
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

       
       

     
     
     
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       

       
       
       
       
       
       

       
      



 

 
Milý čtenáři, je tu další číslo 

Všeználka a s ním i další články, ve 
kterých si jistě každý najdete „to své.“ 
V časopise objevíte mimo jiné 
rybářský příběh, článek o spisovateli 
Vančurovi a jako vždy módu a vaření. 
Nakonec určitě každého pobaví to, co 
denně zažíváme - informace o dění 
na naší škole a o sportu. Přeji vám 
všem poučení i zábavu. Doufám, že 
se Vám naše čtení bude líbit.  
Nashledanou v příštím čísle! 
 

Johana Růžičková 
 
Složení redakce: 
p. uč. Vladimír Radil, Anna Navrá-
tilová, Martin Netolický, Johana Rů-
žičková, p. uč. Jindřich Pustka 
 
Všem přejeme příjemné počteníčko! 
 
 
  
 
 

Zaklepal jsem na dveře s 
nápisem „ředitelna“, nevím jak Vy, 
ale já v téhle místnosti nebývám 
příliš často, přepadla mě 
zvědavost: -hmm tak tady je hlava 
školy, jaké to asi je o všem 
rozhodovat?- pomyslel jsem si. Za 
chvíli mi přišla otevřít sama paní 
ředitelka I. Stará. „Mohl bych se 
vás zeptat na pár otázek do 
Všeználka?“ Vyrazil jsem ze sebe. 
„Pojď dál,“ usmála se.    
 

• Naše škola navázala kontakt s 
mnichovskou školou, žáci si 
vyměnili e-mailové adresy. 
Plánujete ještě nějaké kroky, 
budeme ještě nějak spolu-
pracovat? Spolupracujeme je-ště 
s jinou školou?  
 
Mnichovskou školu jsme na-

vštívili s p. uč. Volfovou. Na základě 
kontaktů právě přes e-mailové ad-resy 
můžeme uvažovat o výměn-ném 
pobytu mezi žáky. Chceme zahájit 
jednání i s dalšími školami nejen 
směrem na západ, ale také na 
východ. (například Polsko) 

 
Máme moderní počítačovou 

pracovnu. Ale nezdá se vám, že málo 
využívanou? Máme dvě počítačové 
učebny, na kterých probíhá výuka 
několik hodin za den. Obě jsou každý 
den ráno připraveny pro žáky, probíhá 
tu odpolední výuka a dvakrát za týden 

jsou k 
dispozici 
družině. 

Záleží 
jen na 

vás, jak si před-stavujete další využití. 
 

• Na schůzi DP jsme slyšeli, že 
probíhá jednání s městem o 
modernizaci sociálního zaří-zení. 
Jak se věci mají? 

 
Sociální zařízení požadujeme 

nové. Chceme také zmodernizovat 
osvětlení.  Stojí to ovšem hodně pe-
něz, proto jsme požádali o dotaci ze 
státního rozpočtu. Teď záleží na tom, 
zda bude naše žádost schvá-lena.   
 

• Všichni víme, že nejste na svém 
postu dlouho, co se vám na vaší 
funkci líbí a co naopak ne? 

 
Negativní je menší kontakt s 

dětmi, někdy se cítím spíš jako 
úřednice. Na druhou stranu můžu 
ovlivnit chod školy. Líbí se mi, že 
můžu změnit prostředí ve kterém se 
učí.  
 

• Co se týče bruslení, budeme 
pokračovat i letos? 
 

Ano, začneme již před Vánoci. 
 

• Můžeme okolo Vánoc čekat 
nějakou besedu nebo 
představení? 

 
Po vánocích se uskuteční 

koncert, organizuje p. uč. Cudlíno-vá. 
Přijet by mělo také anglické di-vadlo. 
Pro první stupeň pak bude připravena 
vánoční besídka. 
 

• Jaký máte názor na náš časopis? 
 

Jsem ráda, že časopis vydáváte, 
patří mezi pozitivní kroky. Ale jistě 
víte, že na naší škole bude fungovat 
druhý školní časopis. Žádná 
konkurence není na škodu. 

 
Odpovídala Mgr. I Stará, otázky 

pokládal Martin Netolický 
 
 
 
 

 
Milí čtenáři. 
     Jistě jste si povšimli, změn v grafice 
našeho školního časopisu. Rozhodli jsme 
se přiblížit design Všeználka nárokům 
moderního magazínu. Ještě není všechno 
dokonalé, čeká nás mnoho práce. Další 
číslo chceme vydat před vánočními 
prázdninami a ve vánoč-ním duchu. 
Hledáme další do-pisovatele, kteří by stáli 
o jedno-rázovou nebo i dlouhodobou 
spolu-práci s redakcí Všeználka. Kdo by 
měl o tuto práci zájem, může oslovit 
někoho z redakční rady.  
                                         J. Felix Pustka 



 
  
 
 
 
 
 

Rozhodl jsem se napsat o 
jednom rybářském dobrodružství, 
které jsem prožil spolu s rybářskými 
kolegy a svými věrnými kamarády. 
Pomalu nám končí sezóna, ryby jsou 
den ode dne línější, ale pořád nám 
počasí dopřává krásné dny plné 
zážitků.  
 
 

Zaznamenával jsem si datum 
26.10. do takzvaného sumáře, což je 
seznam úlovků a docházky. David si 
připravil svůj dlouhý prut na vláčení a 
přitom vedl vášnivou debatu s 
Patrikem. My tři, David, Patrik a já 
jsme vystavovali svoje těla možná 
posledním, letošním, hřejivým, 
slunečním paprskům. Modré nebe 
takřka bez mráčku v nás probouzelo 
přívaly energie, proto jsme se rozhodli 
strávit dnešní odpoledne na rybách.  

V křišťálově průzračné vodě se 
pohupovaly tisíce a tisíce listů 
nejroztodivnějších tvarů a barev. „No 
pánové, to jsem zvědavej, kdo dřív 
vytáhne nějakou větev,“ zakřenil se 
Patrik. Vůbec z nás měl obrovskou 
bžundu, on dnes totiž nerybařil.  

Pomalu a tiše jsem sešel ke břehu 
a jako první jsem nahodil. David se ke 
mně za chvíli přidal. Vláčení šlo ztuha, po 
každém náhozu jsme vytáhli nástrahu 
obalenou listím. Naše snažení se zdálo 
bezvýsledné, klení ani modlitby 
nepomáhaly. Když 
v tu se Davidovi 
napnul vlasec a 
brzda zasténala, 
Patrik i já jsme s 
napětím očekávali 
boj. „Větev,“ 
zpražil nás David. 
Třpytka obalená 
listím za sebou 
opravdu cosi táhla, 
co připomínalo 
větev. Patrik s 
sebou praštil do 
trávy, popadaje se 
za břicho 
prohlásil: „Jedna 
nula pro Davida 

pánové!“ Přihloupě jsem se usmál a 
nahodil.  

Třpytka s plesknutím spadla do 
Sázavy, špičku svého prutu jsem ponořil 
do vody. Trpělivě jsem počal otáčet 
kličkou ve snaze nedát zákeřným listům 
šanci, aby se zachytily na trojháčku. Se 
slavnostním výrazem jsem nadzvedl 
třpytku nad hlavu. „První nához bez listí,“ 
křikl jsem vítězoslavně. Nikdo mi 
nevěnoval pozornost. Ještě jsem 
vyzkoušel něco z mých vláčecích nástrah 
a za hodnou chvíli jsem odevzdaně 
prohlásil: „To nemá cenu, já na to kašlu!“ 

„Pudem vejš,“ navrhl David. Mlčky jsme 
pokývli. „Musim si ale napsat esemesku,“ 
zauvažoval Patrik. „Máš kredit?“ oslovil 
mě.  

Podal jsem mu mobil. Štrádovali 
jsme si to zabředlí do vášnivé debaty, za 
vyťukávání esemesky. Najednou Patrik 
vykřikl: „No ty … dívej, dívej!“ v očích 
mu jiskřilo a jeho dech se zrychlil. My s 
Davidem jsme trpělivě propátrávali vodu, 
když jsme konečně narazili na několik 
obrovských stínů.  

Ocitli jsme se na místě s dost 
rychlým proudem, tudíž se tu nedrželo 

listí a další neřádstvo. Z 
druhého břehu se zvedala 
hrůzostrašná, nepřístupná 
skála několik desítek 
metrů vysoká. Patrikova 
pravička směřovala do 
mělké tišiny kousek od 
našeho břehu. Rychle 
jsme nahodili a 
samozřejmě já se svojí 
těžkou třpytkou ihned po 
náhozu uvázl. Zaklel 
jsem. Lanko i s třpytkou 
se mi podařilo utrhnout. 
Měl jsem sto chutí 
rozdupat prut a vrátit se 
domů. Místo toho jsem si 
sedl a pozoroval Davida. 
„Už tam byla,“ vykřikl 



vzrušeně. Průzračná 
voda nám odkrývala 
obrovský kus toho 
uchvacujícího světa pod 
vodou. Pruhovaný 
okoun sledoval 
Davidovu rotačku, už, 
už se do ní zakusoval, 
ale Davidovi povolily 
nervy a škubl příliš 
brzo. Jindy se za 
Davidovou nástrahou 
plavilo celé loďstvo 
drobných okounů, 
tloušťů, ale i bolínků.  

Pomalu jsem 
navázal třpytku, 
podobnou jako měl 
David jen menší. 
Bezcílně jsem nahodil a 
soustředěně jsem 
navíjel. Třpytku zpozorovalo několik 
tloušťů, ale jejich tlamy byly příliš malé. 
Všiml jsem si několika velkých stínů na 
rozhraní tišiny a proudu. Velkým 
obloukem jsem před ně nahodil. 
Dráždivými pohyby jsem vedl třpytku 
kousek před jejich hlavami.  

Bez výstrahy se jeden z nich 
vymrštil, jeho stříbrné tělo se zalesklo a 
jediným prudkým máchnutím ploutve se 
ocitla moje třpytka v jeho tlamě. 
Reflexivně jsem zasekl. To celé netrvalo 
ani zlomek sekundy, ale já už věděl, že 
mám skoro vyhráno. Nad řekou se 
kromě šplouchání bojujícího bolena 
nesly vzrušené výkřiky tří puberťáků, 
kterým lovecká horečka naprosto 
zastínila zdravý rozum.  

 Bolen se převa-loval u břehu, 
když k němu David přiskočil a chytl ho 
za vlasec. „Neblbni! Dyť to je 

osmnáctka, přetrhneš to, “ zaúpěl jsem. 
„Neboj.“ Uklidňoval mě David. 
„Normálně ho zmáčkni za hlavou,“ radil 
jsem. „Hele vem ho prostě do ruky,“ 
přidal se Patrik. Když znovu uchopil mojí 

imitaci, zatvářil jsem se naprosto zničeně. 

 S 
vítězoslavným 

pokřikem položil 
bolena do trávy. 
Nejkrásnější na tom 
bylo, že jsem viděl 
všechno, co se dělo pod 
vodou. Viděl jsem toho 
vyhladovělého, ale 
svobodného dravce a 
najednou přede mnou 
ležela zlomená kořist. 
Nemělo cenu dál 
nahazovat, souboj s 
bolenem to tu všechno 
vyplašil. Změnili jsme 
stanoviště a podařilo se 
nám chytit několik 
tloušťů a okounů.  

I Patrik přispěl 
svou trochou do mlýna, 

na Davidův prut vytáhl malého okouna. 
Ručička náramkových hodinek se blížila 
k čtvrté hodině, když se nás rozhodl 
opustit Patrik: „Hele v neděli mi povíte, 
co ste eště chytli!“ Kývl. „Mějte se 
chlapi,“ rozloučil se. Opět jsme se 
přemístili a já opět uvázl. „Víš, já sice 
nechytám tolik ryb, ale zato tolik 
netrhám,“ neodpustil si peprnou 
poznámku David. 

 „Myslim, že se pudu osvěžit,“ 
pokusil jsem se zažertovat. „Tak, tak to ti 
jenom prospěje,“ šklebil se. Sedl si na 
kámen jako nějaký divák v divadle a 
pobaveně sledoval moje počínání. Svlékl 
jsem se do trenek a zkusil vodu. „Sakra,“ 
zahřměl jsem. Tisíce jehliček se mi 
zabodlo do palce. Zatnul jsem zuby a 
zavřel oči, skučel jsem, klel, sípal, 
nadával, proklínal, syčel, kvílel, až se mi 
od huby prášilo. Po každém kroku jsem 
klopýtl a div, že jsem nespadl do vody. 
Vyškubl jsem třpytku, otočil se, balancuje 
v proudu a na ostrých kamenech, z plic se 
mi vydral drásavý zvuk podobný řevu 
tarzana. Došel jsem na břeh a od stehen 
dolů jsem necítil nohy.  

David se zatím vytratil, ve snaze 
konečně chytit něco pořádného. Jako 
uštknutý jsem vletěl do kalhot a bot. 
Všechny chlupy se mi zježily a vlasy 
nadzvedly mojí kšiltovku. Cítil jsem se, 
jako bych prodělal amputaci nohou. 
Davida jsem našel kousek proti proudu s 
tlouštěm 38cm na břehu. Vzrušeně a 
zajíkavě mi vypravoval souboj s jelcem. 

Ale na to se ho už zeptejte 
sami…             

  Martin Netolický 



 
    
    
    
    
    
     
 

Vančurovo dílo se dá těžko 
uchopit.I po těch letech vyvolává řadu 
otazníků. Složitá souvětí a zvláštně 
umísťovaná slovesa byly  už tvrdým 
oříškem   pro Vančurovy současníky  a 
nám se to nelouská o moc lépe. Vančura 
se  zaměřil na výraz a často mu unikaly 
tak důležité věci jako psychologická 
drobnokresba . Na štíru byl i trochu s  
kompoziční prefíkaností  /rafinovanost/. 
No, ale ruku na srdce. Slabší kompozice 
je velký nešvar české epiky, a to 
odjakživa.  Stařičký patri-archa Šalda ve 
20. letech pofňu-kával:“Nemáme 
v Čechách opravdový román“.  Možná je 
to tím, že estetika neumí českou prózu 
uchopit, že kritikové nedovedou 
naroubovat všech-ny americké, ruské, 
francouzské lite-rárně-vědné  vyčteninky  
na obyčejnou českou knížku. Jde to ,ale 
vůbec naroubovat?  Největší český příběh 
Máchův Máj je plytká loupežnická 
romance. Čapek píše své romány 
bulvárním novinářským stylem. Bab-ička 
Boženy Němcové si nikterak neza-dá 
s venkovskou kronikou  nějakého 
písmáka. Bohumil Hrabal se potácí na 
hranici amatérismu  a existenciální 
filozofie, přičemž  hraniční kameny  
mnohokrát překročuje, samozřejmě 
směrem  k  amatérismu. Přesto všechno 
jsou to obrovská díla , velkých tvůrců. 
V čem je jejich obrovskost, to kritikové 
ne moc dobře vědí. Svoje kategorické 
soudy trochu podpírají jakousi 
metahabilitou. Vidí dokonalost v nedo-
konalosti a umění v diletantství.  
 
 Soudobá kritika  našla u Van-
čury pouze formální výboje s malým 
obsahem k sdělení. Novinářský vele-duch 
Ferdinand Peroutka napsal:“ Van-čura to 
je styl uber Alles a nic k tomu.“  Zkrátka 
Vančura ve své době nebyl příliš chápan.
    
   Současnost 
může jít k tvůrci snadnější cestou. Dílo je 
už  torzo /uza-vřený  celek/.  Jak ale ke 

spisování zbraslavského doktora 
přistoupit. Každá kniha je něco jako velká 
skleněná tabule, do  které prosvítá kniha 
předchozí a v mlžné páře nad ní se 
objevuje zatím nenapsaná kniha budoucí. 
Vypadá to jako ele-ktromagnetická 
indukce. Všechno souvisí se vším. 
Můžeme říci , že Vančura je lepší 

spisovatel než konvenční autoři, Můžeme 
říci, že vytvořil  slabší i hodnotnější věci . 
 Dovedeme ale také vymo-delovat 
hypotetickou tvorbu budoucí. „Co by  tak 
asi bylo , kdyby Vančuru nepopravili za 
Heydrichiády?  Dotáhl  by dokonce svůj 
megalomanský projekt osmidílných 
Obrazů  z dějin národa českého?“ 
    
   Tvorba 
Vladislava Vančury se  rozvíjela po 1. 
světové válce. Surfoval na vlně 
moderních básnických směrů /dadaismus, 
futurismus a expresi-onismus/ pronikající 
k nám ze západní Evropy. To jej vedlo jej  
to k odvá-žnému experimentování 
v oblasti jazy-ka. V próze používal 
prostředky, které patří spíše do lyriky – 
epiteton, přirovnání. Zvlášť si oblíbil 
tropy tj. přenesené významy – metafora a 
metonymie. Nic proti. Forma jako hrom. 
Metaforami se však zatížil jazykový výraz 
až k nesrozumitelnosti. 
  Náš Vančura  se do povědomí 
čtenářské obce se dostal knihou „Pekař 

Jan Marhoul“. Dobromyslný, zcela dobru 
propadlý pekař díky svému altruismu a 
také nezodpovědnosti a věčné hloubavosti 
krachuje ve všem, co začne, ve všem ,co 
dělá. Marhoul   
 
připomíná postavy z absurdních dramat 
Samuela Becketta. Jedinec žijící 

v kapitalistickém 
světě, se nedokáže 
zařadit,  protože 

kapitalismu 
nerozumí a celý 
svět mu připadá 
absurdní a 

nepochopitelný. 
Benešovská 

maloměst-ská 
společnost  /kde se 
příběh odehrá-vá/ 

neumožnila 
pekařovi se zařadit 
a ten  nakonec 
hyne.  Možná , že 
tady je klíč k tomu, 
proč  tak moc 

českých 
spisovatelů a 
jiných umělců 
podlehlo svodům 

komunismu. 
Budování nového světa v Rusku mohlo 
zvenku vypadat jako naděje pro všechny 
nezařazené.   
 Vančurova tvůrčí metoda 
vykrystalizovala  ve třech dílech „Roz-
marné léto“ „Hrdelní pře aneb přísloví“ a 
„Markéta Lazarová“. Intenci, jakési 
poslání,  mají tyto tři práce společné, i 
když se postupně proměňuje a precizuje. 
Od počátečního odporu proti měšťáctví, 
proti tomu všemu hej-slovanění, 
nazdarům, panslavismu, kněžně Libuši, 
pivečku jako křen, dospěla paní Kateřina 
z  „Markéty Lazarové“ až  k „Zůstaňte 
věrni starým časům.“  
  
  
 „Rozmarné léto“ má být věcička  
laskavě humorná. Žádný pořádný 
výsměch, ale jen tak  jedno oko se směje, 
druhé pláče. Příběh je super banalita. Do 
města Krokovy Vary přijede cirkus. U 
třech  starších  pánů, jeden je plavčík, 
druhý bývalý rakouský oficír a třetí kněz 
vytryskne druhá míza a zamilují se do 



mladičké artistky. Po odjezdu cirku  se 
vše vrátí do  svých zpropadeně nudných 
maloměšťáckých kolejí. Manželka 
správce plovárny, paní Důrová si může 
jenom povzdechnout: „Muži už nejsou  
„žít, žít za láskou jít“ , ale jenom „Kdo 
chce mít svoje jistý“. Za skutečné hrdiny 
nemůžeme brát plavčíka – symbol bývalé 
sexuální atletiky, ani rakouského oficíra – 
zbytečná figura v nové republice, ba ani 
tlustého kanovníka - komický živel ze 
středověkých frašek, ale jsou tady  ženy -  
krásná artistka, která nemluví,ale dokáže 
rozpálit a paní Důrová, co bez skrupulí 
okomentovává bačkorovitost   starých 
maloměstských vejtahů.   
 
 „Hrdelní pře, aneb přísloví“ je 
věc v mnohém podobná „Rozmarnému 
létu“ Ani tady nechybí chlapácké 
vytahování. Hrdinové jsou rekordmani 
v jídle i  pití. Bohužel  kromě toho  nejsou 
schopni už ničeho. Když mezi ně vkročí 
nespravedlivě odsouzený,  nevinně 
pronásledovaný Půlpytel,  vrhnou se 
všichni do napravování justičního omylu , 
než se však stačí trochu rozkoukat a než 
začnou vůbec přemýšlet o nějakém 
rozhoupání, zasáhnou ženy. Rázem je 
veta po činu a vše skončí rozplizle. 
Vančurovo avant-gardistické 
experimentování zde dosa-huje zenitu. K 
trsům metafor se přidružují přísloví, která 
nějakým způsobem korespondují 
s nastolenou situací. Kondenzovaná 
moudrost pří-sloví, pak v celé kompozici 
působí velmi afektovaně. Oproti 
„Rozmar-nému létu“, kde hrdinové 
vlastní běžná příjmení, volí tady autor 
velmi zvláštní jména . Počíná si  úplně 
stejně jako Miquel Cervantes v Donu 
Quijotovi, kde jméno má odrážet hrdinův 
charakter. Autor chce ukázat, že je tvůrce, 
nikoli  jen glosátor reality. Dá se v tom 
vystopovat i jistá dávka uměleckého 
sebevědomí až přemrštěné hrdosti. 
Postavy se jmenují Skočdopole, 
Vyplampán, Zazaboucha atd.  
     
„Markéta Lazarová“ /1931/ bude asi 
Mount Everestem Vančurovy tvorby.  
Odvrátil  se od současnosti do středověku. 
Ovšem téma zůstalo beze změny, či spíše 
se rozšířilo o logický doplněk. Doposud 
autor maloměšťác-kou prázdnotou 
pohrdal. Tady říká: “Žijete, jako 
poživační vepři, dovedete se jen 
vytahovat. Dřív byly chlapi opravdu 
chlapi.“ Trošku pozitivní příklad. Co se 
příběhu týká, tak Markéta  je jemná 

dušička , jak se ostatně na budoucí 
jeptišku  sluší. Osud s ní  ale neslušně 
zamával Místo , aby večer sestrám čítala 
při předení vlny, tak ji unese loupežník 
Mikuláš a je donucena pak snášet všechny 
strasti loupežnictví v gangu rytíře 
Kozlíka. Do navlas stejné situace se 
dostane i syn saského landkraběte 
Kristián. Příběh Markéty a Kristiána tvoří  
hlavní dějové linie příběhu. Oba dva 
spoutá láska. Markéta se zamiluje do 
Mikuláše a Kristián do jeho sestry 
Alexandry. Láska jim ani v budoucnu 
nedovolí vrátit se k životnímu normálu. 
Klášter je pro Markétu nedostupný. Místo 

církevní kariéry potká Kristiána krutá 
smrt v českém pralese. Láska zde páchne 
krutostí, není to žádný povznášející cit.Je 
to jakási zvířecí touha, která když 
posedne na středověk až moc 
domestikované příslušníky Homo sapiens 
ja-ko je Markéta  a Kristián, má to pro ně 
dalekosáhlé dů-sledky.  Markéta poznává 
lásku, když je nemi-losrdně znásilněna na 
sněhu. Kristián se po svém osvo-bození 
vrátí do lesa hledat svou milou loupežnici 
Alexandru,  a ta jej při setkání umlátí 
klackem, co připo-míná baseballovou 
pálku.   

 ?  Vskutku nic povznášející-ho. 
 Co nám Van-čurova  novela  dává?    

c   

Dnes daleko více  než dřív se mluví o 
tom, že čtenáři jsou součástí díla. 
Čtenářská obec je do struktury díla 
zabudována. Dílo vzniká proto, že ve 
vzduchu visí bublina předpokladovosti. 
Autor , který dokáže bublinu zaplnit věcí, 
dílem, má zaručený úspěch.  Je ve 
správný čas na správném místě. 
Vančurovi se to s „Markétou Laza-rovou 
„ povedlo více než s jinými díly. Musel 
ovšem leccos změnit, překonat. Jazyk 
tady není již tak extrémně metaforický. 
Kompozice je daleko rafinovanější než v 
„Rozmarném létě“ a „Hrdelní při…“ Jsou 
zde časté „coup de theatré“ čili dějové 

zvraty. Všechno 
dění spěje rychle 

kupředu. 
Postavy nejsou 
sice nikterak 
hlouběji charak-
terizovány, což 
Vančura nedělal 
nikdy, nicméně 
při zapojení do 
děje se ukazuje 

jejich 
psychologická 

jednota. Tj. činy 
odpovídají jejich 

charakteru. 
Kristián musel 
zahynout, byl 
nerozhodný a 
slabý. Markéta 
musela zůstat u 
loupežníků. Byla 

vychována 
k posluš-nosti, a 
tak poslechla 
poslední přání 
svého manžela 

loupežníka Mikuláše. Tvůrce se bohužel 
nevyvaroval určitého pseudo happy-endu. 
Příběh končí posláním o věčnosti života, 
což je v případě, když knihu chápeme 
jako kritiku maloměšťácké uměřenosti, 
peněz a myšlenkové impotence poně-kud 
zbytečný optimismus. Viděl bych zde 
radši baladický otevřený konec. Čisté  
přírodní loupežnické duše by měly 
zaniknout v boji s přízemním světem 
kupčíků, řemeslníků, lazebnic a 
královských hejtmanů. 
 

Vladimír Ra    Vladimír Radil 
 
 
 
 



 

 

 
V úterý 28. listopadu pořádala 

naše škola turnaj ve floorbale v kategorii 
starších žákyň. Hlavním pořadatelem 
turnaje byla paní učitelka Marie 
Tomanová, která je zároveň trenérkou 
tohoto týmu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZŠ Zruč nad Sázavou 
 

Naše dívky turnaj vyhrály. 
Soupeřem jim byly Uhlířské Janovice, 
Sázava a Kácov.  

ZŠ Sázava 
Nejlepší střelkyní turnaje se stala 

Veronika Kotoučková s 8 bran-kami. O 
druhé místo se podělila se Sázavskou 
hráčkou Buchtovou naše Míša 
Šlejmarová. Obě nastřílely 5 branek. 

Kateřina Zárubová v souboji u mantinelu 

se soupeřkou ze Sázavy 

 

 

 
Zruč – Kácov   6:0 
Zruč – Sázava    7:1 
Zruč – Uhlířské Janovice   2:2 
Kácov – Sázava   1:1 
Kácov – Uhlířské Janovice    0:4 
Sázava – Uhlířské Janovice 0:4 

Kamil Bělina a Ondřej Sochůrek 

pomáhali pořádat turnaj 

 
1. ZŠ Zruč nad Sázavou 5 bodů 
2. ZŠ Uhlířské Janovice 5 bodů 
3. ZŠ Sázava  1 bod 
4. ZŠ Kácov  1 bod 
 
O vítězství našich dívek rozhodlo lepší 
skóre (rozdíl mezi vstřelenými a 
obdrženými brankami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejlepší střelkyně turnaje byla druhý den 
ve škole pěkně unavená 

Střídačka ZŠ Uhlířské Janovice 
 
 

 
 

Děvčata z Kácova hrály floorbal poprvé 
na hřišti se správnými rozměry.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Zručský raper Petr Matoušek už 
nepouští písničky o velký přestávce. 
Kvůli vulgarismům, které nezazněli z jeho 
úst, musel přenechat mikrofon děvčatům 
z 9. B. 



 
 
 

V této pravidelné rubrice se budeme 
vracet do historie. Připomeneme si 
témata, která mají něco společné se 
současností. V tomto čísle se dozvíme, 
kdo to byl prorok Muhammad, 
zakladatel islámu. V současnosti 
dochází ve světě ke mnoha 
konfliktům, které mají náboženský 
podtext. Prostřednictvím televizních 
zpráv se stáváme nepřímými svědky 
právě probíhajících válek, bojů či 
teroristických útoků. Připomeňme 
válku v Afghánistánu, Iráku, boje v  
Kašmíru mezi Pákistánem a Indií či 
dlouhodobý konflikt mezi Izraelem a 
Palestinou.  Ve všech těchto sporech 
vystupuje na jedné straně nějaký 
islámský stát.  

 Samotné slovo islám znamená 
doslovně přeloženo odevzdání se bohu. 
Islám je druhé největší světové 
náboženství, má téměř 1 miliardu 
vyznavačů. Kořeny tohoto náboženství 
leží v Arábii, tedy na Arabském 
poloostrově. Islám vznikl počátkem 7. 
století našeho letopočtu.  
 Celkem nehostinná Arábie 
neposkytovala dostatek stálé výživy. 
Obyvatelé byli především kočovníky, 
kteří se živili chovem ovcí a velbloudů a 
lupem. Dělili se na drobné kmeny 
beduínů, které neustále mezi sebou 
zápasily. V jižním úrodném Jemenu se 
Arabové živili zemědělstvím a obchodem, 
který se ubíral po velké karavanní cestě 
mezi Středozemním mořem a Habeší, 
Indií a východní Asií. Na této důležité 
obchodní cestě vyrůstalo významné tržiště 
Mekka.  
 Počátkem 6. století se částí 
obchodní cesty dočasně zmocnili 
Habešané a Íránci. Poklesem obchodu 
byli postiženi arabští kupci. Zároveň 
vzrostl počet kočovných kmenů, kterým 
tím byla ztížena obživa. Zlepšit a 
zabezpečit životní podmínky mohlo pouze 
sjednocení arabských kmenů. Tuto 
potřebu vyjadřovalo a zároveň 
uskutečňovalo nové arabské náboženství 
islám. 
 Zakladatelem nové víry, která 
smetla staré kmenové bohy, byl malý 
kupec z Mekky, Mohamed (asi 570 – 

632). Znal náboženské představy 
židovské a křesťanské a začal vzrušeně 
hlásat víru v jediného boha, posmrtnou 
odplatu za ctnost a hřích a odsuzovat 
modloslužebnictví. Znelíbil se tím 
vládcům Mekky. Mohamed se musel 
s malou skupinou svých stoupenců uchýlit 
před jejich nepřátelstvím do města Jatribu, 
nazvaného pak Medína. Jeho odchod, 
hidžra (roku 622), je začátkem 
mohamedánského letopočtu. 
 Snadno pochopitelné 
Mohamedovo učení vyhovovalo 
náboženskému citu bohatých i chudých a 
vzbuzovalo pocit bratrství mezi všemi 
lidmi, takže rychle získávalo stoupence. 
Základem nového náboženství, zvaného 
islám, byla víra v jediného boha, Alláha, 
jehož poslem je Mohamed. Dávalo 
věřícím, muslimům, kteří měli povinnost 
šířit je mečem, bezpečnou naději na 
posmrtný ráj, jehož blaženost odpovídala 
lidským představám o štěstí. Předepisoval 
přesně způsoby náboženských obřadů, 
rodinného a společenského života a 
všedních úkonů (např. umývání a jídla). 
Věrouku islámu shrnoval soubor 
Mohamedových výroků, korán, který byl 
doplňován tzv. sunnou, tradicí o skutcích 
prorokových.  
 Mohamed se z medíny vrátil jako 
vítěž do Mekky, která přijala novou víru, 
když se do ní vtělila povinnost věřících, 
aby tam i nadále konali pouti. mekka se 
stala nábořenským a politickým 

střediskem země. Islám podobně jako 
křesťanství napomáhal sjednocování a 
upevňoval státní správu. mohamed byl 
prorokem a zároveň vládcem vznikajícího 
sjednoceného státu. Vyžadoval naprostou 
poslušnost, kterou věřící musili 
osvědčovat i všem představeným, 
Především jeho náměstkům, kalifům. Tito 
byli po Mohamedově smrti voleni jako 
náčelníci muslimů a zahájili velký výboj.  
 Arabská útočnost se nejdříve 
obrátila proti říši byzantské a perské, 
které byly oslabeny vzájemnými válkami. 
Jejich rolnické obyvatelstvo, utlačované a 
přetěžované daněmi, spatřovalo 
v dobyvatelích spíše osvoboditele než 
nepřátele. V 8. stol. sahal arabský kalifát 
od Atlantického oceánu až po Himálaj a 
Čínu a byl svým rozsahem větší než 
bývalá říše římská. 
 Snad Vás toto historické okénko 
trochu zaujalo. V příštím čísle Všeználka 
budeme v naší rubrice „Slavné příběhy 
známých hrdinů“ pokračovat. O kom se 
bude psát příště? Nevím. 
 
                                         Jindřich Pustka 
  
Mešita Masjid al-Nabawi v Medíně 

obsahuje hrobku Mohameda 
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A tenhle měsíc zase něco pro holky! 
Minulý měsíc jsem psala o šlehačkové 
bábovce a čabajské pánvi a dnes píšu o 
Španělském větru a o štrůdlu.  
 

Španělský vítr  
 
Potřeby: 1hrnek moučkového cukru 
  3 bílky 
  rybízová zavařenina 
  tuk na vymazávání plechu 
 
Postup: Z bílků ušleháme tuhý sníh, 
do kterého jsme postupně zašlehali 
polovinu moučkového cukru. Druhou 
polovinu přimícháme až do ušlehaného 
sněhu. Na tukem vymazaný plech 
naklademe kousky tuhé rybízové 
marmelády a lžičkou na ně nanášíme 
bílkový sníh.  
  
 Španělský vítr pečeme v mírně 
vyhřáté troubě tak dlouho, dokud sníh 
nezrůžoví.  
 

Štrůdl 
 
Potřeby: lískové těsto  
  strouhanka 
  cukr 
  mletá skořice 
  asi 6 středně velkých jablek 
  1 vejce na potření 
 
Postup: Těsto rozdělíme na dvě poloviny. 
Na moukou posypaném válu vyválíme 
dvě placky, posypeme je trochou 
strouhanky, nahrubo nastrouhanými 
jablky, skořicí a cukrem. Těsto zabalíme a 
konce dobře stiskneme, aby šťávy z jablek 
nevytekla. Záviny položíme na suchý 
plech a povrch potřeme rozšlehaným 
vejcem, aby byl závin po upečení lesklý. 
Pečeme v horké troubě asi 30 minut. Po 
vyjmutí z trouby závin propíchneme, aby 
unikla pára a závin se nezbortil. Do 
závinu můžeme přidat rozinky nebo 
vlašské ořechy. 
 
Dobrou chuť! 

Anna Navrátilová 
 

 

Jaké modelky a stilingové kombinace 
kralují současné módě? Když do svého 
modelu libovolně zakomponuješ 
jakýkoliv džínový kousek, máš pro tuhle 
sezónu vyhráno! Letošní královna 
podzimu je džínovina. Některé holky sice 
tvrdí pravý opak, ale je to pravda.  
 

Můžeme se přesvědčit. Hvězdy 
bez své oblíbené džínoviny neudělají ani 
krok. Cameron Diaz propaguje obepnutí, 
úzké džíny. Nicky Hilton místo minisukně 
raději nosí kraťasy. Mischa Bartin je 
modelka a má svůj styl (nosí samozřejmě 
džíny). Petra Němcová ve své džínové 
mini chodí i v zimě a Nelly Furtado s 
Beynoncé nosí jedině džíny! 

 
 Na rande, ale třeba i na sraz s 

kamarádkou to chce něco, co ti bude 
opravdu slušet. Volnější, ale správně 
střižený a dobře zvolený střich džín to 
dokáží! Ležérně si kolem krku omotej 
šálku! Coby styl „Pařížanka“ se nosí 
pruhy, a proto při výběru oblečení vsaď 
na černošedou barevnou kombinaci, 
kterou skvěle doplní červené, bílé a 
modré doplňky.  

 
  

 
 

 
 Styl „Lidovka.“  Zdobení a 
výšivky z lidových krojů se objevují na  
světových přehlídkách stále víc a víc. 
Obchody praskají ve švech s vlněnými  
sukněmi, kabáty a svetry bohatě 
zdobenými výšivkami lidových motivů. 
 
 Více o módních stylech se dovíte 
zase za měsíc. 
 

Anna Navrátilová 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


