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Školní časopis, ročník I., číslo 4., vychází 30. 1. 2008 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, zástupce Petr Haken, ilustrace žáci 7. a 8. třídy 
 

Je to tak, Vánoce a testy CERMAT jsou už za námi, vysvědčení před námi. Snad každý ví, že testy CERMAT nahrazují  
v Libereckém kraji přijímací zkoušky. Doufám, že je celá devátá třída rozhodnutá, kam půjde studovat dále. Někomu stačí 

průměrné výsledky, nebo třeba bude přijat beze zkoušek, ale někomu na testech záleží, tak doufejme, že dopadnou co 
nejlépe.  

V tomto čísle nebudou opět chybět rozhovory - musím říct, že rozhovor s jedním bývalým žákem ZŠ mě opravdu pobavil, 
uvidíte sami. Dále jsou tu ohodnoceny některé programy, které se během Vánoc objevily v televizi. Nechybí lidové 

recepty, zprávy ze sportu, kousek z kultury, dokonce přibyla i četba na pokračování.  
Pokud máte nějaký problém týkající se školního prostředí, studia apod., ale bojíte se ho říci nahlas, můžete se ozvat na 

email. Pokud bude příspěvek vhodný a nebude se sexuálním ani vulgárním podtextem, bude zveřejněn. Jestli chcete zůstat 
v anonymitě, je to možné, na mail mám přístup pouze já, nebudu žádná jména nikomu v žádném případě sdělovat.  

S.kolni-Casopis@seznam.cz je mail již všem známý. 
 Přeji všem příjemné počtení. 
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Aktuální dění 
 
     Dne 19.12. 2007 proběhla v sále naší sokolovny vánoční besídka, je to tradice naší školy, koná se každoročně před 

Vánoci. Každá třída předvede, co si secvičila během hodin ve škole, které 
museli učitelé na její přípravu obětovat. Celek vypadá vždy velmi pěkně. 
Letos mi besídka přišla asi nejlepší ze všech, co si pomatuji, pominu-li 
menší zádrhel na konci, když některým žákům vypadl text i rytmus první 
vánoční koledy (asi tou nervozitou). Byla velmi pestrá. Snad všichni žáci 
se do toho hrnuli po hlavě a s nasazením, tak se to alespoň jevilo mně. 
Myslím, že snad každý ví, jaká třída se s čím předvedla. Jako obvykle 
„zrak vytřelo“ vystoupení třídy pana učitele Řehořka, zejména výkon 
Petra Hakena a Kristýny Šírové byl velmi ..., ani mne nenapadá nějaké 
vhodné přídavné jméno ... Doufám, že za rok se také povede, ovšem já to 
už budu hodnotit z řad diváků, ne herců. 

     (Markéta Maďarčíková) 
 

CERMAT 
     
      Tak, a je to za námi. Den, který byl v poslední době nejaktuálnější. Někteří z nás se svědomitě připravovali, někteří to 
nechali na poslední chvilku, byli i ti, kteří tvrdili, že jim to je jedno. Ale myslím, že každý z nás měl nakonec pěkně 
stažený žaludek, když večer usínal. Do školy jsme šli až na osmou hodinu (alespoň něco pozitivního). První byly na řadě 
dovednosti z matematiky. Podle mého nejtěžší test. Následovala dlouhá přestávka, kterou jsme si všichni užili. Někteří 
poslouchali hudbu, malovali, povídali si, byli na počítači, nebo se jenom tak poflakovali. V každém případě to byla úžasná 
pohodička. Další část byla čeština. Myslím, že takový problém už nedělala, bylo to v podstatě slovíčkaření. Kamenem 
úrazu, podle mého názoru, byly všeobecné dovednosti. Nebylo to způsobeno těžkými otázkami, ale spíše časem. Jeho malé 
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množství nestačilo většině na přemýšlení a klidné řešení otázek. Poslední úlohy jsem dělala v časové tísni, tudíž výkony 
byly velmi slabé. Celkově se mi zdají CERMAT testy mnohem lepší než jakékoliv jiné přijímací zkoušky. Jelikož sedíte ve 
své třídě mezi známými lidmi. Tudíž není takový stres. Celkově je důležité, jaká atmosféra vládne ve třídě. V té naší vládla 
pozitivní. Dnes jsme jako třída zabodovali. Všem, co je to čeká,  radím - hlavně klid. Ano, mně to taky všichni říkali, ale 
moje smysly to vůbec nevnímaly. K zahození není ani pořádná čokoláda a hlavně příprava. Stačí si zopakovat to, v čem 
máte nějaké nedostatky. Hlavně se nesnažit naučit všechno během posledního dne. Tím se ještě více stresujete. My to 
máme za sebou a jsme šťastní, všem dalším přeji hodně zdaru. 

(Markéta Maďarčíková)  
A bezprostřední dojmy dalších účastníků? 
   
     ♦ Bylo to určitě těžké, máme pocit, že v loňských letech to bylo jednodušší, nejtěžší byla asi matematika, ale zvládnout 
se to celkově dalo. Jsme rádi, že to máme za sebou. Výsledky budou přibližně 7. 4. 2008.                    (Marie Grosmanová) 
 
     ♦ Cermaty byly celkem v pohodě. Podle mě byla nejtěžší matematika. Přes polovinu věcí jsem nevěděla. A nejlíp mně 
šly ty všeobecné testy. Ale naštěstí tam, kam se chci hlásit, je nepotřebuji, takže dobrý!                                 (Lenka Šírová) 

    
 

ZÁHADY, TAJEMNO 
 

     Opět Vám nabízíme jednu strašidelnou historku z pera naší osvědčené autorky Kristýny 
Šírové … 
 
Vada elektrického proudu? 
 
     Jednou jsem doma neměla co dělat, a tak jsem si pustila televizi. Na prvním kanále dávali 
nějakou komedii. Nechala jsem to tam a koukala se. Byl už večer a mně se pomalu chtělo spát. 
Všude jsem měla rozsvíceno. Když najednou začal blikat proud a najednou ticho a tma. Venku 
začalo hřmět. Chvíli jsem seděla nehnutá v křesle a pak jsem se odhodlala vstát a zapálit i pár 
svíček. Udělala jsem pár kroků, ale potom ... jako by se mě něco dotýkalo. Opět jsem si 
zděšením sedla do křesla. Dveře od obývacího pokoje se zabouchly. Byla to taková „šlupka“, že 
to se mnou zase cuklo. Myslela jsem, jestli neomdlím. Bohužel ne. Vedle z jídelny se začaly 
ozývat ohromné rány, jako když někdo něco shazuje na zem. V tu chvíli jsem už byla úplně 
mimo, jako smyslů zbavená jsem koukala na dveře a zacpávala si s každou další ránou uši. Po 
chvíli bylo zase ticho. Jenom blesky otřásaly bytem. Už jsem se neodvážila vstát. Únavou jsem 
usnula na křesle a vzbudilo mě až ranní světlo. Vůbec jsem si to nedokázala vysvětlit, byt vypadal jako vždy a nikde žádné 
památky po ohromném rámusu. Jenom jsem si všimla otisku špinavé boty na zemi, ale dřív než jsem stačila dojít pro hadr, 
abych nečistotu vyčistila, stopa byla pryč. 
 
Detektor 
 
     Milovníky záhad a tajemna chceme jen kratičkou připomínkou upozornit na nový, zajímavý pořad České televize 
s touto problematikou. Jmenuje se Detektor a můžete se s ním pravidelně setkávat každé úterý kolem 22. hodiny na 
programu ČT1. Autoři se snaží předložit různé pohledy na známé záhady. Zatím odvysílali 4 díly, týkaly se např. ztracené 
knihy L. Součka Tušení světla, tento týden tzv. experimentu Filadelfia, dále nás čekají tajemství kamenných koulí, kruhy 
v obilí aj. 

(I. G.) 

 
KULTURA 

 
FILMY O VÁNOCÍCH 
 
     Vzhledem k tomu, že o Vánocích mívají lidé více času a řada z nich jej 
tráví mj. i sledováním televize, požádala jsem naše redaktory, aby napsali 
svůj názor na programovou skladbu televizního vysílání, případně zhodnotili 
nějaký pořad či film …. 
 
Karlík a továrna na čokoládu 
 
     Tento velice pěkně natočený film byl odvysílán 26.12. ve 20:00 na TV 
Prima. Příběh se odehrává v malém městě, kde bydlí malý Karlík se svou 
početnou rodinou. Finančně na tom nejsou moc dobře a Karlíkův otec právě dostal výpověď. Celý děj se točí kolem 
uzavřené továrny na čokoládu, kterou vlastní Willy Wonka. Jenom nákladní vozy mohou vjet dovnitř, aby odvezly 
cukrovinky, které továrna vyrobí. Tato situace vzbuzuje u lidí mnoho otázek … Jednoho dne je však vyhlášena soutěž o 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 
3

nalezení 5 zlatých kupónů, které umožní 5 dětem vstoupit do tak dlouho uzavřené čokoládovny. Víc z děje není třeba 
prozrazovat, ať diváci, kteří zatím film neviděli, nepřijdou o napětí. 
     Pokud jde o herecké výkony, nejvíce asi zaujal Willy Wonka v podání Johnyho Deppa, kterého jsme mohli vidět např. 
ve všech dílech filmu Piráti z Karibiku. Velmi zajímavé bylo i grafické zpracování pojetí továrny a trikové efekty. 
     Celkově byl film velice poutavý a po prvních 10 minutách děje jsem si musel dojít pro čokoládu, abych zahnal chutě. 
Vše působilo velice opravdově a poučně. I když to není český film, k českým svátkům se výtečně hodil. 

                                                                                      (Petr „SaTOR“ Haken) 
 

Princ a Večernice 
 
     Tato velmi známá česká pohádka vznikla roku 1978. Hrdinou je princ Velen, který během 
jediné noci, kdy mu starý král svěří péči o království, provdá své tři sestry a sám se zamiluje 
do krásné Večernice, sestry svých švagrů Větrníka, Měsíčníka a Slunečníka. Král však nemá 
pro princův čin pochopení, a tak se uražený princ vydává do světa, aby našel nejen své sestry 
a švagry, ale také krásnou Večernici. Do cesty se mu však staví řada překážek. Nejen zrádní 
kupci a lapkové  ale hlavně krutý vládce všeho nečasu, zlý Mrakomor, který si sám činí na 
krásnou Večernici nárok. Pod zhýčkanou slupkou mladého prince se naštěstí ukrývá odvaha, 
vytrvalost a další vlastnosti, které mu přes občasné chyby pomohou v boji proti všem 
překážkám a samozřejmě také v boji proti mocnému Mrakomorovi. 
      Tuto pohádku jsem si z vánočního programu televize vybrala proto, že se mi líbí asi 
nejvíce, zachycuje mnoho dobrodružných a napínavých scén, na které se vždy nejvíce těším, 
přitom v ní ale klasicky vítězí dobro nad zlem, nezanedbatelná není ani její kostýmní výprava. Dávají ji každé Vánoce a 
koukám se na ni asi od svých sedmi let.  

(Lucie Krausová) 
 
Pretty Woman 
 
     O Vánocích jsem televizi sledovala hodně málo, jedním z filmů, které jsem zhlédla, 
byla PRETTY WOMAN. Sice jsem ho viděla nesčetněkrát, ale ráda se na něj koukám 
znova a znova. K Vánocům se podle mě hodí. Vlastně ani nevím, co mě zaujalo, asi 
všechno. Je nabitý pozitivní náladou, krásnými, vtipnými scénkami, ale hlavně láskou. 
Na tu se v tomto období hodně poukazuje, škoda, že ne po celý rok. Co se týče hereckého 
obsazení, není si na co stěžovat. Julia Roberts je krásná a charismatická a s Richardem 
Geerem  k sobě ohromě sedí. Okoukaný, ale přesto úžasný film. 

(Markéta Maďarčíková) 
 
Vánoce na Nově 
 
     Každým rokem na Vánoce se v televizi na tomto programu opakují filmy. Někomu se 
to líbí, někomu ne. Mně se to tedy nelíbí. Filmy a pohádky se opakují neustále dokola 
jako mlýnek. Třeba pohádku Mrazík znají asi všichni. Dávají ji každý rok a ani jeden 
nevynechají. To už mi přijde trochu komické. Proto na televizi o Vánocích skoro ani 
nekoukám a radši jdu za sestřenicí nebo dělat něco jiného. 

(Kristýna Šírová)   
♦♦♦ 

BUĎ IN! 
(Recenze knihy) 
 
     Knihu Buď in napsal Jamie Rix. Je určena čtenářům od 13let. Tohle není literatura pro naše rodiče a je spíše pro kluky. 
Kniha je velice zábavná, obsahuje vtipné hlášky a spoustu zábavných pasáží. Např. Desatero frajerských pravidel, která 
jsou napsaná stručně a jasně, např. cituji: „Nejdřív prdy, potom zábava.“ Obsahuje také partu největších frajerů na světě, 
např. Marnotratného syna, Terminátora nebo Boba a Bobka. Kniha má okolo 180 stran. Upoutala mě svou vtipností 
natolik, že jsem ji přečetl za jeden večer. Dívkám, které mají zájem o literaturu podobného typu, bych spíše doporučil 
knihu Vychytanej svět Janety B.  
     Tato kniha se mi velice líbila a určitě bych ji doporučil všem frajerům. Je cenově dostupná. 

                                                                                      (Petr „SaTOR“ Haken) 
 

Kam za kulturou? 
 
Jilemnice 
- Divadlo v Roztocké - Soudné sestry - 31. 1. 2008 v 19:30 hod. – pohádková komediální fantazy hra pro starší 

mládež a dospělé 
- Společenský dům Jilm - Kaleidoskop – taneční skupina Paul Dance – 5. 2. 2008 ve 20 hodin, vstupné 60,- Kč 

     - Kocour v botách – 17. 2. 2008 ve 14:30 hod. - pro mladší, vstupné 40,- Kč 
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(Kateřina Michálková) 

 
LITERÁRNÍ TVORBA 

      
     Žáci 8. třídy se pokusili napsat, jaké pocity se jich zmocňují, když si vybaví nějakou situaci, jak na ně působí různé 
barvy apod. Sami posuďte, nakolik jsou jejich líčení zdařilá  … (s prací Petra Hakena o čokoládě jste se jistě seznámili 
v Roztockém zpravodaji, proto ji zde znovu nezveřejňujeme).  
 
Déšť      
     Je noc. Pomalu uléhám do voňavé postele. Usínám, ale najednou slyším jakési cupitání. Je to déšť, který pomalu začíná. 
Najednou mám hlavu plnou myšlenek a ty se postupně rozvíjejí. Jako déšť, který čím dál tím víc sílí. V tu chvíli se cítím 
jako uprostřed koňských závodů. Koně kolem mě lítají a já nemůžu utéci. Nemůžu, protože by mě udupali. Ale i přes to je 
to krásné. Déšť je jako neživý orchestr, který hraje na střeše. Hraje pro mě. Hraje mi na dobrou noc a já pomalu, ale jistě 
cítím, že usínám za dobré nálady. 

(Lucie Hážová) 
Tikání hodin 
     Při tomto zvuku si představím velké nic. Ticho jako v hrobě, jenom to „tik ťak“ prochází tmou jako nevítaný host  
v našem domě. Představím si prázdno stejně jako okolo mě, tak i ve mně. V tomto okamžiku ticha si vzpomenu na 
prázdniny u mé babičky. Znovu si přemítám všechny krásné prožitky. A také tikání hodin. Pro návštěvu u ní je toto 
typické. Ale někdy se zase na ně s oblibou dívám a poslouchám, jak ubíhá čas a každá vteřina je v tu chvíli minulost. 
Někdy mně je z toho až do breku. Chci, aby se čas zastavil. Nejde to. Pod zvukem z hodin si také vybavím různé barvy. 
Převážně černou, černou jako temnota kolem nás. Znázorňuje, že každý má ten svůj čas. Každý doplatí za svoje činy. Čas 
je pro mě nekonečnou, stejně znějící písničkou. Při každém zvuku z hodin mám chuť křičet a prorazit vesmír. Při každém 
„tik“ se mění svět. A při každém „ťak“ se blíží konec i začátek něčeho. 

„Tik, ……ťak……tik……..ťak………….“ 
(Kristýna Šírová)  

Bílá 
 
     Bílá na černém papíře mě bije do očí. Když si představím, co všechno skrývá bílá, hned vidím zimu a bílé vločky 
padající z oblaků. Studený bílý sníh mi taje v rukou. Představuji si bílou nevěstu, která jede v kočáře. Bílého tygra 
převalujícího se na kamení. Bílého medvěda, jak loví ryby ve studené vodě. Bílé růže na trnitém stonku trčící ke slunci. 
Bílý měsíc, který mi svítí v černé tmavé noci do okna. Bílá je naděje. Bílá je výjimečná. Bílá je uklidňující. Bílá mě 
fascinuje. 

(Dan Nosek) 
 
     Bílý jako anděl, který si nás bere do nebe. Bílý je sníh, který padá v zimě. Bílá je na povrch nenápadná, ale s jinou 
barvou vynikne. Bílé jsou šaty nevěsty, která se vdává. Bílou nenakreslíme. Bílá je jen prázdné místo na papíře. 

( Nicolle Süssová ) 
 

 
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ 

 
Konec nebo začátek 
 
     Je tma. Okolo fouká studený vítr a na nebi svítí nádherné hvězdy. Stojím uprostřed neznámé krajiny. Už si pomalu 
nevzpomenu ani na domov.  Už je to hodně let, co jsem se naposledy ještě jako člověk bavila se svojí matkou. Když jsem 
se s ní mohla smát. A povídat si s ní.  
     Teď se musím bavit sama se sebou. A spoléhat se jen na sebe. Je tomu už dávno, co to všechno začalo… 
     Pamatuji si, že ten den bylo nádherné počasí. Bylo léto a všichni měli prázdniny. Jenže něco bylo ve vzduchu. Od rána 
mě bolela hlava a vařila jsem se v horečkách. Trvalo to už několik dní.  
     „Už opravdu nevím, co s tebou,“ říkala mamka. „Měli bychom tě odvézt do nemocnice,“ komentovala. 
     „Ale já nikam nechci, zůstanu doma a basta.“  
      Snažila jsem se myslet na něco jiného, nebo alespoň usnout, ale když jsem zavřela oči, viděla jsem zohavenou tvář, 
nějakého člověka. Urychleně jsem je znova otevřela a vyčítala si, že vůbec na ty horory koukám tak ráda.  
     Asi ve tři hodiny odpoledne jsem konečně usnula.  Ale byla bych radši, kdybych zůstala vzhůru. Všude kolem hořelo a 
blesky lítaly oblohou jako proudy dešťových kapek. Dusila jsem se kouřem a běžela pryč. Upadla jsem. Než jsem se 
zvedla, objevil se nade mnou velký černý stín. V tu chvíli jsem se probudila. Mamka seděla u mé postele. 
     „To je dobrý, jenom se ti něco zdálo,“ uklidňovala mě. Brečela jsem. Hrozně jsem se snažila vzpomenout, co se mi 
zdálo. Měla jsem okno. Zůstal ve mně jen hrůzostrašný pocit, při kterém mně běhala husí kůže po zádech. Zatřepala jsem 
hlavou. Je to můj zlozvyk, když se mi něco nelíbí. Ani nevím jak, ale zase jsem vždy hned v pohodě. 
     „Ono prší?“ zeptala jsem se. Zaslechla jsem bušení kapek na střechu. 
     „Jo, před chvílí začalo, ani nevím, jak je to možný, když tam bylo tak hezky. Navíc se tam začíná zdvihat vítr,“ 
souhlasila mamka. 
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     „Aha, tak to já se jdu radši omýt, než vypnou proud.“  
     S tíží jsem se zvedla z postele, na chvíli jsem se zapotácela a pak se vydala jistým krokem do koupelny.  
     Strávila jsem tam asi hodinu, ne-li déle. Konečně mně bylo aspoň trochu klidněji, když jsem si lebedila v teploučké 
vodě. Chladila jsem si rozpálený obličej. Na okamžik zablikalo světlo. Radši jsem se sebrala a vysoukala se z vany. 
Vyčistila si zuby a šla spát.  
     „Stejně zas neusnu, maximálně někde ve tři hodiny ráno,“ říkala jsem si. Taky tomu tak bylo. Lehnout jsem si šla v 
sedm, ale spát prostě nešlo. Venku to dunělo, a když jsem chtěla rozsvítit, už nešel proud. A tak jsem jen tak němě koukala 
do tmy. Někdo by si možná mohl myslet, jestli se neučím nočnímu vidění. Neuvěřitelně moc jsem se nudila a nevěděla, co 
mám dělat. Rozhodla jsem se, postavila se a došla si pro svíčku a pro sirky. Zapálila jsem ji a koukala do ohně, jak se 
hedvábně naklání z jedné strany na druhou. Poté jsem jím projížděla prsty a koukala, jak mně je černí. Ani nevím, kolik 
hodin bylo, ale padla na mě ohromná únava. Svalila jsem se na postel a poprvé za dlouhou dobu jsem konečně usnula bez 
problémů.  
     Zase jsem viděla všude oheň a kouř. Věděla jsem, že se mi to všechno zdá, ale byla jsem ukrutně vyděšená. Utíkala 
jsem pryč a znovu upadla. Nade mnou už se znova skláněl ten černý, hrůzu nahánějící stín. Uviděla jsem jeho tvář. Byla 
škaredě zohavená. Byla to tvář, kterou jsem vídala pokaždé, když jsem zavřela oči. Strašně jsem se lekla a začala ječet. 
Vtom jsem se probudila a zjistila, že křičím doopravdy. Mamka už se ke mně hnala, co se děje. 
     „Uf,“ oddychla jsem si a utřela si slzy. Venku pořád pršelo a proud také nešel. 
     „Na, tady máš diazepam, snad potom klidně usneš.“ 
     Prášek jsem si sice vzala, ale ihned jsem ho nepolkla. Počkala jsem, až matka odejde zase spát. Chviličku jsem tupě 
zírala z okna jako náměsíčná.  
      „Prááááááásk,“ ozvalo se venku. Se mnou to trhlo, až mně ten prášek málem vyletěl z ruky. Někde blízko uhodil blesk. 
      „Pane bože, tohle je fakt jak z hororu,“ stěžovala jsem si v myšlenkách. Hodila jsem do sebe diazepam. A lehla si. Asi 
za dvacet minut se mě opět zmocnil spánek. Poté už jsem se celou noc neprobudila.  
     Brzy ráno mě probudil hluk zvenčí. Lidi sbírali spadané kusy větví na silnici, aby se dalo projet. Na cestě bylo tolik 
dřeva, že to vypadalo, jestli tam nechtějí udělat obří hnízdo pro ptáky. 
     „Mami???“ zavolala jsem na matku, „jde už konečně ten zatracenej proud??“ Tak trochu už mně to lezlo na nervy. 
     „Ne, nejde a asi ještě chvíli nepůjde,“ řekla smutně mamka. 
     „No to je teda bezvadný,“ odtrhla jsem se od okna a šla se převléknout. A zase zašít do postele. Nechala jsem se 
obsloužit. Ke snídani jsem měla nějaký koláč s kakaem. Už mě nebavilo pořád ležet, ale nic jiného mně nezbývalo, k 
počítači jsem nemohla, rádio taky nešlo a mobil už jsem měla téměř vybitý a nemohla jsem ho kde nabít. Proud už nešel 
několik dní. Někde se taky doslechlo, že ta neustálá bouřka zapálila už několik lesů a hasiči se rozhodně nenudí. 
     „Ještě aby ty požáry přišly k nám…,“ prohodila jsem. V tu chvíli přímo před naším oknem zasvištěl blesk a zapálil 
strom. Ihned mi sklaplo. Opět se mě zmocnil nepříjemný pocit po celém těle. Úděsem jsem se skolila do křesla. Hleděla 
jsem ven na zamračenou oblohu a cítila, že se něco blíží.  
     „Mami, nechoď k tomu oknu!“ vykřikla jsem a mamka se křečovitě zasekla pár kroků před oknem. Otočila se a došla ke 
mně. 
    „Co to bláz…..“ ani nedořekla a sklem prolétla větev ze stromu, který se právě řítil dolů. Máma se na mě vyděšeně 
koukla a beze slova si sedla vedle mě. Bledé od hlavy až k patě jsme koukaly na střepy z větví na podlaze. 
     „Padáme odtud,“ řekla jsem mámě, „ já už tady nevydržím ani minutu.“ 
     „Souhlasím s tebou,“ přitakala a šli jsme si zrovna zabalit věci.  Já měla zabaleno za chvíli, ale mamce to trvalo trochu 
déle. 
     „Je načase, abychom vyjeli, než se setmí,“ popoháněla jsem mamku. 
     „No jo, vždyť už jdu,“ sebrala všechny kufry a společně jsme je naházely do auta. Konečně jsme vyrazily. Namířeno 
jsme měly na chatu, kterou máme až na druhé straně republiky.  
      Nudila jsem se a zapnula rádio. Klidně jsme jely asi dvě hodiny, pak nás zastavil policista, protože se kousek před námi 
stala nehoda. Upozornil nás, ať jsme opatrné. Jeho obličej mi byl povědomý. Určitě jsem ho už někde viděla. Koukala jsem 
na něj s otevřenou pusou. Po chvíli si toho asi všiml a pousmál se na mě. Uvědomila jsem si, co dělám, a rychle jsem pusu 
zavřela a začala se koukat někam jinam. Ještě nám popřál hodně štěstí a nechal nás odjet. Kousek jsme popojely a poté už 
jsme uviděly tu nehodu. Auto zřejmě napálilo do stromu. Ale vypadalo to, že se muselo ještě aspoň jednou otočit. Matka 
bez povšimnutí znova šlápla na plyn. 
     Vozovka byla lemována vysokými stromy, z kterých skapávala voda. Začalo se mi dělat nevolno, ale naštěstí jsem 
usnula. Jenže ve snu zase všude kolem hořelo. Zase jsem se dusila. Zase jsem upadla a zase se nade mnou objevil ten stín.  
Vystrašená jsem sebou trhla a asi strčila do mamky. Snažila se auto udržet, aby nesjelo z cesty. Marně. Auto dostalo na 
zaplavené silnici smyk. Třikrát se obrátilo. Najednou rána a tma… 
 
     Nevím jak dlouho jsem byla v bezvědomí. Znova a znova se mi v hlavě celá ta nehoda točila dokola. Chtěla jsem 
brečet, ale nešlo to. Probrala mě ukrutná bolest. Kapičky deště mně stékaly po obličeji. Koukala jsem na nebe. Bylo černé a 
zatažené. Sem tam blesk pročísl oblohu. Křečovitě jsem trhala trávu, na které jsem ležela někde za příkopem. Na noze mě 
něco tížilo. Zaúpěla jsem a trochu se nadzvedla. 
     „Uf,“ oddychla jsem si. Na noze mi ležela akorát těžká větev. Odhodila jsem ji stranou. Lýtko jsem měla celé zkrvavené 
a koleno rozbité. Pokusila jsem se zvednout. Naštěstí se mi to povedlo. Koukla jsem směrem k silnici. Naskytl se mi 
neuvěřitelně strašlivý pohled. Auto bylo úplně na maděru. Kusy plechu byly rozházené po celé silnici. Asi mě ten náraz 
vyhodil předním oknem ven. To by vysvětlovalo, proč jsem všude tak pořezaná. Blížila jsem se k autu. Maminka nikde 
kolem nebyla, musela být uvnitř. Šla jsem, teď už spíše k vraku, abych mamce pomohla, jenže v tu chvíli uhodil do vozidla 
blesk. Vyhrkly mi slzy a běžela jsem dál a schovala se za strom. Auto muselo vybuchnout. Tohle by nepřežil nikdo. Beze 
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slova a bez jakýchkoliv myšlenek jsem nehnutě seděla za stromem. Byla jsem mimo. Vůbec nic jsem necítila, ale věděla 
jsem, že tady zůstat nemůžu. Musím pryč. 
 

 (Kristýna Šírová) 

 
SVĚT POČÍTAČŮ  

THE MOVIES 
 
     V tomto čísle Vám představím hru, která v sobě nese značnou část originality. Jde o budovatelskou strategii The 
Movies, v níž se snažíte vybudovat co největší filmové studio a natočit co nejvíce kvalitních filmů. 
     Teď si asi říkáte “No jo, zase nějaká tycoonovka, to už tu bylo.“ Zdání klame. Zde si můžete vybrat 2 cesty. Být 
režisérem nebo manažerem. Režisér si sám film napíše, respektive poskládá a potom natočí. Máte na výběr z více než 200 
scén. Od romantických až po drsné přestřelky v zapadlé uličce. Každá scéna má mnoho atributů. Může pršet, postava se 
může chovat agresivně nebo mile, záleží jen na vás. Hvězdy můžete oblékat do různorodých kostýmů.  

     Manažer si nechá filmy napsat scénáristy a stará se raději o hvězdy samotné. 
Taková hvězda, co pije alkohol, se určitě na plátno nehodí. Ve hře musíte hvězdy 
rozmazlovat. Čím lepší nálada, o to větší výkon ve filmu. Prosté, že? Na kvalitě 
filmu se podílí i zkušenost obsluhy kamer, kvalita ateliéru, zkušenosti v žánru 
(celkem 5) nebo roku. V letech 1939-1945 je jasné, že půjdou na odbyt akce a 
komedie. Hvězdy ovšem stárnou a zhruba po 30 letech potřebujete nové. 
      Hra je velice pěkná po grafické stránce i po stránce hratelnosti. Vyšel k ní i 
datadisk (něco jako druhý díl), který obsahuje mnoho nových scén a natáčení 
dotahuje do dokonalosti. Film si můžete ve střižně sestříhat, nadabovat a odeslat na 
www stránky, nebo jen ukazovat přátelům. Nevýhodou této skvělé zábavy je však 

vysoká cena, přes 1500,- Kč. 
 (Petr „SaTOR“ Haken) 

 

INTERVIEW 
 
Roman Ruml - tesař 
 
1. Proč jste si vybral své povolání? 
Své povolání jsem si vybral, protože mě bavilo lézt po výškách. 
 
2. Co máte na své práci rád ?Co vás na ní těší? 
Na práci mě těší, když je správně hotová a když je zákazník spokojen. 
 
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat? 
Musím umět číst stavební výkresy. 
 
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce? 
Přesnost, kladný vztah k práci. 
 
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné? 
Je fyzicky náročná, klimatické podmínky, musí se u ní hodně přemýšlet. 
 
6. Zažil jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)? 
Určitě ano, ale teď si nevzpomenu!!! 
 
Roman Ruml mladší 
 
1. Jakou sis zvolila školu, proč? 
Vybral jsem si STŘEDNÍ ŠKOLU ŘEMESLNOU, protože mNě je táta vzorem. 
 
2. Jak jsi tam spokojený, jak se ti tam líbí? 
Jo líbí se mi tam, akorát tam vaří hůř než v Eurestu. 
 
3. V čem se liší výuka za ZŠ a SŠ? 
Liší se v tom, že první týden máme normálně školu a druhý týden máme školní praxi. 
 
4. Jakých schopností, znalostí nejvíc využíváš? 
Já osobně radši píšu prověrky. 
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5. Jak se Ti líbí na internátě? Jak se tam žije? 
Na internátě se mi líbí, máme dlouho vycházky, můžeme chodit do posilovny, hrát fotbal a další sporty. 
 
6. Můžeš naše čtenáře pobavit nějakou veselou historkou? 
Bohužel ne, teď si na žádnou nevzpomenu. 
 
7. Jaké máš plány do budoucna? 
Dobře dodělat školu a pak se uvidí. 

(Simona Hoření, Karolína Neřoldová, Petr Kupkár) 

 
NÁZORY, KOMENTÁŘE 

Jak ten čas letí 
 
     Tak už jsme deváťáci! Nevím, jestli se máme těšit pryč, nebo litovat toho, jak to 
rychle uteklo. Těšit se můžeme na nové prostředí, spolužáky a učitelský kolektiv. Ale zas 
naopak se budeme loučit s naší starou dobrou „základkou“. Ať už to pociťujeme tak, či 
onak, patří to k našemu životu.  
     Teď už jen zvládnout pololetí, celoroční práce, CERMATY a pohovory (případně 
zkoušky na SŠ). Myslím, že je to celkem nátlak zvládnout to všechno za takovou chvíli.  

DRŽTE NÁM PROTO PALEČKY!!!!!! 
 (Nikola Poláková) 

Dozvuky Vánoc 
 
     Pod slovem Vánoce si představím svátky plné klidu, hodných lidí … Před Vánoci všichni lidé spěchají, kupují dárky a 
kolikrát jsou i hodně podráždění. Někdo nemá Vánoce rád, protože to značí také hodně lidí pohromadě a hodně rušno. Já se 
na Vánoce těším, ale i netěším. Těším se na ně, protože zase uvidím všechny členy rodiny s úsměvem na tváři, ale netěším 
se na ně, protože to vše „pěkné“ může vyvolat i velké spory. …  
     Všechny malé děti se těší na dárky, které dostanou. Dospělí se těší z radosti svých dětí 
a prarodiče jenom vzpomínají na to, jaké to bylo, když byli také mladí a veselí jako my. 
     Vždy před Vánoci mám pocit, že to s sebou něco nese, dobré a špatné zprávy, ale to 
není vše, je tam ještě něco … Něco, co vidí každé dítě, každé to ale vidí jinak. Je to něco 
krásného, ale zároveň tak plachého, že než se naději, je to pryč… Každý by si měl o 
Vánocích najít čas, aby se mohl zastavit a užít si toho kouzla, které přichází každý rok, 
ale jenom na okamžik. Malé děti věří na „Ježíška“, ale my už se. Vím, jaké to vše je, 
když si moje mladší sestřička píše na velký papír, co by si přála, a každé ráno kontroluje, 
jestli si to už „Ježíšek“ nevzal. Přemýšlím o tom, proč se jednou to tajemství vyzradí. 
Potom už si nebude psát, co by chtěla, něco si vyhlédne v obchodu a bude vědět, že jí to 
rodiče koupí. Kdyby se toto tajemství nikdy nevyzradilo, tak by stále měla čemu věřit a 
stále by si mohla psát na papír, co si přeje. Myslím si, že by toto tajemství mělo zůstat v 
tajnosti, dokud tuto záhadu děti nevyřeší samy.  
     Kdyby nebyly Vánoce, tak by mi to vadilo, protože když se blíží konec roku, vím, že vždy přijdou a těším se. 

(Michaela Jerychová) 

 
SPORT  

Historie arény ve Vrchlabí 
 
Pro milovníky „ledových“ sportů tu máme tentokrát článek o vzniku arény ve Vrchlabí … 
 
     Duší celé akce boje o umělý led byl neúnavný diplomat a vyjednávač Otto Flachsel. Mnoho schůzek a jednání se za 
jeho pomoci „upeklo“ díky předsedovi v útrobách vrchlabského pivovaru, nápomocen byl svými jednáními na MěNV 
tehdejší předseda Vlastimil Štěpánek. Třeba uznat, že bez odhodlání a snahy všech, kteří se o přípravu a výstavbu stadionu 
zasloužili, by hokej ve Vrchlabí nebyl.  

 
     Výstavba umělé ledové plochy byla zahájena hned po skončení sezóny 1975 -
1976 s vidinou, že oddíl musí další rok nějak překonat. 13. února 1976 se začal 
současný, ne nepohledný stadion bourat, aby za pouhých 21 měsíců - 21. listopadu 
1977 byly uvedeny do provozu kompresory. Znamenalo to nesmírné úsilí, 
mimořádnou aktivitu a hlavně nadšení. Stavělo se v akci Z, tedy zdarma, a jen 
členové oddílu odpracovali při výstavbě kolem 30 tisíc brigádnických hodin, 
přibližně stejný počet připadl na veřejnost. Duší výstavby byl opět Otto Flachsel (po 
zásluze se stal také prvním „ředitelem“ stadionu), práce řídil Bohouš Ort, technický 
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dozor prováděl Ing. Bedřich Hanousek. Tichý závazek odpracovat bezplatně alespoň 400 hodin splnil kádr oddílu, který 
musíme zmínit - podle věku: Otto Flachsel, Jaroslav Macháň, Dr. Novák, František Matoušek, Jiří Louda, Radek Šimůnek, 
Pavel Pešek, Bohumil Ort, Láďa Fišera, Stanislav Kučera, Pavel Šuma, Josef Barták a Bedřich Hanousek. 
 
     Druhá etapa výstavby - přístavba šaten a sociálního zařízení - začala 21. 5. 1981, do provozu přešly postupně 7. 11. 
1983: 2. patro (škola podmínka výstavby 2. patra), v listopadu ještě kabiny a 25. 3. 1984 1. první patro a sauna. Přestavba 
„Hokejky“ se provedla od dubna do prosince 1987. Mnoho let příprav výstavby nové hokejové haly se rozplynulo po 
změně politického uspořádání v tehdejším Československu a v roce 1990 se výstavba hokejové haly odkládá na neurčito.  
 
     Na otevřeném zimním stadionu se hrálo ještě dlouhých 11 let, tedy do roku 2001, a všichni vrchlabští hokejoví nadšenci 
prahli po jediném - nové hale! Duchovním otcem celé výstavby nové hokejové haly je zcela bezesporu starosta města 
Vrchlabí ing. Jan Sobotka. I přes velmi těžká politická jednání se nakonec podařilo o výstavbě nové haly rozhodnout.  
 
     V roce 2001 se poprvé na otevřeném stadionu „kopne“. Celá stavba je rozložena na dva roky, protože vynechání jedné 
hokejové sezóny by znamenalo pro vrchlabský hokej konec. Následující sezóna je pro Vrchlabí velmi náročná. Hokej se 
musí hrát na rozestavěném stadionu, za provizorních podmínek. V zimě roku 2001 stojí pouze nosné pilíře, vše jen 
vzdáleně připomíná, že by zde měla stát hokejová hala. Ihned po skončení všech soutěží je ze starého chladícího zařízení 
odčerpán veškerý čpavek, bourají se mantinely a na starou ledovou plochu, na které jsou ještě zbytky ledu, vjíždí těžká 
technika. Všichni doufají v jediné, že nová sezóna 2002 - 2003 bude již „pod střechou“. Díky velkému úsilí všech se podaří 
ledovou plochu zastřešit a celý nový stadion 28. 10. 2002 slavnostně otevřít. Jeho prvním vedoucím se stává Jaroslav 
Vlasák.  
 
     Z našeho zimního stadionu se stal jeden z nejkrásnějších sportovních stánků v Čechách. 
 
Vstupné 2007-2008: 
Dospělí – 50,-Kč 
Důchodci, studenti, ZTP: 25,- 
 
Permanentní vstupenky: 
PERMANENTKA - zápasy „A“ mužstvo 
dospělí - 950 Kč 
děti, důchodci - 450 Kč 
 
PERMANENTKA - veřejné bruslení 
dospělí - 450 Kč 
děti, důchodci - 250 Kč 
 
PERMANENTKA - celková 
dospělí - 1200 Kč 
děti, důchodci - 600 Kč 
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
 
Upozornění: 
- Pokladna je před zápasem „A“-mužstva otevřena již od 16:00 hod.  
- Pro uznání studentské slevy je nutné předložení studentského průkazu. Bez jeho předložení nebude sleva uznána.  

 
(Petr Kupkár) 

 
PRO POBAVENÍ 

 
♦ Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou masku. 
    "Proč to děláš?" ptá se jí.  
    "Abych byla krásná!" odpoví maminka. 
    Za chvíli si masku sundává a dcerka se ptá: "Vzdáváš to?" 
 
♦ Přijde manželský par do čínské restaurace. Usadí se, přiběhne číšnice: 
    "Co si dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky... " 
     Žena se zhrozí: "Ježkovy voči!" 
    "Výborná volba, madam!" 
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     Vzhledem k tomu, že tentokrát nikdo nedodal nějaký text pro pobavení čtenářů, uchýlila se redakce opět k použití 
jednoho úsměvného emailu kolujícího internetovou poštou. Jen podotýkáme, že jeho autor tedy nepochází z řad žáků naší 
školy … 
 
Slohová práce žáka ZŠ na téma:  

Moji rodiče 
  
     Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce.  
     Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti a v zaměstnání.  
     Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky.... 
ostatní si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat víc, jako např. služka, otrok a jiné .  
     Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli myslet na sto věcí, 
přičemž deset věcí dělá současně.  
     Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na sporák , zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka, 
do které chodí vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a naší Olinku zkouší z velké 
násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit. Že potom přebalí malého Karlíka a udělá mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu.  
     Dvě oči mi na to nestačí. Když potom zasedneme k večeři, všechno je připravené na stole, já mám na teplákách zašité 
nové díry , Olina má umyté vlasy a prádlo visí na balkoně.  
     Potají si mámu prohlížím. Máma má opravdu jen dvě ruce, a přece, když přijde domů z práce, má v jedné velkou a 
malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí.... ne, vždyť jsem už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka 
ve fusaku.  
 
     Otec se neskládá ani nerozděluje.  
     Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy. Kromě snídání a večeření, když sedí u stolu, vyskytuje 
se obyčejně v křesle nebo na gauči a bývá zakrytý novinami.  
     Zanechává po sobě vždy totožné stopy: rozevřené a převrácené noviny a cigaretový popel, někdy i v popelníku. Na 
rozdíl od mámy, i když má taky dvě ruce, přichází domů s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale  
psát asi neumí, protože mi ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny 
rodičů, když na rodičovské sdružení vůbec nechodí. Jak umýt auto  ještě nezkoušel.  
 
     Pan učitel povídal, abychom se při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který 
řádně nepracuje a neučí se, dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco naučil. Tak si myslím, že při svatbě přidělují 
muže ženám, aby je ženy něčemu dobrému naučily a měly na ně dobrý vliv.  
     Mojí mámě se to zatím bohužel nepodařilo. 

(Převzato z emailu) 

 
LIDOVÉ RECEPTY 

 
     Na závěr jsme Vám opět připravili několik praktických rad … 
 
ČAJ PROTI CHRAPOTU 
Dvě lžíce květu bezu krátce povaříme v 1/2l vody a necháme pomalu přidáme podle chuti citron a med. Vlažný čaj pijeme 
v častých malých dávkách během celého dne. 
 
ZÁNĚT KRKU 
Uděláme kloktadlo ze stejných dílů natě šalvěje a dubové kůry. 4 lžíce směsi necháme 12 hodin macerovat v 1/2l vody. 
Potom krátce povaříme a necháme přikryté vychladnout. Vlažným odvarem kloktáme často v průběhu celého dne. 
 
OTŘES MOZKU 
Smícháme stejné díly kořene kozlíku a roztlučených plodů jalovičinky. Jednu lžíci směsi namočíme do 1/4l vody, necháme 
12hodin macerovat, krátce povaříme a necháme přikryté vychladnout. Scedíme a přidáme lžičku tinktury z prhy. Teplý čaj 
pijeme po polovině množství několik dní ráno a večer. 

 (Jana Mečířová) 
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