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ÚVODNÍK 
Milí čtenáři, po delší přestávce od vydání minulého čísla vás opět zdravíme.  
Doufáme, že vás nové číslo SchoolMagazine potěší, dozvíte se něco nového a zúčastníte se také 
naší soutěže o ceny! Přejeme krásné jaro a hlavně ještě výdrž ve školních lavicích! 
                                                                                                           
 
                                                                                                                          Redakce SchoolMagazine 
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Redaktoři SchoolMagazine se představují 
 

Ahoj čtenáři, jmenuji se Monika Danielová a mé články 

v časopise najdete pod přezdívkou Opice.  

Moje oblíbená barva je růžová. Mám ráda hudbu, 

poslouchám vše, co se mně nějakým způsobem líbí, takže 

nic zvlášť oblíbeného nemám. Ráda se dívám na filmy a 

seriály,  třeba Simpsonovi, ty jsou nejlepší :)). Také ráda 

sportuji, nejvíce mě baví bruslení a plavání. 

Jinak jsem strašně šikovná na zlomeniny všeho druhu, 

naposledy to byla noha.  

 

 

 

 

Ahoj, jsem Filip Šikula. Titulní strana časopisu je moje dílo a 

dále se starám o vaše pobavení v rubrice Vtipy. Bydlím v 

Rozseči nad Kunštátem a chodím do deváté třídy v Olešnici. 

Narodil jsem se ve znamení Raka a mám 15 let.  

Rád pracuji s počítači. Už od svých čtyř let jsem se pokoušel 

seznámit a manipulovat s jakoukoli elektronikou. Pravda je, že 

vylepšování těchto věcí se mně v mém raném věku příliš 

nedařilo, a tak nemálo z nich skončilo na smetišti. Avšak 

neúspěchy mě neodradily a opravám elektroniky se věnuji 

nadále a   dokonce již úspěšně některé věci spravím. Mojí 

zálibou je také programování počítačových her i složitějších 

programů. Rád se o své znalosti podělím s ostatními, a tak v naší obci vedu výuku počítačového 

kroužku pro děti.  Mezi mé další záliby patří četba knih a sledování sci-fi. Mými oblíbenými seriály 

jsou Doctor Who, Stargate, Teorie velkého třesku a Simpsnovi. A nesmím zapomenout ani na sport, 

věnuji se plavání, lyžování, jízdě na kole a bruslení.  
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Školní okénko 

Zápis do 1. tříd 
Dne 17. ledna 2011 se v naší škole uskutečnil 

zápis do prvních tříd.  

Uvítání měli tentokrát na starost víly, babička 

spolu se psem, kočkou a myší, kteří děti zavedli 

k různým stanovištím a bedlivě sledovali, co už 

předškoláci umí. A bylo toho hodně! Děti 

sportovaly, pojmenovávaly barvy, dokonce už 

čísla znaly a někteří i zarecitovaly básničku.  

Věřím, že děti ve škole strávily příjemné 

odpoledne a už se těší na 1. září, kdy se stanou prvňáčky, kteří budou mít hodnou paní učitelku a 

dozví se spoustu nových informací☺!   

 

Lyžařský výcvik 

V týdnu 7. -13. 2. se žáci sedmých a někteří 

z osmých tříd proháněli na lyžích a 

snowboardech na místní sjezdovce. Musím 

říci, že tu byli jen ti odolní, neboť na škole 

byly zahájeny chřipkové prázdniny, a tak 

většina ležela doma v posteli. Ale koho bacil 

nebacil, jistě nelitoval, neboť počasí bylo 

skvělé, sněhu dost a tak, kdo ještě něco 

z lyžařských dovedností neuměl se jistě naučil a kdo už byl profík, tak si parádně zajezdil.  
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Beseda o Indii 

Zajímavé povídání o Indii jsme si ve škole vyslechli 

od paní doktorky Dvořákové, která spolu s 

manželem jako dobrovolníci odjeli na rok do Indie. 

V  Deodurze (stát Karnataka) se starala o výuku a 

volný čas dětí a také pracovala jako zdravotnice. 

Z vyprávění a fotografií jsem poznala, že život 

v Indii je značně odlišný od toho našeho tady. 

Deodurga  je Indy považována za vesnici, přestože 

má kolem 20000 obyvatel. Po prašných ulicích se prohání hlasitě troubící motorkáři, autobus či 

autorikša a mezi nimi pobíhají krávy, psi, ovce, kozy, opice a prasata. Okraj většiny ulic lemují 

kanály(obvykle otevřené betonové příkopy), do kterých tečou splašky z jednotlivých domů. Do 

těchto kanálů se hází odpadky. Přesto však v místě, kde se nachází škola, v níž paní Dvořáková 

pracovala, se děti snaží udržovat čistotu a uklízet si po sobě. Více než polovina lidí v Deodurze 

neumí číst a v okolních vesničkách je to prý ještě horší. Děti ve škole se vše učí bez pochopení 

nazpaměť, na zadané otázky mají přesné odpovědi, přestože jim nerozumí. Pokud se jen malinko 

změní formulace otázky, už nevědí, co mají odpovědět, protože vlastními slovy to nedokáží. Na 

otázku „co je to poloostrov?“, prý bez váhání recitují „místo, ve kterém pevnina zasahuje do moře, 

takže ji ze tří stran obklopuje voda, se nazývá poloostrov“. Už však netuší, co to znamená a ukázat 

nějaký poloostrov na mapě nedokáží. Například počty se odehrávají následovně: žák čtvrté třídy 

počítá příklad 17 – 9, nakreslí si na okraj papíru sedmnáct čárek a potom jich devět škrtne. Spočítá 

zbylé a oznámí, že je to sedm nebo devět, protože se někde spletl. Třeťák, když dostane stejný úkol, 

začne počítat na prstech. Zjistí, že mu prsty na rukou nestačí, a tak použije i obě nohy, anebo 

poprosí kamaráda, aby mu půjčil své ruce. Zvláštní v Indii je také způsob uzavírání sňatku. 

Představte si, že dívky musejí uzavírat sňatek, který je již předem rodiči či příbuznými domluvený, 

a tak se i běžně stává, že třináctileté děvče si bere za muže padesátníka.  Svobodné dívky nosí 

tuniku či čuridar s kalhotami a kolem ramen mají šálu, vdané ženy jsou zahalené. Další zajímavostí 

je, že si dávají vše jen pravou ruku, levá je považována za nečistou. Na besedě jsem se dozvěděla 

spoustu dalších zajímavostí a na fotografiích jsem viděla nejen smetiště v ulicích, ale i krásnou 

přírodu a hory v Himalájích a určitě bych se do Indie ráda podívala.  
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Soutěžíme 

 

V řadě okresních soutěží máme 

možnost porovnat svoji sílu, své 

dovednosti a znalosti s žáky 

z jiných škol. A jak se nám 

doposud dařilo si můžete nyní 

pročíst.   

 

 

 

 

 

 

Sportovní soutěže 

Miniflorbal- školní přebor (pan učitel Reška) 

5. ročník 
1. místo  Syndicata 
2. místo  Mosazní komáři 
3. místo Devils´ 
4. místo Botky 
5. místo Bílí tygří 
6. místo Angels´ 

Nejlepší střelci 

1. František Žíla 
2. Josef Hanzl   
3. Josef Krušina a Martin Coufal  

 

Přespolní běh Lysice- okresní přebor (pan učitel Reška)   
          
 6. místo  Štěpán Nechuta         
                                   Družstva 

 5. místo  
družstvo mladších žáků:  Štěpán Nechuta, Zbyněk Sobotka, Jan 
Komárek, Jaroslav Škorpík   

 6. místo  
družstvo starších žákyň: Jitka Sedláková, Kateřina Kalousková, Klára Dostálová, 
Jana Procházková 

 

 

 

 

 

Florbal - Kunštát-  okresní přebor (pan učitel 
Reška) 

 3. místo  

družstvo  starších žáků: Vojtěch 
Knotek, Michal Havlíček, 
Dominik Ondrik, Radek Musil, 
Matěj Ševčík, Ondřej Člupek, 
Miroslav Svoboda, Roman 
Danzinger 

Florbal - Kunštát-  okresní přebor  
(pan učitel Reška) 

 3. místo  

družstvo nejmladších žáků ( Erik 
Báča, Miroslav Šutera, Roman 
Štěrba, Josef Hanzl, Lukáš a 
Vojtěch Dostálové, Miroslav 
Konopáč, František Žíla, Martin Cízl, 
Martin Coufal, Daniel Šutera, Karel 
Konečný, Jan Šašinka 

Stolní tenis (družstva) - Blansko - okresní přebor  
(pan učitel Reška) 

 
 2. místo  Pavla Sedláčková a Lucie Pivoňková 
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Jazykové soutěže 

Olympiáda v českém jazyce- okresní kolo 
(paní učitelka Bartošovská) 

9. ročník  
13. místo Terezie Novotná 

 

 

 

 

Přírodovědné soutěže 

Chemická olympiáda- okresní kolo 
(paní učitelka Plíhalová) 

9. ročník 
9. místo Terezie Novotná 
11. místo Matěj Ševčík 
12. místo Adéla Ryzí 

Biologická olympiáda- okresní kolo (paní učitelka Plíhalová) 

6. ročník 7. ročník 9. ročník 
8. místo Markéta Novotná 2. místo Karolína Sedláčková 8. místo Terezie Novotná 
    3. místo Pavla Marková     

 

Matematická olympiáda- okresní kolo (paní uč. Kohoutová, Němečková) 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 
5. místo Karolína Sedláčková 8. místo Pavla Sedláčková 7. místo Matěj Ševčík 
    10. místo Vojtěch Knotek     

 

Finanční gramotnost- okresní kolo (paní uč. Němečková) 

9.ročník 

2.  místo družstvo žákyň: Šárka Dvořáková, Kateřina Kalousková, Kristýna Marková 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk- okresní kolo  
(paní učitelka Cacková) 

9. ročník 
9. místo Matěj Ševčík 

Německý jazyk- okresní kolo 
(paní učitelka Němečková) 

5. ročník 9. ročník 

1. místo Josef Krušina  2. místo Terezie Novotná 

Fyzikální olympiáda- okresní kolo  
(pan učitel Halámek) 

9.ročník 
2. místo Matěj Ševčík 

Pythagoriáda- okresní kolo (paní uč. Vaněrková, Kohoutová, Němečková) 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 
2. místo  Lucie Neumannová 4. místo Adam Homolka 5. místo Pavla Sedláčková 
2. místo  Markéta Novotná 7. místo Jan Komárek 7. místo Vojtěch Knotek 
4. místo Simona Ryzí     7. místo Michal Havlíček  
5. místo Štěpán Nechuta     8. místo Marie Vaverková 

        10. místo Martina Švábová 
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Ocenění školního časopisu vydáveného ve školním roce 2009/ 2010 

 

Ocenění za projekt 

Projekt PhotoShake (paní uč. Němečková) 
 

Evropský certifikát kvality 
(certifikát představuje konkrétní ocenění skvělé 
práce žáků a učitelů na mezinárodních aktivitách  
a je veřejným uznáním, že škola usiluje o vysokou 
kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce) 
 
 

žáci: Markéta Adamcová, Renata Cízlová,  
Šárka Dvořáková, Edita Krahulcová, Terezie Krejčí,  
Terezie Novotná, Lukáš Metela, Radek Škorpík,  
Jana Procházková, Alena Prudká 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme i nadále radost ze soutěžení a hodně úspěchů!  

redakce  SchoolMagazine 
 

 

 

 

školní časopis SchoolMagazine (paní učitelka Němečková) 

Cena časopisu Remix 
(ocenění uděleno za celkový kvalitní grafický 

design časopisu) 
 
 

 
žáci: Kristýna Brázdová, Sabina Doskočilová, Jitka 
Sedláková, Kateřina Švábová, Jana Štěrbová, Filip 
Šikula, David Šutera 
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Rozhovor s  Erikem Báčou  
 

Pro rozhovor jsme si tentokrát vybrali Erika Báču, který je žákem třídy 5. A . Povídali jsme si s ním 
o kouzlení, kterému se rád věnuje. Jako většina kouzelníků, tak také Erik nám moc toho ze svých 
kouzelnických zkušeností prozradit nechtěl a dokonce nám i během rozhovoru zmizel- no prostě 

kouzelník!    
 
Jak tě napadlo začít s kouzlením? 
Já nevím 
 
Jak dlouho se tomu už věnuješ?  
Od 8 let 
 
Vzpomeneš si na své první kouzlo?  
To už si nepamatuji 
 
Máš nějaký kouzelnický vzor? 
Ano, Pavla Kožíška 
 
Spolupracuješ s někým při svých vystoupeních?   
Ano,  s Jiřím Hochmanem a Eliškou Petrželkovou 
 
Jaké je tvoje nejoblíbenější kouzlo? 
Rozpůlení asistenta 
 
Umíš si vyčarovat nějaké jídlo?  
Ne 
 
A umíš něco vyčarovat?  
Nevím 
 
Chtěl bys být někdy jako David Copperfield? 
Ano 
 
 

Děkujeme za rozhovor 
 

Opice a Aník  
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Bajka o žábě  
 

Byla jednou jedna moc mlsná žába, která jedla pouze veliké mouchy. A protože mlsala jen takové 

samé dobroty, tloustla a tloustla…Jenže jednoho dne začalo masařek ubývat, a proto ropucha 

hodovala už jen velice zřídka. A tak rychle začala ubývat na váze. Ostatní žáby jí radily: „Žábo, 

musíš jíst, jinak zemřeš!“. Ale žába si stála za tím, že bude polykat pouze masařky. Hubla a hubla, 

až nakonec skonala. Z toho plyne ponaučení, že stát si tvrdohlavě za svým, tě může stát třeba i 

život.  

 

Spolehlivý řidič autobusu 

Osoba, o které budu psát, nás ráno vozí autobusem do školy. Je to starší, asi pětačtyřicetiletý muž. 

Jeho světle hnědé vlasy jsou lehce prošedivělé. Dominantou úzkého obličeje je velký nos, jenž bez 

námahy zastíní malá ústa i oči, které jsou modré, a tak perfektně ladí k jeho modrému autobusu, 

před kterým si vždy ráno zapálí cigaretu. Pan řidič mi připadá celkem milý, veselý a upovídaný, ale 

i klidný a rozvážný. Do školy s ním jezdím velmi rád, protože je samý vtip, jeho jízda je vždy 

svižná, ale zároveň bezpečná. Jen mě štve, že vždy přijede včas a nedopřeje nám den volna. Náš 

šofér je spolehlivý, ale doufám, že nám to jednou vyjde! 

  

 
 
 
 

 
Autor: Vojtěch Kučera,  

bývalý žák 7. A (v únoru se odstěhoval a chodí do školy v Jihlavě)  
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Komiks 
3.díl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Měla bych se učit, 
ale stejně se na to 

nedokáži 
soustředit.  

Lucko, co  budeme 
dnes  po škole 

Lucie vždy bývala vzornou žákyní, ale poté, co její nejlepší kamarádka Petra jí přebrala kluka, se trápí a 
prospěch ve škole se jí zhoršuje. Volný čas tráví Lucka s Ester a její partou kamarádek, které se „snaží“, aby na 

rozchod s Jardou zapomněla.     

No, učit bych se měla taky,  už 
propadám. Ale víš co? Nejprve 
provětráme hlavy venku, a pak 

uvidíme.    

Tak jo, sejdeme 
se o půl čtvrté.  

Ještě že 
tě mám! 

Jasně se mnou 
se nudit 
nebudeš!  

Stavíme se  
na zmrzku? Nejen na 

zmrzku! 

Dej mně 
peníze a nech 
se překvapit.  
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To se mně něco 
povedlo. 
Koukáš, co?  Ty jsi koupila 

celou láhev rumu? 

Tak schovat, ať 
to nikdo nevidí a 
jdem to vypít. 

Ten číšník mně 
to prodal hned. 

Tak a hned nám 
bude veseleji! 

Kdo ti volá? 

To bude 
průšvih.  

Mít mladší ségru, to 
je za trest.   

Dobře, hned 
pro ni přijdu  

Musím valit do 
školky. Ahoj, já 
ti pak zavolám.  

Mně je blbě, já 
snad ani domů 

nedojdu.   

Jitko, kde jsi? Dnes je 
čtvrtek a vyzvedáváš 
sestru. Už tu na tebe 15 
minut čekáme.  

Jituše a Jaňulka 
Pokračování příště 
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Lego 
 

Co se skrývá pod názvem Lego? To snad ani není potřeba vysvětlovat. Zkrátka Lego, stavebnice pro 

malé i velké, s kterou si někdy hrál snad každý. Ale možná už málokdo ví, kde se vlastně Lego 

objevilo. A tak si myslím, že si toto téma zaslouží i trošku pozornosti také v našem časopise. 

Už v roce 1932 Ole Kirk Christiansen v městečku Billund v Dánsku zakládá malou firmu na výrobu 

dřevěných hraček. Jeho snem je vytvořit herní a stavebnicový systém, který bude maximálně 

kreativní a pomůže rozvíjet dětskou fantazii a zručnost. Roku 1934 dostává firma název LEGO. 

Jedná se o slovo složené ze dvou dánských slov LEg a GOdt (dobře si hrát). Roku 1947 společnost 

LEGO jako první v Dánsku kupuje zařízení na výrobu plastikových hraček.Už v roce 1949 vyrábí 

společnost přes 200 různých dřevěných a plastových hraček a postupně vzniká nám známá kostička 

lego, která obletěla celý svět. Jelikož úspěch s touto jednoduchou kostičkou je obrovský, tak  

1.5.1954 se v Dánsku registruje ochranná značka LEGO. Továrna na výrobu dřevěných hraček však 

byla v roce 1960 při rozsáhlém požáru zničena. A tak firma LEGO se poté už definitivně zaměřuje 

pouze na výrobu plastových hraček. Firma LEGO otvírá roku 1968 první Legoland v Billundu. 

Stavebnice však  nezaostává ve svém vývoji a roku 1978 firma představuje minifigurky s 

pohyblivýma rukama a nohama. Tím se stavebnice stávají ještě mnohem zábavnější a není pochyb, 

že lego se stává hračkou číslo jedna.V roce 1980 vzniká nová řada lega a to LEGO-DUPLO,  což je 

lego stavebnice pro nejmenší děti. Od roku 1987 firma vyváží své výrobky do všech evropských 

zemí. Od roku 1996 se firma Lego dostává na internetové stránky a otvírá nový legoland ve Velké 

Británii a další třetí legoland v USA, ve státě Kalifornia.  

Stavebnice Lego je roku 2000 od Britské asociace hraček zvolena za hračku století. 

 

Jituše
           
             SOUTĚŽ! 

Pošli nám fotku své 
legostavby. Tři vylosované 

výherce odměníme! 
Fotografie posílejte na 

schoolmagazine@email.cz 
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Vydra říční 
 

Vydra říční je lasicovitá šelma přizpůsobená 

vodnímu prostředí. Mezi prsty má plovací 

blány. Malé ušní boltce a nosní otvory může 

při potopení úplně uzavřít. A její hustá hnědá 

srst nepropustí ani kapku vody.  

Dospělá vydra měří na délku až 150 cm, při 

čemž asi 27-55 cm připadá na ocas. 

I při její hmotnosti 10 kg se mrštností a 

obratností vyrovná rybám. Při plavání používá 

hlavně zadní nohy a pohyby těla. Díky jejím hmatovým vousům může lovit i v kalné vodě. Na 

jedno nadechnutí vydrží pod vodou až 7 minut a  uplave 400 metrů. Kromě ryb loví i raky, 

žáby, čolky, malé vodní savce a nepohrdne ani ptáky nebo ptačími vajíčky. 

Páření probíhá ve vodě a v období od února do června.. Délka březosti je značně proměnlivá, 

ale nejčastěji trvá 63 dnů, přičemž občas dochází i k utajené březosti. V jednom vrhu bývá 

jedno až čtyři mláďata, která se rodí slepá a téměř neosrstěná. Oči se jim otevírají po 31-34 

dnech života, s matkou zůstávají jeden rok a pohlavní dospělosti dosahují ve druhém až třetím 

roce života. V přírodě se mohou dožít i více jak 18 let. 

Na březích vod si vyhrabává nory. Vchod je pod vodou a chodbička stoupá šikmo vzhůru nad 

hladinu vody až do pelíšku, který je provzdušňován malou větrací šachtou.    

Vydru lze vidět kdekoli na vhodných tocích, ale nejhojněji se vyskytuje na Plzeňsku, Šumavě.  

Avšak v některých lokalitách jejího rozšíření byl zaznamenán až drastický pokles volně 

žijících vyder. Příčinou je zejména jejich náchylnost na vodu znečištěnou jedovatými látkami, 

ale také svůj podíl na úbytku  vyder má i ilegální lov pro vysoce ceněnou kožešinu.  

David 
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RUDOLF II. 
(18. července 1552, Vídeň – 20. ledna 1612, Praha) 

Rudolf II. byl synem císaře Maxmiliána a Marie Španělské. 

Ve dvanácti letech byl kvůli rozepři mezi matkou a otcem 

poslán na výchovu ke strýci do Španělska spolu se svým 

bratrem Arnoštem. Ve Španělsku se mu dostala na tu dobu 

vysokého vzdělaní, spíše než politika ho zajímala alchymie 

a umění. V roce 1572 se stal za otcovi pomoci uherským 

králem. Poté se zajímal také o české království a 22. září 

1575 byl korunován i králem českým a zanedlouho poté 

taky římským králem. Opravdové vlády se po svém otci 

ujal 12. října 1576. Na začátku své vlády navazoval 

diplomatické styky. Byl křesťansky snášenlivý, pouze ve Vídni vydal prohlášení, které 

zakazovalo jiné náboženství než křesťanství. V roce 1578 však onemocněl a začal být 

podezřívavý vůči svému okolí a  rozhodl  se přestěhovat roku 1583 do Prahy. Toto učinil 

nejspíše proto, že Vídeň byla ohrožena Osmanskou říší. V Praze tak došlo ke změně, 

byl zrekonstruován Pražský hrad a do města se začali hrnout učenci a diplomati. Také si zde 

vytvořil zvěřinec, kde prý choval i opice. Panovníkův zdravotní stav se však stále zhoršoval, 

byl velmi nedůvěřivý a místo něho často vládli jeho bratři. V té době také začal přijímat rady 

od alchymistů a astrologů, kteří však byli často pochybní. Postupně tak Rudolf vůbec nevládl 

a poddaní se proti němu bouřili. Bojoval proti němu i jeho bratr Matyáš. V roce 1611 vtrhl do 

Čech Matyášův spojenec Pasovský, který se snažil dobýt Prahu. Nepodařilo se mu však 

překročit Vltavu. Nakonec se stáhnul, ale Rudolf byl přinucen k odstoupení a 23.května 1611 

byl Matyáš korunován na českého krále.  

Rudolf II. zemřel 20.ledna 1612 a byl pitván, balzamován a poté pohřben v katedrále sv. Víta. 

Jeho obrovské sbírky uměleckých děl, které v Praze během vlády nashromáždil, byly 

zapečetěny. Mezi jinými díly v nich byla například i Ďáblova bible, která byla Švédy 

ukradena a již ve Švédsku zůstala.  

Kája 

 

 

zdroj obr: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Hans_von_Aachen_003.
jpg 
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Sir Nicholas Winton 
„Když n ěco není nemožné, musí existovat 

způsob, jak to uskutečnit.“ Nicholas Winton 

Roku 1939 v době, kdy němečtí nacisté okupovali 
Československo, zachránil Nicholas Winton život 
669 českým a slovenským, převážně židovským 
dětem, které vyvezl přes hitlerovské Německo do 
své rodné Velké Británie. Téměř 50 let o tomto 

činu mlčel.  

Burzovní makléř Nicholas George Winton se 

v prosinci roku 1938 chystal se svým kamarádem Martinem Blakem na lyžování do 

Švýcarska. Blake jako jeden z pracovníků britského Výboru pro uprchlíky ale požádal 

Wintona, aby mu místo lyžování přijel pomoct s utečenci z Československa. A tak se stalo.  

Nicholas Winton vypráví svůj příběh:  

Zkus to! 

„Navštívil jsem několik uprchlických táborů. V táborech bylo plno dětí a nikdo nevěděl, co s 

nimi bude. Ptal jsem se: „Co se stane se všemi dětmi uprchlíků?” Některé z nich neměly ani 

rodiče. Nikdo se o ně nestaral. A tak mě napadlo, že se pokusím ty děti zachránit sám. Každý 

v Praze mi říkal: „Podívej se, neexistuje žádná organizace na pomoc dětem. My na to nemáme 

ani čas ani peníze. A stejně samotné děti nikdo nikam nepustí. Ale když chceš, tak to zkus!“ 

Podle mě neexistuje věc, která by se nedala uskutečnit, když je opravdu rozumná.“ 

Vyberte si! 

„Když jsem se vrátil do Anglie, zkoušel jsem najít pro ty děti pěstounské domovy. Neměl 

jsem kancelář, zaměstnance a neměl jsem jméno. Vytiskl jsem jednouše hlavičkový papír 

„Britský úřad pro uprchlíky, Československo, dětská sekce.“ Jmenoval jsem se za čestného 

předsedu. A tak jsem se stal celkem neoficiálně oficiálním čestným tajemníkem této 

neoficiální organizace. Když říkám úřad v Londýně, tak to jsem byl vlastně jen já, sekretářka 

a pár dobrovolníků. Pracovali jsme u mne doma. Naším úkolem bylo v první řadě najít lidi, 

kteří by adoptovali české děti. Dělali jsme to jako jistý druh obchodní činnosti. Například v 

Glasgowě našli někoho, kdo řekl, že by chtěl desetiletou holku. Jak jinak mu chcete dodat 

desetiletou holku, než že mu pošlete spoustu fotografií a řeknete: „Vyberte si!“ Myslím, že 

zpětně to zní hrozně, ale bylo to rychlé a fungovalo to.“ 

 

 

zdroj obr.: 
http://img.aktualne.centrum.cz 
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Co se děje? 

„Nemyslím, že si někdo dokáže zpětně představit, jaké to bylo na Liverpool Street Station, 

když se tam sešlo dvě stě padesát pěstounských rodičů. Vlak přijíždí. Dvě stě padesát 

pištících, řvoucích dětí vystupuje na nástupiště. Mnohé z nich štěstím bez sebe, myslely, že 

jsou na prázdninách. Některé brečící, protože nevěděly, proč je rodiče opustili. Ostatní příliš 

malé na to, aby vůbec chápaly, co se děje. Ale pak jsme museli všechny děti a stejně tolik 

dospělých dát dohromady, a to vůbec nebyl lehký úkol. 

Začala válka 

Na začátek září jsme zorganizovali vůbec největší transport. Na Wilsonovo nádraží v Praze 

jsme museli přivést dvě stě jedenapadesát dětí a všechny jejich příbuzné, aby se s nimi 

rozloučili. V Londýně jsme měli dvě stě jedenapadesát rodin, které se o ně měly postarat, až 

přijedou. Můžete si představit, jaké to tady v Praze bylo, všechna ta úzkost a strach. Odjezd 

byl připraven, a najednou bylo všechno odvoláno. V osudný den 1. září 1939 vypukla válka. 

Všechny děti tu uvízly. O žádném z těch dětí, pokud vím, a dost jsem po tom pátral, o žádném 

z těch dětí už nikdo nikdy neslyšel. Předpokládám, že později byly deportovány do 

koncentračních táborů.“ 

Po válce 

„Po válce jsem se zapojil do práce v mezinárodní organizaci pro uprchlíky, která byla součástí 

Spojených národů. Pokládal jsem to za svůj úkol, dokončit práci tím, že pomůžu uprchlíkům 

vrátit se zpátky do domovů, ze kterých byly vyhnáni. Dostal jsem práci asistenta ředitele 

oddělení reparací. Celá německá válečná kořist, kterou se podařilo najít nám byla předána. 

Všechno, co se našlo v koncentračních táborech: šperky, zlato a falešné zlaté zuby, zkrátka 

všechno, se prodalo. Pětadevadesát procent z toho dostala Židovská agentura, která pomáhala 

uprchlíkům.Pak jsem šel pracovat do Mezinárodní banky v Paříži, kde jsem potkal svoji ženu 

Gretu. V roce 1948 jsem se oženil a měli jsme tři děti. 

Kniha na půdě 

Knihu výstřižků se seznamem všech zachráněných dětí, které jsme dostali do Británie, pro 

mne připravil v roce 1939 jeden pán, který pracoval v mé kanceláři. Měla mi jenom 

připomenout tehdejší dobu. Kniha zůstala padesát let v jednom z kufrů na půdě mého domu. 

Moje žena našla tu knihu se všemi dokumenty, které se vztahují k tomu, co jsem dělal v 

devětatřicátém roce. Jistěže to bylo pro ni veliké překvapení, protože nevěděla nic o tom, co 

jsem tehdy dělal. Když uviděla tu knihu, napadlo ji, že by to pro zachráněné děti mohlo být 

zajímavé.“ 
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Setkání 

„Díky aktivitě mé ženy jsme se začali s mnohými „zachráněnými dětmi“ potkávat. Teď jsme 

v kontaktu asi se sto padesáti z nich. Všechny pořád píší a dokonce proběhly konference a 

různá setkání. Jediné „děti“, se kterými jsme ve spojení, jsou ty, které slyšely tento příběh. A 

je hodně zemí, v nichž Wintonův příběh nikdo neslyšel. Myslím tím, že nemáme žádný 

kontakt s dětmi s Jižní Ameriky, a je známo, že hodně uprchlíků odjelo po válce právě tam.“  

„Mám obrovskou korespondenci a z mého pohledu by možná bývalo lepší, kdyby ten příběh 

zůstal utajen.“ 

„V roce 1989 jsem odjel do Izraele a doručil památníku Yad Vashem (památník obětí a 

hrdinů holocaustu v Izraeli- pozn. redakce) originály všech dokumentů, které našla má žena. 

Vzniklo mnoho kopií „Knihy výstřižků“. A výsledkem je dnes to, že místo, abych se zbavil 

jedné knihy s dokumenty, mám teď pokoj absolutně přeplněn papíry.“ 

 

Nicholas Winton v Praze 

Sir Nicholas Winton přijel 19. ledna 2011do Prahy, aby se osobně setkal 

s tehdy jím zachráněnými dětmi a  zúčastnil se světové premiéry 

celovečerního filmu Nickyho rodina. 

Nickyho rodina je třetí dokument o činu Nicholase Wintona (předcházely 

dokumenty Všichni moji blízcí, Nicholas Winton - Síla lidskosti), který 

natočil   slovenský režisér Matej Mináč.  

 

V  roce 1998 prezident Václav Havel Nicholasu Wintonovi udělil Řád T. G. Masaryka. O 

čtyři roky později jej britská královna povýšila do šlechtického stavu, a od té doby může 

používat titul sir. 20. ledna předal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka nominační dopis 

na Nobelovu cenu míru pro sira Nicholase Wintona norskému velvyslanci v Praze.  
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Beseda s Thomasem Graumannem 

Jedním ze zachráněných Wintonových dětí byl pan 

Thomas Graumann. Pan Graumann přijel do Olešnice  

a  navečer 30. března v sále evangelické fary povyprávěl 

události svého života, za jehož zachránění vděčí právě 

panu Wintonovi.  

Pan Thomas Graumann se narodil roku 1931 v Brně  

v česko-německé židovské rodině. Měl ještě mladšího 

bratra Tonyho. Oba rodiče byli židé, ale rodina byla 

nábožensky nepraktikující. Rodiče se rozvedli a po čase se maminka znovu provdala a žili 

v Těšanech u Brna.    

V roce 1938 byly Sudety vydány Hitlerovi. V rámci Hitlerova programu, kdy chtěl učinit 

Evropu svobodnou od židů, ustanovil emigrační kanceláře, které umožňovali židům kteří měli 

bankovní konta a majetek, aby to zde zanechali a mohli se vystěhovat. O hrozícím nebezpečí 

a nevhodnosti zůstávat ve vlasti byla Graumannova rodina varována sestřenicí z Vídně a 

přestože měli možnost spolu s ní vycestovat do Austrálie, nevyužili jí a rozhodli se zůstat 

tady. Pan Graumann vzpomínal na cestu, kdy s maminkou chtěli jít  na divadelní představení 

a místo toho viděli, jak lidé zatýkají židé a rozbíjejí výlohy židovských obchodů a okna jejich 

domů.  

Díky pomoci Martina Blaka a Nicholase Wintonona bylo Thomasovi umožněno, aby 

odcestoval a byl tak uchráněn před koncentračním táborem. O Vánocích roku 1938 Martin 

Blak s Wintonem přijeli do Prahy. Martin Blak se znal v Praze s některými pomocníky pro 

uprchlíky a chtěl s nimi hovořit. Zjistili, že je v Praze 55 000 židovských uprchlíků a mezi 

nimi dva tisíce židovských dětí, kteří jsou ohroženi na životě. Winton si uvědomil, že je 

potřeba se o tyto děti postarat a zachránit je. Začal shromažďovat fotografie těchto dětí a 

žádosti rodin o jejich vycestování, v Londýně pak sháněl rodiny, které se těchto dětí ujmou.   

V srpnu 1939 se maminka s osmiletým Thomasem rozloučila se slovy, že odjíždí do Anglie, 

kde se naučí anglicky a až za dva, tři měsíce Hitler padne, vrátí se  a bude moci zastupovat 

obchod svého tatínka v Londýně. Svůj odjezd Thomas tedy vnímal jako prázdniny a vůbec ho 

nenapadlo, že svoji maminku a nikoho z rodiny už nikdy neuvidí. Jeho bratr měl odjet také, 

ale byl v té době nemocný, a tak měl odjet dalším vlakem, který měl být vypraven. Tento 

odjezd se však již neuskutečnil, neboť 1. září 1939  Hitler zaútočil na Polsko, hranice byly 

uzavřeny a vlaky nemohly odjíždět. 
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V srpnu 1939 se maminka s osmiletým Thomasem rozloučila se slovy, že odjíždí do Anglie, 

kde se naučí anglicky a až za dva , tři měsíce Hitler padne, vrátí se  a bude moci zastupovat 

obchod svého tatínka v Londýně. Svůj odjezd Thomas tedy vnímal jako prázdniny a vůbec ho 

nenapadlo, že svoji maminku a nikoho z rodiny už nikdy neuvidí. Od té doby vyrůstal v malé 

vesničce na západě Skotska. Navštěvoval gymnázium, nechal se pokřtít. Šel do nemocnice, 

kde se učil na zdravotníka, v biblické škole studoval misionářskou práci. Posléze odjel na 

Filipíny, kde jako učitel, ošetřovatel a misionář působil devět let. Tady se oženil se svojí 

ženou, Američankou Caroline. Po několika letech se usadili ve Spojených státech amerických. 

Adoptovali si dvě malé děti a brzy se jim narodily i dvě vlastní, přestože jim lékaři tvrdili, 

že své děti mít nemohou.  
Graumann, který je židovského původu, se už v dětství stal křesťanem, proto sám o sobě říká, 

že je dvakrát zachráněný a mohl tak nacistům odpustit.  

Díky statečnosti své maminky a pomoci Nicholase Wintona se neocitl Thomas Graumann 

v transportu, nemá vytetované číslo z koncentračního tábora a získal tak možnost žít a 

pomáhat. Do své rodné vlasti se vrátil po sametové revoluci, vyučuje angličtinu a využívá 

příležitostí pomáhat a předávat svůj životní příběh, podobně jak na základě Shakespearova 

citátu říká, že je jen na nás, abychom každý z nás vzal tu svoji příležitost.  

„ Je zákon přílivu a odlivu, jež vládne světu. Příliv žene k štěstí. Však  

kdo jej promešká, ten na do smrti se brodí strastiplně mělčinami. Teď plujem s přílivem a 

pokud proud nás žene, užijme ho, neboť náklad i s lodí ztratíme. Každý z nás dostáváme 

příležitosti a je na nás, abychom vzali ty příležitosti, které jsou nám dávány.“  

Shakespeare 

 

 
 
 
 
 

redaktoři SchoolMagazine 
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Rytmus 
 
 
 
Povolání: Rapper 
Člen skupiny: Kontrafakt 
Datum narození: 3. 1. 1977 
Místo narození: Piešťany 
Znamení: Kozoroh  
Výška: 180 cm 
 

Rytmus, vlastním jménem Patrik Vrbovský, je 

slovenský rapper, zakladatel skupiny Kontrafakt, který 

vystupuje také sám a ve spolupráci s jinými týmy a 

zpěváky. Je označován za jednoho z nejvulgárnějších, ale i nejnadanějších ve svém oboru na 

Slovensku. Vyznačuje se hlubokým hlasem. Rapoval už v první polovině devadesátých let na 

kultovní výběrovce slovenského hip-hopu Zvuk ulice. V roce 2006 vydal sólové album 

Bengoro. V uskupení Kontrafakt se pak jednalo o singl Kontrafakt a o alba Tri špinavé mená, 

E.R.A. a Bozk na rozlúčku. Rytmus vystupuje v klubech a na koncertech na Slovensku a v 

Čechách. V roce 2009 vydal nové album Král. Zahrál si ve filmech Fabrika smrti: Mladá krv 

a Bastardi. Na podzim 2010 se stal jedním z porotců druhé řady televizní soutěže Česko 

Slovenská Superstar. 

 

Jaňulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj obr.: 
http://2.bp.blogspot.com/ 
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Filip 

 

Přijde Pepíček do řeznictví: 
 „Máte mozeček?” 
„Ne.” 
„Tak proto vypadáte tak blbě!” 

 
„Frantíku,” zlobí se na chlapce 
matka, „co jsi udělal s tou novou 
košilí, že je plná děr!” 
„Hráli jsme si na obchod a já jsem 
byl ementál!” Maminka jede s Toníkem ve vlaku. 

Spolucestující povídá: „Paní, ať mě 
ten váš kluk pořád nenapodobuje!“ 
„Toníku, ihned ze sebe přestaň dělat 
idiota.“  Dva staří pánové sedí v parku na 

lavičce a projde kolem slečna. Jeden 
se s povzdechem otočí k druhému: 
„Řekni, pamatuješ, jak jsme se dřív 
honili za takovýmahle holkama?” 
Druhý pár minut hluboce přemýšlí a 
pak povídá: „Jasně, že se pamatuju, 
jak jsme se za nima honili. Ale nějak 
si nemůžu vzpomenout, proč!“ 

 
„Chlapče, umíš jezdit na kole?” 
„Bohužel ne, pane.” 
„Tak mi prosím pohlídej to 
moje, za chvilku přijdu.” 

 
„Dědo, proč ti lidé říkají 
komorní hudebník?” vyzvídá 
vnouček. 
„Protože vždycky když začnu 
hrát, babička mě zavře do 
komory.” 

K doktorovi přijde chlap. Doktor se ho 
táže na jméno. Pán odpoví: „ P-p-p-petr 
P-p-p-pokorný.“ „ Aha, máte potíže s 
koktáním?“ „Ne. Koktal otec a matrikář 
byl idiot.“  

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“ „Ale, 
protože jsem romantik. “ „A kvůli tomu 
máš krátké uši? “  „No jo, včera jsem 
zasněně poslouchal, jak krásně zpívá 
skřivan a přeslechl jsem kombajn.“ 

 
Co to má znamenat?!” rozčiluje se 
nad popsanou žákovskou tatínek. 
„Já za nic nemůžu,” třese se synek. 
„Vždyť jsi mi to přece sám říkal, že 
si mám odnést z hodiny co nejvíc 
poznámek.” 
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REDAKTOŘI SCHOOLMAGAZINE SE TĚŠÍ NA 
VAŠE POSTŘEHY, NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY, 

POCHVALY, KOMENTÁŘE, VLASTNÍ TVORBU 
A ÚČAST V SOUTĚŽI! 

Pište, hlasujte na:  
schoolmagazine@email.cz 

http://schoolmagazine.dobrodruh.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SchoolMagazine č. 3., školní rok 2010/ 2011 

 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SchoolMagazine, časopis žáků Základní školy Olešnice 
Redakce:  

Monika Danielová (Opice), Jitka Sedláková (Jituše), Karolína Sedláčková (Kája), Filip Šikula (Filip), Jana 
Štěrbová (Jaňulka), David Šutera (David), Aneta Valachová (Aník)  

Vydává: Základní škola a mateřská škola, Hliníky 108, 679 74 Olešnice 
e-mail: schoolmagazine@email.cz 

http://schoolmagazine.dobrodruh.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


