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Všeználka, 
 
 dostalo se vám do rukou 
květnové číslo, které je v několika 
ohledech naprosto průlomové.  
 Asi nejdůležitější událostí 
uplynulého měsíce byla zpráva 
šefredaktora Vladimíra Radila, Mgr., že 
ukončuje spolupráci s naším 
časopisem. Kdo ho zná lépe, tak ví, že 
příčinou nemůže být nic jiného než 
strach. Kdo vsadil na pevnost jeho 
charakteru, jako vždy spláče nad 
výdělkem. Není to holt příklad hodný 
následování. Nicméně funkci 
šéfredaktora opustit odmítl. Nechce 
však nést za cokoli jakoukoli 
odpovědnost. Ach, jak typické! To 
překvapí asi málokoho! Na to jsme u 
něho zvyklí už celá léta od jeho 
nástupu na naší školu v roce 1996. 
Zbavit se odpovědnosti to umí setsakra 
dobře. Je divné, že si na to ještě 
neudělal doktorát.  
 Dalším překvapením je, že 
Martin Netolický nedodal žádný 
rybářský příběh. Důvodem je, že se 
blíží prázdniny, ryby jdou stranou a 
Martin pálí za holkama. Martinovi bych 
chtěl za celou redakci popřát vše 
nejlepší a hodně zdraví k šestnáctým 
narozeninám, které oslavil 31. května. 
 Toto číslo je doslova nabité 
spoustou reportáží a rozhovorů. 
Bohužel se nám všechny do tohoto 
květnového Všeználka nevešly, a proto 
se objeví až v červnu. Např. zdařilá 
reportáž Luboše Bašty ze školního 
výletu v Malešově. 
 
Příjemné počtení přeje  
 

Jindřich Felix Pustka 

 
 
 Ano, nejde to přehlédnout. 
Druhý pár z naší trilogie je Tomáš 
Koubský a Verča Šťastná. Chodí spolu 
asi 3 měsíce a zatím jsme neviděli, že 
by prožívali nějakou vážnější krizi. 
 Párkrát jsme je přistihli při jejich 
schůzkách. Jejich milostné záměry jsou 
patrné na první pohled třeba před 
školou. Cestu do školní jídelny tráví 
vždy ruku v ruce. To žádný jiný pár 
naší školy nedělá. Ti dva bez sebe 
nemůžou být ani chviličku. Trochu se 
mi však zdá, že Tomáš za Verčou 

dolejzá. Nemuselo by se mu to 
vyplatit. Mohl by zkusit si Verči 
chvíli tolik nevšímat. Dělat, že 
má hodně jiné práce, aby si 
ověřil, jestli i ona ho tak moc 
miluje. 
 Nedávno byl Tomáš 
nejmenovaným zdrojem spatřen 
s kamarádkou Verči Veronikou 
Zouplnovou na dětském hřišti. 
Okamžitě se vyrojily spekulace 
o rozchodu této dvojice. Ještě 
tentýž týden Tomáš tyto 
spekulace vyvrátil, a potvrdil 
svou lásku k Verče. Tomáš 
tvrdí, že je to jenom kamarádka 
a že Verča Šťastná zrovna 
nemohla ven, protože ji rodiče 
nepustili. Je to nějaká nová 
úchylka? Když přítelkyně 
nemůže ven, jít hned za její 
kámoškou. Nemá s ní snad taky 
něco? Je to podobné jako 
s Lukášem Vávrou. Ten si zase 
na každé rande vezme 
nějakého kámoše. Třeba 
Švandu. Existuje podezření, že spolu 
vedou milostný život, což Lukáš Vávra 
vyvrací a Honza Švanda naopak 
potvrzuje a všude šíří. Ale Švanda není 
normální. Spíš bych věřil Lukášovi. 
 Nemyslím si o sobě, že jsem 
zrovna Sherlock Holmes ani detektiv 
Clouseau, ale podařilo se mi vyslídit 
něco taky na tu, na první pohled 
ideální, Verču Šťastnou. Verča zpívá 
v pěveckém oddělení kouče Dády 
Kaplana a tam se scházejí kromě 
zpěvaček také členové kapely H.I.V. a 
dále pak jeden zpěvák. Jmenuje se 
Lukáš Vilimovský. Lukáš nenechá 

žádnou sukni na pokoji. Podobně jako 
jeho jmenovec Vávra. Proslýchá se, že 
Verča Šťastná se do něho trochu 
zamilovala, měla s ním už minimálně 
jednou rande, což můžeme tvrdit 
naprosto s jistotou. Moc mě zajímá, jak 
to dopadne. Doufám, že se mi do příště 
podaří něco vyslídit. 
 Tomášovi Koubskému, 
hlavnímu dnešnímu hrdinovi, ve vztahu 
s Verčou překáží jedna nemilá 
skutečnost. Verča je jedináček, a proto 
ji rodiče hlídají jako oko v hlavě. Proto 
je pro Tomáše velice těžké vyrazit si 
s Verčou do parku nebo na jiné místo, 

kde se scházejí, protože rodiče ji 
nechtějí tak často pouštět. 
 5. května 2007 se konal májový 
pochod a zároveň házenkářský turnaj 
v Kutné Hoře. Tomáš si mohl vybrat. 
Házená nebo pochod s Verčou a s její 
babičkou, bez které rodiče Verču 
nechtěli pustit. Obětoval své kamarády 
a šel s Verčou na pochod. Zatímco 
jeho kamarádi se potili a soupeřili 
v oslabeném počtu se silnými soupeři, 
on si bezstarostně užíval s Veronikou a 
její babičkou, která byla původně 
určena jako dozor. Poté, co se vrátili, 
šli se „dorazit“ na nejmenované místo 

v parku, což se mi podařilo také 
vyslídit.  
 Nu co říct závěrem? Vypadají 
jako ideální pár bez much. Možná mezi 
nimi existuje dohoda, že si budou 
tolerovat i jiné kamarády. Uvidíme, jak 
dlouho jim to vydrží. Budeme jim držet 
palce!!! 
 
Škole zdar, Láskám zvlášť!    
 

Martin Kovařík 
oddělení Láska, sex a něžnosti 



Jak se vám líbí na naší škole a jak 
dlouho tady učíte? 
Učím zde již 10 let. Celkem se mi 
zde líbí, ale kdyby tenkrát v roce 
1996 bylo volné místo na 
Pražském hradě? A představte si 
rozdhodl o tom jeden telefonát. 
 
Jaký telefonát? Můžete nám to 
vysvětlit? 
Zavolal jsem na Pražský hrad, 
jestli mě chtějí, a oni řekli, že ne. 
 
Jaký názor máte na Všeználka? 
Vysoká úroveň časopisu je přímo 
úměrná vysokému IQ redaktorů. 
Jmenovitě pana Radila, Mgr. a 
pana Pustky, Mgr. 
 
Nepřerůstají vám děti někdy přes 
hlavu? 
Přes hlavu mi občas přerůstá úplně 
všechno (vlasy, děti, stromy 
v lese…). 
 
A co s tím takhle děláte, když to 
všechno přerůstá. 
Jdu na zahrádku, zasadím kytičku, zaleju 
kytičku, utrhnu kytičku a pak dám kytičku 
Ivě k narozeninám. 
 
A usušíte ji před tím, nežli ji dáte manželce 
nebo si ji manželka usuší sama? 
Vím, kam míříte. Ne takovéto kytky já 
nepěstuji. 
 
Jaká je vaše nejoblíbenější třída? 
Oblíbené jsou u mě všechny třídy … 
zvláště po 16. hodině a o víkendech. 

 
Zapomněl jste na prázdniny (hahaha…). 
Jaký názor máte na Jana Švandu? 
Hrozím se okamžiku, kdy vytáhne o 
hodině dudy a začne na ně pištět. 
 
Co si myslíte, že by se mělo změnit na naší 
škole? 
Buďme spokojeni, co zde máme, 
v porovnání s jinými školami. Samozřejmě 
nevadil by bazén s mořským vlnobitím, 
golfové hřiště či bowlingová dráha. 
 

Co nejvíce 
nenávidíte na naší 
škole? 
Špenát ve školní 
jídelně. 
 
Trochu jste mě 
zaskočil, myslel 
jsem, že řeknete 
Dětský parlament. 
Ne naopak. Práce 
v Dětském 
parlamentu se mi 
líbí, protože tam 
pracuji 
s inteligentními 
dětmi.  
 
Chtěl byste být 
ředitelem na této 
škole? 
Bohužel nemohu 
kvůli střetu zájmů 

v rodině. S Ivanou máme rozdělené 
funkce. Ona řídí školu a já jsem zase 
ředitelem domácnosti. 
 
Co si myslíte o vedení školy? 
V současné době ho považuji  za 
kompletní. 
 
To vám není toho Jarolíma ani trochu líto? 
Asi jste mi špatně rozuměli. Neříkal jsem 
kompletní, ale kompetentní. 
 
Jaký názor máte na paní učitelku Říhovou? 
Dlouholetá kolegyně, výborná kuchařka.  
 
Takže si myslíte, že by měla radši vařit ve 
školní jídelně? 
Myslím si, že by to byl pro školu velký 
přínos. 
 
Pane Starý, velice vám děkujeme za 
poskytnutí rozhovoru a na závěr snad ještě 
jednu otázku. Jaká je vaše nejoblíbenější 
píseň? 
Mám rád holuby, takže Holubí dům. 
 

Martin Kovařík, Tomáš Pajer 
 

 

... měl jsem rád 
holubích křídel 
šum. 



 

Ve středu 25. dubna nás navštívil Dětský 
parlament, respektive Žákovská rada ze 
Základní školy Kamenná stezka z Kutné 
Hory, rada s již desetiletou tradicí . Na 
nádraží je šla přivítat čtyřčlenná delegace, 
složená z  koordinátorky za první stupeň, 
předsedkyně, místopředsedkyně za druhý 

stupeň a 
zapisovatele. 

Přivítali 
jsme je 
v přátelském duchu a 
odvedli jsme si je na 
prohlídku zámecké 
zahrady. Cestou jsme 
hovořili o tom  
nejdůležitějším, co se 
týká DP. Jejich hlavní 
mluvčí, předseda se 
velmi aktivně účastnil 
diskuse. Tak jsme se 
dozvěděli, že se 
scházejí častěji než my 
a přiznejme si to, že 
jsou o něco aktivnější. 
Naproti tomu si 
myslím, že máme 

propracovanější 
stanovy a 

demokratičtější řešení věcí. Oni na rozdíl 
od nás mají dva zástupce z každé třídy a 
scházejí se o velkých přestávkách, 
popřípadě odpoledne. Jejich struktura je 
také trochu jiná, kromě předsedy a 
místopředsedkyně, na kterých leží největší 

zodpovědnost, se na činnosti podílejí ještě 
kronikářky a nástěnkářky. Na jejich schůze 
dohlížejí také dva dospělí učitelé, v jejich 
případě dvě krásné učitelky. Zatímco u 
nich se předseda radí přímo s ředitelkou, u 
nás to funguje spíše přes koordinátory, ale 
nutno poznamenat, že některé akce se také 
řeší přímo s ředitelkou školy. Po 
zámeckém parku nás provedla paní 
Žáková, které za tuto výbornou prezentaci 
musíme ještě jednou poděkovat. Dále jsme 
se odebrali k našemu dětskému hřišti, které 
nám naši kolegové jistě i s parkem 
závidějí.  Také dostali možnost 
nakouknout do naší školní jídelny a 
občerstvit se čajem. Po krátké odpočinkové 
přestávce na dětském hřišti jsme  vyrazili 
k prohlídce školy a přilehlých zařízení. 
K našim kolegům promluvila paní 
ředitelka, společně jsme omrkli  ředitelnu, 
výtvarnu a další pavilony. V knihovně si 
naši hosté odložili batohy a ještě jsme je 
provedli kolem skateparku a potom zpátky 
do knihovny, kde se zatím shromáždili 

Dvou členný dozor 
našich kolegů. 

Knihovna praskala 
ve švech.... 



členové našeho DP. 
V přeplněné knihovně začala 
schůze za přítomnosti našich 
kolegů a paní ředitelky. 
Dozvěděli jsme se, že se 
podíleli na organizování 
nejrůznějších akcí. Zaujala nás 
adopce holčičky z Ugandy, 
vlastně písemný kontakt 
s holčičkou a podpora jejího 
vzdělávání. Udivilo nás, jaké 
množství akcí organizují, od 
kuličkyjády přes drakyjádu po 
podporu  památky Kostnice. 
Abychom nezůstali pozadu, 
tak jsme jim s pýchou 
oznámili, že jsme adoptovali 
levharta obláčkového z pražské 
zoo, který zvítězil v hlasování 
dětí. Také jsme jim předali dva 
výtisky Všeználka. Nedlouho 
poté se s námi rozloučili a naše 
schůze pokračovala 
v tradičním sledu. Ještě nám 
předali dárečky z keramiky a 
pozvali nás do Kutné Hory. 
Tato návštěva je naplánovaná 
na 6. června.  
 
 
Dále Vás chci informovat, že 
proběhne další nákup knih do 
školní knihovny. Jména vašich 
oblíbených knížek napište na 
papír a vhoďte do schránky 
DP.  Také od Vás chceme 
slyšet nějaké stanovisko na 
školní jídelnu, co chcete 
změnit, na co se chcete zeptat, 
co Vám nevyhovuje, atd. 
Lístečky házejte do schránky 
DP. Moc bychom chtěli do 
školy nějaké zvířátko, 
největším problémem jsou 
finance, kterých se opět 
nedostává. Ono se řekne,  
sežeňte si sponzora, nebo: 
pracujte tak, aby to bylo 
vidět...... 
Opravdovým problémem jsou 
finance, ale tak je to dnes 
bohužel asi všude a se vším. 
Zvířecí koutek je tedy, myslím, 
otázkou pro vedení školy a 
žáky, ochotné se na tomto 
projektu podílet. Jednat se  
bude o ukončení školního roku 
pro deváté ročníky. V  pátek 
22.června by mělo proběhnout 
oficiální rozloučení a od 15:00 
diskotéka v režii žáků. Ještě 
malá rada ode mě na závěr: 
„Čím více se na tom všem 
budeme společně podílet, tím 
více si od našich plánů 
můžeme slibovat.“ 
                

 Martin Netolický 

Dostali jsme dárky 
z keramiky. 

Koordinátoři + ředitelka, nemohli jsme nevyfotit. 
 



 

V posledních číslech Všeználka se 
objevily články o tom, kterak žáci naší 
školy spolu randí. Reportáž Martina 
Kovaříka z procházky Lukáše 
s Monikou se stala ze dne na noc 
obrovskou mediální peckou. Všeználka 
během jediné noci navštívilo na 
internetových stránkách přes tisíc 
návštěvníků.  Každý, kdo o jejich 
příběhu četl, zatoužil prožít něco 
podobného, tak nespoutaně krásného. 
Březnové číslo zveřejnilo v rubrice 
„Zamilovali se na chodbách školy“ 
hned tři nové páry z devátých tříd. 
Tehdy se mi přiznala jedna paní 
učitelka, že ještě nikdy nebyla na 
opravdovém rande. Na takovém rande, 
kde člověk ztrácí ponětí o čase i 
pevnou půdu pod nohama, kde člověk 
cítí brnění po celém těle, které nemají 
na svědomí rezaví mravenci a kde 
kromě propojení fyzického dochází i 
k něčemu kosmickému. 
 Jelikož náš časopis je 
výchovný a naše redakce je plná 
zkušených milovníků,  bereme si za 
povinnost ukázat všem našim 
čtenářům, tedy i té zmiňované paní 
učitelce, jak by mělo správné rande 
vypadat.  
 Nejprve je třeba si udělat volný 
čas. V moderním školství se nechce 
po žákovi, aby se celé odpoledne šrotil 
a seděl u domácích úkolů. Všechno 
moderní není prospěšné. Jak káže 
doktor: tradici je třeba udržovati 
v každé době. Žáci naší školy jsou 
spíše moderní, a tak se neučí a mají 
tudíž volného času habaděj. Volný čas 

má také svou měřitelnou kvalitu. 
Z mého pohledu nejvyšší kvalitou je 
být šťastný (nemíní se být manželem 
Veroniky Šťastné).  
 Druhým bodem je vybrat si 
vhodného partnera. A teď se 
rozhlédněte kolem sebe. Od mateřské 
školky kluci kámošej s klukama a holky 
s holkama. Rokosová se 
Studničkovou, Kotoučková 
s Dubinovou, Procházka s Baštou, 
Tvrdík se Szalaiem, Krausová 
s Jelínkovou, Příhoda s Ronovským, 
Brtnová s Táborskou, Berka s Kleinem, 
Urbanová s Fialovou, nebo Jantač 
s Kratochvílem.  
 Vybereme náhodně některou 
ze zmiňovaných dvojic. Např. Petra 
Kratochvíla a Fandu Jantače z 9. B. 
Znají se dá se říct odjakživa, ale 
opravdu se sblížili až před dvěma lety. 
Rodiče jim koupili cyklistické vybavení 
a od těch dob 
jejich srdce 
zcela patří 
bicyklu. 
Podnikají na 
kole dlouhé 
výpravy do okolí 
našeho města. 
Napadá vás proč 
kluci a proč 
zrovna dva? 
Jako už 
mnohokrát i tady 
zasáhla náhoda. 
Ze začátku jich 
bylo více. 
K pravidelným 

vyjížďkám se scházeli ještě s několika 
dalšími spolužáky, ba dokonce i se 
spolužačkami. Určitě vás musí 
napadnout otázka, proč to už 
s děvčaty nezkoušejí. Fanda s Petrem 
nám řekli, že jim prostě holky nestačily, 
a navíc na ně museli neustále někde 
čekat. Dále pak rodiče velmi podcenili 
přípravu svých dcer na společné 
vyjížďky s chlapci. Takže tu Dáša 
Rokosová ušlapala šlapku, která 
upadla. Vendula skončila na prodřené 
gumě. Nevíme, kdo na ní jezdil 
předtím. Mnoho komplikací 
způsobovalo i počasí. Cyklista nesmí 
být z cukru. Prostě klukům se 
představy o společných vyjížďkách 
s holkama rozpustily jako med 
v horkém mlíce. Ještě pár týdnů jim to 
bylo hodně líto. Proč to s těma 
holkama vlastně nešlo? To víme 
naprosto přesně: špatná cyklistická 
výbava, nedostatečná kondice, špatné 
snášení klimatických změn. Pak už to 
klukům bylo míň líto a ještě míň, až si 
na sebe zvykli natolik, že si vystačí i 
bez holek. 
 No teď, když už jsme řekli 
skoro vše důležité, nesmíme 
zapomenout na dobrou náladu, která 
by na správném rande měla panovat. 
Tato správná atmosféra spočívá v tom 
vyladit se na stejnou strunu. Petr 
s Frantou si vyberou cestu po 
vesnicích. Tam, a to oni dobře vědí, 
potkáte spoustu domácí zvěře. Na 
louce čumí po krávě vůl, po dvorku 
pobíhá slepice a zábava může začít. 
Tahle kráva se jmenuje a řekne se 
jméno nějakého učitele nebo učitelky. 
Takhle se právě  stalo, že jménem 
paní učitelky byla oslovena jedna 
dojnice a ve výbuchu smíchu se stalo, 
že Dáša se na čistý rovince nabourala 
do Venduly, obě hodily tlamu, urvaly 
šlapku a prodřely gumu. 
  

Jan Suchý 
 

 

Petře, dej 
to sem, 
máš to 

měkký. 

Hele Petře 
ňákej vůl, co 
to tam dělá? 

Fando, 
ty jsi 

vůl, to je 
kráva! Kluci z města dnes už 

neznají domácí zvířata. 



Fotbal je snad nejoblíbenější sport 
v České republice, i v naší škole se najdou 
opravdoví fotbaloví blázni. A tak jsme po 
vyhraném turnaji postoupili do okresního 
kola, respektive na okresní turnaj v malé 
kopané. Čekala nás dvě moderně vybavená 
hřiště s umělou trávou. Jenom nám 
chyběly kabiny a tribuny. Konečně mohli 
naši fotbaloví mágové ukázat, co v nich 
doopravdy je. 

Nastoupili jsme proti čtyřem 
týmům, hrálo se podle pravidel sálové 
kopané, přičemž hráli dva útočníci, dva  

o
obránci a brankář. Počasí nám přálo a my 
jsme se pustili do prvního zápasu. 
Rozdělili jsme se na dvě čtyřky, skoro jako 
při hokeji a ještě dva hráči zůstali na 
střídačce. Do prvního zápasu jsme vkročili 
nadějnou brankou, k naší smůle však 
protihráči skóre otočili a nakonec jsme 
remizovali.  

V dalších zápasech jsme tuto 
nešťastnou tradici opakovali, s tím 
rozdílem, že jsme nakonec prohráli. 
Vlivem častých chyb nás ostatní týmy 

porazily a ať dělal náš kouč pan učitel 
Vladimír Nulíček, co chtěl, vždycky nás 
protihráči nemilosrdně dotáhli a dále jen 
zvyšovali skóre. Zkrátka bylo znát, že už 
to není oblastní turnaj, ale okresní kolo. A 
přiznejme si: ve Zruči se fotbalu už dlouhá 
léta nedaří.  

Poslední zápas jsme už vypustili a 
spíše jsme hráli o čest, o co nejmenší počet 
branek v naší bráně. Nevedli jsme si 
špatně, ale rozhodně to mohlo být lepší, 
hodně nám chyběl trotl Michal Kotek, 

který bohužel zaspal. Občas nám 
chybělo také trochu toho štěstí, ale 
jenom se štěstím se vyhrávat nedá. 
Udržet několik minut bez gólu nám 
činilo velký problém. Abychom byli 
spravedliví, tak chybovali hlavně 
aktivní hráči, obránci a útočníci. 
V bráně nás hodně často držel nad 
vodou Ondra Sochůrek, „naše jistota, 
jistůtka,“ jak dobře okomentoval jeho 
výkon Dominik Výborný. Ondrovi 
opravdu není co vytknout. A tak jsme 
z hřiště odpochodovali s jednou 
jedinou remízou, o úspěchu se teda 
mluvit nedá. Byly to pro nás alespoň 
nové zkušenosti a pro mě první a 
poslední reprezentace naší školy 
v malé kopané. Na náměstí jsme 
dostali rozchod na pořádnou svačinu. 
Potom jsme se vydali k vlaku. Cestou 
zpátky jsme zabředli do hovoru o 
rybách a holkách, abychom si 
zpravili náladu a trochu naplánovali 
zbytek dne. Náš kouč nám slíbil, že 
nám domluví zápas s uklízečkami ve 
škole, abychom jednou zvítězili a 
zvedli si tak sebevědomí. Asi 
bychom si to opravdu zasloužili... po 
dnešním výkonu. Sportu zdar, 
fotbalu zvlášť!!!! 

Martin Netolický 

Horní řada zleva: David Hornát, Patrik Janda, Lukáš Vávra, Martin Kovařík, Pavel Roub,         
Tomáš Veselý.  Dolní řada: Tomáš Louda, Luboš Kružík, Dominik Výborný, Ondra 
Sochůrek, Martin Netolický. Chybí: Mgr. Vladimír Nulíček alias kouč. 



 Ahoj čtenáři Všeználka. Dne 10. 
května vyrazil skoro celý 7. ročník na výlet 
do Prahy jako do velkoměsta. A já Vám 
napíšu, co jsme všechno dělali. Ráno 
v osm hodin jsme odjížděli dvěma 
autobusy do hlavního města Prahy jako 
školní výlet. Když už jsme přijeli do 
Prahy, tak nás autobus dovezl na 
parkoviště k hlavnímu nádraží jako nějaký 

bezdomovce, co tam v tom přilehlém 
parku polehávali. Odtamtud jsme se 
vydali na Václavské náměstí, které bylo 
od toho parkoviště tak cca 5 minu cesty. 
Co bys kamenem dohodil. Když jsme se 
dostali na Václavské náměstí, tak nám 
dal pan učitel Nulíček na chvilku 
rozchod jako na rozkoukání. Tak jsme se 
rychle rozlétli po různých obchodech 
jako vrabci na střeše atd. Jakmile bylo 
cca 10:15,  tak jsme se všichni sešli u 
sochy sv. Václava jako nějaká japonská 
výprava a vydali jsme se do Národního 
muzea jako za kulturou. Chvilinku jsme 
museli čekat jako nějaký blbci, než se 
dostane řada na lístky, protože tam bylo 
lidí jako poválených pomerančů okolo 
školní jídelny. Když pan Nulíček měl 
lístky, tak jsme prošli okolo jednoho 
pána, který nám něco řekl , jakoby tomu 
rozuměl. Jakmile jsme vystoupali jedny 
schody a v tu ránu druhé, tak nám pan 
učitel dal rozchod a my jsme se mohli 
vydat, kam chceme, po různých 
expozicích atd. Asi jako první jsme se šli 
podívat na sošku Věstonické Venuše. Byla 
to taková tmavá místnost a uprostřed ní 
byla ve skleněné latríně osvícená 
nahotinka trošku víc obézní s bujným 
poprsím a bokama, s kterými by si v tý 
Praze do tramvaje určitě nevlezla. Byla 
docela malá a hlídaná ostrahou jako 
americký president. Kromě sošky tam byla 
expozice, kde bylo něco o mamutech, 
různé zajímavosti, co dělali a mnohem víc. 
Kdybych se měl o tomhle rozepsat, tak 
bych  asi tady byl celé dny jako nonstop. 
Když jsme se dostali z této expozice, tak 
jsme vyšli nějaké schody a dostali jsme se 
do další expozice. Bylo tam mnoho vitrín, 
ve kterých byly kameny. Nejvíce se nám 
asi líbily ty, které se třpytily a byly krásně 
barevné jako občané Paříže. Jak jsme to 
tak procházeli, tak jsme se dostali do jedné 
místnosti, kde byli malé diamanty různé 
barvy a velikosti. Moc se nám líbili. Dále 
jsme se také dostali do další expozice, kde 
byly vystavena vycpaná zvířata. Bylo jich 
docela hodně a bylo docela zajímavé si je 
prohlédnout z takové blízkosti. Jak jsme 

tak chodili, tak nás strašně bolely nohy 
jako bychom měli lepru a měly nám 
odpadnout. A byli jsme unaveni. Když 
jsme opustili Národní muzeum, tak jsme 
však ožili. Pan Nulíček nás dovedl opět na 
Václavské náměstí a tam jsme měli další 
rozchod. Jakoby nás někdo polil živou 
vodou, opět jsme se rozprchli po 
obchůdcích jako pára nad hrncem nebo 

jsme tak courali, kde co maj … A když 
nám skončil rozchod tak jsme se sešli a šli 
jsme rovnou do autobusu a tam už jsme se 
všichni těšili, až budeme v zoologické 
zahradě. 
 Když pan Nulíček koupil lístky a 
rozdal je, tak jsme si je pípli jako ve škole 
na obědě a prošli jsme turniketama rovnou 
k velké mapě s počítadlem lidí. Tam jsme 
chvilku čekali, něž se učitelé na něčem 
dohodli, jako rytíři v Kamelotu. Než nás 
pustili volně po zoo, tak jsme museli do 
indonéské jungle, kde bylo vedro a vlhko 
jako na ostrově Bali nebo na Sumatře. Tu 
jsme prolítli jako gripeny nad Čáslaví a to 
dokonce i stejně hlučně a čekali jsme 
venku než vyjdou učitelé. Mezitím u 
východu z indonéské jungle jsme objevili 
klouzačku, na které se pár jedinců sklouzlo 
a mělo z toho velikou srandu, jakoby nikdy 
nic podobného nezažili. Je to divné, 
podobnou máme na dětském hřišti ve 
Zruči. Potom pan učitel řekl, že můžeme 
jít, že máme rozchod. Tak jsme se 
rozutekli jako učitelé, když zazvoní, po 

célé zoo. Obdivovali jsme různá zvířata. 
Bohužel jsme nestihli všechno projít, 
protože jsme měli jenom dvě hodiny. Ale v 
zoo se nám moc líbilo jako někde 
v Národním muzeu. Někdo se svezl i na 
lanovce, která chvilku nešla kvůli větru. 
Chodili jsme po různých pavilonech.Třeba 
jsme viděli plameňáky, orangutany, slony, 
gorily a mnoho více zvířat. Když uběhly ty 

dvě hodiny jako voda v blízké Vltavě, tak 
jsme se sešli u hlavního vchodu a v klidu 
jsme opustili zoo. 
 Asi cca 5 minut jsme šli okolo 
Vltavy, která smrděla jako čistička ve 
Dvouletkách, což je způsobeno patrně tím, 
že je to nejdelší řeka v České republice. 
Došli jsme na parkoviště. Cesta do Zruče 
utíkala jako jedna splašená lama v zoo.Ve 
Zruči jsme vystoupili z autobusu zpocený 
jako vrata od chlíva a v klidu jsme se 
rozešli jako poslanci v parlamentu do 
svých domovů. A tak naše exkurze do 
Prahy skončila jako když utne. 

Vojta Příhoda jako redaktor Všeználka :-)

Kluci koukejte, 
utekl jim šimpanz. 

Jarda Zelenka se často chová jako zvíře. V ZOO 
se cítil skvěle. Líbilo se mu hlavně v pavilonu opic.  



 

Klub … klubík …kotelna a 
mnohem více názvů by se dalo 
vymyslet pro nízkoprahový 
klub, který je nově otevřen ve 
Zruči nad Sázavou. Cože to 
vlastně je ten nízkoprahový 
klub? Je to klub, kde si můžeš 
třeba pokecat o svých 
problémech nebo ukuchtit něco 
v kuchyňce nebo třeba vyrobit si 
něco v dílně. Ale hlavně je to 
místo, kam se dá chodit mezi 
mladé lidi, kterým v pubertě k 
životu nestačí jen kouřit 
cigarety, drsnýma hláškama 
šikanovat svoje spolužáky nebo 
krást v Tescu energy drinky. 

Je ti mezi 15-26 ?? Tak 
neváhej a rychle vyraž do 
nízkoprahového klubu. 

 
 
Bylo 17.4. a ten den otevírali 

nízkoprahový klub ve Zruči.Ten den 
odpoledne jsem se nudil, dokud jsem 
nepotkal svého kamaráda a ten se mě 
zeptal, jestli by jsem se nechtěl podívat do 
kotelny. No tak jsme šli. 

Když jsme došli na dvorek kotelny, 
tak nás mile přivítala jedna pracovnice. Ta 
nám řekla základní informace, kde co je, 
kde co najdeme atd. No tak jsme si to tam 
prošli. Kotelna na nás zapůsobila dobrým 
dojmem. Proto jsme tam zůstali až do 
zavíračky. 

Bylo nám líto, že pár lidem ještě 
nebylo 15 a že kvůli tomu tam nebudeme 
moct chodit. ...A říkal jsem si, co kdybych 
tam zašel a udělal s nějakým pracovníkem 
kotelny rozhovor? No tak jsem se odhodlal 
a vy si ho teď můžete přečíst. 
 
Jak jste se k této práci dostal? Bylo těžké 
se rozhoudnout vzít tuto práci? 
Bylo to těžké rozhodnutí, tato práce je 

pěkná. Nejprve jsme šli do konkurzu a 

ředitel K-Centra si nás vybral. 

 

Když se teda dala vaše čtveřice 
dohromady, tak jste celou kotelnu 
vybudovali sami? Nebo Vám někdo 
pomáhal? 
První důležité práce udělala firma 

Spojstav, jinak všechno, co je v kotelně 

,jsme si udělali sami. 

 

Na kolik vlastně tento projekt vyšel? 
Tato částka šla do miliónu. 

 

Chystáte se nebo uvažujete o zvětšení 
prostor kotelny? 
Do půl roku bychom chtěli přebudovat 

sklad, ve kterém bychom chtěli udělat 

multifunkční místnost. 

 

Jaké akce plánujete do budoucna? 
Měl by to být turnaj ve stolním fotbálku, 

dále také hudební Work Shop, astrologická 

přednáška, a výstavní dílna. 

 

A co si myslíte o věkové hranici 15? 
Plánujete snížení věkové hranice? 
Přemýšlíme udělat otevírací dobu pro 

mladší a pro starší. 
 
Co můžeme v kotelně všechno najít? 
Ve spodní části je kuchyňka, dílna, 

záchody, zkušebna. 

A v horní části je PC místnost, klubovna, 

kontaktní místnost. 

 

V úterý a v pátek máte v určitý čas 
„Terén“. Co vlastně v  tu dobu děláte? 
No prostě jdeme ven a kontaktujeme mladé 

lidi, kteří nic nedělaj, no prostě zevlujou 

venku a nemaj, co dělat. Vždy sebou máme 

batoh, kde třeba máme hakysáky a různé 

věci, se kterýma se dá hrát a bavit se. 

Nejsme jen ve Zruči, ale jsme třeba ve 

Zbraslavicích a okolních obcích. 

 

A co si vlastně myslíte vy o kotelně? 
Je to bezvadný nápad. Chceme pomoct 

mladým lidem, když mají třeba nějaký 

problém atd. 

 

Co se všechno můžeme dozvědět na vašich 
webových stránkách? 
Dozvíte se tam úplně všechno o nás, o 

našem sdružení atd. 

 

Čekají nás velké prázdniny. Bude kotelna 
v tu dobu otevřená? 
V tuhle dobu je testovací doba, ale kotelna 

by měla být o prázdninách otevřená. A taky 

chystáme jet se stálými návštěvníky kotelny 

na týden někam, třeba na nějaký tábor. 

 

Chystáte ještě něco dokoupit do 
kotelny? 
Chystáme koupit kola do sportovní 

půjčovny. 
 

A čeho byste chtěli ve Zruči se svým 
projektem dosáhnout? 
Chtěli bychom, aby do kotelny chodilo co 

nejvíce mladých lidí. A aby prostě nebyli 

na ulici. 

 
Vojta Příhoda 

 
 

 
 



 V neděli dne 29.4. jela hudební 
skupina H.i V. na oslavu deseti let 
existence obchodního řetězce Interspar. 
Sešli jsme se ve čtvrt na deset před FUŠ. 
Přijel pro nás mikrobus, naložili jsme 
aparaturu a už jsme chtěli odjet. „Jsme tu 
všichni,“ ptali se koučové Kaplánek a 
Pustík. Ozvalo se vícehlasé néée. „Kdo 
teda chybí?“ Moskvič a Franta! (Franta za 
to nemůže, Moskvič jo, protože zlobí.) 
Mimochodem Moskvič je Lada Jelínková, 
kterou asi znáte….a která pořád zlobí! 

Celou cestu do Litoměřic, kam jsme 
jeli, se mikrobusem ozývaly hlášky na 
zlobivou Ladu, tedy Moskviče. 
Pak jsme chtěli Ladě něco 
hnusnýho napsat, ale Jiřina, 
tedy Kačka Jiříková, nám 
nechtěla dát na Ladu číslo. 
Nebudu zde prozrazovat, co 
jsme jí chtěli poslat za zprávu, 
protože nevím, jak by to asi 
dopadlo s hodnocením na 
vysvědčení. Nakonec jsme 
přišli na to, že díky tomu, že 
Moskvič a Franta chybí, se 
všichni pohodlně vejdeme do 
autobusu, což se nám všem 
náramně hodilo.  

Když jsme přijeli do 
Litoměřic, vyložili jsme 

aparaturu a šli se projít po městě. Ve dvě 
hodiny jsme byli zařazeni do programu 
celé akce. Při samotné hře nás zklamala 
technika, tedy kytara a basa. Bylo něco 
s kabely, jak později konstatoval kouč. 
Svůj program jsme úspěšně odehráli a opět 
jsme se sbalili. 

Při cestě zpět mi připadlo, že 
jedeme nějak dlouho, a tak jsme si 
s Pustíkem a s Šimonem dali dvacet. Když 
jsme se vzbudili, přišli jsme na to, jak 
sklopit sedačku! Toho jsme museli využít. 
Dali jsme si ještě jednou dvacet. Když 
jsme se vzbudili podruhé, učinili jsme 

rozhodnutí, že si s Pustíkem zazpíváme. To 
byl fičák, to jste v životě neslyšeli! Pěli 
jsme operní provedení písně In bloom od 
Nirvany. Praví nirvánisti by nás asi upekli 
na rožni. Já jim rozumím, respektuji je. 
Pan řidič radši jen mlčky snášel náš 
falešný zpěv, ostatní si radši dali sluchátka 
do uší. „Sell the kids for food“ a Lada 
zlobí! Když jsme dopěli In bloom, stavili 
jsme se v McDonalds,  kus před Zručí. Zde 
jsme sledovali zápas Česko - Rakousko. 
Fandili jsme s plnou pusou, ale stálo to za 
to. „Góóóól“, zařval Dominik a poprskal 
Kaplánka chicken nuggets. „Je tam! 

Jedeme domů!“ Cesta ubíhala 
o sto péro, aparatura si vesele 
poskakovala v návěsu a za 
chvíli jsme byli doma.  

Nesmím zapomenout 
poděkovat Fremlově umělecké 
škole za příjemný jednodenní 
pobyt v Litoměřicích. 
 
S pozdravem 

Michal Mandelík 
  
Dne  30.4.2007 (3.40hod) 

v Kamenné Lhotě 
 
 
 

Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 
Já mám v Praze tři domy, až je koupím budou mí. 
Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 



 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gasi je prostě borec. O významu tohoto slova 
nemůže být pochyb. Gasi je borec. Takto 
označuji lidi, co se snaží vyždímat z plážového 
písku co nejvíc vody. Jinými slovy, lidé jako 
Gasi vykazují touhu užívat si co nejvíce 
v době, kdy není co si užívat. Když se Gasiho 
zeptáte: Proč? Proč si vystrčil z okna ty nohy? 
Nikdy pořádně neví co odpovědět, v každém 
případě Vám chce poskytnout co nejlepší  
odpověď. Blázen? Řeknete si. Možná ano, ale 
v každém z nás je troška bláznovství. Takové 
typy jako je Gasi nesnáší zásady, zákony a 
pravidla. A když na nějaké to pravidlo narazí, 
tak se mu v hlavě jistě mihne myšlenka: „K 
čemu jsou pravidla? Přece od toho, aby se 
porušovala.“ Možná je tato myšlenka dobrou 
odpovědí na naši otázku: Proč Gasi? Proč? 
Gasi zkrátka dělá, co ho napadne a co ho baví. 
Jenom by mě zajímalo, jak by to vypadalo, 
kdyby dělal to, co ho nenapadne... Je opravdu 
těžké zaobírat se tak složitým charakterem jako 
je Gasi. Ne nadarmo se říká, že každý z nás je 
jedinečný a nezaměnitelný. Třeba to Gasi 
jednou dotáhne, díky našemu článku,  na 
komiksového hrdinu a stane se idolem dětských 
srdcí. Nějaký ten Gasiman nám tu opravdu 
chybí. Mohl by třeba  chránit malé děti před 
alkoholem a cigaretami... Ale tuhle úvahu už 
nechme na pány režiséry v Hollywoodu, ti už 
na něco přijdou.  
   Martin Netolický 

Chudák Ivoš, Dáša se za něj natolik 
stydí, že našemu časopisu nechtěla 
poskytnout ani foto!!! Hrůza a děs, 
copak je to za pár, když si před 
redaktorem Všeználka nedají ani 
pořádného francouzáka. 

Ivošek se směje, Dáša bere roha... 
Tradiční postoj těchto dvou lidí. 

Zato jiný pár nám 
z arzenálu lásky 
vytáhl hodně 
zbraní... Tento pár 
však nebudeme 
jmenovat, pokud 
znáte a víte, tak sami 
poznáte a dovíte se... 
 

„V lásce se střídá radost a bolest“ 



PC PC PC PC 

RECENZE RECENZE RECENZE RECENZE ----    

VŠE NEJVŠE NEJVŠE NEJVŠE NEJ    
 

SBK - 07 Superbike 
World Championship 

- je to něco 
pořádného? 

 
Už odbylo celkem 6 let od doby, kdy jsme 

si zahráli plně licencované Mistrovství 
Světa Superbiků. Až výrobce Milestone 

přišel s 22 licenzovanými jezdci a 11 
okruhy. 

 

Dostalo se i na Čechy 
V této hře nás může hřát pocit z obsazení 
českých jezdců v závodních roštech MS. 
Pánové Jakub Smrž a Jiří Dražďák se sice 
většinou nepohybují okolo stupňů vítězů, 
ale hlavní je, že ve hře jsou. Dále hra 
nabízí Masarykův okruh v Brně. 
 
Pravda vyjde vždycky najevo 
Všechno toto je sice moc hezké, jen hře 
jako takové to moc nepřidává. Najde se 

v ní mnoho chyb typu – špatná a matoucí 
grafika, špatná dohlednost, zdlouhavé 
nabíhání, nebo diváci typu kostek. 
 
Jak to tedy je? 
Ve skutečnosti se má tato hra také čím 
pochlubit. Hned v hlavním menu je 
k vidění celkem 8 „místností,“ kam se 
můžete podívat. Tedy Quick race > rychlá 
jízda, kde je na výběr trať, motorka, 
jezdec, podmínky podniku počet kol, 
počasí a obtížnost. Time Attack > časovka. 

Race Weekend > 
jedna trať, včetně kvalifikace závodu atd. 
Šampionát > plně licencovaný klasický 
šampionát, jak ho známe z televize. 
Chalenge > musíte splnit předem zadaný 
úkol. Multiplayer, nastavení a Extra > zde 
jsou k vidění odkryté videa nebo fotky. Při 
výběru jakéhokoli závodu a jeho 
parametrů, následuje rozjezd a rozpis 
startovního roštu. Šampionát je zpracován 
do podrobna. Nejdříve je nutné zajet 

volnou jízdu, kvalifikaci 1 
a 2, volnou jízdu 2, 
superpole, warm up a 
závod. Důležité je také 
sledovat při průběhu 
šampionátu obutí, váhu a 
odpružení stroje. To vše 
vám může pomoci 
k lepšímu výsledku. Zvlášť 
pneumatiky, by se měly 
upravovat podle určitého 
počasí a teploty asfaltu.  
 
Co vypadá dobře a co ne 

V každém závodě vždy při dobré 
atmosféře se dá něco vytknout a něco ne. 
O špatné grafice už byla krátce řeč. Jak 
scenérie okolo vás, tak ani motorka spolu 
s jezdcem není vůbec na dobré úrovni. 
Hned od začátku připomíná několik let 
starou „vykopávku.“ Fyzika stroje je už 
něco trochu jiného. Realistické smyky, 
srážky a pády hodně přilepšují. Hra se 
celkově  ale v tomto směru nedá srovnat 
s konkurentem Moto GP. 
Za každé dobře odjeté závody dostáváte 

různé karty. Mohou být buď červené, nebo  
černé a zlaté. Celkem jich je 97. Ty hru 
zpestřují. Jedná se například o videa ze 
závodů, legendární jezdce ,nebo fotografie. 
Multiplayer jen pro dva hráče není ničím 
novým. Tři obtížnosti - lehká, střední a 
těžká jsou typické pro každou hru. 
Postupným zabarvováním šipek ve směru 
jízdy vás hra lépe informuje o zatáčce, což 
je dobře. 
 
Verdikt: - špatná grafika 
                - nechybí Česká republika 
                - plně recenzované 
                - pomalé načítání 
                - nic nového   
Hodnocení: 65% 

Jiří Viktora 

 



  Naše generace si oblíbila 
styl něco jako ,,skejťácký“. Boty 
s širokými tkaničkami a u kalhot 
rozkrok skoro až u kolen,  a to jak u 
kluků, tak u holek. 
 
 A teď třeba kombinace, jak by 
se k sobě tyto věci mohly hodit. Co 
třeba šedivé kalhoty s černozelenou 
mikinou, zeleným trikem a botami 
taktéž zelenými. K tomu ještě 
vojenskou známku, černé brýle a je 
vystaráno. Nebo třeba džínové 
bermudy, proužkované černobílé 
podkolenky s červenými lebkami, 
k tomu černé tričko s červenobílým 
vzorem, černá mikina, velká černobílá 
kabela, kšiltovka s širokým kšiltem a 
černočerné boty a může se vyrazit 
třeba ven s kamarádkami. 
 
 A po čem holky ještě touží??? 
Určitě po krásných balerínkách. Víš, 
podle čeho vybrat správné balerínky? 

Určitě ti musí 
perfektně sedět. 
Počítej s tím, že 
boty vyrobené 
z pravé kůže se 
vždycky trochu 
roztáhnou. A to 
jak do šířky, tak i 
trošičku do délky. Boty z umělých 
materiálů tu schopnost ale 
nemají.Pokud ti nesedí, akorát ti odřou 
nohy a jejich nošení bude 
nepříjemné… 

 
A to tento měsíc vše!!! 

 
Anna Navrátilová 

 
 
ŠKOLA VAŘENÍ 
Včera jsem byla u babičky na obědě. 
Kotlety, které mi babička přichystala, 
jsou ze všech jídel na světě nejlepší, 
protože pokud jsem na ně pozvaná, 
nikdy se nenechám dvakrát prosit. 
 
CO JE POTŘEBA (2 osoby): 2 kotlety, 
1 lžička soli, ½ lžičky pepře, 50g tuku, 
1 sáček mražených kukuřičných 
semínek, 1/2kg rajčat, 200ml smetany 
(k příloze může být rýže, chléb nebo 
bramborový salát). 
 
PRACOVNÍ POSTUP:Troubu 
předehřejeme na 225°C. Kotlety 
naklepeme a z obou stran osolíme a 
opepříme. V pánvi rozpustíme tuk a 
kotlety opečeme po obou stranách, ne 
však příliš prudce, aby se nepřipálily. 
Když jsou kotlety do zlatova upečené, 
vyndáme je z pánve a vložíme do 
pekáče. Potom opláchneme rajčata a 
nakrájíme je na kolečka. Ty pak 
vložíme do pekáče na maso. Navrch 
přidáme kukuřici (nemusí se 

rozmrazovat). Všechno opatrně 
přelijeme smetanou, pekáč překryjeme 
alobalem. Pak necháme péci 
v předehřáté troubě asi 20 minut. 
 
TAK VŠEM PŘEJI DOBROU CHUŤ A 
PŘÍŠTĚ 
 

Anna Navrátilová 
 

 



Tentokrát naše škola postoupila 
z oblastního přeboru do Středočeského 
kraje ve volejbale. A jako při fotbale, i 
tentokrát chyběla naše největší posila a 
hvězda Michal Kotek. Nutno dodat, že 
Michala výborně zastoupil Gasiorek, náš 
„Gasi,“ jehož ksichty neboli výtlemy, které 
házel na stranu nepřátel zkrátka nešly 
přehlédnout (viz. obrázek nahoře) a 
naprosto podlomily morálku každého 
soupeře. Vraťme se ale k volejbalu. 

Většina reprezentantů byli kluci ze třídy 
9.A., asi proto se náš tým v prvním 
zápase nakonec tak výborně sehrál a 
v těžších zápasech jsme se dokázali 
vybičovat na maximum. A tak jsme při 
nejtěžším zápase ve skupině podlehli o 

jediný bod. Náš tým se choval naprosto 
uvolněně a profesionálně, žádná tréma, 
žádné slzy. Chovali jsme se jako tým. 
Dokonce jsme se předbíhali ve vyprávění 
vtipů, téhle disciplíně však vévodil Mgr. 
Jindra Pustka a Lukáš Tvrdík i náš řidič 
pan Peroutka se prostě musel smát. Právě 
tímto chováním jsme velmi převyšovali 
své soupeře - tím, že jsme se dívali na 
turnaj s nadhledem a bezstarosti jsme hráli 
i s nejtěžším soupeřem turnaje se 

Sedlčany.  Odráželo 
se v nás slovo tým ze 
všech úhlů, i v případě, 
že jsme prohrávali a 
prohráli. Ani prohra 
nezlomila naši morálku, 
ale spíše ji posílila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tak se naše cesta turnajem chýlila ke konci 
a vyvrcholila zápasem o třetí místo, v 
kterém jsme vrátili porážku týmu, který 
nad námi zvítězil ve skupině. V tomto 
zápase opět všechny přečníval Gasi, po 
jeho čtyřech smečích zařvali soupeři 
čtyřikrát hurá, bod pro ně. Díkyčemuž se 
na hřiště dostal také David Horny, žolík, 
jak ho ihned pokřtili soupeři pro jeho 
výborné herní vlastnosti. Horny vnesl do 
hry svou házenkářskou bojovnost, a tak 
jsme slavně vyhráli.  Nakonec nám tedy 
bylo dopřáno to potěšení zvednout nad 
hlavu pohár a diplom. „Jo kdyby tu byl 
Michal, jedem na republiku,“ vzdychali 
jsme ještě v autě. I tak to pro nás zůstává 
jako velký úspěch. Za první a druhé místo 
jsme měli naplánováno stavit se v nějakém 
tom klubu, ale za třetí místo jsme se stavili 
na benzínce. Při jízdě si Gasi ohleduplně 
vystrkoval nohy z okna, díky čemuž dostal 
do huby. Gasi, Gasi.  

   
Martin Netolický 

Náš kouč se na zápas tak tvrdě 
připravoval, že nám nakonec 
v autobuse, chudák malej, usnul... 

chr... 

Jóóóó 

Obrovská radost našich reprezentantů po prvním zápase při 
první doslova vydřené výhře. Největší radost má samozřejmě 
náš kapitán, zkušený volejbalista Kamil Bělina.  

Jo Kačka, 
to je ta 
správná 
motivace. 

Proč tak blbě 
koukaj? Ha asi 
eště neviděli 
Gasiho, když 
hraje volejbal. 

Podpisy až 
na letišti 
hoši! 

Tak jsme zas rozsekali 
pár škol a můžeme jet 
do toho klubu ne. 

Hmm ehm 
hrrrr  

Všude dobře 
v Chabeřicích 
nejlíp... 

AHOOJ 

Kouč Mgr. Jindra Felix Pustka, Jiří Gasiorek, Petr Kovařík, kapitán 
Kamil Bělina, Martin Netolický, Ivoš Vlasák, David Hornát, Lukáš 
Tvrdík, Karel Valouch. 



Vážení čtenáři, 
 chtěl bych poděkovat panu 
učiteli Nulíčkovi, který nám pomohl 
založit novou e-mailovou adresu 
vseznalek@zszruc.cz. Na tuto adresu 
nám můžete posílat své připomínky 
k našemu časopisu. Teprve 
budoucnost ukáže, kam tato 
korespondence povede. Napadá mě, 
že i např. rodiče nebo žáci z jiných 
škol mohou publikovat své články na 
stránkách časopisu Všeználek. 
Třeba se stanou vaše dopisy dobrou 
inspirací ke článku, který napíše 
některý z našich stálých redaktorů. 
Nebo to může být pouze ohlas na 
některý z naších článků, ať už 
pochvalný nebo ostře kritický.  
 Dále na této straně 
otiskujeme první takovouto 
vlašťovičku, kterou nám napsal naš 
internetový čtenář F. Procházko 
z Kutnohorska. Chtěl bych mu za 
jeho pochvalný dopis poděkovat a 
doufám, že je vás víc takových, 
kterým Všeználek dělá radost. 

Jindřich Felix Pustka 
 
 
Od:   
ferda.prochazko@seznam.cz    
Komu:   vseznalek@zszruc.cz  
Datum:  30.5.2007 14:25:42  
Věc:  Ohlas čtenáře na dubnové 
číslo školního časopisu Všeználek 
 
Zdravím, 
potkal  jsem se s elektronickou podobou 
časopisu Všeználek. Ať už to byla 
obyčejná souhra náhod nebo zásah 
metafyzického hybatele. Stalo se. A tak 
teď bez začervenání mohu  klidně říci, že 
nic  takového nemá žádná škola na světě 
ani na žádné jiné planetě. Člověk by řekl, 
že je to obyčejný magazín. Dali tam  něco 
pro zasmání - jak umělci Hromadníkovi 
nastupují do hudebky. Je tam i  tichý 
rybářský sadismus, a nechybí 
ani  trošička  takového toho klukovského 
voyerismu (Kovařík).     
To všechno tvoří ale jenom slupku, pro to 
podstatné je potřeba se natáhnout poněkud 
hlouběji. Mě nejvíce  oslovil článek o 
kácovské škole. Vynikal rozsáhlou 
znalostí  problémů a bolístek  našeho 
současného školství. Ruku na 
srdce.  Kantořina nepatřila nikdy mezi 
lehounké rachoty, ale teď je to děs, běs: 
školní vzdělávací program (ŠVP), sběr 
víček od PET lahví, projektové vyučování. 

Navíc, dnes už každý žák má svou 
speciální úchylku, a tak jsou 
učitelé  zatěžováni, a to bez ohledu na věk 
a pohlaví, impotentní korespondencí s 
pedagogicko-psychologickými poradnami. 
Přeřazení nepohodlného žáka se dnes děje 
už výhradně nevybíravým nátlakem na 
rodiče. 
Všechny školy se topí v nekonečném 
oceánu chaosu. Každý ředitel víceméně 
stojí na křižovatce dvou cest. Jedna vede 
ke zničení, druhá k beznaději. Jak se 
správně rozhodnout? 
Proto takový nějaký Jenda Suchý potěší. 
Proč? V  obrovském chaosu, kakofonii 
pazvuků, pošetilých teorií a falešných 
proroků našel totiž enklávu, ostrůvek nám 
tak potřebné normality - kácovskou školu. 
Možná, že Kácovští prosekali třetí cestu, 
ani beznaděj, ani zničení. Zajímá  však 
Kácov ostatní ředitele? Máme s nimi sice 
soucit, ale nesmíme to přehánět. Ostatně 
soucit je vynález slabochů a česká škola 
slabochy nepotřebuje. Na druhou stranu 
jsou tací ředitelé, co si  žádný soucit 
nezaslouží, neb si nevidí ani na špičku 
nosu. Místo prevence a analýzy dovedou 
tak akorát jenom dusat ty 
nejnebezpečnějších ohníčky. Připomínají 
hysterické maminky, co o Vánocích s 
kyblíkem vody pobíhají od prskavky k 
prskavce. Přitom se všechno dá řešit tak 
jednoduše. 
Např. některé školy trápí tlustí tělocvikáři 
a staré tělocvičné nářadí. Proč neudělat z 
tlustého tělocvikáře koordinátora ŠVP. 
Tady se rozvaha, které mají tlouštíci na 
rozdávání, využije nejlépe. V době 
počítačů se velkým problémem stala 
zoofilie, a přitom není třeba nic vyšetřovat, 
nic hlídat, nic zamykat. Jak to?. Zhoršující 
se životní prostředí stejně povede k 
postupnému vymírání živočišných druhů. 
Bude se  tedy logicky snižovat  počet 

zvířecích sexuálních objektů. Sami vidíte, 
problém zmizí sám od sebe. A takových 
pseudoproblémů je ve školství celá řada. 
Vraťme se však k našemu Kácovu. Dnes se 
už ví a poslední sociologické studie to 
dosvědčují, že  se nám učitelé  rozdělili na 
dva tábory. Jedni pijí, neřkuli skoro až 
chlastají, a ti druzí na ně žalují. Je to jistě 
problém, ale ne v Kácově. Tady, a to autor 
neví (alespoň v článku to nezmiňoval), se 
podařilo oba tábory sjednotit. Tím nechci 
říci, že by se v Kácově ani nechlastalo, ani 
nežalovalo, ale našli tam správnou míru - 
chlastání i žalování. 
Divíte se tomu, kde jsem získal tak 
podrobné informace? 
Mám  bratranece  školníka, dnes už se asi 
říká technický ředitel.Někdo si řekne, že to 
nebude ten správn poradce, ale je.Naopak 
vyšší šarže mne vždy zklamaly. Kdysi 
jsem prodával svá vajíčka jednomu 
školnímu inspektorovi.. Stávalo se 
pravidlem, že mě chtěl při placení 
natáhnout. Najednou se rozpovídal 
o  problémech školství a myslel si, že 
přestanu smlouvat a zcela zpitomělý 
přijmu jím navrhovanou cenu za jeden kus 
vejcete. 
Vaše redakce by měla o takovýchto věcech 
psát co nejvíce a časopis Všeználek by měl 
mít v budoucnu celostátní akční rádius. 
Možná, i když o tom vážně pochybuji, 
máme někde v republice další Kácov, další 
školu pokrokových zkušeností. 
Přeji redakci hodně odvahy. Snad nikoho 
nenapadne ze strachu z redakce odejít. 
Nebyl by to dobrý příklad pro děti. A dále 
přeji tomu žáčkovi, co se podepisuje 
Martin Kovařík, aby v budoucnu něco 
zajímavého vyslídil na Moniku 
Moravcovou. 
                                                                                                                                                                           
F. Procházko, Kutnohorsko 

 
 
 



 

The Eiffel Tower was built for the 
International Exhibition of Paris 
of 1889 commemorating the 
centenary of the French 
Revolution. The Prince of Wales, 
later King Edward VII of 
England, opened the tower. Of the 
700 proposals submitted in a 
design competition, Gustave 
Eiffel's was unanimously chosen. 

At 300 meters 
(320.75m 
including antenna), 
and 7000 tons, it 
was the world's 
tallest building 
until 1930. 

Constructed in three stages, the 
cathedral was completed in 1250.This 
period witnessed Paris coming into its 
own force as a center of political 
power and commerce. No expense 
was spared in creating a church that 
would reflect the capital's newly won 
prestige. 

The Eiffel Tower 

Notre Dam 

Versallies gardens 

Versailles is more than a palace 
surrounded with beautiful gardens. It 
also has a huge park where one can 
discover two small castles named 
Grand and Petit Trianons, former 
summer residences for the Kings . 

Paris is the capital city of France. 
It is situated on the River Seine, in 
northern France, at the heart of the 
Île-de-France region ("Région 
parisienne"). Paris has an estimated 
population of 2,153,600 within city 
limit (2005 est.).[2] The Paris urban 
area has a population of 9.93 
million [3] and a commuter belt 
around the same completes the 
Paris "aire urbaine" (roughly: 
"metropolitan area") that, with its 
population of 12 million,[4] is one 
of the most populated areas of its 
kind in Europe.[5] Tuto anglickou fotoreportáž z Paříže připravil pro Všeználek Martin Netolický. 


