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Ať je hodně dárečků i 

u tvého stromečku, v 

každém ať je zabalen 

jeden šťastný všední 

den. 
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ÚVODNÍK 

                                                                                                         

Milí čtenáři, omlouváme se za pozdní výtisk nového SchoolMagazine, ale opět nás navštívil 

šotek, který nám dělal při tisku kaňky na papíře a nakonec všechnu tiskařskou barvu vypil. 

Tak snad už se vyřádil a bude klid!  Děkujeme za vaši trpělivost. 

redaktoři SchoolMagazine 
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Beseda o normalizaci                        Foto: Lenka Němečková 

 

Školní okénko 

Beseda o normalizaci 

Dne 26. listopadu zavládla 

v třídách osmých a devátých 

ročníků radost. Místo čtvrté a 

páté hodiny jsme se měli 

účastnit besedy o normalizaci, 

tedy letech 1968 až 1989.  

Když jsme se sešli v učebně 

výtvarné výchovy, přesně jsme 

nevěděli, co máme očekávat.  

Proto pro nás bylo  

překvapením, když nám paní učitelka Němečková představila dva hosty, bývalého politického 

vězně Vladimíra Hučína a písničkáře Ziggy Horvátha, kteří nám přijeli sdělit vlastní 

zkušenosti z této doby.  

Jejich vyprávění vneslo do našich řad  pokleslou atmosféru. Hosté nám totiž zcela otevřeně, 

srozumitelně a výstižně  sdělovali, co vše se během tohoto období vlády komunistů páchalo 

za zločinnosti, jak ve společnosti panovala dvojí morálka, o mnohých věcech bylo zakázáno 

mluvit, lidé měli strach. Pan Hučín nám vyprávěl, jak jako mladý bojoval proti totalitě 

prostřednictvím různých chemických výbušnin, které si sám vyráběl. Byl poté vězněn a tvrdě 

vyslýchán, dostal řadu kázeňských trestů. Panu Hučínovi se dřívější členové komunistické 

strany dokázali pomstít i po roce 1989. V letech 1991 až 2001 byl členem FBIS, později BIS, 

jako specialista na levicový extremismus. Od roku 1998 vyšetřoval dosud neobjasněné 

výbuchy na Přerovsku a Olomoucku a na veřejnost začaly pronikat informace, že na výbuších 

měl sám podíl. V roce 2001 byl zatčen a téměř rok vězněn. Pan Ziggy Horváth jeho vyprávění 

doplňoval o své zkušenosti a také při kytaře zpíval písničky s texty, které se vyjadřovaly 

k nešvarům doby.  

Během besedy jsme měli spousty dotazů a na všechny nám přednášející poctivě odpovídali. 

Dokonce autora nejlepšího dotazu pan Horváth odměnil svým cd s písničkami.  

Téma besedy a vyprávění hostů nás zaujalo a byli jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit.  



SchoolMagazine č. 2., školní rok 2012/ 2013 

 

 3 

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ačkoliv o dění v Poslanecké sněmovně téměř denně slyšíme v rádiu, televizi či čteme 

v novinách, tak asi jen málokdo dostal příležitost podívat se dovnitř této instituce.  Avšak 

nám, žákům devátých tříd, se to podařilo v úterý 20. listopadu. Kolem půl sedmé ráno jsme se 

sešli na vlakovém nádraží v Letovicích. Po tříhodinové cestě vlakem jsme vystoupili na 

hlavním nádraží v Praze a dále pokračovali metrem. 

Po procházce kolem významných pražských budov jsme konečně zahájili prohlídky prostor 

budov Poslanecké sněmovny. Nejprve jsme v informačním středisku zhlédli kratší film o 

historii parlamentu i sněmu v českých zemích. Poté po průchodu bezpečnostním rámem jsme 

se dostali do tolik očekávaných vnitřních prostor. Prošli jsme si místnosti, ve kterých se 

konají schůzky různých sněmovních výborů, zahraničních politiků a jiných osobností. Viděli 

jsme kancelář paní předsedkyně Miroslavy Němcové a schody, po kterých mohou chodit 

pouze návštěvy, které k ní směřují. Po projití různých chodbiček a zákoutí jsme  došli až 

k hlavnímu jednacímu sálu. Tady jsme se posadili na galerii pro novináře a vyslechli si 

dlouhý výklad o funkci a činnosti Poslanecké sněmovny. Vyprávění paní průvodkyně bylo 

oživeno řadou různých dalších, třeba i s výkladem nesouvisejících zajímavostí a také častým 

používáním „pražáckých“  slov „viď“ a „že jo“.  

Po načerpání nových informací jsme se odebrali směrem ke Karlovu mostu a Václavskému 

náměstí, kde jsme dostali téměř dvouhodinový rozchod. Nakoupili jsme si mnoho různých 

suvenýrů a jídla ve fastfoodech a spokojeně jsme naše hlavní město opouštěli.   

Byla to velmi poučná a zajímavá exkurze, na níž jsme se dozvěděli spoustu nového, 

mnohokrát se zasmáli, a tak nám tento den jistě na dlouho utkví v paměti. 

 

Pro poučení: Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. Ten je tvořen dvěma komorami, 

a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na 

dobu čtyř let. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Do obou komor Parlamentu 

České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným 

hlasováním, do Poslanecké sněmovny podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu podle zásad 

většinového systému. Možnost volit má každý občan ČR starší 18 let, který má způsobilost k právním 

úkonům a jeho svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví lidu. Do Poslanecké sněmovny může 

být zvolen každý občan České republiky, který dosáhl věku 21 let. Do funkce v Senátu je nutný věk 

nejméně 40 let. Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. S funkcí poslance nebo 

senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky a funkce soudce. 
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Beseda o kosmonautice 

Stejně jako v loňském školním roce, tak také letos se na naší škole konala beseda o letech do 

vesmíru a všem, co s tím souvisí. Přednášky se zúčastnili žáci pátých, osmých a devátých tříd. 

My, deváťáci, jsme si letos vyslechli povídání o haváriích v pilotované kosmonautice, protože 

jsme prezentaci „O boji o Měsíc“ mezi USA a SSSR již viděli. Kromě ztroskotání velkých 

amerických raketoplánů, jako byly Challenger nebo Discovery, jsme se tak dozvěděli i o řadě 

menších nehod, které si ale zase často vyžádaly mnohem více obětí na životech. Málokdo 

z nás před tímto setkáním například tušil, že úplně prvním mrtvým v kosmonautice byl jistý 

ruský kosmonaut, který zahynul při přípravě na svoji případnou misi. Vyslechli jsme si řadu 

dalších historek, jak se šťastným, tak i smutným koncem. Beseda trvala tři čtvrtě hodiny  

a myslím, že se každý během ní dozvěděl něco nového, a tak jsme odcházeli ze třídy zase  

o něco chytřejší.  

 

Finále soutěže školních 

časopisů  

 

Také v letošním školním roce 

jsme náš časopis přihlásili do 

celorepublikové soutěže školních 

časopisů.  

Pro účast v celorepublikovém  

kole soutěže je potřeba úspěšně 

projít krajským kolem, které je 

organizováno pro každý kraj. Náš 

časopis u krajské poroty, která 

hodnotí originalitu obsahu a grafické zpracování časopisu, zabodoval a bylo mu uděleno třetí 

místo a získali jsme tak postup k účasti v soutěži časopisů z celé republiky. Na vyhlášení 

výsledků celorepublikového kola jsme byli pozváni do Brna. Avšak za redakci jsme mohli jet 

pouze tři osoby, a tak to byl tvrdý oříšek, neboť jet chtěl každý redaktor. Paní učitelka 

Němečková to ale hravě vyřešila. Do krabičky dala žluté a červené vršky, kdo si vylosoval 

červený, tak výlet do Brna měl zajištěn. 

Do Brna na soutěž jsme jeli v sedm hodin ráno. Cestou jsme se domlouvali, kdo z nás 

SchoolMagazine na soutěži představí. Když jsme se dohodli, tak nastal nový problém, co 

Číst časopisy z jiných škol byla zábava.          
Foto: Lenka Němečková  



SchoolMagazine č. 2., školní rok 2012/ 2013 

 

 5 

vlastně budeme o časopisu říkat. Hlasitým vymýšlením několika výstižných vět jsme 

v autobuse pobavili i ostatní cestující. Než jsme naše povídání stihli ukončit, už jsme byli 

v Brně. Nastoupili jsme do přeplněné tramvaje a odjeli směrem ke Střední škole polygrafické, 

kde se soutěž konala. Po zapsání se do prezenční listiny jsme si prohlíželi časopisy jiných 

škol. Všechny časopisy byly pěkné, v každém jsme si mohli přečíst něco zajímavého. Pak  

následovalo přivítání od organizátorů soutěže a seznámení s  plánem dne. Mohli jsme si 

vybrat z nabídky workshopů, které se týkaly tvorby časopisů. Tam jsme se dozvěděli, jak lépe 

psát články a upravovat fotografie v časopise. Po získání nových  informací jsme dostali oběd. 

Byla to moc dobrá bageta.  Pak již následovalo vyhlášení vítěze školního časopisu v celé 

republice. První místo za kategorii časopisů prvního a druhého stupně získal časopis Tyláček 

z Písku.  Je to časopis, který si ocenění jistě zasloužil. Písecký časopis vychází jednou za čtvrt 

roku a na 48 stranách si můžete přečíst různé články, na kterých spolupracuje celá škola.  

SchoolMagazine si diplom nepřivezl, přesto jsme byli spokojeni. Samotná účast na 

celorepublikovém setkání byla pro nás velkou odměnou. Dozvěděli jsme se zase něco nového, 

viděli časopisy a redaktory z jiných škol.  

Náš časopis se budeme snažit vylepšovat a tvořit co nejlépe. Věříme, že i vy, čtenáři, nám 

pomůžete a přivedete nás k dalším zajímavým nápadům. A proto závěrem vás chceme vyzvat: 

Napište nám, jaké rubriky vám v časopisu chybí. Účastněte se našich soutěží o ceny. Dejte 

nám vědět o akci, kterou pořádáte. Sami napište článek do časopisu. Chceme, aby 

SchoolMagazine byl časopisem pro vás a o vás!  
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Pomáháme  

V předvánočním čase se naše škola 

aktivně zapojila do celorepublikové 

sbírky Srdíčkové dny. Účelem sbírky 

je pomoci nemocným a postiženým 

dětem.  

Všichni redaktoři SchoolMagazine 

jsme si s radostí roztřídili magnetky a 

srdíčka, které sloužily k prodeji, 

nadepsali vizitky, rozdělili zapečetěné 

tašky a popadli papír opravňující nás 

ke sbírce. Pak už jsme rychle 

pospíchali, abychom s  účelem sbírky 

seznámili co nejvíce žáků, učitelů na 

škole a také lidí ve městě. Je pravda, 

že jsme se setkali s těmi, kteří nás 

odmítli, ale byla také spousta 

takových,  kteří naši prosbu vyslechli 

a přispěli.  

Všem těm patří velké poděkování, 

jednak od nás, ale také od Občanského sdružení  Život dětem. Děkujeme, s vaší pomocí jsme 

vybrali částku 5 255 Kč! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Zima byla, ale pocit, že pomáháme, zahřál 
                                                                  Foto: Lenka. Němečková 
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Andělé čtou, co si děti přejí na Vánoce. 

 
Foto: Lenka Němečková 

 

 

Vánoční besídka 

Kdo se 18. prosince zúčastnil 

vánoční besídky, kterou pořádala 

základní škola, jistě nelitoval. 

Během jedné hodiny se ocitl na 

louce s včelími medvídky a s 

jejich úžasnými kamarády. Viděl, 

jak andělé v nebi čtou dopisy, 

které děti posílají, a zda každému 

z nich je naděleno podle jeho 

přání. Dozvěděl se, čím si osel 

zasloužil stát u jesliček. Při 

poslechu anglické koledy si 

zopakoval angličtinu. U řady 

tanečních sestav zapomněl dýchat. Ale při zpěvu české koledy si vzpomněl a zjistil, že po 

roce Vánoce přicházejí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mája, Kája, Danka 
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Rozhovor s panem Radkem Novotným 
 

Možná jste již zpozorovali, že na louce u Lamberka v Olešnici se prohánějí koně. Je to 

zásluha pana Novotného, který se před nedávnem do Olešnice přistěhoval. Kdo má to štěstí 

s panem Novotným mluvit, tak zjistí, že o koních ví snad úplně všechno, zpaměti zná dokonce 

i celý rodokmen trojnásobného vítěze Velké pardubické Tiumena. Zkrátka ve světě koní se 

pan Novotný vyzná.   

A proto pro vás, kteří jste se s panem Novotným a jeho koňmi ještě nesetkali, přinášíme 

rozhovor, který nám v předvánočním čase ochotně poskytl.    

 

„Jak jste se dostal k chovu koní?“ 

„K chovu koní jsem se dostal díky šťastné shodě náhod. První, zásadní, byla moje výchova, 

kterou jsem dostal od svých rodičů a prarodičů, výchova k lásce k přírodě, vztahu k půdě a 

také k historii, to vše je po celou dobu trvání lidstva nerozlučně spjato s koňmi. Další náhoda 

bylo prostředí Olešnice, kde vždycky byla spousta milovníků koní, navíc okolní krajina 

každého člověka při pohledu ze hřbetu koně uchvátí navždy. Nikdy nezapomenu na okamžik, 

kdy jsem poprvé, asi v osmi letech, vešel do dnes již neexistující stáje na ulici Zástodolí, do 

stavení zvaném Fialovo, a ucítil jsem tu vůni koní, sena, postrojů, tu vůni, která poprvé 

každého milovníka koní tolik osloví a těm, kteří koním věnují kus života, těm prostoupí 

celým bytím. Byl jsem nenávratně uchvácený vším, co se kolem koní děje, co všechno lidi, 

kteří nás vše kolem koní učili, umí, jak jsou ta velká a silná zvířata citlivá a chytrá. Také jsem 

u koní poznal kamarády. Stal jsem se členem Jezdeckého klubu SSM, který v Olešnici 

fungoval díky spoustě nezištných dobrovolníků a podpoře Jednotného zemědělského družstva 

Mír Olešnice. V této organizaci jsem prožil krásné začátky své dlouhé cesty ve snaze o 

pochopení koní jako tvora hodného úcty nás všech. Pokračovatelem tradice tehdejšího 

prvníhoj klubu je náš Jezdecký klub Gama, který působí ve stáji na Lamberku. V Olešnici se 

do roku 1990 tradičně konal jezdecký den, což byla i za hranicemi kraje velice známá 

sportovní událost, při níž neprobíhala jen sportovní klání mezi koňmi a jejich jezdci, ale 

jednalo se i o hezkou společenskou událost pro občany Olešnice a širokého okolí. 
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„Jaké máte vzdělání?“  

„Po absolvování Základní školy v Olešnici jsem pokračoval ve studiu na Střední zemědělské 

škole v Kroměříži, obor veterinární.“ 

 

„Kdy jste začal s chovem koní?“ 

S chovem koní jsem popravdě začal v okamžiku, kdy jsem naslouchal radám a zkušenostem 

chovatelů koní už v začátcích mé koňácké školy života, tady doma v Olešnici. Každý z nás se 

musí cílevědomě připravovat na to, aby jednou mohl realizovat své sny a plány. Dodnes z 

těchto vědomostí těžím.  Fakticky jsem chov koní začal realizovat po roce 1992. Je to dlouhá 

cesta, cesta plná očekávání, odříkání, ale hlavně radosti. 

 

„Víme, že jste pracoval s koňmi i v zahraničí, kde to bylo? “ 

„V roce 2002 jsem dostal možnost pracovat a sbírat zkušenosti v nejlepších dostihových 

stájích v Anglii. V této krásné zemi, která je nám tradičním hluboce zakořeněným vztahem ke 

koním a jezdeckému umění hodně blízká, jsem strávil celkem tři roky a poznal hodně 

slavných koní a hlavně také několik opravdových velikánů mezi trenéry.“ 

 

„Jaké činnosti s koňmi se hlavně věnujete?“ 

„Věnuji se převážně parkurovému sportu, ale ještě před pár lety jsem trénoval dostihové koně 

i pro takovou legendu, jako je ing.Václav Chaloupka, který s Korokem vyhrál třikrát nejtěžší 

překážkový dostih Evropy Velkou pardubickou steeplechase. Vzhledem k tomu, že jsme v 

našem novém působišti ve stáji na Lamberku teprve od letošního jara, se této aktivitě 

momentálně nemůžu věnovat, ale věřím, že v nejbližších letech budou koně naši stáj 

reprezentovat opět i na dostihových drahách po celé naší zemi a snad i v zahraničí.“ 

 

„Kolik máte na Lamberku koní?“ 

„ Ve stáji má v současné době náš Jezdecký klub Gama sedm koní, které využívá k ježdění a 

sportovní činnosti svých členů, ale i pro širokou veřejnost, která si chce vychutnat krásu 

kontaktu s koňmi a jízdu na nich a kouzlo okolní přírody. Důležitou součástí využití našich 

koní je práce pro zdravotně handicapované spoluobčany. Tato činnost se nazývá hipoterapie a 

my se jí věnujeme již 15 let.“ 
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 „Máte na Lamberku i některé bývalé dostihové koně?“ 

Z dostihových koní, kteří dříve získávali cenné úspěchy na dostihových drahách a hájili barvy 

dresu naší stáje, je dnes na Lamberku  hřebec Brooklyn, který v současné době působí jako 

plemeník a předává své srdce a vlohy generaci dalších vítězů. Také klisna Palawa, která sice 

neposbírala tolik vavřínů jako Brooklyn, ale je to kůň, který vždy dokázal překonat očekávání 

všech a hlavně sama sebe. Dnes je na nadějné cestě k získávání úspěchů na parkurových 

kolbištích.“ 

 

„Kdo se může přihlásit do jezdeckého klubu?“ 

„Jezdecký klub Gama je občanské sdružení otevřené všem zájemcům o jezdecký sport. Každý 

občan Olešnice a okolních obcí k nám může kdykoliv přijít navštívit stáj, prohlédnout si koně 

a pokud má zájem, dohodnout se na ježdění na koni. U nás jsou dveře dokořán pro všechny 

milovníky koní, je úplně jedno,  jestli úplné začátečníky nebo pokročilé jezdce.“ 

 

„Je o jízdu na koni velký zájem?“ 

„V zimním období zájem o ježdění bohužel opadá, což je škoda, protože opravdová zima 

dává okolní přírodě neopakovatelné kouzlo. Se sníženým zájmem o ježdění ze strany 

veřejnosti se nám otevírá více prostoru na výcvik nových adeptů jezdeckého sportu v řadách 

našeho jezdeckého klubu.“ 

 

„Čím koně krmíte?“ 

„ Koně krmíme celoročně kvalitním senem, slámou, senáží a ovsem od místních pěstitelů. 

Vedle těchto základních krmiv jsou nedílnou součástí výživy koní minerálie a vitamíny, ty 

nejlépe v přirozené a nejzdravější formě v ovoci a zelenině. Na Vánoce už po staletí koně 

dostávají výslužku s poděkováním za dobrou službu, je to to, co mají koně nejraději, tvrdé 

pečivo, jablka, mrkev.“ 

 

„ Jaká je dnes podle Vás doba pro chov koní?“ 

„ Cesta koně a člověka je spojena několik tisíciletí, i když dnešní doba není příliš koním 

nakloněna. Věřím, že vždy bude dostatek lidí, kteří budou o koně pečovat a tuto tradici 

přenášet dále. Pro všechny lidi by byla veliká ztráta, kdyby za pár desítek let mohli vidět koně 

jen v zoologických zahradách.“ 
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„Máte rád Vánoce?“ 

Miluji Vánoce, přál bych si a hlavně všem lidem, aby se k sobě chovali po celý rok tak hezky 

jako na Vánoce. 

 

„Je nějaký dárek, který Vám o Vánocích udělal velikou radost, že na něj dosud rád 

vzpomínáte?“  

„Z každého dárku jsem měl vždycky ohromnou radost, když jsem byl malý, tak to byly 

knížky o koních, dnes mám největší radost z toho, že tak krásné svátky jako Vánoce vůbec 

můžeme slavit.“ 

 

„Jaké máte oblíbené vánoční cukroví?“  

Vanilkové rohlíčky jsou moje láska od dětství, nikdy jsem to nevydržel do Štědrého dne a 

musel mamince z krabice potaji  degustovat. Naštěstí jich měla napečených vždycky tolik, že 

potom zbylo i na mé tři sourozence. Ale z toho si prosím příklad neberte! Nebo neuvidíte 

zlaté prasátko .“ 

 

„Děkuji za rozhovor.“  

 

„Za Jezdecký klub Gama všem  přeji krásné Vánoce, štědrého Ježíška a těšíme se na Vás v 

novém roce.“      

  

 

 

 

 

 

 

Áňa, Jája 
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Dopis Ježíškovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crhov, 12. 12. 2012  
Milý Ježíšku! 

 
 

Zdravím Tě z Crhova.  
Je u nás takové ne moc zimní počasí. Sníh se rozpouští, a 

tak se nedá ani lyžovat ani bruslit. To ale nic nemění na tom, že 
by ses u nás nemohl zastavit a nadělit nám nějaké dárky. Mohl 
by sis u nás dát teplý čaj a cukroví. Kdybys chtěl, dal bych Ti čaj 
do termosky a cukroví  na cestu dál.  
 Letos bych Tě chtěl požádat o přeskáče, abych se mohl 
naučit lyžovat, dále o málo domácích úkolů a o hodně vánoční 
pohody.  
Jak vidíš, moc náročný nejsem.  

Chci Ti také popřát všechno nejlepší k Tvým 
narozeninám.  
Měj se hezky a ať nemáš moc velikou honičku při rozdávání 
všech dárků.  
                                                                      Zdraví Tě 
                                                                                 David z 6. B 

 

David Škrabal, 6. B 
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Dopis Davidovi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebe, 20. 12. 2012 
 
 

Milý Davide! 
 

 Srdečně Tě zdravím z nádherně zasněženého 
nebe. Děkuji za přání k narozeninám a pozvání na čaj 
a cukroví.  
 Když nebudeš moc zlobit, tak Ti ty přeskáče  
přinesu a lyžovat se určitě naučíš. Na cukroví a čaj se 
rád stavím. Pokud čaj bude dobrý, tak mně ho budeš 
moci dát do termosky.  
 Přeji Ti veselé Vánoce 
  

                
                   Ahoj 

                                       
                           Tvůj Ježíšek    

 
 

Kamil Daniel, 6. B 
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Komiks na pokračování 
 

Eva po pádu  z koně strávila tři týdny v nemocnici, kde jí operovali zlomenou nohu. Je ráda, 

že napadl sníh, ale co je to platné, když noha ještě musí odpočívat… 

 
 

 

Ach jo. Před 

Štědrým dnem  mají 

všichni fofr. A co 

já? Ani ven jít 

nemůžu, a tak tu 

sedím a zase se 

nudím.   

Doufám, že Evu 

potěším.  

Snad jsou doma. 

Čau, no to jsi 

teda vedle, jak ta 

jedle. Zavoláš 

mně Evu? 

Jasně hned. Evino, 

máš návštěvu! 
Nazdar Áďo! 

Ty jsi moje 

záchrana! 

Pojď dál.  

  

Ahoj Áďo! 

Ty mně neseš 

dárek?  

Ahojky, 

nemocné se 

musí 

navštěvovat.  

  

Evi, přeji ti 

krásné 

Vánoce.   

Děkuji moc. 

To je od tebe 

milé.    
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Jéé kočička. Ta je 

pěkná, díky, díky.  

Jméno ještě nemá, 

je na tobě, jak ji 

pojmenuješ! 

Bude to… 

Julča!  

Adélko, neboj. Něco 

pro tebe také mám! 

To se máme rádi 

a teď si tu 

budeme hovět! 

Tradá! 
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Pokračování příště 

 

Vidím dobře? 

Dlouhá sukně!  
Pardon slečno. 

To byl vtip, to je 

pro babičku.  

Sukni odhazuji 

v dál. 

Tak ty jsou 

skvělý! Ty 

beru! Děkuji.  

Neboj, na to se snad 

zapomenout nedá a taky 

štˇastný a veselý. Díky a 

ahoj! 

Tradááá podruhé! 

Zde šaty pro 

princeznu Áďu. 

A 

samozřejmě 

pásek 

prvotřídní 

kvality. 

Teď královnou jsem já! 

Hoď mně je. Ty si obléknu 

na naši  lednovou  

přespávačku.  To bude 

sranda. Doufám, že na ni 

pamatuješ . Hele už ale 

budu muset jít.   
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KDO TO BYL? 

 
Narodil jsem se pravděpodobně roku 907 svému otci Vratislavu I. a matce Drahomíře ze 

Stodor. Mým místem narození je údajně hradiště ve Stochově u Lán. Měl jsem ještě jednoho 

sourozence, mladšího bratra jménem Boleslav.  

O tom, kde a jak jsem vyrůstal, se nedochovalo mnoho zpráv. Jisté je, že jsem nějaký čas 

pobýval na hradišti v Budči, kde jsem se naučil číst, psát a ovlivněn babičkou Ludmilou jsem 

se stal velmi silně věřícím.  

Doteď není jasno také v tom, kdy přesně jsem nastoupil na knížecí stolec. Plnoletosti jsem 

ovšem dosáhl někdy v letech 922 – 925 a jelikož jsem v době počátku své vlády ještě nebyl 

dospělý, muselo to být někdy před těmito lety. Z toho důvodu za mne po nějakou dobu vládla 

moje babička. To se ale nelíbilo matce Drahomíře, která si připadala odstrčená a záviděla jí 

její moc, a proto ji roku 921 nechala na hradě Tetíně uškrtit.  

Poté jsem se tedy již opravdu chopil vlády sám. To první, co jsem jako novopečený vládce 

udělal, bylo, že jsem svoji matku vražedkyni vyhnal ze země. Přestože jsem byl věřící, 

v politice a panování jsem žádné ústupky nedával. Záhy jsem ale měl také první problém 

v oblasti zahraničí diplomacie. Z Německa se stále stupňoval tlak na české knížectví od 

saského krále Jindřicha I. Ptáčníka. Jeho vojska dokonce roku 929 vtrhla do Čech a bez 

větších obtíží se dostala až do Prahy. Já jsem si ale rozhodně nepřál uvrhnout mé země pod 

cizí nadvládu. Raději jsem se s Jindřichem usmířil za podmínky, že mu budu odvádět smluvně 

stanovený poplatek. Bylo to pět set hřiven stříbra a sto dvacet volů ročně a smlouva postupně 

přerostla téměř ve spojenectví. Tento čin se sice řadě Čechů, v čele s mým bratrem 

Boleslavem, nelíbil, nakonec  ho ale přijali za lepší než válku. Následné styky se Saskem se 

projevily také stavbou kostela sv. Víta, přičemž relikvii tohoto světce jsem získal právě od 

Jindřicha I. Rotunda byla později několikrát přestavěna a ve čtrnáctém století se na jejím 

místě začala budovat nynější katedrála. Stavbou kostelů jsem byl ostatně proslulý, stejně jako 

péčí o sociálně slabší vrstvy společnosti. Byl jsem také výborný jezdec na koni.  

Postupem času se však moje skutky začaly v Čechách setkávat se stále větším odporem. 

Skupina Přemyslovců, dalších českých velmožů a i jiné šlechty zosnovala spiknutí, do jehož 

čela se postavil můj bratr Boleslav. Jejich cílem bylo mé odstranění.  

 



SchoolMagazine č. 2., školní rok 2012/ 2013 

 

 18 

Vhodná chvíle k tomuto činu nastala 28. 9. To je z tehdejších pramenů jasně známé. Horší je 

to ovšem s rokem, kdy k tomu došlo. Ještě před třiceti lety byl považován za letopočet mojí 

smrti rok 929, nynější historici se však přiklánějí spíše k číslu 935.  

Den před mým zavražděním jsem byl pozván do Staré Boleslavi ke svému bratrovi na 

hostinu. Když jsem se příštího rána vydal na bohoslužbu, vůbec jsem netušil, že už se jí 

nezúčastním. Ve chvíli, kdy jsem se chystal otevřít dveře do kostela, mne dostihli čtyři 

Boleslavovi muži, kteří mě pobodali dýkami do zad. V některých dobových svědectvích se 

uvažuje také o tom, že do mé vraždy byl zapleten i kněz, který přidržel dveře, abych je 

nemohl otevřít (ve svatostánku by na mne totiž spiklenci nemohli), to ovšem není potvrzeno. 

Mé mrtvé tělo zůstalo ležet před portálem kostela. 

Tím skončil můj pozemský život. Můj duch a moje skutky však stále žijí. Postupem času mne 

lidé začali uctívat jako mučedníka a bylo dosaženo mého svatořečení. V průběhu 11. a 12. 

století jsem pak začal být považován za patrona české země. Z  této doby pochází chorál 

Svatý Václave,  jež je druhou  nejstarší českou písní. Je po mně pojmenována celá řada 

kostelů a soch, včetně té nejznámější jezdecké na jednom  pražském  náměstí, jejímž autorem 

je Josef Václav Myslbek. Roku 1929 se také, při otevírání dostavěné katedrály sv. Víta, 

slavilo milénium, tisíc let od mého (nyní víme, že údajného) úmrtí. Právě tento den je také 

jedním z nejdůležitějších státních svátků.  

 

Přišli jste na to, kdo je ona popisovaná osobnost? 

Pak není nic lehčího než odevzdat svoji odpověď do 20. února redaktorům 

Schoolmagazine, nebo ji zaslat na emailovou adresu schoolmagazine@email.cz 

 

 

Správné řešení soutěže Kdo to byl? z minulého čísla: 

Byl to Kryštof Kolumbus.  

A kdo vyhrál?  

Věcnou odměnu získávají všichni, kteří se naší soutěže zúčastnili:  

Josef Šašinka, 2. třída 

Petr Šašinka, 4. třída 

Jan Šašinka,  6. B  

Děkujeme za účast a blahopřejeme 

Kája 
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zdroj obr. : 

http://www.babyfishcrystal.com/i

mage/diary/diary070227.jpg 

 

Prasátko 
 

Slyšeli jste už o zlatém prasátku? 

Říká se,  že pokud na Štědrý den do večeře nebudete nic jíst, uvidíte zlaté prasátko.  

Já jsem zlaté prasátko ještě neviděla, protože 

hladovku jsem  nikdy nevydržela, vždy jsem nějaké 

to cukroví ochutnala.  Avšak  moje kamarádka, která 

na Štědrý den nejedla, se mi pak vždy chlubila, že 

opět zlaté prasátko viděla. Jednou o Vánocích na můj 

dotaz, zda zase zlaté prasátko viděla, mně ale 

odpověděla: „Letos jsem zjistila, že zlaté prasátko je 

moje máma, která běhá pod okny s prskavkami 

v rukách.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áďa 

 

 

 

 

zdroj obrázku: http://files.zvireci-

forum.webnode.cz/200000018-1259813534/prase.jpg 
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Need for speed: Most wanted 2012 
 

 

Je tu další pokračování hry Need for speed, 

tentokrát s podtitulem Most Wanted. Ve 

hře se vžijete do role silničního piráta, 

který brázdí ulice měst.  Můžete si 

koupit nové součásti do auta a když 

si vyděláte při vyhrávání závodů více 

peněz, tak můžete koupit 

Lamborghini, Porsche, Ferrari a mnoho 

dalších aut. Ale pozor! Rychlost se 

nevyplácí. Za rychlou jízdu vás honí policie, aby 

vás mohla zatknout. A věřte, často jde do tuhého, ono to totiž  není vůbec lehké, když se za 

vámi řítí silný policejní vůz Rhino. 

Těším se, až si tu báječnou hru zase zahraji, přestože má pro mě několik nedostatků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jára 

 

- ve hře je grafika, z které pálí oči 

        - na můj vkus mnoho policistů 

        - nízká inteligence policistů 

        - umělé zvuky aut 

        - příliš lehké závody s bosy 

        - jednoduché ovládání aut 
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Text jedné z písní od Ziggy Horvátha, která zazněla na besedě o normalizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Kája 

Časy zlé jsou a byly 

snad proto se rodili 

mužové co v pravdě žili 

a co v pravdě zemřeli 

mužové co v pravdě žili 

a co pro ni zemřeli 

 

Soudili je soudili 

v okovech je vodili 

říkali jim milí zlatí 

budete nám po vůli 

 

Až se změníš v prach a troud 

až pak přijde soud 

 

Po vůli jim nebyli 

nic než kosti zlomili 

vše co mohli už jim vzali 

nemaj čím by hrozili 

 

Tak soudili je soudili 

dál v okovech je vodili 

byť jim hlavy z krků sťali 

katy své vždy přežili 

 

Až se změníš... 

 

Budou, jsou, a vždy byli 

ti co pravdě sloužili 

ten kdo pro ni drobný ztratí 

přijde k mění ve chvíli, 

neboť od věků už platí 

 

Až se změníš v prach a troud 

přijde tvůj soud...  

až pak přijde soud - i tvůj 

 

Soud, Ziggy Horváth 
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Jiřina, Klára 

 

Pro zasmání 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě blondýnky si sdělují: „Vypálila 

jsem Ti do kalhot při žehlení díru.“ 

„To nevadí, mám dva komplety." „Na 

to už jsem přišla taky a z toho druhého 

jsem si vystřihla záplatu a přišila ji na 

ty první kalhoty.“ Maminka říká Pepíčkovi: 

„Pepíčku zapal stromeček!“ Po 

chvilce přijde Pepíček a ptá se: 

„A svíčky taky?“ 

 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému 

kamarádovi: 

„Hele, nemáš dneska na půl dne čas?“ 

Kamarád se diví: 

„Zrovna dnes? A proč?“ 

„No, já jen že mám doma postavený 

betlém a chybí mi tam osel.“ 

K Novákům přijde prodavač vysavačů. 

Na zem vysype spoustu odpadků a 

říká: „Všechno, co ten vysavač 

nevysaje, sním.” 

„Tak to vám přeji dobrou chuť, od 

včerejška nám nejde proud.” 

 

  

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem dostal 

jedničku z matematiky.“ 

Maminka: „Vážně?“ 

Pepíček: „Ale nééé, jenom si to 

představ.“ 

Tatínek se ptá syna: „Proč tak nutně 

potřebuje doma malou opičku?“ „No přece 

na pokus,” odpoví synek. „Chci sledovat, 

jak se opice mění v člověka.” 

„Ten váš malej je strašnej simulant!” 

žaluje rodičům babička. „Říkáte, že má 

vysokou teplotu a zatím má nos studený 

jako psí čumák!” 

„Ale babičko,” uklidňuje ji maminka, 

„Filípek se dívá na televizi. A v jeho 

posteli leží Alík!” 

 

 

 

 

„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi 

nic?  Nenadával jsi?” vyptává se 

Ježíšek malého chlapečka. Chlapeček 

přikyvuje. „Tak se to nauč, dárky Ti 

věčně nosit nebudu!” 

 

Podívá se Bill Gates ráno do zrcadla a 

praví: „Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je 

na světě nejbohatší?” 

Odpověď: „V aplikaci Zrcadlo došlo k 

potížím. Ohlaste tento problém společnosti 

Microsoft!” 
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