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Úvodem 
 Jaro o sobě dalo dost razantně vědět, takže nikdo už nepochybuje o jeho příchodu. 

S příchodem jara je tu i jarní číslo Školního zpravodaje, ale také čtvrtletní konference, rodičovské 

schůzky, přijímací zkoušky na střední školy a další ne zrovna populární a oblíbené skutečnosti. 

Navíc v tom náhle teplém počasí bychom raději užívali sluníčka (všichni, včetně učitelů), a ne trávili 

dlouhé hodiny vysedáváním nad učením, testy a čtvrtletními slohy:-). Nicméně škola přináší i 

světlejší okamžiky a způsoby trávení času, například na různých besedách a projekcích, při 

kulturních a sportovních akcích apod. O tom, že jich u nás není (a do konce školního roku ani 

nebude) zrovna málo, svědčí i toto číslo zpravodaje. Tak vám za jeho „redakci“ přeji pěkné jaro, 

pěkné čtení a ať si čas strávený ve škole i v tom posledním čtvrtletí, které nás ještě čeká, pokud 

možno užijete.                                                                                                                     Jana Kubátová  

file:///F:/školní%20zpravodaj%20a%20web/zpravodaj%20č.59-březen,duben%202016.docx%23_Toc447707690
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Beseda o drogách 

Ve středu 16. března měla 8. třída besedu o drogách. Do naší třídy přijeli tři lidé: 

Marcela, Justýna a Adam. Marcela, které bylo asi 45 let, bydlí ve Smetanově Lhotě a snaží 

se pomáhat lidem, aby nebrali drogy. Paní Marcela pracuje na statku Karlov, tento statek 

vlastní Karel Schwarzenberg a tam mají lidé, kteří brali drogy, své útočiště. Marcela se 

svými kolegy pečují o to, aby se jejich klienti k drogám nevrátili. Na statek Karlov se jen 

tak lehce nedostanou, musí být nejprve od drog vyčištění, a to klidně může trvat i 

měsíce. V Karlově zůstávají až do té doby, kdy nebudou mít chuť na drogy. Je tam dost 

starších lidí (mezi 17 až 30), ale má to jeden háček, jsou tam přísná pravidla: 

1) žádné drogy 

2) žádný sex 

3) žádné telefony ani počítače 

4) je nutná týmová práce  

5) žádné rvaní 

Zajímavé bylo i to, co nám řekli o sobě Justýna a Adam, proč a jak s drogami začali a jak 

se potom dostali na Karlov. Takže naše ponaučení:  

!!! ŘEKNI DROGÁM NE !!! 

Marek Ulč 

 

Ve středu 16. 3. měla naše 8. třída sezení a povídání o drogách a o terapeutické 

komunitě Karlov. Do naší třídy přišla paní Marcela společně s dvěma pacienty: Adamem 

a Justýnou. Zezačátku nám paní Marcela povídala něco o jejich komunitě, jak to tam 

probíhá a jak to tam vypadá. Zarazilo mě, jaký tam mají přísný režim, skoro až vojenský. 

Ovšem se všemi podmínkami byli pacienti seznámeni již před začátkem léčby. Poté nám 

Justýna a Adam převyprávěli celý svůj příběh o tom, jak se dostali k drogám, jak je to 

těžké přestat je brát a jaké to má následky. Brát drogy je nejen nezdravé, ale i velice 

drahé, a proto začali Adam i Justýna krást jak doma, tak i jinde. Někdy nastaly chvíle, kdy 

si i oni uvědomili, co vlastně dělají, a tak se pokoušeli přestat, ale po každém špatném 

pokusu se zase vrátili na začátek a svoji závislost ještě urychlovali. Až teprve se dostali 

úplně na dno a s pomocí ostatních se začali léčit. Myslím si, že beseda byla poučná a i 

působila jako odstrašující příklad. Podle mě je braní drog úplně zbytečná věc, která 

nikomu nikdy nic nepřinese ani nepřinesla. Já osobně se těmto věcem pokusím vyhnout 

velkým obloukem. 

Petr Pavlíček 
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16. 3. k nám přijela terapeutka z komunity Karlov pro drogově závislou mládež a 

maminky s dětmi. Přivedla si dva klienty: Justýnu a Adama. V první hodině nás 

seznamovala s komunitou. Pravidla, režim klientů a jak to u nich chodí. V první řadě nám 

vysvětlila postup pro přijetí do komunity. Klienti tam jdou dobrovolně a musí přijít 

vyčištění (nesmí mít v těle žádné drogy). Poté probíhají 3 fáze léčení. První je 

seznamování s komunitou, klienti mají možnost zkoušky pobytu a seznamování 

s komunitou po dobu čtrnácti dnů, potom se rozhodnou, jestli odejít, nebo zůstat 

v komunitě. V komunitě mají aktuálně 21 klientů. Každý tam má určitý režim a 

povinnost (např. musí uvařit, musí se starat o dům a o zvířata, co v komunitě mají). Taky 

nesmí mít žádné mobily a nesmí se koukat na televizi, pokud jim to nebylo dovoleno. 

Jakmile nesplní svojí povinnost, dostanou trest, a to o hodinu více práce v komunitě. 

Pokud nesplní hlavní pravidlo, jako je nepovolené setkávání se s dalšími lidmi, braní 

nějaké drogy a podobně, tak je z komunity vyloučí. V druhé fázi už mají více povinností a 

pomáhají novým klientům. Můžou se setkat s rodinou, ale musí to vše nahlásit (s kým se 

setkají, kam půjdou a podobně), hlasuje celá komunita, a když všichni souhlasí, že 

dotyčnému věří, tak se může setkat s rodinou, ale pouze pod dohledem. Pokud by se 

komunita shodla, že mu nevěří, tak se klient s nikým setkat nemůže. A v třetí fázi už se 

připravují na odchod.  

V druhé hodině besedy nám Adam s Justýnou vyprávěli, jak se k drogám dostali a 

jak to u nich probíhalo. Ta beseda mi přinesla to, že nechci skončit jako oni a k drogám 

se snad nikdy nedostanu. 

Anna Ševčíková 
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Proč se děti dostávají do problémů (úvaha) 

Podle mého názoru je to způsobeno špatnou výchovou, styky s nevhodnými 

kamarády a v neposlední řadě také problémy mezi rodiči. Problémy mezi rodiči se 

nejčastěji projevují hádkami. Dítě pozoruje hádku a jsou-li časté, začne si myslet, že jsou 

normální, a vyvolává je také. Je to samozřejmě vinou rodičů, kteří dávají dítěti špatný 

příklad. Například když dítě přinese domů špatné vysvědčení, rodiče většinou trestají. 

Ano, pokud na to dítě kašlalo a nesnažilo se, je trest na místě. Ale pokud víte, že dítě se 

poctivě snažilo a dřelo, ale prostě to nezvládlo, tak dobře (každý jsme od přírody jiný, 

někteří jsou dobří sportovci, jiní zase dobří myslitelé a někteří prostě to učení 

nezvládají), tak trestem se nic nevyřeší, naopak, jen zhorší. Dítě ví, že i přes všechnu 

snahu ho čeká jen trest a přestane se snažit úplně, přestane si vážit života a začne se 

dostávat do problémů, a to celoživotně. 

V jiných případech je to způsobeno tím, že dítě dělá problémy ve snaze dostat se 

do nějaké party. Dítě je schopné provést téměř cokoliv, jen aby bylo součástí kolektivu, 

ač sebehoršího, než být na kraji společnosti. Je pak na rodičích, aby svému potomkovi 

vysvětlili, že být v „takovém“ kolektivu za to nestojí a ať si raději hledá přátele jinde. 

Nebo se to stává tak, že například ve třídě je jeden surovec, který „šikanuje“, dítě 

se ho bojí a zrovna tak se bojí jít za učitelem, protože tuší, že ten surovec by ho potrestal. 

Tak se raději přidá na jeho stranu a provádí totéž co on, jen aby se mu zalíbil a nestal se 

jeho další obětí. Je pak opět na rodičích, aby svému potomkovi vysvětlili, že má klidně jít 

za učitelem a všechno mu říct, protože učitelé mají tu moc jejich potomka ochránit a 

toho surovce řádně potrestat. 

Ale nejvíce je to způsobeno právě ze strany rodičů. Jistě znáte rčení: „Kam chodí 

táta, tam i synek chvátá.“ Nebo: „Jablko nepadá daleko od stromu.“ A to je svatá pravda. 

Pavel Štěpánek 

 

Děti se mohou dostat do problému různě. Špatná parta kamarádů, nevědomost 

následků, nebo neuvědomování si vážnosti svých činů. Velký vliv na to, jestli dítě bude 

spíše problémové, mají jak rodiče, tak prostředí, ve kterém dítě žije. Problémy můžou 

být různé, komplikace může zavinit člověk sám sobě, může do nich spadnout omylem, 

nebo za svoje komplikace vůbec nemůže. Tím mám na mysli například šikanu, která je 

v dnešní době velkým problémem.  

Na téma problémy dětí bych mohla psát ještě dál a byla by to dlouhá úvaha, 

vzhledem k tomu, že každé dítě je naprosto jiné a každý problém je taky trošku jiný. A 

jejich řešení je často velice komplikované. Kdybych se ale měla zamyslet nad tím, jestli 

mají problémy nějakou výhodu, a teď nemyslím to, že něčí neštěstí může někomu udělat 

radost, tak si troufám napsat, že jsem pár kladů našla. Díky problémům, ať už jsou 
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jakékoliv, můžeme zjistit povahu člověka. Řekla bych, že je to něco jako citát: „Peníze 

člověka nezmění, jen ukážou jeho opravdový charakter.“ Tak něco podobného platí 

s problémy. Člověk se může problému postavit a snažit se ho čestně vyřešit, nebo svádět 

vinu na druhého, nebo lhát, nebo utíkat a vyhýbat se následkům. Problémy také upevňují 

a prověřují vztahy, ať už to je zamilovaný pár nebo jen dva kamarádi, protože bez 

problémů nemůže vzniknout opravdové přátelství. Když si také problémy projdeme, 

získáme zkušenosti, které se nám do života hodí a nikdo neudělá stejnou chybu dvakrát. 

Karolína Habichová 

 

Ach, ta dnešní mládež... 

Dnešní mládež je zkažená jako smradlavý zkažený pomeranč. Čumí jen do mobilů 

a hrajou hry. Neví, co to znamená sníh. Oči jsou jen ve tmě, přesněji v jejich temných 

pokojích. Vycházejí jen v noci pro jídlo a přes den, když někam musí, a nebo potřebují 

nové hadry. Nejhorší na tom je, že hrajou jen kostičky a holky Barbie. Já si pomatuji, že 

za našich mladých let neexistoval žádný počítač nebo telefon. Jediná jejich zábava jsou 

drogy, alkohol a cigarety. Neříkám, že jsme si takto nikdy nehráli, ale droga byla mouka, 

alkohol džus a cigarety jsme měli žvýkačkové, takže není co řešit. Ale pravda je, že se 

najdou jedinci, kteří jsou opakem toho, co píšu. No jo, no. Svět se změnil a měnit se bude, 

jako si já střídám ponožky.  

Anonymní Babča :-) 

Mění se jen hry...  

Nechápu, jak dříve mohli žít. Vůbec není pravda, že do těch mobilů čumíme! 

Snažíme se být jen nejlepší ve hře. Co to je sníh, to víme. Teda... myslím. Nechápu, co to ta 

babča vykládá! Já vylézám z pokoje třeba na šest hodin, když musím do školy, a pak 

teprve zalézám. Co se týče jejich doby, tak to byla nuda. Jako, co v té době dělali? Loupali 

brambory? Sekali dříví? Ježiši. Já bych to nepřežil. Co se týče drog, alkoholu a cigaret, to 

se mě netýká, i když na ty žvejky mám chuť. A to že se svět mění? Pfff... Mění se jen hry. 

Všichni jsou jinak stejný, stejně otravný a pořád mají stejný názor.  

Vnuk Anonymní Babči :-) 

(Ashley Vojtěch) 
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Výchova dětí v pubertálním věku 

Každé z dětí, pokud se nejedná o smutné případy, má 

rodiče, kteří se o své děti bojí a chtějí pro ně to nejlepší. Moji 

rodiče se ke mně chovají tak, jak by to mělo být. Což je tedy 

z mého pohledu. Mám vše, co potřebuji. Řekla bych, že jsem i 

rozmazlená, na rozdíl od mých sourozenců. To bude tím, že 

jsem poslední dítě, a chtěli si mě co nejvíce užít. Samozřejmě 

že se u nás setkáte s hádkou takovou, jaké bývají. Třeba 

například: „Ukliď to nádobí, Irčo!“ Na což já odpovím: 

„Dneska to má uklidit Pavel!“ A pak se začneme hádat, kdo to 

má uklidit, dokud se nezvednu a neuklidím to.   

Nemohu posoudit, zda někdo z mých přátel má více přísné, či hodnější rodiče, 

jelikož s nimi nebydlím. Často říkám: „Já se budu ke svým dětem chovat jinak!“ Když se 

však starám o neteř, chovám se často stejně jako moje mamka. Což znamená, že už to tak 

máme naučené a že to jednou budeme dělat podobně. I když jsou chvíle, kdy chceme 

něco jinak a nepřemýšlíme o tom, že to rodiče myslí dobře. Rodičovství nás změní. 

Získáváme zodpovědnost za naše nejbližší a je těžké se vždy rozhodnout správně. 

Je v této době možné pustit své dítě ven, aby se o něj rodiče nebáli? Myslím si, že 

ne. Kdykoli se může cokoli stát. Rodiče to podle mého mají strašně těžké. Chtějí pro nás 

to nejlepší, ale také se o nás bojí. Například chceme jet s kamarádkou nakupovat. Rodiče 

nás chtějí pustit, ale jak si můžou být jistí, že toto rozhodnutí navždy nezmění jejich 

životy? Zpráva o tom, že jejich dítě např. unesli, je naprosto zničí. A naše mladé mozečky 

to nechápou a budou se hádat se svými rodiči, což naše rodiče také mrzí.  

Zajímalo by mě, kolik z nás by na jeden týden zvládlo to, co naši rodiče musí 

zvládat. Jít nakupovat, vydělávat peníze, uživit rodinu, uvařit, uklidit, starat se o 

domácího mazlíčka, a ještě k tomu poslouchat drzé puberťáky. Proto bych byla ráda, aby 

se každý zamyslel nad tím, co všechno jeho rodiče musí udělat a že to nemají lehké, a 

začal se podle toho chovat. 

Irena Filipová 

 

 

 

 

 

trandacngoc.blog.idnes.cz 

http://trandacngoc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=55452
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Vtipy  

Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co asi může prodávat?” 

Pepíček nejistě: „Magnety?” 

Nová paní učitelka říká své třídě: „Teď se mi pěkně představíte. Třeba ty, chlapče, jak se 

jmenuješ?” 

„Já jsem Prokop Buben.” 

„To mě nezajímá, pověz mi, jak se jmenuješ.” 

Při hodině chemie: „Co se může vypařit stejně rychle jako voda?” 

„Peníze,” praví žák. „Ty se vypaří, ani nevíte jak!” 

„Na co chodit do školy?” zlobí se Pepíček. „Svačinu si můžu sníst i doma!” 

„Proč vyhazuješ ten chleba, Jonáši?!” zlobí se učitelka. 

„Prosím, napadl mi ho kůrovec.” 

„Jak jsi přišel na to, že ten anglický článek byl o Karlu Gottovi, Pepíku?” 

„Podle toho He’s got.” 

 „Děti, ví někdo z vás, z čeho vzniknul člověk?”       

„Prosím, z člověkosaura.” 

Učitel: „Kolik je 62 568 x 76 239?” 

Student: „Z hlavy?” 

Učitel: „Samozřejmě, že z hlavy!” 

Student: „Tak to nevím.” 

Učitel: „Tak si jdi sednout.” 

Student: „A kolik to tedy bylo?” 

Učitel: „Počkej, skočím si pro kalkulačku.”  

 

Perličky 

„Co to je nevolnictví?“  „Nevolnost.“ 

„V kterém světadílu leží Česká republika?“ „Uprostřed.“ 

„Co je to alegorie?“ „Nějaká vážná nemoc?“ 

„Odkud měl Jaroslav Foglar přezdívku Jestřáb?“ „Z kroužku sokolníků.“ 
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Matematická soutěž KLOKAN 

V březnu se naše škola účastnila celostátní matematické 

soutěže Klokan.  Je to písemná práce na 60 minut, kde žáci 

řeší slovní úlohy za tři, čtyři a pět bodů.   1. stupeň má dvě kategorie: Cvrček a Klokánek, 

2. stupeň má také dvě kategorie: Benjamín a Kadet.    

Nejlepší řešitelé z jednotlivých tříd: 

2. třída 

Jméno Počet bodů 

Václav Kouba 36 

Kateřina Slavíková 35 

Josef Klika 30 

3. třída 

Jméno Počet bodů 

Kateřina Prokopová 41 

Jakub Hladík  41 

Pavel  Cvrk 35 

4. třída 

Jméno Počet bodů 

Jan Klimeš 64 

Katrin Tesková 61 

Maxmilián Vít 58 

5. třída 

Jméno Počet bodů 

Lukáš Kostohryz 68 
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Josef Vaněček 67 

Štěpán Pavlíček 65 

6. třída 

Jméno Počet bodů 

Karolína Kudelová 53 

Martin Pavlíček 47 

Sára Vaňáčová 45 

7. třída 

Jméno Počet bodů 

Anežka Housarová 77 

Vojtěch Viktora 51 

David Račan 50 

8. třída 

Jméno Počet bodů 

Martin Mendl 67 

Jakub Šindelář 57 

Adam Hoško 52 

9. třída 

Jméno Počet bodů 

Pavel Štěpánek 77 

Magdalena Kulasová 64 

Tomáš Biskup 59 

 



11 

 

O životních hodnotách 
Prioritní hodnotou mého života je svoboda. Ducha. Slova. I činu. Domnívám se, že 

přicházíme na svět jako absolutně dokonalé bytosti, připraveny vstřebávat a užívat neskonalé 

krásy planety. Lidstvo vystřídalo v průběhu svého bytí několik odstrašujících režimů, které 

zpravidla měly veškerou svobodu lidí v hrsti, a tak právě kvůli těmto režimům jsme si zvykli 

tuhle naši svobodu automaticky odmítat, odevzdat ji v domnění, že se o nás někdo postará. Tím 

pádem se klidně necháme ovlivňovat cizími náladami, radami i skutky, přijímáme veškerý 

sociální jed, který nám odmalička vštěpován jako něco normálního. Spokojíme se s ponížením, 

trápením a nespokojeností a navrch toho všeho to nazveme „osud“. Jenže žádný osud neexistuje. 

Neexistují ani žádní tvůrci planety, vůdci, co by rozhodli, kdo bude žít na zámku a kdo na okraji 

společnosti. A tak skutečně neexistuje nic, co bychom nedokázali. Jenže mnohem pohodlnější je 

myšlenka, že život přijde, že život je něco, co se vám stane a tím pádem proč bych se měl snažit 

to změnit, stejně to nemá žádný význam. Teď to sice není v pohodě, ale ono se to zlepší. Jenže 

ono se nic nezlepší bez sebemenšího přičinění, ať už v podobě myšlenky nebo určitého 

rozhodnutí. Nemám ráda, když někdo v životě rezignuje. Vždycky mi vyvstane asociace 

s tenisem, z časů dávných, kdy jsem ho hrála ‚závodně‘ a vzdávala zápasy před koncem a můj táta 

tam vždycky byl, aby mi řekl: „Ještě jsi neprohrála, máš šanci to změnit.“ A přesto, že jsem často 

opravdu prohrála, tuhle radu mám vrytou v paměti. 

 Pokud přistoupím k věcem více citovým, nepochybně přiběhne myšlenka o rodině. 

Rodina je v mé mysli nejvíce integrovaná s láskou. Jelikož rodina je prvním kolektivem, kde se 

s láskou potkáme a kde láska představuje pomyslný hrneček po okraj naplněný tou 

nejláskovitější láskou, a tahle láska nepřestává kynout a kynout. A sem tam se stane, že 

vykřikneme: „Hrnečku, dost!“ Ale obecně vzato si myslím, že my všichni, kdo jsme takovýmto 

hrnečkem obdařeni ze strany rodiny, máme vydatné štěstí. Co mě na druhou stranu, jako 

zástupce mladé generace, občas rozčiluje, je fakt, že založení rodiny se v dnešní společnosti stalo 

víceméně samozřejmostí. Děti se pro nás staly něčím, s čím se v životě musí počítat. Je to 

bezohledná domněnka, jak vůči dětem, tak vůči potencionálním rodičům. A že to mnohdy tropí 

velkou neplechu, nemusím snad ani rozvádět. Když rodiče dítě nechtějí, nepřijali vědomě 

myšlenku rodičovství před tím, než dítě počali, nejsou často schopni za svůj čin převzít 

zodpovědnost, a tím dochází k hádkám a často i k veškerému zpřetrhání nitek, které dítě 

s rodičem pojí. Pak si obě strany navzájem vpalují absurdní výčitky nashromážděné během 

deseti, dvaceti let: „Jsi přece MOJE dcera! Já ti obětovala celý svůj život!“ Přitom slyšíte, jak 

směšně to zní? Jako by si malé nenarozené dítě ukázalo prstem na svou budoucí matku a zlostně 

proneslo: „Tak a teď budeš mít peklo. Do konce života mě budeš mít na krku,“ a pak se té osobě 

narodilo. Tak to přece nefunguje.  

 Myslím, že by člověk neměl mít jen jednu životní hodnotu, jelikož pak se z něj stává 

fanatik, prahnoucí po jediném, a píšu to vážně nerada, protože to zní jako obr klišé, nicméně 

v dnešní majetnické době jsou tou touhou, jež zaslepuje zdravý rozum, především peníze. 

Narovinu říkám, že si uvědomuji, že žiju v luxusu, o kterém se polovině planety ani nezdá, a že 

nevím, do jaké míry bych z něj dokázala dobrovolně a zároveň bezbolestně slevit, a současně si 

uvědomuji, jak moc sobecká jsem, už kvůli tomu, že něco takového napíšu. Nicméně stále si 

stojím za tím, že peníze jsou nesmírně nedomyšlený výmysl, hodnota vmáčknutá do jakýchsi 

papírů. A doufám, že je můj vztah k penězům, ačkoliv bude během mého života (pokud je 

nezrušíme, kdo je pro?) ovlivňován mnoha aspekty, vcelku stálý a ucelený. 

 Avšak co mi dělá mnohem větší starosti, je lidské chování vůči planetě a vůči prostředí, 

ve kterém je nám dopřáno žít. Mám pocit, že si ani neuvědomujeme, jakým bohatstvím jsme 
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obklopeni, a v důsledku toho ho nedokážeme pořádně ocenit, vážit si ho. Bohužel až příliš často 

uvěříme, že naše sny o realitě jsou ty jediné. A pak se stane neštěstí, třeba uvěříme tomu, že jsme 

ředitelé velké firmy a máme problémy, trápíme rodinu a zaměstnance. Mezitím vším trápením 

nás nenapadne podívat se třeba na ruku, v níž je všechno dokonale propojeno a všechno 

dokonale funguje a spolupracuje, ty buňky ví, co mají dělat, aniž by je to kdokoli učil, není to 

zázrak? Běžte se někdy podívat ven, na stromy, ty naše starosti, které si sami pod sebou kopeme 

jako hrob, vůbec nezajímají. Prostě jen jsou. Teď a tady. Všechno je jim jedno, jelikož chápou, že 

my všichni jsme jedno, jeden celek. Občas k nim přiletí pták, posadí se na větev a zazpívá. 

Čarokrásné tóny se rozléhají krajinou. Stromy jsou šťastny, že jim bylo dopřáno nádherné kouzlo 

okamžiku. Přítomná chvíle je totiž to nejmagičtější bohatství nás všech, jen jsme se ho ještě 

nenaučili náležitě docenit. 

                                                                                                                                Magdalena Kulasová 

S paní učitelkou Zieglerovou o výchovném poradenství 

Čím jste chtěla být, když jste chodila na základní školu? 

Na základní škole jsem chtěla být učitelkou, na gymnáziu jsem tuto myšlenku opustila, 

ale ke školství jsem se oklikou stejně dostala. 

Jak jste se dostala k poradenství o středních školách? 

Nastoupila jsem na Základní školu Čimelice po paní Sedláčkové, která učila matematiku 

a byla také výchovná poradkyně. Pan ředitel mě oslovil, zda bych nechtěla tuto 

výchovnou činnost po ní převzít. 

Musela jste dělat nějaké kurzy nebo zkoušky? 

Ano. Dva roky jsem jezdila na Pedagogickou fakultu UK v Praze. 

O práci učitelky bez komentáře, ale jak „těžká“ je práce takového poradce? 

Myslím, že to není těžké, snažím se radit dětem, které mě se svým problémem osloví. 

Jak radíte žákovi, který neví, na jakou střední školu jít? 

Pohovořím si s ním, zjistím, jaké má zájmy, záliby, schopnosti a poté vybereme několik 

variant středních škol, ze kterých si pak daný žák s rodiči volí. 

Chodí víc dětí na učební obory, nebo na střední školy? 

Bohužel se na střední školy hlásí více žáků, i ti, kteří na to nemají. Šikovných řemeslníků 

tak stále ubývá. 

Dá se výchovnému poradci říkat psycholog? 

Ne. Psycholog je jiná kategorie. 

Musíte mít nějaké „razítko“? 

Musím mít vzdělání výchovného poradenství, ale razítko ani něco podobného 

nepotřebuji. 

Když k vám žák přijde s nějakým problémem, jak to řešíte, jaký je postup? 

Nejprve si s daným žákem promluvím, abych zjistila, o jaký problém se jedná. Někdy 

konzultuji daný problém i s panem ředitelem a hledám vhodné řešení. 

Jaké jsou nejčastější problémy, které řešíte jako výchovný poradce? 

V současné době jsem řešila nevhodné chování a kouření z nižších tříd. 

Děkujeme za rozhovor.                                                                 Jan Pobříslo, Pavel Štěpánek 
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Anketa: „Kam po základní škole?“  

„Děláš přijímací zkoušky?“ 

Pavel Štěpánek 

- Na Střední průmyslovou školu do Písku. Obory mám informační technologii a 
elektrotechniku. 

- 22. dubna na oba obory, a to z matematiky. 

Jan Pobříslo 

- Na SOŠ Vodňany. Rybářská škola. Obor Vodní stavby v rybářství. 
- 25. dubna z přírodopisu. Myslím, že to zvládnu, není to nic těžkého. 

Žaneta Žahourová 

(Nezkusíš náhodou uměleckou střední školu?) 

- To ne, dala jsem přihlášku do Březnice na agropodnikání. 
- Čeká mě to 15. dubna. 

Anna Válová 

- Dala jsem si přihlášku na Gymnázium v Písku a v Milevsku. 
- Do Písku 19. dubna a do Milevska 18. dubna 

Jakub Jelínek 

(Kubo, vybral sis na střední škole obor kuchaře?) 

-  Ne, kuchaře bohužel ne. Vybral jsem si učiliště v Písku, obor Provoz a ekonomika 
dopravy. A jako druhou jsem si vybral Střední průmyslovou školu v Písku, 

elektrotechniku. 
- 22. dubna na učiliště dělám přijímačky z češtiny. Na průmyslovku 25. dubna 

z matematiky. 

Josef Holý 

- Chci jít na zedníka do Českých Budějovic. Druhá škola je ve Strakonicích, taky na 
zedníka. 

Martin Hanus 

- Mám namířeno do Písku na učiliště – Provoz a ekonomika dopravy. Druhá 

přihláška také učiliště – Autotronik. 
- Přijímačky dělám 22. dubna. 

Tomáš Biskup 

(Tome, zajímalo by nás, zda půjdeš na gymnázium jako tvoji sourozenci...) 
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- Rád bych. Přihlášku jsem si podal na Gymnázium do Písku, kde dělám přijímačky 

19. dubna. Druhá škola je na Gymnázium Legionářů v Příbrami, tam dělám 
přijímačky 15. dubna. 

Jan Svach 

- Rád bych do Volyně na Průmyslovou školu, studovat obor Vnitřní prostředí 
budov, a nebo do Strakonic, taky na průmyslovku – Řízení kvality. 

- Do Volyně 22. dubna z matematiky a do Strakonic 25. dubna také z matematiky. 

Tomáš Bašta 

- Doufejme, že mi vyjde Průmyslová škola ve Strakonicích – Obalová technika, nebo 

Trivis ve Vodňanech – Bezpečnostní právní činnost. 
- Na průmyslovku 22. dubna. Na Trivis bychom museli jen podepsat papír, kdyby 

mě nevzali na první školu. 

Magdalena Kulasová 

- Já se rozhodla takto: 

1. Gymnázium Jana Palacha v Praze. 
2. Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze. 
Raději bych na Gymnázium Jana Palacha. Toto gymnázium je mou první volbou 
především proto, že už když jsem tam poprvé přišla, měla jsem ten pocit 'tady 

bych chtěla studovat', mimo to má pro mě škola mnoho dalších plusů: nabídka 
volnočasových aktivit, angažující se výchovné poradenství, důraz na jazyky a 
rozvíjení vlastního uvažování. 

- Na Gymnázium Jana Palacha jsou přijímačky 22. dubna a Na Vítězné pláni 25. 
dubna.  

Jakub Pavelka 

(Kubo, co sis vybral? Nějaké zaměření na zvířata?) 

- Nene, žádná zvířata. Spíše počítače, tudíž Střední průmyslová škola v Písku. První 

obor Informační technologie a druhý obor Elektrotechnika. Zvířata jsou spíše 

koníček. Radši mám natáčení nebo focení. 
- Obojí 22. dubna. 

Karolína Habichová 

(Kájo, tvým snem bylo být veterinářkou. Splníš si tento sen?) 

- Ano, to doufám. Podala jsem si přihlášku na Veterinární školu v Českých 
Budějovicích. Jako druhou jsem zvolila práci s lidmi, tedy Pedagogickou školu 
v Prachaticích.  

- Na veterinu 22. dubna a do Prachatic 25. dubna.  
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Irena Filipová 

- Buď Střední obchodní akademii a Jazykovou školu v Písku, nebo v Příbrami 
Střední integrovaná škola hotelového provozu, obchodu a služeb. 

- Do Písku 22. dubna z angličtiny a do Příbrami 15. dubna. 

Petr Kuchta 

- Rozhodl jsem se pro Střední průmyslovou školu v Písku (Elektrotechniku) a pro 
učiliště jako automechanik. 

- Na průmyslovku 25. dubna z matematiky a na automechanika 22. dubna 
z češtiny. 

(Bylo to těžké rozhodnutí, nebo jsi měl jasno?) 

- Tak nějak jasno .  

Tomáš Švec 

- Já se rozhodl jít na autotronika do Písku – to je s maturitou. A pak na 

automechanika taky do Písku. 
- Na autotronika z češtiny a na automechanika z všeobecného přehledu. 

Michaela Počtová 

(Míšo, jak ses rozhodla? Půjdeš studovat břišní tance?) 

- Ne, možná časem.:-) Rozhodla jsem se zkusit Prachatice – Lyceum a předškolní, 
mimoškolní pedagogika. 

- 25. dubna talentovky. 

Dominik Karas 

(Dominiku, jaký je tvůj sen? Něco jako tvůj táta?) 

- No, to se mi moc nechce. Jako první školu jsem si dal Střední lesnickou školu 

v Písku a druhou Střední zemědělskou školu v Písku. 

- Na lesnickou 25. dubna z přírodopisu a na zemědělskou 22. dubna taky z 
přírodopisu. 

Petr Gottfried 

- Přihlášky jsem poslal do Strakonic na elektrikáře a do Písku na automechanika. 

(Těšíš se?) 

- Ne. 
Žáky 9. třídy vyzpovídala Irena Filipová 
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Vzhůru do Afriky 

Po zaplacení třiceti korun se v úterý 29. 3. po velikonočních prázdninách v půl 

deváté odebíráme do šatny a jdeme směrem na Hvížďalku.  Jde celý druhý stupeň plus 

třetí, čtvrtá a pátá třída. Čeká nás přednáška o Africe.  

Nikdo přesně neví, co nás čeká, ale každý je rád, že se nemusí učit. Sice se vracíme 

na poslední hodinu zpět, ale to nevadí. Přicházíme na Hvížďalku a vcházíme do sálu 

plného židlí. Na vyvýšeném jevišti se nachází bílé plátno, které osvěcuje malý projektor. 

Do prvních řad si sedají prckové, my se usazujeme na zadních židlích a na stolech, které 

jsou rozmístěny po obvodu místnosti. První věc, která mě napadá, když si sedám, je, že je 

zde takové vedro, že při nějaké činnosti někdo nejspíš omdlí. Jak se ale naštěstí po 

krátké chvíli dozvídám, jsme tu proto, abychom dvě hodiny seděli a koukali se na film o 

Keni.  

Do mikrofonu mluví pan Justich a říká nám, o čem film bude. Z jeho slov si ale 

nedokážu nic moc představit a začínám mít strach, že u filmu umřu nudou. Kromě jiného 

se také dozvídáme, že film natáčel sám pan Justich, film byl zčásti sestříhaný v České 

televizi, byl přeložen pro Belgii a Anglii. Film začíná. Ukazuje nám cestu z letiště v Keni 

do vzdálené vesničky, kde byli cestovatelé ubytováni. Vidíme domorodce, malé děti 

z vesnice. Všichni jsou prý moc milí a ochotní. Cestovatelé se každý den vydávají na jiný 

výlet. Takže se díváme na obydlí Masajů, putujeme za zvířaty do národního parku apod. 

Mně se nejvíce líbila návštěva základní školy, kam cestovatelé dovezli peněžní dary a 

jiné učební pomůcky. Tím se ale film blíží ke konci a po dvou vyučovacích hodinách 

končí.  

Pan Justich se opět chopí mikrofonu a ptá se dětí i nás na postřehy z filmu. Za 

správnou odpověď je nám přislíbena odměna dovezená přímo z Keni. Všichni jsme 

zvědaví, co to bude. Kokos? Nějaká soška? Zub nějakého zvířete? Přívěšek? Kdo ví. 

Nakonec jsme ale všichni zklamáni, protože výherci dostali banány ze supermarketu. Jak 

nás pan Justich oblafnul vyplývá i z toho, že se na konci filmu říkalo, jaká je škoda, že 

banány nemůže dostat, jelikož ještě nejsou zralé.  

Karolína Habichová 

 

  

www.fler.cz 

http://www.fler.cz/node/22413
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Malá planeta a malí dobrodruzi z 1. a 5. třídy 

V úterý 15. března jela naše 5. třída s 1. třídou do Písku. Jeli jsme do Sladovny. 

Když jsme ráno nastoupili do vlaku, moc hezky nebylo. Sněžilo a pršelo. Když jsme tam 

přijeli, museli jsme jít pěšky. Ve Sladovně jsme šli nejdřív na Malou planetu. Mohli jsme 

se tam převlékat do různého oblečení a vařit. Bylo to moc hezký. Potom jsme navštívili 

výstavu Malí dobrodruzi. Na Malých dobrodruzích jsme museli podepsat smlouvu, že už 

se nesmíme vrátit do Rakouska-Uherska. Potom jsme nasedli do „vlaku“ a jeli do 

Hamburku. Když jsme tam přijeli, nastoupili jsme do lodi. Po přistání jsme v lese potkali 

náčelníka Indiánů. Museli jsme mu zatančit válečný tanec. Potom byl konec. Nazpátek do 

Čimelic jsme jeli taky vlakem. Moc se mi to líbilo. 

Nela Valová 

 V horním patře Sladovny byla výstava Malá planetka. Převlékli jsme se do 

kostýmů jiných lidí. Vařili jsme z umělých věcí. To se mi líbilo. Dole byla výstava 

Dobrodruzi. Vrátili jsme se do roku 1862. Z náměstí v Plzni jsme se vydali vlakem do 

Hamburku, pak lodí do Londýna. Museli jsme skrz bouřku, to se mi líbilo. Pak jsme se 

dostali na Nový Zéland. Tam jsme si museli něco zjistit o místních lidech a zvířatech. 

Nakonec jsme zjistili, že tzv. ráj byly jen dva dřevěné domy. Výlet se mi líbil. 

Josef Vaněček 

 Nejvíc se mi líbili Dobrodruzi. Líbilo se mi na lodi, která se houpala ze strany na 

stranu. A taky v imitovaném bahně a taky jsme si mohli udělat tetování. Malá planeta 

byla horší, ale mohli jsme se tam převlékat, já měl pončo a byla tam ruská, japonská, 

mexická a francouzská kuchyně.  

Mikuláš Hlavín 

 Když jsme šli do Sladovny okolo krámu s kebabem, měl jsem na něj chuť. Ve 

Sladovně byla dvě stanoviště, jedno byli Dobrosruzi a druhé Malá planeta. Na Malé 

planetě se mi líbilo víc, protože jsem se tam převlékl za Rusa. A byl jsem v ruské 

restauraci a pořád jsem pil. Pak jsme šli na Dobrodruhy. Tam jsme jeli z Rakouska-

Uherska do Hamburku lokkomotivou. A pak jsme jeli lodí do Británie. A z Británie do 

Islandu. Lukáš otočil kormidlo zpátky do Británie a pak začala bouře a my jsme museli 

vystoupit a museli jsme do bažin. A pak na nás vykoukli lidožrouti a my jsme museli 

udělat tanec. A pak jsem se mohli tetovat. Na vlak jsme šli zase okolo obchodu 

s kebabem a já měl zase chuť. 

Vašek Kožený 
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Vítání jara 

Vynášení Smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk. Jeho ústředním prvkem 

je slaměná figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například 

Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka. Morena je figura ze 

slámy a je oblečena do dámských šatů. Často je ozdobena různými stuhami. 

Naše vítání jara ve škole probíhá před velikonočními prázdninami. Nejprve se 

musí Morena vyrobit. Naše Smrtka byla barevná a veselá. Přípravy byly docela složité, 

protože jsme Smrtku nikdy nevyráběly. Jen abych to 

uvedla na pravou míru, tak Morenu vyráběly dívky 

z deváté třídy a letíčka se ujali kluci. A protože jsem se 

podílela na přípravě Smrtky, tak můžu popsat, jak těžké, 

ale velmi zábavné to bylo. Začalo to tak, že nám pan 

Králíček půjčil takový dřevěný kříž, který jsme použily 

jako kostru. Dřevěnou kostru jsme oblékly do trička a 

sukně. Poté jsme začaly vycpávat tělo. Ruce jsme 

vyrobily ze slámy. Největší problém nám dělala hlava a 

krk. Hlava byla vyrobena z balonku, který byl obalený 

papírem. Aby dostala hlava nějakou barvu, dali jsme na 

ni povlak z polštáře. Krk byl omotaný kousky látky a 

nakonec jsme okolo něj uvázaly šátek. Jako třešničku 

jsme jí oblékly růžový svetr. Vlasy byly vyrobené 

z krepového papíru. Nakonec jsme nakreslily obličej. 

Všem se prý Morena líbila. 

Součástí vynášení Smrtky bylo také přinášení 

nového léta, ozdobeného stromu podobného máji. Jak 

už jsem zmiňovala, letíčko vyráběli kluci. Nevím, jestli 

se dá říci, že vyráběli. Navlékly vyfouklá vajíčka na 

červenou stuhu a poté je navěsili na stromek. 

Vítání jara v naší škole probíhá slavnostně.  

Všechny třídy se sejdou a žáci třetí třídy tancují a 

recitují básničky. Doprovází je sbor, který žákům 

pomáhá se zpěvem. Děti tančili i „proplétačku“, která 

je velmi náročná a lehko se poplete. Ale všem, co ji 

také tancovali, se vždy povedla. Po ukončení tanečků a 

říkanek se odnáší Smrtka k rybníku, kde se zapálí a je 

hozena do vody. To znamená, že jsme spálili zimu a 

může přijít jaro. Tento den si vždy všichni užijí a po 

dopoledním programu odcházejí domů. 

Anna Válová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je
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           a vynášení Smrtky  
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Malování vajíček v 6. třídě 

Všichni víme, že o Velikonocích se barví vajíčka. Paní Martina Lukešová, kterou 
známe ze školní jídelny, nám umožnila zkusit si namalovat vyfouknutá vajíčka voskem a 
vyrobit tak při výtvarné výchově kraslice. 

Přinesla voskovky, které rozpustila na aroma-lampičkách nad svíčkou. Každý si 
nejprve umyl vajíčka v octě, aby se skořápky odmastily a aby na nich vosk lépe držel. 

Paní Lukešová nám vysvětlila, jak vajíčka 
malovat, a ukázala nám některé její už 
namalované kraslice jako vzor. Skoro všem 
se líbila vajíčka, na kterých byly nakreslené 
tlapičky. 

Kluky i holky malování kraslic moc 
bavilo. Byl to prima zážitek. Moc 
děkujeme!!! 

 
Eliška Klímová 

 

Karneval ve školní družině 

Princeznu, vílu, Červenou karkulku, ale i kostlivce nebo vlkodlaka, všechny tyto 

pohádkové bytosti jistě všichni znáte. V pátek 5. února v naší školní družině nejen tyto, 

ale i jiné postavy ožily a spolu jsme si užili báječné odpoledne plné zábavy a pohodové 

atmosféry.  

Paní vychovatelky si pro děti připravily nejen překvapení - krásně vyzdobenou 

družinu a plno balónků, ale hlavně spoustu soutěží, 

písniček, nechyběla ani promenáda masek a malá 

diskotéka. Vyvrcholením odpoledne byla bohatá 

tombola, takže si každý nakonec odnesl malý dáreček 

na památku. Po celou dobu měly děti možnost 

občerstvit se z vytříbené nabídky různých dobrot a 

drobného pohoštění, za něž bychom také chtěli 

poděkovat rodičům, kteří nás tak bohatě zásobili. 

Věřím, že se nám odpoledne vydařilo a příští rok si 

vše zase zopakujeme. 

V. Lakomá, H. Hájková 
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Tip na knihu: Tvarytmy 

Tuto knihu napsal Jaroslav Dušek, který mimo jiné 

napsal i knihu ZeMě, dělá spoustu přednášek a najdete ho i 

na YouTube. Tato kniha nemá celkový příběh, není to akční 

nebo dobrodružná literatura. Je to vyprávění o jeho životě, 

kde hlavní pointou je pobyt ve tmě (týden pobýval 

v chatičce v naprosté tmě), který absolvoval dvakrát a 

telepaticky či meditací se při něm dozvěděl mnoho 

zajímavého, například to, že člověk byl stvořen jako 

propojitel všeho a je velmi výjimečný (ale něco se pokazilo a 

člověk je nyní příliš zahleděn do své výjimečnosti a 

neuvědomuje si, že jeho posláním je vše propojit ve 

společné harmonii). Nebo píše, že: „Nikdy nemůžeme být 

k realitě neteční, protože sami neteční nejsme. Prostě 

realitu sejmeme nějakým svým způsobem.“ Je na to jeden 

výborný vtip: 

Bůh podá láhev octa Ježíši Kristovi. A Ježíš se napije, vyprskne a řekne: „Otče, tys mi dal 

ocet?“  

Potom Bůh přijde k Buddhovi. Podá mu ocet, Buddha ochutná a řekne: „Ocet!“ 

Pak Bůh vyhledá Lao-c’a. Podá mu láhev octa, Lao-c‘ ochutná a řekne: 

 „Vynikající ocet.“ 

 

Nakonec bych chtěl zmínit citát ze zadní strany knihy: „Pobyt ve tmě byl pro mě 

skutečně darem. Mohl jsem si uvědomit, jak jsme vzájemně zachytáváni do společné 

reality. A jak je to omamné, přirozené, až strašidelně přirozené v běžné realitě. Ve tmě si 

uvědomuješ, jaké by to bylo vydávat se do živého pole skutečnosti bez zajištění. Bez 

předem dohodnutých záchytných bodů. Plout volně proudem Života, kde vždy někoho 

potkáš. Najednou tě začne tenhle způsob života přitahovat a porozumíš tuláctví lidí, 

kteří se vymanili ze stereotypu, sebrali se a putovali.“ 

Pavel Štěpánek 
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Tip na film 
 

Fakjů pane učiteli 2 

Je to komedie. Film je docela nevhodný 

pro malé děti. Jinak pro starší je to určitě dobrá 

zábava, sám jsem se dobře pobavil.  

Být úspěšným lupičem vyžaduje mít 

pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na 

střední, potřebujete nervy jako špagáty a 

vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u 

školní tabule uspěl bývalý zločinec a současný 

samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M'Barek) 

v bláznivé školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je všemi milovaný kantor Zeki 

Müller zpět. 

Petr Goťas 

Deadpool 

Než se stal Deadpoolem, byl Wadem 

Wilsonem, bývalým členem speciálních jednotek. 

Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé 

stadium rakoviny, podrobil se experimentální 

léčbě v rámci programu Weapon X, známého a 

populárního především mezi x-menovskými 

mutanty. Díky tomu se Wade Wilson zbavil 

rakoviny, a nejenže zůstal naživu, ale také jako 

bonus získal schopnost rychlého 

samouzdravování. Bohužel však – například 

oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě 

zůstal celkem normální - Deadpool byl už do konce znetvořen. Deadpool není tak úplně 

hrdina, jak sám o sobě řekl: „Jsem zlý člověk, který zabíjí ještě zlejší lidi.“ I proto celkem 

bez většího odporu přijal okostýmované alter ego jménem Deadpool. 

Film je akční, dobrodružný, komedie USA/Kanada, režie: Tim Miller, 2016, 108 min. 

Jakub Jelínek 

www.csfd.cz 
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Tip na PC hru: Bloodborne 

Bloodborne je 

japonská RPG, horror, 

fantasy, openworld, 

lehce kooperativní hra 

inspirovaná gotikou. 

Příběh se točí kolem 

docela zneklidňujícího 

náboženství, lidé 

vyhledávají božské 

vedení a také objevili 

krev těchto bytostí 

(„bohů“), která dokáže 

vyléčit všechno. Ale časem ta krev začala proměňovat lidi na krvežíznivé bestie, kvůli 

nim byl vytvořen řád lovců. Hratelnost je úžasná, ale hra je velice těžká, není pro 

každého a nějaká monstra vás znechutí, během hry se naštvete opakovaně kvůli 

obtížnosti, a to vás bude nutit zkoušet nové taktiky, vyhýbat se a zapamatovat si 

protivníkovy pohyby a nebo prostě objevovat velice zajímavé vybavení, které vás lépe 

připraví na boj.  Je tady také level-systém, po každém mrtvém monstru dostanete body, 

které můžete využít. Hra je velice těžká, ale spravedlivá, dá se dohrát klidně, i kdybyste 

byli nazí, celou hru to ale vysoce nedoporučuji, hra je pro tohle velice známá. 

Bloodborne není pro každého, dá se zakoupit na herní platformě Steam. 

Tomáš Švec 

 

www.hrynapocitac.cz 
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Florbalový turnaj O pohár starosty obce Čimelice  

V pátek 4. března 2016 se v čimelické sportovní hale konal další ročník již 

tradičního florbalového turnaje „O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE“. Turnaj je určen 

pro žáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie – pro žáky 1.-3. třídy a 

žáky 4.-5. třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy – pořádající ZŠ Čimelice, dále 

ZŠ Mirotice, ZŠ Mirovice a ZŠ Chraštice. Co se týká hracího systému, tak v každé kategorii 

hrál každý s každým. Hrací doba byla pro obě kategorie 1x 12 minut.  

Turnaj nabídl velmi kvalitní zápasy. Většina z 12 odehraných zápasů byla 

výsledkově vyrovnaná. O vyrovnanosti celého turnaje svědčí i fakt, že o konečném 

pořadí v obou kategoriích rozhodovala až minitabulka ze vzájemných zápasů a rozdíl ve 

skóre. V mladší kategorii žáci ZŠ ČIMELICE obsadili díky o 1 gól lepšímu skóre již popáté 

za sebou 1.místo !!   Ve starší kategorii chyběly čimelickým žákům ve skóre 2 vstřelené 

branky k tomu, aby tento turnaj vyhráli také popáté za sebou. Museli se tak spokojit 

„pouze“ s 2. místem.  

Sestava 1.-3. třída:, Michal Salát, Jakub Hladík, Matěj Gottfried, Štěpán Kudela, Pavel 

Cvrk, Daniel Herman, Tomáš Pavlíček a David Pavelka 

Sestava 4.- 5. třída: Lukáš Kostohryz, Vojtěch Luzum, Tomáš Provazník, Natálie 

Hovorková,  Adam Cígner, Miroslav Kolář a Jan Ulč 

Všichni účastníci dostali diplomy a vítězné týmy nádherné poháry. Vyhlášení s 

předáním diplomů provedl ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch a poháry předal starosta 

obce Čimelice, pan Vladimír Bouček. Florbalový turnaj se všem zúčastněným líbil a již se 

těší na další ročník.                                                                                                              V. Linhart 

                                                                                                                             

 

  



27 

 

Mistrovství světa žen v hokeji 

Letošní mistrovství světa žen v hokeji se koná v Kamloops v Kanadě, a to od 

28.března. České ženy se dostaly do skupiny s velice silnými soupeřkami. Hned první 

zápas 29. 03. 2016 ve 02:00 hrály s nejsilnějšími Švédkami, s kterými se ve druhé třetině 

dostaly do vedení zásluhou Herzigové, ale Švédky za 8 minut srovnaly, a to ještě 

v oslabení. Začátek 3. třetiny přinesl veliké drama, nejdříve se do vedení dostaly Švédky, 

poté Lédová srovnala. Vítěznou trefu střelila Carlssonová a Češky prohrály 2:3. Ještě 

téhož dne ve 22:00 se odehrálo další utkání mezi ČR a Švýcarskem. Češky se ve 2. třetině 

dostaly do dvoubrankového vedení a nakonec vyhrály 3:1. Ve čtvrtek 31.3. hrály české 

hokejistky proti papírově nejslabšímu soupeři Japonsku a jejich sen na čtvrtfinále se 

splnil po výhře 3:2 na nájezdy.  

Tomáš Biskup 

 

 

 

  

MS v hokeji 2016: České hokejistky jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále, čeká je Finsko... (www.hokejportal.cz) 

po uzávěrce: České hokejistky po historickém postupu do čtvrtfinále podlehly na mistrovství světa 
v kanadském Kamloops Finsku 0:5 a budou hrát o konečné páté místo se Švédskem. (www.denik.cz) 

 

 

http://www.hokejportal.cz/clanky/ms-v-hokeji-2016-ceske-hokejistky-jsou-poprve-v-historii-ve-ctvrtfinale-ceka-je-finsko/
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