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Úvodník
Slovo  
šéfredaktora

Milí čtenáři, milé 
čtenářky,  
vážení přátelé Školních 
novin, 

máme tady prosinec, měsíc pohody 
a klidu, ale také předvánočního 
stresu, kdy přemýšlíme, jestli jsme 
něco nezapomněli koupit nebo 
upéct nějaký druh cukroví. Ale 
napadlo vás někdy, proč máme 
vánoční stromeček nebo kde se 
vůbec vzal? Naši redaktoři vám 
to napsali a ještě k tomu přidali 
několik receptů. Chcete koupit 
kamarádovi pod stromeček 
nějakou knížku, přečtěte si recenze 

na knihy ve ŠN.
Starý svět, olympijské hry, Mount Blanc, víte, co mají tato slova 
společného? Ano, je to Evropa – náš domovský kontinent. Naši redaktoři 
vám přiblíží její historii, představí vám některé evropské metropole, 
dočtete se o zahraničních zájezdech, kterých se můžete zúčastnit. Mnoho 
dalšího sipřečtete v našich novinách, které jsme spolu s dalšími redaktory 
pro vás napsali, nafotili a nakreslili. 
Přeji vám krásné a veselé Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2015.

Michal Novák, IX.A, šéfredaktor
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Redakční rada pracuje

Milí přátelé 
Školních novin, 
již desátým rokem vycházejí školní noviny 
na naší škole. Dalo by se říct, že už na nich 
není co vylepšovat, ale my si to nemyslíme. 
Přihlásili jsme se proto do projektu 
Minipodnikání na ZŠ, abychom se seznámili 
s tím, jak taková opravdová redakce, která 
vydává nějaký časopis, funguje. 
Chceme si zvýšit naši podnikatelskou 
gramotnost a seznámit se s praktickým 
chodem malého podniku. Budeme 
mít možnost vyzkoušet si podnikání 
„nanečisto“.
Celou tuto akci pro nás připravila firma 
JUNIOR ACHIEVEMENT, o.p.s. spolu s 
Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Je nás celkem patnáct, kteří jsme se do 
tohoto projektu přihlásili, a moc se těšíme 
na nové zkušenosti.
Průběžně budeme čtenáře informovat o 
naší činnosti na nástěnce Školních novin v 
1. patře školy.

Redakce Školních novin

Foto: Patrik Plavec /  Obrázek: Veronika Vaněčková, VIII.A

Foto:grafové:  Ondra a Patrik

Foto:  Patrik Plavec
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Josef Kholl
Pietní shromáždění

Pietní shromáždění u příležitosti 
připomenutí hrdinské smrti 
generála in memoriam Josefa 
Kholla

Dne 22. 9. 2014 proběhlo ve 
vestibulu naší školy pietní 
shromáždění k připomenutí 
hrdinské smrti generála Josefa 
Kholla, od které uběhlo již 70 
let. Josef Kholl studoval na naší 
škole. V té době to bylo reálné 
gymnázium. Pan PhDr. Josef Velfl, 
ředitel Příbramského muzea, nás 
celým aktem provázel a seznámil 
nás s jeho životem a hrdinskými 
činy za 2. světové války. Hudební 
doprovod k tomuto pietnímu 
shromáždění nám zajistila živá 
kapela “Svatohorští trubači“. 

Petra Mrkáčková,  IX.A

Foto: Patrik Plavec
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Josef Kholl
ROZHOVOR

Rozhovor s PaedDr. 
Josefem Velflem, 
ředitelem Hornického 
muzea Příbram
 
Tento slavnostní akt se nám velmi 
líbil. Jak Vás napadlo jej uspořádat?

Tím hlavním důvodem byla skutečnost, 
že přesně dnešního dne 22. 9. 2014 
je to 70 let od chvíle, kdy Josef Kholl 
generál IN MEMORIAM padl, a protože 
to byla velice významná osobnost 
z hlediska odboje, byl to významný 
občan našeho města, student vaší 
školy, tak jsme dospěli k závěru, že je 
důležité si tyto věci připomínat, takže 
jsme tuto akci ve spolupráci s dalšími 
členy uspořádali.

Podíleli se na tom i jeho potomci, 
měl jste možnost je poznat?

No, tak já se vlastně tou problematikou 
historie životních osudů generála 
Kholla zabývám už řadu let. Tady vám 
věnuji Sborník Podbrdsko,ve kterém 
je studie, kterou jsem psal někdy v 
roce 1995. Když jsem sborník dával 
dohromady, tak jsem měl možnost 
promluvit si některými rodinnými 
příslušníky, protože on měl bratra, měl 
setru a žila celá řada jeho spolužáků. 
A představte si, ta deska, co je tady a 
byla odhalena před těmi dvaceti lety, 
tzn. v  roce 1994, tak tehdy žilo ještě asi 
10 jeho spolužáků z reálky a ti právě 
tehdy iniciovali, aby se jeho památka 
připomněla. Takže já jsem měl 
vzpomínky od rodinných příslušníků, 
od spolužáků a hlavně od vojáků, 
od těch jsem měl nejvíc vzpomínek. 
Některé byly dokonce ze zahraničí 
z Velké Británie, ze Spojených států 
amerických. 

Nakolik si ceníte výpovědí členů 
rodiny, spolužáků, vojáků?

Tak tohle spadá do tzv. orální historie, 
tzn. historie zpracované na základě 
odpovědí, ústních svědectví. Člověk 

musí brát tato svědectví s určitou 
rezervou, protože se do toho vkrádají 
i třeba již zkreslené vzpomínky 
atd. Na druhou stranu je to asi 
nepostradatelný zdroj na doplnění 
těch faktografických materiálů, které 
máme k dispozici hlavně z archivů, no 
a to hraje dost důležitou roli. Jinými 
slovy – to, o čem jsem si přečetl např. 
v rozkazech, měl jsem k dispozici 
psané rozkazy, ve kterých se hovoří 
o tom, že bude převelen, nebo že ten 
a ten den povede pluk tudy a tudy, 
toto všechno se dostalo do vojenské 
dokumentace, kde jsou zkopírované 
celé jeho osobní spisy. Pak tam 
jsou jen suché faktografické údaje, 
pod kterými si člověk může něco 
představit. Detaily tam samozřejmě 
nikde napsané nejsou, ale jsou 
právě zapsané vzpomínky právě 
těch pamětníků, abychom si třeba 
připomněli, jak to tam probíhalo v tom 
trigonometru, nebo na tom svahu, že 
zkrátka tam šli, že se tam pozdravil se 
sousedním velitelem, dali si cigaretu, 
chtěl pokračovat dál a najednou, se 
v dokumentech popisuje, že došlo 
k přepadu minometnému, a že jeho 
úsek byl zabit. Takže jak to tam bylo, 
proč se to stalo, co? To už se dnes 
nikdo nedoví.

Proč myslíte, že dnešní mládež 
bude tato událost zajímat? Myslím 
si, že má trochu jiné zájmy.

To je samozřejmě věc názoru, každý 
z nás se nezajímá o historii. Obecně 
řečeno, asi bychom ty nejzákladnější 
věci vědět měli, protože každý z 
nás se někde narodil, někde žije a 
měl by mít základní informace o 
místě, kde žije. A vezměte si, že po 
příbramském regionu „neběhá“ 
zase tolik generálů a významných 
osobností, které se takhle zasloužili 
v boji za naši svobodu jako generál 
IN MEMORIAM Josef Kholl. Vy tady 
máte přímo v budově pamětní desku 
a váže se k tomu celá řada vzpomínek 
a podnětů. A patří to k základnímu 
povědomí každého člověka, aby se 
dokázal orientovat ve své minulosti či 

v minulosti svých předků.

Jak již zaznělo, v roce 1994 byla 
deska na památku generála 
IN MEMORIAM Josefa Kholla 
odhalena ve foyer naší školy 
(bývalé reálky). A nás by zajímalo, 
zda jste pomáhal s jejím návrhem? 

Tak ten text, co je na ní, jsem napsal 
já, jinak její umístění navrhli jeho 
spolužáci, tehdy jich žilo vlastně ještě 
deset. Když se ta deska odhalovala, 
financovalo ji město Příbram, tak 
se tady sešlo ještě asi 15 nebo 20 
jeho spolubojovníků, dokonce sem 
přiletěl jeden až ze Spojených států 
a někteří z Anglie. Dneska už nikdo z  
jeho spolubojovníků nežije, ani z jeho 
spolužáků. 

Děkujeme vám za rozhovor. 

Jan Šíma, IX. B a Michal Novák, IX. A
Foto: Patrik Plavec  



My a Evropa
Věstonická venuše
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Univerzita byla založena český králem 
a římským císařem Karlem IV, jako 
první vysoké učení ve střední Evropě, o 
čtyřech fakultách a pro čtyři národnosti

Věstonická Venuše je keramická soška 
nahé ženy vyrobená z pálené hlíny 
pocházející z mladého paleolitu a 
datována do období 29 000 – 25 000 
př.n.l.
Soška byla nalezena 13. července 1925 
v popelišti v horní části pravěkého 
naleziště mezi Dolními Věstonicemi 
a Pavlovem profesorem Karlem 
Absolonem. Soška ležela ve zbytcích 
pradávného ohniště rozlomená 
na dva kusy, které zpočátku ani 
nevypadaly, že patří k sobě. Teprve 
po očištění se ukázalo, že celek se 
podobá ženské postavě.
Je 11,5cm vysoká a v bocích 4,3cm 
široká. Materiál, který byl k její výrobě 
použit, je pravděpodobně směsí hlíny 
a vápence, obdobné drobné plastiky 
byly přitom většinou zhotovovány z 
kamene nebo kostí. K zajímavostem 
patří malý detail obličeje, velká prsa 
a boky. 
V současnosti je soška Věstonické 
Venuše v majetku Moravského 
zemského muzea v Brně.

L. Kraus, VI.

25 let svobodné České republiky v Evropě

V roce 2014 je to 25 let od doby pádu 
minulého režimu a je to také 25 let 
svobodné České republiky. Za jedno 
čtvrtletí prošla Česká Republika hodně 
událostmi, ať už těmi pěknými, tak těmi 
špatnými. Jak všichni vědí, nebo by 
měli vědět, tak naše novodobé dějiny 
začínají v roce 1989 krátkým obdobím 
setrvání Slovenska s Českem, poté 
došlo v roce 1993 k rozdělení a vznikla 
samostatná Slovenská republika a 
Česká republika. Do čela naší země byl 
zvolen spisovatel, dramatik a chartista 
Václav Havel. Další významná událost 
je vstup ČR do Severoatlantické aliance 
v roce 1999. V roce 2003 se ČR stala 
členskou zemí Evropské unie. 

Ale abychom nebyli jen u politiky, 
obrátím se na nejdůležitější a myslím 
si i nejemotivnější přírodní událost 
za poslední čtvrtstoletí – a to jsou 
celoevropské povodně. Ty nejsilnější 
byly v roce 2002 a byly nazývané jako 
stoletá voda. Byla zatopena velká 
města, jako Praha, Drážďany nebo 
Vídeň a Bratislava. Voda měla na 
svědomí desítky obětí a také desítky 
pohřešovaných lidí. Myslím si, že Česká 
republika a další evropské státy si 
dokázaly s touto vodou poradit.

Michal Novák, IX.A

Významné mezníky 
českých dějin  
v evropském 
kontextu

Obrázek: Valentýna Zítková



6

My a Evropa

 
Poselstvo krále mělo předat evropským 
panovníkům návrh na vytvoření mírové 
unie evropských států, ve kterém by měli 
jeho členové stejná práva a vzájemné spory 
by se řešily bez použití násilí.

Již od malička moje sestřenice jezdívala 
do Itálie, přesněji do San Benedetta del 
Tronta. Navštěvovala Itálii se svou rodinou 
za účelem rodinné dovolené. Ale vždy, když 
se s Itálií loučila, říkala si:,,Já se sem jednou 
vrátím.“ Kolem patnáctého roku jezdívala i 
na třítýdenní až měsíční dovolené, na které 
šetřila celý rok. Sháněla všechny možné 
brigády, aby mohla být v Itálii co nejdéle.

Hned jakmile složila maturitní zkoušku, 
dostala nabídku od cestovní kanceláře, 
se kterou jezdila právě do San Banedetta, 
aby odjela pracovat na léto do Itálie jako 
delegátka. Najednou byla v Itálii déle než 
jen na rodinné dovolené. Jako zástupce 

cestovní agentury pracovala Míša čtyři 
měsíce v roce. Pak odjela zpět do ČR na pár 
měsíců. Další rok odjela znovu v únoru a 
už tam zůstala sedm let. Samozřejmě přijela 
třeba na týden k nám, občas i s italským 
přítelem. A my pak za účelem dovolené 
jezdili za ní. Snažila si najít stálou práci, ale 
s teprve začínající italštinou, to byl velký 
problém. A jak mi sama vyprávěla, dělala 
číšnici, barmanku a různé takovéto práce“. 
Nakonec si našla místo v rezidenci, kde 
pracovala pro jednoho italského majitele na 
recepci, u kterého byla až donedávna. Tam 
si za čtyři měsíce vydělala to samé jako český 
pracovník za celý rok. Potkala tam také 
pracovnice z jiných koutů světa a poznala, 

že nezáleží na tom, jestli je člověk černoch 
nebo Turek. Za nějaký čas zjistila, že nejsou 
zdaleka tak nepřátelští, jak si o nich myslela. 
Poznala i italskou kulturu a zjištění, že 
někteří Italové na ni nahlížejí jako my občas 
na lidi ukrajinské národnosti, bylo velmi 
překvapující. 

A proč ukončila svoji práci na recepci? Už 
se jí asi stýskalo po rodině, a tak se před 
měsícem přestěhovala zpátky do České 
republiky. Teď je tu s námi, ale této své 
zkušenosti v zahraničí rozhodně nelituje.

Valentýna Zítková, IX. B

Sama v cizí zemi
„Poznala i italskou kulturu a zjištění, že někteří Italové na ni nahlížejí 
jako my občas na lidi ukrajinské národnosti, bylo velmi překvapující.“
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My a Evropa
Cizinci u nás nejsou cizí

Ve ŠN č. 19 jsme se zaměřili na Evropu. 
Většina z nás ráda cestuje, toužíme 
poznat nové země. Podle našeho 
průzkumu nejvíce dětí chce navštívit 
Paříž.
Mnoho cizinců se stěhuje  
do Evropy. Mají k tomu různé 
důvody, politická situace v jejich 
rodné zemi je neutěšená, nemohou 
ve své zemi svobodně projevovat 
své názory, nemohou tam sehnat 
práci. Ty důvody jsou opravdu různé. 
S dospělými samozřejmě cestují 
také děti a tyto děti chodí potom 
do školy v nové zemi. Mnoho dětí 
cizinců navštěvuje také školy v České 
republice. V letošním roce navštěvuje 
naši školu také několik cizinců. 
Někteří se český jazyk naučily rychle, 
některým to trvá déle. Tyto děti mají 
řadu problémů, jsou v nové zemi, 
nemají tady kamarády, mnohdy mají 
problém s bydlením, nerozumí svým 
spolužákům, chybí jim kamarádi  
z jejich rodné země.
Naše škola těmto dětem pomáhá, 
máme otevřený kurz výuky českého 
jazyka, který mohou navštěvovat 
cizinci z naší školy i z jiných škol  
v regionu.

Jaroslava Fousová

Císař a český král Rudolf II. přenesl svůj dvůr z 
Vídně do Prahy, která vzkvétá a stává se centrem 
evropské politiky a významným střediskem 
vědeckého  a uměleckého života. Působí zde např. 
Tycho Brahe nebo Johannes Kepler.

Pojedeme do Londýna
Tento školní rok pořádá naše 
škola zájezd do 
Velké Británie. 
Stejně jako 
pokaždé budou 
žáci ubytováni 
v hostitelských 
rodinách. Tentokrát 
se bude jednat o 
pobyt v hlavním 
městě, Londýně. 
Můžete se těšit na 
celodenní prohlídku Londýna, kde navštívíme 
např. Buckinghamský palác, Trafalgar Square a Piccadilly 
Circus, Covent Garden a také nejslavnější hračkářství TheHamley´s. 
Zajímavým lákadlem je také večerní projížďka na LondonEye. 

N a v š t í v í m e 
prehistorickou 
p a m á t k u 
S t o n e h e n g e 
a katedrálu 
Great Hall 
s replikou 
s l a v n é h o 
A r t u š o v a 
kulatého stolu. 
V plánu je i 
výlet lodí do 

londýnské čtvrti Greenwich, kde budeme mít možnost překročit nultý 
poledník. Žáci se nemusí bát, během pobytu bude dostatek času na 
zábavu a nákupy. Ti, co se nebojí, budou mít možnost vystoupat na 
nejvyšší mrakodrap v Londýně.

Text a foto: Kateřina Řehořová, IX.A
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Koněspřežná dráha České Budějovice 
– Linec byla první koněspřežnou 
železnicí na evropském kontinentu. 
Byla v provozu 40 let a je naší národní 
památkou

Zeptali jsme se deváťáků, které místo v Evropě by rádi navštívili

Nejraději bych se svojí rodinou a 

kamarády odjela za teplem. Nejvíce 

mě přitahuje Řecko, ještě jsem nikdy 

neletěla letadlem a myslím si, že by to 

byl pro mě i mojí rodinu velký zážitek. 

Až budu velká a budu si vydělávat 

svoje vlastní peníze, slíbila jsem 

mamce, že do Řecka pojede se mnou.

Moc rád bych navštívil 
Londýn. Protože mě toto 
město láká svou bohatou 
historií, rozlohou a 
hlavně krásou.  

Přála bych si navštívit 

Island. Vidět gejzíry 

a krásnou přírodu. 

Poznat zvyky a kulturu. 

Termální prameny mě 

také lákají.

Nejraději bych navštívil Norsko, protože je tam krajina jako z pohádky. Žije zde spousta zvířat, které jinde jen tak nevidíme.

Chtěl bych navštívit 
Francii. Vždy se mi líbil francouzský přízvuk. 
Rád bych navštívil 
Eiffelovu věž a prohlédl si Paříž z výšky.

Chtěl bych někdy jet do Španělska, podívat se do Madridu a zhlédnout nějaké fotbalové utkání. Dále mě velice zajímá Paříž, šel bych se 
podívat po památkách a do zdejších tajuplných katakomb.

Ráda bych navštívila 
Irsko. Už od malička 
mě láká. Líbí se mi ta 
krajina a seznámila jsem 
se tam bohužel online 
s dobrými lidmi. Jen 
škoda, že jsem nikdy 
mimo Česko nebyla a 
finančně se mi to ještě 
dlouho nesplní.

Já bych si přála navštívit 
Paříž, protože bych 
chtěla vidět Eiffelovu věž 
a také tam bydlí moje 
kamarádka, se kterou 
jsem se dlouho neviděla.

Jednou bych se chtěla podívat 
do Francie, poznat tamní 
kulturu, podívat se na 
Eiffelovu věž nebo plout na 
loďce po Seině. Prý je tam 
také úžasný Disneyland

Chtěl bych navštívit Řecko. 
Chtěl bych si prohlédnout 

zdejší památky a města. Také 

bych se rád vykoupal v moři.

Mým snem je navštívit 

Moskvu, protože mě lákají 

její památky, hlavně Rudé 

náměstí, také parky, budovy z 

dob carského Ruska.
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V období nacistické okupace, celé řady 
manifestací a smrt studenta Jana Opletala, 
bylo nařízeno uzavření českých vysokých 
škol a uvěznění několika tisíc studentů  
do koncentračních táborů.

ROZHOVOR

Valentýna Zítková z IX. B 
oslovila paní Mgr. Dagmaru 
Moravcovou a zeptala se jí na 
evropské projekty, do kterých 
je naše škola zapojena.

Do kterých zajímavých 
mezinárodních projektů je v letošním 
školním roce naše škola zapojena?
 
Původní projekty EU – Comenius skončily v 
loňském roce. Evropská komise spustila zcela 
nový program pod názvem Erasmus +. Ten-
to školní rok je pro nás rokem přípravným. 
S panem učitelem Šlemendou jsme vytvořili 
mezinárodní projektový tým školy. V rám-
ci projektu e-Twinning sestavil pan učitel 
Šlemenda skupinu evropských škol. Nyní 
máme náš projektový profil na Facebooku a 
začínáme s našimi partnery spolupracovat. 
Jsou mezi nimi žáci a pedagogové škol ze 
Švédska, Finska, Litvy, Portugalska a mož-
ná i z Irska. Nyní vymýšlíme témata a obsah 
projektu, aby byla zajímavá a líbila se. Naše 
škola bude koordinovat celý projekt. Ke 
vzájemné komunikaci mezi partnery pou-
žíváme především ICT nástroje a angličtinu. 

Jaký je cíl a smysl těchto projektů?

Cíl je velmi prostý – setkávání žáků různých 
zemí, poznávání jejich kultur a tradic prožit-
kovou metodou, využívání cizího jazyka ke 
komunikaci a navazování nových přátelství 
mezi mladými lidmi z odlišných evropských 
států. Rovněž tak i pedagogové spolupracují 
na společných tématech projektu, vytvářejí 

se žáky různé výrobky, plánují společná se-
tkání žáků a pedagogů v různých partner-
ských zemích. Naši žáci poznávají život v rodi-
nách svých kamarádů v různých evropských 
zemích, navštěvují školy svých kamarádů a 
zúčastňují se výuky. Jsou nuceni používat cizí 
jazyk k základní komunikaci, učí se osobní 
odpovědnosti. Pedagogové mají možnost 
navštívit partnerské školy, setkávat se s pe-
dagogy a předávat si zkušenosti. Občas také 
„okoukneme“ něco jiného. Takto vzniklo na-
příklad pódium v aule, zpestření pitného reži-
mu ve školní jídelně o „citrónovou“ vodu atp.
 
Jakou funkci v těchto projektech 
máte vy? Co musíte dělat, aby 
fungovaly dobře?  

Zpočátku jsem mezinárodní projekty koor-
dinovala sama. Nejdříve musíte najít vhod-
né partnery z různých zemí, kteří by měli 
zájem spolupracovat s Vámi na projektu a 
navrhovaném tématu. Poté musíte vyplnit v 
anglickém jazyce mnohostránkový formulář 
a odeslat jej do Bruselu. Pak napjatě čeká-
te, zda byl váš projekt schválen. Musíte vést 
zdlouhavou a náročnou komunikaci se vše-
mi partnerskými školami. Aby projekt dobře 
fungoval, musíte mít časový harmonogram 
práce na projektu a finanční rozpočet. Rov-
něž musíte nadchnout pedagogy ve škole a 
vytvořit si tým, který bude se žáky pracovat, 
umí cizí jazyk. Po příchodu pana učitele Šle-
mendy na naši školu jsem ho oslovila, zda 
by se mnou nechtěl spolupracovat na mezi-
národních projektech. Nyní jsme již sehraný 
tým a musím říci, že je spolehlivý a nápaditý. 
V budoucnosti bude mým kvalitním nástup-
cem v koordinaci projektů. 

Změnila byste něco na těchto 
projektech?

Určitě bych zjednodušila náročnou admini-
strativu celého grantového projektu a dala 
bych více prostoru samotným aktivitám pro-
jektu. Zároveň bych poskytla více peněz na 
výjezdy žáků a pedagogů základních škol na 
partnerská setkání v zahraničních školách, na 
získávání zkušeností při dlouhodobějších stá-
žích v partnerských školách.
 
Co Vám osobně tyto projekty přinášejí 
a na co ráda vzpomínáte?
 
Velmi ráda vzpomínám na projekt Lifestyle – 
se školami z Norska, Dánska, Španělska, Itá-
lie a naší školy, při němž výborně fungovala 
komunikace mezi pedagogy i žáky. V tématu 
projektu se každý našel a jednotlivé školy 
zpracovávaly různá témata (sport, koníčky, 
móda, hudba, jídlo a zvyky). Naši žáci také vy-
pracovali společnou mezinárodní webovou 
stránku celého projektu, která byla chlou-
bou projektu. Nezapomenutelný byl zážitek 
z návštěvy norských fjordů a přírody. Velmi 
pěkný byl i projekt „Fit forfun and fit forlife“, 
v němž mezinárodní olympijské hry partner-
ských škol vyhráli žáci naší školy. Výjezdů do 
zahraničních škol se zúčastnilo nejvíce žáků i 
pedagogů ze všech projektů. Dodnes mám s 
pedagogy z některých projektů velmi úzké a 
vřelé přátelské vztahy. Pocit, že máte někde 
ve světě přátele je nenahraditelný a to je to, 
co daly mezinárodní projekty mně osobně 
kromě profesních zkušeností. 
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V Praze byla 17. listopadu 1989 brutálně potlačena 
studentská demonstrace a byla odstartována 
„Sametová revoluce“. Hlavní postavou sametové 
revoluce v Československu byl dramatik a disident 
Václav Havel, který byl 29. prosince 1989 zvolen 
prezidentem Československa.

Londýnské oko

Při návštěvěVelké Británie jsme si 
nemohli nechat ujít atrakci “Londýnské 
oko“. Je to obrovské kolo, vysoké 132m a 
má 32 prostorných kabin. Na jeho výrobě 
se podílelo několik států (Německo, 
Francie, Itálie…), ale dokonce i Česká 
republika, která vyrobila hřídel a náboj 
kola. Protože se počasí opravdu vydařilo, 
měli jsme úžasný výhled na celý Londýn. 
Je to jeden z mých nejlepších zážitků…

Text a obrázek: Petra Mrkáčková, IX.A

 
V Paříži jsem byla tenhle rok o prázdni-
nách. Asi jako většinu mě nejvíce zaujala 
Eiffelova věž. Moc jsem se těšila na tento 
zážitek, a tak jsem chtěla určitě až naho-
ru. Nahoru jsme jeli výtahem, protože 
se nám moc nechtělo šlapat tak vysoko. 
Hned jak jsme vylezli z výtahu, uviděli 
jsme moc krásný výhled. Měli jsme štěstí, 
že jsme měli krásné počasí, díky němuž 
jsme viděli nejvýznamnější památky Paří-
že. Eiffelova věž je 324 metrů vysoká, pro 
představu jenom její dolní patro je vy-
soké 57 metrů a Petřínská rozhledna má 
celkovou výšku 65,5 metrů. Při optimální 
viditelnosti lze z vrcholu dohlédnout až 
do vzdálenosti 67 kilometrů. Maximální 
pohnutí vrcholu a to při velmi silném 
větru je 12 centimetrů. 

Michaela Bučilová, VIII.C

Eiffelova věž Nejnavštěvovanější památky Evropy

Evropa je středem kulturního světa a zaznamenává ročně miliony 
a miliony turistů. Mezi nejnavštěvovanější města z celosvětového 
měřítka se řadí Paříž, Londýn či Řím. Turisté do těchto měst přijíždějí 
kvůli široké nabídce památek.  
Koloseum - antický amfiteátr, který sloužil v dobách starověkého Říma ke 
gladiátorským zápasům

Eiffelova věž - 324 metrů vysoká věž vybudovaná na konci 19. století u 
příležitosti světové výstavy v Paříži

Galerie Louvre - jedna z největších galerií na světě původní sídlo francouz-
ských králů, sbírky obnáší velký počet uměleckých děl

Chrám svatého Petra ve Vatikánu - největší světový křesťanský chrám. 
Vytváří centrum křesťanského státu Vatikánu (sídlo papeže).

Tower Bridge - most v Londýně vedoucí přes řeku Temži stojící vedle zná-
mého londýnského hradu Toweru.

Anna Davidová, Ema Davidová
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Smlouva o přistoupení České republiky a 
dalších devíti evropských zemích k Evropské 
unii vstoupila v platnost 1. května 2004. V 
České republice se ke vstupu do Evropské unie 
vyslovili občané. Poprvé o mezinárodní smlouvě 
rozhodovali v referendu.

ROZHOVOR

Provdala jste se do Čech ve svých 
25 letech. Bylo to těžké? Jak se vám 
Čechy líbí?

„Ano, ano. Můj manžel nechtěl jet do An-
glie, a tak nezbylo nic jiného, než abych 
jela s ním do tehdejšího Československa. V 
roce 1945, když jsem tu byla první rok, to 
bylo jazykově velmi těžké, ale další roky to 
bylo lepší a lepší, ale česky ani dnes spíše 
neumím, než umím.“ Dodává s úsměvem.
„Čechy se mi líbí. Krásná příroda, kultura, 
atd. Jen ta politika by mohla být lepší.“

Co vaše děti a vnoučata? Co říkají 
na to, že jste Britka?

„Já mám dokonce i pravnoučata.“ Říká ra-
dostně.
„Moje děti a vnoučata to berou výborně 
a sami Anglii často navštěvují. Angličtinu 
ovládá výborně moje vnučka, ale zato můj 
syn – ten neumí pořádně ani česky.“

Jaký máte názor na britskou 
královskou rodinu, ačkoli už nejste 
Britka? 

„Michale, na to se nedá tak lehce odpově-
dět, právě protože tam už tak dlouho neži-
ji. Myslím si, že královna má velmi těžkou 
práci, kterou zvládá výborně. O Camille si 
myslím svoje. William a Kate jsou krásný 
pár. Kate pochází ze střední třídy a nebylo 
pro ni jistě lehké, aby si zvykla na králov-
ské povinnosti, ale oba to zvládají na jed-
ničku.“

Jak jste prožívali komunistický 
režim?

„O tom nerada mluvím, ale něco málo ti 
povím. Po únoru 1948 jsme si s mužem 
mysleli, že je to začátek konce a bohužel 
to byla pravda. Ačkoli to dodnes nechápu, 
byli jsme označeni jako špioni. Dokonce 
jsme se několik týdnů schovávali v lese.“

„Nezlob se, ale už o tom nechci mluvit.“

A jezdíte za příbuznými do Velké 
Británie?

„Už tam bohužel příbuzné nemám – ze-
mřeli. Mám tam ale velmi dobré přátele, 
kteří jezdí spíše sem, protože nemohu moc 
chodit a bylo by to pro mě složité.“

Yvonne, moc vám děkuji za 
rozhovor a přeji vše dobré, hlavně 
zdraví.

Michal Novák, IX.A

Rozhovor s paní Yvonne Šebesťákovou – rozenou Britkou a 
vdovou po československém válečném pilotovi v Britském 
letectvu, ale také již s 94 letou „babičkou“, která žije v 
Čechách od roku 1945 a která je otevřená skoro každému 
rozhovoru.

Ondra, Michal, Petra, Kačka, Žaneta, Honza a Anička



Evropské metropole

My a Evropa

Když se dnes řekne evropská metropole, 
každý si správně představí velké 
centrum. Ale málokdo by dokázal 
vysvětlit, co to vlastně metropole je. 
Jaký je pravý význam slova metropole? 
Odborné vysvětlení slova metropole je 
takové, že metropole je významné, ať už 
politicky, historicky či snad nábožensky, 
velké centrum určené části. Rád bych 
vám některé evropské metropole 
představil. Vybral jsem tyto: Londýn, 
Paříž, Praha, Vídeň. Toto jsou dle mého 
názoru evropské metropole obecně 
známé. Ne že bych pochyboval o tom, 
že někdo neví, že Londýn je hlavním 
městem Velké Británie, Paříž hlavním 
městem Francie atd., ale myslím si, 
že ne příliš mnoho lidí ví o různých 
zajímavostech těchto míst.

Londýn
Přitahuje turisty z celého světa a to nejen 
díky své okouzlující kráse, ale i bohaté 
historii, která zasahuje až do 1. st. Je to 
hlavní město Velké Británie. Prochází 
jím nultý poledník. Když se podíváte na 
jakoukoli fotografii, z 99% na ní bude 
Big Ben, Tower Bridge, Tower, nebo 
Londýnské oko. Důvod toho je prostý. 
Tyto čtyři památky jsou jasným znakem 
Londýna a dávají znamení, že Londýn je 
jak historické město, tak město, co jde s 
dobou. 
I když by to skoro nikdo neřekl, Londýn 
obsazuje jedny z prvních světových 
příček, co se týče velikosti a zalidnění. 
Dokonce je větší než New York. 
Kdo trochu studoval londýnské dějiny, 
tak jistě ví, že v roce 1666 Londýn 
zachvátil veliký požár, který ho zničil 
více jak polovinu. Obnovit město trvalo 
přes deset let. Někteří lidé věřili, že to 
byla veliká daň Bohu, a proto Londýn 
už nikdy nepostihla morová epidemie. 
Stejně tak jako má tahle událost svou 
legendu, má ji i londýnský Tower…

Vídeň
Po dlouhá léta byla naším hlavním 
městem, nejdříve jako hlavní město 
Habsburské monarchie, pak jako hlavní 
město Rakouska-Uherska. Dnes a 

vlastně celá staletí leží na řece Dunaj, 
která je pro Rakousko důležitá.Vídeň 
nebyla však vždy středem pozornosti a 
to se mnohým nelíbilo. 
Např. během 2. světové války byla Vídeň 
a celé Rakousko připojena k Německu a 
v tu chvíli ztratila svou moc, protože se 
hlavním městem stal Berlín. Po ukončení 
2. světové války, byla rozdělena do 4 
okupačních zón SSSR, Francie, Velká 
Británie a USA, které Vídeň spravovaly 
po deset let. V 70. letech minulého 
století se město dočkalo velikého 
rozvoje a rozmachu a Rakousko se stává 
neutrálním. Díky tomu má ve Vídni 
sídlo mnoho mezinárodních organizací 
UNIDO, IAEA a OBSE.
V roce 2001 byla Vídeň zapsána na 
seznam světového dědictví UNESCO. 
Jedním z největších lákadel,proč 
navštívit Vídeň, je zábavní park Prátr.
Park Prátr, který se rozkládá na břehu 
Dunaje, původně sloužil jako pouhý 
park pro tehdejší šlechtu k odpoledním 
projížďkám v kočáře. Rapidní rychlostí se 
toto místo stalo oblíbeným a císař Josef 
II. V něm dal vybudovat restauraci. V roce 
1873 se zde konala poprvé (jinde než v 
Paříži či Londýně) Světová výstava. Dnes 
a již po dlouhou dobu parku dominuje 
obří kolo, přestože v roce 1945 utrpělo 
velké škody bombardováním, dnes plně 
funguje.

Paříž
Frederyk Chopin jednou řekl: ,,Paříž je 
všechno, co chceš!“ a platí to dodnes. 
Nejznámější pařížskou dominantou je 
samozřejmě Eiffelova věž, přezdívaná 
také jako Železná dáma. Když se chcete 
dostat na samý vrchol, musíte zdolat 
1665 schodů, ale výhled bude stát za to.
Avšak původně se věž Pařížanům 
nelíbila, byla považována za monstrum. 
Spisovatel Guy de Maupassant, kritik 
Eiffelovy věže, dokonce pravidelně 
navštěvoval v ní umístěnou restauraci s 
tím, že je jediným místem v Paříži, odkud 
se na věž nemusí dívat! V Paříži je také 
jedno z největších muzeí na světě. Ano, 
řeč je o Louvru, ve kterém je mimo jiné k 
vidění Mona Lisa. Je tu vystaveno 35 tisíc 
exponátů. To znamená, že kdybyste nad 
každým exponátem strávili 30 vteřin, 

trvalo by vám 3 roky, než byste ho celý 
prošli.
Takže pokud se chystáte do Paříže, 
nezapomeňte si přibalit i pevné boty.

Praha 
Neodmyslitelnou součástí Prahy je 
Pražský hrad, který slouží jako sídlo 
našeho prezidenta. Dokonce je zapsán 
v Guinessově knize rekordů jako největší 
hradní komplex světa a jeho výměra činí 
7 hektarů.
Zajímavým faktem je i to, že nejdelší ulice 
Prahy měří 15,5 km. Řeč je o Strakonické 
ulici. Zabralo by vám to nějakou tu 
hodinu, než byste jí celou prošli.  Pokud 
ale nejste příznivcem chůze, doporučuji 
vám se podívat na požární uličku, která 
spojuje ulici U Lužického semináře a 
řeku Vltavu. Dlouhá je asi 10 metrů a 
široká jen 70 cm. Provoz tam řídí semafor, 
jelikož je tak úzká, že by tam dva lidé jen 
těžko prošli najednou. Traduje se, že tu 
jedna poněkud objemnější německá 
turistka uvízla. Dostávala se odsud přes 
dvě hodiny.  
V Praze lze také najít několik hotelů. 
Nejdražším je hotel FourSeasons, za 
nejdražší apartmá zaplatíte asi 130 
tisíc za noc. Avšak v ceně je snídaně a 
volné parkovací místo, což je v Praze 
velmi cenné. Svůj pobyt tu strávili 
například Woody Allen či Beyoncé. 
Dalším zajímavým hotelem je hotel 
InterContinental. Je také velmi drahý, 
nemohou si ho dovolit všichni. 
Všichni ne, Michael Jackson však ano. 
Dokonce řekl: ,,Kde se socha objeví, 
tam zavítá i Michael.“. A tak se také stalo. 
Na Letné byla vztyčena jeho socha v 
nadživotní velikosti při uvedení alba 
HIStory na trh. Michael se mohl ze svého 
hotelového pokoje v 8. patře dívat na 
svou obří sochu, postavenou přímo v 
místech, kde stával Stalinův pomník. 
Dnes už tam Michaelova socha není. 
Nyní je v nizozemském Haagu.  Místo ní 
tam stojí Pražský metronom. 
Ale myslím, že Praha na Michaela 
Jacksona stejně nikdy nezapomene!

Jan Šíma a Kateřina Kolářová, IX. B
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ANGLICKÉ LISTY

LANGUAGE SCHOOL
When I was eight I started with English 
lessons. The beginning was, when I was 
attending the third grade and my mum 
asked me, if I wanted to study English 
at the Language school in Pribram, 
so I said YES, because I wanted to try 
something new in my life. When I had 
my first English lesson I was afraid, but 
it was perfect. Now I am four-teen and 
I attend the same lectures. The lecturer 
is very nice and a good teacher for me. 
I like her. In our group there are only 4 
students. I think it is better than we are 

for example 10 students, because our  
lecturer has more time for each of us. 
In our lessons we speak a lot of English 
and it is very important, because I think 
my English is getting better. Usually we 
play some games in English or we sing 
some traditional British songs. Even I 
have friends in this Language school 
and I meet them outside. I think I am 
lucky, that I started with English lesson 
because I have other good friends.  
I enjoy it and I think it not so difficult.

 
 
Vocabulary: 
grade - třída 
try - vyzkoušet  
lecturer - lektor 
(ka)  
even - dokonce 
important - důležité   
getting better - zlepšovat se, (čím dál 
lepší) 
enjoy - těšit se (užívat si)

Veronika Fialová, IX.A
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INTERVIEW WITH 
ADELE ABOUT HER 
ENGLISH HOLIDAY
Me: You visited England. Who was with 
you?

Adele: I visited England with the 
Student Agency.

Me: Where did you accommodate?

Adele: Me and my friends were 
accommodated in a British family.

Me: Do you have some experience from 
England? 

Adele: Yes, of course. I think my English 
is better and I became independent.

Me:  What did you like most?

Adele: I think it was, when me and my 
friends  went to a Carnival.

Me: Do you have some plans to see 
England again?

Adele: Yes I have. I want to see England 
next year.

Me: Did you have some problems with 
English?

Adele: No, we did not have problems 
with English. With my friends we mostly 
helped each other.

Me: Okay, thank you for the interview 
and Goodbye.

Adele: Goodbye.

Veronika Fialová, IX.A

MIND MAP

A. a E. Davidovy
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HALLOWEEN
Halloween is a very popular holiday in 
America, England, New Zealand and 
other foreign countries. Halloween is 
celebrated on 31 st November.

The title Halloween consists of words 
-Hallow eve- That means that people 
worship dead men and they respect 
them.

Halloween is a holiday of children in 
present. Children dress costumes of 
mystical creatures and they go carolling. 
When they are carolling they say trick 
or treat and people who live in a house 
give them sweets.

If people don´t give sweets to children 
they play tricks on them. ( for example : 
painting on a car or a door ) 

Main symbols of Halloween are ghosts, 
black cats, potions, blood, bats, Jack-O´- 
lanterns and black and orange colour 
mainly.

And Now a Quiz ! 

Which day is Halloween celebrated ?

A, 26 October  
B, 31 November   
C, 14 July  
D, 29 November

What Children say while carolling ?

A, Join or die  
B, We don´t like Batman  
C, Give us some sweets                    
D, Trick or treat

What Is NOT  one of Halloween 
symbols ?

A, bats   
B, orange colour   
C, teacher    
D, potions

     
  Jan Limpouch, VIII. A

SCHOOL HALLOWEEN CELEBRATION
Best Pumpkin Award 

1st place  Pinkava Pavel 8. B
2nd place Kočí Jiří  6. B
3rd place Votava Aleš  8. A

Foto: P. Slemenda
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PROJECT WITH 
NORWAY STUDENTS
This year the ninth graders have 
a chance to work with Norwegian 
students. When our English teacher 
Šlemenda was in Portugal attending a 
teacher training he met the American 
teacher who lives in Norway. They 
agreed that we (Czech students) will 
chat with Norwegian students. The aim 
is to learn about our Norwegian friends 
and we will do some projects 

for school and get some information 
about them. Now we are waiting for the 
start of this project. From our side the 
project is ready. But we must wait for all 
information andcontacts from Norway. I 
hope we will enjoy it!

                              Monika Hovorková, IX.A

FOCUS ON 
CONFUSED WORLD
Wonders of my mind 
(or a result of thinking a bit more than 
recommended)

What would happen less likely 
happen than winning in a lottery?

 
 
1. Raw Shnitzel Wreck 
Well it’s a very simple idea. The chance 
that a raw schnitzel lands on your head 
is less probable. Just compare the 
number of people that were the part of 
this very rare event with the number of 
people that have won the lottery.

 
 
 
 
2. Real Love 
That’s a very simple idea. The one that 
really loves you will less probably leave 
you than winning a lottery (just let me 
point out that the chance that you’ll 
really win a lottery is very, very, very 
low). I’ll give a shot for Sazka.

Brain Explosióón*
* No explosive or flammable content 
included (unfortunately).

Just few mind-blowing  things

Did you know...                            

Your brain is shrinking as you get older. 
(if you have one) It’s a old joke don’t try 
to be original).

(Miloš Zeman is old too and no one 
cares so don’t complain me).

People that sleep 6-7 hours have a 
bigger life expectancy than those who 
sleep 8 hours. 

(Let’s have a bed time a bit later).

If Bruno Mars catches a grenade he will 
die.

Purchasing plane tickets while 
browsing in incognito mode will lower 
the price.

Rather Uknown, VIII. A

SCOTTISH 
REFERENDUM
The referendum started on 21st May 
2013 when Scottish parliament was 
suggesting law about the referendum. 
The Scottish parliament was presenting 
this law on 14th November and after 
passing it on 17th December Her 
Majesty Queen signed the law. The 
question of referendum was: “Should 
Scotland be an independent country?”

Elections were in 18th September 
2014. The result of referendum is that 
Scotland is the part of United Kingdom. 
Because 55,3% of voters were vote for 
unseparated Scotland.

Jan Šíma, IX.B



 

Německé listy
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

heute gibt es eine Möglichkeit euch zu zeigen,dass Deutsch zu lernen gar nicht so schwer ist, dass der Deutschunterricht gar nicht so 
trocken und ernst ablaufen muss. In diesem Schuljahr haben wir für euch einen Wettbewerb. Es ist nur nötig ihre Antworte und 
Lösungen letzte Woche in diesem Jahr abzugeben. Der Gewinner kann an einem Ausritt teilnehmen. 

• Was bedeutet Deutsch für mich? ( Suche eine Antwort oder schreib deine eigene Antwort.)             

 Morgen, morgen,       Courage ist gut,                                               
nur nicht heute,                         Jeder Anfang ist schwer.  aber Ausdauer besser.                                
sagen alle faulen Leute.      (Theodor Fontane) 
(Sprichwort nach Christian Felix Weiße) 

                                                                                                               

              Aus nichts wird nichts, 

            das merke wohl, 

    wenn aus dir was werden soll. 

               (Mathias Claudius) 

Eine Brücke zur Welt. 

 

     Deutsch zu lernen eröffnet immer 

weiteren Türen in verschidenen Gebieten. 

Bára Placatková, VIII.A

Mein Deutsch 

In der siebten Klasse musste ich mit Deutsch anfangen.  
Es war furchtbar schwer. Ich dachte, dass werde ich es nie lernen.  
Aber nach kurzer Zeit merke ich, dass das nicht so schlimm ist,  
wie es aussieht. 

Nach dem ersten Test dachte ich, es muss eine Fiasko sein.  
Ich konnte meinen Augen nicht glauben.  
Es war ohne Fehler und ich hatte Zensur  eins mit einem Stern. 

Am Anfang lernten wir nur die Gründe, aber jetzt konjugiren wir,  
rechnen und erzählen und das allles auf Deutsch.  
Und das alles ist nötig, weil es um eine Weltsprache geht. 

Im Winter fahren wir nach Passau und ich freue mich,  
dass ich endlich meine Sprache versuche. 

Ondřej Kramář, VIII.B
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Recenze

Recenze na knihu: Prožila jsem něco 
neuvěřitelného 
Autor: Věra Řeháčková
Žánr: dívčí román

Obsah:
Hlavní postavou, (vypravěčem) je dívka v 
tanagerském věku jménem Lenka. Dívka 
žije jen se svým otcem v bytě, protože 
její matka je silná alkoholička a odmítá 
se jít léčit. To vše může být příčinnou 
nedostačujícího prospěchu Lenky. Později 
se k jejímu otci nastěhuje nová přítelkyně 
(Lenky „macecha“) a mají v plánu se co 
nejrychleji vzít. „Macecha“ má fungující 
šťastnou rodinu na rozdíl od Lenky. Její 
syn Patrik vlastní fitcentrum. Žije se svojí 
manželkou Ninou a vychovávají spolu 
tříletého syna Borise. Nina je původem z 
Ruska a zajímá se o léčbu šungitem, který 
se nachází jen v daleké Karélii. Kámen 
je schopen vyléčit lupénku a jakékoliv 
zranění. To Lence změní život. Lenka a 
Patrikova rodina se vydá šungit hledat až 
do daleké Karélie.

Hodnocení:
Tuto knihu jsem strašně ráda přečetla a 
moc se mi líbila. Navíc jsem se dozvěděla, 
že kámen jménem šungit doopravdy 
existuje. Kdybych měla možnost, šla bych 
ho také hledat a pomáhala ostatním, kteří 
to potřebují!

Veronika Fialová

Prožila jsem něco neuvěřitelého

Recenze na knihu: Pes - výchova a výcvik
Autor: Gwen Bailey

Máte štěně, zlobí a vám se honí hlavou 
spousta otázek? Kdy začít s výchovou 
štěněte? Lze tytéž metody použít pro 
mláďata různých plemen?  Jak často 
jednotlivá cvičení opakovat? Je správné 
během výcviku štěně odměňovat? V tom 
případě je tato kniha přímo pro vás! Hravě 
vám odpoví na tyto a spoustu dalších 
otázek.

Petra Mrkáčková, 

Pes - výchova a výcvik
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Recenze

R.U.R. – Karel Čapek

Nově do naší školní  knihovny byla 
dokoupena slavná antiutopická divadelní 
hra od Karla Čapka R.U.R. V této knize 
poprvé zaznělo slovo Robot. Tato kniha 
je často zmiňována u maturity, a proto si 
myslím, že neuškodí si tuto knížku přečíst. 
Děj je jednoduchý, dá se snadno pochopit 
a také lze o knize a jejím autorovi dlouze 
povídat.

Válka s mloky – Karel Čapek

Kniha se nově také objevila v naší školní 
knihovně volně k zapůjčení. Byla napsána 
jako reakce na hrozící nebezpečí fašismu, je 
pro nás varováním před jakoukoliv totalitní 
ideologií. Dává spoustu otázek, nad kterými 
by se měl člověk zamyslet. Co všechno je 
člověk schopen udělat pro zisk? To s klidným 
svědomím obětuje vše, včetně svého lidství? 
Vždyť asi ne náhodou je vůdcem mloků 
člověk. Válku s mloky by si měl, myslím, 
přečíst každý. A ještě důležitější  je se nad 
touto knihou zamyslet. Myšlenky jsou 
někdy opravdu znepokojující.

Mikulášovy prázdniny – 
Goscinny Sempé

Tak a teď něco pro menší. Knížka je opět 
k zapůjčení nově v naší školní knihovně. Je 
to třetí díl ze série Malý Mikuláš. Jelikož se 
děj těchto příběhů odehrává o prázdninách 
mimo město, nevystupují zde Mikulášovi 
přátelé ze školy. Četla jsem dříve první 
díl z této série a moc se mi líbil. Určitě 
doporučuji přečíst obzvlášť menším dětem, 
které rády čtou. Děj je jednoduchý na 
pochopení.

Tereza Dohnalíková

Nové knihy ve školní knihovně
„Válku s mloky by si měl, myslím, přečíst každý. A ještě důležitější  je se 
nad touto knihou zamyslet. Myšlenky jsou někdy opravdu znepokojující.“

Strážci galaxie 
Scénář: James Gunn, Nicole Perlman
Režie: James Gunn
Film byl natočen v USA.

Je to akční film o vesmírném 
dobrodružství Petera Quilla, který 
je poslední dobou napadaný 
nájemnými zabijáky, od té doby 
co padouchovy Ronanovi ukradl 
tajemnou kouli. Aby mu unikl, musí 
své síly spojit s Rockerem, Grootem, 
Gomorou a Draxem Ničitelem. Ale 
když Peter objevil skutečnou moc 
koule, která ohrožuje celý vesmír, 
musel vynaložit všechny své síly, aby 
se jeho parta sjednotila a táhla za 

jeden provaz. Protože v posledním 
boji jde o vše, musí zachránit galaxii.
V hlavních rolích: ChrisPratt, Zoe 
Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, 
Bradley Cooper, Lee Pace
Mé hodnocení: film je zajímavý a 
myslím si, že by se vám mohl líbit. 
Je hodně akční. Je to film, na 
který se začnete dívat a 
už se 

neodtrhnete, je napínavý. Herce jsem 
vůbec nepoznala, díky pečlivému 
zpracování kostýmů.

Tereza Říčařová, VIII.B
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Sport

Školní sportovní liga začíná již tradičně 
soutěží v přespolním běhu. Letos se v 
této soutěži nebývale dařilo našim žákům 
a žákyním z prvního stupně. Získali pro 
naši školu nejvíce bodů za poslední roky. 
Velice dobře běžela i děvčata z osmých 
a devátých tříd. Z jednotlivců vynikly 

sestry Tereza a Bára Placatkovy. Obě se 
mohly radovat z vítězství. 

Na dobré výsledky z předchozích let 
bohužel nedokázal navázat chlapecký 
fotbalový tým. Poprvé za poslední čtyři 
roky nedokázal postoupit z okrskového 
do okresního kola. Ve skupině uhrál 
pouze jednu výhru a to na postup stačit 
nemohlo. Tak doufejme, že to příští rok 

bude lepší.

V loňském školním roce byl do 
celoročního sportovního soupeření 
zařazen poprvé i florbal. A nám se 
poměrně dařilo. Turnaj již odehráli 
kluci kategorie II (4. + 5. třídy) a též 

nejstarší kluci (8. + 9. 
třídy). Konkurence se 
v tomto sportu zvyšuje 
velice rychle a nám se 
ani v jedné kategorii 
nepodařilo ze základní 
skupiny postoupit do 
finálových bojů. V 
okresním finále hraném 
na Dobříši nás však 
reprezentovali dívky i 
chlapci kategorie III (6. 
+ 7. třída). A dařilo se 
jim opravdu náramně. 
Kluci dva zápasy vyhráli 
a dva prohráli, což 
stačilo na krásné 3. 
místo. Navíc v sestavě 
bez jediného sedmáka. 
Největším úspěchem 
podzimu je jednoznačně 

vystoupení našich florbalistek. Děvčata 
ze 7. A a 7. B se stala zcela zaslouženě 
vítězkami okresního kola. Prohrála sice 
jedno utkání, ale na celkové vítězství to 
nakonec stačilo a mohou se tak těšit boje 
o krajský titul. Gratulujeme!!!

Na začátku listopadu se hrál také tradiční 
fotbalový turnaj „O pohár starosty 
města“. Smíšená družstva žáků a žákyň 

6. a 7. ročníků měří své síly ve sportovní 
hale na plaveckém bazénu. Jednalo se o 
čtvrtý ročník tohoto turnaje. Náš tým 
poskládaný opět vesměs z žáků šestých 
ročníků ve všech utkáních statečně 
bojoval. Proti sedmákům však nedokázal 
vstřelit branku a tak se boje o medaile 
odehrávaly tentokrát bez naší účasti. 
Nenavázali jsme tak na loňské třetí 
místo. Toto družstvo má však velkou 
perspektivu a může na nejvyšší příčky 
dosáhnout v příštím ročníku turnaje.

V hodinách tělesné výchovy a 
sportovních her se nyní budeme 
připravovat především na zimní a jarní 
turnaje v basketbalu. Držme našim 
žákům palce. Podzim nám nevyšel úplně 
podle našich představ.

V druhé polovině listopadu se všichni 
žáci školy zúčastní projektu „Týden pro 
lepší kondici“.

Během hodin tělesné výchovy plní 
předem stanovené disciplíny jako 
například skok z místa, skok přes 
švihadlo, člunkový běh, šplh a další. 
Výsledky jednotlivců i celých tříd visí na 
nástěnce u kanceláře školy.

Jan Jendruščák

Podzimní výsledky
„Náš tým poskládaný opět vesměs z žáků šestých ročníků 

 ve všech utkáních statečně bojoval.“
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Sport
Crossfit

Je to cvičení, které zlepšuje fyzickou 
kondici. Nepoužívají se při něm 
posilovací stroje, které známe z 
posilovny. Využívá se náčiní (např. činky, 
medicimbály) a cvičí se s váhou vlastního 
těla pomocí funkčních cviků s vysokou 
intenzitou. Dělají se základní cviky, jako 
jsou kliky, shyby, dřepy, lehy sedy a do 
toho je vložen běh. Tréninky jsou velmi 
rozmanité, dá se říci, že každý trénink je 
jiný. Smyslem cvičení je připravit lidské 
tělo na různé životní situace, kde je třeba 
být fyzicky a všestranně připravený. 
To znamená poradit si například se 
zvednutím těžkého předmětu, zdolat 
vyšší překážku nebo rychle doběhnout 
k nějakému cíli.

Petra Mrkáčková

Historie 
jachtingu 
Plavba na plachetní lodi je pravěký 
vynález, po tisíciletí používaný jako 
způsob vodní dopravy. Předpokládá 
se, že soutěžení plachetních lodi 
začalo v Nizozemí někdy v 17. století, 

odkud brzy postoupilo do Anglie, kde 
se začaly objevovat první na zakázku 
zhotovené závodní „jachty“. V roce 
1851, vyzval americký jachetní klub 
v New Yorku své členy k prvnímu 
souboji a to vedlo k založení slavné 
tradice Amerického poháru, nejstarší 
dodnes existující sportovní soutěže 
na světě. První regatu vyhrál domácí 
klub, který slavnou trofej ubránil až do 

roku 1983, kdy ji získala posádka lodi 
Australia II. Postupem času se závody 
jachet, a to nejenom na moři, vyvíjely 
spolu se zdokonalováním výcviku 
posádek.

Michaela Bučilová, VIII.C
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MotoGP v České 
republice
 
Tradičně od roku 1965 se každý rok vydává 
přibližně 200 tisíc motocyklových fanoušků 
na Velkou cenu České republiky do Brna na 
Masarykův okruh. Můžeme zde vidět závody 
všech tří kubatur. Moto3, Moto2 a tzv. královskou 
kubaturu MotoGP. Mezi naše nejznámější české 
závodníky můžeme zařadit Františka Šťastného, 
nebo třeba Františka Bartoše.
Nyní ale k přítomnosti. Jak jistě všichni víte, 
i tento rok se uskutečnila tradiční Grand Prix 
České republiky. Konala se od 15. do 17. 8. 2014. 
Jak bývá zvykem, závodníci přijíždějí ve čtvrtek, 
kdy mají ještě osobní volno. V pátek už začínají 
přípravné tréninky a v sobotu se jede kvalifikace, 
která určí pořadí do nedělního závodu. A v 
pondělí zde závodníci zůstávají na testovací jízdy 
nových prototypů pro další sezonu. A právě ty 
jsem tento rok navštívila. Bylo to neskutečné. Pro 
mě ohromný zážitek, sice to nebyly závody jako 
předešlý den, ale já tam tu atmosféru stejně cítila. 
Bylo ohromné setkat se se závodníky na živo a 
vidět, jak mezi sebou bojují právě o nejrychlejší 
kola. Moc ráda bych se příští rok zúčastnila i 
závodů.

Monika Hovorková, IX.A

Zeptali jsme se našich vyučujících, 
jak jsou na tom se sportem

 Jaký sport děláte, nebo jste dělal/a?
 
 pí. uč. Rýparová:
,,Nic (pauza), tak já se vám teda 
přiznám. Jezdím na koni. Pětkrát týdně 
tři hodiny jsem u svý herky.“
 
p. uč. Duchoň
,,Basket, fotbal. Nedělal jsem to 
profesionálně, ale hrál jsem to venku.“
 
pí. uč. Koutecká
,,Jezdectví, parkury, drezuru,  plavání a v 
pozdním věku začínám s cyklistikou.“
 
p. uč. Šlemenda
,,Hraju hokej a vždycky jsem hrál hokej.“
 
Co pro vás sport znamená?
 

pí. uč. Rýparová
,,Vůbec nic“ ( :) smích)
 
p. uč. Duchoň
,,Bolest nohou, zranění. Rád se na něj 
dívám.“
 
pí. uč. Koutecká
,,Aktivní odreagování se od běžných 
starostí.“
 
p. uč. Šlemenda
,,Znamená pro mě to, že mám každej 
den dostatek pohybu.“
 
Kdo je váš oblíbený sportovec, nebo 
jakému sportovnímu klubu fandíte?
 
pí. uč. Rýparová
,,Klubu žádnému nefandím, ale 
sportovci se mi líbí ti, co mají to srdce a 
bojují hodně dlouho. Jako třeba žokej 
Váňa. Strašně se mi líbí Bára Špotáková, 

to je prostě frajerka, ta toho naskáče, 
vlastně nahází hromadu. A vzhledem se 
mi líbil Šebrle, ale ten už nesportuje.“
 
p. uč. Duchoň
,,Klub žádný, ale když bych si měl 
vybrat mezi Spartou a Slávií, tak Sparta. 
Sportovec asi Jágr.“
 
pí. uč. Koutecká¨
,,V poslední době fandím přirozený 
komunikaci s Koňmi.“
 
p. u. Šlemenda
,,Vyloženě nikoho oblíbenýho nemám. 
Většinou fandím tomu, kdo je úspěšnej, 
protože mě baví s tím člověkem sdílet 
tu radost.“

Za redakční radu se vyučujících zeptaly Bára 
Placatková a Jolana Petáková

Anketa
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Byla založena v roce 1950. Mistrovství 
světa F1 sestává ze série závodů, 
které jsou označovány jako Grand Prix 
(Velká cena). Soutěží se na uzavřených 
autodromech či tratích a městských 
okruzích různých tvarů a délek. Vozy 
jsou jednomístné, k tomuto účelu jsou 
speciálně vyrobené. Od roku 1950 se 
pořádá Mistrovství světa jezdců a od 
roku 1958pohár konstruktérů.
Hodně známý okruh je Monte Carlo, který 
je hodně těžký díky úzké trati a také tím, 
že se jede uprostřed města. Je dlouhý 
3340 m. Jezdí se zde 78 kol. Rekord 
této tratě drží Michael Schumacher. 
Tento okruh je zatím nejkratší okruh, po 
kterém se jezdí F1. 
Nově se po 100 letech jela Velká cena 
Ruska, která se jela v olympijském 
městečku v Soči. Tento závod ovládl 
Lewis Hamilton, pilot stáje Mercedes. 
Tento okruh měří  5 848 m a jezdí se zde 
53 kol. Tento závod se jel 12. října 2014.

Katka Řehořová, IX.A

Sport
Formule 1 Lední hokej

Hokej má svůj původ v Kanadě 
konkrétně v Montréalu koncem 
19. století. Brzy se rozšířil do 
Evropy a později i částečně do 
Asie. 
Hrají se tři třetiny po dvaceti 
minutách, což odpovídá 
jedné hodině čistého času na 
hokejovém hřišti (ledové ploše). 
Hráči mají povinnou výstroj, 
která zahrnuje – brusle, 
holenní chrániče, kalhoty, 
ramena (vesta), nákrční 
chránič, helmu (hráči do 
18 let musí nosit 
košík) a hokejku. 
Hraje se s pukem 
(kotoučem) a cílem 
hry je vstřelit soupeři 
do branky co nejvíce gólů.
Mezi nejprestižnější ligy na světě patří hlavně NHL (National 
hockey league) a KHL (Kontinentální hokejová liga). U nás v 
České republice je nejvyšší ligou ELH (Extraliga ledního hokeje), 
která je velmi kvalitní a přináší nevšední zážitky ze světa hokeje, 
ke všemu ji můžete sledovat v České televizi, online na počítači 
či v televizi na ČT4 sport.
V současné době se prodávají lístky na MS v ledním hokeji 
2015, které se odehraje u nás v O2 aréně v Praze a v ČEZ Aréně 
Ostravy, avšak lístky jsou na základní část skoro již vyprodané a 
na zápasy svěřenců Vladimíra Růžičky není jediný volný lístek. 
Aby byli v obraze ti, kteří by rádi na finále, cena činní 14 380 Kč.
Přeji příjemné hokejové zážitky v roce 2015.

Martin Polák, IX. A
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Myslím, že jednou z nejhorších vlastností 
člověka je sobectví a lhostejnost. Taková 
bych nechtěla být. Sobecká a lhostejná 
k ostatním a doufám, že taková nejsem.

 Domnívám se, že lidé se nezmění kvůli 
sobě, ale kvůli ostatním. Začnou se jinak 
oblékat jen kvůli tomu, že se to někomu 
jinému nelíbí. Začnou mít jiný úhel 
pohledu, jen aby zapadli do kolektivu. 
Ale proč? Kvůli ostatním? Lidé svým 

sobectvím mění své okolí, neuvědomují 
si však, že kdyby takhle změnili každého, 
byli by všichni stejní. A to je dobré? Život 
by byl o ničem. Nebo ne?

Nechtěla bych být lhostejnou k ostatním, 
neboť myslím, že by to nebylo dobré pro 
mě, ani pro mé okolí. Nechtěla bych být 
sobeckou už kvůli tomu, že nesnáším 
takové lidi a nechtěla bych, aby mě někdo 
taky tak nesnášel. Nechtěla bych být 

naivní člověk, který věří všemu, co mu 
kdo řekne. Nechtěla bych být nepřátelská, 
vždyť přátelé a rodina je to nejvíc, co 
máme. Nechtěla bych být ani bohatá, 
jelikož mnoho peněz mění člověka.

A proto myslím, že nelze napsat vše, čím 
bych nechtěla být. Avšak čím bych chtěla 
být, to vím. Chtěla bych být ŠŤASTNÁ.

Kačka Kolářová 

Jaká bych nechtěla být
„A proto myslím, že nelze napsat vše, čím bych nechtěla být. Avšak 

čím bych chtěla být, to vím. “

PIČÍN 

Vznikl z latinského slova piscina = 
rybník, protože máme v okolí množství 
rybníků, nebo ze staroslověnského 
slova pěčina = hezké místo.

Šárka Demlová, VIII.C

BUKOVÁ

pochází z obecného označení dvou 
tvrzí, které stávaly v její oblasti. A 
to tvrz vystavěná z kamene, tudíž 
„Kamenná“ a z bukového dřeva, proto 
„Buková“. 

Klára Grambličková, VIII. C

VIŠŇOVÁ

vznikl podle višňové aleje, která se v 
ní nachází.

Petr Pluhař, VIII. C

HRACHOLUSKY

asi se tam pěstoval hrách a lusky a 
poté je lidé louskali.

DALSKABÁTY

pravděpodobně se tam rozdávaly 
kabáty.

 

PODLESÍ

obec ležící pod lesem.

Terezka Říčařová, VIII. B

MICHALOV

Píše se rok 1926 a v malém městečku 
nechal postavit Michal Čaromuv mlýn, 
který se poté (přesněji roku 1932) stal 
největší zásobárnou mouky v celých 
jižních Čechách, ale bohužel roku 
1956 přišla povodeň a mlýn zbourala.

Michal Šťástka, VIII. C

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak vznikl název vaší obce?
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S Čundrlíkem od pólu k pólu

Dne 23. 10. 2014 v 17:00 byla v Galerii 
Františka Drtikola zahájena výstava 
fotografií Petra Čunderlíka. Petr 
Čunderlík nazval tuto výstavu „Od 
pólu k pólu“, protože byla zaměřena na 
fotografie z celého světa. Čunderlík je 
fotograf a cestovatel, který začal fotit 
proto, aby se mohl podělit o své dojmy 
z cest. 
Při zahájení výstavy promítal 
další vybrané fotografie od svých 
cestovatelských začátků po současnost. 
Na této prezentaci byl zřetelně vidět 
jeho fotografický vývoj, kdy fotografie 

z prvních cest focené jednoduchým 
kompaktem vypadají jako běžné 
turistické fotografie, ale postupem 
času je znát jejich stoupající úroveň. 
Fotografie na výstavě jsou již naprosto 
profesionální, ale Jiří Kolbaba to ještě 
není. Výstava je rozdělená do dvou částí, 
v první části jsou fotografie zvířat, ve 
druhé krajinné fotografii. 
Jednou z fotografií, která mě zaujala, 
byla fotografie „Kolonie tučňáků 
patagonských“, na které je až 400 tisíc 
tučňáků. Další fotografie, která se mi 
líbila, je fotografie rypouše sloního. Na 

této fotografii je krásně vidět detail 
čumáku. Zajímavá fotografie z části 
s krajinnoutematikou je například 
„Půlnoční překvapení“, která je vyfocena 
v Norsku za polárního dne o půlnoci.  
Z fotografií vyfocených v České republice 
je pro mne nejzajímavější „Tajemná 
Praha“, na které je zobrazena v mlze a za 
svítání zatopená pískovna u Prahy. 
Výstavu doporučuji navštívit nejen kvůli 
hezkým fotografiím, ale i jako seznámení 
s dalekými kouty planety.

Patrik Plavec, IX.B

Škola v přírodě 6.A 

22. září 2014 jela 6. A na školu v přírodě. 
Ubytování měli v Parkhotelu Orlík.
Byli tam na pět dní, od pondělí do pátku. 
Spali v pokojích po dvou až čtyřech 
dětech. Ubytování bylo moc hezké a 
dobře tam vařili.
Učili se od úterý do čtvrtka a každý 
večer měli aktivity od učitelů. S panem 
učitelem museli udělat stroj, aby 
uvnitř bylo vajíčko a nerozbilo se, když 
spadne na špičku skořápky. S paní 
učitelkou drátkovali na kámen rybičky 
a prstýnky. S jinou paní učitelkou hráli 

hru podobnou hře Aktivity. Čtvrtý 
večer museli vymyslet vlastní program, 
například divadelní představení, módní 
přehlídku nebo taneční vystoupení.
Využili hezkého počasí a chodili hodně 
ven na dlouhé procházky. Jeden den šli 
Orlickou desítku (10 km) a všichni dostali 
diplom, za to, že to zvládli.
V pátek se rozloučili s krásnou přírodou 
a těšili se domů.

Viktorie Křížová, VI. A

Foto:  Petr Duchoň Viktorie
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Morče je tvor, který lapí srdce velkých 
i malých. Mají v sobě magii, dokáží tě 
uklidnit i z největšího stresu, a když brečíš. 
Uklidňuje je tlukot tvého srdce. Když se 
cítí nesvé, tak mu pomůžeš zase ty. Je to 
jako výměnný obchod mezi tebou a tímto 
stvořením.

Morče bylo vyšlechtěno k tomu, aby 
plnilo roli kamaráda a ne pokrmu, jak to 
v nějakých zemích bohužel je. Pokud s 
tím souhlasíš, tak jsi správný člověk, který 

má morčata rád. Lidé, kteří tato úžasná 
stvoření chovají, jsou jasní milovníci 
zvířat. Pokud je někdo nesmí mít doma, 
tak alespoň na tato stvoření myslí a touží 
po nich. Nezáleží, jakou mají srst nebo 
jestli nemají žádnou.

Všechna morčata mají své kouzlo stejně 
jako další hlodavci (králíček, psoun, 
kapybara…), prostě všichni. Dokonce 
i laboratorní myšky, které neposedí na 
jednom místě. Takže co z tohoto psaní 

vyplývá? Že když máš morče, tak patříš do 
světa zvířat. Zajímáš se i o ostatní zvířata. 
Nejčastěji o nich mluvíš. Nezajímá tě 
móda nebo líčidla. Každý člověk má svoje 
zájmy. A já mám svoji zálibu  - ZVÍŘATA. 
Beru je jako svoje kamarády a součásti 
mého srdce. A když ode mne odejdou, 
tak jsem smutná. Ale život jde dál a zase 
se ke mně moji milovaní kamarádi narodí 
a budeme spolu. Ve skutečnosti a ve 
vzpomínkách. 

Text a foto: Tereza Jandáková, VII. A

Morče není takové, jak si lidé často myslí…
„Beru je jako svoje kamarády a součásti mého srdce.“

Vtipy a křížovky

Sedí blondýnka a brunetka u televize a 
dívají se na film.

Brunetka povídá: Hele, vsadíme se jo? 
Já sázím, že ten chlap skočí.

Blondýnka: Tak jo já sázím, že neskočí. 
Dali 100kč na stůl a ten chlap skočil.

Jenže brunetka řekne: Hele já ten film 
už viděla a věděla jsem to.

A blondýnka nato: No, já ten film taky 
viděla, ale myslela jsem, že podruhé už 
neskočí! 

Králík potká hada a říká:

„Promiň za to, jak jsem se ti smál, že 
nemáš nohy.“ 

Had říká: „To je v pohodě.“ 

Králík: „Tak jo, tak ruku na to!“

 
Paní učitelka se zeptala studentky 
„Anetko ten úkol jsi dělala s někým 
nebo sama?“ Studentka říká „Ne to 
dělal tatínek“. 

Paní učitelka: „A proč?“.

Studentka „Protože, maminka neměla 
čas.“

Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku?

Trčí z ní knot.

Jaký je rozdíl mezi mrazem a 
traktorem?

Když vám po zádech přejde mráz, dá se 
to vydržet.
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Zvířecí osmisměrka a bludiště

Veronika a Míša



Vánoce

Zvyk zdobení vánočního stromku 
pochází z Německa, odkud se rozšířil 
téměř do celého světa. První zmínka 
pochází z brémské kroniky z 16. století. 
V půli 17. století se začalo zdobení 
stromku dostávat do soukromých 
domů. O dvě století později se tento 
zvyk začal rozšiřovat do Evropy.

V Čechách postavil první stromek 
ředitel Stavovského divadla Jan Karl 

Liebich o Vánocích roku 1812, ale 
po venkově Čech se tento obyčej šířil 
pomalu. Původními stromky byly jedle 
a zdobily se různými plody, výrobky z 
papírů, dřeva, lýka a také potravinami. 
Vánoční stromek se opravdu zdobil 
tím, co dům dal. Všichni dobře víme, 
že v dnešních dobách stromek stojí 
připevněn k zemi, ale věděli jste, že se 
dřív stromek věšel ze stropu špičkou 
dolů? Ano, opravdu se tak věšel.

Dříve se zdobila jen živá jedlička, ale 
v dnešních dobách se zdobí i umělé 
stromky. Ale není důležité, jaký je… 
Je důležitě, že vánoční stromek náš 
domov okouzlí čarovnou atmosférou 
Vánoc a rozzáří nejen oči dětí, ale i 
dospělých.

Ondřej Kramář, VIII. B, Žaneta Diaz Lorenzo, VII. A

Historie vánočních stromů
„Dříve se zdobila jen živá jedlička, ale v dnešních 

dobách se zdobí i umělé stromky. Ale není 
důležité, jaký je….“
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Autor: Jan Liška
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MANDLOVÉ MAKRONKY
Ingredience:

110 g velmi jemně umletých 
loupaných mandlí, 65 g cukru 
krystalu, 130 g moučkového 
cukru, 2 bílky, špetka soli, 5 kapek 
růžového potravinářského barviva, 
višňová nebo malinová marmeláda

Postup:

Pomalu a pečlivě smíchejte 
moučkový cukr, pomleté mandle a 
sníh ušlehaný z 4/5 bílků a špetky 
soli. K této směsi poté přidejte 
zbytek bílků a karamel vytvořený 
z cukru krystalu a trochy vody. 
Opatrně vše promíchejte, až 

vznikne hladká směs.

Tuto směs následně dejte do pytlíku 
s tryskou, pomocí níž na plech s 
pečicím papírem nastříkejte kolečka 
o průměru 3 cm. Nechte je 4 až 
5 hodit schnout, potom je pečte 
v troubě vyhřáté na 140 stupňů 
Celsia zhruba 10 až 12 minut. 
Vychladlé makronky k sobě můžete 
slepit višňovou nebo malinovou 
marmeládou.

VÁNOČNÍ 
RYBOLOV
Ingredience:

(6 porcí)

800 ml vody, 400 g 
lososa bez kůže a kosti, 
400 g brokolicových 
růžiček, muškátový 
oříšek, sůl, olivový olej 
(nejlépe s citronovou 
příchutí)

Postup:

Lososa i brokolici 
posekejte na malé 
kousky, zalijte vodou 
(nevadí, že nebude 
úplně vše ponořené), 
osolte a vařte přikryté 
10 minut.

KACHNA PEČENÁ 
S JABLKY
Ingredience:

(4 porce)

2 kg kachny, 600 g 
jablek, 30 g cukru, 50 g 
rozinek, sůl, 50 g másla, 
100 ml bílého vína 

Postup:

Dobře vypranou kachnu 
osolíme, dáme péci, jablka 
oloupeme, jádřince odstraníme. 
Nakrájená jablka dáme dusit na 
zkaramelizovaný cukr s máslem, po 
opečení zastříkneme bílým vínem. 

Udušená jablka dáme na porci 
vykostěné kachny. Šťávu z jablek 
vyvaříme dohusta, přidáme rozinky 
a přelijeme jí jablka. Podáváme s 
rýží.
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50%    slevový kupon 

 na míchaný nápoj 
během předvánočního 

 školního jarmarku. 

VÁNOČNÍ NEALKO 
CITRUS PUNČ
Ingredience: 

600 ml vody, 1/2 citronu, 1 
pomeranč (bez 1 kolečka na 
ozdobu), šťávy z 1/2 grepu, kousíček 
jablka, tyčinka skořice, med podle 
chuti, 8 hřebíčků, 3 nové koření, 2 
sáčky šípkového čaje, popř. rum, 
rumové aroma

Postup:

Vodu s čajem, kořením, medem, 
grepovou šťávou a kousky ovoce 
přivede k varu. Provaříme asi pět 
minut a podáváme ozdobené 
kolečkem grepu, pomeranče a 
citronu. Podle chuti můžeme dolít 
rumem nebo rumovým sirupem. 

Recepty napsal Jan Liška
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