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Keramika na výstavě 

Letos v létě se znovu po 

dvou letech otevřely brány Výstavy 

květin v Čimelicích. Stalo se již 

tradicí, že na ní má svou expozici i 

keramický kroužek naší školy. Ta 

bývá vždy tematicky zaměřená. 

Letos to bylo pohádkové téma 

V zámeckém parku a v podzámčí. 

Motivací byl nález drátěných 

konstrukcí figur pyšné princezny a prince jako zahradníka. Byly vyrobeny kdysi údajně také 

jako exponáty podle kreseb Josefa Čapka v rakovické kovářské dílně. Nalezla jsem je při 

stěhování v prostorách nové keramické dílny, a protože příprava na výstavu probíhá celé 

dva roky, rozhodli jsme se hned pro jejich opětné využití. Drátěné figury jsme doplnili 

plošnými keramickými komponenty a v expozici kolem ní rozkvetla keramická zámecká 

zahrada a podzámčí. Výrobě exponátů se děti věnovaly celé dva roky, takže bylo z čeho 

vybírat. Prostory spojující jednotlivé expozice uvnitř skleníku byly vyplněny výrobky 

frekventantů keramického kurzu pro dospělé. Kromě prací vystavených byly některé na 

prodej ve stánku ve výstavních prostorách. 

Podle ohlasu, který expozice našeho školního kroužku měla, je ji možno bezesporu 

považovat za velmi úspěšnou. Co nás těší, je skutečnost, že za ta léta máme mezi návštěvníky 

svůj „fanklub“, jehož členové se rekrutují z celé republiky. Mnozí říkali, že nás již hledali a 

vyhlíželi. A to je to největší! ocenění dvouleté práce všech, kteří se na přípravě výstavy 

podíleli,  jak žáků školy tak dospělých. 

 Marcela Vejcharová, vedoucí keramického kroužku 
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Skautský tábor 

4. července 2015 jsme se tak jako každý rok vypravili na týdenní skautský tábor. 

Ale tento tábor byl v něčem trošku jiný, protože jsme se připravovali na skládání 

skautského slibu. To znamenalo, že jsme prověřovali a zdokonalovali naše skautské 

schopnosti.  

Takže jsme například spali v noci venku pod širákem a každý měl v noci hlídku 

tábora úplně sám. To ale nebylo vše. Samozřejmě jsme dělali věci jako každý rok, chodili 

jsme se koupat do nedalekého bazénu, hráli náš tak oblíbený baseball a i jiné hry. K tomu 

nám ale přidali i jiné aktivity a úkoly. Měli jsme hodinu zdravovědy, stavěli jsme si 

přístřešky, zkoušeli rozdělat oheň, zdokonalovali jsme se v morseovce a šifrách. Každý 

večer jsme hráli a zpívali u táboráku, chodili jsme na procházky a učili se pojmenovávat 

stromy a jiné rostliny. Samozřejmě nechyběl ani každoroční sběr borůvek do 

borůvkových knedlíků. 

 Letos také přijeli nějací nováčci, kteří zde byli poprvé. Ale rychle se rozkoukali a i 

když je třeba nečekalo skládání slibu, s energií se pouštěli do plnění úkolů jako my. Stala 

se nám také jedna celkem milá věc. Bylo to v ten den, kdy po cestě z plavání Sašu štípl 

neznámý hmyz a ona nebyla schopna chůze. Museli jsme ji odnést 2 km do tábora. Tak 

přesně v ten den i v tu samou dobu se ze strouhy vyhrabalo malé hladové kotě. 

Samozřejmě i přes zákaz vedoucích na kotě prckové sahali, a tak za námi běželo až do 

tábora. Bylo krásné, bílo-černé, malé, trošku nemotorné, ale zdálo se být zdravé a zůstalo 

s námi až do konce tábora. Po týdnu, kdy se nikdo vážně nezranil, přežili jsme obrovskou 

bouřku a dohodli jsme se, kdy a jak uděláme slib, jsme se vypravili domů. Ale ani ne moc 

na dlouho, protože už za dva měsíce jsme se vrátili a složili jsme náš vysněný skautský a 

někdo světlušácký slib. 

Karolína Habichová 
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Skautský slib 

Od 4.9. do 6.9. 2015 jsme se zúčastnili víkendovky na skautském táboře Lísek. 

Sešlo se nás 10 dětí a okolo 10 vedoucích.  Podstatou tábora bylo udělat si sliby. Menší 

děti, jako Sašenka Habichová, Eliška Klímová, si udělaly sliby světlušek a my starší, jako 

Kája Habichová, Jakub Pavelka, jsme si udělali sliby skautské.  

Přijeli jsme v pátek večer a šli jsme si nasbírat dřevo na večerní oheň. Po práci 

jsme se dali na naši oblíbenou hru, baseball. U té se vždy dokážeme pobavit. Hráli jsme 

až do tmy. Když už byla tma, sešli jsme se u ohně a bavili se. Nejvíce tedy o přípravě 

slibů, ale také o našich zájmech. Okolo 10. hodiny večer jsme se zvedli a šli koukat na 

hvězdy. Snažili jsme se poznat, co je co. Potom jsme si udělali hygienu a šli jsme spát. 

 Ráno jsme byli vzbuzeni na mši. Dopoledne jsme hráli různé hry. K obědu byla 

gulášová polévka a boloňská omáčka s těstovinami. Dali jsme si polední klid na hodinku, 

a když jsme si odpočinuli, pustili jsme se do přípravy na skautský večer. Vyzkoušeli jsme 

si, jak dobří jsme v luštění Morseovy abecedy. Musím se přiznat, že jsem byla nejlepší! 

Odpoledne jsme hráli míčové hry a užívali si krásné počasí. K večeru začali kluci 

připravovat slibový oheň a posvátný kruh.  

Celé odpoledne a večer jsme si zkoušeli v našich hlavách slib: „Slibuji na svou 

čest, jak dovedu nejlépe…“  To bylo jediné, co nás zajímalo. Byli jsme vystresovaní. Pak 

přišel ten moment, kdy nám Maruška řekla: „Jděte se převléknout na slibový večer.“ To 

byste nevěřili, jak se všichni začali klepat :-D. Šli jsme se tedy převléknout. Dívky měly 
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černou sukni, skautské triko a šátek 

(mladší mají žlutý a starší hnědý). 

Udělali jsme nějaké fotky a šli na 

nástup. Z nástupu jsme se seřadili 

kolem slibového ohně a čekali na to, 

až nás vyzvou k proslovu. 

 Maruška zapálila ze všech 

čtyř stran oheň a zavolala si napřed 

malé světlušky a vlčáka, po jednom. 

Ti vše zvládli bez problému, možná 

taky proto, že měli dvě věty, a ne jako 

my tři malé odstavce. Jako první od 

nás skautů šel Jakub Pavelka. Ten to trochu zpackal, ale teď musím přiznat, že i já jsem 

se překoktla. Večer jsme si všichni odslibovali a dostali jsme odznáčky. Zase jsme udělali 

fotky a šli jsme na večeři.  

Večer jsme si zase sedli k ohni, povídali jsme si o různých věcech a šli spát. Ráno, 

když jsme se probudili, zabalili jsem si a šli hrát hry. Krájeli jsme i brambory (já jsem se 

z toho vyvlíkla :-D ) a ten, kdo se z toho vyvlíknul jako já, šel hrát fotbal. Holky proti 

klukům. Byla to výborná hra, bohužel díky mně dívky prohrály 3:2. Ale to se občas stane! 

Po smutném fotbalovém konci jsme se pustili do jedení řízků. Dobalili jsme a jeli domů. 

Byl to úžasný víkend. Všichni jsme nadšení, že jsme si udělali sliby. Děkujeme všem 

vedoucím. 

Irena Filipová 
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Jak to chodí ve škole? 

Do sedmé třídy zavítal tajně reportér bulvárního deníku a položil 
našim žákům následující otázky. Z odpovědí vybíráme to nejlepší!  

Opisujete někdy ve škole? 

Jak kdy, někdy tam kouknu, někdy ne.  

Většinou ne, ale když mi jde o dobrou známku, tak jo. 

Ano, opisuji, hlavně o matematice.  A proč? Protože to nechápu. 

NE! Sedím sám. 

Jo, když je to potřeba. V testech se snažím neopisovat, ale v nějakém cvičení někdy ano.  

Dáváte vždy pozor? Nebo při vyučování zlobíte? 

Někdy zlobím, když nemám náladu. 

Občas zlobím. 

Když mám náladu, tak zlobím. 

Jen si někdy maluju.  

Skoro vždy si píšu se spolusedící. 

Trochu zlobíme. Rozbili jsme taky tabuli a dveře. Ale to bylo o přestávce.  

Bavím se s lidmi ve vedlejší lavici.  

Podle toho, jestli mě dané učivo zajímá. Většinou dávám pozor.  

Někdy jo, někdy ne. Záleží, co máme za předmět. 

Jak na to reagují vaši učitelé? 

Jak který učitel. 

Celkem dobře. Poznámky atd. 

Dost špatně. Křičí na mě. 

Záleží na co. 

A ještě poslední otázka. Byli jste někdy „za školou“? 

Zatím ne. 

Ne, nechodím za školu. 

Ne, rodiče by mě přetrhli.  

Ne, nikdy, ale chtěla bych.  

Děkujeme za rozhovor. A „za školu“ raději nechoďte. Jsou za to prý dvojky z chování… 
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Letošní prvňáčci 

Do letošního prvního ročníku nastoupilo 21 žáčků.  

 

První den jsme se představili na 

stupínku a přednesli básničku. 

Celá třída jsme společně vyrobili papouška a včelí úl. V září u nás 

byla návštěva z Píseckých postřehů. Zatím se nám daří poznávat 

nová písmenka i číslice. Zvládli jsme už písmenko, které se podobá 

hadovi, a dokonce i to podobné mostu a letadlu. 

Téměř každý den se dostaneme na chvilku ven, protože po 

hraní si v mateřské školce je sezení ve škole opravdu namáhavé. První říjnové pondělí 

nám přibyl nový třídní člen – tříbarevné morče Čudla.  

Ať se Vám daří, prvňáčci!                                                          

Šárka Hrdličková 
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Fotbal v Blatné 

Vyjeli jsme 1.10.2015 v 8:00 hodin od haly, kde jsme se sešli: Já, Baštík, Bisky, 

Hans, Bobr, Hák, Štrouchal, Kuchta, Švícko, Svach, Haný a Pepa. Všichni natěšení a plní 

adrenalinu. Cíl byl porazit Mirovice. Dorazili jsme na místo, kde nám hned dali šatny a 

my se převlékli. Dozvěděli jsme se, že hrajeme s Mirovicemi, potom jeden zápas volno a 

potom 2 zápasy po sobě s Blatnou, byly tam z Blatné dvě školy. První zápas jsme vyhráli 

1:0, gól dával Hák, byli jsme rádi a šli jsme do kabin. Napili jsme se a šli jsme se dívat na 

zápas Blatná B proti Mirovicím. (Těm školám z Blatné budeme říkat Blatná A a B.) Po 

tom zápase jsme šli hrát proti Blatné A. V první části jsme dostali 2 góly, byli  prostě silní, 

a v druhé části jsme dostali také dva góly, takže 4:0. Za 10 minut další zápas s Blatnou B. 

U té jsme měli větší šanci, ale v první části jsme dostali gól a v druhé dva góly. Takže 3:0. 

Když jsme byli v kabinách, pan Linhart nám řekl, ať nejsme naštvaní a jsme rádi, že jsme 

porazili Mirovice. Ještě k tomu zápasu, byl tam rozhodčí, který nám řekl, ať nemluvíme 

sprostě, a hned po prvním gólu: „Do pí...“ A dostali jsme pokutový kop. Ale protivníci tam 

použili ještě horší sprostá slova než my, a jim to rozhodčí nepísknul. Podívali jsme se 

ještě na poslední zápas Blatné A proti Mirovicím (5:0). A potom jsme jeli domů. Další den 

nás ve škole vše bolelo, nemohli jsme ani běhat, hmm… ,to víte, když jsme na hřišti tři 

zápasy dvakrát 15 minut běhali a kopali. Ale bylo to zajímavé. Další nás čeká florbal a 

pak futsal.  

Jakub Jelínek 

Čekali jsme za halou na odvoz do Blatné. Odvoz přijel, ale nebyli jsme tu všichni. 

Svašík chyběl. Čekali jsme pár minut, ale přišel. Dojeli jsme do Blatné asi tak kolem 8:36. 

Dostali jsme šatnu pro sebe, takže tam byl bordel :D. Dozvěděli jsme se, s kým hrajeme. 

První zápas proti Mirovicím, všimli jsme si, že za Mirovice hraje nějaký Vietnamec. 

Jdeme hrát. Rozehráváme. Rozdělení bylo dobře udělané. Já se Svašíkem jsme hráli 

zálohu, Jirka s Honzou útok, Bisky a Švícko střed, Pepa, Bobr a Jelča hráli obranu a Baštík 

v brance. Tahali jsme to na jejich půlku a snažili jsme se projít přes obránce a zálohu. 

Dostali jsme se tam asi tak 10x, chytal jim Peterka, neměli jsme pomalu šanci. Naše 

strategie byla taková, že když dostanu míč, prosprintuji lajnu a pošlu na střed a ti 

vystřelí na branku. Povedlo se nám to asi tak 3x a pak už mi docházely síly, pak jsme 

vybojovali rohy, asi 6x. Kopali je Pepa a Bobr. Asi tak v poslední minutě Bobr kopal rohy 

a Peterka nechytil do ruky, Jirka do míče kopl a dal gól - 1:0 pro nás. Mirovice měly 

rozehrávku. Rozehrával Mářa a Šťastný. Mysleli jsme si, že nám dají gól, ale nepovedlo 

se, rozhodčí zapískal na rozehrávku. Mářa vyběhl, Šťastný mu poslal míč, obehrál si 

Biskiho a Bobra, ale Švícko ho sundal a byl konec. Díky Švíckovi jsme nedostali gól. 

Aspoň jsme nebyli poslední.  

Petr Kuchta 
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S Pavlem a Vlastimilem Filipovými o nové výzdobě 

jazykové učebny 

Na konci minulého školního roku jsem (v euforii z našeho výletu do Londýna) 

požádala Pavla Filipa o vytvoření obrazu s tématikou Londýna, který by byl hlavní 

výzdobou naší jazykové učebny. Obrátila jsem se právě na člena rodiny Filipových, 

jelikož vím o jejich nesmírném výtvarném talentu. Původně jsem zamýšlela výrazně 

jednodušší a menší výtvor, ovšem s tím se Pavel ani jeho otec Vlastimil nesmířili a 

vytvořili naprosté umělecké dílo, které předčilo veškerá má očekávání. Mojí první reakcí 

byly slzy v očích – dojetím, samozřejmě. Uvědomuji si, kolik práce a času obrazy 

výtvarníky stály, proto jim chci touto cestou co nejsrdečněji poděkovat. Děkuji 

pochopitelně i vedení školy, které akci finančně podpořilo. Obrazy budou v nejbližších 

dnech zavěšeny na svém místě a všem zájemcům je ráda ukážu. K  zhlédnutí budou 

obrazy také na internetových stránkách školy. 

    Jana Kašparová 

Následující rozhovor vedla Irena Filipová: 

Kolik obrazů jste vytvořili? 
Tři kousky. 

Co vše se na nich nachází? 
Symboly Londýna. Big Ben, Buckingham 
palace, stráž, londýnský bus, londýnské taxi, 
London Eye, katedrála sv. Pavla, poštovní 
schránka. 

Co je to technika airbrush, kterou jste 
použili?  
Je to jako stříkací pistole. Do nádobky se nalije 
barva a ta se vystříkává stlačeným vzduchem 
podle potřeby. 

Kolik času vše zabralo? 
Okolo 50 hodin.  
Trvalo by déle pracovat airbrushem, či 
štětcem? 
Já myslím, že déle by to trvalo štětcem. 

Jak celé dílo vznikalo? 
Podle zvolené předlohy jsme vytvořili šablony 
a ty jsme přenášeli na bíle natřenou desku. 

Bavilo vás to? 
Jo, moc. Bylo to něco úplně jiného, než jsme kdy dělali. Vyzkoušeli jsme spoustu jiných 
věcí. 

Chtěli byste ještě něco dělat pro naši školu? 
Pokud to nebude nezbytně nutné, tak ne:-). 
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Návštěva čističky odpadních vod 

Dne 5.10. jsme navštívili se třídou čistírnu odpadních vod. Je směrem na Větrov, ale stále 

na pozemku Čimelic. Budova má přízemí, první patro a podzemní čisticí chodby. My jsme 

však navštívili pouze zahradu, místnost s počítačem a hlavní čističku. Celou exkurzí nás 

provázel starosta Vladimír Bouček. Ukázal nám popelnice s … Vlastně všechno, co se 

splachuje do toalet, se dostane do této čistírny. Zjistili jsme, že jedna ze dvou velkých 

odpadních nádrží je přeplněná. Také kvůli tomu tam celý areál 

hrozně páchl.  

 Veselá část den byla, když Markovi spadl do vozíku 

s nečistotami bonbón. Pan Bouček ukončil exkurzi krátkým 

vyprávěním a po půl hodině jsme byli zase jednou rádi na 

čerstvém vzduchu.  

Martin Mendl 

V tomto školním roce jsme v rámci chemie navštívili čimelickou čističku. Svádí se 

sem odpadní voda z okolí, tím pádem to zde vše zapáchalo. Viděli jsme, jak 

propracované, složité a důležité je čištění odpadní vody. Zjistili jsme, že voda prochází 

několika stádii čištění, o těch jsme se však moc nedozvěděli. Poté jsme se podívali, jak 

vypadají přístroje, které zde mají, také jsme si prohlédli složité počítače, které čističku 

skoro samy řídí. Nakonec jsme viděli již vyčištěnou vodu, která poté teče zpátky do 

přírody nebo k dalšímu čištění.  

Adam Hoško 

… Když jsme přišli k čističce, otevřeli jsme vysoká vrata a vstoupili jsme dovnitř. 

Seznámili jsme se s Vladimírem Boučkem, což je čimelický starosta. Ukázal nám vše 

dopodrobna. Byl tam takový „kanál“ a v něm fakt nechutné věci. Nechci popisovat co, ale 

asi si umíte představit holčičí a klučičí potřeby. Dále jsme šli dovnitř, kde to ale 

nehorázně smrdělo. Pod námi bylo pár mřížek, kde jsme viděli tu nečistou vodu. Vevnitř 

byly i jiné věci, no …, vy víte co. A Markovi tam omylem spadl bonbón. Pak jsme šli ven, 

kde se ta voda očišťovala. Bylo tam snad přes milion bublinek. Na konci jsme se 

rozloučili a šli jsme do školy. A nejlepší bylo, že v tu chvíli, kdy jsme přišli, začalo zvonit. 

Ashley Vojtěch 

 

 

 

 

ilustrační foto viz eagri.cz 

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/stredocesky-kraj-a-praha/uspesne-projekty-prv/x023-cisticka-odpadnich-vod-kytin.html
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Na dopravním hřišti 

Pátku 25. září jsme se všichni 

čtvrťáci a páťáci nemohli dočkat, 

jelikož jsme jeli hned ráno na 

dopravní hříště do Písku. Nejprve 

přišli na řadu páťáci a prozkoušeli si 

své znalosti i um týkající se jízdy na 

kole v reálných dopravních 

situacích. My jsme se zatím prošli 

podél řeky až ke Starému mostu, 

prohlédli jsme si staré město z nám neobvyklé strany. Popovídali jsme si o některých 

významných budovách, trochu se zorientovali, co se kterým směrem nachází. Nejvíce 

nás zaujal Ostrov na řece Otavě s restaurací a dětským hřištěm, kde jsme se nasvačili a 

na chvíli „odpočali“ na prolézačkách. Na desátou jsme se vrátili na dopravní hřiště, kde 

jsme se seznámili s pravidly provozu na pozemních komunikacích, s dopravními 

situacemi a se vším, co patří k vybavení kola. Ve skupinách jsme si vyzkoušeli jízdu na 

kole, a to přímo na cvičné silnici. Pan instruktor nám neodpustil ani ň. Největším 

dojmem na nás zapůsobily nově instalované trenažéry, na kterých byly simulovány jízda 

na kole a dopravní situace v různých druzích silničního provozu. Na závěr byla, k údivu 

mnohých, úspěšnost naší jízdy vyhodnocena. Mnozí při odchodu z trenažéru vyslovili 

přání: „Mít ho tak doma, to by bylo fajn!“ Vše máme zdokumentováno na fotografiích 

paní učitelky třídní. 

Dopoledne uběhlo jako voda. Pár slov na rozloučenou, vyzvednout páťáky z McDonalda 

a zpátky směr Čimelice. Přes víkend jsme měli na co myslet. 

                                                 Čtvrtá třída a Marcela Vejcharová  
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V pátek 25.9. jsme jeli na dopravní hřiště. V 7:30 měl přijet autobus, ale ten pořád nikde. 

Autobus přijel až v 7:45. Tak jsme nasedli a jeli. Když jsme přijeli, tak 4. třída šla do 

města a my jsme začali s výukou. Pán nám vysvětlil bezpečnost, a tak jsme si vzali helmy 

a šlo se na to. Rozdělili jsme se na 3 skupinky, 4 děti šly na trenažéry, další čtyři byli 

hlídači, jeden hlídal u kruhového objezdu, dva u stopky a dva u kelímků a zbytek jezdil. 

Potom jsme se všichni prostřídali. Když jsme dojezdili, šli jsme do McDonaldu, hodně mi 

chutnalo. Všichni se přejedli a potřebovali to na klouzačce vyjezdit. Potom tam přijelo 

porsche d1 a všichni s otevřenými pusami: „Óóó!“ Autobus měl zpoždění a my čekali a 

čekali. Autobus přijel a my nastoupili a jeli. Ve 12:30 jsme přijeli a šli domů. Moc se mi to 

líbilo.  Josef Vaněček, 5. třída 

… Šli jsme první na kola. Nejdřív nám instruktor povídal, jak se má jezdit na kole atd. 

Paní učitelka nás rozdělila do skupin. Šli jsme na trenažer. Bylo to tam dobrý. Pak jsme 

se zase vyměnili a my, nás pět, jsme byli takoví hlídači. A potom jsme šli jezdit na kola. 

Byly tam takové překážky, že jsme se museli skrčit za jízdy a pak jsme museli vzít 

kelímek a pak ho položit. No a to bylo všechno. Pak tam přišla 4. třída a šli jsme do 

McDonald´s. Šli jsme přes lávku přes řeku Otavu. Já jsem se tak najedl, že jsem se skoro 

vyzvracel. Ale pak jsem to vyjezdil na klouzačce. Čekali jsme na autobus, až přijel, tak 

jsme odjeli. Bylo to moc dobré, líbilo se mi to. 

Štěpán Pavlíček,  
5. třída 
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Kouzelný obojek aneb jak jsem chytla blechy 

 Na chodníku vedle zahrady jsem našla obojek, je 

krásný a okouzlující. Tak okouzlující, že by mohl být 

kouzelný, proč to nezkusit? Ale jak by asi fungoval? 

Nasazuji si obojek na krk a říkám si, jaké by to bylo být 

psem. 

 Přijde ke mně sousedův pes Max a já si s ním začnu 

hrát. Vůně nás dovedou na zahradu a my se honíme za 

motýly, šlapeme po květinách, rozhrabáváme krtiny a 

pereme se. Pak na Maxe zavolá sousedka a on poslušně 

odběhne za ní.  

 Dál si hraji, ale najednou mě něco štípne a následuje svědění, za chvíli další a 

další. Dojde mi, že jsem pes a že psi mají blechy. 

 Z domu vyjde maminka. Podívá se na pošlapané květiny, rozházenou hlínu a 

vynadá mi. Ale jak mě poznala, vždyť jsem pes ...  Až teď se na sebe podívám a zjistím, že 

nejsem. 

 Vysvětlila jsem mamince, jak to bylo, a musela jsem jí dát oblečení, vykoupat se a 

vyhodit obojek. Nevím, co mě to napadlo, myslet si, že jsem pes. :-) 

Anežka Housarová 

Kouzelné vajíčko 

Jednoho dne, když jsem se procházela lesem, spatřila jsem na zemi malé hnízdo. 

V něm se cosi hýbalo, ze zvědavosti jsem do něj nahlédla. Vypadalo to jako obyčejné 

vajíčko, ale mělo modrou barvu, do které se propíjela žlutá. Vzala jsem si vajíčko domů a 

pojmenovala ho Bárny. Mamince jsem to raději neřekla, protože by s tím určitě 

nesouhlasila. Vzala jsem truhličku, vycpala ji vatou a do ní usadila Bárnyho. Potom jsem 

ho položila na poličku nad moji postel. Starala jsem se o něj, jako by byl živý! Každý den, 

když jsem přišla ze školy a doma nikdo nebyl, jsem si Bárnyho vzala na postel a 

vyprávěla mu, co se dělo během dne.  

Jednoho dne jsem si pozvala kamarádku na přespání. 

Byly jsme spolu s dalšími kamarády v parku. Večer jsme 

přišly, uložily se do postelí a najednou jsme uslyšely podivné 

zvuky přicházející z truhličky. Otevřely jsme ji a z vaty na nás 

vykoukl malý modrý dráček. Nejprve jsme se ho bály, ale po 

chvíli jsme přišly na to, že on se bojí ještě více než my, že 

je hodný a nic nám neudělá. 

Vzhledem k tomu, že se od vylíhnutí jeho 

velikost moc nezměnila, tajně jsem si ho vzala do 

školy a tam objevila, že není jen tak obyčejný. Během 

hodiny jsem zjistila, že jsem si doma zapomněla 

propisku. Bárny, kterého jsem měla položeného 



15 

 

v klíně, se z ničeho nic na propisku změnil! Byla jsem překvapená a vyděšená zároveň. 

Po škole jsme šli s kamarády k rybníku, bavili jsme se o tom, jak bychom si rádi 

zabruslili, a voda v rybníce najednou zmrzla. Bylo to neuvěřitelné! Z obyčejného vajíčka 

kouzelný dráček! 

Jezdili jsme spolu všude. Ale po tom, co se dráček sám koupal ve vaně a vytopil 

sousedy pod námi, se maminka dozvěděla, že něco tajím. Nelhala jsem a řekla jí pravdu. 

Myslela jsem si, že se na mě bude zlobit, ale stal se pravý opak - měla z dráčka velikou 

radost. Začaly prázdniny a já s maminkou, tatínkem, sestrami a s Bárnym jsme se vydali 

k moři. Společně jsme se koupali a měli jistotu, že tady sousedy nevytopíme. Po skvělém 

týdnu jsme se vrátili zpět do Prahy. Byl to krásný zážitek. Příští rok máme v plánu jet do 

Francie.  

Zuzana Šimonová  

Tipy na knihu 

Dvacet tisíc mil pod mořem 

Dvacet tisíc mil pod mořem je jeden z nejslavnějších 

románů nesmrtelného Julese Verna, především díky 

postavě tajuplného kapitána Nema. Vyšel původně ve 

dvou svazcích, v edici Dobrodružné cesty byl v pořadí 

čtvrtý: předcházelo ho Pět neděl v baloně, Dobrodružství 

kapitána Hatterasa a Děti kapitána Granta.  

V knize Dvacet tisíc mil pod mořem se profesor 

Aronnax, profesor přírodovědného muzea v Paříži, plaví 

na lodi Abraham Lincoln s kapitánem Farragutem. 

Pátrají po záhadném tvorovi, který údajně provedl útok 

na loď Scotia a prorazil jí do trupu trojúhelníkový otvor. 

Když ho konečně objeví, kanadský harpunář Ned Land se pokusí ji dostat harpunou. 

Harpuna se však odrazí a profesor Aronnax zjistí, že to je ve skutečnosti ponorka. V tu 

chvíli také zjistí, že kapitán Farragut ví, že je to ponorka, a snaží se ji zničit, protože on a 

její kapitán Nemo jsou úhlavní nepřátelé. Kapitán nažene profesora Aronnaxe, jeho 

sluhu Conseila a Neda Landa na příď, kde je chtějí postřílet, protože se potřebuje zbavit 

svědků. V tu chvíli však ponorka Nautilus vrazí do lodi a následný otřes způsobí, že 

profesor, jeho sluha a harpunář spadnou do vody. 

Zbytek si už musíte přečíst sami. Nedoporučuji však originál, který je poněkud 

starodávněji vyprávěný, ale modernější dílo Ondřeje Neffa s ilustracemi Zdeňka Buriana, 

převyprávěného tak, aby vynikl spád děje, plného záhad a napětí. Takto převyprávěných 

knih vyšlo už více, především však kniha Tajuplný ostrov a již zmíněné dílo Pět neděl 

v baloně.  

Pavel Štěpánek 
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Zlodějka knih 

Australan Markus Zusak sepsal a v roce 2005 vydal knihu. Silný, zajímavý a velmi čtivý 

příběh. Jeho vypravěčem je Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák celého příběhu, ale 

s odstupem času a osobitou perspektivou má všechny předpoklady pro to, být svědkem a 

vypravěčem.  

Malá Liesel Merminger potkává své adoptivní rodiče Hanse a Rosu 

Hubermannovi v devíti letech. Její biologická matka byla nucena vzdát se svých dvou 

dětí, Liesel a jejího bratra Wernera, z finanční nouze. Bratr po cestě zemře, a tím se 

vypravěč – Smrt  poprvé setkává s Liesel. Na pohřbu bratra ukradne Liesel svou první 

knihu, a tak odstartuje celý svůj příběh. 

S novými rodiči si ihned vytváří pouto, Hans jí začíná ve sklepě pomalu učit číst. 

Liesel se skamarádí s Rudy Steinerem, který bydlí ve stejné ulici. Po škole hraje se 

spolužáky fotbal, když má čas, chodí si číst do starostovy knihovny. Vše by bylo 

v nejlepším pořádku, kdyby se příběh neodehrával v nacistickém Německu, v Berlíně, 

v roce 1939. Ukrývání před nálety a útěky do sklepa jsou běžnou součástí dne.  Jedním 

z mála rozptýlení je pro Liesel, kromě čtení knih a psaní deníku, Max Vandenburg, žid, 

který k Hubermannům přišel s žádostí o azyl. Hubermannovi souhlasili. Max se ukrývá 

ve sklepě, dostává jídlo, L. mu nosí sníh, čerstvé květiny, aby nezapomněl, jaký je svět 

mimo dům. Situace v Německu se ale zhoršuje, náletů přibývá, Liesel dospívá a Smrt do 

příběhu vnáší nové zajímavé zvraty. 

Knihu jsem přečetla za pár dní, přestože má 528 stran, což asi nahradí  jakékoliv 

mé dlouhé rozmlouvání o tom, jak skvělá kniha to je. A pro lenochy, co jsou líní číst, nebo 

jednoduše pro ty, co preferují filmová zpracování, film byl natočen v roce 2013. (Ale 

přeci jen si to neodpustím: není tak dobrý jako kniha, což už je pro nás knihomoly známá 

pohádka). 

Užijte si to!                Magdalena Kulasová 

 

 

 

 

  

www.news.com.au/lifestyle/real-life 

Markus Zusak 

 



17 

 

Tipy na film 

Aldabra - byl jednou jeden ostrov  

Aldabra je úplně nový film od režiséra, 

kterého osobně znám, pana Steve L. Lichtaga. 

Svou premiéru bude mít 19. listopadu. Já se moc 

těším. Ještě pořádně nevím, o čem bude tento film 

vypovídat. Jedná se o poslední nedotčený ostrov 

na této planetě. Ostrov je nedostupný a 

nehostinný, ale přesto kypící životem. Nachází se 

jižně od Seychelských ostrovů a severně od 

Madagaskaru. Je tvořen výhradně korály a zbytky 

vápenitých schránek dalších živočichů. Jeho 

nejvyšší vrchol se proto nachází pouze 19 metrů 

nad mořem. Geologická fakta navíc prozrazují, že 

tento unikátní atol v minulosti nejméně šestkrát 

zmizel pod hladinou moře. Klimatické změny a 

tání v polárních oblastech nás varují, že tento 

přírodní div světa se může brzy opět potopit. Je to 

jakýsi dokumentární příběh. Na Aldabru se vydáte 

společně s hrdiny, s Elvi, Tory, lupičem Busterem, gaunerem Špiclem, rváčem Luisem a 

mnoha dalšími, v příběhu plném napětí, emocí a nečekaných zvratů. Objevte Aldabru 

dřív, než se potopí! 

Jakub Pavelka 

Rychle a zběsile 7 

I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její 

hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle 

něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky.   

Podle mě je to zajímavý film, je akční a dobrodružný. Pro milovníky aut a akčních 

filmů je tento film to pravé. Proto doporučuji. 

      Petr Gottfried 
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režie: Genndy Tartakovsky  

scénář: Robert Smigel, Adam Sandler 
 

Hotel Transylvania je 

v kinech od 25. září. 

Hotel Transylvanie 2 

je pokračování Hotelu 

Transylvania. Drákula 

ustoupil a otevřel svůj hotel 

už i pro lidské návštěvníky. 

(V prvním díle se ještě lidem 

vyhýbal.) To znamená, že v hotelu bude ubytovávat příšery, ale i lidi. 

Protože se Mavis, dcera Drákuly, zamilovala do obyčejného chlapce 

jménem Jonatan. Ve druhém díle spolu mají syna Denise. A právě o 

něm uvažuje Drákula. Jestli se vůbec Denis někdy stane upírem. 

S pomocí Franka, Murrayho, Waynea a Griffina společně Dennisovi 

nachystají „kurz pro strašidla“. Ale netuší, že do hotelu přijde velice 

rozmrzelý a staromódní Drákulův otec Vlad. Vlad se dozví, že Denis 

není čistokrevný upír, a nastává mela. Já osobně jsem viděla jen první 

díl. Ale určitě chci jít i na tenhle druhý díl. Moc se na to těším. 

Anna Válová (www.csfd.cz) 

Rozhovor s učitelem 

Určitě by vás zajímalo, co dělala, jak dopadla i jak se teď cítí naše paní učitelka Olga 

Vilímová, pokud jde o její nedávné studium. Proto s ní přinášíme rozhovor v naší 

pravidelné rubrice. Pusťte se do něj!  

Kde a co jste v poslední době studovala? 

Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy – informatiku a technickou 

výchovu. 

Jak dlouho jste studovala? 

Poslední dva roky. 

http://www.csfd.cz/tvurce/69027-genndy-tartakovsky/
http://www.csfd.cz/tvurce/82731-robert-smigel/
http://www.csfd.cz/tvurce/904-adam-sandler/
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Bavilo vás to? 

Bavilo mě to hrozně moc. 

Bylo studium náročné? 

Představovalo to hodně práce. Největší problém 

pro mě byl, že jsem technickým věcem rozuměla, 

ale neuměla jsem o nich mluvit. Chyběla mi slovní 

zásoba. Studium bylo těžké, psychicky i časově 

náročné. 

Kdy jste ukončila studium a jak se nyní cítíte? 

17. září jsem obhájila závěrečnou práci a složila 

státní zkoušku, a proto se cítím fantasticky, volná, 

šťastná... :-D  

Prozradíte nám vaše známky? 

Závěrečnou práci a státní zkoušku jsem měla za 1. 

Co vám studium přineslo? 

Nové znalosti. Dozvěděla jsem se zajímavé metody z oblasti didaktiky. Největším 

přínosem tohoto studia bylo pro mě seznámení s novými lidmi – vyučujícími i spolužáky. 

Byli jsme fantastická třída. Bylo nás tam původně 16, z toho 6 lidí dokončilo. Byli jsme ta 

nejuchechtanější třída.  

Co pro vás bylo nejzajímavější? 

Nejzajímavější asi programování ve Scratchci a všechno, co bych použila ve své práci. 

Velmi zajímavá hodina byla „informatika bez počítačů“. Pantomimicky jsme měli 

zobrazit průběh algoritmu. 

Je něco, co byste chtěla dodat k vašemu úspěchu? 

Velký podíl na mé úspěšné závěrečné práci Edukační robotika v školní praxi měly doc. 

RNDr. Miroslava Černochová, CSc., paní učitelka Jana Kubátová, které vděčím za opravu 

českého znění, a paní učitelka Martina Polívková, která pro mě přeložila abstrakt 

(stručný výtah) do angličtiny. Za to jim moc děkuji. 

My děkujeme za rozhovor. 

Irena Filipová 

  

Škola je boj…  a občas i zábava. 
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Příběhy ze školních lavic  
 

Majda koně nechová, aneb když si děti 

s dospělými nerozumí 

 

Byl to můj první školní den. Do školy 

jsem se samozřejmě těšila, poprvé a zřejmě 

naposled. Do školy jsem šla s maminkou, 

tatínkem, tetou a svou starší sestrou, která 

v té době nastupovala do 3. třídy. Než jsme 

ušli tu dvousetmetrovou vzdálenost mezi 

naším domem a mou budoucí školou, snažili 

se mi rodiče zopakovat všechno, co budu potřebovat, jak se představit, jak pozdravit, 

zkrátka jak působit co nejvlídněji. Vše probíhalo tak, jak mělo, usadila jsem se vedle mé 

kamarádky ze školky a dychtivě poslouchala, co bude paní Vejcharová, naše nová třídní, 

povídat. Nejdříve zopakovala všechny základní informace a potom řekla něco, co mě 

mělo pár minut nato ztrapnit a vytvořit tak jednu z nejvíce živých historek z dětství.  

„Tak děti, a teď se nám postupně představíte. “ Moji spolužáci chodili jeden po 

druhém a paní učitelka se jich ptala, jak se jmenují, kolik jim je a sem tam přišla 

s otázkou jako: „Jaká je vaše oblíbená barva?“ nebo „Jaký večerníček máš nejraději?“ 

U ostatních spolužáků proběhl krátký rozhovor před publikem hladce. Pak přišla řada na 

mě. Došla jsem před tabuli, k p. učitelce, ta mi položila ty klasické otázky, jméno, věk, 

sourozenci a pak se zeptala na tu otázku, kterou nejspíš do smrti nezapomenu: „Jaké máš 

koníčky?“ V tu chvíli jsem absolutně zpanikařila: „ My doma žádné koně nemáme.“ Paní 

učitelka se zasmála a nebyla sama. V tu chvíli jí asi muselo dojít, že už nemá cenu mě dál 

trápit a poslala mě za rodiči. Od této chvíle, kdykoliv slyším o koních, vzpomenu si na tu 

malou vystresovanou Majdu, co žádné koně nechová. 

Magdalena Kulasová 

 

Naše škola jela na školu v přírodě.  Třetí den, co jsme tam byli, jsme šli na 

bojovku. Jeden kamarád přezdívaný Bobr měl s sebou telefon. Když se bojovka blížila ke 

konci, tak jsme už uklízeli věci a pomalu jsme šli zpátky. Všichni už byli unavení, protože 

bylo pozdě večer. Dorazili jsme na chatku a Bobr zjistil, že nemá telefon, takže rychle 

všude hledal, a nenašel. Další den šel Bobr s Biskym a s Holáskem na louku, kde se 

konala bojovka. Hledali a hledali, ale zbytečně, nic nenašli. Odpoledne tam šel hledat i 

pan učitel Linhart. Taky beznadějně, Bobr už se toho telefonu vzdával. Škola v přírodě 

skončila a jeli jsme domů. Telefon nenašli. Po půl roce volali tamodtud do naší školy, že 

jiná škola našla ten telefon mezi postelemi. Tak mu ho poslali. Bobrovi přišel, měl radost 

a byl překvapenej. Všechno dobře dopadlo.:)     

Petr Gottfried        
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Jeli jsme do Mozolova na třídní výlet. Druhý den jsme 

si šli ještě užít hry, než se po obědě vrátíme zpět do Čimelic. 

Začali jsme fotbalem a skončili u ping-pongu. Bisky měl 

pomeranč a jelikož se platilo za použití kulečníku, Biskyho 

nenapadlo nic jiného, než si zahrát kulečník s pomerančem. 

Tak jsme si řekli: proč ne, zahrajem si. A Bisky se nešťastně 

trefil do jedné z děr v kulečníku, takže nám tam ten 

pomeranč spadl. Snažili jsme se ho vylovit, ale nešlo nám to. Až jsme si museli dojít pro 

věci, protože jsme pomalu odjížděli. Na ten pomeranč jsme zapomněli, odjeli jsme a 

pomeranč jsme tam nechali . 

Martin Hanus 

Blížil se poslední den na Stožci a my jsme jako každý večer hráli „ledovou bitvu“. 

Dostali jsme výborný nápad, že uděláme do velkého hrnce čaj. Museli jsme uvařit asi šest 

varných konvic vařící vody, aby to stačilo na celý hrnec. Čtvrtku hrnce jsme vypili a 

čtvrtku jsme naší nešikovností vylili na zem. Po ledové válce se jeden led z trenek 

nejmenovaného žáka dostal až do čaje. Ale teď nastalo dilema: co s čajem? Je škoda ho 

vyhodit. A tak jsme došli pro hrnky a rozdali jsme čaj holkám. (Byly před tím varovány.) 

Čas se blížil k 10. hodině a my jsme měli mít večerku. Po pomodlení jsme ulehli do 

postelí a domluvili se, že si všichni nařídíme budíka na 3 hodiny v noci a uděláme 

holkám „Kanadu“. Mě samozřejmě budík neprobudil a spal jsem až do rána. Ráno jsem 

vyskočil z postele a vypnul Baštíkův budík na tabletu, který mu spadl z postele. Vzbudil 

jsem kluky a ptal jsem se jich, jestli byla Kanada, a oni mi řekli, že se jim chtělo spát a že 

nikam nešli. Po snídani jsme uklidili pokoj a jeli vlakem domů. 

Tomáš Biskup 

 
Jak se pohádalo měkké I s tvrdým Y 

 

Šli jednou tvrdé Y a měkké I do kina, kde jsou na schodech napsaná písmenka 

abecedy. Měkké I si mělo sednout do řady I, číslo pět. Tvrdé do řady Y, číslo pět. Měkké I 

přišlo řady Y a vidělo, že místo něj tam sedí tvrdé Y. Měkké I přišlo k tvrdému Y a povídá: 

„Hele, tady mám sedět já.“ A tvrdé Y povídá: „Vždyť tady mám sedět já!“ Takhle se hádali 

až do té doby, než začal film. Až se nakonec podívalo tvrdé Y na svůj lístek znovu a 

zjistilo, že má sedět v řadě Y a číslo pět. Takže se omluvilo a šlo si sednout do řady Y 

s číslem pět. Potom, když vyšli z kina, zašli si na jídlo do Mc’Donaldu, kde si dali 

McChicken burger a šli si sednout ke stolu. A tvrdé Y povídá: „Proč je ve slově McChicken 

měkké I, když je po CH vždycky tvrdé?“ A měkké I povídá: „Protože je to cizí slovo!“ A už 

se začali zase hádat. Nakonec to tvrdé Y uznalo, že to asi tak má být, a oba dva šli domů. 

Dominik Karas 
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V jedné malé písance bydlela měkké I a tvrdé Y. Obě I/Y se neměla ráda. Jedno 

namyšlenější než druhé. Pořád se o něčem dohadovala. Jako posledně o slově myš. Každý 

přece ví, že se tam píše Y tvrdé, ale měkké I si nedalo pokoj a pořád se tam cpalo. Ale jak 

hrozně vypadá slovo myš s měkkým I? No úděsně. Miš, kdo to kdy viděl. A přesně tohle si 

měkké I nedokáže přiznat. Tvrdé Y totiž vlastní celá vyjmenovaná slova. Jak po B, F, L, M, 

tak po P, S, V a Z. Myslím, že každý z vás zná vyjmenovaná slova, a kdo ne, měl by to co 

nejrychleji napravit. Jako každý člověk nemá někoho rád, tak I/Y se nemají ráda. Občas 

se ale musí snést v jednom slově, jako třeba mýlit se. Díky bohu za to L mezi nimi! 

Nejhorší je to, když se píše třeba zrovna ve 3. třídě test z českého jazyka. Nějaký 

nepozora tedy pěkně dokáže rozhádat měkké a tvrdé I/Y. Paní učitelka diktuje větu: 

„Myslivec má flintu.“ V tu chvíli nastává hádka:  

Y: „Ve slově myslivec se píši já!“ 

I: „To teda nikdy! Tady se píšu jen já a já a já!“ 

Y: „Nehraj si se mnou, ty jedno měkké I!“ 

I: „Dobře, dobře. Omlouvám se ti.“ 

Y: „To si myslím.“ 

Ale počkat, vždyť ve slově myslivec se píše měkké I, ale i tvrdé Y. A tak se I/Y dohodla, že 

se první píše tvrdé Y, protože to bude nejspíše vyjmenované slovo po M. Ale měkké I tam 

je taky. A takhle skončí většina hádek a nakonec se vždy usmíří. 

Anna Válová 

Bít nebo být? 
A tak se tak jednou stalo, že liška zaslechla hádku dvou I/ Y. „Čeština mě má 

mnohem radši, určitě jsem tu bylo jako první, navíc se píšu snadněji než ty,“ křičelo 

měkké I na to tvrdé. „Kecy, kecy, ježek v kleci, žádný takový, čeština nás má ráda úplně 

stejně a to, že mám o čárku navíc, bych nepovažovalo za žádný tvoje eso v rukávu. Ty jsi 

hroznej měkkota, “ odvětilo s klidným hlasem tvrdé Y, „hned se rozčílíš.“ „Ale ty! Ty! Ty 

se zase cpeš do slov, kde nemáš vůbec co pohledávat!“ běsnilo měkké I. „Jenže za to 

nemůžu já, ty měkkýši, je to vina lidí, kteří mě neumí používat.“ Měkké I se zasmálo: „ A 

že jich je, co?“  

Nedalo se říct, že by liška byla nezaujatá, přece jen ji Hláskování tak nějak 

předurčilo k tomu, aby stála na straně měkkého I, musela ale uznat, že tvrdé Y je o dost 

vyrovnanější. „To bude tím rozložením vah,“ pomyslela si. Přesto, že si myslela, že tato 

hádka nikam nepovede, poslouchala dál. „To je asi jediná věc, kterou máme společnou,“ 

řeklo měkké I dnes poprvé už s klidem v hlase, „ lidé nás neumí správně používat.“  A 

ačkoliv by to liška nikdy nečekala, byla to nejpravdivější věta, jakou kdy slyšela. Toho 

večera si na zdi své nory napsala: „ Lidé by měli lépe užívat měkké a tvrdé I/Y.“ 

Magdalena Kulasová 
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Jak se potkali měkké a tvrdé i/y 

V jednom školním sešitě se na jedné prázdné stránce potkalo tvrdé y s měkkým i. 

Hádali se tak, že všechna ostatní písmena ze sešitu utekla. Velkou rychlostí přeskočila do 

sešitu matematiky. Dohadovali se: „Co tady děláš?“ „Vždyť jsi nepotřebné písmeno,“ 

řeklo měkké i. „Jsem stejně využívané jako ty,“ odpovědělo tvrdé y. „Kdyby děti psaly jen 

měkké i, měly by to ve škole mnohem snazší,“ řeklo zas měkké i. Tvrdé y se brání: „Vždyť 

tím, že si děti musí zapamatovat nás obě, si procvičují mozek a budou pak chytřejší. Ke 

mně patří dokonce skupina vyjmenovaných slov.“ Takhle se dohadovali celý den, až 

měkké i řeklo: „ Tak si každý vezmeme jiný jazyk. Já si nechám český jazyk, a ty si 

vezmeš ten anglický.“ A tak se tvrdé y sebralo a přestěhovalo se do jazyka anglického. 

Měkké i zůstalo v tom našem českém. V tu ránu začal veliký zmatek. Ve všech českých 

knihách bylo jen měkké i. Například ve větě: „Bilo nebilo…“ se objevovalo jen měkké i 

místo tvrdých. V knihách anglických bylo zase y tvrdé. Vždy, když se děti v českých 

školách snažily napsat tvrdé y, napsali měkké. Lidé si na to začínali zvykat a obě i/y byla 

velmi unavená. Sami na jeden jazyk. Každé i/y bylo na něco dobré. Až jednou se měkké i 

zašlo podívat do jazyka anglického. Vidělo to samé, co v jazyce českém. Oba jazyky se 

začaly pomalu, ale jistě rozpadat. Obě i/y byla nešťastná. Dohodli se na tom, že odteď už 

bude všechno, jak to kdysi bývalo, a že se budou spolu snažit lépe vycházet. Co bylo, to 

bylo. Zanedlouho začaly oba jazyky zase vzkvétat a obě i/y byla spokojená. Je dobré 

umět psát obě i/y. Jak měkké, tak tvrdé. I když nejste zrovna učenlivý typ, je dobré se je 

snažit obě naučit.  

Jakub Pavelka 

O králi Y a jeho nápadu 

ylo nebylo, za sedmero horami a devatero řekami, jedno malé, ale velmi bohaté 

království. Vládl tu moudrý král Y, který dbal na to, aby měl každý všeho dostatek. 

O jednu řeku dál bylo další království, ve kterém vládla královna I. Tato velmi krásná, 

ale závistivá panovnice tajně milovala krále Y. Snažila se to však tajit, protože hatil její 

plány na ovládnutí všech slov. Královna I totiž chtěla, aby se všechna slova psala 
s měkkým i a aby se stala vládkyní celého světa.  

rálovna I nastoupila na trůn po svém otci, který neměl 
žádného syna. Její otec v ní viděl sám sebe a miloval ji 

nade všechno. A velmi se přátelil s králem Y. Královna 

I si však myslela, že přátelství jejího otce s králem Y je 
špatné. Říkala to svému otci, ten jí ale nevěřil. Tudíž poté, 

co její otec zemřel, přerušila veškeré styky s králem Y. Ten 
se tomu velmi divil, těšil se na dobrou spolupráci a 

přátelství s královnou I.  

rál Y pojal podezření a vyslal zvědy, aby vše vyšetřili 

a zjistili, co se dá. Královna I se zrovna chystala na 

B 

K 

K 
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ozbrojený zátah do říše krále Y. Ten to však za pomoci 
svých zvědů zjistil a stihl se připravit. Všechny své 
poddané schoval k sobě do hradu a dal zvednout padací 
most a obsadit hradby nejschopnějšími rytíři a bojovníky. 

Když královna I dorazila k hradu krále Y, našla vesnici 
prázdnou, padací most vytažený a hradby obsazené. 
Strašně se rozzuřila, protože si myslela, že jí někdo zradil a 

vypověděl králi Y, že se chystají na tažení. Armáda 

královny I však nebyla připravena na dlouhé obléhání, 
takže byla nucena se stáhnout. 

ezitím radili rádci králi Y, aby se ihned vydal na 

pochod do království královny I a zničil ji jednou pro vždy. Král Y si však 
nepřál, aby zaniklo její království, a tak přemýšlel, jestli neexistuje nějaká cesta 
k míru a přátelství. Přemýšlel o tom mnoho dní, ale nic ho nenapadalo. Až 

jednou v noci se mu zdál zvláštní sen o tom, že se všechna slova shromáždila a rozdělila 
do dvou skupin. Jedné skupině to slušelo s tvrdým Y, druhé s měkkým I. Král se probudil 
a chvilku o tom přemýšlel. Potom si nechal svolat všechny své rádce a svůj nápad jim 
předložil. Rádci byli nadšeni moudrostí a důvtipností toho nápadu.  

azítří dal král Y povel ke shromáždění vojska a vydal se svůj nápad předložit 

královně I. Ta se zrovna připravovala na další tažení a její vojsko se střetlo 

s vojskem krále Y na kopci jménem Bílá hora. Bitva netrvala dlouho, protože 

král Y byl vynikající vojevůdce a skvělý stratég. Po chvíli bylo vojsko královny I 

rozprášeno. Královna I před králem Y padla na kolena a prosila o milost. Král Y byl 
královnou uchvácen, tak byla krásná. Ale to muselo počkat, byl tu králův nápad, který 

chtěl královně předložit. Královna I byla ohromena moudrostí toho návrhu a okamžitě 

návrh přijala. A tak, milé děti, vznikla vyjmenovaná slova. Král Y jí totiž navrhl, aby se 
slova rozdělila na dvě skupiny, a jedna se bude psát s měkkým I a druhá, těm se bude 
říkat vyjmenovaná, se bude psát s tvrdým Y. 

ojednou padl král Y na kolena a žádal královnu I o ruku. Nepředpokládal sice, že 

se to podaří, avšak zkusit to musel. Netušil však, že i královna I ho tajně milovala. 
Udivilo ho proto, když mu najednou padla kolem krku se slzami v očích a 

prohlásila, že ho miluje. Poté královna I zmoudřela, přestala být závistivá a vzdala 

snahu o ovládnutí světa. S králem Y se měli moc rádi a měli spolu syna Ylia a dceru 
Ilyu. 

rál Y a královna I spojili svá království a vytvořili tak nejmocnější říši světa, ve 

které se každý měl dobře a kde mezi všemi panoval mír. Všichni uznávali krále Y 
a jeho královnu I za právoplatné vladaře. Král, jeho žena a pak i jejich děti a děti 

jejich dětí dodržovali zákon vyjmenovaných slov, díky němuž všichni žili šťastně až do 
smrti. 

Pavel Štěpánek 
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Literární soutěž Otevřená Evropa 

Jako jediný Jihočech uspěl náš bývalý žák Dominik Bína, 

nyní student 4. ročníku písecké obchodní akademie, 

v literární soutěži Otevřená Evropa, kterou pořádalo Zastoupení  Evropské komise v ČR 

ve spolupráci se společností Vltava-Labe-Press. Dominikův text „Sbohem, Evropo“ 

postoupil do finálového kola soutěže, v němž byly hodnoceny příspěvky studentů z celé 

ČR, a získal zvláštní cenu v podobě knihy legendárního novináře Zdeňka Velíška, 

jednoho z členů poroty, s jeho osobním věnováním.  

Dominikovu práci zveřejňujeme také ve Školním zpravodaji, protože ho stále 

považujeme tak trochu „za svého“, a přejeme mu spolu se Zdeňkem Velíškem a ostatními 

členy poroty mnoho dalších úspěchů i velkou zásobu optimismu. Proč ten optimismus, 

to pochopíte, když si jeho práci přečtete. :-) 

Sbohem, Evropo 

Zmocňuje se mě úzkost. Zdá se mi to nekonečné. Každá vypadá tak stejně. Jedna, druhá, třetí 

chodba. Nemá to konce. Přešel jsem do běhu. Nevím kudy. Špatně se mi dýchá. Už musím být na 

konci. Už zbývá jen kousek. 

O tři dny dříve … 

Odcházel jsem z práce dřív. Jako člen orgánu pro Evropskou bezpečnost si to můžu dovolit. 

Zamířil jsem k vozu, kde na mě, ostatně jako vždy v domluvenou dobu, čekal můj řidič a nejlepší 

přítel. Opět tak náruživě pozoroval vlajky členských zemí. „Co prosím tě na těch vlajkách vidíš?" 

zasmál jsem se a sedl si. „Hezky se třepotají," řekl s úsměvem a dodal, „dneska je moc hezky." 

 

„Jo, to máš pravdu, moc hezky," přitakal jsem a pokračoval, „představ si, dneska se diskutovalo, 

jestli posílíme hraniční jednotky v Polsku a v Rumunsku, aby prý Rusko vidělo, že si svoje vlastní 

hranice umíme ohlídat." Podíval se mne: „A ty si pro?" „Samozřejmě že ne, Rusové mají dost 

problémů v Asii, když se jim tam pořád víc a víc rozlézá Čína. Tam je takového nerostného 

bohatství! Vždyť tam jsou i Američani. A navíc, na co by jim byl zbytek Evropy? Stačí, že si to 

zabírali ve dvacátých letech," vzdychl jsem, „navíc potřebujeme vojáky na jihu, po tom co tam 

státy zbankrotovaly, jsme ztratili kontrolu nad Středozemním mořem. Nesmíme dovolit, aby se to 

opakovalo. Aby se sem z Afriky dostali další, zvlášť ne po těch bankrotech." 

 

Jak jsme tak zastavili na křižovatce, všude byly maminky s kočárky. Povídaly si, smály se a pily 

kávu v parku, kterou provoněly celou ulici. Viděl jsem maminku, jak stojí v dlouhé frontě a kupuje 

dětem zmrzlinu, nejspíše jablečnou. Jednomu spadl kopeček na zem a začalo brečet, druhé se 

mu smálo. Maminka brečícímu dítěti dala svůj a utřela mu slzy. Druhého pokárala, že se to 

nedělá. Přestalo. Jak hezké, obyčejné. Hned se ujasní, co je správné, a co ne. Proč to dovedou 

jen maminky? Proběhlo mi hlavou. 
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Druhý den jsem odcházel normálně, tak jak mám. Bylo zataženo, chladno a foukal silný vítr. Až 

jsem se divil, že se vlajky udrží na stožárech. Rovnou jsem se vydal k autu a nastoupil jsem. 

 

„Můžeme vyrazit," řekl jsem. Kamarád nereagoval. Tak jsem s ním zatřásl. „Jé, promiň, jen jsem 

se zahleděl," omluvil se a ukázal na vlajky, „jako by vítr prověřoval jejich schopnost udržet se a 

stát při sobě." Pak jsme vyrazili. 

„Tak jak dopadlo jednání?" otázal se. „Ani mi o tom nemluv," vykřikl jsem, „neshodli jsme se na 

ničem. Byli jsme jak dva tábory. Jedni chtěli posílit jednotky na východě a druzí na jihu. Jestli to 

tak půjde dál, tak se nikam nedostaneme." „Viděl jsi dnešní zprávy?" zeptal se mě a podal mi 

zapnutý tablet. Zhlédl jsem rychle zpravodajský přehled. „Tohle jsme tu už měli několikrát a nic 

se nestalo. Jenom se zastrašují navzájem,vyhrožují," řekl jsem s klidem, „Rusové nám, Amerika 

Rusům, pak zase Amerika Jižní Americe. Korejci USA a Číně, nato zase Čína příslušníkům 

Islámského státu, Islámcům?, ti zase nám. Je to normální, každý chce mít hlavní slovo." Sklesle 

odpověděl: „Já vím, jen mě to znepokojuje." 

Jak jsme tak projížděli městem, jako by lidé vycítili, že se něco děje. Pořád se smáli, povídali si a 

pili kávu v parku. Jenže ne tak jako včera. Ve frontě na jablečnou zmrzlinu stálo jen pár lidí, bez 

dětí. Něco se jim změnilo ve tváři. Jako by tam přibyly vrásky, které tam nepatří. Jako by zestárli. 

 

Další den jsem odcházel z práce pozdě. Pršelo, hodně pršelo. Došel jsem k autu a viděl jsem, jak 

se na ně zase dívá. Teď nevlály ve větru, ale jen zmoklé visely. Nasedl jsem. 

Nepozdravil mne. Nepřestal se na ně dívat. Viděl jsem, jak mu po obličeji stékají slzy. Pustil 

malou televizi, běžely zprávy. „Dívej se!" opřel se o sedadlo a zavřel oči. Trvalo to asi dvě minuty. 

Následovala minuta ticha. Pak promluvil. „Víš, proč se rád dívám na ty vlajky? Když jsem bojoval 

za svobodu v severní Africe, v Afghánistánu, v Jižní Americe a všude jinde ve světě," z očí se mu 

hrnulo více a více slz, „vždycky jsem myslel na tyhle vlajky. Na to, jak vlají společně jedním 

směrem, plápolají jako jedna vlajka, jako jeden muž. Jako by ti mávaly, abys věděl, kde jsi doma. 

Není to nádhera?!" Usmál se. „Dávaly mi pocit jistoty a bezpečí. Pro co jsem bojoval? Proč se to 

děje?" Rozplakal se. 

 

Snažil jsem se ho uklidnit. Bylo to pro něj opravdu těžké. Ve zprávách informovali, že zástupci 

velmocí hrozí druhým velmocím jaderným útokem, že jsou kdykoliv připraveni vyslat rakety na 

druhý konec světa, a tak zničit nepřátelskou zemi, svoji Zemi. „Nic se nestane, vždyť jsem ti říkal, 

že se jenom zastrašují. Nikdo si nedovolí vyslat raketu. Každý ví, co by to znamenalo." utěšil jsem 

ho a vyjeli jsme. 

Přes déšť nebylo takřka vidět. V parku už nebyl slyšet smích. Nikdo neseděl na lavičkách a 

nepovídal si. Vzduchem se nenesla vůně kávy. Stánek s jablečnou zmrzlinou byl zavřený. 

 

Následujícího dne mě odvezl na zasedání. Domluvili jsme se, že pro mě přijede v pět. Byl ještě 

nesvůj ze včerejších zpráv. Na jednání jsme řešili světovou situaci. Pak jsme se odebrali do svých 

kanceláří. 

 

Nebyly ještě ani čtyři, když vtom se spustil poplach: „Prosím, opusťte urychleně budovu, toto 

není cvičení.". To jsem tu nezažil. Vzal jsem si několik věcí, oblékl si kabát, zaklapl kufřík a vyšel 
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ze dveří kanceláře. Na chodbách už nebyl nikdo. Vyděsilo mě to. Začala se mě zmocňovat úzkost. 

Chodby se zdály nekonečné. 

 

Nevím jak, ale ocitl jsem se venku. Stáli tam vojáci. Ihned, co jsem se vzchopil, mě odvedli do 

vozu a vyjeli jsme. Zeptal jsem se řidiče, co se děje, odpověděl jen: „Nebojte se, vezeme Vás do 

bezpečí, vše se dozvíte včas." Bylo mi horko. Projížděli jsme městem. Všude běhali lidé. Rozbíjeli 

výlohy. Rabovali. Všude hořela auta. Byla slyšet střelba. Vládla panika. 

 

Vytáhl jsem z osobního kufru tablet. Zapnul a najel na nejnovější zprávy. Zamotala se mi hlava. 

Nechtěl jsem tomu uvěřit. Pouštěl jsem to pořád dokola a dokola. „Je to pravda?!" vykřikl jsem 

na řidiče. Ten jen pokýval. Hodil jsem tabletem o zem. „To se nemělo stát. Jak se to jen. To není 

pravda. To není možné!" křičel jsem. Mlátil jsem kolem sebe, až mě museli držet. 

 

Dojeli jsme na místo. Vylezl jsem z auta. Kabát i kufřík jsem tam nechal, nebudu je už 

potřebovat. Nastoupil jsem s ostatními do výtahu a sjeli jsme pod zem. Byli tam všichni. Tedy ti, 

co tam mohli být. Na velké obrazovce to vypadalo jako stovky letadel, které míří s lidmi na 

dovolenou. Stál jsem tam se slzami v očích. Zazvonil mi telefon. Bylo právě pět. Hovor jsem 

přijal, ozvalo se: „Vlajky plápolají, příteli,…, ještě mávají…," zněla jeho poslední slova. 

 

Pak se otřásla zem. 

„Když si člověk usmyslí, že zítra nebude, tak nebude." 

                                                                                                                            Dominik Bína 

 

Úvaha: Imigranti, Kultura Strachu, NaKazování 

Předem říkám, že o tématu imigrantů nejsem zdaleka tak informována, jak bych 
asi měla být, aby tato úvaha mohla být objektivní. Přesto se pokusím vysvětlit, jak to 
vidím já, promítnout vám film na svém plátně. Jestliže chci objasnit celý svůj pohled na 
věc, musím začít úplně někde jinde a omluvte mě, ale jsem vážně nejmizernější 
vypravěčka, jakou znám, a tak, když někdy někam odbočím, odpusťte mi. 
Už dlouhodobě nesouhlasím s institucemi, jako jsou státy, republiky, království, 
vévodství a dalších x milionů hloupostí, co lidé vymysleli, ono by to všechno šlo udělat 
chytřeji, vlídněji a tak, aby z toho nebylo tolik problémů, jako je teď. Myslím, že se 
postupem času začnou vytvářet takové malé samosprávní celky. Já budu asi za ohromně 
chytrou, ale je pravda, že ono vymyslet to chytřeji taky není žádná legrace, a proto to je, 
tak jak to je. Všichni žijeme na ohraničeném území a říkáme tomu svoboda. Kdyby ale 
všechny instituce tohoto typu zanikly, pak by se nikomu nemuselo nic zakazovat, 
přikazovat, ukazovat, nakazovat, vezměte si už to slovo NAKÁZAT -  dejte pryč NA a 
zbude nám co? Kázat. My všichni si vlastně necháváme kázat, co máme dělat, kam 
smíme, kam nesmíme, co máme dělat a nemáme, kam můžeme vycestovat a kam máme 
zákaz vycestovat. Všechno nás to má jen vytvarovat do určitého stereotypu, budeš platit 
daně, teď ta povinná předškolní docházka? CO TO JE? Děti bez očkování třeba do školek 
vůbec nesmí? Proč by děti, jejichž matky prostě nechtěly, aby jejich dětem bylo podáno 
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očkování, nesměly přijít do styku s jinými dětmi? Kvůli bezpečnosti? Ale no tak. Kde je ta 
svoboda? A tady je ta slepá ulička, kam jsem se vůbec neměla dostat. Couváme. :-) 

Zpátky k tématu, zpátky ke kázání. Jsem pro volný pohyb po celé planetě, protože 
ta planeta, na které žijeme, patří každému, každý její milimetr patří Vám, mně i zvířatům, 
co tady jsou, stromům, vzduchu, ta planeta patří sama sobě. Je nám poskytnuta jako 
obrovský dar. Nikdo z nás proto nemá právo komukoliv cokoliv nakazovat. Proto ani my 
bychom neměli bránit lidem se svobodně pohybovat po Zemi. Řeknete mi, že ti lidé tady 
dělají nepořádek, zmatek, změnu a hlavně ten nepořádek. Odmítají naši vodu, jídlo, 
peníze, jakože na protest. Promluvil si ale někdo někdy s těmi lidmi? Ví někdo z vás, jací 
jsou, jak se cítí, jak žili před útěkem do Evropy? Mluvil s nimi někdo z vás před tím, než 
je začal soudit? Promluvil vůbec někdo z těch soudců, kteří mají rozhodovat o osudech 
těch lidí, s lidmi vyznávajícími islám? Víte, jací jsou, jak se chovají? A teď nemyslím 
radikály, ale úplně běžné obyvatele Asie, vyznavače jiné víry a kultury. 

Hlavně ale je na světě jeden obrovský problém, u kterého by mě osobně hodně 
zajímalo, jestli ho někdy dokážou lidé minimalizovat, a tím problémem je: Kultura 
Strachu. Sami se zamyslete, kolikrát jste o uprchlících slyšeli, aniž byste to téma vytáhli 
jako první. Já jsem třeba zprávy viděla naposledy před třemi měsíci, a to jen úryvky, bylo 
to v červnu, kdy to téma začínalo být víc a víc aktuální a prakticky všechny spoty, které 
jsem zahlídla, byly o imigrantech. Jak se bouří a jak se to bude řešit a byli objeveni první 
imigranti ve vlacích a Zeman pronášel proslovy a blablabla. Jednoduše neskutečná 
mediální masáž. Média nám chtějí vštěpit strach z něčeho, z čeho my strach mít 
nemusíme. Je to nevědomé zasívání semínek, které pokud je nevytrhnete jako plevel, 
budou dál klíčit a budou zalévána dalšími děsuplnými zprávami. A to není jen televize. 
Jsou to i noviny. Mám takový zvyk, téměř každý den vyndávám ze schránky Lidovky 
(můj táta je čte) a někdy si čtu ty hlavní titulky a zřídkakdy se stalo, že by se uprchlíci 
nedostali na přední stranu. Dál je tu internet, všechna ta videa, jak lezou do kamionů, 
skáčou přes ploty, barikádují se ve vlacích. Média nám stejně nikdy neukážou ty hodné, 
ty, co mají zájem o azyl v Evropě. Ty, co tu chtějí zůstat v míru a klidu. Radši řeknou, že 
žádní nejsou. Proto Vám radím: vypusťte to. Nemějte z toho strach. Bude to znít 
paradoxně, ale mě pokaždé uklidní to, že lidstvo před válkami a vlastně i před 
jakýmikoliv dalšími konflikty prakticky stejně nemohlo vědět, že něco takového přijde, a 
i pokud to tušili, nevěděli v jakém rozsahu. A tak vás prosím, nevynášejte předčasné 
soudy. Je to ztráta času. 

A jak by „problém“ řešila Majda? Majda by brala v Evropě ty fajn lidi. V každé 
skupině vždycky bude hromada těch hodných, plus zároveň pár lumpů, co to těm 
hodným budou občas kazit. Je to určitá pozemská rovnováha. Proto říkám, mluvte co 
nejvíc s těmi lidmi, vyslechněte je. Vezměme sem ty slušné. Jak se začlení? Podobně jako 
Češi, když v druhé polovině minulého století emigrovali, taky to pro ně byl úplně jiný 
svět. Svět, který je přijal, ale stejně rychle je mohl zase vyplivnout, pokud se nezačlenili. 
Můžete namítnout, že jsou to lidé s jinou kulturou, náboženstvím. Ale oni, pokud budou 
vážně chtít, a to asi budou, pokud se jim v jejich rodné zemi nežije dobře, tak to dokážou. 
Dejme jim čas a prostor se s tím nelehkým úkolem poprat. A vůbec tím neříkám, 
přijímejte kohokoliv, kdo se bude tvářit mile a bude si rád povídat a naslibuje hory doly. 
To ne. Vybírejte pečlivě, koho si sem vezmete. Pokud nebude sekat dobrotu, pokud se 
nevmísí, šup s ním zpět, odkud přišel. A důležitá věc, kterou chci taky zmínit a kterou 
bych těm uprchlíkům vyvěsila v rámečku doma v kuchyni: „Není žádné náboženské 
pravidlo, které by bylo nadřazené pravidlům státu, ve kterém ten člověk žije/ bude žít.“ 
To je obzvlášť islamistům, podle mě, důležité zdůrazňovat. 
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Když jsem se rozhodla, že si o tom tématu alespoň něco přečtu, než se pustím do 
psaní, dočetla jsem se, že si část Evropy myslí, že je to Trojský kůň (ze strany islámských 
radikálů). Převážná většina imigrantů jsou mladí, zdraví, hezky oblečení muži, kterým by 
na první pohled nemělo nic chybět. To víte, Kultura Strachu vykonala svoje. Vzbudila 
pochyby a paniku a předsudky. Já se ale zároveň dočetla, že mezi uprchlíky nebyl zatím 
dopátrán žádný radikál. Buďto se umí hoši dobře schovat, anebo je to pravda a opravdu 
jsou to jen lidi, co potřebují pomoc. Uvidíme. Já atomový kryt prozatím chystat 
nehodlám.  

 Magdalena Kulasová 

A ještě jednou uprchlická krize 

V současné době se do Evropy dostal přes Řecko a Itálii nevídaný počet uprchlíků 

ze Sýrie a z Pákistánu. Musíme ale rozlišit ekonomické uprchlíky z Egypta, kteří chtějí 

jen za lepší ekonomikou, a uprchlíky před válkou ze Sýrie. V Sýrii je velice složitá situace. 

Bojuje zde vládní strana s podporou Ruska, dále vzbouřenecká strana s podporou 

Ameriky a OSN a dále Islámský stát. Myslím si, že za tím vším je konflikt Ameriky a 

Ruska. Nejdříve naženou do Evropy uprchlíky, v Evropě bude zmatek a najednou náš 

„ooo“ velký spasitel Rusko, který mezitím bude mít dost času na podporování 

proruských separatistů na východě Ukrajiny a zabrání většího území. Mezitím náš 

prezident jezdí na člunu, nebo do Číny, kde „vylepšuje“ naše vztahy s totalitními zeměmi. 

Rád bych uprchlíkům pomohl, ale na základě kvót, protože Německo nemůže přijmout 

samo milión uprchlíků. Není řešení dát všem uprchlíkům ze Sýrie azyl, ale pomoct jim 

v Sýrii, kde nesmí zvítězit Islámský stát. Myslím si, že je třeba s krvelačnými zabijáky 

bojovat. Zamyslete se nad tím. 

Tomáš Biskup   
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