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Úvodem 

Nová padesátka zpravodaje 

V každém novém školním roce vstupuje tradičně do svého 

dalšího ročníku i Školní zpravodaj. Ani se mi nechce věřit, že jsme 

do letních prázdnin 2014 připravili společně se žáky naší školy už 

padesát čísel zpravodaje. Za jeho vznik vděčíme paní učitelce Janě 

Kašparové, já jsem ho převzala od školního roku 2009/10 

v souvislosti s výukou českého jazyka a komunikace (a také 

v návaznosti na svou předešlou novinářskou profesi). Po pěti 

letech práce musím konstatovat, že někdy je to opravdu dřina, ale 

nakonec se myslím z výsledku vždy radujeme a každý si ve 

zpravodaji najde něco, co ho zajímá. Ať už je to sport, žákovské 

perličky, anketa na aktuální téma, reportáž z výletu, rozhovor 

s oblíbeným učitelem či úvaha na někdy i choulostivé téma. 

Poděkovat za příspěvky musím všem, protože každý, kdo přispěje, 

je vítán, třebaže začne jen tipem na film či výběrem vtipů ze 

školního prostředí. Většinou se totiž na žebříčku obtížnosti 

příspěvků posune výš a někdy ze školy odcházejí skutečné 

„novinářské naděje“ (z nedávných žáků a autorů bych mohla 

jmenovat např. Janu Kašparovou ml., Moniku Valovou, Aničku 

Kulasovou, po které převzala žezlo mladší sestra Majda, nebo 

Martina Fundu, který se dlouhodobě věnoval oblíbeným recenzím 

počítačových her a jehož nástupce bohužel dodnes postrádáme).  

I když se naši bývalí redaktoři nebudou novinářskou prací 

dál zabývat, určitě alespoň rádi zavzpomínají na své články pro 

Školní zpravodaj, třeba až se sejdou s bývalými spolužáky a 

připomenou si „zlatá školní léta“, která jim samozřejmě budou 

připadat „zlatá“ až zpětně, s odstupem a z perspektivy dospělých. 

(I to by mohlo být konec konců námětem pro úvahový článek do 

zpravodaje.) Tak tedy vzhůru do práce a Školnímu zpravodaji 

přejme hodně štěstí do další padesátky čísel! 

Jana Kubátová 

autoři a za redakci: 

I. Filipová, K. Habichová, M. Kulasová, M. Počtová, T. Bašta, T. Biskup, A. Jelínková, K. Lišková, 

Š. Motejzíková L. Počtová, K. Štětinová, M. Žáková, J. Kuchejda, J. Klimeš, V. Luzum, Z. Motejzík, 

V. Štěpánek, L. Vala, autor titulní strany: O. Vilímová, autor halloweenské pozvánky: F. Chylík, autor 

komiksu: D. Račan, konečné grafické zpracování: J. Kubát, šéfredaktor: J. Kubátová 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle! 

nové webové stránky: www.zscimelice.cz 
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Prohlídka nové čističky odpadních vod 

Dne 24.9. jsme se vydali na exkurzi do čimelické čistírny odpadních vod. Ze školy 

jsme odcházeli po třetí vyučovací hodině, jako doprovod s námi šla paní učitelka 

Kubátová a pan Králíček. Cestou jsme si povídali a smáli se. Pak jsme potkali žáky 

8. třídy, vraceli se z exkurze zpátky do školy.  

Na začátku exkurze nám pan místostarosta Bouček řekl něco o tom, co a proč 

bychom neměli vhazovat do kanalizace. Dále také to, že Čimelice byly jedním 

z největších znečišťovatelů orlické přehrady. Tato nová čistička by měla pomoci snížit 

obsah fosforu, kvůli kterému přehradní nádrž Orlík v létě pravidelně kvete sinicemi.  

Pak jsme se přesunuli do budovy čističky. Dozvěděli jsme se, jaké činnosti by 

měly vykonávat jednotlivé stroje. Mohli jsme také nahlédnout do vnitřku stroje, který 

zachytává nečistoty, jako jsou vlasy, chlupy a různé smetí. Pohled dovnitř nebyl zrovna 

pěkný. Venku vedle budovy čistírny jsme viděli dva „bazény" (koupat byste se v nich 

tedy nechtěli), kde jsou bakterie, které odstraňují např. čpavek.  

Ke konci exkurze jsme si vyslechli ještě několik slov v budově čistírny, viděli jsme 

„centrální pult“, který hlásí veškeré potřebné informace, rozloučili jsme se a vydali jsme 

se zpět do školy. Moc se nám zpátky nechtělo, ale vrátit jsme se museli. Exkurze byla 

docela zajímavá a poučná.  

Štěpánka Motejzíková 

www.youtube.com/watch?v=R-9eYvvfhf4 
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Legoland 

V květnu 2014 se vydal kroužek robotiky pod vedením paní učitelky Olgy 

Vilímové do Legolandu v německém Günzburgu.  

V 1 hodinu po půlnoci (vlastně už sobotního rána) pro nás přijel autobus na 

čimelické náměstí, nastoupili jsme a odjeli z Čimelic. Řidič autobusu postupně nabíral 

cestující až do Prahy, kde jsme přejeli na dálnici D3 do Plzně. Naše cesta pak vedla do 

hraničního přechodu Rozvadov. 

K hraničnímu přechodu, kde jsme se najedli v místním McDonaldu, jsme dorazili 

v šest hodin ráno. Když jsme přejeli Rozvadov, jeli jsme po německé dálnici, která vede 

do Mnichova. Po příjezdu do Legolandu jsme se nejdříve vyfotili před celým areálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celou dobu jsme pak jezdili na atrakcích nebo obdivovali krásné výrobky z lega. 

Mimo všechny sady výrobků - např. Star Wars, Chima, Ninjago a City, jsme mohli vidět 

také programovatelné roboty z lega, které se prodává pod jménem Mindstorms. Náš 

velký obdiv patřil Einsteinovi z lega, kterému se dokonce pohybovaly oči. Tento výlet 

jsme si užili a určitě doporučujeme se do Günzburgu podívat. 

Za robotický kroužek T. Bašta a T. Biskup 
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Lešany 2014 

Na každoročním tankovém dni v Lešanech, který se tentokrát konal 30. srpna, se 

v aréně představil těžký tank Tiger (Panzerkampfwagen VI Tiger), stíhač tanků Hetzer, 

stíhač tanků SU 100, střední tank T-34, střední tank T-34-85 a stíhač tanků M36 Jackson. 

Hetzer a Tiger 

 

Prohlédli jsme si nově zrenovovaný velice úspěšný stíhač tanků M36 Jackson, 

kterému se také říkalo Slugger.  Jeho výzbroj tvoří dělo ráže 90mm a pancíř, na 

některých místech i 108mm silný, sekundární zbraň je kulomet ráže 12,7 mm. 

Již 13. tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany se uskuteční 

v sobotu 29. srpna 2015. 

                                                                      Tomáš Biskup 
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Tábor Lísek 

Tradiční skautský tábor se uskutečnil ve dnech 27.6. - 5.7. 2014.  

V pátek jsme přijeli hned po ukončení školy. Začaly se stavět stany. Hlavní 

program tábora byli „kolibříci“. Obtížné úkoly, přes které jsme se prokousávali každý 

den. Pro mě osobně byl nejtěžší kolibřík mlčení. Do konce mi zbývalo půl hodiny a já 

ukecánek jsem přiběhla za mamkou s větou: „Mami, mám klíště!“ A to byl pro mě konec 

tohoto úkolu. Vedoucí si pro nás připravili spousty úžasných her, jako např. hledání 

padesáti žlutých „siko-kačenek“ schovaných v lese, baseball, lachtani, indián i deskové 

hry. Zúčastnili jsme se i orientačního běhu s různými úkoly, ve kterém vyhráli Štěpánka 

Motejzíková s malým Toníkem. Každý člen našeho tábora si zažil i noční hlídku na dvě 

hodiny. Jednu noc si malé děti zažily i bobříka odvahy, když musely projít lesem, na 

louku a podepsat se na opálený papír. Velké děti si taky užily bobříka odvahy, musely ale 

vydržet v lese, v tichu a bez nikoho. A dále následovala noční hra se svíčkami, při které 

jsme bojovali o oheň.  

Poslední den jsme se rozdělili na dvě skupiny a museli jsme zahrát pohádku 

„O Červené Karkulce“ a „O perníkové chaloupce“. V mé skupině jsme se naučili 

„Perníkovou chaloupku“. Celý večer probíhal ve srandě, jelikož si vedoucí připravili 

scénku z Partičky. Jako památku na skautský tábor jsme dostali puntíkované hrnečky. 

Moc se těšíme na příští tábor, děkujeme všem účastníkům i kuchyni.  

Irena Filipová  

ilustrace Eliška Klímová   
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Víkend na Lísku 

V pátek 12. 9. jsme s mojí sestrou odjížděly na víkendový tábor Lísek. Jedná se 

o místo velké „tak akorát“, které se nachází v přírodě, uprostřed lesů. Většina míst 

v okolí je chráněná. Není divu, jsou krásná. 

V létě stavíme stany, ve kterých přespáváme, ale v tomto ročním období se 

nikomu nehodilo, aby nachladl, proto jsme spali ve srubu, kde se topilo. Přijelo nás tam 

devět dětí, čtyři z Mirovic a zbytek z Čimelic, a asi šest vedoucích. To vyšlo přesně na to, 

aby osobní prostor každého z nás byl celkem velký. 

Když konečně všichni dorazili, šli nás Jirka s Petrem provést okolní krajinou 

(někteří tam byli poprvé). Zasmáli jsme se nad hláškou z letního tábora a napili jsme se 

ze studánky. Potom jsme šli hrát hry na louku. Byly to hry pro nás celkem typické. 

Najednou ale Jirka řekl, že si zasoutěžíme v tom, kdo udělá delší… ehm, jak to nazvat… 

čáru z věcí, které máme momentálně u sebe!!! Začali jsme. Nejdřív šátky, mikiny, botu, 

botu, ponožku, ponožku. Tím asi někdo skončil, v mém případě jsem vyndala z vlasů dvě 

sponky, gumičku a z kapsy vytáhla fixu a kapesník. Tím byl konec pro mě. Ale kluci 

pokračovali páskem, tričkem, kalhotami a skončili jen ve slipech. Vítězem byl Martin 

Nosků. Pokračovali jsme v našich hrách a soutěžích.  V jedné soutěži jsme dostali tři 

plechovky paštiky a museli jsme se dostat z jedné strany umývárny na druhou. Ale po 

plechovkách. Jediný člověk, který to zvládl, byla Saša. Za chvíli jsme ale museli na večeři 

– byly vuřty. Po večeři jsme se sešli u ohně a zpívali jsme s kytarou. 

  Když se trochu víc setmělo, šli jsme do lesa na procházku, byla to vlastně hra. Kdo 

promluví od dané chvíle, půjde zpět do tábora. Vyšli jsme po cestě do lesa, kde to známe, 

ale po chvíli jsme sešli z cesty a šli křovím, loužemi a vysokou trávou. No prostě jsem 

věděla jen asi trochu přibližně, kde jsem. A přišla první a poslední oběť přetěžkého 

bobříka mlčení. Vanesa promluvila, Jirka ji vedl zpět do tábora. Na nás vybafl Martin a 

než jsme se naděli, byl fuč a my jsme zůstali stát na místě. Byla tma a kvůli bobříku i 

ticho. Slyšeli jsme jen šumění stromů a občas dupání Martina, o kterém jsme si mysleli, 

že ví, kde je. Stáli jsme tam dobrou čtvrthodinu, když Milanovi zazvonil mobil. Byl to 

Martin. Volal, že se ztratil. Vtom okamžitě všichni porušili bobříka mlčení a začali se 

hlasitě smát. Milan začal svítit baterkou, aby Martin věděl, kudy má jít. Konečné dorazil a 

začal vyprávět, co vše se mu stalo. Narazil do stromu, zaběhl někam do křoví, rozplácl se, 

když zakopl o pařez, a mnoho dalších patálií. Rozhodli jsme se, že půjdeme zpátky. Vtom 

mi můj orientační smysl nahlásil, že  vypovídá službu a budu se muset spolehnout na 

ostatní. Ti nás schválně vedli loukou, lesem, křovím. Konečně jsme dorazili. Malí šli spát 

a my jsme si povídali. My holky přišly asi v 11 a kluci potom déle. Samozřejmě, že 

nemohli najít schody na palandu. Proto chodili sem a tam a potom zkoušeli vyskočit ze 

stolu a doskočit na palandu. Nepovedlo se. A takhle nás tam budili dlouho. Nevím, kde by 

spali, kdyby jim Anežka neřekla, že schody jsou uprostřed, a ne na kraji. A že jsou jen 

jedny!!! Když lezli nahoru, tak cestou pro jistotu pošlapali všechny, co jim leželi v cestě. 

Po chvilce jsme se tedy dočkali klidu a šli spát. 

K snídani jsme měli chleba s paštikou. Po snídani jsme šli s Jendou na procházku 

do lesa, ostatní vedoucí zůstali v táboře, že nás potom dohoní. V půli cesty nám volali, že 
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nás nemůžou najít. Udělali jsme si legraci a řekli, že jsme v táboře. Po procházce jsme 

našli takové velké hrací kostky, a tak jsme si šli zahrát lidské člověče. Nasazená osoba 

musela dojít na druhou stranu louky jakoukoli cestou. Ale soupeř může vyhazovat. 

Nakonec vyhráli mirovičtí. K obědu jsme měli sekanou s bramborami. Po obědě byl 

polední klid. Po něm jsme šli hrát stolní hry. V kapesní knize her vedoucí našli hru, která 

se jmenovala Upír. Hrálo se tak, že jsme si zavázali oči a vedoucí označil upíra, potom 

jsme začali chodit po louce a když jsme do sebe narazili, tak ten, co byl člověk, zakřičel. 

Ten, co byl upír, ne. Takže když jsme se srazili a někdo byl upír, tak ten, co byl člověk, je 

teď upír. Když se srazili dva lidé, tak se nic nestalo, a když se srazili dva upíři, stali se 

z nich lidi. To jsme hráli celkem dlouho. Potom nám připravili mši.  K večeři jsme dostali 

smaženku, a protože se stmívalo, malé holky hrály na babu a my hráli slovní hru: kdo 

první řekne film nebo písničku na písmeno, které jsme si předem vybrali. V 9 hod šly 

malé holky spát a my zůstali déle. V noci se odehrával podobný scénář jako minulou noc, 

až na to, že dneska nehledali schody, ale smáli se. Když se utišili, začaly drobné žaludeční 

potíže jedné z malých holek. Takže jsme celou noc probděli. Ráno bylo všem dobře a 

balili jsme si věci a pomáhali s uklizením tábora. K obědu jsme dostali řízky. A pak pro 

nás přijeli rodiče a my jeli domů.                                                           Karolína Habichová 

 

Zážitky z prázdnin 

Bubnování a zraněný kotník 

Jako dva minulé roky jezdím o prázdninách na tábor LDT Ostrý. Mám to tam ráda, 

protože poznávám nové kamarády a setkávám se s těmi starými. Na letošní tábor jsme 

se s holkami (Klárou a Kájou) moc netěšily, protože téma na tábor byl "Divoký západ". 

Ale nakonec jsme si ho užily, i když nám celý tábor propršelo. Ve středu 14. srpna k nám 

do tábora přijeli bubeníci, aby nás naučili bubnovat. Jelikož byl letos tábor plný, rozdělili 

nás do dvou skupin: na mladší a starší. Mladší šli bubnovat jako první. Pátý oddíl, tedy já 

a holky a pár kluků, jsme šli hrát přehazovanou. Zahráli jsme dvě hry a zavolali nás na 

bubnování. Já jsem si sedla vedle Káji Habichů. Když jsme se všichni usadili, začali jsme 

se učit základy. Byla to sranda. Tedy jak pro koho! Protože jsme si museli držet bubny 

nohama, měla jsem přeleženou nohu. Když bubnování skončilo, oznámili nám vedoucí, 

že půjdeme do Blatné do kina na film "V oku tornáda". Byli jsme šťastní. Když jsme šli z 

jídelny ze schodů, já jsem na posledním schodu špatně šlápla a spadla jsem. Měla jsem 

odřená obě dvě kolena a vyvrknutý kotník. Všichni se kolem mě seběhli a ptali se mě, 

jestli jsem v pořádku. Zdravotnice mi ošetřila koleno. Regy, náš vedoucí, se mě ptal, jestli 

s nimi půjdu do toho kina. Jenže mě bolel kotník, tak jsem řekla, že ne. Moc mě mrzelo, že 

jsem nešla. Když se vrátili z kina, řekli mi, že můžu být ráda, že jsem s nimi nešla, 

protože byly anglické titulky a nikdo to nestíhal číst. Nakonec mi vyprávěli, co se ve 

filmu dělo. Michaela Počtová 
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Jak jsme se vyklopili do Otavy 

Byla neděle 24. srpna, prázdniny byly pomalu na samém konci a já trávila jejich 

předposlední týden se svými sourozenci Aničkou a Honzou, Tomem a Pepou Biskupů a 

našimi otci na Otavě. Sjížděli jsme vodu ze Sušice směrem do Písku. 

Bylo ráno a já ještě ani nemohla tušit, jak ledový zážitek mě dnes čeká. Tátové 

nám uvařili snídani a čaj z kotlíku. Já ale nic moc nesnědla, protože mi bylo po včerejších 

„špagetách alá Laďan“ stále trochu zle. Zbytek party se tedy „nasnídal“, dopili jsme čaj, 

nasedli do našich oranžových kánoí a chystali svoje svaly na dlouhou cestu do Písku.  

Sjeli jsme pár jezů, namočili se, občerstvili se, převlékli jsme se a všechno šlo 

hadce, prozatím. „Háčku, vstávat a objasnit směr,“ křičel na mě Pepa, když jsme najeli do 

menších peřejí a sekli se o kámen. Vstala jsem, rozhlédla se a určila, kam musíme najet, 

abychom mezi hojným množstvím kamenů projeli. Jenže nastal problém, naše loď se 

zastavila na tom největším kamenu, co v celé řece byl. Šlo o velký, plošný šutr. 

„Ježiši, jak se odsud dostaneme?“ vzdychá Aňa. Naše posádka si dává rychlou 

poradu, Anička, Pepa a já se shodujeme na tom, že musíme hnout lodí dopředu. Cukáme 

sebou na všechny strany a to je ta chyba. 

Ledová voda mi bleskurychle prosákne skrz oblečení. „Chyť se lodi, Majdo, dělej!“ 

křičí na mě Joska. Chytám se lodi a zároveň chytám i svůj obvyklý hysterický záchvat. „Je 

někomu něco? Všichni v pohodě?“ ptá se pohotově Anička. „Jo, moje záda to schytaly!“ 

brečím. „O co ses praštila?“ ptá se. „Kámen.“ Můj táta rychle sesedá z lodi a plave nám na 

pomoc. 

Uklidním se až na břehu, převlékám se do tátových náhradních věcí (ty moje se 

promočily na jezu) a ždímám si vlasy. Aňa mi kontroluje moje záda: „No, budeš tam mít 

pěknou modřinu!“ 

Když si znovu sedáme do lodí, jsme vcelku suší a vyjíždíme na ještě dlouhý zbytek 

cesty do Písku. Dorážíme na místo a většina z nás vypadá dost otřesně, já s Aňou máme 

tátovy mikiny, Honza má moji bundu, Joska kalhoty pana Biskupa a Tom náhradní boty 

Aničky. Šli jsme najít nejbližší hospodu, dali jsme si kofolu a vyprávěli si naše zážitky. 

Magdalena Kulasová 

 

Anketa s prvňáčky 

Zeptali jsme se paní učitelky Marie Filipové na prvňáčky. Prý jsou moc hodní a 

šikovní. Ve třídě je jich 15 a převahou jsou kluci, kterých je 10. Prvňáčků jsme se 

pak šli zeptat na školu a na paní učitelku:-). 

 

Jak se ti tady ve škole líbí? 

 Vašík: Dobře. 

 Davídek: Dobrý. 

 Kateřina: Dobře, ale lepší to bylo ve školce. 

 Pepa: Líbí se mi tady. 

 Míša: Mně taky. 
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Těšili jste se do školy ? 

 Vašík : Jo. 

 Davídek: Jo. 

 Kateřina: Jo. 

 Pepa: Ano. 
 Míša: Jo. 

Je na vás paní učitelka hodná? 

 Všichni: Jo. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 

 Vašík: Matematika. 

 Davídek: Tělocvik. 

 Kateřina: Všechno. 

 Pepa: Tělocvik. 

 Míša: Matika. 

Co tě ve škole nebaví? 

 Vašík: Nic. 

 Davídek: Nic. 

 Kateřina: Baví mě všechno. 

 Pepa: Matematika. 
 Míša: Tělocvik. 

Jde ti to ve škole dobře? 

 Všichni: Jo. 

Už jsi dostal jedničku? 

 Všichni: Jo. 

Už jsi dostal pětku ? 

 Všichni: Ne. 

Zlobíš paní učitelku? 

 Vašík: Ne. 

 Davídek: Ne. 

 Kateřina: Ne, vůbec! 

 Pepa: Ne. 

 Míša: Ne. 

připravil Václav Luzum, foto Písecký deník 
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Realizace plastiky Panny Marie 

V roce 2012 jsem byla oslovena bývalou starostkou 
Čimelic paní Marií Vlčkovou a ředitelkou firmy Siko paní 
Ing.Jaroslavou Valovou, které byly iniciátorkami 
rekonstrukce kapličky nacházející se v dolních Čimelicích 
u sádek. Měly představu, že do výklenku kapličky by bylo 
vhodné umístit keramickou plastiku Panny Marie. 
Požádaly mne, zda bych se jako vedoucí keramického 
kroužku tohoto úkolu ujala s tím, že firma Siko se na 
vzniku plastiky bude podílet finanční podporou. 

Nejprve jsem zpracovala grafický návrh a barevnou 
podobu, jejichž inspirací a částečnou předlohou byla 
socha Madony z čimelického kostela Nejsvětější Trojice. 
V měsíci říjnu pak byl tento návrh konzultován 
s památkáři, jejichž přístup byl velice vstřícný a 
přínosný. Následovala složitá fáze technické přípravy. Po 
jarních prázdninách se sešel realizační tým ve složení 
Marcela.Vejcharová, Berenika Políčková, Irča Filipová, 
Kája Habichová, Majda Kulasová, Kuba Pavelka, Míša 
Počtová, Pavel Štěpánek a Anička Válová, který se dal do vlastní práce s hlínou. Za dvě odpoledne 
byla podoba plastiky Madony hotova, přičemž nejvíce tvůrce potrápila postava Ježíška.  

To však byl pouze začátek. Protože plastiku vysokou 150 cm nebylo možno vypálit jako celek, 
bylo nutno ji rozdělit na fragmenty a tyto vyztužit žebrovím. Rozdělení postavy muselo být 
provedeno tak, aby jednotlivé části se nejen vešly do pece, ale aby kopírovaly přirozené linie a 
záhyby textilií a při následném opětovném složení nebyl rušen výsledný dojem. Následovalo 
vypalování, glazování a zdobení a opět vypalování. Úspěchem byla velice pěkná barevnost 
keramiky, kdy šaty Panny Marie plně respektují zvyklosti křesťanské ikonografie. Všechny fáze 
byly provázeny obavami o výsledek, aby nedošlo k poškození některé části a k jejímu 
znehodnocení. 

Aby výsledek byl efektnější a impozantní, bylo rozhodnuto zvýraznit některé partie zlacením. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně nákladnou metodu, bylo nutno sehnat poznatky a 
zkušenosti z tohoto postupu. Specifické je i vypalování zlacení, a proto bylo nutno upravit 
technologický postup „na míru“. Celou tuto fázi je možno označit za nejodvážnější a 
nejrizikovější. Nutno přiznat, že byla provázena značnou dávkou nervozity, protože sebemenší 
pochybení by mohlo znehodnotit celou plastiku.   

Bez obav neproběhla ani fáze poslední, fáze, jež vyplňovala prakticky celé prázdniny, a to vlastní 
instalace plastiky do niky kapličky a její mechanické zabezpečení. Vzhledem k váze jednotlivých 
fragmentů (nejtěžší z celkového počtu deseti vážil šest kilogramů) bylo nutno najít způsob jejich 
zavěšení tak, aby po připevnění vytvořily jednotný celek. Nepohybovaly se a hlavně, aby se 
udržely. Ing. Valová pomohla s kontaktem na specializovanou firmu, která ochotně poskytla 
konzultace a materiál na vyplnění a přilepení jednotlivých fragmentů. Vlastního připevnění se 
ujali páni Sýkorové a bylo až překvapující, jak bez problémů a v jakém časovém horizontu 
instalace úspěšně proběhla. 

V zájmu ochrany celé plastiky byla nika kapličky opatřena ozdobnou mříží zasklenou 
bezpečnostním sklem.  

Vyvrcholením a uzavřením celého tvůrčího procesu, kterého se celý realizační tým úspěšně 
zhostil, bylo žehnání kapličky. Ale o tom si přečtete již na jiném místě. 

Marcela Vejcharová 
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Žehnání čimelické kapličky  

Jak možná mnozí víte, roku 2012 oslovily paní učitelku Vejcharovou, která 

vede keramický kroužek, bývalá starostka obce Čimelice paní Marie Vlčková a 

ředitelka Sika paní Jaroslava Valová s tím, že by chtěly zrekonstruovat čimelickou 

kapličku pod Hvížďalkou, na Větrově.  

Paní učitelka Vejcharová ochotně souhlasila. A tak se věci daly do pohybu. S prací 

se začalo brzy, protože to byl běh na dlouhou trať. Paní Vejcharová v keramické dílně 

vyvěsila obrázek, na kterém byla socha madony z našeho kostela Nejsvětější Trojice 

(dnes je umístěna v depozitáři, aby ji nikdo nezničil nebo neukradl). A to byl cíl, udělat 

podobný model z hlíny. 

Na hliněném základu se nás v polovině března roku 2013 začalo podílet hodně, 

kromě paní učitelky Vejcharové to byli Berenika Políčková, Irča Filipová, Kája 

Habichová, Kuba Pavelka, Míša Počtová, Pavel Štěpánek, Anička Válová a já. 

Nejprve jsme udělali základ, který se pak musel rozdělit na menší kousky, jelikož 

by se celý nevešel do pece, a hlavně aby hlína nepopraskala. Když základ uschnul, čekalo 

ho dvojí vypálení. Na metr a půl vysokou madonu se spotřeboval zhruba metrák hlíny. 

Pak už jen nabarvit a je hotovo (na barvení jsem se nepodílela, takže o tom bohužel tolik 

nevím). 

Je čtvrtek 2. 10. 2014, 17:00 a dílo je dokonáno. Slavností odhalení a žehnání 

kapličky může začít. Paní Vlčková odvypráví celý příběh madony: kdo s nápadem přišel, 

kdo na ní pracoval, kdo ji umístil do kapličky, kdo kapli zasklil a kdo udělal mříž. Úžasné. 

Se školním sborem, vedeným paní učitelkou Filipovou, odzpíváme písničky a pan farář 

pronese pár slov. Když je vše u konce, starosta obce Čimelice pan Pánek nás zve na 

menší pohoštění na Hvížďalku.  

Zamýšlím se nad tím, jak za takovou malou kapličkou může stát taková hromada 

lidí. Přesto, že se to zdá až neuvěřitelné, madona je na svém místě. Celá a krásná. A až 

půjdete okolo, určitě se pokochejte pohledem na ni, stojí to za to. 

M. Kulasová 

 

 

 

  

foto: Václav Vlček 
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Rozhovor s paní učitelkou Martinou Polívkovou 

Tentokrát přinášíme rozhovor s paní 

učitelkou Martinou Polívkovou. Paní 

učitelka byla na mateřské dovolené, 

a tak nás zajímalo, jak se tam měla :-). 

Zeptali jsme se jí na pár otázek 

ohledně mateřské a začátku školního 

roku… 

Těšila jste se na mateřskou? 

Ano, těšila. 

Jak jste se měla na mateřské? 

Na mateřské jsem se měla 

dobře. Měla jsem hodně práce, ale užívala jsem si. Mohla jsem déle vstávat. 

Mluvila jste i s Adélkou a Barčou anglicky? 

Občas jsem to zkoušela. Spíše když jsme hrály anglická pexesa. 

Těšila jste se na návrat do školy? 

Upřímně moc ne. Hodiny začínají v osm. Vadí mi vstávání v brzkých hodinách, ale 

učení mi nevadí. 

Jaké byly vaše první dojmy ve škole? 

Mile mě překvapily skupiny, které jsem měla. Zlepšily se a nedošlo k zhoršení. 

Předpokládáme, že jste si trošku zvykla nebýt ve škole. Jak jste se zase srovnala s 

rozvrhy a ranním vstáváním? 

Pořád si zvykám, i když je konec září, a těším se na víkend. Musím se přiznat, že 

i odpoledne někdy spím s holkami. 

Jste ráda, že znovu zase učíte? 

Jsem ráda. Líbí se mi malý počet dětí ve třídě při anglickém jazyce. 

Která třída je vaše oblíbená? 

Na druhém stupni 8. a 9. a na prvním stupni 3. 

Chtěla byste znovu být třídní? 

Kdybych měla takovou třídu, jako je současná devátá, tak určitě (směje se). 

Děkujeme za ochotu odpovědět na naše otázky. 

K. Štětinová, K. Lišková 
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Co by si přáli zažít sedmáci? 

Kouzelný prsten I. 

Jako každý den jsem prohrabávala bráchovi šuplík. Narazila jsem na hezkou krabičku. 

Otevřela jsem ji a byl v ní nádherný prsten. Hned jsem si ho zkusila. Tak hrozně se mi 

líbil, že jsem si ho nechala. Šla jsem se dívat na televizi, ve které zrovna dávali koňské 

závody. Říkala jsem si, jaké by to bylo, takové závody jet. Řekla jsem si: „Kéž bych mohla 

jet!“ Najednou, co se nestalo, jsem se ocitla na nádherném hnědákovi a na sobě jsem 

měla helmu, modré rajtky, černé sako a jezdecké boty. Kolem mě byl další jezdci a 

najednou byl závod odstartován. Všichni koně běželi jako o život a žokejové mávali 

bičíky. Najednou byl před námi metrový skok. Hop, dali jsme ho super. Byli jsme zatím 

pátí, ale když jsem hnědáka pobídla, dostali jsme se na druhé místo. Potom tam byl 

vodní příkop. Řekla jsem si: „Ale ty přece zakázali!“ Ale musela jsem dál. Hnědák 

nádherně skočil, připadala jsem si, jako bych letěla. Najednou byl před námi cíl. Rychle 

jsem začala hnědáka pobízet. Hádejte, kdo vyhrál? My. Byla jsem hrozně ráda. Ale když 

chtěli nasadit hnědákovi věnec, probudila jsem se. Říkala jsem si: „Co se stalo?“ 

Když jsem se koukla na ruku, prsten byl pryč. Uvědomila jsem si, že to 

byl výplod mé fantazie.       

Aneta Pavelková 

Zlatý kompas 

Šel jsem se podívat na půdu, jestli nenajdu nějaké staré hračky. V tu 

chvíli jsem stoupl na starý trám. Chvilku se dívám, co se pod tím trámem 

leskne. Něco jako kompas. Seberu ho a co to. Kompas ze zlata? Na 

kompase byly všechny státy světa. Chvíli zpitoměle hledím a pak 

vyslovím: „Chorvatsko.“ Teď se ozve rachot a najednou se ocitnu 

v Chorvatsku, u moře. Došlo mi, k čemu ten kompas je. Procestoval jsem 

různé státy, byl jsem dokonce v Austrálii, viděl jsem různé památky, 

pyramidy, Amazonku, jezero Loch Ness a další. Byly to opravdu hezké zážitky. Ale 

říkal jsem si, že bych měl kompas vrátit tam, kde jsem ho našel. Byl to pěkný zážitek, 

na ten den nikdy nezapomenu.                                                  

 Filip Chylík  

Magické trenky 

Jednou jsme šli s rodiči do muzea, všichni jsme se nudili, ale najednou se ohlédnu a 

vidím nějaké trenky se srdíčkama. Tak si je dám na hlavu, abych všechny rozesmál. 

Ale nikoho to nezajímá. Tak si řeknu: „Kéž by to skončilo!“ A v tu ránu zmizí všechny 

exponáty muzea. Všichni se divili, tak řekli, že je konec prohlídky. V tu chvíli jsem  
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Jednou jsme šli s rodiči do muzea, všichni jsme se nudili, ale najednou se ohlédnu a 

vidím nějaké trenky se srdíčkama. Tak si je dám na hlavu, abych všechny rozesmál. 

Ale nikoho to nezajímá. Tak si řeknu: „Kéž by to skončilo!“ A v tu ránu zmizí všechny 

exponáty muzea. Všichni se divili, tak řekli, že je konec prohlídky. V tu chvíli jsem 

strčil trenýrky do baťohu a šli jsme domů. Doma jsem si uvědomil, že ty trenýrky 
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strčil trenýrky do baťohu a šli jsme domů. Doma 

jsem si uvědomil, že ty trenýrky jsou kouzelné a 

splní mi přání. První věc, co jsem si přál, bylo, aby 

všichni byli vzdělaní a nebyla škola. Přál jsem si 

peníze a dům mých snů, ale otec se divil, že je 

najednou v jiném domě. Zavolal: „Jupí, nevím, co se 

to stalo, ale je to úžasné!“ A v tu ránu zjistili, že jsem 

to byl já. Všichni něco chtěli, ale mně se to nelíbilo, tak jsem si přál, abych se vrátil do 

doby, než jsem vzal ty trenýrky. A v tu ránu jsem si oddychl a šel jsem s prohlídkou 

dál.                                                                                         

Jakub Vít 

Kouzelný gamepad 

Jednoho dne jsem našel gamepad, ale nevěděl jsem, že je magický. Poprvé jsem ho 

zapojil, spustil hru a najednou: „Puf!“ Jsem ve hře. Byl ze mě řidič kamionu, voják, 

sniper, veterinář, ředitel zoo, řidič traktoru, a třeba jsem mohl být i drak, čaroděj ... 

Jen jsem si musel hru koupit. Toto byl můj největší zážitek. Sranda byla, když jsem 

byl letuška a řekl jsem: „ Když mě nebudete poslouchat, zahyneme.“ A hned tam bylo 

ticho. Také jsme mohl jít za prezidentem a zeptat se ho: „Dobrý den, jak jste se měl, 

pane prezidente?“ Protože jsem byl jeho bodyguard.                                 

 Jakub Šindelář 

 

Kouzelný prsten II. 

Mám kouzelný prsten. Nevím, jak se mi octnul na prstě, ale tak co. Přála bych si 

nekonečno přání, věci pro mou rodinu a zvířata. Vládnout celému vesmíru, aby 

obživly všechny moje hračky, měla bych Toy story živě! Všechno bych měla zdarma. 

Teleportovala bych se každý den na měsíc. Místo koně bych jezdila na koze. Po celý 

rok by byly slevy a jezdila bych autem. Podívala bych se po celé zeměkouli za jediný 

den. Uměla bych posunout, přetočit, zrychlit čas. A když budu potřebovat, tak začít 

den od začátku. Byla bych nepřemožitelná a učila bych na druhým stupni ZŠ. A 

nemusela bych chodit na SŠ a VŠ. Přála bych si být od přírody vzdělaná, a celé mé 

rodině tyto prsteny také. Ale nesměli by si přát být nejmocnější a vlastnit celý 

vesmír. Chtěla bych, aby se mi vrátil můj kocourek Cufík a být nesmrtelná. Bylo by tu 

teplo a moře. Žádné zločiny a vraždy by nebyly. A to je vše. A nebyl to sen.                                       

 Ashley Vojtěch 
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Kouzelný prsten III. 

Jednoho dne jsem našel v trávě prsten. Byl to zlatý prsten s červeným 

rubínem uprostřed. Když jsem se vrátil domů, začal jsem prsten 

zkoumat. Všiml jsem si, že na vnitřní straně je vyryto: „Přej si tři přání.“ 

Zezačátku mi to připadalo divné. „Ale co,“ řekl jsem si. Sevřel jsem 

prsten v dlani a přál jsem si být miliardářem. Rubín se začal 

rozžhavovat a z ničeho nic se na mém psacím stole objevilo červeně 

napsáno: „Přání nelze splnit.“ Přišlo mi to divné, ale pak mi došlo, že si 

mám přát něco méně náročného. Přál jsem si svoji vlastní helikoptéru. 

Místo toho se ale na stole objevilo: „ Přání nelze splnit.“ Byl jsem velice 

naštvaný a jako by to nestačilo, na vnitřní straně prstenu stálo: „Zbývá jenom 1 

přání!“ Z ničeho nic ze mě vyhrklo: „Chci být malý!“ Nevím, co mě to popadlo. 

Zmenšil jsem se tak, že v takovéto velikosti nebylo možné přežít. Když už jsem 

myslel, že je se mnou ámen, probudil jsem se ve škole, kde se mě učitel ptá, jestli 

jsem se dobře vyspal.                                                                                    

Petr Pavlíček 

 

Fotbal v Miroticích 

Ve čtvrtek 25. 9. jsme měli hrát fotbalový turnaj v Miroticích. Tak jsme se v 8:00 

sešli za sportovní halou v Čimelicích. Dorazili jsme tam naštěstí všichni. V 8:10 jsme 

odjížděli a v 8:25 už jsme byli na hřišti v Miroticích.  

Převlékli jsme se a šli jsme na nástup. Pan učitel Linhart mě zvolil jako kapitána. 

První zápas jsme hráli proti Mirovicím. Je to každý rok takové derby o první místo. Dali 

jsme hned na začátku zápasu tři rychlé góly. Na konci prvního poločasu jsme ještě 

inkasovali tak trochu zbytečný gól. V půlce druhého poločasu jsme zase bohužel 

inkasovali zbytečný gól. Byla to chyba gólmana Michala Štrouchala, když vylezl z brány a 

Karel Mařík z Mirovic ho z půlky přehodil. Vyhrávali jsme tak už jen o gól. Museli jsme 

makat, ale my jsme to zvládli a vyhráli jsme 3:2. Jeden gól dával Petr Gottfried, Jakub 

Klimeš a já. Bylo nám jasné, že jsme již vyhráli celý turnaj.  Mirotice tam měli samé malé 

kluky.  Museli jsme ovšem vyhrát, a bylo to lehčí, než jsem čekal. Mirotice jsme přejeli 

10:0. Čtyři góly jsem dával já, tři góly Petr Gottfried a pak už to bylo po jednom gólu -  

Zbyněk Motejzík, Pepa Holý a Tomáš Biskup. Měli jsme všichni obrovskou radost, až na 

menší čimelickou přípravku, která skončila bohužel až třetí.  

Turnaj se obešel bez zranění. Poháry jsme nedostali, protože zůstaly na letišti:-). 

Ale žádný strach, pošlou nám je poštou. Odjížděli jsme v 11:55 a ve 12:10 jsme byli 

doma. Turnaj byl skvělý a těším se, až tam pojedeme v květnu zase. 

Jakub Kuchejda 
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Vybrali jsme ze sportu 

Jícha je po operaci kotníku, začátek kvalifikace ME nestihne: 

Kiel (Německo) - Česká házenkářská reprezentace má pro začátek kvalifikace na 
mistrovství Evropy problém. Jeden z nejlepších házenkářů světa a kapitán národního 
týmu Filip Jícha se musel podrobit operaci levého kotníku, který jej trápil od jara. Jícha 
bude mimo hru šest týdnů, a vynechá proto start kvalifikace mistrovství Evropy na 
přelomu října a listopadu. Na světový šampionát, jenž začíná v lednu, by však již 
dvaatřicetiletý hráč měl být fit. 
 

Češky prohrály se Španělkami a musí do osmifinále: 

České basketbalistky v závěrečném utkání základní skupiny mistrovství světa v Ankaře 
prohrály se Španělskem 43:67 a přišly tím o šanci na přímý postup do čtvrtfinále. Proti 
mistryním Evropy vyhořely Češky zejména v útoku, když v první půli nedaly deset minut 
ani koš ze hry. 

Trenér Rada končí na lavičce Jihlavy: 

Na lavičce fotbalistů Jihlavy skončil trenér Petr Rada i jeho asistent Zdeněk Klucký. 
Vedení posledního klubu prvoligové tabulky je po dlouhém pondělním jednání odvolalo, 
týmu se ujal dlouholetý trenér mládeže Roman Kučera. 
 

Nadal se po zranění vrátil ve velkém stylu, deklasoval Gasqueta: 

Ve velkém stylu oslavil Rafael Nadal návrat na kurty po tříměsíční pauze zaviněné 
zraněním zápěstí a v prvním soutěžním zápase dvouhry deklasoval v Pekingu Richarda 
Gasqueta 6:4, 6:0. Druhý hráč světového žebříčku, jenž nehrál od Wimbledonu, v čínské 
metropoli potvrdil, že se mu proti francouzskému soupeři daří, a za 78 minut vyhrál i 
třináctý vzájemný zápas. 
 

Duda: „Pokud není připravený na ránu, ať na led neleze.“ 

Hokejisté Karlových Varů se budou muset v následujících pěti zápasech obejít bez 
pomoci kapitána Radka Dudy. Disciplinární komise soutěže mu 
zastavila činnost za faul na Pavla Klhůfka ze Slavie v zápase 
7. kola. Duda fauloval Klhůfka u mantinelu na samotném konci 
zápasu a rozhodčí Martin Fraňo a Alexander Pavlovič jej v čase 
60:00 vyloučili na pět minut a do konce utkání. Karlovarskému 
útočníkovi se však trest nelíbí, upozorňuje na nepřipravenost 
mladých hráčů. 
 

připravil Vojtěch Štěpánek, zdroj: www.ct24.cz 
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Osmáci zkoušeli stručně charakterizovat své spolužáky. 

Poznáte, o koho jde??? 

 Je pihatý, střední postavy, má modré oči, nosí stále zelenou mikinu a trencle, ať je 

léto nebo zima. Je to loajální chuligán. Je velice flegmatický, občas koketní. Ale je 

dobrý kámoš. 

 Je to 13letý kluk, má hnědé vlasy, nosí džíny. O hodinách si hraje s bačkorami, ale 

jedničky dostává. Je vegetarián. Ale jednou za čas neodmítne ani maso. Je 

flexibilní, přizpůsobí se svému prostředí. Někdy se zdá i trochu fádní, ale také je 

s ním zábava. Jeho chování je optimistické. 

 Je klidný a flexibilní. Někdy nosí černou mikinu a rifle. Nejde mu to moc ve škole, 

ale aspoň se učí (myslím). Rád sportuje. Nejradši má rád fotbal. 

 Je mu 13 let, nosí pořád triko a kalhoty, neboť neustále sportuje. Je velmi 

materiálně založený a vše je mu lhostejné. Chová se jako optimistický extrovert. 

 Má dlouhé hnědé vlasy, obléká se vkusně. Nechodí ale v tom, v čem by jí byla 

velká zima. Každý den má ve škole trochu něco jiného. Je milá a nuda s ní není. 

Někdy si hodně stojí za svým názorem. Vždy si s námi popovídá. Nejčastěji o 

hodině, kterou jsme měli. Dobře se učí a z testů má vždy za jedna, i když některé 

věci nejsou moc k pochopení.  

 Je to člověk a muž. Je trochu široký. Má kulatou hlavu a oblý nos. Nad očima má 

světlé obočí a velká vysmátá ústa. Nejčastěji nosí kraťasy, mikinu a triko. 

Málokdy si vezme košili. Ve škole se rád učí zeměpis, přírodopis, dějepis a TV. Je 

optimista a trochu šouplý. Má rád fotbal, florbal a běh. Prostě se mu líbí sporty. Je 

to fajn kámoš.  

 Je to velká optimistka. Ráda nosí obnošené oblečení. Je velmi cituplná. Můžu jí říct 

jakékoliv tajemství, je důvěryhodná. Není vůbec pedant. Nezáleží jí na jejím stylu. 

Když ji o něco poprosím, tak to vždy splní. Je to opravdový „gentleman“. 

V některých chvílích je to veliký šílenec. Vymýšlí bláznivé nápady.  

 Pořád chodí s obarvenými vlasy. Věčně si maluje, i při hodinách. Je dobrá 

kamarádka. Dá se jí věřit. Někdy je až moc hyperaktivní. Ráda zpívá a hraje na 

různé nástroje.  

 Má dlouhé blonďaté vlasy a hnědé oči, je silnější postavy a ráda hraje na kytaru a 

maluje. Je velmi citlivá, pověrčivá, ale mimo to je i dobrá kamarádka. Je velmi 

důvěrná a člověk se jí může vždy svěřit, ať se jedná o cokoliv. A proto je super:-). 

 Má zelené oči, na hlavě dlouhé hnědé vlasy, které má většinou rozpuštěné. Ráda 

nosí košile. Je váhavá a nepříliš sebevědomá. Její puntičkářství mi občas leze na 

mozek. Naštěstí je extrovert.  

 Je mu 14 let. Nosí pořád brýle, mikinu, džíny a černý triko. Má rád fotbal, florbal a 

ping-pong. Také běh. Je věrný, kamarádský, trochu šílený. Je to zkrátka dobrý 

kamarád, až za hrob.  

 Nosí modré džíny a černou mikinu s kapucí, málokdy něco jiného. Ve škole má 

šedé pantofle, vždycky stylový účes, protože se doma neučeše, je takovej 

opálenej, je rozhazovačný a podlý, ano, je to ... 
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Hudební tip: Nirvana 

 Nirvana byla americká kapela založená v roce 1987 v Aberdeenu ve státě 

Washington.  

 Zakládajícími členy byli Kurt Cobain (kytara, zpěv) a Krist Novoselic (basová 

kytara). Na místě bubeníka nakonec zakotvil Dave Grohl, který byl poslední 

v řadě několika bubeníků, kteří se v Nirvaně vystřídali.  

 V roce 1989 Nirvana nahrála své první studiové album. 

 Nirvana se rozpadla po sebevraždě frontmana skupiny Kurta Cobaina v dubnu 

1994. Od svého vzniku prodala po celém světě více než 50 milionů alb.  

 

  
 

Alba 

 1989: Bleach  

 1991: Nevermind  

 1993: In Utero  

 

Písničky 

 

 1988: „Love Buzz“ 

 1990: „Sliver“ 

 1991: „Smells Like Teen Spirit“ 

 1992: „Come as You Are“ 

 1992: „Lithium“ 

 1992: „In Bloom“ 

 1993: „Heart-Shaped Box“ 

 1993: „All Apologies“/„Rape Me“„ 

 1994: „Pennyroyal Tea“ 

 1994: „About a Girl“ 

 2002: „You Know You're Right“ 

 

připravily A. Jelínková, L. Počtová 

www.musictimes.com 

http://www.musictimes.com/articles/1919/20131019/rock-n-roll-hall-of-fame-bracket-day-2-vote-between-nirvana-deep-purple-cat-stevens-and-link-wray.htm
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Tip na knihu: Na každým prstu jeden  

(Hortense Ullrich) 

Kniha vypráví příběh plný trapasů jedné ztřeštěné puberťačky. S Josefínou, které 

nikdo neřekne jinak než Jojo, se ve škole nikdo nebaví, do té doby, než přijde nová 

žákyně Lucila. Udělá z Jojiných příběhů zajímavé historky. Je tak u žákyň více oblíbená. 

Josefína si má vybrat kroužek, na který chce chodit. Uvidí zajímavého kluka jménem 

Nilse. Kvůli němu se přihlásí do novinářského kroužku. A tady začínají její trapasy. 

Dostane za úkol psát odpovědi čtenářům, napíše je vtipně. Nilsovi se to nelíbí, a tak jí je 

dá přepsat.  

V knize jde také o sázku mezi dívkami. Josefína má políbit Nilse před dívkami.  

Josefína ty odpovědi přepíše, ale do redakce vezme ty staré a ony vyjdou. Odpovědi se 

všem moc líbí. Nilse se Josefíně omluví, za to že jí vynadal kvůli těm dopisům. Nilse jí 

pozve do cukrárny, a tak se Jojo rozhodne vykonat sázku. Políbí ho, ale naskočí jí alergie 

po malinové zmrzlině. Nilse se jí řekne, jestli se zbláznila a uteče……A jak to pokračuje? 

Usmíří se nebo ne? To se dozvíte, jen když si tuto knihu plnou legrace přečtete!! 

 

 

Životopis autorky: 

Hortense Ullrichová je německá autorka, která si volnou 

řadou knížek s třináctiletou puberťačkou Jojo získala 

oblibu v Německu i v jiných evropských zemích. 

V roce 1999 svou hrdinku poprvé představila v deníčku 

„Čarodějnice se nelíbaj“. 

Populární autorka, vystudovala průmyslové návrhářství 

ve Wiesbadenu a poté působila v redakcích odborných 

časopisů. Vzhledem k vrozenému smyslu pro humor a 

situační komiku však odjakživa tíhla k psaní příběhů. 

Inspiraci k nim nacházela hlavně u svých dvou dcer a 

nekomplikovanými, komickými historkami ze života 

zaujala. 

 Marcela Žáková 
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Tip na film: Hvězdy nám nepřály (Fault in Our Stars) 

Režie:  Josh Boone 

Film je vytvořen podle knihy  

Johna Greena. 

 

Hazel a Gus jsou dva výjimeční 

teenageři, které spojuje kousavý humor, 

pohrdání konvencemi a především láska, 

co s nimi cloumá. Jejich vztah je o to 

neobvyklejší, že se seznámili a zamilovali během setkávání na sezeních podpůrné 

skupiny pro boj s rakovinou.  Hazel Grace Lancasterové je šestnáct let. Má ráda (a 

zároveň toleruje) své někdy až příliš starostlivé rodiče a právě se zakoukala do mladíka 

jménem Gus Waters, který se na oplátku zamiloval do ní.  

Jak se sbližují, Hazel a Gus společně prožívají své obavy vyplývající z jejich 

zdravotních problémů a zároveň sdílí lásku ke knihám, včetně Hazelina oblíbeného 

románu Císařský neduh. Mnohokrát se marně snažila spojit s autorem knihy, 

samotářským Peterem Van Houtenem, ale nepodařilo se jí to. Knihu četla stále dokola a 

přemýšlela, jak by mohla kniha skončit, protože byla ukončená v půlce věty. August se 

pokouší zkontaktovat autora knihy. Když se Gusovi podaří Van Houtena zkontaktovat, 

spisovatel je oba nečekaně pozve do Amsterdamu.  

Gus je rozhodnutý vzít Hazel na cestu, aby našla odpovědi na všechny otázky, které kdy 

ke knize měla.  Situace se ale na chvíli zkomplikuje Hazeliným záchvatem. Hazel odváží 

do nemocnice, ze které po třech dnech může zpět domů. Doktoři se domluví, že Hazel 

může odjet do Amsterodamu, ale jedině se svou matkou (pro případ, kdyby se něco 

stalo). Po týdnu ojíždí Hazel, Gus a Hazelina máma do Amsterodamu na tři dny. Hazel 

s Gusem jdou za autorem knihy, ale ten je naštve, a tak se seberou a odejdou.  

Poslední den v Amsterodamu se jdou Hazel s Gusem projít a Gus jí řekne o svých 

dalších nádorech. Uběhne týden po příjezdu domů a Gus volá Hazel, že je na benzínce, ať 

co nejdřív přijede. Hazel dorazí a když uvidí Guse v autě s krví u pusy, zavolá doktory. 

Gus po týdnu umírá na zástavu srdce. A Hazel na pohřbu čte smuteční řeč, kterou si 

připravila, ještě když byl Gus naživu, protože ji o to požádal. 

Karolína  Štětinová 
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Perličky a vtipy  

 

Dvojsmysly ze školních lavic: 

 Učitelka biologie: „Dnes budeme pokračovat v rozmnožování.“ 

 Učitelka při hodině češtiny: „Zasuňte to pero, kam patří, a přestaňte s ním 

ohrožovat okolí.“ 

Chyby žáků v testech: 

 Jaká je nejstarší známá česká duchovní píseň? – Hospodine, pomiluj mě 

(Hospodine, pomiluj ny) 

 V Kytici najdeme báseň Záhořovo lože. Žák napsal do testu Hrobařovo lože a 

soused to opsal jako Hrabošovo lože. 

Hlášky žáků i učitelů při hodinách: 

 Paní učitelka při neúspěšném zkoušení dějepisu: „Já bych u toho mohla plést, to 

bych stihla, aspoň bych u toho něco udělala.“ 

 Učitel: „Řekněte svou odpověď nahlas a zřetelně!“ Žák: „NEVÍM!“ 

 Paní učitelka na zeměpis: „Víte, kdo je Barack Obama? Jeden ze studentů 

vykřikne: „Jo, jo, vzpomínám si, to je ten dinosaurus.“ 

 Učitel při zkoušení: „Komu je zasvěcen chrám na Vyšehradě?“ Žák: „Že by 

Šemíkovi?“ 

 Paní učitelka se ptala dětí v mateřské školce, jak vypadá podle nich Ježíšek. 

Toníček naprosto s jistotou řekl: „No to je přeci netopýr! Ten létá v noci, do 

ničeho nenarazí a není slyšet.“ 

Poznámky v žákovských: 

 Vrtala spolužačce zub kružítkem a propíchla jí dáseň. 

 Zkoušel na spolužákovi karate a ten mu zlomil nos. 

 Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá. 

  Spadl ze židle až na zem. 

Vtipy: 

Faráře, jedoucího na neosvětleném kole, zastaví večer policista: "Je mi líto, ale musím 

vás potrestat stokorunou. Nebojíte se takhle jezdit?" 

"Ne, se mnou jezdí Bůh!" 

"Cože, dva na jednom neosvětleném kole? Tak to bude za dvě stovky!" 

 

V katolické školní jídelně postaví jeptiška k hromádce jablek cedulku: „Vezměte si pouze 

jedno. Bůh se dívá.“ O kousek dál leží na stole hromádka sušenek. Malý chlapeček k ní 

připíše cedulku: „Vezměte si, kolik chcete. Bůh sleduje jenom jablka.“ 

 

Povídá jedna kamarádka druhé: „Manžel mi dal kreditku, tak pojď nakupovat." 

„A PIN dal?"        „Ne, nepindal."                                   (vybrali Jakub Klimeš a Zbyněk Motejzík) 
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