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Obsah čísla Milí čtenáři, 

tento půlrok utekl jako voda a máme za se-
bou první pololetí, na jehož konci všichni ob-
drželi výsledky svého šestiměsíčního moření, 
odříkání, učení do pozdních hodin či za brz-
kého vstávání skrze snahu nacpat si do hlavy 
alespoň nějaké učivo. 

V  únoru jsme opět začali  s  čistým štítem, 
prázdnou složkou hodnocení na Bakalářích a 
v  tajné naději, že nám druhé pololetí uteče 
ještě rychleji než to první. V hloubi duše se už 
pomalu vidíme někde na dovolené u  moře 
nebo na stanovačce  s  kamarády o  letních 
prázdninách. Aby vám ten čas rychleji utíkal, 
připravili jsme pro vás opět nějaké perličky ke 
čtení. 

Stránky nového čísla časopisu ukrývají nejen 
zajímavosti o  zbraních či bližší pohled na 
jedno z  velmi oblíbených psích plemen, ale 
také si můžete zavzpomínat na známé hlášky 
z  našich českých filmů i  pohádek, inspirovat 
se tipy na výlety nebo díky recenzím najít zalí-
bení v některém filmu či knize. Na posledních 
stranách tu na vás čekají nějaká memes pro 
zpestření dne. Největší třešničkou na dortu 
tohoto čísla je pak rozhovor s bývalým učite-
lem naší školy, panem Bohuslavem Dvo-
řákem. Ale více už vám prozrazovat 
nebudeme. Radši si  otevřete časopis a po-
nořte se do čtení.

Pěkné počtení a hodně štěstí ve druhém 
pololetí vám přeje

Váš tým redaktorů.
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Přímo z ředitelny
Milí čtenáři,

první pololetí školního roku je za námi. Nepo-
pulární opatření proti covidu byla po celou tu 
dobu aktivní, a dokonce některá z  nich nás 
ovlivňují i nadále. Přesto se snad již blýská na 
lepší časy. Od 19. 2. skončilo testování ve 
škole. Už od 10. 2. skončilo prokazování se 
tím, zda jsme očkovaní, prodělali jsme covid 
nebo jsme otestováni. Poslední opatření, na-
sazené respirátory ve společných prostorách, 
je tím, co nám tu zůstává. Za sebe říkám, že 
toto vidím jako nejmenší zlo, po všech těch 
zkušenostech s dalšími opatřeními.

A  co se nám podařilo za celé pololetí 
zvládnout?

O  velkém množství aktivit jsem psal již 
v  říjnovém Homelesu, pro připomenutí jde 
např. o  studentský turnaj O  vlajku školy, 
třídní exkurze a výlety, pasování do stavu 
lesnického pro letošní druháky, Oslavy lesa 
na Floře, úspěšná účast v  národním kole 
YPEF, prezentace školy na burzách či pře-
dávání cen Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti životního prostředí v prostorách naší 
školy. Na konci října vyjeli naši zástupci na 
Mezinárodní trubačský seminář, který 
uspořádala SLŠ a SOŠ ve Šluknově. Další 
ročník této prestižní a tradiční akce budeme 
na podzim letošního roku pořádat my. 

V  tomto školním roce vyšel Den boje za svo-
bodu a demokracii a Mezinárodní den stu-
dentstva na úterý. V tento den se neučilo, ale 
domovy mládeže uspořádaly pro své uby-
tované různé aktivity, např. na DM Jung-
mannova se žáci poměřili v  různých 
sportovních disciplínách.

Dalším významným počinem byla spolupráce 
školy, konkrétně studentů 2.C, paní třídní uči-
telky a paní zahradnice, na přípravě obřího 
hranického adventního věnce, který stál 
u zámku. My jsme se zasloužili o to, že byl tak 
nádherně zelený.

Tento prosinec jsme si obecně užívali 
mnohem více než ten loňský. V  rámci 
kroužku aranžérství si děvčata a hoši vytvořili 
krásnou adventní výzdobu. Na DM Jung-
mannova jste si mohli vyzkoušet vánoční kvíz 
a také proběhl tradiční vánoční florbalový 
turnaj.

Leden patřil k  nejvíce náročným měsícům 
z  pohledu covidu a uzavírání klasifikace. 
Přesto v  lednu proběhly dva dny otevřených 
dveří, rozjel se kurz myslivosti pro veřejnost a 
začali jsme se pomalu připravovat na lyžák 
pro druháky.

V oblasti prezentace školy ve virtuálním světě 
jsme se zase o pořádný kus posunuli dopře-
du. V  průběhu listopadu jsme spustili nový 
web arboreta. Také na IG a FB jsme aktivní a 
obraz školy na těchto sociálních sítích je 
v  souladu  s  naší marketingovou kampaní. 
V současné době pracujeme ještě na nových 
stránkách pro polesí, které už mají být 
kompaktním zdrojem informací nejen pro 
nás – žáky a učitele, ale také pro všechny, kte-
ří se o polesí z jakéhokoliv důvodu zajímají.

Během psaní těchto řádek přistály v  datové 
schránce informace z  MŠMT o  významném 
zmírňování opatření proti covidu, které jsem 
zmínil v  úvodu článku. A  proto chystání 
dalších akcí je o něco radostnější a méně ad-
ministrativně náročné, ať už se jedná o  výše 
uvedený lyžák pro druhý ročník, pasování 
prvních ročníků či stužkování čtvrťáků.

V  závěru chci opět poděkovat všem, kteří se 
aktivně podílejí na chodu ať už samotné ško-
ly, školního polesí, školní kuchyně či domovů 
mládeže. Ne vždy je jejich nasazení viditelné, 
ale pokud by tomu tak nebylo, důsledky 
bychom pocítili všichni.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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Volný čas mládeže
Volný čas jako nezbytná součást lidského 
života patří ke zdravému způsobu žití. Každý 
jedinec potřebuje čas a prostor pro odpoči-
nek, zábavu, zájmové aktivity.

V  Evropské deklaraci z  roku 1992 jsou obsa-
žena práva občana na využití svého volného 
času v  několika oblastech. Jedno z  nejdůleži-
tějších je přisuzováno sportu, právu na pří-
stup ke sportovním zařízením a aktivitám.

Jak to obecně vypadá s využitím volného času 
u  žáků ubytovaných na domově mládeže? 
Statistika ukazuje, že pouhých 26  % z  nich 
tráví volný čas na počítači. U  žáků uby-
tovaných doma je to hrozivých 50  %. Žáci 
ubytovaní na DM se dle výzkumu více věnují 
volnočasovým pohybovým aktivitám (více 
sportují) než studenti ubytovaní doma. Tento 
fakt je silně ovlivněn pestrostí nabídky 
konkrétních DM.

Možnosti sportovního vyžití 
žáků  na DM Jungmannova

Již dva roky nás sužují covidová omezení. Pro 
navýšení sportovní kapacity DM bylo ale toto 
období prospěšné. Vychovatelé DM Jung-
mannova provedli během několika měsíců 
rekonstrukci věže (vvyyttvvoořřeenníí  ssppoorrttoovvnníí  
mmííssttnnoossttii,,  rreennoovvaaccee  ppoossiilloovvnnyy) a vvyybbuuddoovvaallii 
nová sportoviště (ddvvěě  hhřřiiššttěě  nnaa  ppééttaannqquuee). 
Dále byli nápomocní při oopprraavvěě  tteenniissoovvééhhoo  
kkuurrttuu a bbuuddoovváánníí venkovního hhřřiiššttěě  nnaa  ppllá-á-
žžoovvýý  vvoolleejjbbaall.

Všechny sportovní kroužky nabízíme pro 
chlapce a děvčata bez omezení. Většina 
z  nich probíhá ve vnitřních prostorech 
domova mládeže nebo v jeho areálu. Některé 
výjimečně využívají nájemních prostor. Jedná 
se o  flfloorrbbaall (hala Naparia) a ffoottbbaall (hala Ce-
ment Hranice).

Díky nadšení a zápalu Ing.  Kloze se pozvedl 
zájem chlapců i děvčat o  kkoonnddiiččnníí  ppoossiilloovváánníí 
(posilovna ve věži) a rreekkrreeaaččnníí  ppoossiilloovváánníí 
(sportovní místnost).

Zájem o  nepravidelnou sportovní činnost je 
rozmanitý. Žáci se účastní turnajů vv  ppééttaannqquuee 
(venkovní hřiště na pétanque) aa  ssooffttppeettaannqquuee 
(vnitřní prostory, sportovní místnost), vv   mmí-í-
ččoovvéémm  ddvvoojjbboojjii  aa  ttrroojjbboojjii,,  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissee 
(obojí ve sportovní místnosti) nebo vv   bboow-w-
lliinngguu (bowlingové centrum Kotelna a lázeň-
ský dům Janáček). Sportovní místnost je 
využívána i na hhrraanníí  ššiippeekk.

Během venkovní sezóny zkoušejí žáci hrát 
amatérsky tteenniiss (antukový kurt) a nnoohheejjbbaall 
(umělka Jaslo). Obě sportovní činnosti probí-
hají nepravidelně dle zájmu.

S  velkým očekáváním se těšíme na zabu-
dování ddeesskkyy   ss   bbaasskkeettbbaalloovvýýmm  kkooššeemm na 
dvorku domova. Rozšíří se nám tak možnost 
sportovního vyžití o další míčový sport.

Na zkvalitnění možností využívání sportovišť 
na DM neustále pracujeme  s  vedením školy. 
V  nejbližší době nás čeká oprava podlahy ve 
sportovní místnosti, potřebovali bychom za-
koupit nový stůl na stolní tenis a gymnastické 
žíněnky. Venkovní hřiště na petanque bude 
doplněno o  lavičky a stůl, které tak vytvoří 
odpočinkový prostor.

Mgr. Roman Pytela
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Jak vypadaly Dny otevřených dveří?
Ve dnech 8., 12. a 22. ledna se u nás na škole 
uskutečnily Dny otevřených dveřích  Když za-
vzpomínám, hrubě bych mohl odhadnout 
počet návštěvníků na tři stovky, což by mohlo 
znamenat  cca 100 a více uchazečů o  studi-
um. 

Co k  těmto dnům říct? Pokaždé se sestava 
osmi studentů pomáhajících  s  průběhem 
těchto akcí sešla ráno před devátou hodinou 
u studentského vchodu do školy. Do budovy 
je pustil některý z  provázejících kantorů. 
A pak to začalo. Žáci šli na své pozice, tj. čtyři 
do prostoru u šaten, dva před historickou bu-
dovu školy a dva k vedlejšímu vchodu do ar-
boreta. Už před devátou čekalo nejvíce 
návštěvníků před hlavním vchodem do školy. 
Po této největší skupině už chodili návštěvníci 
postupně. Dokonce se našli i tací, kteří neměli 
zájem o  studium, pouze chtěli vidět, jak to 
v naší škole vypadá. 

Pokud se někdo ptá, k  čemu bylo zapotřebí 
těch osmi studentů, hned mu to vysvětlím. 
Dvě dvojice stojící venku měly za úkol smě-

rovat lidi ke vchodu pro žáky. V  opačném 
směru, tedy při odchodu, je zase tito žáci na-
směrovali na internáty a přitom jim odpoví-
dali na dotazy typu: „Jak se vám tady líbí? Jak 
to vypadá na intru? Jak to zde funguje? 
Změnili byste školu?...“ 

U  vchodu pak zbývající čtveřice návštěvníky 
uvítala a usadila ke stolu, kde měli čekat, než 
přijde jejich provázející kantor. I zde měli žáci 
odpovídat na případné dotazy návštěvníků. 

Někoho může napadnout, že těch pomáhají-
cích studentů je pořád až moc. Ale to je pro-
to, aby se mohli střídat, protože nikdo nechce 
a ani nedokáže dobrovolně mrznout venku. 

Ke konci dne, kdy už návštěvní doba skončila, 
plnili studenti spíše funkci mrchožroutů, pro-
tože se vrhli na zbylé občerstvení pro ná-
vštěvníky. A  touto sladkou tečkou končily 
všechny Dny otevřených dveří.

Martin Novotný, 2.B
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Ze života kůrovce 
Vystoupení pro žáky z Dětského centra Hranice     
Ve čtvrtek 2. 12. 2021 navštívili někteří naši 
třeťáci žáky v  Dětském centru Hranice (ZŠ 
Struhlovsko), které se specializuje na vzdělání 
žáků se souběžným postižením více vadami. 
Tuto školu navštěvujeme každým rokem. Dě-
tem žáci z  kroužku lesní pedagogiky zahráli 
divadlo Ze života kůrovce.

Zpočátku jsme si  s  dětmi povídali o  životě 
kůrovce - až jsme se s nimi najednou pod ve-
dením pana lesníka (Jan Navrátil, 3.C) ocitli 
v lese při kontrolní činnosti. Pan kůrovec (To-
máš Navrátil, 3. C) právě chystal snubní ko-
můrky pro slečny kůrovcové (Rozmánková 
Eliška ze  3.B a Lysáková Marie, 3.A). Slečny 
kůrovcové se nenechaly dlouho pobízet a už 
přilétaly za panem kůrovcem. Ve snubních 
komůrkách začaly klást larvy (Jan Faja,  3.A).  
Pan lesník si musel poradit  s  napadeným 
stromem, zavolal tedy na pomoc těžaře a pa-
na kočího. Napadený strom pan těžař skácel 
a pan kočí odvezl na manipulační sklad.

Pro další ochranu lesa proti kůrovci pan 
lesník nainstaloval lapač. Zavolal pána 
z pěstební činnosti a ten hned zasadil strom 
nový, aby měli opět pěkný les.

Dětem se divadlo moc líbilo, herce odměnily 
potleskem.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět k osobnost-
nímu rozvoji dětí z této školy. Tyto a podobné 
ukázky aktivit jsou velmi důležitou součástí 
výukového a terapeutického programu dětí 
se specifickými potřebami.

Děkuji všem studentům SLŠ Hranice za ak-
tivní účast.

Eliška Rozmánková, 3.B
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Barváři
Milí čtenáři,

v  tomto článku bych rád navázal na minulou 
skupinu plemen psů ohařů. Dnes bude řeč 
o  barvářích. Mezi ně se řadí hannoverský a 
bavorský barvář a alpský jezevčíkovitý brakýř.

Barváři jsou skupinou plemen FCI, která je za-
řazena do skupiny plemen číslo 6. Tato skupi-
na plemen nese ve svém názvu slovo „barva“, 
z čehož již leckdo vytuší, k čemu jsou tito psi 
vyšlechtěni. Díky svému vysoce jemnému či-
chu jsou barváři specialisty na dosledování 
spárkaté zvěře na pobarvené, ale i  nepobar-
vené stopě - a to zejména vysoké a černé zvě-
ře, ale i dančí a mufloní. Tito psi jsou schopni 
vypracovávat i  velice staré stopní dráhy (24 
hodin a více) a to i za předpokladu, že dosle-
dovaný kus ještě není zhaslý. V  těchto situa-
cích jsou tito čtyřnozí pomocníci schopni díky 
své mrštnosti a obratnosti zvěř stavět a udr-
žet na místě až do příchodu jejich vůdce, kte-
rý kus dostřelí a ukončí mu trápení. 

Stejně jako každý lovecký pes i  barváři musí 
složit zkoušky lovecké upotřebitelnosti, kde 
prokáží, že pro danou práci v lese jsou dosta-
tečně připraveni, neboť bez řádné přípravy 
by pejskům v terénu hrozilo jednak velké ne-
bezpečí z důvodu agresivity postřelené zvěře 
(např. postřelené divoké prase v horečkách) a 

také by hrozil nezdar při dosledu, což by 
mohlo mít za následek, že postřelená zvěř by 
mohla i  několik dní zhasínat ve velkých bo-
lestech a trpět. Mezi zkoušky, které barváře 
do myslivecké praxe připravují, patří 
předběžné zkoušky barvářů, individuální 
zkoušky barvářů a zkoušky z hlasitosti. 

Jako každé plemeno psů mají i u nás barváři 
svůj klub, který zaštiťuje chovatele a vůdce 
barvářů, ať už bavorských nebo hannover-
ských. Jedná se o Českomoravský klub chovate-
lů barvářů. Mimo aktivity týkající se chovu, 
pořádání výstav a zkoušek se pomocí tohoto 
klubu mohou myslivci z celé republiky obrátit 
na zkušené vůdce, kteří jim se svými 
čtyřnohými parťáky velice rádi po-
mohou s dosledem postřeleného kusu, neboť 
jejich heslo zní: „Dosled je povinnost.“

Vojtěch Pelant, 3.B

Foto: Ing. Jan Lujc
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Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Sokolnictví – 4. část 

Ostříž lesní patří k  nejmenším dravcům, 
avšak letovými schopnostmi se řadí mezi ty 
nejlepší. 

Vzhled 

Ostříž lesní je menší, štíhlý a elegantní 
dravec. Svrchní strana těla má šedou, spodní 
část bílou  s  černými skvrnami. Hrdlu a lícím 
dominuje převážně bílá barva  s  výjimkou 
černého „vousu“. Peří na nohách a spodní 
straně ocasu upoutá svým rezavě červeným 
nádechem. Samice se vyznačuje větší velikos-
tí než samec, ale zbarvením jsou si obě po-
hlaví velmi podobná. Nohy jsou žluté a silné. 
Křídla zaujmou svou délkou, štíhlostí a srpo-
vitostí, ocas naopak krátkostí. V  letu je ostříž 
lesní nápadný  štíhlou siluetou a dlouhými sr-
povitými křídly. Jen těmi se liší od sokola stě-
hovavého, který vypadá za letu velmi 
podobně, až na tu skutečnost, že je na první 
pohled znatelně větší. Dobrým rozpoznáva-
cím znamením jsou červenorezavé „kalho-
tky“. Důležitým rozpoznávacím znakem se 

jeví rozdílný tvar „vousu“ - u ostříže je tenký, 
u  sokola stěhovavého široký. Spodní stranu 
těla má sokol příčně vlnkovanou, ostříž se 
naopak vyznačuje podélnými skvrnami. 

Biotop

Vyskytuje se v listnatých a jehličnatých lesích, 
v  otevřených krajinách  s  malými skupinami 
stromů. Rádi mají také okrajové plochy sta-
rých borovicových lesů. Evropský ostříž zi-
muje ve východní a jižní Africe.

Způsob života a potrava 

Ostříž lesní je ze všech dravců nejlépe vyba-
ven pro lov ve vzduchu. Normálním 
klouzavým letem dosáhne rychlosti až 150 
km/h, při lovu může krátce zrychlit až na 240 
km/h. Tímto neuvěřitelným tempem uloví 
vlaštovky, a dokonce i rychlého rorýse. Ostříži 
chytají výlučně létající kořist: malé ptáky a 
hmyz. Z  hmyzu nejčastěji loví vážky, z  ptáků 
vlaštovky nebo skřivany.  
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Rozmnožování 

Tok ostříže se odehrává koncem jara a je do-
provázen působivými přehlídkami vzdušné 
akrobacie. Samec často za letu předává po-
travu samici. Někdy padají oba ptáci za-
klesnutí vzájemně drápy až deset metrů 
střemhlav. Některé partnerské svazky jsou 
mimořádně silné a vydrží déle než jednu 
hnízdní sezónu. Pár ostřížů si vyhledává 
opuštěné hnízdo po jiných ptácích – nejčastě-
ji vránách, krkavcích nebo krahujcích. Za 
místo si obvykle zvolí osamělou skupinu stro-
mů. Samice někdy sedí na hnízdě několik dní 
až týden před tím, než snese první vejce. Mlá-
ďata se líhnou obvykle koncem května až za-
čátkem června.

Ochrana

Stavy evropské populace ještě během mi-
nulého století značně klesly. Dnes je ostříž 
lesní v mnoha zemích chráněn (i v ČR). Někte-
ré místní populace se zmenšují, ale většina 
z nich je stabilní.

Lenka Brhelová, 2.B

Fotografie poskytla společnost Zayferus.



9

Satyr Temminckův (Tragopan temminckii)

Představuji vám jeden z  pěti druhů bažantů 
rodu Tragopan, z  tohoto rodu chovaný nej-
častěji. Jde o tzv. stromového bažanta, to zna-
mená, že většinu dne se tento druh pohybuje 
na stromech, dokonce na nich může i hnízdit. 
V přírodě se vyskytuje v severovýchodní Indii, 
severním Vietnamu, též v rozsáhlé oblasti od 
severu Barmy až po centrální Čínu. Žije ve 
smíšených nebo bambusových lesích  s  hus-
tým podrostem v  nadmořské výšce až do 
3500  m.  n.  m. Pohlavně tento druh dospívá 
ve druhém roce. V  období hnízdění slepice 
snese do hnízda 4–6 vajec. Hnízdo může být 
na stromě nebo na zemi. Doba inkubace 
vajec trvá 28-30 dní. Jde o  nenáročný druh 
bažanta pro chov, ale na stravu je náročnější, 
protože potřebuje více ovoce, zeleniny, pu-
penů stromů nebo keřů a zeleného. 

Pro tento rod bažantů existuje záchranný 
program. Je vytvořen pro tři druhy satyrů a 
zahájen byl v  roce 2011. Program spočívá 
v  testování ptáků hlavně v  evropských 
chovech. Ptákům se odebere vzorek DNA, 
který se zašle k  porovnání  s  testy stopro-
centně čistých ptáků. Poplatek za jeden test 
je 80  €. Pro potomky čistokrevných ptáků 
(testovaných) si chovatel objednává speciální 
kroužky  s  označením dle jednotlivých druhů: 
TRC (Tragopan caboti), TRS (Tragopan satyra) 
a TRT (Tragopan temminckii). Kroužky nemají 
označení roku, takže je může chovatel použít 
kterýkoli rok jako kroužky CITES. Cílem 
programu je, aby z chovů zcela zmizeli mezi-
druhoví kříženci. 

Svůj první pár jsem si přivezl v  roce 2018 
z  EXOTY od Martina Velese, první odchov 
jsem pak měl v roce 2019. Z tohoto odchovu 
jsem si nechal slepici a koupil dalšího kohou-
ta, takže na rok 2020 jsem měl dva páry. Bo-
hužel jsem přišel o  obě slepice. Jedna 
zemřela stářím a druhá uhynula po naražení 
do laťky na stropu voliéry (kvůli dravci, co 
naletěl na voliéru). Naštěstí se mi povedlo 
koupit alespoň jednu slepici před začátkem 
jara, bohužel byla mladá a nenesla. Pro rok 
2021 jsem nesehnal druhou slepici, takže mi 
zůstal jeden kohout navíc. Bohužel ani loni se 

Slepice s kuřetem na hnízdě

Kohout v toku
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nepodařil odchov, slepice měla sice dva roky, 
ale stane se, že někdy začne nést až třetím 
rokem. Naštěstí se jiným chovatelům dařilo 
v chovu více než mně. A tak jsem si do chovu 
koupil dvě slepice a jednoho kohouta: jednu 
slepici od mého velice dobrého kamaráda 
Huberta Fryci z  Polska, druhou ze ZOO Ost-
rava a kohouta původem ze Španělska. 

Satyry celoročně krmím směsí zrnin (nakli-
čovací směs a směs pro exotické holuby). 
V každé voliéře mají misku s vodou a gritem 
nebo pískem. Na jaře přidávám ovoce, zeleni-
nu a moučné červy. Dvakrát týdně také při-
dávám granule pro bažanty v  období 
hnízdění. Jakmile se vylíhnou mláďata, done-
su misku se směsí (starter pro mladé bažanty, 
nastrouhanou mrkev nebo řepu, tu ale při-
dávám až pár dnů po vylíhnutí)  a  napáječ-
ku  s  vodou, aby se kuřata neutopila v  misce 
pro dospělé. Tu samozřejmě vynesu ven z vo-
liéry. Postupem času, když jsou kuřata starší, 
začínám přidávat třeba rybíz, jeřabiny, jablka, 
hrušky, saláty, okurky...

Každý pár má voliéru 2,5 m × 4 m × 2 m (š × d 
× v), která je osázená okrasnými dřevinami 
(bambusy, zeravy) anebo okrasnými travami. 
Pro satyry dávám do voliér více hřadů. Volié-
ra má samozřejmě i závětří, kam se ptáci rádi 
schovávají před zimou, i  když jim naše zima 
vůbec  nevadí. V závětří má každý pár hnízdo, 
které je přichycené na stěně.

K  tomuto druhu jsem se dostal díky Martinu 
Velesovi. Kdyby mi nenechal svůj chovný pár, 
tak bych se k  nim nejspíš tak brzy nedostal, 
jelikož jsem v té době vůbec nepřemýšlel nad 
nějakými dražšími bažanty (nyní díky chovu 
vzácnějších druhů vím, že drahý opravdu 
není). 

Jakub Jorda, 2.A

Slepice ze ZOO Ostrava

Mladý kohout, původ – Španělsko
Kohout, detail hlavy
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První pomoc při včelím bodnutí

Abychom mohli správně zakročit a ošetřit po-
bodaného, musíme umět rozpoznat indicie, 
které se při jednotlivých reakcích liší.

Běžná reakce není nijak životu nebezpečná. 
Jedná se o reakci na jakékoli části těla kromě 
oblasti obličeje a krku. Příznaky nejsou vážné, 
jelikož se obvykle jedná o  zarudnutí v  místě 
vpichu, svědění a otok až do velikosti, kterou 
pokryjí dvě mužské dlaně. Zmíněné příznaky 
obvykle odezní do tří dnů, ale vše záleží na 
odolnosti jedince.

Když vás bodne včela do oka, úst, jazyka ne-
bo přední části krku, dá se to považovat za 
reakci střední váhy. V případě píchnutí do oka 
se prakticky nic závažného nestane, jen vás 
to bude bolet a na nějakou dobu na ono oko 
neuvidíte, ale pokud vás včela bodne do úst, 
jazyka nebo přední strany krku, mohou na-
stat vážné dechové potíže, protože otok způ-
sobí ucpání dechových cest a může vést až 
k  udušení. Příznaky jsou shodné  s  příznaky 
běžné reakce.

Alergická reakce je nepřiměřená reakce na-
příklad jedu na organismus. Je to velmi ne-
bezpečný stav, při kterém jde bodnutému 
o život. Reakci poznáme podle toho, že posti-
žený má slabý a rychlý puls, sípe, má 
kopřivku, zrudne, svědí ho celé tělo, zvrací, 
omdlévá, špatně se mu dýchá a začne se po-

tit. Dané příznaky se nemusí objevit všechny, 
v mnohém totiž záleží na jedinci, kterého vče-
la píchla.

První pomoc při běžné reakci

Hlavní je zachování klidu. Zaprvé musíme 
urychleně vytáhnout žihadlo, nejlépe se-
škrábnout nehtem nebo nožem, protože 
urychlenějším vytáhnutím lze zmírnit přízna-
ky. Dále potřeme místo dezinfekcí, a pokud 
máte, můžete aplikovat nějaký protisvědivý 
gel. Místo vpichu ochlazujeme například stu-
deným obkladem a pozorujeme, jestli se ná-
hodou nedostaví alergická reakce.

První pomoc při bodnutí do oka

Důležité je neprodleně vytáhnout žihadlo a 
zůstat klidní. Pokud tenhle krok splníme, 
místo chladíme studeným obkladem a nepře-
stáváme pozorovat. Kdyby se stav bodnutého 
zhoršil, neprodleně voláme záchrannou služ-
bu. Určitě je také dobré dotyčného utěšovat.

První pomoc při bodnutí do 
přední části krku

Dotyčnému je okamžitě potřeba vytáhnout 
žihadlo a urychleně volat 155 nebo 112. 
Místo vpichu potřeme dezinfekcí a protisvě-
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divým gelem. Určitě dejte místo chladit jak 
z  venku studeným obkladem tak zevnitř tím, 
že dotyčnému podáte chlazené nealko, 
kostku ledu nebo zmrzlinu. Nyní už zbývá če-
kat na příjezd záchranné služby a utěšovat 
dotyčného.

První pomoc při bodnutí do úst 
nebo jazyka

Co nejdříve vytáhneme žihadlo a neváháme 
zavolat sanitku. Dále chladíme například 
chlazeným nealkoholickým nápojem, kostkou 
ledu či lízáním zmrzliny. Nyní jen zachovává-
me klid a pozorujeme místo, odkud bylo vyta-
ženo žihadlo, dokud nepřijede sanitka.

První pomoc při alergické reakci

Urychleně vytáhneme žihadlo a co nejdřív vo-
láme 155 nebo 112. Člověka položíme do sta-
bilizované polohy a podáme léky na zmírnění 
alergické reakce (např. Zyrtec, Dithiaden, pří-
padně Epipen). Místo bodnutí potřeme dez-
infekcí, protisvědivým gelem a přiložíme 
studený obklad. Nedáváme člověku napít ani 
najíst. Na dotyčného neustále mluvíme a 
snažíme se ho udržet při vědomí. I nadále je 
nutné hlídat jeho stav.

Tereza Šusterová, 1.A
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Lesní politika

Náš nový příspěvek k  historii výuky na naší 
škole je z  předmětu Lesní politika. Ze 
samotného názvu asi není všem hned jasné, 
co je obsahem tohoto předmětu. Těžko sou-
dit, podle čeho název Lesní politika vznikl. Ne-
čekejme však ani parlament zvířátek s panem 
předsedou ani způsoby vedení hádek o politi-
ce nikoli v hospodě, ale v lese. 

Hned na první straně se dočteme, že: „Lesní 
politikou rozumíme soubor poznatků o lese a 
lesním hospodářství ze stanoviska sociálního, 
jímž má se vyjádřiti směrnice státního leso-
hospodaření a dohledu k  tomuto, jakož 
i všechna opatření, aby se došlo ke kýženému 
cíli." Taky stále nemáte jasno?  Tak se zkusme 
začíst dále: "Jest třeba míti v  patrnosti ve-
řejnoprávní a hospodářský význam lesa a 

hospodaření v něm - aby byl zachován, zvele-
ben a hospodaření v  něm podpořeno, což 
náleží činnosti správní a jednak jest třeba 
činnosti policejní, spočívající na nařizovací a 
donucovací moci státní, nestačí-li opatření 
politická ve způsobě poučování a rad." 

V  tomto předmětu čtvrtého ročníku z  první 
republiky se tedy prolínají předměty dě-
jepisné (Historie lesů a hospodaření v  nich) se 
zeměpisnými (Zeměpisné rozšíření lesů, Vliv 
podnebí na les a vliv lesa na podnebí) – a pak 
také odborné předměty, jako jsou Nauka 
o  lesním prostředí, Ochrana lesů nebo Ekono-
mika lesního hospodářství. 

Kdo by se chtěl začíst hlouběji, knihy jsou 
k dispozici v mé kanceláři. 

Ing. Helena Drozdová
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Třicet let staré vzpomínky se neliší od skutečnosti...

Dostalo se mi pověření a cti udělat s panem 
Ing.  Bohuslavem Dvořákem, CSc., bývalým 
učitelem na naší škole, rozhovor k příležitosti 
jeho ocenění městem Hranice. Panu Dvořá-
kovi je už 80 let, dlouhodobě se věnuje lesnic-
tví a myslivosti. Jeho rod je tvořen převážně 
z  lesníků a sahá až do 16. století! Kdo tohle 
může říct? Více se o  této úctyhodné osobě 
dozvíte níže.

Někoho by mohlo zajímat, odkud pocházíte?

Tak podívej se naproti (vstane a ukazuje na 
fotografie na stěně). Pocházím z  lesnické ro-
diny. Můj otec byl hajný v Beskydech (ukazuje 
na starou fotografii jeho rodiny). Takže, naro-
dil jsem se v  Sedlišti u  Frýdku. Pak jsme byli 
po válce v  Nýdku a pak měl otec 
problémy  s  nohama, tak mu dali nejlepší 
úsek a to byl Paskov. Tam skončil také můj 
nejmladší bratr jako hajný.

Jak jste se dostal sem do Hranic?

No, bylo to dost obtížné, protože za naší doby 
jsme museli mít předškolní praxi. Vycházeli 
jsme ve čtrnácti letech a postup byl takový, že 
jsme většinou šli do učňovských škol. Uč-
ňovská lesnická škola byla v Bílé. No a nedo-
stal jsem se, takže jsem pracoval jako lesní 
dělník u  Lesního závodu Frýdek a večerně 
jsem studoval večerní školu pro pracující a 
pak jsem přestoupil na denní studium 
Střední všeobecně vzdělávací školy. Tak to je 
zase tady toto maturitní tablo (ukáže na foto-
grafii). Tam jsem maturoval v  Místku. Pů-
vodně to bylo gymnázium, i  teď je to pořád 
gymnázium, jenže tehdy to mělo název SVVŠ, 
Střední všeobecně vzdělávací škola, předtím 
jedenáctiletka, nyní Gymnázium Petra Bezru-
če.

Co máte všechno vystudováno?

No, tak tady je lesnická škola, ta druhá, to 
druhé tablo, třetí dole je lesnická fakulta 

(ukazuje dvě fotografie). Tak to jsou ty zá-
kladní. Fakultu jsem dělal až po vojně. My 
jsme měli tehdy ze škol umístěnky, tak jsem 
dostal umístěnku k Lesnímu závodu Janovice 
u Rýmařova na Bruntálsku. (…) No, a tak tam 
jsem začal studovat. Bylo to dálkové studium 
lesnické fakulty. Pak jsem dělal dvě postgra-
duální studia, dvouleté, takže v  podstatě de-
set let vysokoškolského studia, a pak jsem se 
vrhl na vědeckou aspiranturu, ale to všechno 
při zaměstnání. Tu jsem dokončil v pětačtyři-
ceti jako kandidát věd. No ale jinak jsem pra-
coval v provozu.

Jak jste se dostal přímo k učení?

Po skončení vysoké školy jsem pak hledal 
místo a já chtěl vždycky dělat polesného. Nic 
nebylo volného, ale bylo mi nabídnuto učit na 
učilišti v  Bílé. A  z  Bílé jsem zase dostal na-
bídku na vysokou školu, kde jsem dělal pět 
roků odborného asistenta. Mezitím se uvolni-
lo místo v Hranicích, tak jsem se tady dostal.

Co jste zde vůbec učil?

V  podstatě všechno. Nejdéle přidruženou vý-
robu, ten předmět už vůbec neexistuje, ale 
kdysi za nás byl. Pak jsem učil dlouho taky 
těžbu. I pěstování lesa jsem učil. No a některé 
ekonomické předměty. (…) Prostě učil jsem 
to, co bylo zapotřebí. Co mi tehdejší zástupce, 
RNDr. Karel Sargánek, co mi nařídil, to jsem 
musel učit. 

Jste stále aktivní myslivec?

Jsem aktivní myslivec? No, jsem pořád v 
mysliveckém spolku Drahotuše, za chvíli ti 
ukážu trofeje, ale mám velké zdravotní 
problémy, takže poslední dobou se honů ne-
zúčastňuji. V  letošním roce jsem se zúčastnil 
jen těch nejdůležitějších akcí. Teď mě čeká vý-
roční schůze, na kterou, jestli mi to vyjde, půj-
du.
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Nevím, jestli to není moc široká otázka, ale ja-
ký máte názor na dnešní myslivost?

Já jsem prošel celým vývojem. Protože jsem v 
té lesnické rodině, tak jsem zažil samozřejmě 
jiné doby, kdy jsme jako lesáci měli mezi 
myslivci určitá privilegia. No a to se postupně 
ztrácelo. Ta lidová myslivost, tam se mnoho 
vytvořilo. Oni se nám třeba smáli, že jsme oz-
brojení brigádníci, protože se pořád chodilo 
po brigádách, ale zase se dost udělalo. No a v 
současné době, kdy je nejhorší, že společnost 
není jednotná a všude tady vládnou zbohatlí-
ci, tito zbohatlíci skoupili některá bývalá 
myslivecká sdružení a ty členy, kteří za celý 
život udělali kus práce, do svého spolku ne-
vzali. Vzali si tam jenom pár chlapů, kteří byli 
ochotní pro ně krmit. To je zrovna zdejší pří-
pad, kolem školního polesí. (…) Nebo jsou ta-
ková sdružení, kde se možná už dvě skupiny 
lidí vystřídaly – ty vždycky revír vystřílejí a pak 
to vrátí státním lesům. To je hrozné. To je 
hrozné. Ale já jsem v tom mysliveckém 
spolku Drahotuše, tam, myslím si, že je to ta-
kové normální a máme dobrého myslivecké-
ho hospodáře. (…)

Teď se zeptám víc k oboru, co si myslíte o 
dnešním lesnictví nebo jaký k tomu máte 
vztah?

(smích) Já bych se nerad... To víš, byli odvo-
láni oba ředitelé, jak státních lesů (LČR, pozn. 
autora), tak vojenských lesů. Když nastoupí 
nová vláda, tak si na tyto pozice dá své figury 
ze své strany a co takoví lidé, ti ředitelé, za 
krátkou dobu, zpravidla tam nebývají ani celé 
čtyři roky, jen tři, co tam mohou dokázat. 
Když člověk dosáhne něčeho svého, tak ho 
odvolají. Předtím tam byl Ing. Daniel Szórád, 
absolvent naší lesnické školy. (…) Ten Ing. 
Szórád prošel různými funkcemi, než nastou-
pil na toto místo. Byl i ekonomicky vzdělán, 
měl doktorát z lesnické ekonomiky. Něco 

chtěl. Než se rozjel, přišla nová vláda a nová 
vláda na jeho místo dala bývalého ředitele 
Vojenských lesů a statků pana Ing. Josefa 
Vojáčka. Nyní přišla další vláda a zas toho Ing. 
Josefa Vojáčka odvolala. Mezitím se místo 
Ing. Josefa Vojáčka stal u VLS ředitelem pů-
vodně bývalý polesný Školního polesí 
Trutnov. Pak dělal ředitele Lesů ČR v Hradci 
Králové a dostal se k těm vojenským lesům. 
Taky celkem schopný člověk, a byl teď odvo-
lán, no. Co bude dál, to já nevím. Každá ta 
strana prostě sleduje určité zájmy a hlavně, 
aby na tom vydělala. A vůbec je nezajímají 
nějaká pěstební hlediska. To jsou všechno 
jenom žvásty, co oni provádějí. Hodně natě-
žit, hodně prodat a aby se měli dobře. A 
sponzorují strany.  Není to jednoduché. Vů-
bec nejlepší organizací, to ti asi kdokoliv star-
ší řekne, byla ta poslední před rokem 1990, 
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kdy organizačně 3 až 5 lesních úseků tvořilo 
polesí. Několik polesí tvořilo lesní závod a 
z  několika závodů byl podnik. Tam ta výro-
ba… Dělníci byli přímo na polesí, na závodě, 
takže to byla ta celistvá výroba, ale samozřej-
mě i ochrana a takovéto majetkové pojetí. A 
byla tam taky velká kontrola. Neexistovalo to 
tak jak dneska. Dneska se ti ztratí fůra a 
nikdo o ní neví. Za naší doby, kdyby ti chyběl 
metr ve skontru, tak byl s tebou udělán řádný 
pořádek. Úplně, takové lajdáctví při výrobě. 
Pak zrušili některá lesnická učiliště. Nejsou 
kvalifikovaní dělníci, jenom s různými kurzy, 
že. No a mechanizace taky udělala své. A pak 
dochází k umělému zdržování, aby se 
kůrovec dál množil. Takhle to chápu. Prostě, 
než nastoupí ty akciové společnosti, které vy-
hrály ty různé trendy, tak mezitím kůrovec že-
re a žere... Nelíbí se mi to. Ale tak snad by 
mělo jednou dojít ke změně. Lesnictví, to není 
jenom výroba dřeva. Ale všichni (pravdě-
podobně je myšleno vedení lesních podniků, 
pozn. autora) před 90. rokem, a už i za Ra-

kouska-Uherska, měli zájem. Platy nebyly 
velké, ale měli zájem, aby lesníci, lesní dělníci 
měli kde bydlet a aby lidé na venkově měli 
práci. Pak byli vyhnáni, že, do jiných podniků, 
šli za lepším výdělkem... Prostě ti naši staří 
předkové, kdyby vstali z hrobu, tak by si šli 
zpátky lehnout. (…)

Vy prý garantujete Zlatou srnčí trofej tady v 
Hranicích...

No, i okresní kolo. Když bylo málo kroužků, 
tak jsem dělal celý okres. No a tady vedu ten 
myslivecký kroužek od roku 1985. Teď v tom 
pokračuje dcera. Je učitelkou, má to teda 
složitější, ale my máme schůzky v sobotu, 
takže se to dá zvládnout.

Kdy jste odešel do důchodu?

Tak to bych musel teď... Berme to zpátky. 
Bylo mi jednašedesát, je mi osmdesát. Před 
devatenácti lety, tedy v roce 2002. To se 
navyšovalo každý rok. Odchod do důchodu 
byl původně v šedesáti a pak nám po dvou 
měsících vždycky přidávali.
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Teď jedna z posledních otázek. Když se 
ohlédnete životem zpět, změnil byste něco? 
Nebo co byste udělal jinak? Rozhodl byste se 
jinak? Třeba zvolil jiný obor...

Ne, obor v žádném případě, ale (s pou-
smáním) samozřejmě, že by člověk dělal 
mnohé věci… by se snažil dělat jinak. To je vý-
voj. Člověk dělá během života kotrmelce růz-
né. Ne všecko se ti daří. Nějaké problémy si 
vytvoříš sám, k některým ti pomohou jiní. No 
tak tomu bych se teď snažil vyhnout, ale už 
šanci nemám žádnou, že (smích). Je to zby-
tečné. Je taková rada pro ty staré lidi, že mají 
žít současností. Nehledět zpět a nehledět do 
budoucnosti, protože budoucnosti se nemu-
síš dočkat. (…) Je to třebas tak, jako když se 
staří chlapi rozvádějí, tak si myslí, že ta příští 
manželka bude lepší, a vyberou si zase ten 
stejný typ. Ti, kteří se rozvádějí, se potom roz-
vádějí několikrát v životě. Naštěstí u nás v ro-
dině to neplatí, ani u mých dětí, ani u mých 
vnuků, protože vnuky už mám taky velké. Už 
máme pravnoučata, tak doufejme, že to tak 
vydrží. Když si jednou vybereš, tak nic lepšího 
prostě nepoznáš, nic lepšího. To se ti prostě 
vrací, nevím, jak je to u vás, ve vaší rodině ... 
Prostě, když ses jednou rozhodl, tak je třeba 
u toho zůstat. A tak je to i s tím povoláním. 
Když jsem se jednou rozhodl, tak u toho mu-
sím zůstat. Dělal jsem pro les celý život, je to 
nakonec rodová tradice...

Poslední otázka. Kdybyste měl možnost něco 
vzkázat mladším studentům nebo vůbec mla-
dým lidem, nějaké životní moudro, co by to 
bylo?

Když se rozhodli pracovat v lesnictví, ať to 
vezmou vážně. Problémy přicházejí, 
problémy se řeší, ale kvůli problémům se 
neutíká a je třeba práci dělat poctivě, i když ti 
někdo dělá příkoří. No a v současné době se 
pokusit, pokud to jen trošku půjde, zvýšit si 

kvalifikaci tak, jak je teď požadovaná. Jestliže 
dříve, ještě za naší doby, byl maturant na 
vesnici někdo, tak dneska ani bakalář není. 
Ale bakalář je předpoklad být aspoň tím 
revírníkem. No a teprve inženýr je brán troš-
ku vážněji, že. Tak pokud je to jen trošku 
možné, berte tuto školu vážně, učte se i 
předměty, které vám zrovna nesedí. V životě 
se musí dělat i to, k čemu nemám takový 
vztah nebo se mi to nelíbí, ale potřebuji to 
pro svůj další rozvoj. I když často mají absol-
venti rádi, když přijdou po roce a říkají, že vů-
bec nepotřebují to, co se učili tady v 
Hranicích, všecko jich prý učí teprve provoz. 
Až teprve po dvaceti letech zjišťují, že vlastně 
všechno, co potřebují, je naučili tady v Hrani-
cích.

To je hezké.

No, je třeba, víš, to vzít vážně. Když teda zjis-
tím, že mi to lesnictví nesedne, tak s tím 
seknu a raději se hned pustím se do něčeho 
jiného. Za nás to bylo takové - ne každý se 
dostal, někdo toužil tuto školu dělat a z růz-
ných důvodů se na ni nedostal. A ten druhý, 
kterého to nebavilo, tam zabíral místo. Tak to 
by nemělo být. Měl by každý tu školu dělat 
opravdově.

Když jsem se chystal na tento rozhovor, ze-
ptal jsem se svého strýce, který maturoval v 
roce 1992, jestli ho neučil nějaký pan Bo-
huslav Dvořák. Kromě toho, že si na něj vzpo-
mněl, mi taky řekl, že to byl hodný a příjemný 
člověk. O den později jsem se na to samé ze-
ptal svého tatínka, taktéž maturoval v roce 
1992. Odpověděl úplně stejně. A můj názor 
se s těmi 30 let starými vzpomínkami sho-
duje.

Děkuji za rozhovor.

Martin Novotný, 2.B
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Opakovací puška Carcano Modello 38

Salvator Carcano je jméno italského šéfkon-
struktéra, které je neodmyslitelně spjato s vý-
robní řadou italských opakovacích pušek 
používaných na frontách obou světových vá-
lek.

Ranná verze z  roku 1891 vycházela ze systé-
mu Mannlicher, používala střelivo 6,5x52 mm 
a schránky na šest nábojů. 

Postupem času vzniklo mnoho dalších odvo-
zených modelů, nicméně teprve puška z roku 
1938 Carcano Modello 38 přinesla výraznější 
změnu v podobě výkonnějšího střeliva. 

Po stížnostech mužstva na nedostatečný vý-
kon dosavadního střeliva během tažení v Af-
rice totiž Italové pušku adaptovali pro 
modernější náboj kalibru 7,35x51  mm. Vý-
konnější střelivo sice zvýšilo dostřel 
i  přesnost, avšak italský průmysl nebyl 
schopen vyrábět zbraň ani její střelivo 
v  dostatečném množství. Výsledkem byly 
logistické potíže, a tak se v roce 1940 produk-
ce raději zastavila a raději se vrátila k  pů-
vodnímu kalibru. Část z  celkového počtu 
vyrobených pušek byly  zpětně přestavěny na 
staré náboje. 

Zbraně ráže kalibru 7,35 byly primárně urče-
ny pro východní frontu, ale i  tam je během 
roku 1942 nahradily staré pušky  s  ráží 
6,5 mm. 

V  přibližném počtu 94  500 kusů vyvezl Řím 
pušky s ráží 7,35 mm do Finska, kde je Finové 
používali za zimní války u týlových a zabezpe-
čovacích oddílů. Pár kusů se také dostalo 
k  prvosledovým jednotkám, ale netypické 
střelivo ztěžovalo zásobování. Navíc pevné 
hledí fixované na vzdálenost 200  m nevy-
hovovalo finské taktice boje. Po vypuknutí 
pokračovací války mezi Finskem a SSSR (1941 
– 1944) vrchní velitelství stáhlo italské pušky 
k námořnictvu a útvarům protiletadlové a po-
břežní obrany.

Základní údaje:
– Ráže: 7,35 mm
– Celkem vyrobeno: 285 000 ks
– Hmotnost: 3,4 kg
– Délka: 1 020 mm 
– Délka hlavně: 538 mm
– Úsťová rychlost střely: 757 m/s
– Dostřel: 900m  

Adam Onderka, 3.A 

Zdroje: Extra revue II. Světová válka speciál 
pěchotní zbraně 1939 – 1945 

Bajonet Carcanno model 1938 
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Pro inspiraci
Přinášíme vám dvě zdařilé ukázky slohových prací.

Záhada šumavských vrchů

Smečka vlků požírající laň. S  krvelačným po-
hledem ve světlech trhají kusy masa… Při 
tomto pohledu mi ztuhla snad veškerá krev 
v  těle. Vypadalo to, jako by ani nežvýkali, jen 
hltali a hltali celé kusy masa. S Pepou, pozo-
rujíce tyto hody, jsme leželi ve smrkové mlazi-
ně a jediný pocit bezpečí nám dodával vítr 
vanoucí směrem od smečky. Už se stmívalo a 
vlci, již dosyta přecpaní a s mordami od barvy 
začali pomalu odcházet směrem do kopce za 
houštinu. S Pepou jsme si řekli, že zítra si mu-
síme prohlédnout laň z blízka.

Samou nedočkavostí jsem se vzbudil těsně 
před svítáním. Po krátkém počítání, kolik ča-
su máme na průzkum před odchodem do 
práce, jsem vzbudil Pepu. Ještě se zalepený-
ma očima jsem jej táhl směrem k  lesu. Po-
hled na roztrhanou laň ležící v kaluži barvy se 
mnou nic neudělal. Jsem přeci myslivec, po-
myslil jsem si. Pouze jsem myslel na to, jaké 
trápení musel tento kus majestátní zvěře za-
žívat při souboji o  život. Jakmile Pepa spatřil 
strženou laň, přesvědčil se, že jeho dávící re-
flex funguje, jak má. Svou šavli hodil k  ne-
dalekému smrku, při pohledu na něj jsem 
v  jeho tváři spatřil lítost v  kontrastu se zne-
chucením.

 Podle stop kolem mršiny jsem poznal, že vlci 
nebyli jediní, kdo měli ten večer hody. Stopa, 
nápadně podobná stopě vlčí, ovšem bez ob-
tisknutých drápů, patřila rysovi. Mou po-
zornost vzbudil hluboký kousanec na krku 
oběti, který zasáhl tepny, takže laň vybarvila. 
Dle mé úvahy rys zaútočil ze zálohy a strhnul 
kus vysoké. Vůně barvy musela přilákat vlky a 
ti rysa vyhnali.

Po práci jsme s Pepou opět vyrazili do úkrytu 
nedaleko zdechliny a trpělivě vyčkávali, zda-li 
se rys vrátí pro svou kořist…

Karel Rožaš, 4.A

Vím, že tady jste!

(...) Viděli jsme to, co se každému lesnicky 
osvícenému člověku zdá při těch nejhorších 
nočních můrách. Na skládce za houštinou 
stáli dva ozbrojení muži. Položili jsme nářadí. 
Pomalu jsme se se spolupracovníkem Luká-
šem plížili blíž ke skládce. Neznámé osoby 
měly v rukou pistole a nervózně pochodovaly 
kolem kladovky, která nakládala velice cenné 
sortimenty smrku na výrobu houslí. „Dělej, 
dělej, nebo tě zastřelím!“ řval na pracovníka 
jeden z  mužů a přitom na něho namířil pis-
tolí. „To asi nebude normální postup, že?“ ze-
ptal se Lukáš. On toho totiž o  lesnictví moc 
nevěděl, vlastně ani nemusel, bylo to jasné 
přepadení. 

„Ne, toto opravdu není běžný postup. Děje se 
tady něco moc divného,“ odvětil jsem. 

„Zavoláme Martinovi, je to jeho revír, ten si už 
bude vědět rady,“ řekl Lukáš a začal hledat 
mobil. Vrtěl se a prohledával kapsy. „Sakra! 
Nemůžu ho najít!“ naštvaně přecedil přes zu-
by. Při otáčení na záda zapraskaly větvičky. 

„Ticho!“ ceknul jsem. Podíval jsem se směrem 
ke skládce. Rychle jsem chytl Lukáše za ra-
meno. Ten znehybněl. Jeden z  chlapíků se 
přikrčil a začal očima projíždět okraj lesa. Při-
krčili jsme se. 

„Snad nás neviděl,“ zakoktal jsem. 

„Co blbneš? Tady nikdo nebude, vždyť se po-
dívej, co je tu popadaných stromů!“ řekl ten 
vyšší. 
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„Máš pravdu, co by tady kdo dělal?“ za-
mumlal zloděj. 

Lukáš pomalu vytáhl telefon a chtěl začít vo-
lat. 

„Neblázni, vždyť nás uslyší!“ zašeptal jsem. 

„No jo, napíšu zprávu,“ povídá Lukáš.

Pomoc, na skládce pod Klostermannovou lavič-
kou dva ozbrojení muži – únos kladovky!

Opět jsme popolezli nahoru, abychom viděli. 
Kladovka už byla skoro plná. Vtom se ozvalo 
zvonění mobilu…

„Vypni to, dělej, dělej!“ začal jsem křičet. 
Okamžitě jsme se dali na útěk, bylo totiž víc 
než jasné, že už o  nás vědí. Utíkali jsme tak 
rychle, jak se jen dalo. Jeden z nich se zbraní 
v  ruce běžel za námi. „Prásk!“ ozval se vý-
střel. 

„Ty vole, ten magor po nás vystřelil!“ vydě-
šeně vykřikl Lukáš. 

Zaběhli jsme do starého seníku. Schovali 
jsme se za balíky a doufali, že nás nenajde. 

Byli jsme vyděšení k  smrti, ale nebylo to nic 
oproti tomu, co následovalo. Leželi jsme 
vmáčknutí mezi balíky a modlili se. 

„Prásk!“ ozval se druhý výstřel. „Vím, že tady 
jste!“ naštvaně křikl zadýchaný muž. Slyšel 
jsem kroky, které se čím dál tím víc přibli-
žovaly. V  ten moment jsem si přál být ba-
líkem slámy. Už jsem čekal, že nás najde, 
když vtom zakřičelo několik hlasů: 

„Policie České republiky, jste zatčen!“ 
A  v  okamžiku muž ležel na zemi  s  pouty na 
rukou…

Spadl nám kámen ze srdce. „Už jste v bezpečí 
kluci,“ řekl nám známý hlas. Byl to Martin. 
Odvezl nás na ubytovnu a chvíli si s námi po-
vídal. Konečně už bylo po všem.

Když jsem tuhle historku z  brigády na Šu-
mavě povídal spolužákům, nestačili se divit a 
někteří i  záviděli. Ale upřímně, není co závi-
dět. Na tuhle kuriozitu dlouho nezapomenu.

Vojtěch Petrů, 4.A
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Spát v moři hvězd
Christopher Paolini

Po dlouhé době se to konečně stalo, CHS vy-
dal novou knihu. Ale je to úplně něco jiného, 
než to, na co jsme od něj zvyklí. Žádní draci, 
kouzla, elfové atd. Ale hvězdy, vesmír, mimo-
zemšťané a jiné. CHS se rozhodl nám před-
stavit sci-fi knihu. Hlavní hrdinkou je 
xenobioložka Kira Navárezová, která právě 
pomáhá  s  týmem vědců zajistit planetu pro 
to, aby zde mohla vyrůst nová kolonie. 
Jednoho dne musí Kira prozkoumat nové 
místo, kde senzory zachytily něco nového. Ki-
ra tam letí a při průzkumu objeví mimozem-
skou stavbu. Kira je nadšená, protože se 
povedlo objevit zatím pouze jednu mimo-
zemskou stavbu. Je to průlomový objev, který 
ovšem bude mít obrovské následky. Kira tam 
totiž objeví mimozemský organismus, který jí 
vnikne do těla. Vzhledem k tomu, že kniha je 
opravdu dlouhá, (dohromady dávají oba dva 
díly cca 800 stran) tak budete přeskakovat. 
Po té, co je Kira ošetřena na jejich vesmírné 
lodi, se dozvídá, že mezitím, co byla v bezvě-

domí, šla ona, její posádka a celá soustava do 
karantény a celou situaci vyšetřuje SSV, což je 
vojenská organizace, která dohlíží na vesmír. 
Po nějaké chvíli se organismus probudí a skrz 
Kiru zmasakruje většinu své posádky, včetně 
svého snoubence Alana. SSV ji dá zavřít a 
zkoumá ji. Po nepříjemném zkoumání jejího 
těla, které je momentálně celé, kromě obliče-
je, pokryté tím organismem, se stane jedna 
nečekaná věc. Zaútočí mimozemšťani. Jestli 
chcete vědět, co bude dál, tak si knihu musíte 
přečíst. Děj je poměrně složitý na vyprávění, 
pokud nevíte o  všem, co se stalo. Když si 
myslíte, že víte, co bude dál, objeví se zase 
něco jiného. Bylo to mé první fantasy, které 
jsem četl a mohu říct, že jsem si to užil. Tato 
kniha vyhrála cenu za nejkrásnější obálku 
roku 2021. Těším se na to, co pro nás CHS 
připraví příště, a já osobně bych se nezlobil, 
kdyby to bylo něco ze světa Eragona. 

Jiří Kohn, 4.A
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Kladivo boží
Eric Schumacher

Rád bych vás seznámil  s  novým historickým 
románem, který je založen na pravdivých 
událostech. Příběh nám vypráví o  Hákonu 
Haraldsonovi, který byl králem Norska Haral-
dem Krásnovlasem svěřen do výchovy svému 
křesťanskému příteli králi Ethelstanovi. 
Hákon je tedy vychováván jako křesťan,  a 
dokonce konvertuje na křesťanskou víru. Bě-
hem svého života v  Anglii se dozví, že jeho 
otec zemřel a jeho nevlastní bratr Erik Krvavá 
sekera pobil své bratry a ujal se vlády. Hákon 
je vyslán zpět do Norska k  příteli jeho ze-
snulého otce Jarlu Sigurdovi. Během cesty po 

moři je Hákon napaden nepřátelskou lodí, 
dojde ke sporu  s  jedním členem posádky a 
zbytek členů posádky Hákona odsuzuje za to, 
že se drží křesťanství a že nebyl vychováván 
jako seveřan. Během příběhu se Hákon 
dostane do nebezpečných situací, snaží se 
získat spojence pro boj proti svému bratru, 
což ho dožene až ke sňatku. Tato kniha je vel-
mi chytlavá, i  když v  některých pasážích 
nudná. Knihu mohu jen doporučit a doufám, 
že autor vydá další knihy.

Jiří Kohn, 4.A
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Spider-man No Way Home

Spider-man NWH je nejnovějším filmem od 
studia MARVEL a SONY, kteří společně na fil-
mech o  pavoučím hrdinovi spolupracují (SO-
NY Spider-mana vlastní a studiu MARVEL jej 
pronajímá). Tento díl se odehrává hned po 
událostech filmu Spider-man Far From Ho-
me, kdy Mysterio (Jake Gyllenhaal) odhalil to-
tožnost Petera Parkera (Tom Holland). Obviní 
jej z toho, že ho zabil a že útok na Londýn je 
jeho práce. Od té doby to jde  s  Peterem od 
desíti k pěti. Musí se odstěhovat, vyslýchá ho 
policie, půlka lidí ho podporuje a půlka jej 
nenávidí. Největší rána přijde, když se kvůli 
tomu všemu on a jeho přátelé Ned (Jacob Ba-
talon) a MJ (Zendaya) nedostanou na vysokou 
školu kvůli předešlým událostem. Peter,se za 
dané skutenosti cítí zodpovědný, a tak se roz-
hodne jít za Doctorem Strangem (Benedict 

Cumberbatch) a poprosí jej, jestli by mu 
nemohl nějak pomoci. Doctor Strange se roz-
hodne mu pomoci, ale nedopadne to tak, jak 
si představoval. Tento díl Spider-mana se 
vskutku vyvedl, skvělé obsazení, hudba, efek-
ty. Když si myslíte, že víte, co se bude dít, tak 
se nakonec ukáže, že vše je úplně jinak. Uvi-
díte spoustu opravdu STARÝCH známých tvá-
ří, jak dobrých, tak i špatných. Spousty zvratů, 
lží, beznaděje a nakonec i smrti. Ve filmu za-
zní i  legendární hláška: „S  velkou silou při-
chází velká zodpovědnost.“ Nebudu lhát, 
ukápla mi slza. A na závěr bych chtěl říct, že 
na začátku filmu si myslíte, že víte, proč se 
tento díl jmenuje Bez domova, ale pravda je 
taková, že až na úplném konci si uvědomíte, 
proč dostal film právě zmíněný název.

Jiří Kohn, 4.A
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Kam na výlety v Moravskoslezském kraji…

Tarzanie

Pro milovníky výšek a adrenalinu je ideální 
horský lanový park Ráztoka v  Trojanovicích. 
Nabízí pět možností, po kterých se můžete 
vydat. Trasy jsou určeny jak pro začátečníky, 
tak i  pro odvážné lezce. Můžete si tam vy-
zkoušet i power fun neboli skok ze 13 metrů. 
Jen pro odvážné povahy. Doporučujeme jako 
fajn výlet pro partu lidí. 

HEIPARK Tošovice

Celoročně využívaný areál jen cca 20 minut 
autem od Hranic je Heipark v Tošovicích. V zi-
mě můžete navštívit sjezdovky, které jsou 
ideální pro všechny věkové kategorie. Také 
můžete vytáhnout běžky nebo vyzkoušet 
snowtubing. V  létě si můžete přijít zaplavat, 
zahrát plážový volejbal, sjet bobovou dráhu 
nebo si zajít na trampolíny. Nově je také 
otevřený bikepark  s  traily pro začátečníky 
i pokročilé. 

Bílá Opava, Praděd

Stezka Bílé Opavy se nachází v srdci Jeseníků. 
Jsou dvě možnosti turistických tras, žlutá ná-
ročnější trasa s vodopády a modrá s krásnou 
vyhlídkou. Stezka začíná v  Karlově Studánce 
u prvního vodopádu a končí výstupem k cha-
tě Barborce pod Pradědem, kde si po výstu-
pu můžete dát něco na zub. Pro méně 
odvážné se ještě nabízí možnost jít po asfalt-
ce pěšky nebo na kole.  Od hotelu Hvězda 
jdete pořád nahoru, až na děda Praděda. 
Můžu doporučit na kole, za ten sjezd to stojí.

Slezské zemské muzeum 

Slezské zemské muzeum obsahuje šest expo-
zičních areálů. VVýýssttaavvnníí  bbuuddoovvaa--  MMüülllleerrůůvv  
ddůůmm v  Opavě. Expozice Příroda Slezska, kde 
autoři přibližují přírodní podmínky v regionu. 
Najdeme zde významné zástupce rostlinných 
čeledí z  chráněných oblastí. V  části zoologie 
jsou především druhy žijících ve Slezsku. 
Další součástí muzea je aarrbboorreettuumm  NNoovvýý  
DDvvůůrr. Pyšní se bohatou sbírkou Dřevin pěti 
světadílů. Najdeme zde 7 tisíc druhů rostlin 
z  různých koutů světa. Arboretum proslavila 
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sbírka Rhododendronů, která je jedna z  nej-
hojnějších v ČR. Třetí expozice z 6 je NNáárrooddnníí  
ppaammááttnnííkk  IIII..  ssvvěěttoovvéé  vváállkkyy. Součástí expozice 
je také expoziční objekt SSrruubb  PPeettrraa  BBeezzrruuččee  
nnaa  OOssttrraavviiccii a ppaammááttnnííkk  PPeettrraa  BBeezzrruuččee  
vv   OOppaavvěě. Expozice vás vtáhne do příběhu 
básníka. A poslední je AArreeááll  ččss..  ooppeevvnněěnníí.

Fotbal Golf Rybí

Ideální odpoledne pro lidi, kteří si rádi 
kopnou do míče, je určitě na Fotbal golfu 
v Rybím nedaleko Nového Jičína. Je zde 18 ja-
mek, které musíte překonat, např. vykopnout 
míč do skruže nebo do sítě. Také je tady malý 
bar s posezením venku. U pokladny si zaplatí-
te 200 Kč na osobu, a pokud 
jste ve skupině 4 a více lidí, 
tak máte menší slevu. Všech 
těch 18 jamek zabere asi 
hodinu a půl. Celý golfový 
areál si můžete obejít, ko-
likrát chcete. S  kamarády 
tam chodíme často a i  pro 
mě jako holku je to zábava, 
takže určitě doporučuji.

Velký Javorník

Máte radši výšlapy než chození po památ-
kách, ale zase ne nic náročného? Tak vám 
určitě můžeme doporučit Velký Javorník. My 
vždy vycházíme z  vlakového nádraží ve Ve-
řovicích. Z  Veřovic vedou dvě trasy, první (7 
km) směřuje oklikou přes rozcestník Malý 
Javorník. Druhá se vine přímo nahoru a je asi 
5 km dlouhá. Nahoře je horská chata a roz-
hledna, ze které je nádherný výhled na okolí. 
Dá se jít v  létě i  zimě. V  zimě doporučujeme 
vzít sebou lopatu nebo boby, ale dá se sjet 
i po zadku. 

Adéla Stanovská 1.A
Markéta Kleinová, 1.A
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Obraz
Inspirace románem Obraz Doriana Graye od 
Oscara Wildea

Visí obraz v galeriiPotřísněný krvíVyrván z rukou malířovýchPropíchnutým trní
Srdce, duše vzata bylaTeď láska z mysli vymizelaV prázdné chodbě leží těloMilovati kdysi chtělo

Pohled prázdný, oči kalnéTvář bledá jak stěnaPo tváři tečou slzy skelnéUprostřed hrudi střela
Jak jest malíř pošpiněnJeho dílo takéTmavě rudou tekutinouObraz mizí, stárne

Tak jak kvítek od růžeVadne, padá dolůTak skončí i každý malířCo má v díle smůlu

Voják
Sedí osoba

V tichu nicotném

Dýše sotva
V kraji němém

Vrány na větvích

Pach krve zával

A těla mrtvých

Plakal, když jim mával

Jediný voják zůstal

Válka však nekončí

Hloupých lidí je spousta

Lidem se nikdo nezavděčí

Na křídlech múzy

Strom
Pojď blíže, pojď blíž

Mě se bát nemusíš

Světla tě dovedou

Na cestu širokou

Až přijdeš ke stromu

S kořeny obřími

A jámou bezednou

Opředenou vavříny

Vstup do království

Uprostřed lesa kraj

Kde nikdo nebydlí

A nikoho nehledaj

Jakmile vstoupíš sem

Temnota nicotná

Stáhne tě tady sen

Neboj, já nejsem zlá

Můžeme si tu hrát

Spolu navěky

A kořenů se ptát

Proč jsou rýhy na kmeni

Kristýna Bémová, 2.A
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Hra
Ano, vnímám dění i za našimi hranicemi a docela 

depresivně mě inspiruje k textům…

Je to jen hra

Do které nikdo z nás nevidí

Je to jen zábava

Avšak ne pro lidi

Támhle za obzorem

Je hlína od krve

Máš oči jestřába

Však připadáš si slepý

Tuhle mozaiku

Už nikdo nikdy neslepí

Smrdí to malérem

A není to poprvé

Tak toužíš zakřičet do všech stran

Že tuhle odpornou hru nechceš hrát

Nevědět, zda se dožiješ dalšího rána

Jen jako figurka na šachovnici stát

A když to přežiješ, tak počítat mrtvé

Na obou stranách barikády

Máš na srdci spoustu šrámů a ran

Když vzpomeneš na tu, co máš rád

Jak probouzí se pokaždé sama

A smutek ji nutí do zpěvu se dát

Je těžké nepodlehnout strachu

Když v zákopu umíráš hlady

Je to jen prach

Který na duši tvou sedá

A vzpomínky víří

Vítr nekonečných změn

Teď přeješ si jen

Ať už to pomine

Je to ten strach

Který ti bere slova z úst

Realita na talíři

Pocit, že nemůžeš se hnout

A zbavit se pout

Snad ti promine

Tak toužíš zakřičet do všech stran….

Divočina našich snů
Odkudsi zevnitř derou se na povrch slova, nad kterými ani nepřemýšlím. Jen poslouchám Beethovena, Mozarta, Chopina a píši…

Žijeme v divočině našich snůA nevnímáme realitu dníZítra, až se probudímeKolem nás bude jiný svět

Jako pohrobci minulých dobSe přes rameno ohlédneme zpětNa všechny ty pohromyZapomenem, že jsme to my

Nechceme umírat v beznadějiTenhle den není posledníA my se ještě neloučímeJeště neřekli jsme sbohem

Země pod nohama krvácíA marně líže si své rányKamsi do prázdna se vytrácíMé úpěnlivé volání o pomoc

Poslední zbytky mého svědomí Se mi s hrůzou drolí v dlaníchNazítří pomalu smývámZ tváře svůj včerejší smích 

V televizi se odehrává životChceme jen bezstarostně snítO pohádkových postaváchJež obývají s námi náš byt

Nepodlehli jsme pokušeníVe zvonivém zvuku klavírůJež kdesi v přepychových sálechHrají svou nekonečnou etudu
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Porcelánové blues

Po několika fůrách složeného dřeva a hledání 

inspirace jsem konečně dopsal další věc…

Stejně křehká jako porcelán

A přitom někde uvnitř tak silná

Tak sladce ztracená v moři slibů

Dvořících se pánů

Duše, ten drsný hrubián

Občas se do hábitu nevinnosti schová

Víla zrozená z kapek rosy

Brzy k ránu

Slunce na tváři úsměv kouzlí

Když u řeky tichou píseň zpívá

Ta prostá něžnost jejích dlaní

Srdce pohladí

Potom pozdě k večeru obejme tvůj splín

Stejně neuvěříš, že je to možné

A zbytky myšlenek roznese vítr

Někam v dál

Na tvrdé pryčně se špatně usíná 

Možná byla by lepší postel s nebesy

Místo piva radši sklenice vína

A místo drdolu rozpuštěné vlasy

Asi

Ústa sladká jako kapka medu

Tiše se o zem tříští její smích

Oko máš zabořené v krasohledu

Krásných pokušení

Zralá jako víno těsně před sklizní

S kůži zbarvenou podzimním sluncem

Oddává se kapkám dešťovým

Ve slastném hřmění

Teplá letní noc dýchá vzrušením

Ona na mechovišti spí celkem nahá

A ty jen nesměle přešlapuješ

Na místě

Nechceš ranit tu křehkou krásu

Spíš jen nevinně tu sníš o jedné Janě

Utopený ve svých představách

Tak bolavých

Na tvrdé pryčně se špatně usíná…

Ondra Kubíček – Kuba
absolvent naší školy z r. 2009
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Kaligramy
GGuuiillllaauummee  AAppoolllliinnaaiirree, jeden z významných francouzských básníků počátku 20. století a rovněž 
jeden ze zakladatelů moderní poezie ve své sbírce KKaalliiggrraammyy (1918) uveřejnil hravé texty 
sestavené do podoby různých obrazců. Podívejte se na některé výtvory vašich spolužáků, 
inspirované jeho tvorbou.

Eliška Falešníková,3.B

Jaroslav Koreš,3.B

Johana Šimková,3.B
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Kde zazněla tato hláška?
Několika studentům z naší školy jsem poslala dotazník s hláškami z českých filmů a pohádek. 
Všichni si vedli opravdu dobře. Na pravé straně je uvedeno, kolik lidí mělo správné odpovědi. 
Pro zajímavost si tento dotazník můžete také vyzkoušet a u poslední otázky máte uvedeny 
správné odpovědi. Tak hodně štěstí!

(1) 

„„JJee  ttoo  rreebbeell!!  PPřřii  zzaattýýkkáánníí  ttřřii  vvoojjáákkyy  ttěěžžccee  
zzrraanniill,,  ddvvaa  zzhhmmoožžddiill  aa  jjeeddnnoohhoo  zzeessmměěššnniill..““

a) Pyšná princezna
b) Šíleně smutná princezna
c) S čerty nejsou žerty

Počet správných odpovědí: 13/13

(2) 

„„ŠŠvvaaggrroovváá!!  NNeeddoojjeell  sseemm..  TTrrooššiiččkkuu  jjsseemm  
ššttrreejjcchhnnuull  bbaarráákk..““

a) Ať žijí duchové
b) Bylo nás pět
c) S tebou mě baví svět

Počet správných odpovědí: 10/13
(3) 

„„NNoo  ttaakk  ccoo  zzddrržžuujjeettee??  MMyy  jjeeddeemmee  ssvvěěttiitt  
kkoosstteell  ddoo  ŠŠvvýýccaarrsskkaa..  JJeeďď  vvoollee!!““

a) Čert ví proč
b) Dívka na koštěti
c) Postřižiny

Počet správných odpovědí: 6/13

(4) 

„„JJeennoommžžee  ttyy  ssiiss  bbrraall  mmaammiinnkkuu,,  kkddeežžttoo  mmnněě  
vvnnuuccuujjeešš  ssaammýý  cciizzíí  hhoollkkyy..““

a) Tři oříšky pro Popelku
b) Jak se budí princezny
c) Nejkrásnější hádanka

Počet správných odpovědí: 5/13

(5) 

„„CChhlleebbaa  ss  ttvvaarroohheemm  nneebboo  žžiivvoott!!““
a) Lotrando a Zubejda
b) Panna a netvor
c) Tři veteráni

Počet správných odpovědí: 13/13

(6) 

„„IInnžžeennýýrrkkaa,,  ttoo  jjee  nněěccoo,,  aauuttoo  mmáá  zz  TTuuzzeexxuu,,  
ppeenněězz  jjaakk  ššlluuppeekk......““

a) Hoří, má panenko
b) Vesničko má středisková
c) Slunce, seno a pár facek

Počet správných odpovědí: 9/13
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(7) 

„„MMěě  bbyy  jjeennoomm  zzaajjíímmaalloo,,  kkddee  uudděěllaallii  
ssoouuddrruuzzii  zz  NNDDRR  cchhyybbuu..““

a) Jak dostat tatínka do polepšovny
b) Pelíšky
c) Můj brácha má prima bráchu

Počet správných odpovědí: 11/13

(8) 

„„VVyyddrržž,,  PPrrťťkkaa,,  vvyyddrržž!!““
a) Jak se točí Rozmarýny
b) Obecná škola
c) Sněženky a machři

Počet správných odpovědí: 10/13

(9) 

„„NNeeppoottěěššiill  jjssttee    mmnnee,,  aallee  aannii  jjáá  vvááss  
nneeppoottěěššíímm..““

a) Marečku, podejte mi pero!
b) Lucie, postrach ulice
c) Šakalí léta

Počet správných odpovědí: 13/13

(10) 

„„JJeeďď  ddoo  PPeellhhřřiimmoovvaa,,  pprroohhllííddnnii  ssii  
kkrreemmaattoorriiuumm,,  aaťť  vvííšš,,  ddoo  ččeehhoo  jjddeešš..““

a) Pane, vy jste vdova
b) Vesničko má středisková
c) Smrt krásných srnců

Počet správných odpovědí: 8/13
(11) 

„„TToo  jjssoouu  bblleecchhyy  ppssíí,,  ttyy  nnaa  ččlloovvěěkkaa  nneejjddoouu..““
a) Na pytlácké stezce
b) Holky z porcelánu
c) Na samotě u lesa

Počet správných odpovědí: 11/13

(12) 

„„MMaammiinnkkaa  mměě  uuttřřeellaa  llooppuucchheemm,,  bbyyllaa  ttaamm  
bbeerruušškkaa..““

a) Jak se krotí krokodýli
b) S tebou mě baví svět
c) Šest medvědů s Cibulkou

Počet správných odpovědí: 13/13
(13) 

„„TTyy  mmáášš  ssvvaallyy,,  jjáá  mmáámm  ččáárryy..““
a) Mrazík
b) Princ Bajaja
c) Jak vytrhnout velrybě stoličku

Počet správných odpovědí: 7/13
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Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10b, 11c, 12b, 13a, 14b, 15a, 16a, 17b, 18b, 19a, 20a

Eliška Hrabcová, 2.B

(14) 

„„PPrroossíímm  vvááss  aa  tteeďď  ssee  mmii  hhooddiinnkkuu  nneehhýýbbeejjttee,,  
aaťť  nneejjssttee  rroozzmmaazzaannýý..““

a) Za humny je drak
b) Tři bratři
c) Fimfárum

Počet správných odpovědí: 10/13

(15) 

„„DDěěllááttee  mmaacchhrryy  aa  hhaajjzzll  mmááttee  nnaa  cchhooddbběě!!““
a) Dědictví aneb kurvahošigutentag
b) Černí baroni
c) Jáchyme, hoď ho do stroje

Počet správných odpovědí: 13/13

(16) 

„„KKddoo  ttoo  bbyyll??  OOmmyyll......  AA  ccoo  cchhttěěll??““
a) Vratné lahve
b) Kolja
c) Po strništi bos

Počet správných odpovědí: 7/13

(17) 

„„TToo  jjee  ddoosstt  dděěddkkuu,,  žžeess  nnááss  ttaakkyy  jjeeddnnoouu  
vvyyvveezzll......““

a) Sněženky a machři
b) Slavnosti sněženek
c) Rozmarné léto

Počet správných odpovědí: 10/13 (18) 

„„TToo  kkyysseelloo  jjee  mmoocc  kkyysseellýý....  aa  tteenn  bbrraammbboorráákk  
jjee  mmoocc  bbrraammbboorroovveejj!!““

a) O Krakonošovi
b) Krkonošské pohádky
c) Hrátky s čertem

Počet správných odpovědí: 9/13

(19) 

„„OOmmlluuvvttee  hhoo,,  jjee  ttoo  pprroossttýý  ppoobbííjjeečč  mmuucchh––
flfláájjbboojj..““

a) Tři veteráni
b) Tři mušketýři
c) Vrchní, prchni

Počet správných odpovědí: 9/13

(20) 

„„CCoo  bblláázznnííttee!!  DDyyťť  jjssoouu  ttaaddyy  lliiddii!!““
a) Poslušně hlásím
b) Cesta do hlubin študákovy duše
c) U pokladny stál

Počet správných odpovědí: 10/13
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Sranda z lesa od Homelesa

Pan učitel SkotnicaSkotnici se nelekejmea na pleš mu nekoukejme.Fyziku se naučíš,jinak rychle poletíš. 

Kuchař, číšník je tvůj obor,to, když nevíš, co je odpor.Fyzis, gravis není těžký,sestroj hned sil rovnoběžky.
Každý žák je na něj krátký, jak v reálu, tak i z látky.Dynamika, mechanika,běda ti, když nejsi zticha.

Kokš a Bobš
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