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Obsah Milí čtenáři,

Tento školní rok utekl jako mávnutím 
kouzelného proutku a před námi je už jen pár 
týdnů školy.   Všichni jsme odhodili teplé 
vrstvy, stejně jak zvěř vyměnila svou srst, 
a  s  očekáváním vyhlížíme  vytoužené 
prázdniny. A  s  tím vším přichází i poslední díl 
našeho časopisu pro tento školní rok, který 
také obměnil svůj starý obal za nový, aby 
nezůstal pozadu a držel se zmíněnými 
změnami krok.

A  protože je v  tomto ročníku naše vydání 
poslední, připravili jsme si pro vás opravdu 
zajímavé perličky ke čtení. Přijdou si na své jak 
milovníci přírody, kteří se mohou dozvědět 
něco nového například o teriérech či jezevčích, 
tak i ti, kteří chtějí vědět, co je „čeká a nemine“ 
- pro ně máme připraven horoskop. Pro naše 
ostrostřelce nesmí chybět článek o zbrani. Pro 
ty, které zajímají všemožné akce naší školy, 
máme také plno třešniček. Od lyžáku druháků 
přes turnaj ve volejbale či účast naší školy na 
výstavě Silva Regina až po účast našich trubačů 
na přehlídce v  Kostelci. No a pro ty, kteří 
neradi čtou, tu máme opět nějaké memes pro 
odlehčení dne.

V  neposlední radě nesmíme zapomenout na 
naše čtvrťáky, pro které je toto období jako 
procházka trnovým sadem, proto na ně všichni 
mysleme a držme jim palce, aby se všem ta 
jejich zkouška „dospělosti" povedla.

To je od nás vše, přejeme vám pěkné počtení a 
hezký zbytek tohoto školního roku.

Váš tým redaktorů
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Milí čtenáři,

držíte v ruce poslední číslo časopisu v tomto školním roce. 

Nejhektičtější období je v plném proudu. Maturanti zahájili svůj finální běh čtyřletého snažení na 
škole. Písemky mají za sebou, před sebou ještě spoustu práce. Přeji všem u zkoušek klid, rozvahu a 
štěstí!

A co ještě najdeme v našem nabitém kalendáři?

Nejprve trochu připomenu již proběhlé akce – např. úspěšný lyžák, který se vydařil nejen po stránce 
počasí, ale také výborně posloužil ke stmelení kolektivu druháků. Uspořádali jsme školní i místní kolo 
mezinárodní soutěže YPEF, vyjeli jsme s trubači do Kostelce nad Černými lesy na studentskou soutěž 
v mysliveckém troubení a vábení jelenů. Nesmím opomenout ani přátelské utkání ve volejbale mezi 
učiteli a žáky, který uspořádal kroužek volejbalu. Také jsme po dvou letech přivítali rodiče na třídních 
schůzkách. A máme za sebou i letošní přijímačky. 

Teď tedy, co máme v plánu dál: exkurze pro třeťáky nebo třeba dvoutýdenní provozní praxe pro 
druháky a třeťáky u  lesnických subjektů. Na konci května budou třeťáci skládat zkoušky pro získání 
zbrojních průkazů. Nezapomeňme ani na tradiční akce konané v  závěru školního roku – soutěž 
lesnické všestrannosti nebo sportovní den. 

Do toho se budou samozřejmě konat výše zmíněné maturitní zkoušky, které po dvou letech covid 
nechává konečně bez povšimnutí. 

Také domovy mládeže přichystaly nebo chystají celou řadu aktivit nejen pro své ubytované. Na DM 
Teplická si kluci zkusili nachystat zdravější večeře – salátové mísy. Také zde připravili myslivecký kvíz 
nebo odpoledne se stolními hrami. Kroužek florbalu uspořádal velikonoční turnaj a opět jsme 
vyrazili do divadla.

řím� z ředitelny



3

Hektické jarní období zažívají jako každý rok také na polesí. Zalesňovací práce jsou již minulostí, 
prváci i  druháci se zapojili díky jarním praxím. Bez této pomoci je práce na polesí mnohem 
náročnější, což jsme si za uplynulé dvě jarní období vyzkoušeli. O  to víc dokážeme vnímat, že se 
vracíme do starých kolejí. 

V neposlední řadě chci ještě zmínit aktivity lesní pedagogiky. Opět ruku v ruce s uvolněními i zde se 
kalendář akcí plní až po okraj – kromě dopoledních programů pro blízké MŠ i ZŠ jsme se  s  lesní 
pedagogikou prezentovali na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina, který 
proběhl v Brně. Také jsme se prezentovali na zábavném čtvrtečním dopoledni spojeném s oslavou 
Dne Země v Rožnově pod Radhoštěm.

A  co říct v  závěru? Zopakuji zejména přání štěstí, klidu a rozvahy našim maturantům. A  chci také 
vyjádřit dík všem, kteří se do chodu školy zapojují i nad rámec svých základních povinností.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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Od 1. 6. 2022 dochází k navýšení ceny za ISIC – studentský průkaz. 

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status 
studenta. Průkaz se uznává ve 127 zemích. 

Pořízením ISIC karty získáváte možnost uplatnit slevy na více než 2 200 místech v ČR a samozřejmě 
na nesčetných místech v zahraničí.

Průkaz je také akceptován mnoha institucemi nebo ve veřejné dopravě jako potvrzení věku a statusu 
studenta.

Výhody školního ISIC:

    • průkaz vám zůstává po celou dobu studia,

    • prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč,

    • prodloužení v dalších letech 250 Kč,

    • v případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

ISIC v běžné distribuci mimo naši školu stojí 500 Kč a není možné jej prodlužovat.

Využijte také možnost digitální verze ALIVE APP.

IISSIICC  pprrůůkkaazzyy  nnaa  šškkoollee zajišťuje projektová manažerka HHeelleennaa  DDrroozzddoovváá (tel. 602  754  374, e-mail 
drozdova@slshranice.cz).

měn� ce� průkaz� ISIC 
� jeh� prodlužování
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Ve spolupráci se slovenskou společností Margita nabízíme možnost nechat si ušít žákovskou 
uniformu.

Zájemci se spojí s Margitou na tel. čísle 00421 918 526 375 nebo na e-mail margita@margita.sk a 
domluví se na termínu schůzky a dalším postupu. Margita sídlí v Čadci těsně za hranicemi ČR a SR.

Přibližná doba výroby jsou 2 měsíce od objednání. 

Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do konce roku 2022.

Pánská uniforma:

sako 3 850 Kč

kalhoty 1 500 Kč

vesta 1 500 Kč

Dámská uniforma:

sako 2 800 Kč

sukně    940 Kč

vesta 1 400 Kč

kalhoty 1 245 Kč

Kontaktní osoba ve škole pro případné dotazy je Helena Drozdová (tel. 602  754  374, 
drozdova@slshranice.cz).

abídk� žákovskýc� 
uniforem
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Možná právě teď nešťastně sedíš nad letáky nebo brouzdáš nabídkami vysokých škol. Možná po-
sloucháš kamarády, kteří si nadšeně sdělují, kam budou pokračovat, kam se bude dál ubírat jejich 
studium a vlastně i celý život. Možná na tebe dotírají rodiče a ptají se, co chceš dělat dál. A možná, 
že to ani sám nevíš.

Pokud pořád nejsi rozhodnutý, kam na výšku, mám tu pro tebe jeden tip. O brněnské „lesárně“ – 
Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově univerzitě – jsi už určitě slyšel. Proč jít ale studovat zrov-
na sem? Čti dál a třeba tě přesvědčím, že LDF je trefa do černého. Nebo spíš do zeleného. 

Pokud by ses mě zeptal na hlavní důvod, proč si vybrat zrovna brněnskou lesárnu, odpověď bude 
jednoznačná – skvělá atmosféra. Jen těžko se v celé republice hledají fakulty, které by byly tak přívě-
tivé, nebojím se použít slovo rodinné. Začněme našimi vílami kmotřičkami ze studijního – kromě 
toho, že jsou jako naše druhé maminky, díky jejich kouzlům mohl dostudovat nejeden ze zoufalých 
studentů, kterým nevycházely kredity, počty zápisů nebo se jim do cesty postavila nějaká jiná pře-
kážka. Za našimi studijními kouzelnicemi může člověk vždy přijít pro radu a krom poučení odejde 
i s milým úsměvem na rozloučenou. Když člověk poslouchá své spolužáky z  jiných výšek, je za naše 
studijní oddělení vděčný tak, že by je nejradši zahrnul květinami, vínem a čokoládou. 

Že jsou naše studijní referentky dokonalé, to už víte, ale je to jen kapka v moři skvělé atmosféry 
u nás na lesárně. Všichni se tu totiž známe, všichni se kamarádíme a koneckonců všechny cesty ve-
dou do Greenu. Green je studentský klub kousek od školy a právě tady se spřátelíte se spolužáky 
z  jiných oborů i  ročníků, proberete všechny novinky, podrbete vyučující, postěžujete si na nezdar 
u zkoušek, oslavíte úspěchy a k tomu si dáte pěkně vychlazené pivo. Co si budeme – i to večerní po-
sezení k vysoké škole patří. A když navíc někdo donese harmoniku nebo kytaru, hned je veseleji. Ke 
společenskému životu patří kromě Greenu i  Spolek posluchačů, který nadšeně přijme každého 

ref� d� zeleného
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nového člena a ve kterém si můžeš najít, co tě právě baví, od myslivosti, troubení, sokolnictví, psaní 
do našeho časopisu až po rozvíjení spolupráce se zahraničními studenty, což je super, protože díky 
spolku daleko snáz pronikneš do života na fakultě, a potkáš tak plno super lidí. Teď nesmím zapo-
menout na další nedílnou součást studia u nás a to je samotné bydlení na kolejích, které člověka do 
života vybaví především nepřeberným množstvím historek, které se zaryjí hluboko do paměti.

Když si člověk vybírá vysokou školu, pochopitelně se tam nehlásí jen proto, aby se bavil. Cílem vy-
sokoškolského vzdělávání je samozřejmě primárně vypouštět do světa vzdělance  s  náležitým 
titulem. Není se třeba bát, lesárna je pro studium skvělé místo. Kantoři mají lidský přístup a náležitou 
odbornost a poskytnou ti všechno, co potřebuješ pro to, aby z tebe mohl být inženýr. Pokud si jako 
obor vybereš lesnictví, je možné, že už některé věci budeš vědět, ale čeká tě i  spousta nových 
předmětů. Každému zvídavému studentovi je otevřena knihovna a v případě nejasností, každý vyu-
čující rád vysvětlí problematiku, nemluvě o tom, že máte vždy kamarády, kteří už tento předmět měli, 
a můžou vás tak zásobovat materiály a dobrými radami. 

Když jsme nakousli obory, na naší fakultě si vybere každý. Jsi lesák srdcař? Tak neváhej a přihlas se 
na Lesnictví. Rád cestuješ? Pak je pro tebe jako stvořené Lesnictví v tropech a subtropech. Máš do-
ma solidní sbírku trofejí? To by tě rozhodně mohl zajímat nově vytvořený obor Myslivost. Miluješ 
bloumání krajinou a zajímá tě, proč je údolí řeky takové, jaké je? Krajinářství je pro tebe správná vol-
ba! Chceš se stát doktorem stromů? Pak jsi jednoznačně rodilý arborista. V dílně jsi jako doma a 
kreativita z  tebe doslova tryská? To tě jistě zaujmou obory Tvorba a výroba nábytku nebo Techno-
logie a management zpracování dřeva. A pokud jsi už od mala měl rád stavebnice a do toho tě zají-
mají nejnovější technologie, přímo pro tebe je obor Stavby na bázi dřeva.

Jak vidíš, u nás na fakultě si vybere opravdu každý. Za tři roky bakalářského studia a případné dva 
roky studia navazujícího do sebe vstřebáš pořádnou nálož informací, díky kterým bezpochyby nebu-
deš mít problém najít práci – lépe řečeno, takovou práci, která tě bude bavit a naplňovat. A kdyby se 
ti náhodou nechtělo opustit vlídnou náruč naší alma mater viridis, budeme rádi, když rozšíříš dokto-
randské řady. 

O tom, jak je studium na LDF skvělé, bychom se mohli bavit hodiny, ale to bys asi moc číst nechtěl, 
takže už to vezmu zkrátka. V Brně, jednom z nejstudentštějších měst střední Evropy, na naší fakultě 
můžeš strávit nezapomenutelné roky, získat odbornost potřebnou pro profesní vývoj, ale především 
– najdeš tu přátele či dokonce partnera na celý život. Protože, jak už bylo řečeno, Lesnická a dřevař-
ská fakulta v Brně je zkrátka trefa do zeleného a já doufám, že se před tebou v září otevřou dveře 
naší školy a ty sám poznáš, že tento článek nijak nepřehání.

Miroslav Šlachetka
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PPoosslleeddnníí  ssoobboottuu  vv   bbřřeezznnuu,,  ttjj..  2266..33..,,  ssee  vv   KKoosstteellccii  nnaadd  ČČeerrnnýýmmii  lleessyy  ppoodd  zzááššttiittoouu  FFaakkuullttyy  lleessnniicckkéé  aa  
ddřřeevvaařřsskkéé  zz   ČČeesskkéé  zzeemměědděěllsskkéé  uunniivveerrzziittyy  vv   PPrraazzee  uusskkuutteeččnniill  VVIIIIII..  rrooččnnííkk  SSttuuddeennttsskkéé  ssoouuttěěžžee  
vv  mmyysslliivveecckkéémm  ttrroouubbeenníí  aa  vváábbeenníí  jjeelleennůů..  JJeessttllii  vvááss  zzaajjíímmáá,,  jjaakk  ttoo  vvyyppaaddaalloo,,  vvííccee  ssee  ddoozzvvííttee  nníížžee..

V pátek 25.3. ráno vyjela trubačská výprava z dívčího internátu Jungmannova směr Brno. Složení bylo 
následující: učitel troubení a odborný doprovod – pan Leopold Andrejčuk, zodpovědná dospělá oso-
ba – pan Roman Pytela a soubor – A. Horák a L. Brenkus ze 4.C, V. Pelant a P. Novotný ze 3.B, J. So-
bek ze 3.A a já, Martin Novotný z 2.B.

Cesta utekla bez potíží a kolem jedné hodiny odpoledne jsme byli na místě. Došlo pak k menšímu 
rozdělení. Soubor odešel do restaurace u místního pivovaru na oběd a doprovod odešel do kavárny. 
Zhruba o půl třetí byl sraz u školní dodávky. Do ubytování zbývalo dost času, tak se vytáhli nástroje a 
venku za zámkem na přírodní terase za nádherného jarního počasí jsme si udělali zkoušku na nad-
cházející soutěž. Úžasná chvíle. Zhruba v 16:00 jsme se ohlásili a ubytovali – soubor v podzámčí a 
doprovod mimo areál zámku. Na pokoji se zabil nějaký ten čas kartami a pákou. Na večer se šlo do 
nám již známé restaurace u pivovaru, kam zamířila i většina ostatních lesnických škol. 

Následující den začal poměrně brzy, protože už v 8 hodin ráno se konalo slavnostní zahájení a první 
soutěžící sólista na lesnici měl začít v 8:30 (a jakousi shodou šťastných náhod jsem to byl zrovna já). 
Na zahájení  nám organizátoři a představitelé pražské ČZU řekli pár slov na začátek. Po zahájení za-
čala soutěž. Pár minut před nástupem jsem se za přítomnosti pana Andrejčuka roztroubil a za 
chvilku jsem vyšel na pódium. Nerad bych odradil  budoucí trubače, ale tak nervózní jsem ještě nikdy 
nebyl, a to jsem před lidmi už vystupoval vícekrát. Dokonce se mi i nohy klepaly, což u mě není 
běžné. Odehrál jsem, mírně se uklonil a odešel za zbytkem souboru. 

Tak v 10:45 nastoupili sólisté na borlice (naši školu v  této části soutěže reprezentovali pánové ze 
3.B). Poté následoval oběd a přesně den po našem příjezdu začalo klání souborů. Po souborech při-
šlo velké finále všech kategorií. Do finále se z naší školy probojoval Vojta Pelant a celkově se umístil 
na 4. místě, což byl nejlepší výsledek naší výpravy. Na sobotní večer byl naplánován raut se švédský-
mi stoly s občerstvením. A o zábavu se studenti postarali sami.

opojede�? ane� 
O trubačské soutěž� 
v Čechách
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V neděli jsme lehce posnídali, sbalili se, předali pokoje, rozloučili se s těmi, kteří ještě neodjeli, a v de-
set dopoledne jsme odjeli ze zámku směr Brno.

I když jsme se nějak významně neumístili, Kostelec nám dal nové zkušenosti a hromadu vzpomínek. 
Potkali jsme zde několik bývalých studentů z Hranic. Já  například potkal asi po dva a půl roce svého 
bývalého učitele, který mě naučil troubit. Takové soutěže nebo semináře mají z mé vlastní zkušenosti 
jednu výhodu: nová přátelství vznikají a ta stará se utužují. To je asi nejdůležitější. Nebo to je mi-
nimálně důležitější, než kdo jak dopadl a kdo se jak umístil.

Martin Novotný, 2.B
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Neděle 27. 2. začala jako každý jiný den, ale pro nás, žáky druhého ročníku, byla něčím speciální, 
protože tímto dnem odstartoval náš týdenní lyžařský kurz v Karlově.

Ráno jsme se všichni setkali před školou a společnými silami naložili naše zavazadla. Někteří měli 
tašek, jako by odjížděli na půl roku a jiní vypadali, že se tentýž den ještě vrátí domů.

Po úspěšném nalodění s námi dva autobusy vyrazily směrem do Jeseníků. Během cesty se ukázalo, 
kolik pěvecky zdatných jedinců mezi sebou máme a díky nim cesta velmi rychle utekla.

Za hodinu se už před námi tyčil náš hotel Soliter a když říkám tyčil, myslím to doslovně. Stál na kopci, 
do kterého jsme se museli vyškrábat a co si budeme... šlapat ho každý den v lyžákách byl trošku oří-
šek. Následně se všichni ubytovali a po obědě v  plné síle vyrazili na sjezdovku, kde nás čekalo 
rozřazení do skupin. Až si nás učitelé rozebrali jako zboží v Kauflandu, čekala na všechny večeře a 
večerní program.

Během dalších dní se všechny skupinky mezi sebou prostřídali jak na sjezdovce, tak na běžkách.  
Mnozí z nás překonávali své limity a vydávali ze sebe vše, co v nich je. Jiní zase zahodili pud sebezá-
chovy za hlavu a lítali po sjezdovce jak neřízené střely.  Každopádně jsme si během jednotlivých ak-
tivit užili mnoho zábavy a taky plno pádů, konkrétně na běžkách, které v našem podání vypadaly 
spíše jako parodie na jízdu na běžkách a o karambolech ani nemluvím. Kolikrát nám ani nešlo do 
hlavy, jak takovou kreaci ta osoba dokázala. Naši učitelé všechny aktivity dokumentovali na kameru či 
telefon a daný den večer jsme si videa pouštěli ve společenské místnosti.

 Ve středu, tj. 2. 3., nejlepší z nejlepších vyrazili na Praděd. Cesta nebyla nejjednodušší a dle vyprávě-
ní bych ji přirovnala k dobytí Severního pólu od Járy Cimrmana. Odměnou jim bylo nádherné počasí 
a nepopsatelný výhled na zasněženou krajinu. Všichni se z výletu vrátili bez úhony a večer nás čekala 
diskotéka, do které se zapojila většina z žáků. 

yžá� v Karlo�ě 
z pohled� žákovského
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A pak nadešel onen den. Den, kdy jsme měli všichni předvést, co v nás je a zda jsme se za týden tré-
nování zlepšili. Ano, myslím tím závěrečné závody ve sjezdovém lyžování a na běžkách. Ráno celá vý-
prava vyrazila společně na sjezdovku a všichni jsme čekali, až na nás přijde řada a budeme muset 
pokořit slalom. Čím blíž se každému blížila jeho chvíle, tím víc napjatá atmosféra panovala. Většina 
z nás se dívala buďto do země, nebo si v hlavě představovala, jak už sedí na hotelu a mají vše za se-
bou.

Závody všichni přežili bez zranění. Nikomu neubývala ani nepřebývala žádná končetina a ani neměl 
psychické následky.

A bylo to tu. Náš poslední společný večer. Pomalu ,ale jistě nám tato myšlenka proběhla hlavou a za-
čali jsme si uvědomovat, že se nikomu domů nechce. Na začátku programu bylo vyhlášení jednot-
livých disciplín a pak následovala poslední diskotéka, do které se zapojili i učitelé, kteří nás svými 
tanečními pohyby lehce strčili do kapsy. Po dohrání poslední písničky se odešlo na pokoje a naposle-
dy jsme zalehli do hotelových postelí. 

Ráno se už jen naložili zavazadla a jelo se domů. Před školou na všechny čekali rodiče, a tak jsme se 
po týdnu soužití rozloučili a vyrazili k našim rodinám.  

A co nám tento týden přinesl? Nejen že se z nás všech stali konkurenti Ester Ledecké, ale také jsme 
se všichni hodně sblížili. Vznikla nová přátelství, ta stará se ještě víc stmelila, poznali jsme nové tváře, 
kterých jsme si během našeho soužití na škole ani nevšimli a co je nejlepší? Ještě více se nám upevnil 
třídní kolektiv a čím dál víc se z nás stává jedna velká rodina.

A jsem moc ráda za to, že jsem její součástí.

Eliška Hrabcová, 2.B
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V termínu 27. 2. – 5. 3. 2022 se po roční covidové pauze uskutečnil školní lyžařský kurz v Karlově pod 
Pradědem. Výcviku se tradičně účastnili žáci 2. ročníků naší školy. V  neděli 27. 2. jsme naložili 
veškeré potřebné lyžařské vybavení a vyrazili směr Jeseníky. Po příjezdu jsme se ubytovali v místním 
horském Hotelu Soliter. Následně proběhl oběd, krátký odpočinek a ihned jsme se přesunuli na 
svah, kde proběhlo rozdělení do 5 skupin + snowboard. Následně si instruktoři ve složení: Petr 
Macháň, Pavel Strýček, Albert Klvač, Regina Kudláčková, Barbora Holcová a Irena Menšíková přebrali 
svá družstva. Na vše dohlížel vedoucí kurzu Miroslav Menšík a o naše zdraví se starala MUDr. Ivona 
Menšíková.

V  pondělí, úterý a čtvrtek probíhal výcvik tak, že se za dozoru instruktorů střídalo sjezdové 
lyžování  s  běžeckým. Večerní zábava byla organizována jednotlivými třídami ve společenské 
místnosti. Jeden večer se této úlohy zhostili i instruktoři. Nálada byla vždy výborná. Jen výjimečně se 
projevovala rivalita mezi jednotlivými třídami. Sněhové podmínky byly dobré a navíc nám přálo 
krásné slunečné počasí, které jsme si maximálně užívali.

Ve středu měli žáci možnost vyrazit za nádherného počasí na běžecký výlet z Ovčárny přes Rovné 
hole (zde byly krásné výhledy na celé Jeseníky) a následně po dlouhém „hřebeni“ a sjezdu do údolí 
Karlova. Celá trasa měla bezmála 22 km, ale protože jsme měli výlet naplánovaný na celý den, tak 
žáci nemuseli nikam spěchat a mohli jet dle instrukcí vedoucího Miroslava Menšíka: „Volně, lehce, 
v pohodě…“

Ve čtvrtek lyžaři a snowboarďáci ladili formu na páteční závody. Žáci převážně lyžovali v hlavním 
areálu Karlova (sjezdovky: Myšák, Kazmarka, Express). Pokročilejší lyžaři navíc měli možnost využít 
skibus a lyžovat v horní části Karlova na sjezdovkách Klobouk. Zde nebyli skoro žádní lyžaři, takže si 
všichni zalyžovali dosyta.

V pátek ráno jsme vyrazili na sjezdovku Myšák, kde proběhly závody ve sjezdovém lyžování. Pátek byl 
jediným dnem, kdy nám nesvítilo sluníčko a začal sypat sníh. Zkrátka pravé zimní počasí. Bylo vidět, 
že žáci během pár dní výcviku získali jistotu a podali velmi solidní výkony.

yžá� v Karlo�ě 
z pohled� 
instruktorského
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Po obědě a polední pauze žáci načerpali poslední síly a vydali se na běžkařkou vrstevnici, která byla 
nedaleko nad naším hotelem. Zde se uskutečnily závody v běžeckém lyžování. Bylo vidět, že pět dní 
intenzívního pohybu již na některých zanechalo „šrámy“, ale přesto se skoro všichni podívali do cíle.

Závěrem bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se zhostili svých rolí více než dobře. Poděkování 
samozřejmě patří i žákům naší školy, protože především oni měli zásluhu na tom, že vše proběhlo 
bez problémů,  s  velmi dobrou náladou a atmosférou. Kéž by i další roky bylo podobné. Na této 
webové adrese naleznete fotky a videa : https://bit.ly/sls-karlov-2022

Všem lyžařům a běžkařům… skol…

Mgr. Pavel Strýček
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V  pátek 8. 4. 2022 proběhly ve škole pravidelné třídní schůzky rodičů našich žáků  s  pedagogy - 
po covidové odmlce konečně „naživo“. Rodiče měli zároveň možnost navštívit také domov mládeže, 
kde jim vychovatelé poskytli informace o chování jejich ratolestí v době mimoškolní. 

Vychovatelé využili této příležitosti a přivítali rodiče v  nových slušivých uniformách, které 
ve spolupráci s odborovou organizací zakoupilo vedení školy u slovenské společnosti Margita. Hezká 
příležitost pro společné foto a poděkování.

Ing. Bc. Pavel Matys,
vedoucí vychovatel DM Teplická

ávštěv� rodičů n� D� 
Teplická př� třídníc� 
schůzkách
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V  nedávné době proběhl na DM Teplická myslivecký znalostní kvíz pro žáky prvních a čtvrtých 
ročníků. Žáci si mohli ověřit  hloubku i šíři svých znalostí z oblasti myslivosti a prokázat svůj zájem 
o zvolený obor studia. Účast na této akci byla vysoká a atmosféra soutěživá. 

Kvíz byl připraven ve vzájemné spolupráci vychovatelů výchovných skupin prvních ročníků a paní 
vychovatelky Renaty Knápkové, které patří velký dík za poskytnutí názorných materiálů a odborné 
vyhodnocení výsledků celé soutěže.     Výkony jednotlivých skupin žáků byly překvapivě vyrovnané, a 
soutěž proto skončila remízou.

Žáci byli za své vědomosti pochváleni a odnesli si i  drobné odměny. Věříme, že účastníci byli 
spokojeni a motivováni pro příští klání.

Mgr. Ivana Zlata Matysová,
Mgr. Zdeněk Hejl,

DM Teplická

ysli�ecký kví� n� 
domo�ě mládeže
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Rád bych se s vámi podělil o zážitky, které jsem prožil na letošní výstavě Silva Regina v Brně, kde 
jsme jako výprava z Hranic se stánkem lesní pedagogiky nesměli chybět. 

Mezi další stánky, které si pro děti v  rámci lesní pedagogiky nachystaly zajímavé prezentace a 
povídání, patřily například stánky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa, Lesů České republiky, 
Vojenských lesů a statků, Lesů Hlavního města Prahy nebo České zemědělské univerzity v Praze. My jsme 
za sdružení lesních pedagogů měli pro děti nachystaný program na téma KKlliimmaattiizzaaccee  vv   lleessee, v němž 
jsme dětem přiblížili klimatickou funkci lesa i s ukázkou, vysvětlili jim, proč je pro lidi les důležitý, a 
nakonec jsme dali možnost dětem vyzkoušet si, jak se přechází močál pomocí kouzelného zrcátka. 
Mezi dětmi o náš program, ale i o ostatní povídání o lese, panoval velký zájem a k mému údivu i tak 
malé děti, jako byly ty z prvních a druhých tříd základních škol, o lese a jeho funkcích věděly mnoho. 
Potom, co náš stánek opustila poslední skupina dětí, jsme měli nějaký čas na prohlédnutí 
vystavovaných věcí, ať už to byly myslivecké potřeby a trofeje nebo lesnická technika. Mě však celý 
den jako zarytého trubače lákalo zahrát si  s  trubači, kteří celou výstavu obohacovali libými tóny 
lesnic a borlic. Jelikož je svět mysliveckých trubačů malý, stačilo se jen zmínit o tom, že jsem trubač, 
který si s sebou na výstaviště nezapomněl vzít nástroj, a rázem jsem se na zbytek dne stal jedním ze 
členů souboru, který se v  tu chvíli skládal z  trubačů Mendelovy univerzity v  Brně, trubačského 
půlkruhu FLD ČZU v Praze a mé maličkosti. Troubení jsem si ve společnosti výborných trubačů velmi 
užil a troufám si říct, že jsem poznal nové trubačské kamarády. 

Po posledním troubení jsem se konečně vydal obhlédnout výstavu trofejí, která mě také velmi lákala, 
ale po jejím zhlédnutí jsem byl celkem zklamaný, protože jsem čekal, že na výstavě takového formátu 
se sejdou ty nejlepší trofeje ze všech okolních mysliveckých spolků. Nebylo tomu tak. Mezi srnčími 
trofejemi sice byly i zajímavé rarity, ale také mnoho průběrných srnců a ročků, které nejsou pro oko 
myslivce, který se přijel podívat na dobré a silné trofeje, zrovna tím pravým ořechovým. Nicméně 
mezi trofejemi mě nejvíce okouzlila expozice Lesů České republiky, které kromě silných trofejí jelenů, 
ulovených převážně na lesním závodě Židlochovice, vystavovaly i nejsilnějšího uloveného muflona na 
světě, který byl uloven také pod LZ Židlochovice v oboře Termanec a dosáhl bodového hodnocení 
261,10 bodů CIC, jež ho staví na světové prvenství. 

Celou čtyřdenní akci jsem si užil v  příjemném kolektivu a doufám, že i  dětem se naše 
vystoupení s lesní pedagogikou líbilo.

Vojta Pelant, 3.B

� výsta�ě Silv� Regina
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Středoškolská odborná činnost. Pojem, který každý středoškolák už asi někdy slyšel. A co to vlastně 
je? Je to vlastně taková forma sebezdokonalení formou vytváření práce na téma, které vás zajímá, ve 
kterém se chcete zdokonalit nebo prostě jen chcete zúročit nabyté informace a zkušenosti. Mě tato 
práce oslovila již v  prvním ročníku a volba tématu byla nad slunce jasná - Ohaři a jejich využití 
v  lovecké praxi. Svoji práci jsem se snažil postavit na svých nabytých zkušenostech v  kynologické 
praxi, které jsem získal na mnoha zkouškách, ať už jako psovod, čekatel nebo přihlížející. Abych tuto 
práci oživil, zakomponoval jsem do ní také výzkum, který se týká nejčastějších otázek na výše uve-
dené téma. Celou svoji práci jsem plánoval prezentovat již ve druhém ročníku, ale jak všichni ví-
me, ,,koronaprázdniny“ se neptaly a prezentování SOČek se zrušilo, což mi dalo čas na vychytávání 
drobných mušek a vylepšování. 

Konečně přišel duben 2022 a s ním i termín prezentování výsledků a obhajoba. Tréma strašlivá, ale 
po uklidnění mojí garantkou, paní Ing. Čechovou se slovy, že není důvod se bát, že ta práce není nej-
horší, jsem se trochu uklidnil. Po odprezentování a zodpovězení otázek, na které se ptala porota, 
stres opadl a po krátké poradě předseda poroty vyhlásil, že moje práce je natolik kvalitní, aby mohla 
postoupit do okresního kola, které se bude konat formou videokonference v pondělí 25. května. 

A co mi celé toto úsilí dalo?  S klidným svědomím můžu říct, že hodně. Vyzkoušel jsem si výzkumnou 
činnost, zpracovávání informací do své vlastní publikace, formátování práce podle daných regulí, a 
dozvěděl jsem se i něco nového o tématu, o kterém jsem si myslel, že vím již skoro vše. Ale hlavně 
veškeré tyto činnosti souvisejí s vypracováváním bakalářských či diplomových prací, což si myslím, že 
je velké plus pro ty, kteří se chystají na vysokou školu. Za mě osobně můžu tuto soutěž jen a jen do-
poručit a doufám, že se školního kola SOČ v příštím roce zúčastní mnohem víc soutěžících než letos 
a v letech minulých. Je to sice něco nad rámec školních povinností, ale posune vás to zase o krůček 
dál. 

Vojta Pelant, 3.B

OČ? SOČ!
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Rád bych vás seznámil se skupinou psů, která je vedená podle FCI pod číslem tři a řadí se mezi malá 
plemena. Řeč nemůže být o  nikom jiném než o  teriérech. Mezi u  nás nejčastěji používané patří 
jagdteriér, foxteriér nebo borderteriér. Teriéři jsou pro výkon práva myslivosti velice dobří společníci, 
zejména v honitbách, ve kterých se zaměřujeme na lov škodné zvěře pomocí norování, ale velice 
dobře pracují také na pobarvené stopě při dosledech spárkaté zvěře (např.: černé nebo srnčí) nebo 
při práci, jak se slangově říká ,,v tlaku‘‘ při naháňce na černou. 

Z  mého pohledu nejvšestrannějším, ale zároveň také nejpaličatějším a nejtěžším na výcvik je 
jagdteriér díky jeho houževnatému temperamentu a až maniakální touze lovit (jsou známy případy, 
kdy byl jagdteriér poraněn od prasete v oblasti slabin tak, že z něj vysely orgány a pes lovil stále dál). 
Tento pejsek se vyznačuje velmi poctivou prací jak na povrchu, tak i  pod zemí. Dost moderním 
plemenem se v poslední době stává plemeno patterdale teriér, které ale FCI stále neuznala jako 
samostatné plemeno, díky čemuž nemohou skládat zkoušky lovecké upotřebitelnosti i přes fakt, že 
byli v Anglii vyšlechtěni již v 16. století. ,,Patíci‘‘ jsou pejsci na svoji velikost velice dobře pracujícího při 
lovu škodné zvěře norováním a dle mého názoru by do rodiny oficiálně uznaných plemen loveckých 
psů patřit měli.

Teriéři obecně jsou na pohled možná drobná stvoření, ale nenechme se vzhledem mýlit. Jedná se 
o skupinu plemen, která má, podobně jako ohaři, všestranný potenciál. Mezi zkoušky, které mohou 
teriéři složit a které jim český zkušební řád povoluje, patří zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní 
zkoušky, zkoušky z vyhledávání a vyhánění zvěře, barvářské zkoušky, zkoušky vodní práce a zkoušky 
z norování, z čehož vyplývá, že teriéři mimo práce na spárkaté a škodné zvěři dokáží dobře pracovat 
i na drobné zvěři. 

Vojta Pelant, 3.B

eriéři
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Dne 7. 4. letošního roku jsme v rámci volejbalového kroužku uspořádali volejbalový turnaj proti na-
šim učitelům v  tělocvičně hranického gymnázia. Za žáky hrála dvě družstva, děvčata a chlapci a 
samozřejmě proti nim družstvo sestavené z učitelů. Hrálo se podle pravidel volejbalu a hrálo se na 
dva vítězné sety. Za učitele si zahráli: p. Skotnica, p. Strýček, p. Šuba, p. Pytela a naše trenérka pí Hol-
cová. A samozřejmě nesměl chybět rozhodčí a tím nebyl  nikdo jiný než p. Menšík. Turnaj začínal 
v 18 hodin a s odbytím této hodiny se na tribunách shromáždilo nespočet fanoušků jak z řad stu-
dentů, tak kantorů. Podle prvotního plánu měla obě družstva kroužku hrát pouze proti učitelům, ale 
fanoušci byli tak nadšení a zapálení, že se na poslední chvíli rozhodlo pro poslední zápas, a to dívky 
vs. hoši. I když podle výsledků by se dalo říci, že měli učitelé navrch, zdaleka tomu tak nebylo. Všech-
na družstva si byla rovna a bojovalo se o každý míč. I přes velké snažení děvčata první zápas prohrá-
la 20:7 proti učitelům, a to stejným počtem v obou setech. Druhý zápas, v němž byli na řadě hoši, 
dopadl opět pro učitele vítěztvím, a to počtem 20:12 v prvním setu a 20:7 ve druhém. Třetí a po-
slední zápas byl pouze na jeden set. V tomto zápase se dívkám i hochům vedlo mnohem lépe a stav 
byl velice vyrovnaný, až nakonec, když zbývaly poslední body, týmy se skoro praly o každý míč. Ale 
bohužel jak to bývá, všechno jednou končí a tento zápas nebyl výjimkou a hoši nakonec děvčata po-
razili v koncovce 25:23. Fanoušci celý zápas fandili do skonání sil a tím udělali napjatou atmosféru 
o hodně uvolněnější a hráče povzbuzovali, jak jen mohli. Na konec byli vyhlášeni nejužitečnější hráči 
z každého družstva, mezi něž patřili p. Strýček, Vojta .... a Gabka Zychová. A na závěr patřilo velké po-
děkování organizátorce skoro celého turnaje Hance Krupové. Všichni přežili ve zdraví a velice si to 
užili.

Gabriela Zychová, 2.A

olejbalový turna�: 
žác� vs. učitelé
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Jestřáb sice velikostí připomíná káně, ale zcela se odlišuje letovou siluetou. Má poměrně krátká křídla 
a dlouhý ocas se širokými tmavými příčnými pruhy. Při pohledu zespodu působí světlejším dojmem. 
Sameček je asi o třetinu menší než samička. Mladý pták má tmavohnědá záda s bledším lemováním 
okrajů per a žlutohnědou hruď  s výraznými skvrnami ve tvaru kapky. Dospělý pták je zbarven do 
hněda, hřbet a křídla jsou šedohnědá, bělavé peří na hrudi je lemováno příčnými pásky. Vyznačuje 
se potulným způsobem života. Zimu obvykle přečkává v nižších lesích.

Rozšíření:

Vyskytuje se jak v nížinách, tak v hornatých oblastech, ale podmínkou jsou vždy lesní porosty. Žije 
v nejrůznějších typech lesů. Vyhledává sice raději místa vzdálená od civilizace, ale blízkost lidských 
sídel mu v podstatě nevadí, protože zde může snadno lovit domácí drůbež. Jestřáb lesní u nás žije 
téměř v každém větším lese, ať už jehličnatém či listnatém, ale velmi zřídka ho spatříme, protože je 
velmi plachý a uniká naší pozornosti skrytým způsobem života. S  trochou štěstí můžeme jestřába 
spatřit, když na lovu přeletuje klouzavým letem širší paseky a v  lese vyhlíží kořist. Nejvhodnější 
dobou k pozorování těchto dravců jsou pěkné slunečné dny v březnu a dubnu, kdy tito ptáci krouží 
vysoko na nebi a provádějí své zásnubní lety. Silueta jestřába v letu připomíná většího krahujce.

Způso� život� � potrav�: 

Značná velikost umožňuje tomuto obratnému dravci usmrtit i tak velkou kořist, jako je králík či zajíc. 
Loví však i potkany a hlavně veverky, z ptáků si vybírá koroptve, tetřívky nebo bažanty.  Jestřáb při 
lovu využívá momentu překvapení. Buď sedí nepozorován na vyvýšeném místě na větvi stromu, 
nebo pomalu letí jen několik metrů nad zemí a snaží se vyhlédnutou kořist překvapit. Jakmile se sám 
nasytí, odnáší zbytky kořisti mláďatům a samici do hnízda.

estřáb lesní
(Accipiter gentilis)
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Rozmnožování:

Jestřábi se mohou rozmnožovat už ve druhém roce svého života, ale zahnízdí často až v roce třetím. 
Brzy na jaře si začínají mladí jestřábi vyhlížet svého partnera, se kterým pak většinou zůstávají po 
celý život. Hnízdo si jestřábi staví na vysokých stromech ve vidlicích větví či při kmeni stromu. Vnitřek 
hnízda vystýlá drobnými větvičkami jehličnatých stromů nebo čerstvým listím. Samice klade vajíčka 
v odstupu dvou až tří dní a snůšku začne zahřívat většinou po snesení druhého vejce. Mláďata se 
líhnou přibližně po pěti týdnech.

Ochran�:

Největším nebezpečím pro jestřába je člověk, který ho ještě stále pronásleduje jako škodnou. I přes 
přísnou ochranu všech dravců jsou jestřábi stále stříleni nebo chytáni do zvláštních pastí. 

Zajímavos�:

Jestřáb je velmi často používán v  sokolnictví, ale pro prudký a nespoutaný temperament je jeho 
výcvik mnohem těžší než třeba u sokolů a rarohů.

Lenka Brhelová, 2.B
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Jezevčíci jsou zařazeni dle systematiky FCI do 4. skupiny, která je rozdělena na dalších devět plemen. 
První zmínky o existenci tohoto plemene pocházejí ze starověkého Egypta. Je to tedy velice staré 
plemeno, které je až do dnešních dnů využíváno podobně jako tehdy.

Jsou to velice svéhlaví psi, kteří se dají využít jak k práci na povrchu, tak v podzemí. Jezevčík se 
jakožto vnímavý pes učí poměrně rychle a jako každý pes by měl zvládat základní povely. Může to 
někdy vypadat, že jezevčíci nedbají pokynů vůdce, ale je to dáno tím, že byl vyšlechtěn k práci, při 
které se musí rozhodovat rychle a sám.

V dnešní době je velmi rozšířený chov jezevčíka jako domácího mazlíčka a hlídače. Naštěstí 
dominantně je stále využívají myslivci.

V myslivecké kynologii se hlavně využívá při naháňkách a je skvělý pomocník při lovu nejen černé 
zvěře. Výhodou tohoto plemene je jeho ostrost na zvěř, pomalejší postup v leči a často jsou tito psi i 
hlasití hlásiči. Výborná je také práce jezevčíků ve skupině. Norování, na které se jezevčík také 
používá, patří pro psa mezi nejnáročnější lovecké úkony. Pes pro výkon této práce musí být velmi 
dravý, zkušený, chytrý, ale je třeba i jistá dávka opatrnosti.

Kdybychom se chtěli zaměřit na povahu jezevčíků, tak lze obecně říci, že nejmírnější jsou dlouhosrstí 
jezevčíci, drsnosrstý je o poznání ostřejší (bývá také častěji využíván). Povaha psa je samozřejmě 
individuální.

Úplně původní typ jezevčíka byl krátkosrstý, černé barvy s hnědým pálením. Červeného zbarvení 
bylo dosaženo tím, že se začali křížit s německou brakou. Jezevčíci byli v minulosti kříženi s pinči,  
čímž se vyšlechtili trpasličí a králičí typy.  Dříve se používali díky své velikosti k vyhánění králíků z nor.

 

ezevčíc� 
� mysli�ecké pr�xi
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Plemena jezevčíků:

- Jezevčík drsnosrstý standardní
- Jezevčík hladkosrstý standardní
- Jezevčík dlouhosrstý standardní
- Jezevčík drsnosrstý trpasličí
- Jezevčík hladkosrstý trpasličí
- Jezevčík dlouhosrstý trpasličí
- Jezevčík drsnosrstý králičí
- Jezevčík hladkosrstý králičí
- Jezevčík dlouho drsnosrstý králičí

Lenka Brhelová, 2.B
Fotky poskytl Aleš Maxa
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Pro letošní sezonu jsem vylepšil krmnou dávku o granule značky COLUMBAE od firmy PSITTACUS. 
Dané granule mi poslal můj kamarád Kuba Janosch, který s touto značkou spolupracuje a mohu je 
tedy doporučit. Také jsem přidal více ovoce, zeleniny (jablka, jeřabiny, saláty, mrkev), nakličovací 
směsi zrnin a červů. 

Na tuto sezonu jsem přichystal tři páry satyrů Temminckových, dva páry zlatých bažantů série 5000, 
diamantových, vietnamských a pár pavích šedých poddruhu bakeri, stříbrných poddruhu fokinensis, 
lesklých a 1,2 sedlatých. 

Tok jsem pozoroval už u všech párů, které mám, ie u mladých párů (lesklí a vietnamští). Většina 
druhů bažantů hnízdí ve 2. roce života, ale někteří můžou hnízdit už v prvním a někteří třeba až v 5. 
roce života. Zatím mi snáší paví (tento druh snáší pouze 2 vejce v hnízdě, moje slepice už snesla 
druhé hnízdo), stříbrní, zlatí série 5000, diamantoví a sedlatí mi už dokonce sedí. 

Každý pár mám zvlášť ve voliéře. Rod Lophura (vietnamští, sedlatí a stříbrní) a Tragopan (satyři) má 
voliéru velikou 4x2 m, Chrysolophus (zlatí a diamantoví) obývají klec o rozměru 3x2 m, Lophophorus 
(lesklí) sídlí ve voliéře, která čítá 3,5x3 m, a Polyplectron (paví) bývají v kleci o rozloze 1,5x3 m. 

Jakub Jorda, 2.A

ovatelská sezon� 
2022
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Historický předmět Chemická technologie lesnická byl zaměřen na chemické složení dřeva a kůry a 
chemickou technologii dřeva. Ta se věnovala:

- konzervování dřeva (od vysoušení, paření, opalování, přes nátěr až po impregnaci), 

- rozkladu dřeva teplem (suchá destilace dřeva, konstrukce a typy pecí na destilaci dříví, pálení dříví 
v milířích, jejich typy a stavby nebo třeba výroba svítiplynu ze dřeva),

- rozkladu dřeva chemikáliemi (sem patří např. výroba celulózy, výroba lihu nebo výroba kyseliny 
šťavelové).

Další velkou kapitolou byla chemická technologie vedlejších produktů lesních, která rozebírala např. 
způsoby výroby a následné využití pryskyřice či tříslových výtažků.

Ačkoli jsou tyto metody a výrobní postupy jistě zastaralé a v  současnosti je nahradila moderní 
chemie, případně jiné suroviny a zdroje, listováním učebnice si uvědomuji, jak byli naši předci 
vynalézaví a dokázali z věcí, které měli kolem sebe k dispozici, neuvěřitelné „zázraky“.   

Ing. Helena Drozdová

emická technologi� 
lesnická
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U nás na vesnici máme krásný velikonoční zvyk, tzv. rajtování neboli jízdu okolo osení. Je to 
starodávný zvyk, který vznikl zhruba před čtyřmi sty lety. Sedláci jezdívali se záměrem ochránit 
úrodnou půdu proti zlým silám a na oslavu Zmrtvýchvstání Páně. První zmínka o rajtování se objevila 
ve Fulnecké kronice (parafrázujeme): 

„Po bitvě na Bílé hoře přepadávaly hordy rozpadlých vojsk města. Také naše město bylo přepadeno, 
ale za pomoci sedláků na koních, kteří se sjeli na velikonoční jízdu, se podařilo útok odrazit.“ 

Jízda okolo osení začíná každým rokem na Boží hod velikonoční a to v neděli okolo  jedné hodiny 
odpoledne. Jezdci s  koňmi se připraví u starého pivovaru, osedlají koně a nazdobí je různými 
fáborkami. Jakmile se sejdou, začínají svou jízdu u kostela za vyzvánění zvonů. Poté vyjedou do polí, 
obejdou horní i dolní konec vesnice a pokračují přes Nové Dvory. Jejich jízda končí u pomníku 
padlých, kde jezdec po jezdci uctívají kříž. Následně jedou zpátky ke kostelu, tam jízdu ukončí 
svátostným požehnáním. Po celou dobu jízdy jezdce doprovázejí muzikanti, kteří zpívají písně z 15. 
století, např. „Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli“. Po požehnání sejdou jezdci dolů k pivovaru, kde 
je čeká malé pohoštění. Vpředu vede skupinu tzv. „Křížový otec", ten veze kříž, který obyvatelé 
uctívají políbením. 

Jízda okolo osení se jezdila i v době ateismu a socialismu. Některé roky bylo rajtovaní ohroženo také 
kvůli počasí, například jednou napadlo 30 centimetrů sněhu, ale ani to jezdce nezastavilo. Tuto 
tradici nepřekazil ani koronavirus. Díky covidu dva roky vyjelo pouze pár jezdců bez muziky a diváků, 
aby nepřerušili dlouholetou tradici. 

Tento zvyk se v  České republice dochoval pouze v  Lukavci. Podobně jako u nás jej slaví už jen 
v Německu Lužičtí Srbové. 

Adéla Stanovská, 1.A

ízd� okol� osení
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„Počáteční šok z povinného nošení uniformy a krátkých vlasů postupně po pasování vystřídala hr-
dost na lesnický cech,“ řekl bývalý student a absolvent Střední lesnické školy v Hranicích z r. 1999 
IInngg..  MMaarrttiinn  SScchheennkk, který zůstal v oboru a  žije svou prací. Měla jsem možnost položit mu pár otázek, 
jako například jak se mu líbilo na naší škole nebo co obnáší jeho práce. Tak pojďme na to. 

JJeelliikkoožž  lleessnniiccttvvíí  nneenníí  bběěžžnnýý  oobboorr,,  ttaakk  ccoo  vvááss  kk  nněěmmuu  vveeddlloo??  

Už odmala jsem měl vztah k přírodě. Jako malý kluk jsem chodil  do skautu a hasiče, kde jsme  
společně chodívali sázet stromky do lesů okolo naší vesnice. Po revoluci naší rodině byly vráceny 
lesy, které na mě můj děda převedl. Od té doby bylo rozhodnuto. Když jsem se na základce rozmýš-
lel, kam půjdu, potkal jsem se na jednom táboře s Markem Šubou (v dnešní době váš učitel). V té do-
bě Marek hranickou lesnickou školu studoval. Obdivoval jsem jeho znalosti o přírodě a neváhal jsem. 
Hned byla v Hranicích přihláška podaná. 

JJaakkéé  zzáážžiittkkyy  jjssttee  ssii  zzee  šškkoollyy  ooddnneessll,,  jjaakk  nnaa  šškkoolluu  vvzzppoommíínnááttee??

Škola pro mě z dnešního pohledu byla jedna velká jízda. Bydlel jsem na intru na pokoji s dalšími pěti 
lesáky. Na intru jsme měli jeden počítač na 40 studentů, jehličkovou tiskárnu, televizi na patře, kde 
neustále jeli Simpsonovi nebo Přátelé (smích), což je v této době pro mnohé nepředstavitelné. Cho-
dívali jsme do jídelny za kolejemi, ráno jsme s sebou dostávali svačinu v papírových pytlících. Tré-
novali jsme střelbu ze vzduchovky, následně jsme pak měli možnost i zbrojního průkazu a autoškoly. 
Chodívali jsme do tanečních, kde jsme se potkávali se studentkami ze zdrávky a s vojáky. Měli jsme 
také možnost praxí na školním lesním podniku i jinde v  ČR, také jsme se podívali díky praxím do 
Slovinska, jinak jsme byli ve Valšovicích. Hodně času mimo intr jsme taky trávili například v Loděnici 
nebo na stadionu na druhé straně města. 

V našem ročníku studovaly v řádném denním studiu poprvé v polistopadové době dvě slečny, což je 
vzhledem k současným společenským snahám o genderovou vyváženost skoro až kuriózní... Na ško-
le byly 2- 3 třídy v každém ročníku, takže na 2 dívky nějakých 400 kluků (smích). V té době se jednalo 
o čistě chlapeckou školu, dokonce se někdy říkalo o polovojenskou. Učitelé byli přísní, zkušení prakti-
ci, byli zároveň postupem času velice spravedliví. Měl jsem skvělou třídní Hanku Gabzdylovou, která 
za námi vždy stála i přes všechny průšvihy. I když to byly jen 4 roky, tak mám daleko více vzpomínek 
než na vysokou školu. 

ozhovor s bývalý� 
žáke� naší lesárny
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CCoo  jjssttee  dděěllaall  ppoo  mmaattuurriittěě,,  nnáásslleeddoovvaallaa  vvyyssookkáá  šškkoollaa??

Po úspěšném dokončení jsem se dostal na ČZU v  Praze. Bohužel vysoké školy vyselektují velké 
množství studentů odborných škol v prvních dvou ročnících. A to na předmětech, které jsem z mého 
pohledu a v mém životě zatím nevyužil (deriváty, integrály J, statistika). Díky tomu spousta zapálených 
lesáků skončí bez titulu. Z osmi spolužáků ze střední jsem vysokou dodělal sám. 

MMuusseell  jjssttee  mmíítt  ppoo  ddookkoonnččeenníí  vvýýšškkyy  ooddbboorrnnoouu  pprraaxxii??

V lese jsem odmala, ale člověk se učí každým dnem. Když jsem nastupoval, dali mi na výběr vedoucí-
ho polesí nebo hajného.  S čerstvým titulem v kapse jsem si říkal, že zvládnu vše a nejlépe rovnou ře-
ditele (pousmání). Dnes již vím, že je potřeba obhlédnout vše pěkně odspodu, aby člověk v  řídící 
funkci pochopil, jaké problémy můžou mít jeho kolegové a jak je řešit. Největší benefit ze školy byly 
květnové nebo předprázdninové a prázdninové praxe. Člověk si mohl vyzkoušet, kterým směrem by 
se do budoucna mohl ubírat. Rychlost něco se naučit určitě roste s mírou zodpovědnosti, dokud 
člověk nebude mít za něco zodpovědnost, nebude se snažit dělat to správně. Praxi získává člověk 
celý život, a i dnes mám práci, kde se každý den setkávám s něčím novým.  

CCoo  mmoommeennttáállnněě  dděěllááttee??  CCoo  vvaaššee  pprraaccoovvnníí  nnááppllňň  oobbnnááššíí??  MMůůžžeettee  ppoorroovvnnaatt  mmííssttoo,,  kkddee  jjssttee  zzaaččíínnaall,,  ss  
ttíímm,,  kkddee  jjssttee  tteeďď??  PPřřííppaaddnněě  uuvvéésstt,,  jjaakk  ssee  ddáá  vv  ttoommttoo  oobboorruu  kkaarriiéérrnněě  ppoossttoouuppiitt??

Začínal jsem jako hajný u lesní společnosti, poté jsem pracoval jako revírník Lesů České republiky, 
chvíli jsem byl také ve státní správě a dnes pracuji jako vedoucí jednotky u firmy Stora Enso. Vyko-
náváme službové práce pro Lesy České republiky na svěřené jednotce od pěstební činnosti přes tě-
žební činnost až po logistiku s nákupem a prodejem dříví. U firmy jsem začínal jako hajný na revíru, 
ten měl na starosti kolem 500 hektarů a své vlastní auto nebo motorku. V porovnání mají dnes kluci 
přes 2000 hektarů, k dispozici služební auto, notebook a telefon, který nikdy nevypnou. 

Jak se firma rozrůstala, objevilo se nové místo vedoucího jednotky, které jsem obsadil. Přijde mi, že 
kvůli covidu došlo k omezení sociálních vztahů a k urychlení digitalizace a automatizace všeho, co se 
zautomatizovat dá. Nejsem si jistý, že to naší přírodě a lesům pomůže. Co se týká mé pracovní ná-
plně, tak objednávám a domlouvám sadební materiál, materiál na ostatní pěstební činnosti, domlou-
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vám a sháním lidské zdroje. U těžební činnosti navrhuji nejvhodnější technologii a sortimentaci, dle 
povahy a množství těženého dříví. Dále mám na starosti i logistiku spojenou s odvozem dříví (vg, 
osové dodávky). Naceňuji výkupy a lesnické služby pro malé i velké vlastníky lesa. Mám na starosti 
hajné, kteří všechny tyto úkony vykonávají na svém svěřeném úseku. 

CCoo  vvááss  nnaa  ttééttoo  pprrááccii  bbaavvíí??  

Na té práci mě baví veliká rozmanitost a každodenní nové výzvy v podobě řešení neustálých problé-
mů a úkolů. Ty nastávají často, protože les není továrna a každý den je v něm něco jinak. Důležitý je 
pro mě hlavně kolektiv. Mám partu 10 hajných, se kterými se člověk nikdy nenudí. Mimochodem jed-
na hajná je bývalá absolventka právě lesárny v Hranicích. 

VVěěnnuujjeettee  ssee  mmyysslliivvoossttii,,  kkddyyžž  vv  lleessee  ttrráávvííttee  ttoolliikk  ččaassuu??  

Myslivosti se věnuji, ale bohužel ne v takové míře, v jaké bych si představoval. Má pracovní náplň mi 
zabírá spoustu času. Ovšem během lesnického roku se najdou i dny, kdy se myslivosti dá věnovat 
naplno.  Tyto dny patří k mým nejoblíbenějším v roce. Je to čas trochu se zastavit a posedět s přáteli 
a prožít nějaké ty myslivecké zážitky, na které pak vzpomínáme celý život.

KKddyyžž  ssee  tteeďď  ddíívvááttee  zz  ppoohhlleedduu  rrooddiiččee,,  ooččeekkáávvááttee  oodd  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  nněěccoo  ttaakkoovvééhhoo  ii  pprroo  ssvvéé  dděěttii??

V dnešním rychle se měnícím světě, si myslím, že je potřeba mít více komplexní náhled a nadhled. 
To  mi tato škola rozhodně ve své době poskytla. Co pro mě bylo nejvíce přínosné, byly časté praxe 
se zaměřením na vyzkoušení všech dostupných technik, které v budoucnu studenti využijí a budou 
potřebovat. Setkal jsem se například na pozici revírníka s  lesním správcem, který neuměl použít 
výškoměr… A také s čerstvým absolventem, který na hráni po Harvestoru nepoznal Jd od Sm… Nebo 
s přijímačem dříví, který nebyl schopen určit kvalitu kupovaných sortimentů (rozdíl v ceně B/C a D byl 
až 1000 Kč). V době, kdy jsem školu studoval, byla většina studentů z lesnických rodin nebo alespoň 
měli s lesnictvím co do činění, proto si myslím, že z pohledu rodičů to byla dobrá volba nás do školy 
pustit. 

DDěěkkuujjii  vváámm  zzaa  rroozzhhoovvoorr..

Adéla Stanovská 1. A
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Nový Batman v podání Roberta Pattinsona (můžete znát ze Stmívání a 
Harryho Pottera) je za mě jeden z nejlepších filmů od DC za posledních 
pár let. Na rozdíl od předchozích filmů s Batmanem zde není ukázaná 

smrt jeho rodičů (dle mého se DC inspirovalo u MARVELu novým 
Spider-manem, kde nebyla ukázaná smrt strýčka Bena) a Batman se 

nám již představuje jako hrdina města Gotham, kde jej část lidí 
odsuzuje a část lidí ho má ráda. Nový Batman je mnohem temnější, 

drsnější a brutálnější než jeho předchozí varianty. V této verzi je i nový 
záporák, který se ještě nikdy před tím neobjevil, a to je Hádankář. Ke 

konci filmu také uvidíme Jokera, což by mohl být náznak druhého dílu. 
Za mě je tento film vskutku povedený a DC po dlouhé době předvedlo 
kvalitní práci. Úspěch, který film zaznamenal, se odrazil i na samotném 

studiu, protože se rozhodlo, že se přetočí všechny roztočené filmy, 
které mělo DC připraveno, aby nový Batman lépe zapadl do děje. 

Jediné, co bych filmu vytkl, byla dlouhá doba projekce - tříhodinová. 
Podle mého je tato doba pro film o jednom hrdinovi zbytečně dlouhá.  

Jiří Kohn, 4.A

atman
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Uncharted je dobrodružný film, který je podobný Indiana Jonesovi, 
Flynnu Carsenovi a Lovcům pokladů.  Hlavní postavou je Nathan Drake 
(Tom Holland), který je zlodějíček a má velký zájem o historii. Jednoho 
dne se seznámí s Victorem Sullivanem (Mark Wahlberg), který mu dá 

návrh, že společně objeví dávno ztracený poklad Fernãa de 
Magalhãese. Do cesty se jim staví mocná rodina, která si nárokuje 

poklad. Během jejich dobrodružství zažijí spousty nebezpečí, navštíví 
spousty zajímavých míst a také zažijí smutné chvíle. Film je založen na 

počítačové hře. Z části je zmíněný snímek komedií, ale i dobrodružným 
a akčním filmem. Snímek se mi moc nelíbil, protože byl hodně 

uspěchaný, některé věci nedávaly smysl a v jistých částech byl zbytečně 
přehnaný.  

Jiří Kohn,4.A

ncharted
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V únoru 2021 jsem začal darovat krev. Byl jsem již na třech odběrech. Po odběrech krve mi můj otec 
navrhl, jestli bych nechtěl zkusit darovat také plazmu. A já do toho šel. Darování plazmy je mnohem 
náročnější a delší než darování krve. Z  jisté části je to ale stejné. Nesmíte před odběrem kouřit, pít 
alkohol a můžete jíst pouze vybrané potraviny. Plazma se dá darovat na některých transfúzních 
odděleních, ale existují také přímo samostatná centra pro odběr plazmy. Já byl zatím dvakrát, a to 
v odběrovém centru Plazma Plus v Přerově. Na začátku klasicky vypíšete dotazníky a během toho 
vypijete hodně vody. Poté jdete na kontrolu k  doktorce, která vyhodnotí, jestli jste pro darování 
vhodní. Po kontrole jdete darovat. Samotný odběr trvá cca 45 minut až hodinu. Rozdíl při odběru 
plazmy je ten, že vám odebírají krev, ze které vybírají pouze určité látky, a samotnou krev (s 
náhražkami těch látek, co vám odebrali) vám poté vrací. Další rozdíl je v  tom, že na krev chodíte 
pouze 4x do roka, ale na plazmu můžete chodit co dva týdny. A další věc je ta, že si můžete odběry 
za plazmu buď odečítat z daní, nebo za ně dostanete peníze. V Plazma Plus vám dají 700,-Kč. 

Za mě je to další skvělá věc, kterou pomáháte lidem. Z plazmy se dělají různé léky a v dnešní době se 
vaše plazma může dávat lidem, kteří mají těžký průběh nemoci covid-19 (to pomáhá pouze za 
předpokladu, že jste tu nemoc prodělali vy). Já osobně mohu darování jen doporučit, i nadále budu 
aktivním dárcem. 

Jiří Kohn, 4.A

aru� krevní plazmu
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DDrruuhhýý  vvííkkeenndd  vv  dduubbnnuu  pprroobběěhhllaa  vv  KKrroomměěřříížžii  pprrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa  MMyysslliivvoosstt  aa  ppřříírrooddaa..  NNáávvššttěěvvnnííccii  zzddee  
mmoohhllii  vviidděětt  ssookkoollnnííkkyy,,  žžiivvoouu  hhuuddbbuu,,  vvýýssttaavvuu  ttrrooffeejjíí  zz  ookkoollíí,,  zzaakkoouuppiitt  mmyysslliivveecckkéé  ii  jjiinnéé  zzbboožžíí  nneebboo  ppřřiihhllí-í-
žžeett  ssoouuttěěžžii  oo  nneejjlleeppššíí  zzvvěěřřiinnoovvýý  gguulláášš  zzaa  ppřřííttoommnnoossttii  zznnáámmééhhoo  kkuucchhaařřee..  AAnneebboo  ssii  ppoosslleecchhnnoouutt  ttrruubba-a-
ččee  zzee  SSLLŠŠ  HHrraanniiccee..

Já jsem byl osobně přítomen pouze v neděli. Možná za to mohlo chladné počasí, byť bylo z rána hez-
ké, ale moc lidí na výstavu nedorazilo. Celá výstava se skládala ze dvou částí – vnitřního a vnějšího 
pavilonu. Uvnitř se nacházela výstava trofejí, stánky tří středních škol a stánky s mysliveckým zbožím. 
Venku se nacházelo převážně občerstvení a jakási všehochuť všemožných předmětů k zakoupení 
(např. rybářské a domácí potřeby nebo sazenice ovocných stromů). Ve venkovním pavilonu se též 
nacházela stanoviště s laserovou střelnicí, lukostřelbou nebo se sokolnictvím.

Teď něco k naší činnosti. Naší hlavní funkcí bylo zviditelnění naší školy včetně ukázek lovecké hudby. 
K našemu stolu tu a tam někdo zavítal. Převážně studenti, či dokonce již bývalí studenti SLŠ Hranice. 
Občas se objevil i někdo, kdo měl zájem na naší zelené alma mater studovat.

Co se troubení týče, naše trio chodilo po celém výstavišti a udělalo pár zastávek, kde jsme zahráli 
většinou tři skladby, mezi nimiž se kromě známého Desatera objevily i Úlovky od českých autorů či ji-
né fanfáry a znělky.                                                                                                         

Kolem třetí hodiny odpoledne jsme sedali do školní dodávky a zhruba ve čtyři jsme byli v Hranicích. 
Všem, kteří obětovali svůj volný čas a reprezentovali naši školu na této akci, patří dík.

Martin Novotný, 2.B

� výsta�ě 
Myslivos� � příroda
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o druhé světové válce vznikla potřeba zavést do výzbroje Československé armády zbraň, která by 
byla schopna konkurovat zbraním ostatních států jak výkonem, tak i kvalitou. Po armádních 
zkouškách byla vybrána samonabíjecí puška ČZ 502 konstruktéra Jana Kratochvíla z České zbrojovky 
ve Strakonicích.

Tato puška byla 20. března 1952 zavedena do výzbroje pod označením 7,62 mm samonabíjecí puška 
vz. 52. V  roce 1957 byla puška v rámci standardizace zbraní a munice Varšavské smlouvy 
překonstruována na sovětský náboj 7.62x39 a takto upravená dostala označení samonabíjecí puška 
vz. 52/57, zanedlouho však byla nahrazena samopalem vzor 58, o kterém budu psát v dalším čísle. 
Pušky byly také vyvezeny v hojných počtech do Egypta, Sýrie, Nigérie, na Kubu a dalších zemí. 

Do dnešních dnů ji u nás používají Hradní stráž a čestné jednotky.

Technický popis zbraně:

Puška pracuje na principu odběru prachových plynů z  vývrtu hlavně, jejichž impulz se tlakem na 
prstencový píst navlečený na hlavni prostřednictvím pístnice a pohybovače na sklopný závorník 
opatřený v přední části dvěma uzamykacími ozuby. 

Při výstřelu je závěr v přední poloze. Bicí mechanismus zbraně je kladívkový. Zásobník lze oddělit 
s kapacitou na 10 nábojů. Zásobník můžeme plnit seshora pomocí nábojových pásků, aniž bychom 
vyjmuli zásobník. Puška je vybavena nastavitelnými mířidly v rozmezí od 100 m do 900 m. Součástí 
zbraně je sklopný bodák, který se otáčí kolem vertikální osy a sklápí se do vybrání v předpažbí na 
pravé straně pušky.  

HHmmoottnnoosstt:: 4,14 kg (bez munice)/4,3 kg (s municí)
DDééllkkaa:: 1005 mm (bez bodáku)/1205 mm (s bodákem)
DDééllkkaa  hhllaavvnněě:: 523 mm 
RRáážžee:: 7,62 mm
TTyypp  nnáábboojjee::  7,62 x 45 mm,  7,62 x 39 mm
KKaappaacciittaa  zzáássoobbnnííkkuu:: 10 nábojů
ÚÚssťťoovváá  rryycchhlloosstt:: 750 m/s
MMaaxxiimmáállnníí  ddoossttřřeell:: 1000 m

Adam Onderka, 3.A 

amonabíjecí pušk� 
vzor 52 
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