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Milí čtenáři,
rok se s rokem zase sešel a za dveřmi jsou
opět Vánoce. Svátky klidu a míru, které si
v tomto náročném covidovém období, které
nám komplikuje život, všichni zasloužíme.
Ještě nedávno nás po cestě ze školy slunce
hřálo svými paprsky do tváří a teď chodíme
zachumlaní tak, že některým jdou vidět jen
oči a doufáme, že nám studený vzduch neproklouzne našimi vrstvami oblečení. Samo
sebou se najdou i horkokrevní jedinci, které
potkáte jen v tričku a kalhotách a vám je zima
jen z toho, když se na ně podíváte.
Ale teď už k věci. Víme, že učení mnohdy bývá
náročné a namáhavé pro hlavu, a proto
doufáme, že nové číslo Homelesu vám poslouží k oddychu a že se při jeho čtení jak zasmějete, tak se i dozvíte něco nového.
Abychom vás trošičku navnadili, tady máte
menší ochutnávku toho, na co se můžete těšit.
Na dlouhé zimní večery zde máte plno recenzí na nové ﬁlmy, takže pokud ještě nevíte,
na co se podívat, tyto články jsou určené přímo pro vás. Na své si přijdou i žáci, které zajímá dění na naší škole, protože tentokrát těch
akcí bylo opravdu mnoho. Od soutěže
O vlajku školy, přes návštěvu divadla, účast
našich trubačů na semináři ve Šluknově zakončeném koncertem v kostele, až např. po
třídní naháňku 4. A. Také zde objevíte plno
zajímavých článků o zálibách, koníčcích či různých aktivitách našich studentů, například
rozhovor s naší spolužačkou, úspěšnou juniorskou vzpěračkou, nebo články k sokolnictví, kynologii nebo k chovu bažantů.
A nakonec i špetku humoru.
Tak co, zaujala vás naše nabídka? Doufáme,
že ano. Zároveň bychom vám všem chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků a Silvestra a abychom se v tom novém roce všichni ve
zdraví opět sešli.
Anet a Eliška
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A jak trávíte advent a Vánoce vy?
Minulý rok byly vánoční svátky jiné, než jsme
zvyklí. Myslím, že budeme dlouho vzpomínat
a jednou vyprávět naším dětem, jak takové
svátky vypadaly. Nebudu lhát, už se těším na
klasiku plnou sněhu, pohádek a cukroví.
Vánoce mám spojené s mnoha zvyky, ať už
klasickými nebo námi vymyšlenými. U nás
doma trávíme Štědrý den spíše aktivněji než
ostatní rodiny.
Vánoce pro mě začínají, jakmile zazní z
televize hlas malé holčičky: „Ne, ne! Já
nemusím, já už ho vidím.“ Letos to přišlo
celkem dost brzo, a tak už se těším od půlky
listopadu. První akcí je rozsvícení stromečku
u nás na vesnici, které většinou vychází na
první adventní neděli. Zpíváme vánoční
písničky, děti nosí vyrobené ozdoby na
stromeček a pije se svařák s čajem. Začátkem
prosince společně se sousedy pečeme
několik druhů cukroví a já ještě jezdím
pomáhat s pečením babičce.
V době adventu máme ještě několik turnajů.
Nejvýznamnější je turnaj v 8smě (karetní hře),
ten založil kamarádčin strejda a letos se bude
konat již po jedenácté. Dále se pořádá turnaj
ve volejbale, nohejbale a badmintonu. Taky

navštěvuji vernisáž na základce, kde zpíváme
s mojí kamarádkou a bývalou třídní učitelkou.
Druhá vernisáž je u nás na vesnici. Vystupují
tam děti z nedaleké školky a nadaní jedinci z
vesnice. Jsou tam i různé kreativní koutky,
kam chodím pomáhat.
Poslední takovou důležitou věcí ze seznamu
je zastavit se na hřbitově a zapálit svíčku
našim blízkým zesnulým, a následně už to
začne: nakoupit věci na večeři a v kádi před
obchodem ulovit kapra.
Na Štědrý den ráno pečeme vánočku a poté
chodíváme na štědrodenní procházku,
během níž se zastavujeme dát něco dobrého
do krmelce. Po návratu se díváme na
pohádky a těsně před přípravou večeře si
pustíme vánoční díl Comebacku :-). Po večeři,
nové pohádce a dárcích chodíváme na
Půlnoční, pokud tedy neusneme, jak je u nás
zvykem.
Doufám, že se letos vánoční svátky vydaří,
napadne alespoň metr sněhu a jak se říká:
„Budou to svátky klidu a míru,“ ne jako ty
minulé covidové.
Stanovská Adéla, Kleinová Markéta,1.A
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Vánoční anketa
Když se řeknou Vánoce, každému se nejspíš
vybaví něco jiného. Každý z nás se asi těší na
nějakou konkrétní věc, která je pro něho
charakteristickým znakem Vánoc. Pojďme se
podívat na některé odpovědi vašich
spolužáků – jak vidí svátky oni..
Na co se těšíš o Vánocích?
• Na desetidenní nepřítomnost ve škole.
• Na zlatý prasátko.
• Na normální vstávání.
• Na sledování ﬁlmů a pohádek až do
večera.
• Na toho jelena, kterej na mě tam už
týden čeká.
• Tak u mě je to jednoznačně, na řízek se
salátem.
• Na tatu, jak bude zabíjet kapra.
Jsi spíše Grinch, nebo Kdovík?
• 45% - Odpovědí Grinch
• 55% - Odpovědí Kdovík
Máš už vánoční náladu?
• Sice je sníh, ale nemám skrz školu čas se
přepnout do vánočního režimu.
• Docela jo, ale až uvidím toho tátu
s kaprem, tak to už bude 100%.
• Vůbec ne, žádný trhy, žádný Vánoce.
• Náladu možná, ale co nemám, jsou
dárky. Kolik že mám ještě času?
• Tři svíčky hoří, ale nálada nikde.
• Víš, že já na toto nejsu.
• S KFC mám vánoční náladu celoročně.
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Jaký je nejhorší dárek, co jsi kdy komu dal?
• Jednou, když jsem byla menší, tak mi
nevyšly peníze na dárek pro kamarádku.
Tak jsem jí dala mojí mamky rozdělaný
krém na ruce.
• Toaletní papír se štětkou na záchod,
s nápisem - „V případě, kdybys
k Vánocům dostal úplný h…“
• Myslel jsem, že kondomy pro mladšího
bratra bude dobrej nápad. Výraz rodičů
už tak dobrej nebyl.
• Poukaz na moji domácí masáž pro
mamku... Masáž se nikdy nekonala.
• Moji fotku s nápisem „Nejkrásnější
dárek.“
• Ponožky od Vietnamců.
• Byla jsem v obchodě nepozorná a
koupila jsem tatovi dámský sprcháč.
A co vy? Jak byste odpověděli na tyhle otázky?
Klidně se s námi o ně můžete podělit na
našem oﬁciálním instagramu Homelesu –
@homeles_sls
Anet Horáková, Eliška Hrabcová, 2.B

Vedení školy přeje
všem čtenářům časopisu Homeles
klidné a pohodové vánoční svátky a
do nového roku zejména hodně
zdraví, úspěchů a spokojenosti.
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Přímo z ředitelny
Milí čtenáři,
čtete si prosincové číslo našeho školního časopisu. Většinou se zde zamýšlím nad uplynulými
měsíci
od
posledního
čísla,
představuji vám, co vše se podařilo a píšu
i o věcech, co se třeba nepovedly.
Tentokrát bych však chtěl tyto řádky věnovat
historii výrazně starší. V letošním školním roce si připomínáme 125 let od chvíle, kdy své
brány vzdělání otevřela historická budova naší školy.
Možná to někteří berou jako samozřejmost,
že na Moravě je lesárna právě v Hranicích.
Ale už přeložení lesnické školy z hradu Sovince do Hranic nebylo lehké a bezproblémové.
Nakonec město Hranice nad městy Šternberk
a Šumperk zvítězilo zejména tím, že už i v té
době byly jednak Hranice významným dopravním uzlem, dále hraniční páni radní poskytli nejlepší podmínky pro ubytování
učitelů i žáků a město také nabídlo pozemky
pro založení arboreta v okolí plánované budovy školy.
Po první světové válce byla výuka lesnictví
v Hranicích nejistá. Hned po skončení války
se řešilo, že se v Hranicích učilo německy a že
před válkou byla v Jemnici založena česká
lesnická škola - a přece nebudeme mít ty školy dvě. V této pomyslné bitvě, která byla občas i pěkně vyhrocená, jsme nakonec opět
zvítězili a škola mohla začít prosperovat.
Druhá světová válka do chodu školy samozřejmě také výrazně zasáhla. Po jejím skončení díky usilovné práci hranických profesorů
mohl začít už v září 1945 další školní rok.
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Poslední zápas, v němž škole hrozilo přesunutí z Hranic, proběhl v 60. letech minulého
století. V té době škola spadala pod řízení Ministerstva školství a kultury a vše, co vyčnívalo (naše tradice a lesnický stav obecně),
muselo být srovnáno do úhledných komunistických škatulek. Jistými, někdy i drastickými
opatřeními se naštěstí podařilo výuku lesnictví v Hranicích zachovat.
Na následující straně jsme pro vás, naše
čtenáře, připravili souhrn nejvýznamnějších
historických milníků lesnického školství
v Hranicích. Výčet událostí zahrnující průřez
historií nutí k zamyšlení, co všechno museli
naši předchůdci zvládnout a s čím vším se
museli vyrovnat. I my žijeme v nelehké době,
speciálně poslední dva roky jsou extrémní zátěží na soudržnost, na zachování tradic i posílení mezilidských vztahů a na vzájemnou
ohleduplnost. Doufám, že až následující
generace budou bilancovat, vyjdeme z jejich
hodnocení s čistým štítem a budou si nás vážit stejně, jako my si vážíme naší historie.
A proto se v tomto krásném adventním čase
na chvilku zastavme a potichu poděkujme
všem, kteří se o zachování lesnické výuky
v Hranicích zasloužili.
Přeji všem klidné a pohodové vánoční svátky
a vše nejlepší do nového roku, zejména
zdraví vám i vašim nejbližším.
Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy

Významné milníky v historii lesnického učení
v Hranicích
U příležitosti 125. výročí zahájení výuky
lesnictví v našem městě jsme pro vás připravili stručný souhrn důležitých událostí
z historie naší almae mater viridis hraniciensis:
1896 – zahájení výuky lesnictví v Hranicích
(ředitel Dr. Hermann Reuss) – vyšší a
nižší lesnická škola
1896 – založení arboreta (2,30 ha)
1918 – konec 1. sv. války, obnovení výuky
1920 - zahájení výuky pouze v českém jazyce (ředitel František Matějka)
1921 – získání školního polesí Paršovice
1922 – rozšíření arboreta (přes 4 ha)
1941 – přerušení výuky v českém jazyce, III.
a IV. ročníky mohly dostudovat na vyšší
rolnické škole v Přerově
1944–1945 – škola slouží jako lazaret pro
německé vojáky
Květen 1945 – ukončení 2. sv. války a odchod německých vojáků
1946 – založení vyšší pilařsko-dřevařské
školy (krátké trvání)
1951 – založení domova mládeže na ulici
Jungmannova (bývalá zimní rolnická škola)
1951 – odnětí školního polesí Paršovice
1956 – zavedení abiturientských kurzů
(denní studium lesnictví pro maturanty)
1958 – vrácení školního polesí do správy
školy, nyní již ŠP Valšovice
1958 – zavedení dálkového studia
1958 – předání části arboreta městu (vznik
letního kina a parku oddechu) (arboretum má nyní velikost 3 ha)
1960 – odhalení pomníku Fr. Matějkovi na
školním polesí
1961 – škola přechází pod správu Ministerstva školství a kultury
1962 – ze školy musela být odstraněna veškerá tradiční výzdoba (lovecké trofeje,
tabla atd.)

1962 – úprava fasády a výměna oken
1967 – ve škole nově zřízeny kabinety, kancelářské místnosti, modřínem byly obloženy chodby, vybudovány garáže,
vyměněna střešní krytina
1969 – otevření základního informačního
střediska s cílem dále zlepšovat vzdělávací aktivity školy
1970 – školní polesí získává právní subjektivitu a organizační a ekonomickou
samostatnost
1976 – první absolventi pomaturitního studia
1990 – počátky opětovného oživení zahraničních kontaktů školy a nástup a
rozvoj další spolupráce nejen se zahraničními lesnickými školami a institucemi
1993 – dokončení přístavby školy a zahájení
jejího využívání
1995 – postupné vybavování školy
moderními technologiemi, nástup internetu do výuky, vznik školního webu,
počátky budování audiovizuálních a specializovaných jazykových učeben
2000 – se vznikem vyšších územních samosprávných celků se stává zřizovatelem
školy Olomoucký kraj
2000 – rekonstrukce DM Jungmannova a
školní jídelny
2003 – začlenění školního polesí do organizace školy (sloučení)
2005 – získání domova mládeže na ulici
Teplická
2009 – zahájení vzdělávání podle nového
Školního vzdělávacího programu
2018 – rekonstrukce kotelny DM Teplická
(změna topiva na štěpku)
2021 – výměna oken na historické budově
školy
Ing. Helena Drozdová
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Desátý mezinárodní trubačský seminář se opravdu
povedl
V pátek 22. října vyjela školní dodávka s trubačskou výpravou na mezinárodní seminář
ve Šluknově zakončený nedělním koncertem
v místním kostele sv. Václava. Co se tam dělo,
se dozvíte níže…

Ráno za deset minut osm byl sraz na dvoře
domova mládeže Jungmannova. Všech pět
hranických trubačů se sešlo, naložilo zavazadla a nasedlo do auta. V Hranicích jsme ještě
vyzvedli náš odborný doprovod a pak už
rovnou směr Šluknov. Cesta se obešla bez
potíží a za šest a půl hodiny jsme dorazili do
cíle. Dalo by se říct, že s předstihem.
Nejdříve jsme se stavili na internát, kde jsme
měli být ubytovaní. Nikde nikdo. Tak se naše
výprava odebrala do školy. Tam nás uvítal
pan ředitel Rudolf Sochor a řekl nám, že seminář začne až večer a že si zatím můžeme
prohlédnout
město.
To
je
ve
srovnání s Hranicemi zhruba stejně velké, ale
počtem obyvatel je asi třikrát menší. Samo
o sobě působilo trochu opuštěně a jaksi zanedbaně. O to víc na nás zapůsobila
šluknovská lesárna a její intr. Budova školy
vypadala jak mladší sestřenka naší historické
budovy. A intr, ten je srovnatelný s dívčím internátem Jungmannova. Ale zpět k tomu
hlavnímu. Po prohlídce a následném uby-
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tování přišla večeře. Potom se pokračovalo
zahájením semináře v tělocvičně školy. Zde
se sešlo asi šedesát
trubačů ze šesti
lesnických škol: Písku, Trutnova, Žlutic,
Šluknova, Hranic a k tomu taky z Liptovského
Hrádku zo Slovenska. Jakmile skončilo oﬁciální zahájení a představení škol a jejich lektorů, rozdělili nás organizátoři do pěti skupin.
Každá skupina dostala vyučujícího a všichni
účastníci semináře šli cvičit na nedělní koncert. Po výuce jsme si šli nějak užít zbytek večera…
V sobotu nám hodiny začaly v devět dopoledne ve škole. V jedenáct hodin jsme měli
opět společný nácvik na vystoupení v tělocvičně. Odpoledne bylo vyhrazeno pro výlet.
Polovina semináře jela do loretánské kaple
v Rumburku (město kousek od Šluknova) a
druhá půlka navštívila arboretum šluknovské
lesnické školy. Potom si to ty dvě skupiny
prohodily, takže všichni viděli všechno. Když
skončil výlet, pokračovalo se společným nácvikem, večeří a pak zase společným nácvikem. Na konci dne nás čekal společenský
večer v prostorách jídelny školy. Mohli byste
se zeptat každého, kdo tam byl, a všichni by
se shodli na jednom – že se večer velice vydařil…

Neděle uběhla velmi rychle. Po budíčku jsme
si sbalili, uklidili pokoje, oblékli uniformy a šli
na snídani. Poté proběhla asi půlhodinová
generálka. Pak se celý seminář odebral ke
kostelu sv. Václava. Tak půl hodiny se troubilo na ukázku pro nově příchozí před kostelem
a v deset jsme všichni stáli uvnitř kostela.
Koncert začal. Pořadatelé nás krátce představili a my se dali do díla. Jen si to představte, jak se rozezvučí šedesát nástrojů. Běhá
z toho mráz po zádech. Hraní bylo doplňováno u většiny kompozic zpěvem a přerušováno proslovy organizátorů. Během
koncertu byla jedna část určena pro sólová
vystoupení škol, kde se každý soubor měl

představit a zahrát dvě skladby. Po této pasáži koncert ještě pokračoval pár minut a pak
za potlesku diváků skončil. Dále nás čekalo už
jen oﬁciální ukončení semináře, oběd a cesta
domů.
Dovolím si mluvit za celou naši výpravu a
řeknu, že seminář byl úžasný. Seznámili jsme
se s novými lidmi, naučili se něco nového a
jako bonus jsme si užili hromadu zábavy.
A dost možná se můžeme těšit na příští rok,
protože další takový seminář bude probíhat
tady v Hranicích.
Martin Novotný, 2.B
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Seminář pro Klub Dámy české myslivosti
Ve dnech 13.–14. 11. 2021 proběhl na naší
škole seminář pro Klub Dámy české
myslivosti.
(https://www.damyceskemyslivosti.cz/) Konference nesla název
Myslivecká pedagogika v praxi. Přednášejícími byli Jarmila Vaníčková, Alice Palacká a Jaroslava Ryšková. Organizačně se na akci
podíleli Jana Kolandová a Jaroslav Vaníček.
ČMMJ má velký zájem o kvalitní výchovu mladé generace, proto umožnil Klubu Dam české
myslivosti ve spolupráci s naší školou uspořádat tento vzdělávací seminář. Hlavním tématem byl způsob, jak předávat vědomosti na
schůzkách mysliveckých kroužků a jak co nejlépe připravit osvětu o myslivosti pro veřejnost.
Vnímavé publikum, přátelská atmosféra,
naladění na stejnou vlnu, to vše patřilo ke
zmíněnému semináři. Teoretické hodiny byly
protkány praktickými ukázkami a ozvláštněny
dlouholetými osobními zkušenostmi přednášejících. Nechyběl ani noční les a procházka
arboretem.
Myslivecké kroužky již dávno nejsou jen
zdrojem vědomostí o provozování myslivosti
a motivací k dodržování mysliveckých tradic,
ale jejich nedílnou součástí jsou přírodovědné znalosti a environmentální souvislosti. Jsou tak bezpochyby užitečnou a
poctivou součástí environmentálního vzdělávání a výchovy. K tomuto cíli směřoval i tento počin ve spolupráci ČMMJ a naší školy.
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Být členem mysliveckého kroužku není jen
o mysliveckém vzdělávání, ale i o celoživotním směřování, přátelství, cti a hodnotových
postojích směřujících k ochraně přírody i kvalit lidského konání. O tom se konec konců
může každý přesvědčit, když si uvědomí letos
již padesátileté výročí pořádání národní soutěže O zlatou srnčí trofej. Více třeba tady:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/
10169538516-tisic-let-ceske-myslivosti/dily/
Celý seminář účastníci hodnotili velmi kladně.
Nešetřili superlativy nad stravou ve školní jídelně, ale ach ty tvrdé postele internátní, to je
téma nezapomenutelné.
Milé setkání, nové impulsy, informace, výměna zkušeností, projevy přátelství a sounáležitosti, snaha o podporu dobré věci, příležitost
k formování nové generace, projevy vzájemné srdečnosti, to všechno účastníci zažili. To
jsou důvody, proč se podobné akce konají, a
já jsem ráda, že jsem byla u toho.
Ing. Alice Palacká

Naháňka třídy 4.A
Letos 5. listopadu se na Školním polesí
Valšovice konala naháňka třídy 4.A. Sraz byl
na půl osmou a všichni pozvaní přijeli tak, jak
měli. Vedoucím naháňky byl můj spolužák Jan
Štěpaník, závodčími byli Adam Hupka a
Valentýn Zoufalý a já byl vedoucím honců. Po
vystoupení trubačů měl náš organizátor nachystanou pěknou úvodní řeč, ve které nám
řekl všechny potřebné informace, po kterých
jsme se pomalu přesunuli k první leči. Při zastupování první leče jsme již věděli, že by
mohla být úspěšná, protože jsme viděli vybíhat dost kusů dančí zvěře. Když se honci poskládali do řady, dali jsme povel pustit psy,
kterých jsme měli málo. Byli to tři slovenští
kopovové a můj výmarský ohař Coudy. Předpokládám, že za tohle schytám vlnu kritiky,
protože vím, že takový pes by neměl na naháňce co dělat, ale vzhledem k tomu, že jsme
měli málo psů a po konzultaci s některými
učiteli jsem se rozhodl jej tam vzít. Později
jsem toho ovšem litoval…

ještě jednou děkuji, a zároveň bych chtěl poděkovat panu učiteli Trčkovi, který zavolal na
veterinu, kde si nás okamžitě přebrali. S Coudym jsem u veterináře strávil hodinu a nakonec se ukázalo, že to nebylo tak hrozné, jak to
vypadalo, ale ošetřit to potřebovalo. Dnes už
se Coudy s hojícím se zraněním prohání po
zahradě a až se uzdraví, tak je připraven dochodit letošní sezónu.
Druhá leč byla údajně co se zvěře týče slabá.
Nakonec se střelilo jedno divoké prase, které
slovil pan učitel Kudláček. Po výřadě byli
všichni srdečně pozváni na poslední leč do
hospody v Paršovicích, kde se podával dančí
guláš a byl nachystaný program v podobě vyhlášení krále honu. Tím se samozřejmě
nemohl stát nikdo jiný než pan učitel Kudláček. Dále jsme měli nachystaný poslední
soud, kde jsme si předvolali dva naše spolužáky, Adama Květoslava Horáka a Valentýna
Zoufalého, a také dva učitele - pana Šubu a
pana Kudláčka. A v neposlední řadě jsme měli nachystanou obrovskou a bohatou tombolu.
I přes nepříjemnost v podobě zranění mého
psa, za které jsem mohl sám, se dle mého naháňka i poslední leč velmi vydařily a chtěl
bych všem zúčastněným poděkovat za to, že
tuto akci s námi prožili.

Pustili jsme tedy psy a vydali se do leče. Leč
byla velmi náročná, protože jsme byli ve velmi hustém porostu. Mnohokrát okolo nás
proběhlo dančí a dál v leči byla i prasata, která nás ovšem ke konci nejspíše obešla.
U konce leče se u mě objevil Coudy a už se
ode mě nechtěl ani hnout. Řekl jsem si, že už
má svoje roky a už nemůže. Na konci leče mě
ovšem spolužák a pan učitel Trčka upozornili,
že má na boku ránu. Bylo tedy rozhodnuto,
že pojedu k veterináři. Jela se mnou má
spolužačka, Štěpánka Matoušková, které

Jiří Kohn, 4.A
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Obora Hukvaldy – výlet 2.B
Když nám paní učitelka oznámila, že nás čeká
výlet, stálo před námi spoustu času
rozhodování, kam vlastně pojedeme.
Přišel den D, kdy jsme se ráno sešli před
autobusem, plní energie a připraveni si užít
výlet. Po delší cestě jsme dorazili na místo,
kde nás velká brána „Obora Hukvaldy“ vítala
společně se zvěří, se kterou jsme se setkali
hned na začátku. Autobusem jsme projeli až
do středu obory, kde si nás převzal hajný.
Předal nám základní vědomosti ohledně
historie Hulvald a zvěře se tam nacházející.
Po ukázce okolí, jsme se vydali na hrad
Hukvaldy. Pro spoustu lidí byla cesta nahoru
opravdu obtížná, ale prvním, kterým se
podařilo stoupák vyjít, se poštěstilo si vyfotit
a prohlédnout si z blízka daňče. Když už
všichni dorazili nahoru, dali jsme si přestávku
na svačinku a pak hurá na hrad. Tam jsme šli
každý svou cestou, ale nakonec jsme se sešli
na místě, kam nás volal rochající daněk. Po
dlouhém sledování dančí říje nastal čas
odjezdu. Pro spoustu lidí byl výlet
nepopsatelný, protože buď slyšeli poprvé
daňka v říji, anebo dokonce poprvé viděli zvěř
naživo.
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Druhý den, brzo ráno, jsme se vydali na
vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak
směr Lipník. Odtud naše kroky vedly přímo
na hrad Helfštýn. Tam jsme ale přišli asi o půl
hodiny dříve, takže jsme si na prohlídku
museli počkat. Po prohlídce hradu, kde nám
ukázali vynálezy a spoustu dalších zajímavých
věcí, jsme si vylezli na velkou věž, která byla
prosklená. Tam jsme posvačili v restauraci a
z důvodu nepříznivého počasí, jsme si všichni
dali teplou polévku na zahřátí. Poté už jsme
se bohužel museli vydat na cestu zpět do
Hranic. Tentokrát už celou cestu pěšky. Cesta
ale naštěstí rychle utekla a všichni jsme už
byli natěšení na víkend.
Oba dny jsme si všichni moc užili. Doufám, že
příští rok si výlety užijeme stejně jako letos.
Aneta Horáková, Eliška Hrabcová, 2.B

Školní soutěž o vlajku školy
Naše škola již řadu let pořádá atletickou soutěž o vlajku školy. Letos se z celkového počtu
osmi zúčastněných třídních týmů na prvních
třech místech umístily tyto třídy:
1. místo: 4. B
2. místo: 4. C
3. místo: 2. C
Jaké byly zážitky z pohledu jedné ze soutěžících?
Bylo to lehce chaotické. Já jakožto prvačka
jsem nevěděla, jak to chodí. Ale jak se
říká: ,,Líná huba, holé neštěstí,“ tak jsem se
zeptala.
Ze začátku běželi kluci 1500 m a následně
všichni sprint. Běželo 10 děvčat a 12 chlapců.
S holkami jsme nastoupily na startovní čáru
do ,,nášlapů“ a čekaly na povel připravit, pozor, start! Mezitím se na jiných stanovištích
házel oštěp a skákala výška, ale těchto disciplín jsem se nezúčastnila. Po chvíli čekání,
kdy jsem se spolužáky z tribuny sledovala, jak
kluci běhají 400 m, jsem šla vrhat koulí. Měli
jsme tři pokusy. První na řadě byly opět
holky. Moje zkušenosti byly nulové, naštěstí
jsem dostala rychlokurz od holek z vyšších
ročníků. Čekala jsem, že mi koule vypadne
z ruky, ale nakonec mi to i šlo. Se svým výsledkem jsem byla spokojená a ostatním

holkám to taky velice šlo. Ve stejný čas se
skákala dálka, té jsem se taky zúčastnila a
skočila okolo 4 metrů. Jakmile se dovrhalo a
doskákalo, přišla na řadu štafeta na 400 m.
Každá třída, která se zúčastnila, měla svoji
čtveřici. Tuto disciplínu vyhrála 4.B, která nakonec vyhrála i celou soutěž o vlajku. Nakonec pan Menšík předal vlajku školy vítězům a
holky přednostně dostaly zákusek. Za sebe
můžu říct, že jsem si to velice užila a těším se
na příští rok.
Přečtěte si i zkušenosti jedné z divaček:
Často jsem nevěděla, kam se mám dívat dřív,
jelikož probíhalo více disciplín najednou.
S ostatními spolužáky jsme fandili na tribuně
a povzbuzovali jsme. Při hodu koulí jsme museli jít blíž, abychom viděli, jak jim to jde. Blbé
bylo, že skok do dálky byl ve stejnou dobu jako vrh koulí, takže jsme neviděli skákat naše
holky. Při štafetě jsme pak stáli kolem trati a
kluky pořádně povzbuzovali. Na závěr, po vyhlášení, se rozdávaly zákusky. Vědět to, tak
taky soutěžím!
I když byla brzo tma a později i zima, tak to
bylo fajn strávené odpoledne a už se těším
na další ročník.
Stanovská Adéla, Kleinová Markéta, 1.A
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Rybářský kroužek na SLŠ
Rybaření je disciplína, kterou ne každý člověk
dokáže pochopit. Již od malička jsem od kamarádů slýchával, že sedět na rybách a hledět na pruty musí být obrovská nuda. Ale já
tu nudu od malička doslova miloval. Čím starší jsem, tím více si této „nudy“ na rybách vážím. Co víc si člověk v dnešní uspěchané a
stresové době může přát než čistý vzduch,
krásné prostředí a naprostý klid. Pokud se
člověku ještě podaří něco ulovit, je to naprosto skvělé. Ne nadarmo Jan Werich vyslovil moudro: „Čas strávený na rybách se do
života nepočítá.“
Rybaření je zkrátka koníček, který člověk musí
mít asi ve „vínku“. Jsme takoví trošku blázni.
A já jsem rád, že se pár takových bláznů našlo
i na naší škole a mohli jsme v září letošního
roku zahájit rybářský kroužek.
Obsahem kroužku je nejen rybaření, ale
i brigády a předávání si vzájemných zkušeností. Jsem rád, že kluci chápou, že je potřeba dělat i činnosti jiné než přímo rybaření.
V následujících řádcích se pokusím popsat
naši dosavadní činnost.
V prvních hodinách jsme navštívili Valšovická
jezírka a Paršovské rybníky, prozkoumali terén a řekli si, co bude náplní našeho kroužku.
Dále jsme udělali brigádu na Valšovickém jezírku, kde jsme vyžínali traviny a vyřezávali
nálety.
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Po práci samozřejmě přišla odměna v podobě samotného rybaření. Na rybách jsme byli
vícekrát, ale příliš úspěšní jsme nebyli. Za 3
vycházky jsme kromě ostatní bílé ryby, chytili
pouze 1 cejna a 2 kapry. Doufáme, že jaro
bude úspěšnější a ryby budou více brát.

K tomu, aby ryby více braly, jsme snad dopomohli výsadbou ryb. Cca 150 kg kapra jsme
přesadili z výlovu Valšovického jezírka. Dále
jsme nasadili cca 25 kg amura, 31 kg štiky a
20 kg candáta. Dravce jsme vysadili hlavně
z důvodu redukce přemnožené bílé ryby.
Další rok bychom chtěli dravce hájit, aby trochu dorostli a zredukovali počet drobné bílé
ryby.

V rámci praxe se v říjnu uskutečnil výlov
Valšovického jezírka. Tento výlov nám pomohl zrealizovat Lukáš Kovár z Vojenských lesů a statků. Ryb zde nebylo mnoho. Navíc
jsme zjistili, že jezírko je opravdu hodně zanesené sedimentem, který vzniká převážně
z napadaného bukového listí. Tím, že je jezírko v poměrně stinném místě, dochází ke
tvorbě okřehku, který takřka znemožňuje

hospodaření. Rybníku by rozhodně prospělo
vybagrování a vykácení přilehlých stromů,
které vytváří stín. Ve stávajícím stavu jsme
alespoň provedli desinfekci vyvápněním.

Protože jsou rybníky na odlehlých místech,
dochází zde k pytlačení. Abychom alespoň
částečně tomuto nešvaru zabránili, rozhodli
jsme se vyrobit zákazové tabule. Ty původní
totiž v průběhu let zrezivěly nebo byly odcizeny.
V zimě se chystáme prořezávat ledy,
abychom zajistili rybám větší přísun kyslíku.
Již nyní se těšíme na zahájení jarní rybářské
sezóny.
Petrův zdar…
Mgr. Pavel Strýček
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Návštěva divadla v Ostravě
Dne 2. 11. jsme se společně s ostatními žáky
školy vydali do Divadla Antonína Dvořáka
v Ostravě. Na programu byla činohra Češky
krásné, Češky mé.

nezůstal stát sám před divadlem a nečekal,
až divadlo skončí. Po vyfasování vstupenek
jsme si posedali na svá místa a představení
mohlo začít.

V první řadě jsme se všichni museli pořádně
naparádit. Kluci si zakasali bílé košile, oblékli
se do lesnických uniforem a holky se načančaly do svátečních šatů, obuly vysoké podpatky a vlasy měly samou loknu. Zkrátka
jsme se málem všichni nepoznali, když jsme
se najednou viděli navzájem ve společenském oděvu než jen v zelené košili a
kalhotách.

Celá hra byla zaměřena na 5 žen české historie i současnosti. Mohli jsme vidět dramatický
a strhující životní příběh herečky Lídy Bárové,
vzestup a pád pěvecké kariéry Marty Kubišové, sportovní úspěchy tenistky Martiny
Navrátilové, životní příběh Ivany Trumpové a
v neposlední řadě olympijský sen Věry
Čáslavské. Představení bylo pojato velmi
vtipným způsobem, takže rozesmálo úplně
každého. Dozvěděla jsem se nové zajímavé
informace o významných ženách našeho českého národa.
Po obrovském aplausu už
nám nezbývalo nic jiného než znovu
usednout do vyhřátých sedaček autobusu a
vydat se směrem k domovu. Během cesty si
všichni sdělovali své největší zážitky a také to,
co se jim líbilo nejvíce. Pan řidič nás opět vysadil před školou, kde jsme se rozloučili s kluky a šli na internát. A to je konec našeho
velmi vydařeného výletu. Divadlo se mi velmi
líbilo a dlouho na něj budu vzpomínat.

Autobus na nás čekal před školou, kde nás
naši vychovatelé z internátu spočítali a po
ujištění se, že nám nikdo nechybí, s námi autobus vyrazil směr Ostrava. Po cestě si studenti buď vykládali, nebo podřimovali, ale
našli se i tací, kteří se učili na další den, i když
to při té troše světla moc nešlo.
Po příjezdu na místo určení nás neočkované
ještě čekalo testování na covid. Většina z nás
si donesla vlastní testy, ale naštěstí se daly
zakoupit i na pokladně divadla. Díky Bohu
všem vyšly negativní výsledky, takže nikdo
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Iva Nedavašková, 2.A

Můj oblíbený strom v arboretu
Ukázka podzimní cvičné slohové práce
Když hledám klid na učení, místo na přemýšlení nebo jen čas sama pro sebe, téměř vždy
zamířím do našeho školního arboreta. Když
půjdeme po kamenité cestě lemované nespočtem stromů, dojdeme do jeho středu,
kde je dle mého jeden z nejzajímavějších
zdejších stromů. Je to dub letní, teď na
podzim už skoro celý žlutý, ale to mu na jeho
kráse neubírá. Může se chlubit výškou téměř
12 metrů. Co jistě zaujme, jsou kolem stromu
obtočené jakési ,,dřevěné liány“. Ve skutečnosti jde o zimokeř okrouhlolistý, jehož
„paže“ se obtáčejí kolem větví i kmene a
sahají až k zemi. V naprostém tichu a
v mírném větru slyšíme, jak listy v husté žlutooranžové koruně šustí a často již padají
k zemi.

Na kmeni stromu je přiděláno krmítko se
zrním pro ptáky anebo oříšky pro veverky,
které se tu často prohánějí po okolních stromech. V neposlední řadě si povšimneme poškození stromu, kterému se už v raném věku
rozdvojila koruna, a proto působí jako dva
stromy stojící vedle sebe. Doufám, že Matka
příroda nezasáhne a já se na tento zajímavý
dub budu chodit dívat ještě dlouhé roky.
Iva Nedavašková, 2.A
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Ohaři
Ohaři jsou skupina psů blízce příbuzných
barvářům a honičům. Tato rasa je původně
vyšlechtěná k lovu zvěře, respektive k jejímu
vyhledávání a následnému aportování. V současné době se ohaři využívají i jako společníci
do domácností, ke sportům, jako je např.
canicross anebo k záchranářským účelům.
Plemena ohařů se dělí na dvě sekce: kontinentální ohaři a ohaři britských ostrovů. Kontinentální ohaři se dále dělí do třech skupin, a
to krátkosrstí (brague), dlouhosrstí (španěl) a
hrubosrstí (griﬀon). Mezi kontinentální ohaře
patří především francouzská a německá plemena, např. německý krátkosrstý ohař. Mezi
ohaře britských ostrovů pak samozřejmě
patří plemena vyšlechtěná ve Spojeném království Velké Británie, např. anglický setr nebo pointer. Ale i Česká republika má mezi
ohaři svého zástupce a je jím český fousek,
jedno ze dvou českých psích plemen
uznaných Mezinárodní kynologickou federací
(FCI).

zvedne přední nohu a upřeně pozoruje zvěř,
kterou buď vidí, nebo ji z daného směru cítí.
Zatím, co pes pozoruje kořist, lovec se připraví ke střelbě, na povel pes zvěř vyplaší a
následně úlovek přiaportuje psovodovi.
Teorií o historii ohařů je mnoho, ale málokterou z nich lze historicky podložit. Jedna z podložených teorií popisuje, že už v 15. století
používají maďarští šlechticové tzv. ,,ptačí psy“
pro lov se sokoly. Těchto teorií je mnoho, ale
mezi nejstarší historicky doložená plemena
kontinentálních ohařů beze sporu patří výmarský ohař. Podle dostupných historických
pramenů tohoto předchůdce moderních výmarských ohařů vlastnil a choval již v 16.
století princ Rupert Falcký (syn českého krále
Fridricha Falckého).
Co se týká povahových rysů, ohaři se vyznačují téměř nulovou agresivitou a vysokou
ﬁxací na své majitele, tudíž jsou velmi oblíbenými společníky mimo lovců a myslivců
i běžných rodin. Mimo to jsou velice přátelští,
oddaní, klidní a vyrovnaní. Díky svému charakteru velice špatně snáší hrubé zacházení.
Kromě své lovecké vášně se cítí dobře i v lidském obydlí a velice dobře si zvykají na hygienické návyky.
Vojta Pelant, 3. B

Plemeno ohař je jedno z nejlépe využitelných
plemen psů vůbec. Díky svému dobře vyvinutému čichu, vyváženému silnému tělu a vysokým nohám je využitelný téměř v každém
terénu, ať už ve vodě, nebo na souši. Proto je
název všestranné plemeno velice trefný.
Ohaři se pyšní jednou vlastností, která je
typická pouze pro ně a tou je tzv. vystavování,
což je stav, kdy pes ztuhne, narovná prut,
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Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Sokolnictví – 3.část
Pokud uvidíte menšího dravce, jak se třepotá
nad polem na místě, nemůžete se splést,
když budete tvrdit, že je to právě poštolka
obecná - jeden z našich nejběžnějších dravců.
Charakteristický je pro něj jeho vzhled stejně
jako právě tento způsob letu.

Vzhled
Velikostí by se poštolka dala přirovnat k hrdličce. Jak už bylo řečeno, patří mezi sokolovité, má tedy jejich typické znaky - dlouhá,
trochu srpovitě zahnutá křídla, která se na
konci zužují v uzavřenou špičku, a dlouhý
ocas. Pokud máte možnost si dravce prohlédnout zblízka, poznáte jeho příslušnost
podle tzv. zejku, což je ostrý zoubkovitý zářez
na horní čelisti. Poštolka má rozpětí křídel 7080 cm a jako u většiny dravců je samice větší
než samec. Ten má světle šedou hlavu i rýdovák (ocas) a červenohnědý hřbet s černými
kapkovitými skvrnami. Samice je celá rezavohnědá s příčnými skvrnami na hřbetě.
Prachový šat mají bílý a mláďata jsou
podobná samici, jen jsou celkově trochu
tmavší.

Rozšíření
Tento dravec se vyskytuje v Evropě, Asii i v Africe. Na takto rozsáhlém území můžeme najít
více barevných poddruhů. Jedinci popsáni výše jsou typičtí právě pro evropské populace.
Nejlépe poštolkám vyhovuje otevřená krajina
nížin a pahorkatin, především takové prostředí, kde je hodně skalek, luk a řídkých lesů,
odkud můžou snadno vyletovat na lov do
polí. V posledních desetiletích však přibývá
poštolek, které osídlily městské prostředí.

Hnízdění
Původním hnízdním prostředím poštolky
obecné byla skalní města a dutiny starých
stromů. Dnes hnízdí v tomto prostředí poměrně vzácně, ale přesto místy i pravidelně
(například skály v Českém Švýcarsku). V zemědělské krajině hnízdí často v opuštěných
hnízdech strak, vran a jiných větších ptáků,
na hradech a zříceninách, kde obsazuje různé
výklenky, škvíry a skuliny. S přeměnou krajiny
se se začaly poštolky stěhovat do měst a
vesnic. Zde hnízdí na kostelních věžích, na
římsách budov, v balkonových truhlících, ale
i na továrních komínech či ve výklencích
dálničních mostů.
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Způsob lovu a potrava
Kdo někdy viděl lovící poštolku, jak létá vysoko nad poli, ten si ji už nikdy nesplete s žádným jiným ptákem. Poštolka totiž
ovládá zvláštní způsob letu nazývaný třepotavý, který je opravdu nezaměnitelný. Normální veslovací let nebo i plachtění náhle
přerušuje, začne mávat celou plochou křídel
proti směru letu a současně sklopí rýdovák
k zemi a široce ho roztáhne. Křídla v té chvíli
vykonávají velmi rychlý pohyb a výsledkem
všeho je, že poštolka zůstává doslova viset na
jednom místě. Jakmile objeví na zemi například hraboše, bleskurychle přitáhne křídla
k tělu a střemhlav padá dolů. Těsně nad zemí
křídla opět rozevře, let přibrzdí, obrátí se do
normální polohy a drobné drápky zatne do
hrabošího hřbetu. Kořist pak usmrtí prudkým
stiskem zobáku. Hlavní složku jejího jídelníčku tvoří drobní hlodavci, loví také hmyz, výjimečně i drobné páky, ale hraboši a myši tvoří
kolem 86 % její potravy.

Rozmnožování
V době zásnub provozuje poštolka podivuhodné svatební reje, které doprovází jásavým
‘’kli-kli-kli-kli'’. V dubnu či květnu snese samice
do nevystlaného hnízda 4 až 7 hnědočerveně
mramorových vajec, zasedne na ně a nechává se až měsíc krmit potravou, kterou přinese samec. I po vylíhnutí mláďat zůstává
ještě několik dní v hnízdě, aby je krmila a
chránila.
Lenka Brhelová, 2.B
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Můj chov bažantů
2. část
Pokračujeme v textu, v němž se Jakub Jorda
věnuje svému koníčku.

Bažant sedlatý
(Lophura swinhoei)
Jedná se o endemit na ostrově Tchaj-wan.
Sedlaté bažanty chovám od roku 2017.
Stejně jako u stříbrných bažantů jsem je hned
v roce 2018 odchoval a také mám u nich každoročně odchov. Chovám je v kmenu 1,2= jeden kohout a dvě slepice. Je to nenáročný
druh na chov.

Bažant zlatý
(Chrysolophus pictus)
Je to jeden z nejvíce chovaných bažantů, proto se u něj nachází také mnoho kříženců s bažantem diamantovým. I zde vznikl záchranný
program, který se jmenuje kroužková série
5000, to znamená, že každý kus v tomto
programu musí mít kroužek s jeho
evidenčním číslem a průkaz o původu (čistokrevnosti).
První pár čistých zlatých bažantů jsem dovezl
v roce 2015 a také jsem je rok po dovozu odchoval. Bohužel jsem nestihl nakroužkovat
odchov, a tak se nemohl zařadit do záchranného programu. Poté následoval další
neúspěch na konci roku 2016, kdy mi kohout zabil slepici. V roce 2017 tak byl sám,
protože nikdo neměl volnou slepici. Bohužel
v průběhu tohoto roku kohout padl, takže
jsem musel začít s chovem tohoto druhu
znova od začátku. Na podzim 2017 jsem
koupil mladý pár a čekal, protože zlatí bažanti
dospívají v druhém roce života. V roce 2018
jsem tedy neměl žádný odchov, jen snůšku
12 vajec. V roce 2019 to opět začalo neúspěchem. Kohout zase zabil slepici, takže se
žádný odchov nekonal. V roce 2020 jsem
dovezl novou slepici, po které, bohužel, tzv.
nic nebylo. Na podzim toho roku se mi povedlo sehnat dalšího kohouta a dvě slepice,
takže pro rok 2021 jsem měl kohouty dva a
slepice tři. Chovatelské neúspěchy se však
opakovaly. Kohout, který měl dvě slepice, zabil jednu a pár týdnů nato i druhou slepici,
takže mi zůstal jeden pár a kohout navíc. Nevěšel jsem hlavu a pokračoval v chovu. Po tolika neúspěšných pokusech jsem konečně
slavil úspěch. Odchoval jsem první pár. Mla-
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dý pár je nakroužkovaný a zařazený v záchranném programu.

Bažant paví šedý
(Polyplectron bicalcaratum)
Jediný druh pavích bažantů, který lze chovat
bez vytápěné vnitřní ubikace. Snáší pouze
dvě vejce ve snůšce. Snůšek může udělat za
rok více. Tento druh má čtyři poddruhy. Já
chovám poddruh bakeri. V Evropě se nachází
asi 10 párů tohoto poddruhu. První pár jsem
si dovezl v roce 2020. Letos jsem měl první
snůšku, bohužel vejce byla čistá, protože
jsem měl mladého kohouta. Musím počkat
do roku 2022, kdy se uvidí, zda se odchov
povede. Držte mi palce palce!

Bažant diamantový
(Chrysolophus amherstiae)
Tento druh má stejný problém jako bažant
zlatý - mnoho kříženců. Neexistuje zatím
žádný záchranný program. Jedná se o často
chovaný druh, ale v čisté formě je velice
vzácný. První pár jsem si dovezl v roce 2015
společně s prvními bažanty zlatými k. s. 5000.
Rok po dovozu jsem je odchoval a podobně
jako u zlatých bažantů mi v roce 2017 kohout
zabil slepici. Nyní mám dva páry (jeden kohout dovezený z Anglie, druhý z Itálie po rodičích z přírody, jedna slepice od českého
chovatele a druhá je z nejčistokrevnější linie
diamantových bažantů v Evropě.
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Jakub Jorda, 2.A
Pozn. red.: Držíme!

Včelaření v zimě
Mnoho lidí si myslí, že včely přes zimu spí. Ale
není tomu tak. Včely vytvářejí zimní chomáč s matkou ve středu. Dělnice vibrují svými
tělíčky, díky čemuž vytvářejí teplo. Aby jedinci
na povrchu chomáče neumrzli, neustále se
vyměňují.
Ani včelař nemá čas na lenošení. V tuto dobu
je potřeba připravit se na následující sezónu.
Například je nutné vyčistit a vydezinﬁkovat
všechny části úlu. Dezinfekci provádí většinou
plamenem nebo nějakým ne moc agresivním
chemickým prostředkem. Další prací, kterou
včelař dělá, je sbíjení rámků. Rámky následně
proděraví, provleče dírami drátky, které napne takzvaným zvlnkováním a zataví na ně,
nejčastěji pomocí elektriky, voskové desky s šestiúhelníkovým reliéfem, neboli mezistěny.

Včelař také provede poslední ošetření proti
parazitovi jménem kleštík včelí. Po tomto zákroku vyčistí pozorovací podložku na dně úlu
a sleduje na ní spad parazitů i různých škůdců.
Pokud má včelař i tvůrčího ducha, může se
také pustit do malování obrázků na úly. Taktéž určitě nepohrdne výrobou vlastních svíček a voskových odlitků. A když dostane na
něco chuť, využívá svých medových zásob a
peče
například
medové
perníčky.
Šusterová Tereza, 1.A
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Kancelářská prakse
První studenti na české škole lesnické měli ve čtvrtém ročníku mimo jiné i předmět Kancelářská
prakse. V těchto hodinách se studenti učili nejen obchodní korespondenci, hospodářské a
ekonomické tabulky, ale také například nabídku základních poštovních služeb.
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Ing. Helena Drozdová
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Rozhovor s Aničkou
Studentka 1.B Anna Marie Plevová je vzpěračkou juniorského extraligového družstva
Sokol Nový Hrozenkov.Ve své sportovní kariéře dosáhla významných výsledků. V kategorii U 15 obsadila na Mistrovství České
republiky v Horní Suché 2. místo, v kategorii
U 17 v Plzni získala 3. místo a v kategorii U-20
v Brně v roce 2020 obsadila 3. místo. Za své
mimořádné výsledky byla nominována do
širšího výběru juniorské reprezentace České
republiky.
Položili
otázek.

jsem

Aničce

několik

všetečných

Sportovala jsi již od dětství?
Ano, už od 2,5 roku mě maminka učila lyžovat, bruslit a jezdit na kole. Dříve jsem jezdila downhill a nyní mi můj tatínek koupil
motokrosovou motorku a podporuje mě
v tom. Jezdíme spolu na závody a táta mi dělá
mechanika v depu.
Kdy nastal ten hlavní zlom, kdy sis uvědomila,
že tě to táhne k silovým typům sportu?
Hlavní zlom nastal, když jsem přišla do oddílu
v Novém Hrozenkově, kde byl výborný kolektiv a skvělý trenér. Byla to pro mě velká motivace, pustit se do tohohle sportu.
Kdy ses dostala přímo ke vzpírání?
Ke vzpírání jsem se dostala v roce 2018 na
Základní škole v Novém Hrozenkově v hodinách tělocviku, kde jsme chodili s učitelem do
ﬁtka. Byl tam i trenér a ten se zeptal několika
žáků, zda by chtěli zkusit vzpírat. Tak jsem si
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řekla, že by to byl fajn nápad, a začala jsem
pravidelně trénovat.
Jaký vliv mají na dívky tyto silové disciplíny?
Často slýchám, že se vzpírání pro ženy nehodí. Můžeš to nějak vyvrátit?
Jaký mají vliv? Příznivý. Navíc, dnes se posiluje
ve všech odvětvích i kategoriích sportu. Že se
vzpírání pro ženy nehodí? Naopak. Konkrétně
u nás v Novém Hrozenkově vzpírají ženy i juniorky již dvacet let a ani jedna z nich nemá
žádný zdravotní problém. Jediným rizikem je,
že se můžete zranit u technicky špatně
provedených cviků.
Jak často trénuješ a jak?
Trénuji většinou čtyřikrát týdně. Na tréninku
se rozehřeji s holou oskou a pak jdu na techniku, což je buď nadhoz nebo trh. Po technice
si ještě udělám pár výtahů, které pomáhají
vytáhnout činku nad hlavu. Poté absolvuji
dřepy a hodinu ve ﬁtku. Celý trénink trvá asi
dvě a půl hodiny.
Co bys poradila holkám, které chtějí se vzpíráním či jiným silovým sportem začít?
Je to výborný sport na fyzickou kondici,
zpevní se tím celé tělo. Nebojte se přijít a
z vlastní zkušenosti vím, že to stojí za to.
Dívky a ženy budou spokojené.

Dodržuješ speciální jídelníček? Co Vánoce?
Částečně ano, omezuji více cukry, ale když
mám chuť, tak si samozřejmě sladké ráda
dám. Vždy před a po tréninku si dávám proteiny, což jsou bílkoviny. Když dojedu domů,
tak si dám vždy maso s pečenou zeleninou,
to mi pokaždé dodá hodně energie. Můj cíl
není hubnout ani tloustnout, ale chci mít vypracovanou postavu.

Jaké sportovní předsevzetí a cíle máš pro
nadcházející rok 2022?
Určitě bych chtěla pokračovat dál v tomto
sportu, zvyšovat výkonnost a získávat medaile z MČR jak za jednotlivce, tak za družstvo.
Pokud se dostanu do kádru reprezentace
České republiky, tak chci co nejlépe reprezentovat naši zemi.
Děkujeme za rozhovor .

26

Eternals
Listopadová novinka MCU
Film Eternals z produkce Marvel Studios
vstoupil do našich kin letos 4. listopadu.
Eternals jsou nový tým superhrdinů, kteří se
objevili v nové fázi MCU. Jedná se hrdiny
z dalekého vesmíru, kteří byli vyslání mocnou
entitou zvanou Arishem, aby chránili lidi na
Zemi před mimozemšťany zvanými devianti.
Tito hrdinové přicestovali před mnoha tisíci
lety a díky svým schopnostem si z nich lidé
udělali bohy a hrdiny, a byli tak předlohou
pro Athénu, Héfaista, Íkara ad. Film nám
ukazuje život Eternals před tisíci lety a taky
v současnosti. Před mnoha lety si mysleli, že
vyhubili všechny devianty, a tak se tým rozdělil a každý z nich žil někde na Zemi mezi lidmi.
V současnosti se však se Zemí začíná něco dít
a kvůli jistým událostem se tým musí dát zase
dohromady. Tři členové Eternals, na které je
ﬁlm zaměřen nejvíce, jsou Ikaris (Richard
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Madden, znáte z GoT), Sersi (Gemma
Chanová) a Sprite (Lia McHugh). Tito tři se dají jako první dohromady a posléze najdou
svoji vůdkyni mrtvou... Během ﬁlmu uvidíme
spousty bojů, neshody v týmu, prozrazení
pravého důvodu, proč jsou Eternals na Zemi,
a také zrady. V průběhu děje se objeví i přítel
jedné z hlavních postav, který se jmenuje
Dane Whitman (Kit Harington, znáte z GoT).
Právě on bude důležitý pro budoucnost
MCU…
Za mě je Eternals výborný ﬁlm a opět něco
nového od MARVELu. Snímek bohužel schytal
i špatné hodnocení, protože se v něm objevil
homosexuální pár. Za mě je to škoda, protože vůči dnešní době je to v pořádku a od
MARVELu to byl velmi odvážný tah.
Jiří Kohn, 4.A

Falcon and Winter Soldier
MARVEL seriál
Falcon and Winter Soldier je dalším z mnoha
nových seriálů od MARVELu (první díl byl
uveden letos v březnu), který byl zapojen do
světa MCU. Hlavními hrdiny jsou Sam Wilson
(Anthony Mackie) neboli Falcon a Bucky
Barnes (Sebastian Stan) neboli Winter
Soldier. Po událostech Avengers Endgame
Steve Rogers (Chris Evans) zestárl a věnoval
svůj štít Samovi. Sam jej ovšem odmítl
používat, protože mu přišlo, že mu nepatří a
není ho hoden. A tak jej věnoval do muzea,
aby lidé nikdy na kapitána Steva Rogerse
nezapomněli. Sam poté začal spolupracovat s
armádou, aby se pokusil dostat svět zpět do
normálu. Mezitím Bucky dochází na terapie,
které má nařízeny od vlády. Byl omilostněn
od všech zločinů, které kdy spáchal. Snaží se
dohledat
poslední
lidi,
kteří
kdy
spolupracovali s HYDROU, a zároveň chce
aspoň nějak odčinit své hříchy tím, že
pomáhá rodinám osob, které v minulosti
zabil, a následně jim prozradil, co udělal.

kapitán Amerika je pověřen, aby to vyřešil.
Ale Sam a Bucky to vezmou do svých rukou
sami. Během střetu s touto organizací se
dozvíme, že její členové mají v krvi sérum
podobné tomu, co měl Steve Rogers. A právě
v tuto chvíli se dozvídáme, o co půjde během
celého seriálu. Uvidíme též spoustu neshod
mezi Buckym a Samem, poznáme Samovu
rodinu, která má také problémy, uvidíme
starého záporáka a taky záporáky nové, kteří
budou pro budoucnost MCU velmi důležití.
Potkáme i staré přátele... A také se dozvíme,
že John Walker není takový klaďas, jak to na
první pohled vypadá. Za mě je tento seriál
opět velmi povedený a těším se, až budeme
mít možnost se opět setkat s Buckym a
Samem.
Jiří Kohn, 4.A

Tím, že Sam věnoval štít muzeu (víceméně i
vládě USA), tak bylo rozhodnuto, že na něj
Sam již nemá žádné právo. Proto byl štít
předán novému Captain America, kterého si
zvolila armáda USA, ale který nebyl
supervoják jako jeho předchůdce. Jednalo se
o Johna Walkera (Wyatt Russell). Sama i
Buckyho to samozřejmě naštve, ale Buckyho
víc, protože on byl nejlepším přítelem Steva
Rogerse a myslí si, že byl tímto zničen jeho
odkaz.
Ve světě řádí nová teroristická organizace,
která chce rovnost pro všechny lidi, kteří kvůli
událostem v Avengers - Inﬁnity war a
Avengers - Endgame přišli o domovy. Nový
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Venom: Carnage přichází
Film vzniklý ve spolupráci studií SONY a MARVEL
V polovině letošního října vstoupil i do našich
kin ﬁlm Venom: Carnage přichází, pokračování
velmi úspěšného snímku Venom, natočeného
podle známého komiksu. Jak jsme viděli
v prvním díle, tak Venom stále žije a je stále
spojený se svým hostitelem/přítelem Eddiem
Brockem (Tom Hardy). Eddieho novinářská
kariéra není v poslední době moc úspěšná a
on neví, co s tím dělat. Osloví jej ovšem policie, že s ním chce mluvit jeden velmi známý
sériový vrah Cletus Kasady (Woody Harrelson), který je zatčen za mnohonásobnou
vraždu, ač těla obětí nikdy nebyla nalezena.
Policie tedy doufá, že se Eddie něco dozví.
Cletus ovšem Eddiemu řekne pouze vzkaz,
který chce dát světu, což Eddieho moc nepotěší… Venom si ovšem všimne malůvek na
zdi, které má Cletus ve své cele, díky nimž pak
přijdou na to, kde jsou ukryta těla. To Eddieho opět dostane na výsluní, zato Cletuse čeká
trest smrti.

Po několika událostech se Eddie opět
sejde s Cletusem, protože jeho poslední přání
před smrtí je naposledy se setkat s tím, kdo
mu zařídil tento trest. Cletus řekne věci, které
Venoma nakrknou tak, že na vraha zaútočí.
Eddie Venoma uklidní, Cletus však Eddieho
kousne do ruky. A protože v Eddieho krvi je
částečně i Venom, tak se malá Venomova
částečka dostává i do zločince. Vznikne tak
nový symbiont zvaný Carnage…
Během ﬁlmu uvidíme spoustu střetů - mezi
Eddiem a Venomem, mezi Eddiem a jeho
bývalou přítelkyní, mezi Venomem a
Carnagem nebo mezi Eddiem a policií. Podle
mého je ﬁlm o něco slabší než první díl, ale
oproti první části nám ﬁlm nabízí spoustu
tajných vzkazů, které nám možná naznačují
nového záporáka, propojení Venoma s MCU
a také třetí díl Venoma. Já osobně jsem si snímek užil a moc se těším na nové ﬁlmy, kde
bude Venom vystupovat.
Jiří Kohn, 4.A
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What If…?
MARVEL seriál
Představte si, že by se z Tonyho Starka nikdy
nestal Ironman, že by se ze Steva Rogerse
nikdy nestal Captain America, že místo
Thanosova útoku na zemi propukla zombie
epidemie, že by Thor neměl bratra Lokiho,
anebo že by nikdy nevznikli Avengers,
protože byli všichni postupně zabiti. Právě o
tomhle je animovaný seriál What If…?, který
nám ukazuje paralelní vesmíry, ve kterých
nemusí být vše tak jako v MCU, které známe.
Celým seriálem vás bude provázet velmi
mocná postava zvaná The Watcher. Watcher
kdysi dávno přísahal, že nebude zasahovat
do dění světa, protože on ví, co se stane. A
tak může pouze pozorovat příběhy hrdinů z
různých světů a pamatovat si je. Jednoho dne
je ovšem donucen tuto přísahu porušit,
protože se objeví hrozba, která může zničit
celé multiversum…

What If…? je velmi zajímavý seriál, který vám
ukáže jiné možností příběhů od MARVELu,
které známe, ale nikdy by nás nenapadlo, že
by ten příběh mohl vypadat i jinak. Podle
mého je seriál velmi povedený, protože je to
opět něco nového, na co nejsem od
MARVELu zvyklý.
Jiří Kohn, 4.A
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Zátopek
Film o naší největší sportovní osobnosti
Výborný český ﬁlm Zátopek, uvedený do kin
na konci letošních prázdnin, je inspirativní
snímek o jednom z největších a nejúspěšnějších sportovců v historii Československa. Na Mezinárodním ﬁlmovém festivalu
v Karlových Varech získal Diváckou cenu.
Film se odehrává různých časových liniích.
V době, kdy Emil Zátopek (Václav Neužil) již
nezávodí, ale je stále známou osobností,
v době, kdy zjistil, že mu jde běhání, v období,
kdy byl na výsluní a vyhrával závody po celém
světě, a také samozřejmě v čase, kdy potkal
svou životní lásku Danu Ingrovou, později Zátopkovou (Martha Issová). Během ﬁlmu se
dozvíme, jakým způsobem Zátopek trénoval,
jak tvrdě pracoval, aby se dostal na vrchol.
Uvidíme neshody v manželství, Zátopkovu
účast v armádě, ke které se přidal, aby na so-

bě mohl pracovat a trénovat na závody. Uvidíme též, že i přes to, že musel spolupracovat s komunisty, tak se dokázal postavit
proti režimu. Zjistíme, jak se Zátopek snaží
pomoci svému příteli Ronu Clarkovi a motivovat jej k dalšímu sportování - Clark byl
totiž zvolen jedním z nejlepších sportovců
v historii, i když nikdy nevyhrál olympijskou
medaili.
Podle mého je Zátopek po dlouhé době skutečně skvělý český ﬁlm, který není komedií
(v poslední době jsou totiž dobrými českými
ﬁlmy pouze komedie). Film režírovaný
Davidem Ondříčkem (mj. Samotáři; Ve stínu)
nám přiblížil, že i přes to, že byl Zátopek
slavný a úspěšný, to neměl v životě lehké a
zažil si všechny potíže života jako běžný normální člověk. Ukázal nám, že sláva může
i uškodit a že nezáleží na tom, kolik máte
ocenění, ale jaké máte srdce a jaký ve skutečnosti jste.
Jiří Kohn, 4.A
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Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
Dobrodružný ﬁlm od Marvel Studios
Letos v září byl do našich kin uveden druhý
ﬁlm z nové (čtvrté) fáze MCU - Schang-Chi a
legenda o deseti prstenech. Schang-Chi, nový
hrdina této fáze, je synem vůdce organizace
zvané Deset prstenů, kterou vede jeho otec a
která se objevila již ve více ﬁlmech od
MARVELu. Zajímavé na jeho otci je ovšem to,
že tuto organizaci vede již více než tisíc let. Jak
je to možné? Má u sebe totiž předměty,
zvané deset prstenů, které mu dávají obrovskou moc a zároveň dlouhověkost. Otec
Shang-Chia dělal převraty po celém světě, až
měl pod palcem všechny země světa. Kromě
jedné magické vesnice v jiné realitě. Otec ji
tak chce najít. Během hledání ovšem přijde
Shang-Chi o svoje muže a u vchodu do vesnice najde ženu, která stráží vchod. Oba se do
sebe zamilují.

Během ﬁlmu se dozvíme o spoustě událostí,
které příběh dokreslují, např. co se
stalo s matkou Schang-Chiho, proč SchangChi utekl od otce a proč chce jeho otec stále
najít tu tajemnou vesnici. Ve ﬁlmu se nám
ukážou i staré známé postavy z předešlých
ﬁlmů Marvelu, přitom u některých si řeknete:
„Co tam sakra dělá?“
Tento ﬁlm přináší opět něco nového. Sice již
známe Dostora Strange, ale toto je úplně něco jiného. Za mě je zmíněný ﬁlm opravdu povedený, skvělý děj,
vynikající postavy,
výborná hudba a samozřejmě úžasné efekty.
Jediné, co bych vytkl, je to, že už jde až moc
vidět, že Disney vlastní MARVEL, protože některé části na mě byly až moc kouzelné.
A samozřejmě je i u tohoto ﬁlmu potitulková
scéna, která nám ukáže, že se Schang-Chim
se neuvidíme naposledy a že role Deseti
prstenů bude ještě hodně důležitá.
Jiří Kohn, 4.A
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Můj únik od reality
V dnešní uspěchané době občas potřebuje
každý, jak se říká, na chvíli "vypnout". Máme
hlavy zahlcené starostmi jak doma, tak ve
škole. Myslím si, že každý má nějaký svůj malinký únik od reality, někdo medituje, někdo
hraje na počítači a někdo třeba kreslí. Můj
únik od reality je chození po horách. Je to taková moje terapie. Asi je vcelku jedno, jestli si
vyjdu náš malinký Javorníček, anebo třeba
něco většího, jako je Lysá hora. Baví mě to a
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uklidňuje, ať jdu kamkoliv. Obzvláště když
krásy pohoří objevuji sama. Hory jsou zkratka
místo, kde můžete věci nechat plynout, nemusíte přemýšlet nad testem z matiky a
podobnými starostmi. V tu chvíli existujete
jen vy a příroda. Nadechněte se, rozhlédněte
a vychutnejte si to plnými doušky.
Magdaléna Pavelková, 2.A

První den v práci
Smyšlený příběh
Je první den potom, co jsem vzala práci
hajného v lesích v okolí svého bydliště. Vystudovala jsem střední lesnickou školu a následně i vysokou. A teď jsem tady. Chystám
se na obchůzku našich obecních lesů. ,,Tak na
sebe dávej pozor. A jestli potkáš chlapy, to jakože potkáš, tak si stůj za svým. Nejspíš nebudou poslouchat holku,“ říká mi mamka a
já v tu chvíli s rozloučením odcházím k autu a
odjíždím na své oblíbené místo. Zastavuji auto na kraji lesa, vytahuji si papíry pro chlapy,
co tu pracují, beru si pušku a pomalu se vydávám na svou obchůzku.
Znám to tu od malička. Procházím tátovým
revírem a jdu k místu, kde by chlapi měli být.
Nikdo tu však není. Udivím se. ,,Špatně mě
informovali? Nebo chlapi nepřišli do práce?“
zamyslím se. Jdu tedy mlčky dál a pomalu se
zaposlouchávám do tichého zpěvu lesa. Vi-

dím srnčí probíhat okolo mě, slyším cvrlikání
lesního ptactva a uklidňující šumění listů. ,,Je
tu nádherně,“ zamyslím se. Na chvilku přestávám vnímat okolí a znovu se zaposlouchávám do zvuků lesa. V tom uslyším zvuk
motorové pily. ,,Tak se uráčili přijít,“ říkám s
malým posměškem. Vydávám se za zvukem
pily a ani ne do patnácti minut jsem tu. ,,Dobré ránko!“ zdravím je s úsměvem. Po očku se
na mě dívají dva vysocí starší muži. Bez odpovědi. ,,Kdo vůbec seš?“ ptá se mě postarší
muž, tak kolem šedesáti, po pár minutách
civění na mě. ,,Jsem zdejší hajný. Jsem tady,
abych vám předala papíry a dala vám informace, které stromy se tu nechají a které půjdou dolů,“ říkám s úsměvem. ,,Ha! Tak holka
nám bude dělat šéfovou, jo? To je sranda, že
jo?“ říká se smíchem druhý muž. Vysmívají se
mi asi tak pět minut. V tu chvíli už toho mám
dost, ale snažím se být v klidu. ,,Ano, jsem
vaše šéfová. Nějaký problém, pánové?
Doufám, že ne. Ony ty doby, kdy žena byla
kusem hadru, jsou dávno pryč. Takže se
uklidněte,“ říkám s kamennou tváří. Mlčky mě
pozorují. Probodávají mě pohledem. V tu
chvíli mi tuhne krev v žilách... ,,Takže slečno,
jak to tedy bude? Co pude dolů a co se tu nechá?“ říká jeden muž. Na sucho polykám. Přiznám se. Spadl mi kámen ze srdce. ,,Vy jste
se lekla, slečno,“ říká druhý muž s smíchem.
Poznala jsem, že je to sranda. Taky se s nimi
směji.
Vysvětluji jim, co a jak a poté se vydávám pomalu k autu. Cestou domů přemýšlím, co se
vlastně stalo. ,,Tak jaká? Dobrý?“ ptá se mě
mamka hned, co dojdu domů a převleču
se. ,,Jo, v pohodě. Bylo to fajn.“ říkám a jdu
hned do vany.
Machová Karolína, 1.C
foto: Vojtěch Petrů, 4.A
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Nikdo není dokonalý III
1. otázka:
Jak se říká starému sněhulákovi?
Správná odpověď: Louže

2. otázka:

Nejvtipnější odpovědi:
• Sněhulák senior
• Starhulák
• Děda Mráz

Co se stane se zlatou rybkou, když
zbankrotuje?
Správná odpověď: Bude bronzová.
Nejvtipnější odpovědi:
• Přijde k ní rybí exekutor.
• Dá si svoji šupinu do peněženky.
• Prodá se.

3. otázka:
Co zastaví padání vlasů?
4. otázka:

Správná odpověď: Podlaha

Víte, proč nemůže šnek utíkat?

Nejvtipnější odpovědi:
• Plantur 39
• Lepicí páska
• Tavná pistol

Správná odpověď: Protože by mu vlály oči.
Nejvtipnější odpovědi:
• Protože ho někdo zašlápl.
• Protože se mu nechce.
• Jen se klouže na slizu, to mu stačí.

5. otázka:
Jak získáš pomocí vody světlo?
Správná odpověď: Umyj okna.
Nejvtipnější odpovědi:
• Vyvaříš ho z něj.
• Moč světlušky.
• Nevím, najdi si to na Google.

6. otázka:
Sněhurka má 3 jablka a chce je rozdělit
mezi 7 trpaslíků. Jak to udělá?
Správná odpověď: Upeče štrůdl.
Nejvtipnější odpovědi:
• Sní je sama a na trpaslíky se vykašle.
• 4 trpaslíky zabije.
• Vzkaž jí, ať se nedělí, bude se
zdražovat.
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7. otázka:
Co je to, má to čtyři kola a spoustu
much?
Správná odpověď: Popelářský vůz
Nejvtipnější odpovědi:
• Pavouk na dvou motorkách
• Traktor, co projel hnojem
• Čtyřkolová mucholapka

8. otázka:
Který pták nemá peří?
Správná odpověď: Španělský ptáček s rýží
Nejvtipnější odpovědi:
• Kuře v Tesku u pokladny
• To v troubě

9. otázka:
Jak se seče seno?
Správná odpověď: Nijak.
posečená suchá tráva.

Seno

je

již

Nejvtipnější odpovědi:
• Půdní frézou
• Podle libosti šéfkuchaře
• Na hrubo

10. otázka:
Víte, kolik je na světě zatáček?
Správná odpověď: Dvě. Doprava a doleva
Nejvtipnější odpovědi:
• Míň než ryb v moři
• Všechny
• To je zajímavá otázka na kterou Vám
nejsem schopen odpovědět.

11. otázka:
Kdo projde skleněnou tabulí a ta se
nerozbije?
Správná odpověď: Světlo
Nejvtipnější odpovědi:
• Prd
• Duch
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Aneta Horáková, 2.B
Eliška Hrabcová, 2.B

Sranda z lesa od Homelesa
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