
EDITORIÁL ŠEFREDAKTORA 

TRIVIUM REVUE 

Vážení čtenáři, 

je to něco málo přes rok, kdy jsem jako nový šéfredaktor 
psal svůj první editoriál. Dnes nastává chvíle, kdy musím na-
psat z pozice šéfredaktora našeho časopisu Trivium Revue 
editoriál poslední. Blíží se totiž konec školního roku a pro 
mě, jako pro deváťáka, nastává chvíle, kdy musím z naší ško-
ly odejít a vydat se novou cestou, která ukazuje směrem „ 
Gymnázium Dobruška“. Neodcházím pouze já, ale i mí tři spo-
lužáci Miloš, Monča a Dia, kteří mi pomáhali vést redakci. 

Celé mé třidě přeji, aby se jim na nových školách dařilo a dělali čest naší škole. Větši-
na mladších spolužáků si myslí, že jsme rádi, že odcházíme, ale pravdou je, že jsme se 
všichni shodli, že se nám z dobřanské školy a ani z časopisu odcházet nechce.  No, ne-
dá se nic dělat, musíme.  Vy se nemusíte bát, časopis i škola bude fungovat dál i bez 
nás. V časopise nás nahradí mladší, kteří dostali šanci v příštím roce psát a publikovat články, které vás třeba zaujmou 
stejně jak naše. Doufám, že se novému šéfredaktorovi bude dařit vést redakci a vydávat časopis. Je to časově náročná 
práce. Tímto se s vámi loučím a v dalším čísle se můžete seznámit s novou redakcí a šéfredaktorem. Na konec bych 
chtěl poděkovat všem, co se na tvorbě časopisu tento rok podíleli. Nebylo to vždycky jednoduché, ale podle mého názo-
ru jsme to zvládli. Díky všem.  Poslední poděkování patří všem učitelům a panu řediteli za to, že ve škole vytváří pro-
středí, ve kterém se cítíme příjemně, bezpečně a můžeme se zde rozvíjet.    

Filip Švejda, 9. ročník, šéfredaktor  

30. dubna. Asi se ptáte, proč zmiňuji toto datum? A důvod je, že na  tento 
den nám pan ředitel udělil čarodějnickou milost. A tak ráno tohoto magického data vyráží 
15 skupinek, složených z žáků od 1. do 5. ročníku po čarodějnické trase, směr koupaliště v Bystrém.  Po cestě 
se k nám také přidává bysterská školka. Na trase je 14 stanovišť s různými úkoly jako např. skákání v pytli, 
slack line (chůze po laně), florbal, slepá dráha anebo různé postřehové soutěže.  Soutěžící si na každém stano-
višti vyslouží slovo a na konci si z těch to slov poskládá tajenku, která jim napověděla, kde hledat poklad. Ale 
pozor! Tento poklad střežili nebojácní rytíři, které naše skupinky musely pomocí síly, nebojácnosti a koberco-
vých mečů přemoci.  Po dobití pokladu si každý zasloužil buřta a jelo se domů. Stačí jen poděkovat panu ředi-
teli, učitelskému sboru a mé třídě (deváťákům) za super zabitý den.     Filip Švejda, 9. ročník, šéfredaktor 

Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany 
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 Je pěvecká soutěž, jejíž oblastní kolo letos probíhalo 18. 

března v ZUŠ Nové Město nad Metují. Pro žáky základních škol byly 

určené dvě kategorie. V každé se mohli zúčastnit dva soutěžící. Cílo-

vou odměnou bylo republikové kolo v Karlových Varech s dvoudenním 

pobytem, prohlídkou města a seznámením se se spoustou dobrých 

zpěváčků. Soutěžící si měli připravit jednu lidovou píseň podle vlast-

ního výběru a jednu píseň umělou. Podmínkou bylo pouze to, aby se jim 

písničky dobře zpívaly, protože kromě zpěvu se předpokládala pořád-

ná porce odvahy neboť  se děcka musí postavit před naprosto cizí 

lidi. V porotě seděly i učitelky z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  

 Své umění předvedli  v mladší kategorii Šimon Švejda (3.místo), který zpíval  Já jsem z Kutné Hory a Káča našla 

ptáče a Kuba Prýmus (2.místo). Ten si vybral Pod tým naším okénečkem  a V zátoce naší. V jejich kategorii bylo 12 soutě-

žících. Postup do Varů našim klukům unikl o vlásek. Ve starší kategorii se mezi 6 soutěžícími představili Matyáš Chytrý 

s písněmi  Ach synku, synku a Morituri te salutant a Natálka Švorcová s písněmi Náchodský zámeček a  Nit beznaděje. 

Matyáš dostal cenu za odvahu (kluků tam bylo celkově míň) a Natálka byla 2., takže i jí chyběl do celostátního kola jen krů-

ček. 

 Naši zpěváci sice dál nepostoupili, ale jejich vystoupení bylo určitě úspěšné. Ti čtyři si soutěž dobře užili, vyzkou-

šeli si, jaké to je, klepat se před neznámými lidmi a donutit se zpívat. Všichni zpívají rádi, v naší škole opravdu všichni, a 

doufejme, že jim to vydrží co nejdéle a jednou povedou ke zpěvu i své děti. 

         Mgr. Hana Henclová 

Ukliďme svět - Clean up 
the World 

Letos se již po druhé naše škola zapojila do kampaně 

„Ukliďme svět - Clean up the World“ a pořádným úkli-
dem přírody oslavila Den Země. Jedná se o mezinárod-

ní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovol-

níků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, bře-
hů řek a potoků, chráněných území a likvidaci černých 

skládek. Smyslem akce však není pouze uklízet, ale 

přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, ško-
ly, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Materiální a metodickou podporu k celé 

kampani poskytuje Český svaz ochránců přírody. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z 

více jak 100 zemí. A my jsme mezi nimi! Celá akce proběhla ve středu 16. 4. 2014 a žáci si tak zpestřili po-
slední den školy před nadcházejícími prázdninami. Hned po ránu se ve škole odbývala klučičí koleda a po de-

váté hodině se vydali žáci II. stupně po vytyčených trasách.  Šestý a sedmý ročník uklízel příkopy kolem 

cest směrem k Bystrému. Osmáci a deváťáci šli opačnou stranou, tedy na Sedloňov. Ti sbírali kolem hlavní 
cesty a někteří odvážlivci se vydali po březích říčky Dědiny. Mezi jejich nejlepší „úlovky“ patřily čtyři ojeté 

pneumatiky, plastové přepravky a zrezivělé kanystry. Musím dodat, že i když jsme stejnou trasu čistili i před 

rokem, tak jsme z Dobřan na odbočku ke Grulichům nasbírali sedm velkých pytlů odpadku. Jen se podívejte 

na fotku, jaká to byla kupa. Hrůza, nemyslíte? Do naší akce se i přes ne zcela příznivé počasí zapojili také 
naši prvňáčci a páťáci, kteří se postarali o úklid v okolí školy a Dobřany. Všem zúčastněným žákům a učitelům 

tak děkuji za výborně provedenou práci.  

         Mgr. Jiří Švejda 



Nadpis vnitřního textu 
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Matematika, pro někoho věčná nuda, pro jiného je to hrozně těžký předmět a mě matika baví (někdy). A pro-

to pro mě bylo jasné, že se rád opět zúčastním Matematické olympiády. Letos jsem byl ještě více motivovaný, 

protože pro devátý ročník bylo vypsáno i krajské kolo. A tak jsem 22.1.2014, za doprovodu pana školníka, vy-

dal do Rychnova nad Kněžnou na okresní kolo, kde na mě čekaly 4 úlohy. Byly dosti náročné, a proto jsem byl 

rád, že jsem na ně měl 4 hodiny času, možná by bylo dobré připomenout, že jsem to málem nestihl. A i přesto 

jsem byl úspěšný řešitel a umístil jsem se na 5.místě. Myslel jsem si, že páté místo na postup do krajského 

kola nestačí, a tak jsem byl mile překvapen, když mi cca. po měsíci, tedy panu řediteli, přišlo, že jsem byl po-

zván k účasti v krajském kole. Tudíž jsem byl školou vyslán, aby školu reprezentoval i na kraji. Jel jsem tedy 

19.3.2014, za doprovodu pana učitele Killara, do Hradce Králové, kde na mě čekali další čtyři úlohy, též jako v 

kole okresním jsem na ně měl další 4 hodiny. Zde naštěstí stála při mně štěstěna a tak jsem tyto úlohy stihl, 

a myslel jsem si, že jsem je vypočítal správně. Poté už pouze zbývalo počkat na výsledek, nutno podotknout, 

že si dali řádně načas, kontrola jim trvala téměř týden. Když jsem se výsledky dozvěděl, neskrýval jsem v 

sobě nadšení. V tomto krajském kole jsem byl na 6. místě!!! Byl to pro mě absolutně největší úspěch. Moc dě-

kuji paní učitelce Kárníkové, že mě k takovému výsledku připravila. Nebylo k tomu co dodat, to jsem nečekal. 

Snad už jen zamrzí, že od prvního místa mě dělily pouze 3body, ale holt to se stává.  

Nyní jsem psal o sobě, ale nemůžeme zapomenout i na jiné žáky, kteří též v matematice soutěžili. Gratuluji z 

páté třídy Karolíně Melicharové, která skončila na 10.místě,Ondřeji Markovi, který skončil na 12.místě a též 

Markétě Sovinové k 16.místu. Dále bych chtěl pogratulovat ze sedmé třídy  Pavlovi Zahradníkovi k 6.místu a 

Martině Dyntarové k místu 9. 

Jestli byste si chtěli i vy, rodiče, či zdatní žáci vyzkoušet co matematická olympiáda obnáší, přikládám zde 

jednu lehčí úlohu z krajského kola. 

 

Hvězdičky na obrázku představují 16 bezprostředně po sobě jdoucích přirozených násobků 
čísla tři. Přitom bílé hvězdičky mají stejný součet. Určete nejmenší z těchto 16 čísel. 

Miloš Zahradník, 9. ročník 

* * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * *  

V úterý 15. dubna v naší tělocvičně proběhla beseda o dravcích. Při-

chystala si ji pro nás paní Mazuchová, co se o dravce stará. Ukázala 

nám sovu pálenou, puštíka obecného, výra velkého, káně lesní, krkav-

ce, orla a fretku a každému dala jméno. Říkala, že dravci se smějí 

hladit pouze na bříšku. Také nám ukazovala, jak je krmí a někteří si 

mohli podržet sovu Rozárku. Všem se to moc líbilo. 

Jonáš Gazdík, 6. ročník 



V pondělí 14. dubna se vydali všichni žáci od pátého do 
devátého ročníku na přírodovědnou expedici do Střediska eko-

logické výchovy a etiky Rýchory – SEVER v Horním Maršově. 

Z Dobřan jsme vyjeli okolo osmé hodiny dvěma autobusy. Cesta 
rychle ubíhala a u Trutnova začalo být jasné, že nám počasí 

dnes přát nebude. Když jsme dorazili do střediska, které sídlí 

v místní základní škole, pršelo opravdu vydatně. K naší smůle se 
ještě celý program odehrával venku. Po příjezdu byli žáci roz-

děleni na tři skupiny, zhruba po 25.  

První dvě skupiny měly za dopoledne absolvovat výukový 

program, který nesl název „Vývoj krajiny“, jehož cílem bylo 
dětem přiblížit změny, které v místní krajině vytvořil a zane-

chal člověk. Jedna skupina postupovala proudem času z roku 

1000. n. l. až do roku 2014. Proti nim se prostorem proti prou-
du času vydala druhá skupina z roku 2014 do roku 1000. n. l. 

Žáci pak byli dále rozděleni do menších skupinek, dostali pod-

ložky, papíry, tužky, měšce a začali soutěžit o Krakonošovy 
dukáty. Dozvěděli se různé informace o přírodních katastro-

fách, které oblast zasáhly, jak celou krajinu ovlivňoval člověk, 

kdo vládl panství v Maršově a jak se lidem v této oblasti žilo 
v různých etapách našich dějin. Zjistili, jakým plodinám se zde 

dařilo a jací živočichové zde žili, než byli vy-
hubeni. Navštívili zdejší kostel a nově zreno-

vovanou faru, která slouží středisku jako in-

formační a školící centrum. Zde se všichni 
zahřáli teplým čajem a pak si zašli do místní 

tkalcovny, kde se dozvěděli, jak se zpracová-

val len. V konečné fázi si pak každá skupina 
zpracovávala len od usušené rostliny až po 

kus provázku, který musela ukázat naší prů-

vodkyni Miladě. Samozřejmě za dukátek! Ně-

kteří si vyzkoušeli tkát na stavu.  
Třetí skupina, do níž se přihlásili už 

jen opravu nadšení biologové, se účastnila 

programu s dlouhým názvem „ Biomonitoring 
vodních bezobratlých živočichů“ v místním 

Lysečinském potoce. Žáci přímo na místě a 

podle výskytu různých živočichů určovali 
kvalitu vody. Učili se pracovat s klíčem pro 

určení živočichů, porovnávat jejich vývojová 

stádia a používat vhodné metody lovu.  
Dopoledne uběhlo velmi rychle, museli 

jsme se rozloučit a v jednu hodinu už jsme 

upalovali zpátky domů, byli jsme promočení, 
ale podle mého názoru všichni naprosto spo-

kojení. Doufáme, že zase bude možnost se do 

Horního Maršova vrátit a zažít tu zase něco 
zajímavého. Velice děkujeme všem lektorům 

za příjemné a poučené dopoledne.  

Mgr. Jiří Švejda 

Jarní výlet do Horního Maršova 
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 V pondělí 14. dubna jsme se vydali na dalekou cestu do Horního Maršova, kde jsme v rámci Evropské unie měli 
zkusit „Biomonitoring“. Zúčastnily se třídy od šesté po devátou. Šli jsme nejprve do tamní školy, kde nás uví-
tala paní vlastním jménem Míša. V klubové místnosti jsme si sedli do kruhu a začala nám vše podrobně vysvět-
lovat, řekla, kam půjdeme, co s sebou budeme mít a co se vším tím budeme dělat. Aby nás spravedlivě rozděli-
la do skupinek, každý si vzal ústřižek obrázku nějakého živočicha a ti co dohromady složili jeho obrázek, byli 
skupinka. Vydali jsme se na cestu k potoku, který nedaleko protékal. Vybalili jsme náčiní a snažili jsme se na-
lovit co nejvíce druhů malých bezobratlých živočichů, abychom mohli určit kvalitu vody, což byl náš cíl. Vlast-
ně jsme tak monitorovali stav čistoty vody, od toho je odvozen název této činnosti „Biomonitoring“. Po ukon-
čení lovu jsme si určili živočichy, které jsme museli pamatovat, protože pršelo, tak jsme si je nemohli napsat. 
Protože jsme byli asi 5 metrů za hranicí KRkonošského NÁrodního Parku, pustili jsme všechny živočichy zpět 
do přírody. V klubové místnosti jsme pak našeho skupinového živočicha popsali a připravili si o něm minipre-
zentaci pro ostatní skupinky. Z živočichů, které jsme našli, jsme podle jejich bioindexu určili kvalitu vody a 
zjistili jsme, že by se z toho potoka dalo při nejhorším i pít, ale i tak jsme v něm našli kousky polystyrenu a 
igelitu. Mně osobně se to moc líbilo, poněvadž jsem si osvěžil učivo přírodopisu z šesté třídy a taky jsem se 
dozvěděl něco nového a doufám, že tímto můžu mluvit za všechny.  

Štěpán Melichar, 8. ročník 
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 Určitě většina z Vás má založený účet na facebooku, a chodí na něj 
alespoň jednou nebo dvakrát do týdne. Já měla takový období, kdy jsem na 
něm byla každou volnou chvilku. 

Možná jsem zešílela, možná jsem dostala rozum, to já nevím, ale nedávno jsem 
si odinstalovala facebook z mobilu i tabletu, a jelikož doma na počítač necho-
dím, neměla jsem k facebooku žádný přístup. Musím uznat, že za to období, 
kdy jsem si neprohlížela nejnovější videa a obrázky, co lidé sdíleli na faceboo-
ku, jsem zjistila, že mám hrozně moc volného času. A když jsem se nudila, tak 
jsem se šla věnovat věcem, na které jsem předtím „neměla čas“. Například 
jsem šla trénovat hru na klavír, a dokonce jsem během té doby složila další tři 
skladby a hodně jsem se tím naučila. 

Další… Znám opravdu hodně dívek v mém a i mladším věku, které se sebepoškozují. Když jsem 
se jich zeptala, proč to dělají, tak řekly, že kvůli lásce. To je jedna z věcí, které nechápu… Dvanácti-
leté dívky se poškozují kvůli lásce! Myslím si, že kdyby nebylo facebooku, tak by si většina z nich neu-
bližovala. Třeba na facebooku viděly nějaký obrázek nějakého zamilovaného páru (těch tam je hodně) 
a potom začali „chodit“ s nějakým klukem a všimly si, že ta jejich láska není taková, jako na tom ob-
rázku, a prohlásí, jako že jsou nešťastné kvůli lásce. A tohle mi přijde jako totální blbost. 

Ale facebook má i své pozitivní stránky. Je to jedna z mála možností, jak být s někým 
v kontaktu, když je od vás daleko, a ke všemu je to zdarma.  

Takže mě je jedno, jestli máte nebo nemáte facebook, to je Vaše věc, ale je celkem fajn zjis-
tit, kolik volného času máte, když pořád nekoukáte do monitorů Vašich počítačů, tabletů a mobilů. 

 

Kateřina Jechová, 8. ročník 



Určitě jste už také jistě slyšeli o Bitcoinu? Slyšeli, ale nevíte, co to vlastně 

ten Bitcoin je? Ve své podstatě je to platební síť s digitální měnou Bitcoin. 

Je decentralizovaná, to znamená, že se nedá padělat, nebo znevýhodňovat. 

Transakce probíhají maximálně s minimálním poplatkem, nebo úplně zdarma. 

Funguje už od roku 2009. Měna se dál dělí na mBTC (milibitcoin) a μBTC 

(mikrobitcoin). 

Štěpán Melichar, 8. ročník 

Sedmý smysl 
z Útulného domova odvedl záhad-
ný člověk, který se jmenoval 
Vron. Ten je zavedl na ostrov 
Volby, kde prošli takzvaným la-
byrintem volby. Prošli jím však 
pouze Hanka se Sváťou, protože 
Raf se už jako malý zařekl, že ne-
bude kouzelníkem. To je stručně 
napsaný začátek prvního dílu a 
zbytek si přečtete sami, pokud vás 
tohle zaujalo. A jen tak pro vy-
světlenou, sedmý smysl je cit pro 
ovládání magie. 

Samuel Kiszka, 6. ročník 

Sedmý smysl  je knižní sága , kterou napsala au-
torka Ilka Pacovská. Má sedm dílů: Ostrov zasvě-
cení, Smrt kouzelného džina, Únosce draků, Vrať 
drakovi co je jeho, Následník trůnu, Otrocká krá-
sa, Zlodějíček z pátých hradeb 

Celá knižní sága je o holce jménem Hanka a 
dvou klucích jmény Rafael a Svatopluk. Všich-
ni se potkali v Útulném domově, který je do-
movem pro sirotky. Hanka našla na pláži prs-
ten, který se jí přilepil na prst, když si ho na-
vlékla a až později zjistila, že tento prsten nosí 
ti, co ovládají sedmý smysl. Jednoho dne je 

Biologická olympiáda 

Bitcoin 
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 Letos se naše škola opět zúčastnila Biologické olym-
piády, tentokrát na téma „Světla a barvy v přírodě“. 

Na olympiádu jsme se přihlásili tři, ale nakonec jsme 

jen dva absolvovali školní kolo a mohli tak postoupit 
do kola okresního. Takže nakonec jsem jel já a Vojta 

Palenčár. Od pana učitele Švejdy jsem dostali studij-

ní text o cca. osmdesáti stránkách. Dále pak zadání 
vstupních úkolů, které jsme udělali až na poslední 

chvíli, což bylo trochu znát v jejich ohodnocení. Vojta 

si vybral úkol, v němž měl určit a zapsat minerály z 

českých korunovačních klenotů. Já jsem dělal pokusy 
s rostlinnými barvivy, což byla docela sranda. Byli 

jsme transportováni na místo konání okresního kola, 

které se konalo ve Střední zemědělské škole v Kos-
telci nad Orlicí. Hned po příjezdu jsme si vylosovali 

soutěžní čísla, která jsme pak uváděli na všech pra-

covních listech z celkem tří stanovišť. Já jsem začí-
nal na testu nabytých vědomostí ze studijního textu, 

pro mě asi nej- lehčí 
(nemyslel jsem, si to, dokud jsem nezakusil poslední 

stanoviště…), pokračoval jsem dál, na poznávačku 

rostlin, živočichů a dvou kamenů. Jak sama pořada-
telka řekla „Největší kámen úrazu z poznávačky byl 

kámen.“. Byl to krevel a olivín, ale na tom talířku vy-

padaly stejně, jako ty z potoka… Na posledním sta-
novišti nás čekal praktický úkol, spočíval v určení 

barviva v červeném hroznovém vínu, dále jsme měli 

preparovat rajče a zakreslit organely obsahující 

červené barvivo. Následovalo pak dlouhé čekání na 
výsledky. Když se začalo číst, od konce, čekal jsem, 

že budeme mezi prvními a hle, z osmnácti  byl Vojta 

dvanáctý a já jedenáctý. Máme radost, že se nám 
podařilo pokořit i nějaké ty lidi, co chodí na gympl, a 

myslím, že je to docela úspěch… 

Štěpán Melichar, 8. ročník 



Rozhovor s Pavlem Jakoubkem, o létání… 

 Na základě školního 
úkolu, ve kterém jsme 
měli vytvořit rozhovor 
s osobou starší osm-
náct let. Vybral jsem 
si Pavla Jakoubka, 

vím, že se zajímá o létání a chtěl 
bych se dozvědět víc… Zajímá se mi-
mo jiné taky o parní stroje, které 
repasuje, živí se kovoobráběním. Bydlí 
ve Velkém Poříčí, má velice originální 
letadlo "Lentilku", za kterou jezdí na 
Vysokov. 

Já: Ahoj, smím s Tebou udělat rozho-
vor? 

Pavel: Ano, samozřejmě. 

Já: Takže, jak, nebo kdy ses dostal k 
letadlům? 

Pavel: To bylo docela jednoduchý, od té 
doby, co jsem se narodil. 

Já: Jaký pocit jsi měl při prvním lítání v 
letadle? 

Pavel: To nikdy nejde popsat, ten je 
prostě úplně jiný, než ostatní, to je, že 
se bojíš, zároveň jsi rád, je tam i taková 
ta nejistota, ale pocity to jsou vždycky 
příjemný. 

Já: Jaké bylo tvé první letadlo? 

Pavel: Poprvé jsem lítal v bezmotoro-
vém Blaníku l13 s označením OK6908. 
Takhle by se vlastně mělo začínat, 
nejdřív by měl člověk začít s modely, 
tím získá trpělivost a informace o tech-
nice, to je takový ten předstupeň, pak 
může přejít na řízené RC modely, tady 
už musí zvládnout řízení a už se to podo-
bá dospělému letadlu, v některých fá-
zích letu je řízení i náročnější, než u  
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dospělého letadla. Další stupeň by měl 
být větroň, to je taková základní le-
tecká škola, pak už může na motorová 
letadla. 

Já: Jaký doklad musíš mít, abys mohl 
lítat s letadlem? 

Pavel: Na to musí být víc dokladů, 
základem je pilotní průkaz, potřebné 
je ještě platné pojištění a technický 
průkaz letadla. Technická kontrola se 
musí dělat každý rok. 

Já: Jaké je dostat pilotní průkaz? 

Pavel: To se zase nedá popsat, jaký to 
bylo, je to jako dostat vysvědčení, to 
se člověku uleví a je rád, že může po-
kračovat dál různými kvalifikacemi, 
třeba vlekař tahá větroně, výsadkář 
zas vysazuje parašutisty. 

Já: Jak jsou pro představu náročné 
zkoušky? 

Pavel: Když jsme dělali zkoušky, tak 
jsme museli ze šesti předmětů pama-
tovat 1300 otázek. Člověk musí hlavně 
pochopit princip otázek, odpověď se 
většinou dá logicky zodpovědět. Když 
už jsi pilot, tak musíš každý rok pro-
dělat školení zakončené testem… Kaž-
dý pilot musí chodit na zdravotní pro-
hlídky, na palubě letadla nesmí chybět 
platný zdravotní průkaz. 

Já: Jak finančně náročné je provozo-
vat tento koníček? 

Pavel: Když budeš provozovat ultra-
lehké letadlo jako já, je to jako velmi 
intenzivně používané auto, parkované v 
placených garážích, to ale neplatí o 
Boeingu. 

Já: Čím, nebo jak pro nás může být 
tento koníček nebezpečný? 

Pavel: Je rozhodně bezpečnější, 
než když se pohybuješ po pozem-
ní komunikaci. Do vzduchu se 
totiž žádný magor nedostane. Už 
jen poměr mezi mrtvými na silnici 
a těch, co skonali v letadle je 
minimálně 1:1000. 

Já: Jaký by podle Tebe měl být 
člověk, který by chtěl lítat? 

Pavel: V první řadě musí být 
zodpovědný a dostatečně sebe-
kritický. 

Já: Měli by se lidi zajímat o lé-
tání? 

Pavel: Jenom ty, který o to mají 
zájem, samozřejmě čím míň lidí 
bude ve vzduchu, tím to bude 
bezpečnější. 

Já: Kde a jak si lidi můžou zku-
sit řídit letadlo? 

Pavel: V podstatě na každém 
letišti, kde si domluví let s in-
struktorem. 

Já: Kolik by je takový let stál na 
hodinu? 

Pavel: Let ve větroni počítej 
okolo 800Kč, protože tě musí do 
vzduchu dostat cesna, v ultra-
lightu to  

bude dražší, kolem 1000-
2000Kč, hodinu ve sportovním 
letadle budeš mít od 5000Kč. 
Policejní vrtulník tě zhruba bude 
stát 160 000Kč. 

Já: Dobře, to mě i čtenářům 
snad stačí a moc děkuju za tvůj 
čas.  

Štěpán Melichar, 8. ročník 

Já se jmenuji Aneta Moravcová a udělala jsem rozhovor 
s mým taťkou Michalem Moravcem. Můj taťka je policista, 
je mu 39 let, bydlí v Dobřanech a dělá tu i starostu. Zeptala 
jsem se ho na pár otázek ohledně policie a jeho pohledu na 
ni.  
Aneta: Chtěl jsi být policistou jako malý? 
Michal Moravec: Asi ne. 
Aneta: Co jsi studoval, abys mohl být policista? 
Michal Moravec: Nejdřív jsem studoval SPŠ strojírenskou a potom, 
po absolvování příjímacího řízení, Střední policejní školu v Brně. 
Aneta: Jak dlouho sloužíš u policie? 
Michal Moravec: 16. rokem. 
Aneta: Jaká je tvoje policejní hodnost a kde pracuješ? 
Michal Moravec: Jsem praporčík inspektor a jsem služebně zařazen 
na obvodní oddělení PČR v Dobrušce. 
Aneta: Co tě na téhle práci baví? 
Michal Moravec: Pomáhat lidem a vždycky mě motivuje, když se 

dopadne nějaký pachatel. 
Aneta: Udělal jsi i ty jako policista dopravní přestu-
pek? 
Michal Moravec: To ano, překročil jsem rychlost. 
Aneta: Dotkl se tě někdy osobně nějaký případ, který 
jsi vyšetřoval? 
Michal Moravec: Určitě se mě dotýká, když jsou 
v případech obětmi děti. 
Aneta: Jaký byl tvůj poslední případ? 
Michal Moravec: Třeba včera – krádež peněz v ZŠ 
v Dobrušce a pátrali jsme po pohřešované dívce. 
Aneta: Myslíš, že je tato práce důležitá? 
Michal Moravec: Ano, myslím, že je. 
Aneta: Co by podle tebe měla vzbuzovat policejní 
uniforma? 
Michal Moravec: Respekt, pocit bezpečí, důvěru. 
Aneta: Díky za rozhovor   

 Aneta Moravcová, 8. ročník 



Dostali jsme za úkol udělat rozhovor 
s někým starším 18 cti let na zajímavé 
téma, a já si vybrala svoji tetu Evou 
Hánlovou, která má od narození zrakové 
postižení. 

Já: Ahoj teto, ty ses už narodila se zrakovou 
vadou. Jak jsi vnímala, jako dítě, že jsi jiná? 
Teta: Co si pamatuju, tak v předškolním věku mi 
nepřišlo, že jsem na tom jinak než ostatní děti.  
První větší uvědomění asi přišlo s nástupem do 
první třídy, protože jsem musela sedávat v první 
lavici, abych alespoň něco viděla na tabuli.  
Já: Jak to šlo s učebnicemi a s ostatními 
knížkami?  
Teta: Tak v první třídě byly učebnice s většími 
písmenky. A vlastně i knihy pro děti jsou psány 
ve větším textu. Horší to bylo s učebnicemi 
v dalších třidách. 
Já: Jednou jsi mi říkala, že jsi od čtvrté tří-
dy chodila do jiné školy. A do jaké? 
Teta: Ano, od čtvrté třídy jsem chodila do zá-
kladní školy pro děti s vadami zraku. V té době 
totiž někteří učitelé neměli pochopení pro něja-
ké odlišnosti. V dnešní době se do běžných zá-
kladních škol integrují i nevidomé děti. 
Já: V čem to na téhle škole bylo jiné? 
Teta: Tak hlavně v tom, že nás bývalo ve třídě 
třeba jen deset nebo sedm. Takže docela málo a 
všechny lavice byly blízko tabule. A přesto, když 
někdo na tabuli i na něco jiného neviděl, mohl 
kdykoliv vstát a jít se k tabuli podívat. Učebnice 
měly zvětšený text, i když jen na prvním stupni. 
Na druhém stupni byly učebnice jako na běž-
ných školách. A většina používala tak zvané da-
lekohledové brýle, nebo různé zvětšovací lupy.  
A hlavně byl jiný dětský kolektiv. Všichni měli 
nějaké problémy s očima, takže jsme si mohli 
navzájem předávat různé „ vychytávky a zlepšo-
váky „ , jak nějaké věci zvládat i se špatným 
zrakem. 
Já: Jak to bylo se střední školou? 
Teta:  Po základní škole jsem už pak chodila na 
klasickou střední školu. Sice mělo to i své „ malé 
mouchy „, ale dalo se to zvládnout. Většina spo-
lužáků se snažila pomoct, tam kde bylo potřeba 
něco dobře omrknout. I většina učitelů mi vy-
cházela vstříc. 
Já: Říkala jsi mi, že spolužáci používali různé 
lupy na čtení. Používáš taky nějaké?  
Teta: Ano, používám. Mám dvě lupy. Jednu ces-
tovní, ta je menší a jednu používám doma ke 
čtení, ta dokáže text rozhodně zvětšit. Tako-
výmhle lupám se říká „kompenzační pomůcky „.  
Já: Máš ještě nějaké další kompenzační po-
můcky? 
Teta: Mým největším pomocníkem je počítač, 
v kterém je nainstalovaný speciální program na 

zvětšovaní a hlasový přístup. Takovýchto progra-
mů existuje více, ale ten můj se jmenuje Superno-
va.  Dále mezi kompenzační pomůcky pro zrakově 
handicapované patří mobilní telefon a přehrávač 
na MP3. Mobilní telefon používám snad nejvíce, 
protože ráda čtu knihy a můj „mobil“ je také opat-
řen hlasovým výstupem , takže mi přečte jakouko-
liv knihu. Taky mám mluvící budík a váhy. A třeba i 
rotoped.  
Já: Zajímalo by mně , jak se to dá udělat, 
když se ti libí nějaká kniha v tištěné podobě, a 
ty potřebuješ, aby ti ji mobil přehrál?  
Teta: V tomhle je právě velmi nápomocen počítač. 
Nejprve knihu vložím do skeneru a oskenuju ji. To 
znamená, že ji pomocí programu OCR převedu do 
digitální podoby. Tuto digitální verzi umí přečíst 
můj hlasový výstup v počítači. Ale abych si mohla 
přehrát knihu v mobilu, je ještě potřeba pomocí 
další aplikace převést digitální dokument do formy  
MP3. To umí program Balabolka. Zkrátka pro nás 
je počítač velký pomocník a vlastně i takový „ Kou-
zelník“. 
Já: A co tě ještě kromě čtení baví, co ráda 
děláš, když máš volno? 
Teta: Tak kromě této mé největší záliby jsou to 
také křížovky, hra na kytaru a zpěv, zahrádka, 
květiny, příroda, cestovaní, poznávaní nových zají-
mavých míst. Spoustu pěkných výletů jsem absol-
vovala s Tyflocentrem. 
Já: Co je to přesně za organizaci 
„Tyflocentrem“? 
Teta: Tyflocentrum je obecně prospěšná společ-
nost, kde se schází zrakově postižení lidé. Slovo „ 
tyflo“ znamená řecky slepí. Posláním a cílem Tyflo-
centra je co nejvíce zkvalitnit život takto těžce 
handicapovaných lidi. Jedná se tedy třeba o pomoc 
v domácnosti, pomoc při orientaci v prostoru, dále 
volnočasové aktivity, také různé kurzy a hledaní 
vhodného zaměstnaní. Mezi oblíbené patří společ-
né vaření, jízda na dvoukolech, dále taneční kurzy 
a různé výlety. Mně se v poslední době nejvíce lí-
bilo v Harrachově ve sklárnách.  
Já: Říkala jsi, že vám Tyflocentum pomáhá 
hledat i zaměstnaní. Pomohli i tobě? 
Teta: Jistě už sama víš, jak je těžké najít práci 
pro zdravého člověka. Pracovníci Tyflocentra mi 
umožnili pracovat v několika profesích. Nejdříve 
to byla práce s počítačem – na pozici operátora 
audiopřepisů a digitalizátor dokumentů a poté prá-
ce s lidmi- na pozici pracovník v sociálních služ-
bách a sociálně právní poradce pro zrakově posti-
žené. Bohužel těchto pracovních pozic je velice 
málo, a proto jsme byli zaměstnáni pouze na určitý 
čas v rámci projektu Podporování zaměstnání osob 
se zdravotním handicapem. 
 

 Kristýna Hánlová, 8. ročník 
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Rosnička zelená je malá žába a je-
diný zástupce rosničkovitých žab 
v Česku. Mimo Česka obývá téměř 
celou Evropu. V Česku žije pře-
vážně v nížinách, maximálně do 750 
m. n. m. K životu vyhledává vlh-
ké listnaté lesy, kde vystupuje i do 
vyšších pater stromů. Dorůstá dél-
ky 3–5 cm a výšky 3–4 cm, což zna-
mená, že patří k nejmenším žabám 
v Česku. Díky ní poznáte, že začne 
pršet, protože před deštěm vždyc-
ky skřehotá. Její zbarvení je ovliv-
něno jejím výskytem a tak se její 
zbarvení mění od světle zelené na 
tmavě zelenou, nažloutlou, šedou 
nebo až na nahnědlou. Rosnička 
zelená se živí širokou škálou ob-
vykle živočišné potravy. Pulci poží-
rají vodní bezobratlé jako např. 

Rosnička zelená 
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plankton, možný je i kaniba-
lismus. Dospělci se živí pře-
vážně většími bezobratlými 
než pulci, obvykle 
pak hmyzem a pavouky, které 
nacházejí na listech stromů a 
které často loví pomocí rych-
lého skoku, na který kořist 
nestačí většinou nijak zarea-
govat. Rosnička zelená je v 
České republice vyhodnocena 
jako silně ohrožený druh a je 
zákonem přísně chráněná. 
Čtyři krásné rosničky navští-
vily naši školu a my jsme si je 
mohli zblízka prohlédnout a 
vyfotit.  

Matěj Grulich, 7.ročník 

Za úkol jsme měli vypracovat rozhovor s někým dospělým. Vybrala jsem si svoji babičku Jaro-
slavu Šimůnkovou, která pracovala ve zlatnictví Český Granát.  

Já: Ahoj. Ty jsi pracovala se šperky, jakou práci jsi vykonávala? 

J. Š.: V průběhu let jsem vykonávala různé funkce. Pomáhala jsem s kontrolou kamenů, starala jsem se o po-
slední úpravy a ke konci jsem kontrolovala kvalitu vyrobených šperků. 

Já: Co všechno ses k tomu musela naučit? 

J. Š.: Jsem vyučená zlatnice a šperkařka. Také jsem studovala kreslení, dějiny umění, historii šperků a 
v praxi jsme se museli naučit i úplné základy.  

Já: Jaké základy? 

J. Š.: Museli jsme absolvovat nauku o kovech, jak který kov reaguje čili chemické reakce, ohýbání kovů, pilo-
vání, jak kovy spojit dohromady a taky sázení kamenů do šperku. 

Já: Jaký nejdražší šperk jsi držela v ruce? 

J. Š.: Už si přesně nevzpomínám, co za typ šperku to bylo, ale byl to nějaký diamantový. 

Já: Páni, to je úžasné. Vyráběli jste drahé šperky? 

J. Š.: No v poslední době jsme vyráběli malé kolekce šperků za šedesát i osmdesát tisíc. 

Já: A s jakými drahými kovy jsi pracovala? 

J. Š.: Používali jsme zlato bílé, červené i žluté. Také samozřejmě stříbro, titan, okrajově platinu a tombac. 

Já: Tombac? To je co? 

J. Š.: To je slitina mědi a cínu. Používali jsme ho docela dost. 

Já: Dobře. Děkuju za tvůj čas a poskytnuté informace. Měj se. 

J. Š.: Nemáš zač. Sbohem. 

 

Šárka Šimůnková, 8. ročník 
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Tohle je příběh jedný, poněkud zvláštní holky. Ne kecám, je to můj příběh a jako všechny jiný je… 
No jo, ten můj je divnej, strašidelnej, trochu sexy…  Á ne, zase kecám.  Prostě to je o tom jak jsem 
přežívala roky na střední a jak jsem se dostala na vysokou.  Je to fakt super a nebudete se nudit. 
Ne to není tak úplně pravda, jsou tam pasáže, co nudily i mně.  Ale je to super. Takže začalo to jed-
ný, tmavý noci, když pršelo a byla bouřka. Ne, to je strašný klišé. Prostě jsem normálně chodila do 
školy, byla to pruda a tak dále, ale jasně něco umět musím. Ne že by mně k něčemu byla znalost to-
ho, že jeden král co vládnul mýmu prapraprapra… pradědovi, byl magor s absolutistickými sklony.  Ale 
je fakt, že máma často tvrdí, že jsem geniální dítě. O tom já nic nevím. 
 Tak jo, začalo to v prváku.  Protože podle mínění maturantů jsem byla malá vyděšená prvačka, co se 
tam nevyzná a je ze všeho hrozně vykulená, rozhodli se mně mučit. Tak jo, přiznávám, nastražila 
jsem to na ně. Věděla jsem, jak to tam vypadá, orientovala jsem se líp než oni a všechny jsem je zna-

la jménem.  Jo, znala jsem i jejich rodinnou historii. Takže hned první den jsem s patřičně zmateným 
výrazem oslovila vedoucího „mučící“ bandy, jak jsem je nazvala. Ptala jsem se na absolutně primitivní 
věc, takže usoudili, i s jejich ptačími mozečky, že jsem ideální oběť. A ten psychouš to hned chtěl 
vyzkoušet. Měla jsem jít do uváděcí místnosti, kde nás maturanti měli přivítat, a každej měl dostat 
jednoho z nás na starost. A oni mně poslali na druhej konec budovy. Takže byli patřičně překvapeni, 
že mně vidí sedět v první řadě. 
 No a k mý smůle jsem vyfasovala toho nejvíc sexy kluka ve čtvrťáku. Normálně bych asi řekla, že 
vyfasovat nejbožejšího kluka ze školy je klika, ale když vás kvůli tomu polovina holek z ročníku nená-
vidí, je to na prd. Každopádně jsem tomu klukovi na rovinu řekla, že dozor nepotřebuju a že si nemusí 
dělat starosti. Vzal to celkem v poho, ale vypadal trochu zklamaně.  
Když jsme měli volno, aby nás čtvrťáci mohli provést, „mučící“ banda si na mě počíhala… Jasně že 
jsem o nich věděla. Nejsem úplně blbá a tou chodbou jsem koneckonců šla jen kvůli nim. Ten magor 
co je vedl, vypadal sám se sebou hrozně spokojenej. Byla jsem ráda, že mám na ně něco přichystaný-
ho, poněvadž jinak bych se asi klepala strachy. Když přišli blíž, hodila jsem jim pod nohy bouchací 
kuličky. Měli jste vidět ten randál! Nejlepší odměnou mi však byly jejich výrazy, když je seřval ředi-
tel. Páni. Na takovej pohled se nezapomíná.   
Pár dní potom mě našel můj dozor. Ten kluk se fakt nevzdá! No, řekl mi, že se jmenuje David a pak 
něco žvatlal, neposlouchala jsem, poněvadž jsem se pekelně soustředila, abych se mu nevrhla kolem 
krku. Nakonec jsem to stejně nevydržela. Vypadal celkem překvapeně. Další co si pamatuju je, že nás 
volají do ředitelny za veřejné „muckání“. Wow, to žijeme v pravěku? No dopadlo to dobře, David by 
se vykecal i z vraždy. 
 Další roky byly divný. David odešel a já zůstala tak trochu sama. 

Naštěstí jsem našla holku, která byla skoro tak divná jako já. Byly 
jsme super kámošky.  Odehrálo se pár dramat, když moje BFF omy-
lem zapálila školu, a když se máma rozhodla pro další dítě, ale jinak to 
bylo v poho. Učení šlo samo a na vysokou mě vzali hned. Tak tradá, 
tady máte můj příběh. Tu kratší verzi, kdy vám jen stručně popisuju, 
co se stalo. Ta delší by vydala na knihu. Dobrej nápad, nad tím zapře-
mýšlím. Každopádně se loučím. Bye. 
 

Šárka Šimůnková, 8. ročník 
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V posledním čísle  jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak se mají naší prvňáčci.  Udělaly jsem s mini krátké rozhovory 
a jim se to moc líbilo.   

Monika Prázová a Diana Hockicková, 9. ročník 

Adam Balek 
Diana: Co se ti líbí na škole?  
Adam: Líbí se mi na ní barva. 
Diana: Jak jsi spokojený s třídní uči-
telkou? 
Adam: Dobře. 

Nela Václavková 
Monika: Jaký je tvůj nejoblí-
benější předmět? 
Nela: Můj nejoblíbenější před-
mět je tělocvik. 
Monika: Chodíš do nějakých 
kroužků? 
Nela: Ano, chodím na tanečky. 

Eliška Syrovátková 
Diana: Jaká je tvoje nejoblíbe-
nější kamarádka? 
Eliška: Moje nejoblíbenější ka-
marádka je Betynka Krejčí. 
Diana: Těšíš se na prázdniny? 
Eliška: Ano, těším. 

Jakub Uždil 
Monika: Těšíš se do druhé třídy? 
Kuba: Ano, těším. 
Monika: Co ses naučil za celý školní 
rok? 
Kuba: Naučil jsem se matematiku. 

Dan Vašíček 
Diana: Jak se ti líbí ve škole? 
Dan: Je to tady hezký. 
Diana: Jak jsi spokojený s třídní 
učitelkou? 
Dan: Paní učitelka je hodná. 

Beáta Krejčí 
Monika: Jaký je tvůj nejoblíbe-
nější předmět? 
Betynka: Můj nejoblíbenější 
předmět je angličtina. 
Monika: Chodíš do nějakého 
kroužku? 
Betynka: Ano, chodím na Šikov-
né ručičky. 

Elizabeth Mičková 
Monika: Těšíš se do druhé 
třídy? 
Elizabeth: Ne, netěším. 
Monika: Co ses za celý rok 
naučila? 
Elizabeth: Naučila jsme se 
počítat. 
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Dan Vlačiha 
Diana: Tvůj nejoblíbenější 
kamarád? 
Dan: Můj nejoblíbenější ká-
moš je Adam. 
Diana: Těšíš se na prázdniny. 

Tereza Meierová. 
Diana: Co se ti ve škole líbí? 
Tereza: Líbí se mi výtvarná 
výchova. 
Diana: Jak jsi spokojená 
s třídní učitelkou? 
Tereza: Dobře. 

Eliash Kiszka 
Monika: Jaký je tvůj oblíbený 
předmět? 
Eliáš: Můj oblíbený předmět je 
výtvarná výchova. 
Monika: Chodíš do nějakého 
kroužku? 
Eliáš: Ne, nechodím. 

Radek Maršík 
Diana: Jací jsou tvoji nejlepší 
kamarádi? 
Radek: Moji nejlepší kamarádi 
jsou: Adam, Dan a Kuba. 
Diana: Těšíš se na prázdniny? 
Radek: Ano, těším. 

Leona Hofmanová. 
Monika: Těšíš se do druhé 
třídy? 
Leonka: Ano, těším se, až 
budu psát s perem. 
Monika: Co ses naučila za 
celý školní rok? 
Leonka: Naučila jsme se číst 

David Smolík 
Diana: Co se ti líbí na škole? 
David: Je pěkně vymalovaná. 
Diana: Jsi spokojený s třídní 
učitelkou? 
David: Ano, jsem. 
 

Pavel Kopejtko 
Monika: Co se ti líbí ve škole? 
Pavel: Že je tady hřiště. 
Monika: Jaké jsou tvoje kama-
rádky? 
Pavel: Moje kamarádka je Nela 
a Terezka. 

Karolína Hánlová 
Monika: Jak se ti líbí první rok 
ve škole? 
Kája: Dobře. 
Monika: Těšíš se do druhé tří-
dy? 
Kája: Ano, těším. 

Tereza Švejdová. 
Diana: Jaký je tvůj oblíbený před-
mět? 
Terezka: Můj oblíbený předmět je 
matematika a výtvarná výchova. 
Diana: Jak jsi spokojená s třídní 
učitelkou? 
Terezka: Dobře, paní učitelka je 
hodná a není ani moc přísná. 



"Kde to sem? Eh, má hlava." zašeptám, pomalu otvírám oči a 
ztuhne mi tvář překvapením, nade mnou je obloha. Jak se 
tam dostala? Proč ležím na kamenech? Těžce se posadím a 
rozhlédnu se kolem. To nejsou kameny... "Proboha, co to má 
znamenat?" vidím, že jsem na hromadě sutě, z domu. Rych-
le vstanu, ale zavrávorám a jsem tam, kde jsem byl. Kde to 
vlastně jsem? Na nic si nemůžu vzpomenout. Prohrábnu si 
vlasy rukou, ruka od krve a palčivá bolest na týle mi pro-
zrazují, proč si na nic nemůžu vzpomenout. Snad to nebude 
nic vážného, ale jak si to vysvětlit? Když to shrnu, ležím na 
hromadě suti ze zbořeného domu a mám pěkný výhled do 
pole. V hlavě mi duní, jak při bouřce. Vlastně když si zacpu 
uši tak mi v hlavě nic neduní? To je divný. Ale už je to lepší, 
aspoň se můžu postavit. Co je to za tou stěnou? V úžasu mi 
zdřevěnělo celé tělo, při pohledu na-mrtvé tělo bezvládně 
skroucené na kamenitém podloží potřísněném jeho krví. 
Vracím se zpět na svou kupičku. Nedaleko mě leží postel. 
Co se stalo? V paměti nemůžu najít ani nitku, které bych se 
mohl chytit. Ale když se začnu soustředit, tak si vlastně 
vzpomínám, jak odpoledne jedou rodiče se sestrou pryč a 
já jsem doma sám. Navečír začali venku halasit snad stovky 
hrdel a ozývají se strašlivé rány. Obrovské i menší. Letím 
se schovat do pokoje, do své postele a snažím se usnout. 
Najednou se ozvala obrovská rána nedaleko našeho domu. 
Pak další, ještě silnější a na nic se už nepamatuji. Vlastně 
co se stalo s Terkylem? Chudák pes, takový osud si snad 
nezaslouží. Z tváří mi začalo cosi kapat. Najednou mi přišlo 
všechno tak smutný... Něco se pohlo na poli. Za chvilku to 
bylo blíž, bylo to zvíře a šlo sem. Rychle jsem se šel scho-
vat, vyhnul jsem se mrtvému, a až teď jsem viděl jeho tvář. 
Bylo v ní neskutečné utrpení, nehybné oči se koukaly stále 
stejným směrem, bez šance, že ho někdy změní. Něco mi 
začalo jakoby svírat všechny vnitřnosti. Zvíře nyní bylo 
nedaleko, ale nepoznal jsem jej, už mě nejspíš zpozorovalo. 
Uchýlil jsem se do koutka zbylé zdi. Teď se mi naskytla 
podívaná, jako z hororu. Všechny domy zmizely. Stěží bych 
poznal naši ulici. Na zemi leželo snad na sta mrtvých těl, 
vojáků, mužů, žen i dětí. Všechno se mi zdá, jako sen, ale je 
až příliš skutečný. Vedle mě se to objevilo, schoulil jsem se 

do klubíčka, ze strachu jsem ani nedýchal, když mi začalo 
něco lízat obnažené lýtko! Vyjekl jsem leknutím. "Terkyle, 
co tu děláš, ty jsi to přežil!" Potom nastalo ticho. Terkyl se 
ke mě přitulil, hlavu mi položil do klína a zasténal. Měl smut-
né oči, ve kterých se dala vyčíst velká lítost, soucit, ale i 
bolest. Začal jsem ho hladit. Na nebi se objevila první hvěz-
da a oči se mi začaly pomalu zavírat. Já i Terkyl jsme usnu-
li. Ráno nás probudil slabý hluk, teda probudil jen mě, proto-
že Terkyl už vzhůru byl. Už začal větřit a dělal "kch" pod 
pysky, to znamená, že něco cítí. Hluk se zesiloval, vydávala 
ho pomalu jedoucí auta. Už byla na obzoru. Terkyl se na mě 
podíval a zakňučel. Na poli byl malý remízek, kde jsme dou-
fajíce, že nás nespatřili, našli útočiště. Vojáci sbírali padlé. 
Bylo jich hodně, tak to docela odsejpalo, aspoň nebude do 
města tak nechutný pohled, jako doposud. Bylo mi jich líto, 
padlých i živých. Určitě jdou jako posila. Není moc povzbu-
divé, vidět tolik svých i nevlastních padlých. Kvůli nesnášen-
livosti, rozmarům a chamtivosti mocných padne na statisíce 
nevinných zmanipulovaných lidí. Vojáci se pomalu šinou měs-
tem na jihozápad. Sever města vypadá být klidný. Někde 
tam byla pekárna, už nejmíň tři dny jsem neměl ani kousek 
chleba v puse, jazyk mám napuchlý od žízně... Opatrně pře-
kračujeme kusy betonových úlomků, mezi nimiž pátráme po 
něčem k jídlu. Tuhle jsem našel kousek rozšlapaného chleba. 
"Terku, pojď kche mne!" vyšlo z mých úst sípavě. 
"Kchouchej se, mame vodu!" zasípal jsem radostně, pod 
cihlami u kousku chleba ležela minerálka. Pomalu jsem se 
napil, ale zakuckal jsem se, voda byla teplá a bublinky nebyly 
příjemné, ale co se dalo dělat. Dal jsem ten kousek pošlapa-
ného chleba Terkylovi k čumáku. Bylo vidět, jak nasává. 
"Hledej!" špitl jsem mu. S nosem u země začal rejdit kolem 
mě, až se dostal za kámen a zmizel mi na chvilku z dohledu. 
Pustil jsem se za ním. Pojednou se zastavil, zvedl hlavu a 
štěkl. Našel celý bochník chleba zabalený v igelitu, byl ještě 
čerstvý. Opodál ležel nějaký kastrol, nalil jsem do něj tro-
chu vody, Terkyl se jí nemohl nabažit, po vypití si mohutně 
říhl, to měl z těch bublinek, začal jsem se tomu smát, pro-
tože jsem ještě nic podobného u psa neslyšel. Terkyl za-
vrtěl ocasem, přitulil se ke mně, lehl si na záda a očima pro-
sil o drbání. Nemusel ani dlouho čekat. Bylo vidět, že je rád, 
že není sám. Já popravdě taky, nedokázal bych si to teď 
bez něj tady představit. Všiml jsem si, že docela zhubnul, 
drnkaly mu žebra, to se mi nelíbilo. Tak jsme začali zase 
hledat nějakou konzervu, nebo granule. Mezi tím jsem uku-
soval chleba. Pamatuju si, že nedaleko odsud bydlela paní, 

 MALÁ PRIMA SEZÓNA 

Můj pes, já a... 
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 Pokud jste si časopis rychle prohlídli, abyste věděli, co zajímavého si pro Vás školní redakce připravila, určitě jste si 
nemohli nevšimnout oněch 2735-ti slov. Jestli jste to přečetli, tak asi tušíte, o co jde. Jestli ne, tak si tohle čtete 
jenom proto, že tu není tolik písmenek. Vy, co jste to již přečetli, víte, kdo to psal. Ale proč to psal nevíte? To bylo 
tak, paní učitelka jednou přišla do třídy s takovým papírem, kam si zapisovala troufalce, kteří se chtějí přihlásit do 
soutěže Malé Prima Sezóny, mohli buď kreslit, nebo psát. On si vybral psaní, vězte, že pravdu mám, říkám-li, že to psal 
jen tak ze srandy a ani si nedělal naději, že se umístí. Pak ale uplynulo hodně času, i nějaký ten čas, co se jeho dílo do-
stalo do rukou poroty a paní učitelka mu řekla, že je oceněn. Nevěděl jak, nevěděl čím a zprvu ani za co… To vše se mu 
mělo vysvětlit 15.5 v Náchodské obřadní síni. Inu dostavil se tam, a hned zprvu byl mile překvapen, koho potkal. Jedna-
lo se o jednoho z „Primáčků“, maskotů celé akce. Byla to jeho fajnová vedoucí z tábora, je jasné, že i ona byla překva-
pena, tak prohodili pár slov. Následovalo další překvapení, totiž celou akci sponzorovalo ZOO ve Dvoře Králové a tak 
tam byla paní Myslivečková s hadem a ještěrkou, které si mohl i pochovat. Pak začalo samotné vyhlašování, to znamená, 
že začal i stres. Nejdříve se vyhlásila kreslená díla, pak přišla na řadu ta literární. První kategorie literní byla vyhláše-
na, to v něm bylo obrovské napětí, jak to dopadne… Přečetli první jméno pro třetí místo, byl překvapen, že to nebyl on. 
Přečetli druhé jméno pro druhé místo a tu si ironicky pomyslel, že se asi mejlí. Po přečtení posledního jména pro první 
místo si byl jist, že se nemejlí a že by asi měl vstát a jít tam, kam šli všichni ostatní před ním. Nedovedete si předsta-
vit tu radost, smíšenou s překvapením a doznívajícím stresem. Byl jsem z toho všeho doslova odvařenej.  
                                  Štěpán Melichar, 8. ročník 
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která měla psy, tam by se dalo něco najít. Měl jsem pravdu, 
byly tam určitě nějaké granule, Terkyl čuchal a vrtěl. Podí-
val se na mne a jeho oči mi řekly "Tak sem pojď a pomoz 
mi to vyhrabat.".  

Opravdu se po odvalení kusů zdí objevil pytel plný granulí, 
byl sice roztrhnutý, takže jsme něco vysypali, ale v pořád-
ku jsme ho vyndali, mezi tím Terkyl doslova vyluxoval skoro 
všechny granule, co se vysypaly. Teď byl myslím maximálně 
spokojený. To odpoledne jsme našli pár kočičích konzerv, 
říká se o nich, že je v nich lepší maso, než v těch pro lidi, 
dále destilovanou vodu v kanystru, ta se taky může hodit, 
benzínový zapalovač, ale bez benzínu a mapu, lépe řečeno 
autoatlas. Takže dneska večer asi teplá večeře nebude. To 
však moc nevadilo, hlavně, že bylo co jíst, tak jsem šel cel-
kem klidně spát. Další den se probudím zase na tvrdé zemi. 
Asi bych si měl postavit nějaký přístřešek. "Terkyle kde-
pak jsi? Jo tady? Ty snad ještě chrápeš? Dyť už je světlo, 
tak koukej vstávat!" Líným pohled na mě upřel, zívnul a oči 
vrátil do původního stavu, zavřel je… "Ty uličníku jeden 
líná, však počkej, já tě probudím tak, že jsi to ještě nevi-
děl!" Vzal jsem stéblo trávy a pošimral ho na nose. On se 
jen převalil na záda a zamručel, ale já se nedal, tak nako-
nec vstal, nasypal jsem mu trošku granulí, to byl hned na 
nohou! Pohladil jsem ho po hřbetu a podrbal za ušima a on 
se na mě podíval se spokojeným výrazem, byl jsem rád, že 
tady se mnou je. Tak jsme vyrazili na hledanou. Viděl jsem 
kolem sebe teď docela dost věcí, jen jsem je neměl kam 
dát, tak jsem si z nějaké záclony udělal uzlík a k mé rados-
ti jsem našel láhev lihu. Byla ještě do poloviny plná, hned 
jsem měl co nalít do zapalovače. Po nějakém obchodě zbylo 
hodně jídla, však větší část byla nepoživatelná, a hodně si s 
sebou odtáhli vojáci, ale tak na dva měsíce mi to určitě 
vystačí, pokud se to dříve neskazí. Vody ale nebylo moc, 
budu muset někde získat stálý zdroj. Tak jsem s Terkylem 
dorazil na druhý konec města. Uzlík jsem měl plný a proza-
tím jsem byl spokojen. Nedaleko jsem zpozoroval trosky 
dřevěné stavby, která kupodivu neshořela, tím líp pro mě. 
Nanosil jsem kusy dřeva, různé délky, pěknou kupu, Terkyl 
se však taky nenechal zahanbit a taky pár prkýnek přinesl. 
Ale kde něco postavit? Zkusím vyhrabat prohlubeň. Terkyl 
mě taky nenechal hrabat samotného, tak nám to pěkně šlo. 
Už bylo k poledni a já měl hlad. Zkontroloval jsem zapalo-
vač, líh se krásně nasákl do knotu. Zkusil jsem škrtnout a 
zaplápolal modrý plamínek, podpálil jsem malý kousek dřív-
ka a udělal malý táboráček. Vložil jsem konzervu do ohniš-
tě a čekal jsem. Najednou se ozvala tlumená rána a zasy-
čení, já ji zapomněl otevřít… Konzerva se tedy otevřela 
sama. Dvěma klacky jsem ji "odstavil" a nechal vychladnout 
na poživatelnou teplotu. S chlebem byla vynikající. Dopřeju 
i Terkylovi, pokukuje po mě očima, uličník jeden. Trochu 
konzervy zbylo, tu jsem mu ke granulím přimíchal. Myslím, 
že si nemůže stěžovat, podle toho silného mlaskání. Dostal 
taky trochu napít, stejně jako já. Po obědě jsme si oba dali 
siestu. Uvelebil se mi na klíně. Po asi půl hodině jsme se 
zase dali do práce, díra byla hotová, prkna nachystaná, ale 
žádné nářadí, ani spojovací materiál. Vyšli jsme tedy zase 
do těch hrůzných ulic. Po snad hodinovém hledání jsem 
mohl konečně zajásat, našel jsem kladivo, ale co mi je plat-
ný bez hřebíků? Nezbývalo, než hledat dál. Taky dlouho 
netrvalo a o kousek vedle byla rozpláclá kartonová krabič-
ka, ze které čouhají lesklé kovové tyčky. Tím hledáním 
jsem ale ztratil nejmíň dvě hodiny, to jsem měl štěstí, že 
jsem narazil na jakousi bývalou dílnu. Alespoň mám s čím 
stavět. Tedy dal jsem se do díla, vyšla z toho docela sran-
dovní budka, akorát na díru, kterou jsem si vypodložil sta-
rou matrací. Okolo prohlubně jsem dal igelit, aby mi tam 
neteklo. Budku jsem přetáhl přes díru, vchodové dveře 
tvořila těžká plachta. Přes okýnka byl přetažený průsvitný 
igelit, abych nemusel být i za dne ve tmě. Byl to útulný 
domeček, velký asi jako stan. Naskládal jsem si tam potra-

viny, už se začalo stmívat, mraky se v dálce nesly těsně nad 
zemi, vítr je žene k nám. "Vidíš, jak se nám vyplatilo dneska 
celý den pracovat, dneska v noci to asi bude mazec." Terkyl na 
mě upřel chápavý pohled, i když neví, o co jde. "Pojď, jdeme 
spát." Prolezli jsme otvorem do malé, ale prostorné místnůst-
ky, ulehli jsme. Koukáme si do očí, pak je zavřeme a za chvilin-
ku spíme. V noci nás probouzí bouřka. Terkyl se tlačí do růžku 
a kouká se vykulenýma očima. Začal jsem se k němu plazit, 
vzhledem k rozměrům chatky to netrvalo a začal jsem ho hla-
dit. Ani se mu nedivím, já být pes, tak se zachovám asi stejně, 
kór když se taková bouřka, minimálně každou vteřinu jeden 
blesk, je to skoro Blizard. Během chvíle se to uklidnilo, byl 
jenom slyšet šum deště, který dopadal na igelity, až to skoro 
dělalo hluk. Když déšť začíná řídnout, oba usneme. Budíme se 
až k poledni, najíme se. Přemýšlíme o tom, jak se dostat domů, 
proč jsme to vlastně přežili jen my dva, jak to, že se tu zatím 
neobjevila živá duše, nechápu to. Už dalších několik dní se za-
bývám přemýšlením, proč se tu nikdo neobjevil, jak to, že to 
všechno ten osudný den šlo tak ráz na ráz? Studuju mapu, kde 
by pro mě, jako pro vojenského taktika bylo vhodné umístit 
hlídky. Naše město se rozkládá na mírném kopečku, obklope-
ném lesem. Nenapadá mě nic jiného, než rozmístění malých 
skupinek, snad jednotlivců, okolo celého obvodu lesa. Po chvilce 
balení jsem připraven zjistit pravdu. Chatku si tu nechám sto-
procentně, s nejvyšší pravděpodobností se ještě vrátím. Po 
dosažení kraje města sousedícím s lesem jsme se do něj vnoři-
li. Obezřetně jsme s Terkylem našlapovali.  

Před sebou jsme měli pár metrů k posledním stromům. Rozum 
velel zcela nerozumně, rozběhni se za civilizací, instinkt nao-
pak stůj. Zastavil jsem a po břiše se plížil ke krajnímu stromu. 
Pozorně jsem si prohlížel, když jsem zpozoroval až moc spořá-
dané keře, rostly ve stejné vzdálenosti od lesa a jejich propo-
jením bychom dostali kružnici kolem lesů okolo města, to by 
ještě tolik nevadilo, ale co já pamatuju, tak nikdy nic podobné-
ho nerostlo. "Vidíš Terkyle? Já to tušil, že nás hlídají, proto 
jsme krom vojáků nikoho nespatřili. Co se tu ale bude dít, jestli 
to tu takhle hlídají?" pronesl jsem mimoděk k Terkylovi, který 
i kdyby odpověď znal, by mi nic neřekl. Ale důležitější otázka 
je, jak se odsud dostaneme? Četl jsem kdysi knížku Hraničářův 
učeň, tam se dokázal hlavní hrdina pohybovat neviděn, aniž by 
použil nějakého kouzla. Měl jen maskovací plášť, za noci se 
pohyboval stejně se stíny mraků. Zkusím to taky, to musí vyjít, 
nebo jsem ztracený. Ale z čeho udělat maskovací plášť? Za 
předpokladu, že brzo nebudu potřebovat jídlo, budu moci pou-
žít uzlík, do kterého jsem si nabalil věci. Zdá se, že nemám na 
vybranou. Tmavá barva tkaniny nebude na škodu. Potřu ji lepi-
dlem a dám na ni trávu, přesně tak, jako velký trs trávy. S 
Terkylem jíme, když už se schyluje k večeru. Ještě chvíli po-
čkám, až bude úplná tma. Pozoruju pohyby stínů po zemi, napa-
dlo mě, co Terkyl? Kus látky ještě zbyl, rychle mu po tmě vy-
robím podobný pláštík. "Teď mě Terkyle musíš poslouchat, v 
tlapách máš náš další osud. Ještě chvilku vydrž, pak ti to sun-
dám." Tedy vyšli jsme co možná nejtišeji líným tempem mraků. 
Tak jsme se dostali k hlídacím "keřům". Teď jsem v měsíčním 
svitu viděl i větší detaily, objevil se průzor, z něho nebezpečně 
prosvítal paprsek světla, zřejmě nečekali nějaký rozruch. Opa-
trně podcházíme paprsek, uvědomoval jsem si, že když se ho 
jen trochu dotknu, může mě zpozorovat hlídka, která je svou 
vlastní vinou téměř slepá, tím líp pro nás. Konečně ho máme za 
sebou… Pokračujeme pomalu k dalšímu lesu, opatrně a obezřet-
ně, tady si člověk nemůže být jistý. Máme před sebou první 
stromy, tak se vnořujeme do temného lesa, je trochu do svahu, 
na vrcholku doufám mýtinku, ze které bych se mohl rozhléd-
nout po nějakém městečku. Doufal jsem marně, teď se les 
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svažuje dolů.Jdu po zlomu mezi svahy, pak si ale šlápnu do 
nějaké louže, či čeho. Najednou cedule, označující prame-
niště. Jdu po tenkém proudu, půda je zde tenká na kameni-
tém podloží, takže je tu dobře zřetelný. Terkyl se zarazil, 
začal chlemstat vodu z potůčku, při tom zvuku mě běhal 
mráz po zádech, jak byl hlasitý. Zvláštní, že jsme ještě 
nepotkali živé zvíře. Nechal jsem ho dochlemstat a pospí-
chal jsem dál. Pramínek se rozšiřoval, já spěchal dál, až se 
mi podlomily nohy, padl jsem na nivní půdu a usnul jsem. 
Všechno mi je jedno. Hlavně když spím, ještě než jsem upa-
dl do spánku, zaslechl a ucítil Terkylův jazyk a jak si lehá. 
Ráno mě vzbudila rosa. Napil jsem se trochu, něco málo co 
jsem měl, jsem posnídal a vydal jsem se dál, tady měl pra-
men skoro metr, opodál zas trochu víc. Krajiny kolem jsem 
si nevšímal, připadalo mi nedůležité hledět si jí. Místy jsem 
se musel prodírat hustým rákosím, jednou jsme se brodili 
na soutoku, to už byl pramen širší. Jdeme pořád dál, dokud 
nám cestu nezkříží most. Vylezeme na silnici, jdeme po ní. 
Jen sem tam nějaké auto projede, tedy jdeme konečně 
civilizaci vstříc. Netrvá dlouho a před námi se objeví první 
domy vesničky. I když už jsem zase skoro na pokraji sil, 
rozeběhnu se, Terkyl, nepříliš unaven, se rozeběhne za 
mnou. Připadá mi to strašně dlouho, než se dostanu k první-
mu domu. Najednou začíná svět ztrácet barvy, nohy mě sice 
pálí, ale nepolevuji, vždyť jsem skoro tam, ale proč mi to 
utíká? Už vidím jen světlo na konci pomyslného tunelu. Pa-
dám na drsný povrch silnice a na nic se už zase nepamatuji. 

Probouzím se až v nějaké nemocnici, nade mnou hlava. Poví-
dá: "Už se probudil, doktore!" Já se jí zeptám: "Jak jsem 
se sem dostal?" "Odvezl tě sem jeden hodný pán, zavoláme 
mu, že už ses probudil, jak se vlastně jmenuješ?" Odpově-
děl jsem jí. Zeptal jsem se na Terkyla. "To je tvůj pes? Pán 
na něj musel zavolat odchytovku, nenechal se od tebe od-
trhnout, tak ho uspali, teď je v místním útulku, až ti bude 
líp, můžeš si ho vyzvednout. Kde máš rodiče?" "Nevím, 
dlouho jsem je neviděl." odpověděl jsem popravdě. "Odkud 
jsi šel?" vyslýchala mě dál. Po mé odpovědi se tvářila nevě-
řícně. Tak jsem jí to vylíčil znovu a podrobněji. "Tak jsi 
jediný známý přeživší, ve vašem městě se udál zatím plně 
nevysvětlený úkaz. Vědci ho tušili dřív, jedná se pravděpo-
dobně o nějaký druh vlnění. Poslali tam armádu, aby tam 
pomohla s evakuací. Přidala se i, zahraniční vojenská jed-
notka, přišli však pozdě. Vlny způsobily, že jejich kulomety 
a děla začala samočinně střílet. To vlnění lidem ničilo vnitř-
ní orgány, zjistilo se, že skrze zdi prochází menší množství, 
to byla možná tvoje záchrana. Zvířata se tomu místu budou 
dlouho vyhýbat. Musíme zavolat vašim, aby se už nemuseli 
trápit. Pamatuješ si jejich telefonní číslo?" Nadiktoval 
jsem ji jejich telefonní číslo, řekla, abych se ještě prospal. 
S radostí jsem uposlechl jejího "rozkazu". Po dlouhém 
spánku tu byla celá moje rodina, i Terkyl. Takže jsme tu 
byli všichni a já byl rád. Byl tu Můj pes, já a moje rodina.                   

 Štěpán Melichar, 8. ročník 
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