
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Jménem všech redaktorů vás vítám na stránkách 
školního časopisu Všeználek. Rozhodli jsme se 
pokračovat v našem snažení i letos. Časopis vychází, 
stejně jako před rokem, jednou za měsíc. Poučeni z 
minulého roku, rozjíždíme některé stálé rubriky, které vás, 
dáli bůh, budou provázet každým naším výtiskem. Časopis 
se může chlubit obrovskou autorskou svobodou, záleží 
především na redaktorovi, co si zvolí za téma.  

 

Obsah: Pan učitel Radil vás plánuje průběžně 
seznámit s významnými českými spisovateli. Tuhle 
stálou rubriku můžeme nazvat „okénko do světa 
českých spisovatelů.“ Anna Navrátilová píše o 
módě a svém oblíbeném kuchaření. Moje jméno 
uvidíte ještě dvakrát, jednou pod hlášením DP a 
podruhé pod další stálou rubrikou „Příběhy od 
břehů Sázavy.“         

          Martin Netolický 
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Letošní činnost DP jsme zahájili ve středu 18.10. 2006 ve 12 
hodin a 30 minut v prostorách školní knihovny. Koordinátoři (p. uč. 

Fialová za 1.stupeň a p. uč. 
Starý za  2.stupeň) pronesli 
úvodní řeč a shrnuli úspěchy 
práce DP za uplynulý školní 
rok. Potom se, stejně jako 
před rokem, každý přítomný 
člen představil a něco o sobě 
řekl. Navázali jsme samotným 

volením předsedy, místopředsedů (za 1. a 2. stupeň) a zapisovatele. 
Hlasovali jsme tajnou formou, přičemž každý člen DP napsal jméno 
svého favorita na lísteček papíru a ten pak odevzdal k přepočítání.  

První kolo hlasování o funkci předsedy skončilo volebním 
patem. Proběhlo tedy druhé kolo, v němž byla zvolena se ziskem 10 
hlasů PPPeeetttrrraaa   NNNaaarrrooovvvcccooovvvááá   zzzeee   tttřřřííídddyyy   999...BBB... Místopředsedu si zvolil každý 
stupeň zvlášť. Důvěru místopředsedy za první stupeň ddoossttaall  MMaarrttiinn  
TTTooommmaaannn,,,   ppprrreeezzzeeennntttuuujjjííícccííí   tttřřříííddduuu   444...BBB... Martin Toman se tím stal prvním 
chlapcem, který tak poprvé v historii naší instituce obsadil křeslo 
místopředsedy. Druhý stupeň si zvolil za svou místopředsedkyni 
MMMaaarrrkkkééétttuuu   AAAuuuggguuussstttooovvvooouuu   zzzeee   tttřřřííídddyyy   999...AAA...    

Koordinátoři nás, jakožto nové složení DP za školní rok 
2006/2007, zvěčnili. Naše fotky, stejně jako další informace 
(stanovy, zasedání, atd.) najdete v digitální podobě na 
internetových stránkách školy http//:www.zszruc.cz. Hlavní částí 
zasedání byla, jako už tradičně, volná diskuse o problémech a 
přáních týkajících se žáků školy. Někteří z nás se svědomitě 
vyzbrojili tématy a otázkami již před zasedáním.  

Když porovnáme schůzi před rokem a tu letošní, uvidíte 
propast, kterou jsme překročili.  

Diskusi začali až překvapivě směle a bez zábran ti nejmenší. 
Zastupitelé druhého ročníku by chtěli změnit melodii zvonění, nejsou 



 

 sami, koho omrzelo věčně poslouchat uši rvoucí „crrrrrrr.“ Toto 
přání samozřejmě není uskutečnitelné. Velice si však vážíme toho,  
že se i nejmladší aktivně zapojují do práce a nebojí se 
mluvit, vyřknout své přání, názory, ač mohou připadat 
naivní. Třetí ročník se přiklonil k modernizaci 
rozhlasu a umístění zrcadel na dámských záchodech.  

Velice zajímavou myšlenkou je modernizace 
sociálního zařízení. O této myšlence prý už jedná škola s 
městem, jako ve většině případů chybí finance. Dalším 
často vyslovovaným tématem a nárazovým bodem 
se stala školní jídelna. Některým z nás se zdá krátká 
stravovací doba nebo malé porce. Podpory a souhlasu se 
dočkal fotbalový tým děvčat, pokud by byl zájem děvčat o 
fotbal, můžeme zřídit fotbalový kroužek určený 
pro něžné pohlaví.  

Mnoho členů se vyjádřilo k modernizaci knihovny, potřebujeme 
však vaši spolupráci. Navrhněte spisovatele, popřípadě názvy knih, 
které byste rádi měli v naší knihovně. Návrhy vhazujte do schránky 
DP. Stále nám ke spokojenosti chybí zrcadla na 

chlapeckých záchodech. Kromě Všeználka se 
objeví nový konkurenční časopis. Další 
informace tohoto kalibru vám jistě rádi 

zodpoví dívky z 9.B, jakožto tvůrci a 
autoři.  

Dozvěděli jsme se, že probíhá 
spolupráce se zahraniční mnichovskou 

školou v anglickém jazyce. Naše schůze se 
protáhla několik minut po zvonění. Nestihl jsem říct poselství od p. 
uč. Nulíčka. Proto ho chci zdůraznit. Jakékoli názory na zlepšení 
kvality školních internetových stránek anebo přidání dalších sekcí, 
příspěvků lze prodiskutovat s p. uč. Nulíčkem, správcem stránek. 
Očekává se ovšem od vás aktivní spolupráce. Na připomínky, 
dotazy, sny, tužby, problémy všeho druhu využijte naší schránku 
DP, umístěnou ve vestibulu. Musíte být opravdu dobrý čtenář, 
protože jste právě dospěl/la nakonec mého hlášení. Gratuluji a 
zároveň se loučím.         
            
         Martin Netolický 



 Jakožto vášnivý rybář  vám chci pomoci odhalit, co asi tak přitahuje již zmíněné 

„tiché blázny?“ Také vám chci dokázat, že řeka není jenom proto, aby se do ní vypouštěli 

odpady, aby prodlužovala název našeho města a sem tam pohrozila povodní a tím nás vytrhla 

ze všedních dnů. Moje rubrika „Příběhy od břehů Sázavy“ vás bude doufám provázet každým 

výtiskem Všeználka, nebo alespoň do té doby, kdy budu mít o čem psát. Ještě vás chci 

upozornit, že jsem všechno napsal podle pravdy a tak jak se to stalo.  

Vraťme se do minulosti, do jednoho z těch teplých, prosluněných dnů, kterými končily 

prázdniny. Právě si to mašíruji se špatnou náladou pod splav.        

            

          
Moji prachmizernou náladu neztenčovalo ani počasí, které se na sklonku prázdnin obléklo v 

zlatý šat slunečních paprsků. Ztrátou čeřenu (síťka na lovení nástražních rybek) se nejen scvrkla moje 
šance na dnešní úspěch, ale prostě, upřímně a zkrátka mě to naštvalo. Konečně jsem uslyšel vzdálený, 
ale dobře známý šum jezu, nevnímal jsem ho. Pohroužen do svých myšlenek jsem pokračoval v cestě. 

Na ušlapané trávě pod splavem jsem rozbil tábor z rybářské výbavy. Pustil jsem se do práce 
složit pruty, navázat, připravit. Brzo jsem nahodil feeder s žížalou a šrotem. Nerybářům ještě 
poodhalím význam slova feeder, jde o velmi jemný prut, jehož předností jsou výměnné špičky, 
nejrůznější tvrdosti. Toho se využívá především v proudu. Na špičce se pozná i ten nejjemnější záběr. 
Můj feeder měří 3,60m, nevýhodou je cena. 

Prut jsem položil do vidliček, uvelebil jsem se v trávě a čekal jsem na záběr. Rybám se do 
žížaly moc nechtělo, což dokazovalo jen občasné chvění špičky feederu. Z apatie mě vytrhlo mocné 
ťuknutí, po dalším ťuknutí jsem sekl, ale do prázdna. Žížale skoro nic nebylo. Znovu jsem zkusil 
štěstí, ale výsledek byl stejný. Po třetím náhozu ke mně zamířil sympatický chlapík s knírkem, to, že 
patří do našeho, rybářského cechu jsem poznal podle jeho oděvu. 

Přistoupil ke mně a zahlaholil, pro mě už trochu omšelou otázku:  
„Tak, co? Jak to jde?“ 
„Teď jsem přišel, ale zatím nic,“ 
křičel jsem do šumu splavu a tvářil jsem se dost nešťastně. V hučení splavu jsem rozeznal jenom tento 
hlahol: 
„Já sedim vejš… asi se sem přídu podíval se třpytkou… a co tu je za ryby?“ tvářil se důležitě, jako by 
mě zkoušel. 
„Štiky a boleni,“ odpověděl jsem podle pravdy. Jen se ušklíbl a rozloučil se se mnou jako rybář s 
rybářem: 
„Tak ať ti to příde.“ 
„Vám taky,“ křikl jsem do šumu jezu a věcně jsem kývl. Po několika marných pokusech s feederem, 
okolo mě procházel mladý čilý chlapík obtížený bandaskami vody.  
„Projdu?“ optal se ze slušnosti.  
„Seď jen seď,“ pokračoval energicky, jakoby jeho první slova vzbudila příliš velký dojem.  
„Dobrý,“ mávl jsem rukou a vstal jsem. 
„Tak ty chytáš na feeder, to sem eště nezkoušel. To víš sem eště ze starý školy. Sou tu ňáký kl…?“ 
poslední slovo jsem mu vůbec nerozuměl a když ho zopakoval, vůbec jsem netušil jeho význam. Když 
zachytil můj nechápavý výraz opakoval: 
„No přece kl…, tloušti.“ Už jsme si zase rozuměli. 
„Je jich tu hodně, viď?“ nečekal na mojí odpověď. Vyveden z míry jsem jen pokývl hlavou. 
„Já tudy cestuju na loďce, víš. A tak mám taky jeden prut s třpytkou.“ rozhovořil se.  

Když odešel, stáhnul jsem feeder. Připravil jsem si prut na vláčení, moji poslední, nehasnoucí 
naději. Oko rybáře zachytilo několik mocných šplouchnutí a konečně jsem pocítil pravou loveckou 
horečku. Boleni!!! Štíhlí, mrštní, krásní a nenasytní boleni draví jsou autoři dutých ran o hladinu. Říká 
se, že svým ocasem máchnou tak prudce, až dokáží usmrtit nebo omráčit svou kořist, malou rybku. 
Kromě rybek a potěru se živí nejrůznějším  hmyzem. 

Svlékl jsem si triko a i s prutem jsem se podrobil ledové lázni  proto, abych se k nim přiblížil 
co nejvíc. A zvýšil jsem tak svoje šance na úspěch, ve vířící vodě mě jen těžko mohli zpozorovat. Pro 



jistotu jsem si našel ve vodě místečko, kde jsem zůstal stát a kromě třesoucích se nohou mě nemohlo 
nic prozradit. Duté „buch, buch,“ přerušilo nekonečné šumění splavu. Ztuhl jsem, ale marně jsem 
pronikal očima vodou, po bolenovi se země slehla. Po několika náhozech se moje nálada dostávala k 
bodu mrazu. Naštěstí včas přišel záběr.  

Slastně jsem držel prut, vychutnával jsem si ten okamžik jako gurmán sousto. Pomocí 
navijáku se ryba pomalu blížila ke mně. 
Nekladla bůhvíjaký odpor, ale mně to 
naprosto stačilo. Rozeznal jsem krásné 
křivky dosud mladé štiky. Když se dost 
unavila, tak jsem ji pevně stiskl za hlavou a 
odnesl na břeh. Štikám se přezdívá „vodní 
policie,“ v tlamě mají několik řad zubů 
ostrých jako jehličky, těchto zbraní 
určených k zabíjení se bojíme i my, rybáři. 
Proto používáme peán (kleštičky na 
vyndávání háčků), mimochodem tento 
nástroj je obsažen v rybářském řádu, v 
povinné výbavě rybáře. Äby nám štika 

nepřekousla vlasec, tak navazujeme před třpytku lanko. Moje štika měřila 55 centimetrů, 
vyfotografoval jsem ji a pomocí peánu jsem jí vyndal trojhák z tlamy. Ačkoliv měla míru, tak jsem jí 
daroval život.  

Chvíli se pohupovala v proudu, v mojí blízkosti, jakoby nevěřila rychle nabyté svobodě. 
Zavládl ve mně  dobrý pocit správného rybáře. Pokračoval jsem v lázni, znovu jsem se vrhl do studené 
zpěněné řeky Sázavy. Několikrát jsem se přebrodil na vytipovaná místa a když jsem se už rozmýšlel 
vyrazit domů, nahodil jsem ledabylým vysokým náhozem, ucítil jsem razantní odpor. Povolil jsem, ale 
ryba povolila ve stejný okamžik. Ocitl 
jsem se odříznutý, neměl jsem spojení s 
rybou, tohle je moc nebezpečná 
situace, při níž se může ryba vyháčkovat a 
utéct. Tahle ryba to štěstí neměla, rychle 
jsem přitáhl vlasec a ryba ožila. 

Silně a 
nekompromisně se snažila dostat na 
svobodu. Rozjela se do proudu a já 
volky - nevolky musel povolit. 
Přebrodil jsem se do tišiny, kde se mohl 
lépe rozvinout boj. Za chvíli jsem poznal 
stříbrné tělo bolena. Následovalo několik výpadů a pak jsem ho, jako štiku, obratně stiskl za hlavou. 
Za pár minut se bolen 63 centimetrů zmítal v trávě.  

A rybáři? Ti mohly závistí puknout.  
   
 Nemyslete si však, že takovýhle bývá každý den na rybách. Mnohem častěji byste na 

mé tváři našli zklamání a nechuť a spíše můžu puknout já závistí než někdo z mých kolegů. My 

rybáři jsme podivný druh lidí, po každé prohře s rybami, vodou a počasím v nás hlodá jakási 

naděje na úspěch, jakási větší šance na příští úspěch, na pomstu. Právě pro takovéhle 

okamžiky o jakých píši, právě kvůli nim jsme my rybáři schopni snést téměř cokoliv a asi 

proto se nám říká tichý blázni.  Vždyť Trpělivost je výsadou lovců. 

Na ryby se nechodí pro ryby,  pro maso, ale pro krásu a zážitek, pro vnitřní uspokojení 

a pro dobrý pocit správně investovaného času. Proto se  také říká: „čas strávený na 

rybách se nepočítá do života.“ 

ZASE ZA MĚSÍC U BŘEHŮ SÁZAVY, těšte se na 
další příběh!!!        Martin Netolický 



            
            

 UUžž  jjssttee  zzjjiissttiillii,,  ccoo  nnoossíí  MMaaddoonnnnaa  nneebboo  GGwweenn  SStteeffaannii??  NNee??  
TTaakk  ttoo  bbyyssttee  mměěllii  nnaapprraavviitt..  
VVííttee,,  ,,  žžee  ssii  GGwweenn  aa  
CChhrriissttiiaann  AAgguuiieerrrraa  ppůůjjččuujjíí  
ššaattnnííkk??  AAssii  nnee,,  aallee  jjee  ttoo  
pprraavvddaa..    

JJee  ttoo  ddiivvnnéé,,  aallee  žžee  bbyy  
nnaa  ttoomm  CChhrriissttiinnaa  bbyyllaa  ttaakk  
ššppaattnněě  žžee  ssii  mmuussíí  ppůůjjččoovvaatt  
ššaattnnííkk  oodd  GGwweenn  SStteeffaannii??  
VVyyppaaddáá  ttoo  ttaakk!!    

GGwweenn  ttoottiižž  bbyyllaa  
vviidděěnnaa  vv  „„ggeeppaarrdduu““  ,,  
bbuunnddiiččccee,,  aallee  nněěccoo  jjíí  
kk  ddookkoonnaalloossttii  cchhyybběělloo    --  
„„ggeeppaarrddíí““  bboottiiččkkyy..    

AA  pprráávvěě  vv  nniicchh  ssee  nnaa  
uulliiccii  uukkáázzaallaa  CChhrriissttiinnaa  AAgguuiilllleerraa..  ŽŽee  bbyy  nnááhhooddaa??  MMoožžnnéé  ttoo  jjee..  
AA  tteeďď  nněěccoo  oo  „„ffrráájjáácckkéé““  sskkuuppiinněě  
TTookkiiooHHootteell..    MMyyssllíí  ssii  oo  ssoobběě,,  žžee  
jjssoouu  oobblléékkaanníí  jjaakkoo  nneejjddvvěěttššíí  rroocckkoovvéé  
hhvvěězzddyy??  MMoožžnnéé  ttoo  jjee!!  TToomm  ss  BBiilllleemm  
ssii  ttoo  oo  ssoobběě  mmyyssllíí,,  aallee  ccoo  gguussttaavv  aa  
GGeeoorrgg??  TTyy  aassii  nnee..    

JJeenn  ssee  kkoouukknněěttee,,  jjaakk  ssee  oobblléékkaajjíí  
ttii  ddvvaa  aa  ttii  ddvvaa..  „„VVeellkkýý  bbrráácchhoovvéé““  ssee  
oobblléékkaajjíí  ddoo  ssaammýýcchh  ččeerrnnýýcchh  
kkoožžeennýýcchh  bbuunnddiiččeekk  aa  sskkeejjťťáácckkýýcchh  
kkaallhhoott..    



MMaalluujjíí  ssii  nneehhttyy  nnaa  ččeerrnnoo  aa  dděěllaajjíí  ssii  ččeerrnnéé  kkrruuhhyy  ppoodd  
ooččiimmaa  jjaakkoo  nněějjaakkéé  nnaaffiinněěnnéé  hhoollkkyy..  NNoo,,  nneemmyysslleellii  jjssttee  ssii  oo  
BBiilllloovvii  nněěkkddyy,,  žžee  jjee  ttoo  hhoollkkaa,,  JJáá  tteeddaa  JJoo!!  AA  hhooddnněěkkrráátt..    

AAllee  GGuussttaavv  ss  GGeeoorrggeemm  nnaa  
sseebbee  ttaakkhhllee  nneeuuppoozzoorrňňuujjíí..  
GGuussttaavv  ssee  oobblléékkáá  jjaakkoo  kklluukk  aa  
GGeeoorrgg  tteenn  ttaakkéé..      

NNoo,,  jjeenn  ssee  kkoouukknněěttee,,  
GGuussttaavv  tteenn  nnoossíí  ppěěkknnéé  mmooddeerrnníí  
bbuunnddyy  aa  ppěěkknnéé  kkaallhhoottyy,,  GGeeoorrgg  
nnoossíí  vvěěttššiinnoouu  jjeenn  mmiikkiinnyy  aa  
kkaallhhoottyy..    

AAllee  aassppooňň  ssee  nneeoobblléékkaajjíí  
jjaakk  vveellkkýý  „„rroocckkoovvkkyy““..  TTaakk  ssee  
oobblléékkaajjíí  jjeenn  „„ddvvoojjččaattaa““..    

TToomm  nneemmůůžžee  žžíítt  bbeezz  ssvvoojjíí  
„„bbaasseebboollkkyy““,,  BBiillll  tteenn  zzaassee  
nneemmůůžžee  žžíítt  bbeezz  ssvvýýcchh  ččeerrnněě  
nnaallaakkoovvaannýýcchh  nneehhttůů  aa  ttlluussttýýcchh  
lliinneekk  ppoodd  ooččiimmaa..    

OObblléékkaajjíí  ssee  ssiiccee  ppěěkknněě,,  
aallee  nněěkkddyy  ttoo  kk  nniimm  pprroossttěě  nneesseeddíí..  TTooťť    oo  mmóódděě  vv  ttoommttoo  mměěssííccee  
vvššee..    

                AAnnnnaa  NNaavvrrááttiilloovváá  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tak a teď něco pro holky. Možná je vás dost, možná málokterou 
baví vařit, ale mě to teda baví.  Vždycky, když má máma odpolední, 
už se třesu, jak budu moci uvařit zase něco dobrého k večeři. Většinou 
se tátovi i ségře dělají boule za ušima, ale také se to někdy nedá jíst. A 
teď vám napíšu pár mých oblíbených receptů. 
 

ŠŠlleehhaaččkkoovváá  bbáábboovvkkaa  
Potřeby: 
3 hrnky polohrubé mouky, půl hrnku cukru krupice, 4 celá vejce, 1 kelímek smetany ke 
šlehání, jeden prášek do pečiva, špetka soli, tuk a strouhanka na vymazání  a vysypání formy, 
moučkový cukr na pocukrování 

Postup:  
V míse smícháme polohrubou mouku s práškem do pečiva, krupicový cukr, špetku soli vejce 
a smetanu ke šlehání, suroviny pečlivě promícháme a vypracujeme hladké těsto, které vlijeme 
do tukem vymazané a strouhankou vysypané bábovkové formy. Šlehačkovou bábovku zvolna 
pečeme ve vyhřáté formě asi jednu hodinu. Upečenou bábovku necháme ještě několik minut 
ve  formě, poté ji vyklopíme a pocukrujeme moučkovým cukrem.  
 

ČČaabbaajjsskkáá  ppáánneevv  
Potřeby:  
½ hrnku čabajské klobásy nakrájené na nudličky, čtyři větší uvařené brambory nakrájené na 
plátky čtyři žlíce strouhaného sýra, 4 žlíce mléka, 4 lžičky kečupu, 4 žličky másla, 8 vajec 4 
plátky citrónu, 1 jemně pokrájená cibule, sůl 

Postup: 
Uvedené suroviny rozdělíme na 4 díly. Na pánvi osmahneme na másle cibulku, přidáme 
nakrájené brambory a klobásu, zalijeme rozšlehanými vejci,  do kterých jsme přidali mléko, 
posypeme petrželkou a zvolna propékáme, až vejce ztuhnout. Poté omeletu položíme na talíř, 
potřeme ji kečupem, přeložíme na polovinu a ozdobíme plátkem citrónu. Podáváme se 
zeleninovým salátem. 

 

 
  
                                                                                       

 Anna Navrátilová  


