. Můj táta do té doby 
choval pouze papoušky. Začínal jsem jako 
většina chovatelů  s  bažanty stříbrnými 
(Lophura nycthemera). Jakmile jsem tento 
druh odchoval, pořídil jsem si bažanty zlaté 
(Chrysolophus pictus) a bažanty kolchidské 
(Phasianus colchicus) ve stříbrné mutaci. 
Všechny tyto druhy jsem odchoval.

V roce 2014 jsem na EXOTĚ (výstava exotické-
ho ptactva) vstoupil do WPA CZ- SK (World 
Pheasant Association Czech Republic and 
Slovakia). To je sekce, která reprezentuje svě-
tovou organizaci WPA (World Pheasant Asso-
ciation) na území ČR a SR. Tato asociace se 
zabývá chovem a záchranou bažantů a ostat-
ních hrabavých v  přírodě i  v  lidské péči. Po 
vstupu do WPA jsem se přihlásil do prvního 
záchranného programu.

Čím bažanty krmím? Krmím je podle ročního 
období. V  zimě hlavně pšenicí, ječmenem a 
trochou kukuřice. Na jaře naklíčenou pšenicí 
a ječmenem, do toho přidávám granule pro 
bažantí nosnice, nakličovací směs, směs pro 
okrasné holuby, ovoce, zeleninu a hlavně ze-
lené krmivo. Přes léto až do podzimu 
dostávají ovoce a  zeleninu Tyto dvě součásti 
tvoří 90  % krmné dávky, zbylých 10  % tvoří 
pšenice a nakličovací směs s  trochou kukuři-
ce. Odchovy zase dostávají směs pro mladé 
bažanty, ve které je mnoho bílkovin. Do toho 
jim strouhám vařené vejce a mrkev, občas 
trochu červené řepy.  Hlavně musí mít zelené 
krmivo. Později se přechází na směs pro star-
ší kuřata, do které přidávám naklíčenou 
pšenici a granule pro mladé bažanty.

Za devět let, co chovám bažanty, jsem 
v  chovu vystřídal přes deset druhů. Bažanty 
jsem se pokoušel chovat ve společných voli-
érách  s  holuby a hrdličkami, bohužel bez 
většího úspěchu. Bažanti byli příliš agresivní 
na ptáky menšího vzrůstu.

Nyní chovám osm druhů bažantů a také  pá-
vy. Které druhy bažantů chovám ? 

Satyr Temminckův 
(Tragopan temminckii) 

Je to jeden z  mála „stromových“ bažantů, to 
znamená, že většinu dne se pohybuje na 
stromech, dokonce na nich i hnízdí. N a tento 
druh existuje kroužkový program, ve kterém 
má každý kus vystavený průkaz o původu, na 
němž je napsané evidenční číslo daného ku-
su a také jeho původ. 

Tento druh není moc náročný na chov, ale 
potřebuje více zeleného krmiva (jetel, tráva, 
jitrocel, …), ovoce, zeleniny a na jaře pupeny 
stromů nebo keřů. Můj první pár jsem si při-
vezl v  roce 2018 a první odchov jsem měl 
v roce 2019. Teď mám v chovu tři páry tohoto 
druhu. 
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Bažant lesklý 
(Lophophorus impeyanus) 

Jediný běžný druh z  rodu lesklých bažantů, 
vysokohorský druh může se vyskytovat ve 
2100 až 4500 m. n. m.  Lesklí bažanti dokážou 
za den obrátit půdu v  celé voliéře a to díky 
jejich mohutnému zobáku a silným nohám, 
proto je někteří chovatelé po čase prodají.  
První pár jsem si dovezl se satyry v roce 2018, 
první vejce slepice snesla v  dubnu 2019, bo-
hužel se mi dosud nepovedl odchov. V  roce 
2020 slepice snesla 5 vajec, ale bohužel mi na 
stáří padl kohout, takže vejce byla čistá. V ná-
sledujícím roce  mi stářím padla i slepice, tak-
že teď mám mladý pár, který by měl hnízdit 
příští rok.

Bažant stříbrný 
(Lophura nycthemera)  

Tento druh má 15 poddruhů. V  mém chovu 
se nachází poddruh fokinensis. V Evropě jsou 
pouze dva páry, co se pravidelně rozmnožují 
(jeden mám já a druhý je také v ČR). Je to vel-
mi rozšířený druh, ale čisté poddruhy chová 
velmi málo  chovatelů. 

První pár jsem si přivezl v roce 2017 a rok po-
té jsem měl první odchov. U mého chovného 

páru mám od roku 2018 každoročně odchov. 
Jinak je to nenáročný druh na chov.

Bažant vietnamský 
(Lophura hatinhensis) 

Velice vzácný bažant,  který nebyl ve své 
domovině, Vietnamu, již  několik let spatřen. 
Můžeme ho považovat za vyhynulý  druh ve 
volné  přírodě.  Existuje mnoho kříženců 
tohoto druhu  s  kusy bažanta Edwardsova. 
Díky tomu také vznikl záchranný program na 
oba tyto druhy.

Letos mi  poslal můj dobrý  kamarád  ze 
severu Polska první pár. Když vše půjde dob-
ře, tak se mi v  roce 2022 povede první od-
chov. V ČR je kolem 20 kusů tohoto bažanta, 
což je velice silná populace. Tento duh je vel-
mi náročný na chov. 

(Pokračování v příštím čísle.)

 Jakub Jorda, 2.A
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Entomologie

Zdravím, jmenuji se Patrik Kovařík a dnes 
bych vám chtěl říct něco o entomologii.

Co to vlastně znamená? 

Slovo jako takové je z řeckých slov entomon – 
hmyz a logos – věda. Entomologie se zabývá 
jak už bylo řečeno hmyzem. Člověku který se 
této vědě věnuje se říká entomolog nebo en-
tomoložka. Entomologie je rozdělena na zá-
kladní entomologii a na aplikovanou 
entomologii, ta aplikovaná je třeba lesnická, 
zemědělská, lékařská nebo forenzní.

Jak jsem se k entomologii dostal.

Vlastně by se dalo říct že jsme se k  tomu 
dostal jako slepí k houslím. Už od mala mám 
rád přírodu jako takovou ale vždy mě nejvíc 
fascinoval hmyz. Když mi jednou babička řek-
la o tom, že v Přerově je muzeum ve kterém 
se nachází sbírka hmyzu, hned jsme tam 
chtěl jet podívat. Což se mi i  vyplnilo asi dva 
týdny na to. Strašně se mi to líbilo a řekl jsem 
si že bych jednou někdy chtěl mít něco 
podobného. Pak jsem na to na chvíli zapo-
mněl a dostal jsem se k  tomu asi po roce. 
Takže jsem si začal shánět informace na in-
ternetu. Kde jsme se dozvěděl spoustu věcí 
třeba jak preparovat brouky nebo jak je vů-
bec začít chytat. Jsou to už čtyři roky co 
sbírám hmyz, takže by se dalo říct že jsem 
v  tomto oboru ještě nováčkem. Ale i  za tuto 
chvilku jsem se naučil spoustu věci. Bohužel 
začátky nebyli úplně nejrůžovější, když se 
zpětně zamyslím nebo se podívám na starou 
sbírku, tak v  tom vidím tolik chyb a věcí co 

jsem udělal špatně že mi to trhá srdce. Ale 
musím brát v  potaz také to že žádný učený 
z  nebe nespadl a všechno má svůj čas a vý-
voj, když to porovnám jak to vypadá teď a jak 
to vypadalo předtím vidím všechny změny a 
naštěstí šli jen k lepšímu.

Jak začít s entomologií?

Stačí k  tomu do začátku méně věcí. Ta asi 
nejdůležitější věc do začátku je podle mě ně-
jaké zalíbení v  hmyzu, a to neznamená ve 
všech druzích nebo čeledích ale stačí 
i k jednomu z nich. Když už jste si to své zalí-
bení našli, tak se musíme přesunout k mate-
riálním potřebám. Mezi ty patří několik 
nejdůležitějších věcí bez kterých by se ento-
molog neobešel, jedna věc je takzvaná smr-
tička, je to krabička se savým materiálem, do 
kterého se nalévá chemikálie která usmrtí 
chycený materiál používá se chloroform nebo 
octan. Dále síťka, sítěk je mnoho druhu i  ve-
likostí, mohou byt teleskopické nebo složené 

z více částí a pak samozřejmě jednodílné nej-
častější materiály na výrobu sítěk je dřevo, 
hliník nebo i karbon. Na motýli jsou pak dob-
ré speciální sáčky z  papíru do kterých se 
schovají po zabití aby se jim nepoškodili kříd-
la. Pak je potřeba trochu více věci k preparaci 
a to jsou speciální entomologické špendlíky 
dále napínadla které slouží k roztažení motý-
lích křídel, k tomu se váže pergamenová pás-
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ka pak nalepovací štítky, lepidlo, pinzeta, 
výškáček sloužící k  umístění brouka na 
špendlíku. Tyto potřeby se dají sehnat přes 
internet na entomologických e-shopech. Mo-
je oblíbené jsou Entosphinx nebo KABOUREK 
Entomologické potřeby kde mají vše co je po-
třeba k entomologii. 

Jak hmyz chytat?

Je mnoho způsobů jak chytat hmyz, ten nej-
snazší je že si vezmu smrtičku sebou do pří-
rody a jen sbírám hmyz z  květů, listí, 
spadaných stromů, kůry živých stromů nebo 
stébel dlouhé trávy na tom není podle mě nic 
těžkého, jen se to chce naučit vnímat přírodu 
a hmyz. Další snadný způsob jsou padací 
pasti, fungují tak že se vezme sklenice nebo 
kelímek, a zakope se do země buď v lese ne-
bo na louce ale samozřejmě klidně i  na za-
hradu. Může se dovnitř hodit nějaká žížala 
nebo červ a to přiláká hmyz, nejčastěji se tato 
technika používá k  lovu střevlíků. Různých 
pastí na lov hmyzu je mnoho třeba náletové 
pasti nebo světelné pasti ty se používají v no-
ci na lov druhů s noční aktivitou. A pak tu je 

ještě ten asi nejpoužívanější způsob a to je 
lov síťkou je hodně různých způsobů jak 
chytat síťkami. Jeden z  nich je smýkání, to si 
vezmete síť a projíždíte s ní ve vysoké trávě a 
pak se ze síťky vyberou ty nejzajmavější 
druhy. Další způsob je prosté chytání letoucí-
ho hmyzu do síťky třeba motýlů. To vypadá 
asi tak že běháte po louce se sítí a z dálky vy-
padáte že jste se zbláznil ale to už k  tomu 
patří. Můžete chytat i  vodní hmyz a to více 
způsoby jeden je že chodíte ve vodě nebo 
okolo ní a díváte se po něčem co se pohne a 

nebo chodíte a otáčíte kameny a další věci ve 
vodě. A další funguje tím způsobem že si ob-
staráte síťku na vodní hmyz, a ve vodě hledá-
te dlouhou trávu nebo vodní rostliny, pak 
stejně jako u  smýkání projíždíte porostem a 
pak jen vyberete hmyz ze síťky.

Proč vlastně s entomologií začít?

Já jsem začal protože se mi hmyz líbí a baví 
mě o  něm zjišťovat nové věci. A  je tu ještě 
mnoho dobrých důvodů proč začít a to třeba 
že v  entomologii je dobrá šance najít třeba 
i nový druh nebo nové informace o nějakém 
druhu které se ještě nevěděli. Bohužel u nás 
už tak moc nové druhy nenacházejí a to pro-
tože Česko je maličkatá země a je už dost 
probádaná, ale i přesto se to povést může a 
nějaký nový druh se tu objeví a čeká na to až 
ho někdo najde a začne jej studovat a poj-
menuje ho. Ale ta šance je maličká, u  nás je 
větší pravděpodobnost toho že se někde na 
území Česka najde místo, kde žije ohrožený 
druh nebo i  třeba druh který byl považován 
za vyhynutý to už se taky stalo. Podle mě je 
to asi i  důležitější než objevování nových 
druhů, ale pokud někdo chce najít nový druh 
tak se musí spíše vydat do světa třeba do 
Amazonie kde je podle mě mnoho druhů 
o  kterých nikdo nikdy neslyšel a ani je nevi-
děl. 

Děkuji za přečtení tohoto článku a doufám, 
že se vám to líbilo. Prozatím lesu zdar! 

Patrik Kovařík, 1.C
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Jak na dřevěné šípy?

V předchozím článku jsem popsal celý proces 
výroby luku, tak mě napadlo, zmínit se také 
o výrobě šípů. Řeč bude o šípech dřevěných – 
jaké dřevo se používá, z čeho jsou hroty a jak 
se to vlastně celé zkompletuje.

Začnu tedy tím nejdůležitějším – dříkem šípu. 
V České republice se dá sehnat hned několik 
druhů dřevěných násad, např. borovicové ne-
bo cedrové, ale nejhojněji se pracuje se smr-
kovými, protože mají nízkou hmotnost a tedy 
i dobré letové vlastnosti. Násady se také pro-
dávají v  různých tvarových, lépe řečeno prů-
měrových variantách. Nejčastěji to je velikost 
5/16" (slovy pět šestnáctin palce = 5/16 x 
2,54  cm = cca 8mm) nebo velikost 
11/32" (11/32 x 2,54  cm= cca 8,7  mm). 
Seženete samozřejmě i menší či větší průmě-
ry. První velikost je určena pro nižší síly luku, 
asi do 45 lbs. Druhá velikost se hodí na šípy 
pro opravdové siláky, kteří tahají  více než 45 
lbs. 

Dále tu máme hroty. 
V drtivé většině jsou vy-
robeny z  oceli. Existují 
dva základní typy hrotů 
podle tvaru: 3D hrot a 
terčový hrot (viz Obr. 1). 
Terčové hroty se pře-
devším používají, jak 
název napovídá, pro 
terčovou lukostřelbu a 

mají větší sklon ke skluzu po povrchu. 3D 
hrotů se využívá v 3D lukostřelbě, kde se střílí 
na makety zvířat v  životní velikosti pod růz-
ným úhlem. Tyto hroty mají menší tendenci 
k  odrazu od terče a to se v  některých situa-
cích opravdu vyplatí. Oba typy lze na šíp při-
pevnit dvojím způsobem: kónicky nebo 
paralelně. U  kónického provedení se otvor 
hrotu postupně zužuje, kdežto otvor para-
lelního hrotu si drží stejnou velikost. Některé 
paralelní hroty bývají opatřeny závitem, takže 

se násady nemusí nijak upravovat pomocí 
různých ořezávátek (Obr. 2) 

Letek, vyrábě-
ných z  krocaní-
ho peří, je velké 
množství. Liší se 
délkou, barvou 
nebo tvarem. 
Naprosto 
běžná, hodně 
používaná je 
délka 4". Jinak se dá zakoupit i délka 3" a 5". 
Co se týče barvy, střelec má možnost vybrat 
téměř cokoliv: jednobarevné, fluorescentní, 
barred (pruhované), přírodní barvy… A  tvar? 
Nejvíce se používá parabolický (Parabolic) a 
štítový (Shield). Můžete je vidět na Obr. 3 a 
pod nimi další možné profily.

A jako poslední položku tu 
mám končíky. Ty se vyrábí 
z umělé hmoty a na nása-
du se zapojují kónicky za 
pomoci lepidla. Nebo si 
můžete vyrobit tzv. selfno-
ck končík, což je vlastně 
zářez do těla šípu. Po-
zornost by u končíku měla 
směřovat k  jeho těsnosti, 
neboli, jak dobře sedí na 

tětivu. Končík je důležité místo, protože zde 
působí síla luku na šíp.

A  jak to všechno dát dohromady a mnoho 
dalšího se dozvíte v dalším článku…

Martin Novotný, 2.B

Obr. 1. Vlevo hrot terčový 
pro karbonový šíp a vpravo 
3D hrot dřevěné  šípy

Obr. 2. Kónické ořezávátko

Obr. 3
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Světluška

Co se vám vybaví, když se řekne slovo světlu-
ška? Mnohé z  vás napadne brouček se svítí-
cím zadečkem poletující v noci po obloze jako 
hvězdičky, co popadaly z nebe. Jiné při tomto 
slově napadne i  slovo nadace. Nadace, která 
pomáhá těžce zrakově postiženým. Lidem, 
kteří přišli o jeden z nejvzácnějších darů a tím 
je zrak. 

Nadace Světluška pořádá různé dobročinné 
akce, ze kterých jde potom výtěžek rodinám a 
lidem, kteří to opravdu potřebují. Na pomoc 
nadaci Světluška je organizováno Sázení stro-
mů pro Světlušku, pořádané firmou Lescus 
Cetkovice, s.r.o.. Tato akce se koná jednou za 
rok na třech různých místech v ČR, jsou na ni 
pozvány školy i  široká veřejnost, aby 
společně sázeli stromy pro dobrou věc. Za 
každou vysázenou sazenici věnuje firma 
Lescus Cetkovice nadaci Světluška 3 Kč.

I  letos jsem měla tu čest se účastnit této 
dobročinné akce, a to v lesích na Bruntálsku. 
Přijely sem čtyři střední školy, aby žáci celý 
den sázeli stromky, ale bohužel ne za úplně 
dobrého počasí. I tak to ale zvládli a zasázeli, 
co nejvíce mohli. Celkem se na všech 3 loka-
litách zasázelo 20 500 sazenic a peníze za ty-
to sazenice pomůžou někomu dalšímu a 
zjednoduší či zlepší mu život. Myslím si, že žá-
ci mohli z této akce odjet pyšni sami na sebe 
za odvedenou práci a  s pocitem, že pomohli 
někomu, kdo tu pomoc opravdu potřebuje.

Eliška Rozmánková, 3.B
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Kapitoly psané životem

Na počátku letošního školního roku vydala 
redakce časopisu Homeles speciální vydání - 
vzpomínky pana Ing.  Aloise Švendy, CSc., 
emeritního vedoucího Výzkumné stanice ve 
Křtinách. Stalo se tak skoro symbolicky téměř 
„do roka a do dne“ od doby, kdy mne pan 
inženýr cestou emailu oslovil a začali jsme 
společně pracovat na tomto zamýšleném, 
velmi zajímavém projektu.

Číst osobní vzpomínky pamětníka, který ma-
turoval na naší škole v roce 1950, je velmi za-
jímavé, podnětné, poučné i  zábavné. Ale 
setkat se  s  tímto člověkem 
osobně, s možností o všem pohovořit, zeptat 
se a skutečně vzpomínání „sdílet“, je jistě více 
než inspirativní.

Osobní návštěva pana inženýra Švendy v do-
provodu jeho syna, pana Ing.  Petra Švendy, 
se v  naší škole uskutečnila dne 8. 10. 2021. 
Vzácnou návštěvu ve škole 
provázel s fundova
ným výkladem zá-
stupce ředitele 
pan Ing.  Ctirad Ju-
ráň. Vzpomínky 
pana Ing.  Švendy 
se vázaly pře-
devším ke  staré 
budově školy, zastavil se u  tabla jeho třídy, 
v  aule, nahlédl do tříd. Ocenil však i  novou 
budovu, která nabízí další prostory pro výuku 
vyššího počtu uchazečů o studium.

Pan Ing. Alois Švenda osobně převzal z rukou 
Ing.  Juráně a Ing.  Heleny Drozdové kromě 
speciálního vydání časopisu Homeles, které 
je věnované jeho vzpomínkám na léta strá-
vená v SLŠ, také další upomínkové předměty. 
Snad smíme věřit, že se mu zpracování a 
podoba časopisu líbí a je  s  naší prací 
spokojen.

Po chutném obědě ve školní jídelně násle-
dovala prohlídka centra města a pan 
Ing.  Švenda nostalgicky zavzpomínal také 
u  domu v  ulici Vrchlického, který býval jeho 
„studentským domovem“. Při okružní jízdě 
Hranicemi nechyběla sokolovna, městský 
park  s  hudebním pavilonem, lázně Teplice a 
Zbrašov. Všechna tato místa připomínala 
panu Švendovi studentský život v  Hranicích 
před 71 lety. 

Návštěvu jsme završili příjemným rozhovo-
rem a posezením nad šálkem dobré kávy.

Na vzácnou návštěvu člověka, pro kterého 
studium na SLŠ znamenalo mnoho a jeho 
celoživotní profesní úsilí znamenalo mnoho 
pro lesnictví, nám zbyly hřejivé vzpomínky a 
milá připomínka v  krásném osobním dárku. 
A snad také naděje, že se na jaře opět setká-
me, tentokrát v jeho Křtinách.

Ještě jednou děkujeme redakci Homelesu za 
dobře vykonanou práci a vedení školy 
za vstřícný přístup. Věříme, že tento počin je 
precedentní a založí tradici „speciálních“ čísel 
školního časopisu, která budou věnována 
určitým osobnostem. Je mezi námi stále 
mnoho lidí, kteří nám mají co sdělit, jejichž 
život již napsal mnoho kapitol…

Ivana Zlata a Pavel Matysovi
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Rozhovor s českým paralympionikem Jakubem Koskem

Dne 24. 8. 2021 byly v  Tokiu zahájeny letní 
paralympijské hry. Českou republiku zastu-
povalo 28 reprezentantů a dohromady se her 
zúčastnilo 4403 sportovců. Díky tvrdé práci a 
tréninku se her zúčastnil i  Jakub Kosek, který 
nás reprezentoval ve střelbě ze vzduchové 
pistole. Pochází z mého rodného města, jímž 
je Tovačov. A tak mě napadlo požádat jej o to, 
jestli by se mnou udělal rozhovor do našeho 
prvního letošního čísla školního časopisu. 
A on souhlasil.

Mohl byste nám o sobě něco říct?

Ahoj, jmenuji se Jakub Kosek. Narodil jsem se 
v  roce 1985 a až do letošního roku jsem žil 
v Tovačově. V podstatě od dětství jsem chtěl 
být vojákem z  povolání a to se podařilo. Po 
ukončení základní školy jsem se dostal na 
Střední vojenskou školu ve Vyškově, kterou 
jsem úspěšně dokončil maturitou v  roce 
2004, a hned tentýž rok jsem nastoupil do 
AČR. V armádě jsem sloužil ve spoustě funkcí 
a absolvoval spoustu kurzů. Například šlo 
o  letištního hasiče na vrtulníkové základně 
v  Přerově, průzkumníka výsadkáře v  Prostě-
jově, staršího potápěče záchranáře u  zá-
chranného vojenského 
útvaru Bučovice, mojí po-
slední funkcí pak byl velitel 
ženijního průzkumného druž-
stva potápěčů v Olomouci. 

Kdy jste se začal věnovat 
střelbě? 

V roce 2015 přišel úraz, který 
mě posadil trvale na vozík, 
byla to velká pecka. Všechno 
se tenkrát zdálo jako zlý sen, 
nevíte, co bude dál. Snažil 
jsem se od začátku všechno 
brát tak, jak to je, a jednodu-
še řečeno „hrát s kartami, co 
máš v ruce“.

Netrvalo dlouho a začal jsem zjišťovat, co 
bych tedy mohl na vozíku dělat – myslím tím 
nějaký koníček nebo sport. Začal jsem zkou-
šet sportovní střelbu, která mě nikdy předtím 
ani trochu nezajímala :) … Chytlo mě to a 
dovedlo až do TOKIA. 

Trénoval jste  s  úmyslem kvalifikovat se na 
paralympiádu? 

Jo, vždy když jsem něco dělal, tak naplno. 
A  u  střelby to bylo stejné – šance byly malé, 
ale stálo za to zkusit to. Konkurence ve světě 
je opravdu veliká.

Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděl, že 
jste byl nominován? 

No, klasicky jsem tomu nechtěl věřit a pořád 
se bál, že se ještě něco objeví, co to změní. 
Bylo to na MS v SYDNEY – tenkrát jsem si vy-
střelil takzvaný „kvóta plac“ – je to po splnění 
nominačních limitů poslední nejtěžší věc, kte-
rou potřebujete (jednoduše to znamená, že 
se musíte dostat mezi 30 nejlepších střelců 
světa).
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Jaká byla cesta do Tokia v  dnešní době covi-
dové? 

Co se týče cesty a covidu, tak nás čekaly dva 
PCR testy před odletem, pak hned test na le-
tišti a pak každý den po probuzení povinnost 
naplivat do zkumavky, kterou jsme odevzdali, 
než jsme vůbec někam vyrazili. Co se týče le-
tu, tak to mělo možná i  pozitivum – některé 
lety byly skoro prázdné, tak jsme měli dosta-
tek místa v  letadle. Při letu, který trvá 12 
hodin, je volná sedačka vedle vás jako dar 
z nebe :) …

Jaké byly vaše první dojmy z Tokia?

Japonci jsou pro nás Středoevropany blázni. 
První, co jsme museli v  Japonsku podstoupit, 
bylo projít několik stanovišť, abychom dostali 
akreditační kartu (karta, která vás identifikuje 
v  rámci paralympiády) - bylo až bláznivé, jak 
měli všechno do puntíku nachystané a jak 
nás nutili taky všechno do puntíku splnit: 
„Když máte stát v  prázdné hale ve žlutém 
čtverci, tak prostě stůjte ve žlutém čtverci...“ 

Po této formalitě jsme opustili prostory letišt-
ních hal a vylezli na vzduch, a to teprve bylo 
to pravé Japonsko – jako když vás někdo strčí 
do prádelny – ta neuvěřitelná vlhkost a 
horko, to bylo něco – ufff, ještě teď se mně 
dělají mžitky před očima … 

Měl jste možnost se seznámit více s Tokiem a 
jeho obyvateli (líbily se vám Japonky?) 

Bohužel moc ne. Pokaždé, když jsem někde 
takto na závodech, snažím se najít čas a 
danou zemi aspoň trochu poznat. Teď jsme 
neměli šanci. Kvůli covidu jsme žili v bublině, 
olympijská vesnička byla neprodyšně uzavře-
na (autobusy, které nás vozily na střelnici, ne-
bo jiná sportoviště byly zapečetěné – tak, aby 
bylo poznat, že se během jízdy přes město 
nikdo nedostal dovnitř ani ven …). Co se týče 
Japonek, tak vzhledem k tomu, že se chci za-
nedlouho ženit, tak bych rád tuhle otázku vy-
nechal… 

Kterého z vašich soupeřů jste se nejvíce 
obával?

Na takovém závodě, jako je paralympiáda, se 
to dá těžko popsat. Víš, že se nemáš nikoho 
obávat a že jsi nejlepší… No, kdyby to bylo tak 
jednoduché. Třicet střelců, které dobře znáš a 
víš, že všichni chtějí medaili, a nejen že ji chtě-
jí, ale taky že ji potřebují (moc se tom nemlu-
ví, ale ty prostě to umístění - medaile 
potřebuješ, abys měl peníze na další závodě-
ní). My všichni, co jsme tam startovali, jsme 
měli na to se umístit, ale jsou mezi námi kluci, 
kteří prostě střílejí jinou ligu. Státy jako Čína, 
Ukrajina, Indie a další země, které všeobecně 
parasport profesionalizují, jsou už dnes 
někde jinde. 
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Byl jste nervózní před začátkem soutěže? 

To, že přijde nějaká nervozita, na to už jsem si 
tak nějak zvykl, to se na velkých závodech 
stává. Bylo zajímavé, že jsem do poslední 
chvíle nebyl moc nervózní, ale pak to přišlo – 
nějak to na mě dolehlo a byl jsem mooooc 
nervózní, až tak, že to ovlivnilo výsledek… Měl 
jsem docela natrénováno a o to víc mě to 
mrzelo, že jsem nebyl schopen střílet tak, jak 
jsem střílel třeba den před závodem v tré-
ninku.

Bylo něco, co vás na paralympiádě překvapi-
lo? 

Možná ta velikost všeho. Třeba člověk pořád 
slyší - olympijská vesnička – no, s vesničkou 
to nemá absolutně nic společného, je to spíš 
obrovské sídliště, kde jsou obchody, jídelny, 
místa pro trávení volného času atd.

Jak jste spokojený se svým umístěním? 

No, jak už jsem říkal, není to úplně pecka, ale 
na druhou stranu jsem byl 24. z celého světa, 
takže by se to dalo považovat za úspěch. Na 
takovém závodě je 30 vybraných nejlepších 
střelců světa a vůbec se dostat mezi ně, to 
byla pro mne obrovská čest. 

Chtěl byste do budoucna opět reprezentovat 
ČR?

Ano, určitě, budu se snažit pokračovat v pří-
pravě a hlavně co nejvíc čerpat ze zkušeností, 
které jsem v Tokiu získal. 

Máte v letošní sezóně ještě nějaké závody, 
nebo už odpočíváte a pomalu se chystáte na 
tu příští? 

Teď mám, co se týče střelby, asi týden volno. 
Jinak musím hned druhý den po příletu do 
práce, což bude po 30hodinovém přesunu 
hodně náročné. Další týden máme soustře-
dění s PARATRAPEM a po víkendu jedeme na 
MS brokové střelby do italského Lonáta.

Vím, že střílíte z brokovnice, ale závodil jste ve 
střelbě ze vzduchové pistole. Nebyla možnost 
střílet z brokovnice?

V současné době se PARATRAP snaží prosadit 
na paralympiádu. Vypadá to, že by se to 
mohlo podařit v dalším letním cyklu – v roce 
2028. Snad se tam „prostřílím“…

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám mnoho 
úspěchů v dalších soutěžích.

Já děkuji za možnost si s tebou pokecat a na 
rovinu musím říct, že se mi na tvé otázky 
dobře odpovídalo. 

Jiří Kohn, 4.A
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Děvče z valašských hor

Rozhodl jsem se udělat rozhovor  s  bývalou 
absolventkou naší lesnické školy. Na své stu-
dium vzpomíná vždy  s  úsměvem, a  tak sou-
hlasila s tím, že mi odpoví na pár otázek o její 
nevšední profesi. Jmenuje se Kateřina Kraj-
čová, pochází z Valašska a živí se jako řidička 
lesního traktoru – UKT. Jako první mi vrtala 
v hlavě otázka, která napadne asi každého...

Jak se křehká dívka dostala k  takové těžké 
praci?

Odmala jsem  s  rodinou manuálně pracovala 
v  lese. Chodili jsme pálit klest, natírat a sadit 
stromky. Později si moji dva bratři pořídili 
lesní traktory a začali přibližovat dřevo. V lese 
mě to vždy bavilo, a  proto jsem se rozhodla 
studovat lesnickou školu v  Hranicích. Zde 
jsem získala mnoho cenných informací, se 
kterýma se dá naložit různě – studovat dál, 
dělat hajného, pracovat na dřevoskladě,.... To 
mě však příliš nelákalo, a protože mám ráda 
výzvy, rozhodla jsem se jezdit traktorem, 
o  tom jsem potají snila už dlouho. Zdálo se 
mi to nereálné, ale pokud chce člověk dosáh-
nout svého cíle, nic není nemožné. Když jsem 
přišla za svým bratrem  s  tímto nápadem, 
zpočátku se mu to nepozdávalo, ale nakonec 
souhlasil.

Byly na začátku i obavy z neúspěchu? 

Ano, strach jsem měla a  velký, protože je to 
přece jen ryze mužská práce. Obávala jsem 
se, zda budu mít dostatek síly, a také odvahy 
při jízdě v  náročném terénu. Také jsem ne-
chtěla zničit traktor.

Stačily pouze nabyté vědomosti ze školy?

Znalosti ze školy jsem samozřejmě využila, 
ale  když se k  tomu přidaly i  rady od bratra 
z  provozu, bylo to snadnější. V  začátcích mi 
například radil, jak správně uvázat kmen, aby 
zbytečně neodíral další stromy nebo nepo-
škodil přirozené zmlazení, jezdit tak, aby se 
nevyjížděly koleje či správně třídit a navalovat 
dřevo na skládce. Jízda v  náročném terénu 
není jednoduchá, a  proto jsem byla vděčná 
za každou jeho radu. Nechtěla jsem přece 
převrátit traktor hned první týden. (směje se)
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je najetí na zarostlý pařez, kdy se traktor příliš 
nakloní a hrozí jeho převrácení. Jednou se ta-
ké stalo, že mi vyskočila rychlost, traktor se 
z kopce rychle rozjel a nedařilo se ho zastavit. 
Vše nakonec dobře dopadlo. Takových situací 
je však při této práci nespočet. 

A co když příjde nepřízeň počasí? 

Jak je známo, není špatné počasí, ale špatně 
oblečený lesník! Pracovat venku má své pro 
i  proti. V  létě je spíše výhodou pracovat na 
čerstvém vzduchu a být obklopen po celý den 
příjemným lesním prostředím. Co víc si 
člověk může přát? Když ale příjde deštivé po-
časí, je to horší. Terén je hůře sjízdný, všude 
je bláto, mokro,.... S tím se však musí počítat. 
V zimě zase není jednoduché nasazovat řetě-
zy na kola traktoru a vydržet tuhé mrazy. Nej-
horší je, když se do lesa kvůli povětrnostním 
podmínkám nedá jít a  musím zůstat doma. 
Ale kde je vůle, cesta se vždy najde.

Děkuji za rozhovor a přeji ještě hodně úspě-
chů v této nelehké práci.

Lesu zdar!

Filip Janeka, 4.A

Jaké jsou reakce okolí? Nemají staří zkušení 
těžaři předsudky vůči ženě v  lese a  ještě 
v traktoru?

Musím říct, že po dvou letech, kdy pracuji 
v  lese každý den, to už nikomu z okolí nepří-
jde jako něco zvláštního. No předsudky vždy 
byly a  budou, ale nikdy mě neodradily nato-
lik, abych  s  tím přestala. Brala jsem je spíše 
jako motivaci ukázat, že i těžkou práci dokáže 
zvládnout „slabá“ žena. Za člověka přece mlu-
ví činy a  odvedená práce, nikoli řeči. Odmě-
nou mi je vědomí, že se svým výkonem 
vyrovnám mým kolegům. Občas se zadaří 
a  natahám i  víc dřeva než oni. Jsem vděčná, 
že mě vzali mezi sebe.

Co je na této práci nejtěžší? 

Pro mě osobně je asi nejobtížnější tahat 
ocelové lano a těžké úvazky do strmých kop-
ců. Naštěstí mám hodného pilaře, který mi je 
vždy ochoten pomoci, když to potřebuji. 
Někdy je také náročné odstranit závadu na 
traktoru.

O adrenalin teda nouze nebude, že?

Adrenalin mám sice ráda, ale všechno má své 
meze. Občas ho vystřídá strach nebo spíše 
zdravý respekt z  různých nástrah. Příkladem 
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Loki
Seriál filmového studia MARVEL

Loki (Tom Hiddleston) je asgardský bůh lsti a 
falše, nevlastní bratr Thora (Chris 
Hemsworth), dlouhodobý záporák v MCU, 
který v sobě nakonec objevil dobro. Takhle jej 
fanoušci MARVELu znají. A také dobře vědí, 
že se s námi Loki rozloučil v Avengers: Infinity 
war, když se pokusil zachránit Thora, ale 
Thanos (Josh Brolin) jej při tom zabil. Všichni 
jsme si mysleli, že Lokiho už neuvidíme. Pak 
se k nám ovšem vrátil v posledních Avengers, 
kde Lokiho cesta opět začala. 

Loki je nový seriál od MARVELu. Jde v něm o 
to, že když Loki utekl Avengers z roku 2012, 
stala se věc, která se nikdy stát neměla. Loki 
změnil svůj osud, čímž na sebe upoutal 
pozornost organice TVA. Jde o organizaci, 
která se stará o to, aby osoby v multivesmíru 
dělaly to, co mají, lépe řečeno, naplnily to, k 
čemu byly předurčeny. Když daná osoba 
nedělá to, co má, tak se z ní stane variant, 
kterého musí TVA „odstranit“. Lokiho zadrží a 
chtějí to s ním vyřešit. Po určitých událostech 
a po tom, co Loki nadělá problémy (jak má ve 

zvyku), rozhodne Mobius (Owen Wilson), že 
potřebují jeho pomoc, aby vyřešili jeden 
vážný případ, za kterým stojí jiná verze 
Lokiho…

Během seriálu uvidíte spoustu zajímavých 
míst, řadu jiných verzí Lokiho, užijete si 
spoustu humoru a dost možná se vám odhalí 
nový hlavní záporák pro novou fázi MCU. 
Lituji, že vám toho nemůžu nabídnout více, 
ale jednak je Loki ohledně obsahu 
neskutečně moc složitý a obrovský a jednak 
bych vás s takovou připravil o spoustu 
překvapení, která vás s Lokim čekají. Dalo by 
se říct, že tento seriál je detektivka/komedie. 
A také je to zatím jediný seriál ze všech pěti, u 
kterého byla ohlášena druhá série. Tímto 
nám chce MARVEL možná něco naznačit. 
Bude Loki důležitý pro novou fázi MCU? 
Anebo nám chce připomenout to, co už 
dávno víme? Že Lokiho není tak jednoduché 
se zbavit...

Jiří Kohn, 4.A
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WandaVision
Seriál studia MARVEL

Po třetí fázi MCU nás MARVEL nenechal 
dlouho čekat a okamžitě nás nalákal ozná-
meními na nové filmy a nově i  seriály. 
MARVEL již dříve vydal seriály, ty ale nebyly 
zařazeny do MCU a hlavní postavy seriálů se 
neobjevily ani v  žádném z  filmů. To je teď 
ovšem jinak, MARVEL oznámil, že uvede pět 
seriálů, z nichž jsou již tři volně dostupné ke 
zhlédnutí a jeden stále není ukončen. První 
z těchto seriálů je Wanda Vision. V seriálu vy-
stupuje Wanda Maximoff neboli Scarlet Witch 
(Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), kte-
ré můžeme znát z filmů Avengers: Age of Ul-
tron, Captain America: Civil War, Avengers: 
Infinity War a Avengers: Endgame. Po udá-
lostech posledních dvou filmů Avengers, kdy 
se na Zemi dostal Thanos (Josh Brolin), kte-
rým byl Vision zabit, Wanda i  nadále truchlí. 
Od Visionovy smrti uplynuly cca čtyři roky a 
Wanda se nemůže přenést přes smrt jejího 
milovaného androida. Dozví se, že Visionovy 
ostatky má v  rukou nová vládní organizace 
zvaná S.W.O.R.D, která zbytky jeho těla zkou-

má. Velitel organizace Wandě sdělí, že jí Visio-
novy ostatky vydat nemůže, protože jsou ze 
vzácného kovu a Vision je zároveň, technicky 
vzato, majetkem státu. Wanda  s  touto infor-
mací a se zármutkem odejde do města, 
kde s ní chtěl Vision založit nový život. Wanda 
se se vším tím smutkem a zlostí nedokáže 
sžít a pomocí svých citů k Visionovi a pomocí 
svých schopností, které neznají hranic, vytvoří 
obrovskou iluzi, která zasáhne i  to dané 
město a všechny lidi v  něm. Iluze spočívá 
v  tom, že si Wanda vytvoří nového Visio-
na,  s  nímž jsou oba dva hlavními postavami 
v  amerických sitcomech, které Wanda sle-
dovala jako malá. V dalších částech seriálu se 
S.W.O.R.D. pokusí iluzi zrušit. Vision bude mít 
vlastní vědomí, kterému nakonec dojde, že 
si s ním Vanda pouze hraje, stejně tak jako se 
všemi ve městě. Objeví se nový záporák, kte-
rý ve skutečnosti řídí celou iluzi a chce Wandě 
vzít její moc, objeví se i pár postav z předcho-
zích filmů a spousta dalších věcí. Abych to 
zhodnotil, ze začátku vám může připadat, že 
tento seriál nebude nic moc, ale má cenu si 
počkat, protože postupem času budete ob-
jevovat nové věci, díky kterým vám bude po-
stupně docházet, o co vlastně ve skutečnosti 
jde a že Wanda není ta špatná. Seriál je velmi 
povedený a MARVEL nám opět dokázal, že 
umí dělat kvalitní tvorbu, i  přes to, že dva 
hlavní tahouni světa MARVEL se už na plátně 
(nejspíše) nikdy neobjeví. Jelikož jednoho za-
bili (Ironman – Robert Downey Jr.) a jednoho 
nechali extrémně zestárnout (Captain Ameri-
ca – Chris Evans). 

Jiří Kohn, 4.A
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Na rohu ulice

(inspirováno dnešní dobou)

Měla víčka  ztěžklá únavou

Přesto zpívala z plných plic

Všechny zlé dny jednou odplavou

Po všech těch nočních můrách

nezbude nic

Na rohu ulice neznámého města

Kde život pomalu plyne

Kde prázdné fráze i zbytečná gesta

Vyměníš na trhu bleším

za dobré skutky

A tak jsem do futrálu hodil mincí pár

Ty poslední, co mi v kapsách zbyly

A poslouchal příběh jedné dívčí duše

Osud na kousky mé ideály roztrhal

Marně hledám zbytky posledních sil

Abych zadržel příval slzí, které už brzy

protrhnou mou hráz

A tak na rohu ulice neznámého města

Kde život pomalu plyne

Zní naše dva hlasy jako varovná gesta

Co jednou může se stát

s naším světem 

Máme víčka ztěžklá únavou

Však zpíváme z plných plic

Všechny zlé dny jednou odplavou

Po všech těch nočních můrách

nezbude nic

Dva  ptáci chycení do klece téhle doby

Dva hlasy pějící svou píseň o naději

V zajetí tónů doufáme, že bude líp

Osud na kousky naše ideály roztrhal

Marně hledáme zbytky posledních sil

Co bude dál, když příval slzí najednou

protrhnul naši hráz

Ondřej Kubíček

(absolvent školy z r. 2009)

Na křídlech múzy

Šumavská roklinaKdyž mlha opadne,v šumavské roklině ticho zavládne.Jelení troubení ani ptačí zpěv 
nad vršky stromů nezaslechneš.

V řece ani pstruha nebo mníka,
jen voda tiše stéká.

Nad roklinou pouze sokol létá,
ostrým zrakem tu krásu hlídá.

Jako dub vzhůru pyšně roste,
pod ním se kapraď zelená.

Borovice v řadách rostou, modříny se k nebi pnou.
Půvabná příroda nedotčená,
toť naše šumavská roklina.

Lukáš Prokop, 1.C
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Nikdo není dokonalý II
Máme tu druhou část našeho dotazníku, který jsme poslaly některým žákům naší školy. 
Samozřejmě bereme odpovědi s  humorem, protože tentokrát měly i naše otázky v  sobě 
vtipného ducha. Doufáme, že se pobavíte.

1. otázka: 

Kdo napsal Hrabě Monte Carlo?

Správná odpověď: Nikdo, Monte Carlo je 
město.

Nejvtipnější odpovědi:  
• Autor Hrabě Monte Carla
• To mě Beláň ještě nenaučil

2. otázka: 

Do čeho se přidává exkrement?

Správná odpověď: do hnojiva

Nejvtipnější odpovědi:  
• Do koše
• Do psa

3. otázka: 

Kolik hrušek roste na stromě?

Správná odpověď: Všechny

Nejvtipnější odpovědi:  
• Podle toho, jak se jim chce
• Tolik, kolik jich sním

4. otázka: 

Proč vlaštovky létají na jih?

Správná odpověď:  Protože se jim nechce 
chodit pěšky

Nejvtipnější odpovědi:  
• Protože můžou a nemusí přitom 

platit letenky
• Protože netrefí na sever

5. otázka: 

Co se stane s krávou po pěti letech 
života?

Správná odpověď: Bude jí 6 let

Nejvtipnější odpovědi:  
• Steaky
• Býk



33

9. otázka: 

Je to hnědé, a když to rozbalíš, je to 
bagr. Co je to?

Správná odpověď: Kinder vajíčko

Nejvtipnější odpovědi:  
• Písemka z fyziky s váhou 4
• Cikán
• No když to rozbalíš, tak bagr

6. otázka: 

Co znamená „Jde jak prase z bukvic“?

Správná odpověď: Funí

Nejvtipnější odpovědi:  
• Že je opitý
• Nažraný a spokojený jak hovado

8. otázka: 

Víš, co se stane, když hodíš bílou ovci do 
Černého moře?

Správná odpověď: Bude mokrá

Nejvtipnější odpovědi:  
• Utopí se
• Mixováním barev zešedne

7. otázka: 

Víš, kdo je nejrychlejší chodec?

Správná odpověď: Smích, rychle tě přejde

Nejvtipnější odpovědi:  
• Studenti SLŠ Hranice při cestě na 

tělocvik
• Senioři v dopravě

Aneta Horáková, 2.B
Eliška Hrabcová, 2.B

10. otázka: 

Je to barevné a požírá to čas. Co je to?

Správná odpověď: Instagram

Nejvtipnější odpovědi:  
• Barevný žrout času
• Vlajka LGBT komunity, požírá i 

peníze
• Na googlu jsem odpověď nenašel
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