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Obsah Milí čtenáři,

tak jako se začíná barvit listí na stromech, začí-
nají se i nám barvitě zobrazovat nelehké chvíle 
studentského života. Někteří z nás se stále ne-
smířili s tím, že léto už je za námi a teplá rána 
se jen tak nevrátí  a stále chodí ve dvou 
stupních v kraťasech, jako by byly venku ty nej-
větší tropy. A jiní už začínají pomalu vykupovat 
vánoční světýlka či čokoládové figurky Mikulá-
še, takže pro nás, kteří nakupujeme vše na po-
slední chvíli, zbude v  obchodech tak 
maximálně prošlý adventní kalendář z  mi-
nulého roku. Ale to ještě předbíhám... Nejprve 
tu pro vás máme exkluzívní díl Homelesu, ve 
kterém na čtenáře čeká jak zajímavý roz-
hovor  s  naším spolužákem Tadeášem Kuz-
níkem, dorosteneckým mistrem ČR 
v  kulturistice, tak např. recenzi na knížku od 
našeho absolventa Jirky. Pro Kelišky tu máme 
plno aktualit, které se nejen na naší škole ode-
hrály, a pro vášnivé lovce nabízíme  článek 
o zážitku z obory v Lánech.

Určitě  se mezi vámi najdou i tací, kteří by rádi 
věděli, co je čeká a zda je provází štěstěna,  pro 
ně jsme připravili upřímný horoskop. No a jak 
už to tak bývá, jsou mezi vámi i  humoristé a 
těm opět nabízíme memes. A  více  již pro-
zrazovat nebudu, ať máte nějaké překvápko.

Příjemné počtení vám přeje šéfredaktorka
Eliška Hrabcová.
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Beachvolejbalový kur� v provozu

Na začátku školního roku členové volejbalového kroužku neváhali a hned se vydali na nově 
vybudovaný beachvolejbalový kurt, který se nachází vedle Domova mládeže na Jungmannově ulici. 

Tento kurt se začal stavět již v  loňském školním roce. Pracovali na něm naši tělocvikáři. Občas 
přistála i pomocná ruka studentů. Dlouho očekávaného dokončení kurtu se členové volejbalového 
kroužku ke konci školního roku nedočkali. Kurt byl dokončen v  srpnu, kdy byli studenti ještě na 
prázdninách. S  kurtem se tedy osobně seznámili se začínajícím školním rokem a byli nadmíru 
spokojeni. 

Volejbalisté děkují všem, kteří se zasloužili o vybudování nového beachvolejbalového hřiště.

Adaptační odpoledne

Nastal nový školní rok a studenti starších ročníků tradičně připravili adaptační program pro naše 
prváky. Každé třídě se v  prvním školním týdnu věnovalo jedno odpoledne. Cílem adaptačního 
odpoledne bylo stmelení nového třídního kolektivu a odstartování rozsáhlejší komunikace mezi 
novými spolužáky. Všechny tři dny studentům přálo počasí. Obloha bez mraků s hřejivým sluncem 
tak doplnila báječnou atmosféru akce.

Pro naše prváky byl připraven bohatý program. Účast studentů byla skoro stoprocentní.  Pozváni byli 
i třídní učitelé, kteří se aktivně zapojili do programu a mohli se společně s žáky adaptovat. Poslední 
aktivitou akce bylo posezení s kytarami v budově domova mládeže.

Všechna tři odpoledne probíhala dle stanoveného plánu. Za celý tým Peerů můžeme konstatovat, že 
doopravdy stálo za to, akci připravit a zorganizovat Odměnou nám byla radost všech zúčastněných 
žáků a učitelů. Víme, že v této činnosti budeme v budoucnosti pokračovat.

ktuality
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Prvác� popr�é n� školní� polesí

Každoročně se studenti prvních ročníků na začátku školního roku postupně zapojují do lesnického 
provozu. Ani letos tomu nebylo jinak a hned v  druhém týdnu nového školního roku zahájila třída 
1.A svou první praxi na školním polesí. Pomáhali v  jeho údržbě, během slunných dnů sklízeli řepu, 
která se dále využívá pro zvěř jako krmivo. 

Třetí týden patřil třídě 1.B, která se také zapojila do provozu. I přes nepříznivé podmínky si dokázala 
hravě poradit s nežádoucími dřevinami a ostružiním.

Blok praktického vyučování prvního ročníku zakončila třída 1.C. Ta se také musela vypořádat 
  s  nežádoucími dřevinami a ostružiním. Studenti navíc pracovali na obnově vyvrácených a 
polorozbořených oplocenek.

Všechny třídy dělaly v podstatě tu samou práci, takže si opravdu nemuseli závidět. Svou první praxi 
zvládli výborně a v  jejím průběhu si prošli polesí, což je zárukou, že se v  následujících letech při 
různých činnostech v lesích neztratí. 

Atletik� – 3. místo

Atletická skupina našich studentů se 22.9. zúčastnila Atletického poháru středních škol v  Přerově. 
Chlapcům se  dařilo. Více se dozvíte na straně 10.

Bramborová medail�  fotbalistů  SLŠ 

Stadion SK Hranice přivítal 5 středoškolských fotbalových týmů. Turnaj hranických středních škol 
organizovala naše škola. Více na straně 10.
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Lesu zdar, milí čtenáři,

držíte v ruce první číslo časopisu nového školního roku. 

Po dvou zvláštních letech s novým onemocněním a vládními opatřeními na boj s touto nemocí jsme 
konečně začali školní rok bez nějakých omezení. Je za námi září a téměř celý říjen a my jsme rozjeli 
všechny tradiční aktivity a plánujeme akce na další měsíce.

První a druhé ročníky již stačily poznat školní polesí v rámci týdenních bloků podzimních praxí, za ná-
mi je již také dvanáctý ročník Oslav lesa na Floře, proběhly některé odborné exkurze, rozběhly se 
taneční pro třeťáky a pod taktovkou čtvrťáků se připravuje Hubertská zábava včetně zkoušení 
slavnostní polonézy. V plném proudu jsou aktivity lesních pedagogů.

Ale největší akcí letošního podzimu jsou oslavy výročí 170 let lesnického školství na Moravě, jehož 
hrdým nositelem a pokračovatelem jsme právě my, hranická lesárna. V době, kdy budete číst tyto 
řádky, budou již oslavy za námi a my budeme bilancovat, co se povedlo a co příště udělat jinak. Ale 
pro mne je v tuto chvíli vše ještě budoucností, protože přípravy vrcholí. 

Součástí oslav je také pořádání mezinárodního trubačského semináře lesnických škol, který se u nás 
uskuteční o stejném víkendu. A od 20. října do 22. ledna bude v Muzeu města Hranic na Staré radni-
ci nachystána výstava, která bude prezentovat vývoj lesnického školství.

Díky všem těmto aktivitám jsme měli příležitost se ponořit do historie školy a lesnického učení víc, 
než jsme kdy čekali. Byla by škoda, kdyby tyto informace zůstaly dál zapadané prachem v naší roz-
sáhlé knihovně. Proto připravíme sérii článků o jednotlivých obdobích, které najdete v našem časopi-
su Homeles a také na školních internetových stránkách.

řím� z ředitelny
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S mottem: „Za vším hledej peníze“ se teď chci zmínit o ekonomických záležitostech. Protože všechny 
aktivity, které jsem výše zmínil, jsou, ať chceme nebo ne, podmíněné financemi, je možné, že se bude 
zdát, že když máme na to pořádat oslavy, Hubertskou a jezdit po exkurzích či různých sportovních 
akcích, tak se nás ta vnější situace netýká. Opak je však pravdou. I nám je každým rokem zřizovate-
lem školy snižován rozpočet na její provoz. Veškeré náklady se i pro nás zvedají úplně stejně jako 
pro ostatní subjekty. O každém výdaji tak uvažujeme, zda je opravdu potřebný.

Přes tato ekonomická omezení jsme během léta provedli údržbu na domovech mládeže – vy-
malováním vybraných pokojů a společných prostor počínaje, přes výměnu některých postelí a 
opravu nábytku až po opravy ve sprchách a na toaletách. Někdy za tím je nešťastná náhoda, která se 
může stát komukoliv z nás. Na druhou stranu jsou někdy  rozbité věci dílem chtěným, ať už měl být 
výsledkem žert či v horším případě škoda způsobená škole. Chtěl bych proto požádat každého z nás 
– uvědomme si, že každá oprava něco stojí, a když vezmeme peníze ze společného měšce, budou lo-
gicky někde chybět. Například na nové vybavení, pomůcky do kroužků či jen na zvelebení prostředí, 
ve kterém se pohybujeme. Na DM Jungmannova byly během letních prázdnin dokončeny práce na 
hřišti pro plážový volejbal.

Na školním polesí se právě provádí oprava další části lesní cesty Úzká. Chystá se výstavba skladu na 
štěpku, projekt je ve fázi ukončení výběrového řízení a sepsání smlouvy s vítězným dodavatelem. Vý-
stavba skladu na štěpku je součástí většího investičního plánu – a tím je rekonstrukce kotelny na 
školním polesí.  Tuto část si však řídí přímo Olomoucký kraj, kde je vše ve fázi příprav pro podání žá-
dosti o projekt z Operačního programu Životní prostředí. Letošní zimu tak musíme ještě zvládnout 
v aktuálních podmínkách.

Možná se ptáte, co jsme udělali ve škole o prázdninách? Vymalovalo se hlavní schodiště a třídy pro 
první ročníky, řešily se opravy kabinetu a učebny německého jazyka související s havárií vody z pátku 
13. května a rekonstruoval se kabinet učitele praxí. Se začátkem školního roku bylo opraveno oplo-
cení školy před historickou budovou, v  arboretu byly nainstalovány panely na nové informační 
tabule, které jsou nyní ve výrobě, a ve škole se připravila místnost pro simulátory harvestorů a vyvá-
žecích souprav. K tomuto tématu najdete informaci na jiném místě tohoto čísla Homelesu. 
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Plánů, jak posouvat školu a výuku dopředu, je mnoho, ale jak jsem již uvedl, za vším hledej peníze. 
Nicméně historie naší školy, potažmo výuky lesnictví na Moravě, je mi důkazem, že nějak bylo a nějak 
bude. A ze všeho nejdůležitější je vědět, že se snažíme dělat vše pro to, aby se věci podařilo dotáh-
nout do zdárného konce. Až následující generace budou moci říct, zda se nám to povedlo, nebo ne.

Ing. Lukáš Kandler
ředitel školy
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Vše začalo informací od paní Drozdové, že se 20.9. máme dostavit na školení k simulátoru harvesto-
ru. I když jsme věděli, že se něco takového chystá, netušili jsme, kdo všechno bude vybrán, aby toto 
zařízení obsluhoval.

Jedná se o  zařízení, které dokáže simulací provozních podmínek, ať už nám učitelům, tak i  vám 
žákům přiblížit, jak harvestorová technologie pracuje. Oba jsme se osobně již s  tímto simulátorem 
setkali, tak víme, co se od něj dá očekávat a jak zhruba pracuje. Určitě toto zařízení na naší škole be-
reme jako posun a rozšíření možností, co dalšího lze žákům nabídnout jako bonus do praxe a jak 
ještě více zatraktivnit výuku.

Teď k samotnému simulátoru. Zařízení se skládá ze dvou opěrek s joysticky a všemi ovládacími prvky 
a tlačítky, jako ve skutečném harvestoru. Celkem vtipné je, že se celé zařízení vleze do jednoho pře-
pravního kufru, jako když jedete na dovolenou. K tomu je potřeba obyčejná sedačka a nějaké promí-
tací zařízení, v našem případě TV. Vychytávkou, o kterou jsou naše simulátory rozšířeny, jsou virtuální 
brýle. Tyto brýle práci na simulátoru dávají úplně jiný rozměr. Člověk se v rámci možností a grafiky 
opravdu dostává do kabiny harvestoru. Je zde možnost vyzkoušet si jízdu s harvestorem a také s vy-
vážecím traktorem. Systém od firmy Merimex je velmi dobře propracovaný a jsou zde i různé výu-
kové úkoly,  s  návodem a  s  hodnocením, které vedou obsluhu, žáka k  výuce a zdokonalování se 
v práci na simulátoru. Je zde samozřejmě i volná jízda, kde si člověk může vybrat ze 3 strojů a kácet, 
zpracovávat a vyvážet jednotlivé stromy. 

Simulátory budou samozřejmě sloužit žákům ve výuce, ať už to budou Stroje a zařízení, Lesní těžba 
či například Informační technologie. Řešíme návaznost s praxí, aby se z toho nestala jen drahá video-
hra, ale zájemci mohli následně získat osvědčení pro práci s hydraulickou rukou a tím si rozšířili své 
budoucí možné využití na trhu práce.

V  brzké době na shledanou u  simulátoru harvestoru při získávání další kvalifikace potřebné pro 
lesnický provoz. 

Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA
Ing. Václav Skříčil

imulátory
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Simulátor harvestoru a vyvážecí soupravy (2 ks) yl získán z dotačního programu Ministerstva ze-
mědělství „Program 129 710 Centra odborné přípravy“. Jedná se o dotační podporu středních škol 
k  nákupu moderních výukových prostředků. Každým rokem, kdy program běží, máme k  dispozici 
částku 1,8 mil. Kč. V letošním roce jsme z programu COP ještě nakoupili 8 měřících sad k zjišťování 
taxačních veličin pro HÚL a malotraktor s vozíkem pro využití při praxích v arboretu. 
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Stáří není nemoc. Je to jen přirozená část života. A  tak, jako příroda, i život má svá období. Jaro je 
dětství, léto dospělost, podzim zralost a zima moudré stáří. Čas zklidnění, bilancování, vzpomínek. 
Čas zaslouženého odpočinku, ale i čas předávání zkušeností. Čas, kdy si každý zaslouží úctu, porozu-
mění, péči a především poděkování. Ale „ruku na srdce“ – chováme se vždy k seniorům s patřičným 
respektem, úctou a porozuměním? Dokážeme se zamyslet nad tím, čím vším byl jejich život naplněn? 
Co dokázali, co prožili, co dalším generacím předali, čemu věřili? Dokážeme je přijímat jako lidi, kteří 
nám stále, do posledního dechu, mají co nabídnout? Dokážeme vnímat, že bez nich bychom zde ne-
byli my a ani nic z toho, co dnes užíváme, čím žijeme, kdo jsme?

Jako oni kdysi byli mladí, silní, ambiciózní a život měli před sebou, tak i  my jednou budeme na 
sklonku života a budeme bilancovat. Tak i  my budeme očekávat lásku rodiny, pochopení a úctu 
společnosti.  Dnes nám nezbývá doufat, že se zaslouženého uznání dočkáme.

A že současní mladí lidé mají srdce na správném místě, dokazují žáci SLŠ, kteří se stali dobrovolníky 
navštěvujícími Domov seniorů v  Hranicích. Snaží se prozářit „podzim života“ lidem, kteří nemají to 
štěstí, aby se těšili častými návštěvami vlastní rodiny či přátel. Lidem osamělým či nemohoucím. Li-
dem, kteří neočekávají mnoho. Darem je úsměv, vyslechnutí, drobná laskavost, vycházka, přečtení 
kapitoly z knížky. Pohled na mládí…

Autorkou tohoto projektu je paní vychovatelka DM Teplické Renata Knápková, která tímto navázala 
na kontakt s DS v rámci lesní pedagogiky. Svým příkladem a zapálením získala žáky z DM Teplické a 
oslovila i dívky z DM Jungmannova. A k „prvním vlaštovkám“ přibývají další, kteří řadu dobrovolníků 
rozšiřují. Paní vychovatelka Knápková i všichni žáci, kteří se našim seniorům rozhodli pomáhat, si za-
slouží naši úctu, respekt a velký dík! Pamatujme, že všichni budeme jednou staří – budeme-li mít to 
štěstí…

Za DM Teplickou Mgr. Ivana Zlata Matysová

Na fotografii je zachycena Mgr. Věra Mašlaňová, manažerka kvalita, Renata Knápková, vychovatelka 
DM Teplická a lesní pedagožka, a první dobrovolníci, kteří projekt „odstartovali“. A jejich počet nadále 
roste.

rdc� n� pra�é� místě
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Atletik� – 3. místo

Dne 22. září se lehcí atleti SLŠ Hranice pod vedením pana Strýčka a pana Menšíka zúčastnili Atle-
tického poháru středních škol, který se uskutečnil ve sportovním areálu SK Přerov 1908. Soutěžilo se 
v disciplínách: běhu na 60 m, 400 m, 1500 m,štafetě 4x200 m, ve skoku dalekém, skoku vysokém a 
vrhu koulí. Naši školu reprezentovalo 9 studentů 2. až 4. ročníku. Atleti naší školy se nakonec umístili 
na 3. místě ze 4 startujících družstev. Dle hodnocení pana Strýčka podali chlapci solidní výkony, ač-
koliv většina z nich měla navíc. Nadprůměrný výkon podal student 2.A Vít Hasal, který zaběhl 1500 m 
za 4:45 min. 

Fotba�  - 4. míst� 

SLŠ Hranice uspořádala 5. října na stadionu SK Hranice fotbalový turnaj hranických středních škol. 
Turnaje se zúčastnilo všech pět hranických středních škol. Hrálo se systémem každý s každým. 

Naši školu reprezentovalo 15 chlapců ze všech ročníků. Zvítězili nad SSOŠ 3:0, remizovali s vítězem 
turnaje SPŠ 0:0, prohráli s gymnáziem 0:2 a SZŠ 0:1. V konečném pořadí obsadili 4. místo se ziskem 
4 bodů. Zvítězil tým SPŠ, 2. místo obsadila SZŠ a 3. příčku hranické gymnázium. Na posledním 
5. místě skončil celek SSOŠ.

Trenér mužstva lesáků pan Pavel Strýček zhodnotil výkon svých svěřenců i samotný turnaj: „Snaha 
se našim hráčům rozhodně nedala upřít. Hráli srdnatě a podali lepší výkon, než jsem očekával. Bo-
hužel ve fotbale se nehraje na šance, ale na góly a ty nám v klíčových utkáních chyběly. Celkově jsme 
obsadili v konkurenci pěti týmů4. místo. Nutno však dodat, že čtyři týmy byly vyrovnané a o umístění 
rozhodla střelecká potence a někdy i štěstí. Turnaj hodnotím pozitivně i po organizátorské stránce, 
protože se nám podařilo do turnaje přihlásit všechny hranické střední školy. Špičkový výkon podal 
bývalý ligový rozhodčí pan Roman Páral, který své zápasy řídil naprosto profesionálně. Na závěr bych 
poděkoval vedení naší školy, které poskytlo prostředky na ceny pro vítěze.“

Gabriela Zychová, 3.A

port
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Ve dnech 17. až 21. srpna 2022 proběhlo v  Jihlavě pod záštitou Kraje Vysočina celostátní kolo 54. 
ročníku Soutěže mladých chovatelů. Tuto soutěž každoročně pořádá Český svaz chovatelů, z.s., na 
různých místech naší republiky. Tentokrát akce probíhala v prostorách Střední školy stavební Jihlava.

Soutěž má hned několik odborností - podle skupin chovaných druhů zvířat: králíci, holubi, drůbež, 
králičí hop, okrasné ptactvo, drobní hlodavci, teraristika, akvaristika, ovce a kozy, činčily, fretky a 
nutrie, kočky, psi a všeobecné. My jsme se této akce zúčastnili jako zástupci odbornosti Okrasné 
ptactvo. Naše skupina ve složení Jan Sojka, Jakub Janosch, Petr Bach a Jakub Jorda, zde prezentovala 
časopis Nová Exota a spolek World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia. Jan Sojka 
společně s  Jakubem Janoschem byli navíc jako zkoušející v komisi pro odbornost Okrasné ptactvo. 
Předsedou této komise byl Jan Sojka a třetím členem byl Patrik Kmenta z Českého svazu chovatelů. 

Na místě konání jsme se všichni sešli v  pátek 19.8. ráno a po deváté hodině začal náš program. 
Nejprve byly soutěžícím rozdány testy, kde písemnou formou odpovídali na otázky své odbornosti. 
Po odevzdání testů bylo na řadě poznávání třiceti ptačích druhů na prezentovaných fotografiích. 
Mezi nimi byl například bažant paví bornejský, tygříček tečkovaný nebo ara Learův. Po této části 
následovala obhajoba písemných prací o  vlastních chovech. Tyto práce si soutěžící vypracovávají 
v  předstihu a ještě před soutěží je zasílají členům zkušební komise k  nastudování. Při zkoušení 
byla s účastníky zhodnocena jejich písemná práce a dále zde padaly jak obecné chovatelské otázky, 
tak i  otázky zaměřené na konkrétní druhy ptáků. Nejčastěji byli soutěžící dotazováni na anatomii, 
krmení, rozmnožování, barevné mutace a areály výskytu.

Po ukončení zkoušení jsme měli krátké volno, potom následovala večeře a po ní přišly na řadu naše 
přednášky. Petr Bach společně s  Jakubem Janoschem měli připravené prezentace o činnosti WPA. 
Jakub podrobně představil WPA, zejména probíhající záchranné projekty, a také některé vybrané 
chované a ohrožené druhy. Petr si připravil prezentaci o  koroptvi polní, jejím současném stavu 
v přírodě, přirozenému odchovu kuřat a vypouštění jedinců zpět do volné přírody. Musím říci, že nás 
všechny velmi potěšilo, že si i  po celém namáhavém dni udělali soutěžící i  instruktoři ze všech 
odborností večer čas na naše přednášky a přednášková místnost tak doslova praskala ve švech. Že 
jsme účastníky dokázali zaujmout, jsme poznali už nejen během našeho povídání, ale zejména při 
dlouhých diskusích na různá témata po skončení našeho programu.

outěž mladýc� 
chovatelů
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I přes to, že odbornost Okrasné ptactvo je hlavně o papoušcích, podařilo se nám během této akce 
přiblížit chov hrabavých mnohým účastníkům. Podle přesně mířených dotazů bylo zřejmé, že někteří 
mladí chovatelé už přemýšlejí, jak vybudují voliéru a své chovy obohatí i o nějaký ten druh z  řadu 
hrabavých. Kromě celkové osvěty o naší odbornosti byl i toto hlavní cíl naší účasti.

Vážnost celé této soutěže můžeme pochopit i z toho, že se jejího slavnostního vyhlášení zúčastnil a 
přednesl svůj projev i předseda senátu ČR, RNDr. Miloš Vystrčil. Závěrem bych rád poděkoval všem 
pořadatelům za perfektně zorganizovanou akci a také za to, že jsme měli možnost se jí zúčastnit. 

Jakub Jorda, 3.A, 
a spolupracovníci z WPA CZ-SK Petr Bach a Jakub Janosch
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ýr �elký 
(Bubo bubo)

Výr velký je naše nejznámější a největší sova. Díky impozantnímu vzhledu, mohutnosti a dravosti  je 
označován za ,,krále noci“, což si jako největší evropská sova plně  zaslouží. 

Popis

Nad mohutným zobákem září nápadně velké, ohnivě oranžové oči. Prodloužená pírka vytvářejí na 
hlavě tzv. ,,uši“, které mohou být  až 9  cm dlouhé. Rozpětí křídel od 160 do 200  cm se vyrovná 
orlovci říčnímu. Tělo je dlouhé 59-73 cm a hmotnost od 2000 (samec) do 3260 g(samice). Celé tělo 
pokrývá jemné, jakoby nadýchané, poměrně dlouhé hnědoskvrnité peří. Na zádech je tmavší a 
hustší  s  výraznou kresbou, na břiše světlejší. Nohy  s  prsty jsou opeřené  až po drápy. Zbarvení 
úspěšně plní ochrannou funkci, neboť během dne výr splývá s prostředím, ve kterém odpočívá po 
nočním lovu.

Právě díky peří je vynikajícím a vražedně tichým letcem. Během roku se výr ozývá hlubokým a 
houkavým znějícím voláním, které se dá vyjádřit slabikami  ,,bu - hu“.

Hnízdění

Výr je věrný  svému hnízdišti. Vlastní hnízdo si nikdy nestaví, raději obsadí opuštěná hnízda dravců. 
Výr hnízdí v podhorských oblastech až do výšky 1000 m. n. m. Pokud nenajde vhodné  hnízdiště ve 
skalách, zahnízdí i na zemi pod vývraty nebo mezi kořenovými náběhy mohutného stromu. Koncem 
března nebo v  dubnu samice v  průběhu týdne snese na téměř holý podklad 2 až 4 bílá kulovitá  
vejce.
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Způso� lovu

Lovný areál musí být dostatečně velký, aby výra uživil. Loví 15 kilometrů od hnízdiště. Loví pouze za 
soumraku a v  noci. Kořist, kterou lokalizuje dokonalým sluchem a zrakem, chytá v  letu i  na zemi. 
Vědci z ní identifikovali: holuby, straky, bažanty, hraboše, zajíce i srnče.

Užitečnost

Z hlediska zemědělství je velmi užitečný, protože loví velké množství drobných hlodavců.  Přestože 
výr loví téměř vše živé, co unese, ve skutečnosti to závisí na charakteru krajiny, kde se pak 
specializuje na určité druhy živočichů,  kteří tvoří podstatnou složku jeho potravy.

Lenka Brhelová, 3.B
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Dnešní příspěvek do historického okénka se týká lesnického účetnictví. K  dispozici máme první 
koncept učebnice z  roku 1924 sepsané profesorem Františkem Jírou, jehož hlavní specializací byla 
zejména Hospodářská úprava lesů a rybářství.

Ing. Helena Drozdová

ýuk� lesnickéh� 
účetnictví v dobác� 
první republiky
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Výstavy psů v  Kelči už se staly tradicí vždy na jaře a na podzim. Ale loni se zrodila myšlenka 
uspořádat další výstavu loveckých psů ve spolupráci s naší školou. Původní myšlenka byla pořádat 
výstavu na Školním polesí ve Valšovicích. Nicméně po zvážení okolností, zejména toho, že opravdu 
nebylo jasné, jak velká akce to bude a zda by se to se zázemím zvládlo, přesunula se organizace do 
Kelče, kde zázemí takovéto akci vyhovuje.

Rozběhl se maraton příprav, tak jako kolem každé akce, která se musí průběžně chystat, 
koordinovat. Zajistit potřebné posuzovatele - rozhodčí, zajistit ceny, výrobu kokard, přípravu 
podkladů, … Krátce před výstavou nás pak čekalo zásadní dopilování a dochystání všeho potřebného 
– vytištění katalogu, diplomů, posudkových listů, zajištění personálu do kruhu, parkování ... a spousta 
dalšího.

Nastal den D – 28. srpna. Aby vše šlapalo, jak má, bylo potřeba mnoha potřebných rukou. Na řadu 
přišli i studenti SLŠ, kteří se zúčastnili v hojném počtu – děvčata a chlapci z prvních, druhých i třetích 
ročníků. Velké díky patří i  klukům trubačům, kteří svým troubením této akci dodali naprosto jiný a 
specifický ráz - Pavlu Novotnému ze 4.B, Lukáši Brenkusovi a Antonínu Horákovi - loňským 
maturantům.

Výstava byla také doplněna koutkem lesní pedagogiky, který si vzala na starost kolegyně Renáta 
Knápková. Společně se studenty vytvořili skvělé zpestření a zábavu pro všechny příchozí návštěvníky, 
včetně jejich ratolestí. Kromě těmto skvělým lesním pedagogům patří veliké díky i  kolegovi 
Mgr.  Romanu Páralovi - díky němu máme i  pár foteček z  dronu, krásné pohledy shora. A  další 
kolegyňkou fotografkou byla Ing. Helena Drozdová, která byla všude, kde bylo potřeba, a průběžně 
nám pořizovala fotodokumentaci. Výstava jako taková začala kolem 9. hodiny zahájením a 
představením rozhodčích. Poté začalo posuzování v  jednotlivých kruzích, k  vidění bylo více než 95 
psích plemen, některá zastoupená početněji, jiná jen jedním jedincem v plemeni. Určitě bylo na co 
se dívat, i naši studenti měli v čase mezi povinnostmi možnost zhlédnout plemena, která třeba ještě 
ani neviděli. Věřím, že i tato zkušenost bude pro ně motivací věnovat se více kynologii. Třeba právě 
zde našli to své oblíbené plemeno.

u�ertská výstav� psů 
v Kelči
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Každý začátek má však i  svůj konec... Po 14. hodině bylo odposuzováno v  kruzích, rozběhly se 
přípravy, aby bylo vše včetně cen nachystáno na závěrečné soutěže. Zpestřením a snad i  milou 
prezentací současných i  bývalých studentů byla soutěž o  nejlepšího psa SLŠ Hranice. Soutěž 
posoudil zkušený rozhodčí, velký kynolog a myslivec tělem i duší, MVDr. Vlado Piskay ze Slovenska... 

Ceny studentům předal náš pan ředitel, Ing. Lukáš Kandler, který se této akce také zúčastnil. Někteří 
studenti se výstav účastní pravidelně a aktivně, bylo je na výstavě vidět. A  věřím tomu, že budou 
motivovat i další naše studenty, aby se k nám příště také připojili. 

Následně pokračovaly další soutěže a přehlídka těch nejlepších z  nejlepších. Výběrem toho 
nejlepšího, kterým se stal pejsek plemene „Bígl“, závěrečnou fotografií se všemi rozhodčími a 
předáním cen se kruh uzavřel - první Hubertská výstava se dočkala svého vítěze, a to nejen toho 
psího.

Pro mě byla tato zkušenost, ač dělám výstavy již dlouho, dalším osobitým zážitkem, zkušeností a 
moc milým překvapením ze zapálení studentů zejména z  prvních ročníků. Cením si jejich pomoci, 
toho, jak  strávili svůj volný den - od brzkého ranního vstávání přes cestu autobusem z Hranic do 
Kelče až po odpolední úklid... Tímto bych všem studentům, kteří se výstavy účastnili, chtěla moc 
poděkovat! Je skvělé vidět zapálené „pejskaře“.

Mgr. Soňa Sehnalíková

Pokud se chcete podívat na celé album od fotografky naší výstavy, která vše mapovala od rána až po 
odpoledne, koukněte na tento odkaz:  
https://eu.zonerama.com/NikitartPhotography/Album/8954631
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Milí čtenáři, dnes bych vám rád něco málo řekl o skautingu, který je mým největším zájmem. Příběh 
toho, jak jsem se ke skautingu dostal, je celkem úsměvný - chtěl jsem to zkusit už jako malý, ale 
odradila mě moje starší sestra, která do skautu chvilku chodila, a moc ji to neoslovilo. Takže jsem se 
k myšlence skautingu dostal až o několik let později, na začátku roku 2019, kdy jsem vlastně neměl 
co dělat, takže jsem si zjistil, kdy a kde probíhají schůzky a prostě jsem na jednu takovou schůzku 
přišel. Když nad tím zpětně přemýšlím, tak jsem měl tehdy velké štěstí, protože jsem se tam rychle 
uchytil, přestože jsme nikoho moc neznal… A dnes je už pro mne skaut naprosto vším.

Hlavní náplň skautingu je celkem těžko popsatelná, protože skaut obsahuje obrovské rozpětí 
nejrůznějších aktivit a každý si tam najde něco svého. Mne nejvíce oslovila turistika, historie, 
zálesácké dovednosti a nejrůznější výzvy, teď ovšem trávím nejvíce času nad tvořením programů a 
vedením dětí (no, dětí … primárně mám na starosti kluky od 11 do 16 let, což už jsou vlastně i moji 
vrstevníci a jako děti se moc brát nedají). Mne však na skautingu až tolik nezajímají ty samotné 
aktivity, ale spíše ti lidé, se kterými trávím čas, protože skaut tvoří hlavně lidé - můžete mít sebelepší 
program, ale bez těch super lidí to prostě není ono. A kdybych měl být zcela upřímný, tak i  za tu 
relativně krátkou dobu, co jsme ve skautu, se tito lidé pro mě stali skoro takovou rodinou a už si bez 
nich ani nedokážu představit život. 

Kdybych měl někomu skauting doporučit, vlastně ani nevím, co bych mu řekl - prostě ať si to zkusí. 
Protože skauting je a zároveň není pro každého. Na jednu stranu si skoro každý na něm najde to své 
a něco, co ho baví, ale na stranu druhou vyžaduje určitou povahu - ve skautu se totiž od vás očekává 
alespoň nějaká základní disciplína a čest, není to nic extrémního, ale přece tam nějaké důležité 
morální zásady jsou, a právě proto někteří lidé u skautu nevydrží.

Tak to by byl můj pohled na skauting, doufám, že jsem vás nějak zaujal a bavilo vás to. Pokud ano, 
tak bych vám příště něco rád pověděl o historii, zvycích a vlastně už i kultuře skautu. 

Brey, 1.B

kautský život
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C� mě při�edl� k zájm� o čaj�? 

Když to vezmu celkově, tak mě k němu dovedla babička, kterou jsem ani osobně nepoznal. Našel 
jsem jen staré herbáře a knížky o bylinkách (to mi bylo sedm let), do kterých jsem se začetl. Bavilo 
mě to tak, že ještě ten den jsem si šel nasbírat bylinky a zkusil jsem si pak udělat bylinný čaj z lípy, 
máty a růže. Lepší čaj jsem předtím neměl… O týden později jsem měl nasbíraný celý šuplík bylinek a 
další jsem už sušil. 

V tu dobu jsem si dával tak dva šálky čaje denně. O pár let později mě pak začala zajímat čistě čajová 
kultura a hlavně malá zelená rostlinka jménem Camelia sinensis (čajovník čínský). Pak jsem pil a 
začal objevovat různé chutě černého, zeleného a bílého čaje. 

Později jsem se seznámil s Tomášem Pukšicem, který má čajové plantáže v Gruzii, Indii, na Srí Lance 
a některé i  v  Africe. Naučil mě správnou přípravu různých čajů a tradice  s  tím spojené. Dal mi 
ochutnat i  jeho fermentované a dlouho zrající černé čaje Pu-Erch.  Čím je tento čaj starší, tím větší 
peněžní hodnotu má. Např. některé vzorky Pu-Erch, které jsou staré třeba i  50 let, stojí opravdu 
hodně – řádově desetitisíce korun.

Za ta léta, co piju čaj, jsem získal hodně zkušeností. Rád se s vámi podělím o některé informace …

Pří�ě� čaj� 

Podle jedné z legend znali lidé v Číně čaj už v roce 2737 před naším letopočtem, kdy se čínský císař 
Šang-nung, zvaný též Božský vladař, který byl mimo jiné i  spisovatelem a filosofem, vydal do lesní 
krajiny, aby zde v klidu rozjímal. Usadil se v pustém lese a pohroužen do svých myšlenek meditoval 
u ohně, kde mu vřela voda. Najednou zavanul vítr a z nedalekého keře strhl s sebou několik suchých 
lístků, které se snesly do kotlíku s vodou. Zakrátko se vzduchem nesla neznámá, avšak lahodná vůně, 
která vytrhla císaře z  rozjímání. Když zjistil, odkud vychází, neodolal pokušení poznat i chuť tohoto 
tajemného odvaru. Napil se a nápoj mu velice zachutnal. Po nedlouhém hledání nalezl keř s listy této 
vůně a vydal se do císařského paláce, aby vyprávěl o své lesní příhodě. Později lahodný nápoj nazval 
hořký tchu a čcha.

ří�ěh� čajovýc� lístků
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Půvo� názv�   

= ČAJ , CHA ,чай , ÇAY , CHAY, SHAY, TE, TEE, THÉ, TEA, …..

V  dialektu významného přístavu Sia-men čteme te, odtud pochází označení holandskými či 
anglickými obchodníky s čajem - tee a tea.

Všeobecně známé označení čaj pochází z výslovnosti čínského = čcha v  mandarínském a 
kantonském dialektu.

Mám pro vás malou hádanku: Kolik je na fotografii druhů čajových rostlin?

Příště se můžete těšit na článek o pěstování čaje a jeho zpracovávaní.

Matyáš Červinka, 1.B
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ředstavuj� vá� svů� 
koníček

Ke čtení jsem se dostala už jako malé dítě, protože už od malička mi máma četla knížky na dobrou 
noc. Vždycky jsem měla ráda poslouchání různých příběhů a pohádek a přála jsem si je zažít na 
vlastní kůži.

Když mi bylo šest let, naučila jsem se číst v první třídě. Moje první přečtená knížka byla asi Slabikář a 
poté Honzíkova cesta a O letadélku Káněti.

Ve druhé třídě jsem již začala pořádně číst. K  Vánocům jsem dostala krásnou fantasy knížku 
o zvířecích spirituálních strážcích a moc jsem si ji zamilovala. Rodiče však moc nadšení nebyli - když 
jsme zjistili, že je to celá série knih o asi dvaceti dílech. Celou jsem však přečetla a moje vášeň ke 
knihám se začala prohlubovat.

Postupem času jsem četla stále složitější a delší knihy a dnes čtu skoro vše, co mě zaujme a přijde mi 
pod ruku.

Když čtu, tak se cítím jako v  jiném světě. Prožívám osudy hrdinů, záporáků a vciťuji se do různých 
situací.

Určitě vám čtení doporučuji, nejen pro vylepšení slovní 
zásoby a schopnosti číst, ale hlavně pro ty 
nezapomenutelné příběhy a krásné světy, ve kterých se 
můžete ocitnout. Je to úžasný odpočinek od všedních věcí 
a útěk z reality, když už toho máte moc. A proto, ať už vám 
čtení přijde nudné či zdlouhavé nebo si myslíte, že na ně 
nemáte čas, tak zkuste jednoho dne vzít do ruky knihu, 
která vás zaujme na první pohled, a ponořit se do ní. 
Uvidíte, že si čtení nakonec zamilujete.

Daniela Svobodová, 1.A
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Jsem ve čtvrťáku. Nevím, jak se to stalo, nevím, kam se poděly ty tři roky, ale čas plynul a já se ocitla 
v  posledním ročníku na střední. Obvykle člověk počítá  s  tím, že se v  průběhu studia dostane do 
posledního ročníku, nebo v to alespoň doufá, ale jakmile se tam dostane, nemůže uvěřit tomu, jak to 
tak rychle uběhlo.

Když pak tak člověk přemýšlí, snaží se vybavit si poslední tři roky, kam postoupil, co se změnilo, kam 
se posunul. To mě přivedlo k zamyšlení nad tím, jak se vyvíjely naše třídní vztahy během posledních 
čtyř let. 

Není to zase tak dávno, co jsme přišli do třídy, na dveřích visela tabulka  s  nápisem 1.A  a pod ní 
seznam žáků. Když jsem vešla do třídy, byla tam spousta nových lidí. Všichni byli vystrašení, zamlklí, 
jako by se báli promluvit. Byli jsme jako všichni prváci. Postupně jsme se však začali seznamovat a 
zažívat pořádnou srandu. Obzvláště na intru jsme pocítili svobodu, kterou jsme doposud neměli. To 
taky vedlo k nezapomenutelným zážitkům. Jeden z nich je příběh o první cigaretě mého spolužáka. 
Následně ho napsal do školní slohovky. Nejen že sklidila velký úspěch, ale on sám byl v našich očích 
tehdy hrdinou. 

Sotva jsme se nějak lépe poznali, ve druháku nám přišel do cesty Covid. To, co jsme za skoro celý rok 
zameškali při distanční výuce, jsme dohnali rok nato. Začalo období prvních společných silvestrů a 
oslav. Taneční nám přineslo spoustu dalších vzpomínek a pošlapaných špiček bot. I autoškola byla 
pro nás velké dilema. Poprvé sedět za volantem v provozu je velká věc, stálo nás to spoustu nervů, 
přátelské podpory a sem tam i výlet do nedaleké Loděnice. Možná už ani nespočítám, kolikrát jsme 
se ztratili na polesí a ze zoufalosti vymýšleli plán přežití. Nebyly to vždy jen šťastné chvíle, které nás 
spojily, ale i  ta občasná dramata a hádky. Všechny neduhy jsme ale překonali  s  přehledem a nad 
věcí. Vždy jsme tu byli jeden pro druhého a to už se nezmění. 

Často si teď kladu otázku, co s námi vlastně bude, kam půjdeme a co budeme dělat… Nemám ale 
strach, nemám strach o  sebe ani o  ostatní. Strávila jsem čtyři roky  s  kolektivem lidí, o  kterých 
nemůžu, říct, že by mohl být lepší. Pro mě byly tyhle čtyři roky jedny z nejdůležitějších v mém životě a 
jsem ráda, že jsem je mohla strávit (a ještě pořád trávím) s mými spolužáky. Během poznávání mých 
spolužáků jsem poznala i samu sebe, mám tak jistotu, že se neztratíme, a jsem za to vděčná.

Gabriela Bednaříková, 4.A

oj� 4.A
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Nevím, zda si toho někteří z  vás všimli, ale na streamu Disney+ byla 7. října uvedena nová 
marvelovka, krátkometrážní TV film Werewolf By Night.

Ještě předtím, než si někteří z vás řeknou: „Jé… další márvelovka, to bude zase hloupost…" bych rád 
uvedl – ani já sám nejsem nijak velký fanda nových Marvel filmů, protože podle mě nejsou moc 
dobré, ale tenhle mě docela překvapil. Trvá jen 52 minut, takže vám ani nezabere moc času, a 
představí vám dvě nové komiksové postavy, lovce Jacka a Elsu.

Film je natočený černobíle a je hororově laděný. Taky je v něm dle mého na marvelovku docela dost 
krve, tedy když nepočítáme Deadpoola, ale to odbočuji. Ve filmu sledujeme tajnou skupinu lovců 
monster, kteří se sejdou na nočním honu, kde se budou snažit získat mocný artefakt Bloodstone od 
monstra v labyrintu (ne ne, nejde o Mínotaura). Vše jde relativně jako po másle, ale potom se něco 
zvrtne…

Mně osobně se film relativně líbil, i když pro mě nebyl nejlepší, dalo se na něj koukat. Hodně se mi 
líbil design postav, jelikož jsou hodně blízké těm komiksovým a já jsem jejich velký fanda. Také se mi 
líbilo, že byl film černobílý. Je to něco nového, co jsem u marvelovek ještě neviděl. Jen je škoda, že je 
tento televizní speciál tak krátký, myslím si, že by mohlo jít jen úvodní představení dvou nových 
postav. Pokud nám je filmaři Marvel Studios chtěli zatím jen uvést na scénu, tak se jim to dle mého 
povedlo.

Celkově bych filmu dal 6,7 z 10.

Filip Vidlička, 1.A

lkodla�: Noční lo�ec
Nový marvelovský speciál
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Nová kniha od Ricka Riordana byla pro nás, skalní čtenáře, skutečným krokem do neznáma, protože 
to bylo něco, na co nejsme zvyklí. Styl autorova psaní se změnil a co se týče jeho inspirace a místa, 
kde se děj odehrává, tak je to pro nás také novinka. Příběh se odehrává na jedné ze dvou námořních 
akademií, na nichž se děti učí, jak být vědci, zdravotníky, techniky, vojáky a vůdci atd. Naší hlavní 
hrdinkou je Ana Dakkarová, vedoucí koleje delfínů. Aně umřeli rodiče a z rodiny jí zůstal pouze její 
bratr. Studuje Hardingovu-Pencroftovu akademii a sama neví, jak je možné, že tam vůbec je, protože 
na tuhle školu se dostanou pouze vysoce postavení lidé, kteří mají se školou a oceánem nějaký 
vztah. Ana je pro školu velice důležitá, protože škola zná historii její rodiny, o níž Ana nic neví. Autor 
se inspiroval tvorbou Julese Vernea,  především romány Tajuplný ostrov a Dvacet tisíc mil pod mořem. 
Svým způsobem by se dalo říct, že je to pokračování těchto verneovek, ale o  několik generací 
později...

 Víc o příběhu říkat nebudu, protože pokud budete knihu číst, tak byste si mohli dát rychle dvě a dvě 
dohromady a přišli byste na spoustu tajemství, na které se vyplatí počkat. Kniha je velmi čtivá, 
zábavná, plná tajemství a dokonale napojená na knihy výše zmíněné. Pro mě, velkého fanouška 
tvorby Ricka Riordana, to byla velká rána, že nová kniha není ze světa Percyho Jacksona, a měl jsem 
tak ke knize zprvu odpor. Ale jakmile jsem se začetl, tak jsem se nemohl odtrhnout. Už se moc těším 
na další Riordanovy knihy, ať už to bude z jednoho či druhého světa.

Jiří Kohn, absolvent SLŠ

cer� hlubin
Rick Riordan
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Jak jsem psala ve svém předchozím článku, kromě lesnictví můj život doprovázejí i psi, zejména jejich 
vystavování. Výstavy mi dávají možnost cestovat, rozvíjet jazyky a učit se samostatnosti a 
zodpovědnosti. Na začátku října jsem se rozhodla, že pojedu na výstavu do Bosny a Hercegoviny, do 
města Gradačac. Vzala jsem  s  sebou dva psy. Irského setra Bárta a gordonsetří slečnu Nyxie. 
Vyjížděli jsme v  pátek 7. 10. z  malé vesničky Hrob, vyzvedli jsme Bárta a Nyxu a naše 
sedmisetkilometrové dobrodružství začalo. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme do místa ubytování 
přijeli v pořádku.

V  sobotu ráno začal výstavní maraton. Jako první jsem vyžehlila Bártovi chlupy, rozčesala, 
zagumičkovala, oblékla se a šla na snídani. Místní byli velice milí - i přesto, že neuměli anglicky, vždy 
jsme se domluvili. Když jsme přijeli na výstavu a přišel náš čas posuzování, nastoupila jsem s Bártem 
do kruhu a dostavil se první úspěch - titul Best of breed. Rychle jsem brala Nyxie, která taky dostala 
titul Best of breed (tzv. BOB). Nastoupili do soutěže o Best in group. Bárt se rozhodčímu opravdu líbil, 
proto vyhrál ocenění nejkrásnějšího ohaře výstavy. Rychle  s  majitelkou Nyxie bereme oba psy a 
běžíme na posuzování výstavy určené pro lovecká plemena. Tam si rozhodčí nechává všechny psy 
nastoupit a pak si pečlivě rozmýšlí, který lovecký pes bude dnešním Best in show. Udělá si užší výběr 
a vybere si mě  s  Bártem a dalších 5 plemen. Všechny nás nechá běhat v  kolečku a drží kokardy. 
A  stane se neuvěřitelné, Bárt a já vyhráváme titul Best in show neboli BIS. Radost ze mě září na 
kilometry daleko. Zanedlouho začíná třetí výstava toho dne. Konečně jsem měla chvíli pauzu a začala 
připravovat Nyxie i Bárta znovu do kruhu. Pár hodin uběhlo jako nic a znovu nastal čas nastoupit do 
kruhu. Bárt i  Nyxa opakují svůj ranní úspěch a oba získávají titul BOB, který Bárt následně opět 
doplní titulem Best in group. Tento titul nás společně posunul do závěrečných soutěží obou výstav. 
Tyto výstavy se konaly v  pozdních odpoledních hodinách. Vždy nastoupilo jen jedno plemeno 
z  každé FCI skupiny (I.-X.). Z  těch rozhodčí následně udělal užší výběr a finální trojici. Při obou 
závěrečných soutěžích jsem byla vybrána a umístili jsme se. Bárt a já se nyní můžeme pyšnit tituly 
Best in show (lovecká speciálka), Best in show 2 (odpolední výstava) a Best in show 3 (ranní výstava)

Byla to neuvěřitelná jízda! Jsem vděčná, že jsem mohla být její součástí. S  Bártem jsem pracovala 
úplně poprvé - a tolik jsme toho spolu dokázali. Už teď se nemůžu dočkat svých dalších 
cestovatelských výstavních dobrodružství.

Iva Nedavašková, 3.A

attric� �es� i� show
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V životě každého horala přijde chvíle, kdy ho přestanou bavit jemu už dobře známé hory v jeho okolí 
a začne se ohlížet po něčem novém. Přestože Česko nabízí spoustu krás, není na škodu vypravit se 
na trochu větší výlet - třeba i do destinace, která se ukrývá u našich slovenských bratrů. 

Nedaleko od českých hranic se nacházejí pohoří Malá Fatra a Nízké Tatry. Tato místa jsou díky svým 
přírodním scenériím jedny z  nejhezčích míst, které jsem kdy navštívila. Mají tolik tras, hřebenů, 
vrcholů a turistických destinací, že si tu to své najde opravdu každý. Ať už se chcete vypravit na 
nejvyšší vrchol Nízkých Tater Ďumbier (2043  m.n.m.), podívat se na Brankovský vodopád, navštívit 
Demänovskou jeskyni nebo si projít cestu plnou žebříků a vodopádů v Jánošíkových dierach, v těchto 
lokalitách se nudit nebudete. Mým nejoblíbenějším místem této oblasti jsou právě zmiňované 
Jánošíkove diery, které jsem navštívila letos v létě podruhé a vždy se sem budu ráda vracet. 

Majda Pavelková, 3.A

ozvánk� d� 
slo�enskýc� hor
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Díky vysoké úrovni zbrojního průmyslu v poválečném Československu mohla Československá lidová 
armáda zadat požadavek na vývoj vlastní univerzální pěchotní zbraně, aniž by musela do své 
výzbroje  ve větší míře zavádět licenční výrobky ze Sovětského svazu,  jak tomu bylo u  ostatních 
armád Varšavské smlouvy. 

Mezi lety 1950 – 1954 vznikly v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách České zbrojovky ve 
Strakonicích a Zbrojovky Brno prototypy zbraní s nábojem ráže 7,62x45 mm. Tyto takzvané „těžké 
samopaly“ ČZ 515, ČZ 522 a ZB 530, prošly kontrolními zkouškami v roce 1955, které však neměly 
vítěze. V  roce 1955 přišlo rozhodnutí o okamžitém přerušení vývojových prací a přechod na vývoj 
zbraně se sovětskou ráží 7,62x39 mm. 

Konstruktér Jiří Čermák přešel v  roce 1954 ze strakonické zbrojovky do Konstrukty Brno, n. p.,kde 
společně  s  ing.  Bohuslavem Novotným, Jindřichem Jakubcem a Karlem Vystrčilem pracovali na 
konstrukci nové zbraně.  Původní koncepce využívala uzamčený závěr  s  odběrem tlaku plynů 
z hlavně poblíž nábojové komory. Řešení s přepouštěním plynů na volný píst v zadní části hlavně se 
ukázalo jako nevhodné z  důvodu přílišného zahřívání nábojové komory, a tím i  nízké hranice 
samovznícení náboje (nad 180 ran), proto přesunul konstruktér odběr z  hlavně do samostatného 
expanzního pouzdra, umístěného v první třetině délky hlavně. Originální systém uzamčení pomocí 
nesené sklopné závory se dvěma uzamykacími ozuby a přímoběžný úderník představovaly zcela 
novou koncepci, uplatněnou u tohoto typu zbraně. 

Vzhledem k  tomu že armádní požadavky udávaly maximální hmotnost zbraně  s  prázdným 
zásobníkem 3,05 kg, byly pro konstrukci klíčových součástí připuštěny legované oceli a zásobník byl 
vyroben z hliníkových slitin. Díky těmto úpravám dosahovala hmotnost zbraně 3,100 g .  V průběhu 
vývoje došlo také k  ověřování přesnosti zbraně v  závislosti na délce hlavně, jež se ustálila na 
390 mm.

V  rámci vývoje vzniklo kromě funkčního exempláře celkem 15 prototypů, dalších 12 kusů vyrobil 
budoucí výrobce Závody Říjnové revoluce, n. p. Vsetín, závod 5 – Uherský Brod pro potřeby 
ověřovací série.

Ještě předtím, než závod vyrobil plnou stodvacetikusovou ověřovací sérii, jejíž zkoušky následně 
proběhly v  období od března do června 1959, byla zbraň rozkazem ministra národní obrany 
Bohumíra Lomského z  10. února 1959 zavedena do výzbroje Československé lidové armády pod 
označením „7,62mm samopal vz. 58“.  

amopa� v�.58
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Samopal měl dvě hlavní varianty a to variantu P s pevnou pažbou a variantu V se sklopnou pažbou.  
K samopalu byl také určen bodák vz. 58. 

V Uherském Brodě vzniklo mezi lety 1959 – 1964 a 1968 – 1984 celkem 919 650 kusů. 

Ráže: 7,62 x 39 mm (náboj vz. 43)

Celková délka: 845 mm

Délka hlavně: 390 mm

Hmotnost zbraně bez zásobníku: 2910 g

Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem: 3100 g

Kapacita zásobníku: 30 nábojů

Adam Onderka, 4.A
Zdroj: VHU Praha  
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Ze začátku malá hádanka pro čtenáře. Setkáváme se  s  ní dnes a denně, zvláště pak dost 
často v  naší lesnicko-myslivecké praxi. Jsou z  ní vyrobeny nejrůznější předměty denní 
potřeby, módní doplňky, ba dokonce i  oblečení. Teoreticky vzato, žádný živočich by bez ní 
nepřežil. Už víte, o čem je řeč?

A  správnou odpovědí je… (chvíle napětí)… kůže. V  tomto a dalších číslech se dozvíte něco málo 
o činění kůže, práci s kůží nebo jak se se označují povolání, která s kůží pracují.   Následující odstavce 
budou čistě o kůži jako materiálu.

Stažená kůže je organický materiál náchylný k degradaci, rychle se vysušuje, láme a ve vlhku podléhá 
hnilobě, a proto se činěním mění její složení a vlastnosti. Metod činění kůže na useň, jak se tento 
produkt správně pak nazývá, je vícero, ale v  příštích dílech bude hlavním tématem hovězí 
třísločiněná useň zbavená vlasu, tj. bez srsti. Princip procesu tříselného činění spočívá v tom, že se 
kůže máčí v  nádobách  s  vodou a tříslovinami (přírodní či syntetické) a postupně se zvyšuje 
koncentrace tříslovin ve vodě. Ovšem můžeme se setkat  s  usněmi chromočiněnými, u  kterých se 
místo tříslovin požívají k činění soli chromu, nebo s usněmi zámišovými, které se získají činěním kůže 
pomocí tuků. 

Teď pár informací přímo o tom hlavním. Vyčiněná kůže z hovězího dobytka zbavená vlasu, tzn. bez 
srsti neboli sedlářská, má barvu béžovou až světle růžovou. Líc je hladký, kdežto rub je oproti líci 
hrubšího charakteru. Kdybychom měli takovou useň v celku, dala by se rozdělit na tři základní části: 
krajiny (boky), krupon a vaz. Každá část je povahou odlišná od ostatních. S  krajinou se moc 
nesetkáte, protože postrádá určitou kvalitu.

Vaz je jemnější a bývá zpravidla tenčí (0,5 – 2 mm) než krupon, protože se dříve nacházel v oblasti 
krku. Mívá svoji typickou kresbu, která jej dělá zajímavějším. Používá se na výrobky, jako jsou 
peněženky či jiné doplňky, kde se více jednotlivých kousků materiálu sešívá k sobě, takže je zapotřebí 
co nejslabší usně.

Krupon je tužší a silnější (2 – 6 mm) než vaz a také ho seženete ve větších tloušťkách. Lze z něho 
vyrobit brašny, pouzdra na nože i  jiné věci, opasky, vodítka, obaly na různé nástroje a taky sedla. 
Kvůli tomu dostala kůže svůj název.

če� t� as� bud� 
tentokrá�?
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To by pro lehký přehled mohlo být dostačující. Samozřejmě, druhů usní je daleko, daleko více, ale 
zmínit všechny by bylo zbytečně zahlcující a zdlouhavé. Jestli vás článek zaujal, můžete se těšit na 
další pokračování, které se bude věnovat nástrojům potřebným na práci a vytváření vlastních 
výtvorů.

Martin Novotný, 3.B
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Dne  23. září 2022 jsme  s tátou navštívili Lánskou oboru, kam  jsme byli pozváni  panem Štěpánem 
Stanickým.  Jeli jsme tam v období  jelení říje  a  táta byl pozván na lov jelena evropského. Setkal se 
zde s kamarády a také jsme se pokochali krásnou přírodou a zvěří, která v oboře žije.  Viděli jsme je-
lena evropského, jelena siku, daňka skvrnitého,  muflona evropského a  také divoké  prase . 

Chtěla bych  se s vámi  podělit o zážitek  z lovu jelena evropského. Hned při prvním ranním šoulání, 
když se rozednívalo, se nám ukázal jelen, kterého tátovi dobře obeznal pan Štěpán. Když jsem  jele-
na uviděla v dalekohledu, na chvilku se mi  zastavilo srdce a sledovala jsem, jak  se nic netušící kra-
savec  spokojeně pase. Najednou nás  navětřil a uviděl jelen sika. Typicky pískl  a tím  nám zradil 
i jelena evropského. Naštěstí  pan  Štěpán moc dobře znal „našeho“ jelena a věděl, kam půjde, takže 
jsme ho záhy  našli  a našoulali. Pan Štěpán řekl tátovi, že se nachází  relativně blízko,  a pokud je při-
praven, může střílet. Táta  zaujal správnou pozici ke střílení  a  my jsme s  panem Štěpánem  pozo-
rovali jelena  dalekohledem. Najednou  vyšla rána. Jelen zůstal v ohni a my se radovali. Po chvilce 
jsme se šli podívat na ulovené  majestátní zvíře. Otočili  jsme ho na pravý bok, pan Štěpán mu dal 
poslední hryz a taťkovi úlomek. Nafotili jsme pár fotek a mohli  jsme vyrazit k boxu, kde se slovená 
zvěř patřičně ošetřila. Poté jsme  se vydali ubytovat  do lovecké chaty Leontýny, která se nacházela 
v nedalekém  lese.  Byla to moc pěkná lovecká  chata, kde nás přivítala paní domácí Zdeňka, která 
byla výbornou kuchařkou a vařila, co nám na očích viděla.  Zbytek  pobytu jsme  se chodili  dívat na 
zvěř a kochali se překrásným lesem  v blízkém okolí.  

Zaujala nás  Lánská demonstrační  obůrka pro návštěvníky, která se nachází nedaleko zámečku Lá-
ny. Jedná se o naučnou stezku, kde chodíte  po dřevěné lávce a můžete  pozorovat spárkatou zvěř, 
např. jelena Dybowského, japonské siky, prase divoké,  daňčí a mufloní zvěř. Před vstupem do areálu 
je příjemné posezení s občerstvením a  jsou zde umístěny  informační  tabule. Nachází se zde  vy-
hlídka, která   návštěvníkům  umožňuje pohled na  pasoucí se zvěř. V demonstrační obůrce je i  je-
zírko s malým efektním vodopádkem, které je domovem  koi kaprů, jeseterů a  pstruhů. 

Výlet  jsme ukončili výhledem z Lánské  obory, kam se také  chodí kochat přírodou  pan prezident 
Miloš Zeman. Pobyt v Lánské oboře jsme si s tátou užili, bylo zde opravdu překrásně. Doufám, že to-
to báječné místo opět navštívím.  Velké poděkování patří panu Štěpánovi Stanickému, který nás do 
Lán pozval a byl  naším  báječným průvodcem. 

Viktorie Olszewská, 3.B

bor� Lány
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Student 2.A Tadeáš Kuzník se letos v červnu stal mistrem  České republiky v kulturistice staršího do-
rostu a následně i absolutním mistrem ČR v této kategorii.

Jak dlouho se kulturistice věnuješ? 

„Cvičím už asi tři roky a přímo kulturistice se věnuju dva roky. Začínal jsem s ní vlastně jako s do-
plňkem k  judu, které jsem dělal sedm let a postupně mě chytla kulturistika.“

Co tě ke kulturistice přivedlo?

„Když jsem dělal judo, tak jsem si přetrhal vazy v rameni a nějakou dobu jsem se tomu nemohl vě-
novat naplno. Začal jsem doma lehce cvičit a postupně jsem zvětšoval zátěž a začaly mě bavit váhy. 
Začal jsem se o to více zajímat, hledal si různé informace na internetu, nejvíce se mi líbil ten extrém, 
že do toho člověk musí dát všechno.“

Začátkem června ses zúčastnil Mistrovství ČR, jak taková soutěž probíhala?

Na republiku se nejdříve musíš nominovat skrze předchozí mistrovskou soutěž. Já jsem týden před-
tím byl na Mistrovství Moravy. Před samotným začátkem se musíš měsíc předem přihlásit. Přijde ti 
registrační karta a zaplatíš příspěvky. 

V den konání soutěže jsme s  trenérem přijeli a kolem 9. hodiny začala prezentace. Svlíkneš se do 
plavek, zvážíš se, dostaneš číslo a oni si napíšou, v  jaké kategorii závodíš a vrátíš se zpátky do 
backstage. V backstagi už jen dokončuješ přípravné věci, plníš svaly, solíš atd. Jakmile se dostala má 
kategorie na řadu, tak jsme šli na porovnání, kdy se všichni z kategorie postaví do základního posta-
vení na lajnu. Rozhodčí si nás prohlédli a šli jsme zpátky za plachtu. Poté jsme jednotlivě předváděli 
volnou sestavu. Závodník se postaví na přední lajnu, udělá povinné a poté volné pózy a vrací se do-
zadu. 

Jakmile se předvedou všechny kategorie, přichází na řadu vyhlášení. První místo jde pak do boje 
o absolutku. To znamená, že po vyhlášení vítězů dané věkové kategorie znovu nastoupí tři nejlepší a 
předvedou povinné a volné pózy. Následně po chvíli rozhodčí vyhlásí absolutní mistry dané váhové 
kategorie.“

ozhovor s absolutní� 
mistre� Č� v kulturistic� 
staršíh� dorostu
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Jak probíhala tvoje příprava?

„Domluvil jsem se s kamarádem, který se tomu věnuje. Spolu jsme koncem ledna začali přípravu. Po-
stupně jsme začali stahovat makroživiny, sacharidy, tuky. Trénink jsme zaměřili na tvrdost a hloubku 
svalů. Asi měsíc před závody jsme vysazovali sacharidy a tuky, takže jsem začal jíst tresku, hodně tre-
sek. Měl jsem jen jedno sacharidové jídlo bramborů denně, což pro mě bylo nejlepší jídlo z celého 
dne. Potom jsem  přišel i o brambory a jedl jsem jen tresku. Pamatuju si, že to bylo opravdu záživné, 
když jsem jedl hnusnou, smradlavou, studenou jen osolenou tresku, bez ničeho v dešti na praxích. 
Pokaždé, když jsem otevřel krabičku s treskou ve třídě, tak spolužáci nadávali, že to smrdí. 

Týden před prvními závody jsem začal super kompenzaci. V  polovině předchozího týdne za-
čal s nulami, což znamená nula sacharidů, minimum tuku a jen treska. Takže ráno jsem měl jen bílky, 
pak celý den treska, treska, treska a večer znovu bílky. Nemohl jsem sladit a ani pít protein, který mě 
celou přípravu zachraňoval, a taky jsem nasadil bylinková diuretika. Po těch nulách jsem šel ještě 
pondělí, úterý a středu do školy, co už byl fakt masakr. Bylo mi furt zle a do toho jsem ještě začal od-
vodňovat. Musel jsem pít 12 litrů denně a postupně jsem šel dolů. Ve čtvrtek jsem měl poslední tré-
nink, ten byl dost tvrdý. A vlastně od pátku jsem měl plnící jídlo, ale bez soli, takže jsem měl 350 g 
batátů  s  mletým masem jen tak na sucho, ale bylo to pro mě nejlepší jídlo za celou přípravu. Do 
toho jsem ještě začal navyšovat sacharidy, jedl jsem rýžové chlebíčky s marmeládou a mandlovým 
máslem se suchým kuřecím prsem bez soli. 

V den soutěže ráno žádné jídlo, jen jsem pil presso. Později se už začíná solit, takže jsem jedl slané 
brambůrky, slané maso, pil hodně cukrů, rychlé cukry, no a šel jsem na pódium. A tam jsem to vy-
hrál!“

Soutěžil jsi pod nějakým klubem?

„Ano, každý musí soutěžit pod nějakým klubem. Já jsem soutěžil pod klubem Fit life 24 hours, což je 
klub fitka v Ostravě, kam chodím pravidelně cvičit.“

Co vše je potřeba si na takovou soutěž pořídit? 

„Je potřeba si koupit plavky. Já jsem si vybral červené, jsou výrazné a moc lidí je nemá. Další důležitou 
věcí je olej a barva. Barva vlastně slouží k zvýraznění svalů pod světly, aby vypadaly tvrdší, věští a aby 
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vynikla separace. Jsou dvě možnosti, buď koupit barvu, nebo nástřik. Já jsem si vybral barvu, s tím mi 
pomohl můj kámoš, který s tím už má zkušenosti a natřel mě.“

Je nějaké jídlo, na které ses celou přípravu těšil?

„Těšil jsem se na hodně věcí. Jediné, co jsem si dal, byl  tekutý plzeňský chleba.“

Připravuješ se teď na nějaké závody?

„Ano, už teď jsem v objemové přípravě a chystám se obhájit republiku. Další rok už bych chtěl závo-
dit mezi muži a zkusit i nějakou vyšší soutěž, jako je mistrovství Evropy nebo  mistrovství světa.“

Markéta Kleinová a  Adéla Stanovská, 2. A
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Výhle� z intru

Výhled z intru já mít rád, 
hřbitov je můj kamarád. 

Vystrč z tama třeba nožku, 
vystraším se jenom trošku.

Vystrč z tama hlavu,
rozbiju ti tlamu.

Nicol Mahdalová, 1.B 
ilustrace Natálie Ježová, 1.A
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Vlaštovka

Leť, moje vlaštovko složená z lístků básní,
leť, dříve než se nebe rozjasní,

leť, moje přání největší,
snad mi pomůžeš být aspoň trochu lepší.

Leť, protože i ten nejtišší hlas až k nebi doletí.
Věř, že i když budeš pryč, budu tě mít stále v paměti,
než oba pochopíme tento svět, bude to trvat staletí.

Bílý � zelený

Jak můžeš být člověk, co za něco stojí?
Když už léta žiješ život dvojí.

Přes týden v košili bílé, jako by ani nebyla tvoje,
o víkendu jiná, v zelené a s pásem plným zbroje,

a proto je tvé nitro neustále vprostřed boje.
Chceš-li žít život rovný,

vem si z obou jen to dobrý…

Andělé �e� křídel

Kdyby někdo řekl, že andělé nejsou,
nevěděl by, jak se mýlí.

Jsou mezi námi a kříž náš s námi nesou,
budou s námi vždy, i v naší nejtěžší chvíli.

Nepoznáme je, protože nemají křídla,
ale vždy nám do temnoty vnesou trochu světla…
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Bratr

Zdravím tě, bratře můj,
v těžké chvíli jsi byl mou střelkou kompasu, 

vím, že ať se stane cokoliv, ty zůstaneš, stůj co stůj.
Tvá čest jako by ani nepocházela z těchto časů.

Vždy jsi mi pomohl nést můj kříž,
těžko říct, zda ti to někdy vrátím

a budu ti moci pomoct, až budeš mít potíž,
ale mohu ti poděkovat zatím…

Ikaros

Celý svět se nám pomalu hroutí
a jak Ikarus na dno lidstvo spadne.

Měli jsme si vybrat jiná křídla 
než vosková, na průvod naší poutí,

a nepočítat s tím,
že je slunce chladné.

Ale ten let se vyplatí alespoň zkusit,
než vše seberou ti,

radši budu na mořském dně,
než-li přijít o své právo,

radši budu doufat, že se mi to 
opravdu jen zdálo…

Brey, 1.B
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