
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

            
            
            
            
            
            
            
            

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

            
            
            
            
            
      
      
      
      
      
      
      

Redakce se 
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Milí čtenáři, 
je tu další , vámi oblíbený,  „Všeználek“. Najdete 

v něm články, rozhovory, sportovní dění a nechybí ani móda, 
vaření a spousta dalších vtipných a zajímavých informací. Určitě 
si v časopisu každý najdete to své, co vás zajímá a co máte rádi.  
Určitě je dobře, že naše redakční rada se stále rozrůstá. Přibyli 
noví dopisovatelé: Martin Kovařík, Michal Mandelík, Pavlína 
Pajerová a Ondřej Bílek. Rozšířil se i tým grafiků: Vojta Příhoda 
a Petr Martiňák. Všichni doufáme, že časopis se bude nadále 
zlepšovat a bude nadále narůstat počet čitatelů. Všeználka si 
můžete prohlédnout i na internetu. Je umístěn na stránkách naší 
školy (www.zszruc.cz).  
Hodně úspěchů v roce 2007. Ať se vám vše vydaří tak, jak byste 
chtěli.                                   

Johana Růžičková                                                                                                                

 
Jak se Vám líbí náš časopis? 
Ráda si ho vždy přečtu. 
 
Co máte nejraději na škole? 
Přestávky, volné hodiny a tělocvičnu. 
 
Považujete se za mírnou nebo přísnou učitelku? 
Jsem velmi přísná, když je to potřeba. Jsem mírná, když se s dětmi 
dá vyjít po dobrém. 
 
Co nejraději vyučujete? 
Nejraději němčinu ve svých oblíbených třídách.  
 
Jaké máte zájmy, koníčky? 
Ráda chodím ven, plavu, hraju tenis, jezdím na kole, sedím u ohně, 
setkávám se s kamarády, čtu, poslouchám hudbu, učím se cizí 
jazyky, povídám si se zajímavými lidmi, spím pod širákem, cestuji, 
vracím se na oblíbená místa, vsázím se, mám ráda dobré jídlo a pití. 
 
Učitelé mi pověděli, abych se Vás zeptal, jestli se nechcete 
odstěhovat do Prahy. Jelikož jsem nechápal proč, zeptám se Vás. 
Prozradíte mi, proč jsem se právě na tohle měl zeptat? 
Jedná se o další z vtípků pana učitele Radila a pana učitele Pustky. 
Rádi si takhle dělají srandu a tu si teď udělali z tebe. Oni dobře 
vědí, že Praha není místem, kde bych chtěla trávit svůj život. 
 
A nechtěla byste se odstěhovat někam jinam? 
Možná. Protože Zruč už není městem, kde bych byla příliš 
spokojená. Změny, které se tu dějí a celková nálada ve městě nejsou 
právě ideální. 
 
A co Váš osobní život, žijete s někým? 
Můj osobní život je naproti tomu šťastný. Žiju se svým přítelem a 
s Liškou (můj pes). 
 
S paní ředitelkou jste navštívili Mnichovskou školu. Povězte nám, 
jak probíhalo jednání, čeho vaše návštěva dosáhla a jaký z toho 
celého máte dojem? 
Chtěly jsme navázat spolupráci. Nejednalo se o klasické 
vyjednávání, pouze jsme oslovily vedení školy ohledně možné 
spolupráce. Pak jsem sledovala způsob výuky a celkové fungování 
té školy, mluvila s dětmi a s učiteli. Uvidíme, jak se to dál bude 
vyvíjet. 

 
V dnešním čísle máme rozhovor s žákem Honzou Švandou, známým 
též pod přezdívkou „Dudák.“ V jakém světle ho vidíte, jaký na Vás 
dělá dojem? 
Ve velmi rozporuplném. 
 
Máme zde také článek o velmi vzácném charakteru pana učitele 
Radila, jak on na Vás působí?  
Nevím, jestli se zde mluví o vzácném charakteru, spíše se jedná o 
neuvěřitelnou podobu pana Radila a té seriálové postavy. Každá 
škola musí mít svého seriálového hrdinu. A my ho naštěstí máme. 
 
Máte na závěr nějakou historku ze školy nebo ze života? Třeba něco 
poučného nebo zábavného? 
Mám. Ale poučovat nikoho nechci a ty zábavné se do tohoto 
časopisu nehodí. 

 
Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům, cokoliv? (třeba aby ho 
finančně podporovali) 
Čtěte tento časopis, piště zajímavé články. Můžete nosit finanční 
příspěvky (Martinu Netolickému nebo do našeho kabinetu), 
popřípadě nějakou čokoládu (do našeho kabinetu). Děkuji.    
 

Na otázky Martina Netolického odpovídala Marcela Volfová  



 

Okinawa nebo Kácov? Kam povede Péťova cesta? 
 Karate-do v překladu cesta 
prázdné ruky je velmi starý sebeobranný 
systém boje beze zbraně rozvíjející se po 
staletí na malém ostrůvku zvaném 
Okinawa, který je součástí souostroví 
jménem Ryu-kyu. Karate-do oproti jiným 
bojovým uměním se rozvíjelo z důvodu 
sebeobrany proti Japoncům. Do roku 
1901 se karate vyučovalo výhradně 
v utajení a odhalení učitele se trestalo 
jeho smrtí, proto se vyučovalo hlavně 
z otce na syna. Zveřejnění karate bylo až 
v roce 1901 a to mistrem Iatsusune Itosu. 
První veřejná ukázka se uskutečnila roku 
1915 na Okinawě, druhá 1921 taktéž na 
Okinavě ku příležitosti návštěvy 
japonského prince Hirohita, kterému se 
karate natolik zalíbilo, že se uskutečnila 
první ukázka v Japonsku a to roku 1922. 
Takže žádný z japonských stylů karate 
nelze považovat za tradiční formu umění 
prázdných rukou. Některé techniky karate-
do mohou protivníka zabít nebo v lepším 
případě agresora zmrzačit.  
Dokonce i ve Zruči je karate klub, jmenuje 
se Okinawa karate kai Panter a je pod 
vedením Tomáše Ulricha. Měsíční 
pernamentka vás vyjde na 250 Kč.  
Tréninky probíhají každý pátek od 18 do 
20 hodin. Cvičit může skoro každý od  

Jistě 
všichni z 
naší školy 

znáte 
pana 

učitele 
Radila. 

Není vám 
na něm 

něco 
povědom

ého? 
Jistě, 

někomu 
ano, 

někomu 
ne. Ale 
ten, kdo si 

toho 
všiml, asi 

přesně 
neví, o co jde!? Já jsem hledal podobnosti 
ve filmech, ať už  v hraných či 
animovaných. Pak jsme tomu s klukama 
ze 7.B přišli na kloub. Tipuji, že aspoň 
polovina celé naší školy pravidelně 
sleduje Simpsonovi a jejich příhody. 
Pokud jste si toho do teď nevšimli, pan 
učitel Radil je podobný Flandersovi, 
sousedovi Homera Simpsona. Troufám si 
dokonce říct, že ti lidé, co vymysleli a 
ztvárnili tento seriál, si vzali z pana Radila 
přímý námět. Typické, půlkulaté brýle, 
hnědý knírek, též i hnědé vlasy. Tak to 
jsou znaky „našeho“ pana učitele Radila. 
A ten, kdo se ještě nedíval na tento seriál, 
vřele ho doporučuji. Dávají ho na ČT 2 ve 

všední den v 19.30 a v neděli v 18.40. 
Možná se producenti a scénáristé 
z Ameriky byli podívat do České republiky, 
konkrétně k nám do Zruče, možná i k nám 
do školy. Zajímavé ale je, že si jich zde 
nikdo nevšiml a nenechali u nás ani 
památky. Myslím, že pan Radil nemá 
dvojníka ani v ČR, ani na celém světě. 
Tento typ osobnosti je nenapodobitelný. 
Určitě má někdo na Zemi dvojníka, ale 
pan učitel Radil………No, pan Radil by asi 
měl jít k soudu, kde by měl na Americe 
vysoudit pár ,,melounů“ za to, že ho 
ztvárnili v seriálu. Myslím, že by to bylo 
docela dobře možné, protože v novinách 
jsem nedávno četl, že jedna dáma 
v Německu zažalovala jednu tamější 
restauraci, že od personálu nedostala 
brčko do Coca Coly! Prý na nich vysoudila 
pěkných pár desítek tisíc marek.? Už 
proto si myslím, že pan učitel by mohl mít 
konto v bance jako pan prezident, nebo 
jako jiné slavné osobnosti. To by už zde 
asi neučiteloval, protože každý, kdo má 
tučné konto, dozajista nepracuje a nehne 
ani prstem. Tak mu to nikdo neříkejte, 
moc by nám zde tento typický učitel 
chyběl.  
Michal Mandelík, 7.B mladých po 
důchodce.                                   
    
    
    
    

    
    
 

autor článku: Petr Matoušek, 4 kyu 

 



 Ukázka pilkerů 

 
Pokusím  se Vám přiblížit techniku lovu 
na dírkách. Musím se přiznat ctěným 
čtenářům, že jsem touto technikou ještě 
nechytal. Avšak toužím jednou přijít 
k zamrzlému rybníku nebo přehradě, 
vyvrtat díru do ledu a malinkým 
proutkem začít chytat. Letošní zima 
takové potěšení rybářům zatím 
nepřinesla. Moje maličkost měla letos 
náhodou naplánován taky takový lov na 
dírkách, ale zabránilo tomu ono 
prachmizerné počasí. A tak mi nezbývá 
než o lovu na dírkách jenom tlachat. 
Nemyslete si, že Vám nic neřeknu 

naštěstí mám strýce a bratrance, kteří tuto 
techniku poznali velmi důkladně. Z jejich 
vyprávění u kafíčka člověk hodně pochytí 
a zbytek si domyslí. Takže se nedivte, 
když si teď zahraji na opravdového 
profíka a specialistu. Začněme s tím, co 
můžeme v zimě lovit. Na dírkách lovíme 
dravce, nejčastěji pstruhy a štiky. Za 
nástrahu nám poslouží nástražní rybička 
nebo umělé nástrahy zvané pilkery a 
maryšky, předpokládám, že jste tyto 
názvy ještě neslyšeli. (viz. obrázek) 

Jak už jsem řekl, chytáme na proutky 
trpasličí velikosti s podobnými navijáky. 
Tak tedy přijdeme k zamrzlému rybníku. 
Vyzkoušíme pevnost ledu, což je velmi 
důležité. Nejednou se stalo, že se rybáři 
vydali na dírky. Samozřejmě moc dobře 
věděli, kdy led vydrží a kdy zkrátka ne. 
Řekněme, že v tu dobu začínala obleva, 

na ledě se třpytily místo sněhových 
vloček kaluže vody. No a nebyli by to 

rybáři, kdyby si na zahřátí nevzali trochu 
alkoholu. Tak se stalo,že se pod nohama 

dvou podnapilých rybářů rozlehlo 
zlověstné křupání a oba se probořili do 
ledové vody. Jaké je potom pozdvižení, 

když na louce přistane vrtulník 
s červeným křížem. Zbývá jen dodat, že 

neštěstí nechodí daleko.  
 

 
 
 
 

 
Tuhle techniku rybářský svaz příliš 

nevyužívá, je to spíše otázka 
soukromníků. Techniku lovu na dírkách 
necháme našim kolegům ze severu, do 

našeho mírného pásu nepatří. Ačkoliv si 
myslím, že lovit v zimě v bezprostřední 
blízkosti ryb přináší obrovský zážitek. 
Nevýhodou této techniky, stejně jako 

celého rybaření je finanční náročnost na 
to, že můžeme chytat jenom pár měsíců 

v roce, se to opravdu nevyplácí.  
 

POZNÁMKA: Veškeré fotografie byly 
jednoduše stáhnuty z internetu, jelikož 
autor neměl tu možnost účastnit se lovu 

na dírkách.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rybář v akci, všimněte si 
opravdu malé díry v ledu.  

Speciální, ruční vrták na led. 

Královský úlovek … 

Pstruzi duhoví (forma jezerní), nejčastější úlovek v lovu na dírkách. Jsou 
vyšlechtěni v sádkách a vykrmeni speciálními granulemi, navzdory tomu, 
že jsou draví. Jsou určeni ke sportovnímu rybaření, ale stejně tak se hodí i 
na pekáč.  



 
Až příliš často dochází k tomu, že 

spisovatel opakuje v různých dílech navlas 
stejné motivy. Navíc každý literát má taktéž 
svá oblíbená prostředí . No, a podobně  jak 
sťastně rozvedená zoufalkyně , i on si  vybírá 
stále stejné lidské typy /předobrazy svých 
postav/. Někteří zasvěcenci tvrdí, že spisovatel 
píše vlastně celý život jednu knihu. Vydává 
sice různá díla, ale to jsou jen varianty, 
vylepšené prototypy, té jediné celoživotní 
knihy. Literát je zkrátka maniak, co páchá 
stále stejný zločin. 

Dospělý spisovatel se příliš neohlíží 
na čtenáře. Do psacího stroje klafe hrdý 
intelektuál, jež se chystá poprat třeba s celým 
vesmírem.Ve skutečnosti  je to outsider non 
plus ultra, který v  životě nevylezl ani na ten 
nejnižší strom, který  se pilně učil, který  při 
zkoušení nebyl skoro slyšet, či dokonce 
koktal. Teď je svědomí národa a nastavuje 
zrcadlo, kde má být k vidění obraz světa. Přes 
svoje shůry dané poslání však 
sám nevidí, že to zrcadlo je 
nutně křivé frustracemi, 
nepofoukanými dětskými 
bolístkami a všelijakými 
komplexy.   
 Karel Čapek byl 
outsiderem. Od první do 
poslední knihy táhnul za sebou 
s podobnými motivy, 
prostředími a postavami i 
všelijaké osobní haraburdí 
nesplněná přání nemocného 
človíčka, vyděděnce z krutého 
dětského kolektivu a toho, kdo 
až příliš těžko prožívá často jen 
vybájené  citové problémy. V době, kdy začal 
publikovat , ho  každý po ramenou neplácal.  
Ferdinand Peroutka se divil, jak T.G.M.  toho 
„zahrádkáře“ a „pejskaře“ převychovává 
k obrazu svému.  

Přesto se dneska na něj díváme jako 
na prvorepublikovou ikonu. Proč?  

Čapek je hluboce pravdivý. Zná 
míru a je kontinuita sama o sobě.  Zkrátka 
poslední výhonek nacionalistické obrozenecké 
tradice, který hezky rozkvetl, ale plod žádný 
nevydal. Nikdo se nechytil štafetového kolíku. 
Nikdo jej nenásledoval.Čapkův osud se vyvíjel 
příznačně. První republika zkrachovala. On 
předčasně zemřel. Výhonek nesměl vydat 
plod. V protektorátním provizoriu a rudém 
světě zítřka nebylo pro podobné Čapky místo. 
 Pocházel odněkud z Podkrkonoší. 
Z doktorské rodiny.V časech CaK monarchie, 
kdy se spisovatel narodil, nebylo na venkově 
většího inteligenta než doktor. Každý 
inteligent nosil dvojí tvář. Povinnost jej vázala 
k německému Rakousku. Cit , anebo  lenost 
k českému národu. Nejde to rovnou zavrhnout.  
Dvojí tvář je veskrze potřebná věc. Chrání nás 
proti fanatismu, ale bohužel nás také brzdí ve 
vášni a romantice. Přes všechnu píli, přes 
všechno vzdělání, přes prvenství při 
osvojování pařížského umění, zůstává  nositel 
dvojí tváře jen a jen maloměšťákem. Takové 
byly všechny Čapkovy postavy a asi i takový 

byl autor sám. Kdo ví, maloměšťáctví  je 
možná jediný recept pro tento svět.  

Karel Čapek hodně napsal. Najdeme 
u něj všechny vyplaveniny módních vln, co se 
tehdy rozlévaly po české literární zahradě. 
Vytvořil psychologická dramata „Loupežník“, 
„Matka“. Svedl i zapráskat satirickým bičem  
„Ze života hmyzu“, „Válka s mloky“,. Často  
se zatoulal  i do krajně nevznešeného kraje 
bulvární literatury „Marsyas, čili na okraj 
literatury“, dovedl postrašit i před hnědým 
nacistickým morem a celosvětovou zkázou 
„Bílá nemoc“, „Krakatit“.  

To úporné  hledání oné ideální 
celoživotní knihy je nejvíce patrné na  trilogii 
„Hordubal“, „Povětroň“ a „Obyčejný život“ . 
Sám Čapek si od té věci dost sliboval. 
Kritikové však velmi  nejásali.  Snad právě 
proto prohál v nominaci na „Státní cenu  
prezidenta republiky“ za rok 1934. Skončil  
tehdy až třetí za Olbrachtovým „Nikolou 
Šuhajem“ a Vančurovou „Markétou 
Lazarovou“. 

Jednotlivé části 
trilogie spojuje  téma pravdy. 
Pravda patří spíše do filozofie 
než do literatury. Literatura je 
výmysl , fikce, zábava. Pravda 
to se hodí tak akorát na 
poklidné mudrování špatně se 
pohybujícího pána, co sedí u 
krbu v houpacím křesle a má 
kostkovanou deku na kolenou. 
Čapek  na to šel jinak. Téma 
pravdy krajně zrelativizoval, 
čili znejistil. Kde chybí 
jistota, přichází úzkost. Strach 
před budoucností  je jeden 

z hlavních rysů Čapkovy tvorby. A, co se 
pravdy týče. Má ji každý jedinec, a každý 
ouřad . Přes to nejede vlak.  Nikdo se 
nedokáže dohodnout ani na skutečnostech , 
které jsou podloženy fakty.  „Je selka mladá 
nebo stará? Je Hordubal slaboch nebo rváč?“ 

Dílo jako celek představuje vlastně 
tři etapy celoživotního spisovatelského 
lopotění. A zase jsme u té celoživotní knihy.  
První část trilogie „Hordubal“ je detektivka, 
příběh z černé kroniky. Rusínský gazda 
přijede po letech z Ameriky domů. Odcizená 
manželka se dá do holportu s čeledínem a 
hospodáře zavraždí. Příběh převzatý ze 
skutečnosti autor zpracoval s pilností 
pochváleného školáčka. Maximálně se  
soustřeďuje na detail.Takhle pracují 
začátečníci.  Řídí se podle:„Kdo ví, co je 
důležité? Napíšu radši všechno“        
 „Povětroň“ je věcička veskrze 
romantická. Nad pochroumaným tělem 
leteckého pasažéra se sklání tři postavy – 
jeptiška, jasnovidec a básník.Podle často až 
kuriozních indicií  každý zvlášť sestavuje 
příběh jeho života, a to každý podle svého 
gusta. Jeptiška si vybere sen – zjevení, příběh 
je moralita, kde nechybí vina a vykoupení. 
Jasnovidec hádá podle hvězd a energií. Básník 
si k tomu svému příběhu vezme na pomoc 
všechno literátské – fantazii, zkušenosti, 
logickou kombinaci i trošičku té chytrácké 

vyčuranosti. Autor tady jakoby stojí na startu 
další etapy spisovatelské práce. Etapy bravury. 
„Jsem dobrý, mohu nechat fantazii 
rozběhnout, jak chci.Už ji umím zkrotit a 
ukočírovat to všechno do zajímavého tvaru“. 
  Třetí část „Obyčejný 
život“  vypadá jako realistická povídka. 
Stárnoucí železniční úředník  vzpomíná na 
svůj poklidný a tím pádem trochu nudný život 
. Z troškou představivosti by se tady daly najít 
i všelijaké autobiografické prvky. Nad 
spisováním se zatahuje opona. Poslední etapa 
jednoho spisovatelského života. Návrat ke 
kořenům. Návrat tam, kde to všechno začalo.  
Musí to ovšem vypadat jako návrat na štítě. 
Musí to vypadat tak nějak takto:„Jsem virtuoz. 
Mohu si všechno dovolit. Z banality udělám 
velkolepou věc.“  

„Hordubal“ je psán v ich – formě /1. 
osoba jednotného čísla/ , ale pouze do doby 
než je hrdina zavražděn. Pak se z příběhu 
stává objektivní vyšetřovací spis. Postavy mají 
variabilní proměnlivé charaktery. Chování 
navenek a vnitřní život jsou v dokonalém 
rozporu. V tomto punktu se Čapek diametrálně 
odlišoval od Vladislava Vančury, který svoje 
hrdiny tesal jak z žulového balvanu. Zkrátka 
pevné , i když prosté a přesto patetické 
charaktery.  To Čapkovy figury jednají 
všelijak. Dobře i zle. Relativizuje se tady 
vlastně  židovsko křesťanský protiklad dobra a 
zla . Ostatně dvojí tvář nám ani jinak jednat 
nedovolí. 

„Povětroň“  jsou vlastně tři příběhy 
v jednom . Na své si tady přišla Čapkova 
sečtělost a novinářská  vševědoucnost. Dílo 
má nejblíže k románům “Válka s mloky“ a  
„Krakatit“. I zde se, jen tak mimochodem, 
mihne postava dívky , jak  jinak krásné , čisté 
a energické, která se pokusí přivést hrdinu na 
tu správnou cestu. 

V „Obyčejném životě“ je 
nejednoduchost lidské existence zobrazena 
nejlépe. Všechno zde končí myšlenkou, že 
člověk není bytost, ale segment, neboli kousek 
bytosti. Celá a úplná lidská existence je 
složenina různých lidských bytostí. Každý 
z nás je částečně milenec, částečně vrah, 
trochu dobrotisko, trochu šílenec, někdy 
poctivec, jindy zrádce bez uzardění.  

Hodně se napsalo o Čapkově stylu. 
Sám autor svůj výraz cizeloval tím, že text 
předčítal nahlas a opravoval obtížně 
vyslovitelná slova. Nepěkné hlásky nahrazoval 
jinými, libozvučnějšími. A to je právě ono. 
Každá  věcička z jeho autorské dílny působí 
rozšafně a přes svou spisovnost vypadá 
hovorově. Jedná o trik převzatý z bulváru. 
Distance mezi čtenáři a tvůrcem má být, co 
nejmenší. „Tvrdé jádro“ české kritiky by  dnes 
Čapka věru nepochválilo. Nicméně není 
jednoduché tímto jazykem řešit složité 
filozofické otázky. Karel Čapek to dokázal. 
No, alespoň v zeměpisných délkách a šířkách 
české kotliny. A proto je trilogie vskutku 
„majstrštyk“ experimentální beletrie.  
 
Vladimír Radil 

 



 

 
Šesté třídy se hned po vánočních prázdninách 
vydaly autobusem do Vlašimi, do  Ekocentra a 
do hvězdárny. Šestá A šla jako první do 
Ekocentra a druhá třída vyrazila do hvězdárny. 
 V Ekocentru jsme se dozvěděli něco 
a batikování a povídali jsme si o barvách. 
Když jsme se dozvěděli vše potřebné 
k batikování, usedli jsme ke stolkům a zkusili 
jsme si nabatikovat své tričko nebo jiný oděv 
různými vzorky batikování. Když byla trička 
vyvázaná, dali jsme je obarvit do odstínu, 
který jsme si vybrali. Než se trička obarvila, 
promítala nám paní z Ekocentra fotografie 
různých zvířat a jejich zbarvení. Když jsme si 
prohlídli všechny obrázky, byla trička 
obarvena a my si je rozdali. 
 Poté jsme se vyměnili se třídou 6. B 
a šli do hvězdárny. Tam nám promítli krátký 
film o naší sluneční soustavě a dozvěděli jsme 
se něco zajímavého o planetách. Víte proč 
bylo Pluto vyřazeno z planet sluneční 
soustavy? Jeden z hlavních důvodů je, že 
nesplňuje základní podmínku 
charakteristickou pro každou planetu. Není to 
totiž koule, má nepravidelný tvar. Nemalou 
roli, jak nám řekl zaměstnanec hvězdárny, 
sehrálo také lobování vydavatelů učebnic. 
Nyní totiž jsou všechny učebnice zastaralé a 
budou se muset časem vyměnit. Potom jsme se 
přesunuli do místnosti zvané kopule. Mohli 
jsme se podívat do dalekohledu, ale protože 
nebyla noc, nedívali jsme se na hvězdy, ale na 
les. Pan nám dával otázky a ten, kdo 
odpověděl správně, dostal malou odměnu 
(např. nálepku, knihu). Ve hvězdárně jsme si 
také mohli koupit nějaký suvenýr. 
 Pak jsme jeli pro 6. B k Ekocentru, 
abychom odjeli společně domů. 
 

Pavlína Pajerová  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V pátek 5. ledna jela naše třída 2.A 
na výlet.Cílem naší cesty byla Vlašim. 
Nejprve jsme jeli na hvězdárnu. Na 
hvězdárně jsme šli na střechu a tam jsme se 
koukali do dalekohledu a pán nám vyprávěl o 
planetách. 
 Potom jsme sledovali pohádku o 
Rákosníčkovi. Ve hvězdárně jsme si ještě 
prohlédli otáčecí střechu a další dalekohledy. 
                Další naše zastávka byla 
v ekocentru. Tam jsme si povídali o přírodě, 
o zvířatech a jejich stopách. 
 Potom jsme se šťastně vrátili domů. 

Ondřej Bílek 2.A 
 



 
 
 

 
Víme, že vloni jsi byl několikrát odhalen, jak si 
př

episuješ známky v žákovské knížce, a letos jsi si pořídil žákovské knížky dvě, jednu na dobré a 
druhou na špatné známky. Proč to pořád děláš, když je tak pravděpodobné, že se to prozradí?  
Přijdou na člověka okamžiky, kdy je ke všemu hluchý a slepý a udělá to, co vlastně udělat 
nechce. 
 
Často urážíš své kamarády a spolužáky. Proč to děláš, když sám nedokážeš přijmout 
sebemenší žert směřovaný na tvou osobu? Mám namysli např. tvou přezdívku Dudák, kterou 
tak nesnášíš. 
Já je neurážím, já provádím jejich objektivní kritiku. Že se občas někdo pro pravdu zlobí, za 
to já nemohu. A co se týká těch urážek vůči mé osobě, jsou to opravdu jen urážky bez 
jakéhokoliv reálného podkladu a jsou vyvolané jakousi zlomyslnou pomstou malicherného 
okolí vůči mé osobě. 
 
Ve svém ročníku jsi na škole celkem známá osobnost. Máš hodně kamarádů, pro které jsi 
vlastně vzorem. Čím jsi si toto postavení vydobyl? 
 
 
Člověk by se neměl chlubit, ale jak oni sami tvrdí a rádi a často mi to říkají, převyšuji je ve 
všech směrech. 
 
Jaké si myslíš, že jsou tvé silné a naopak slabé vlastnosti?  
Jsem pohledný a dobře vybaven do života. 
 

Máš nějakou přítelkyni nebo dívku, s kterou by jsi chtěl začít chodit?  
Člověk je jenom oblečená opice a na opicích není vůbec nic monogamního. Taktéž i já 
podobně jako většina primátů v mém věku nemám stálou přítelkyni, ale TEĎKA BYCH 
CHTĚL CHVÍLI CHODIT S GÁBINOU FIALOVOU. 
 
Jaké jsou tvoje koníčky? 
Jak jste mohli poznat z předešlých odpovědí, je to v první řadě zoologie.  

 
Jaký máš postoj k alkoholu, cigaretám a jiným drogám? 
Nechápu kamarády, kteří si ničí zdraví kouřením a pitím alkoholu. Neustále se jim to snažím 
rozmlouvat a to se mi docela daří. 
 
Je to pravda, že jsi od jisté doby padlý na hlavu? 
Nejsem padlej na hlavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V dnešní uspěchané době mnohdy 
není čas na přípravu jídla. Nepřijde někdy 
máma z práce, na stojáka  shltne kousek rohlíku 
a zase běží? „Mám pravdu, že jo?“ Co kdybyste 
jí k tomu rohlíku udělaly aspoň nějakou 
pomazánku?   
   

Sýrová pomazánka se salámem 
 
Potřeby:  70 g rostlinného tuku, 200 g taveného 
sýra, 75 g měkkého salámu, 2 vejce natvrdo, 25 
g cibule, 20 g hořčice, 1 lžíce mléka, sůl,  
pažitka    

    
   
Postup:  Do vyšlehaného rostlinného tuku 
postupně zašleháme tavený sýr, mléko, 
nadrobno nakrájený salám , nahrubo 
nastrouhaná vejce, jemně krájenou cibuli, 
trochu sekané pažitky, hořčici a sůl. 
 

Dobrou chuť  přeje Anna Navrátilová!!!

  

Do nového roku s novou módou a do 
nového obchodu za mladou módou! Jaké 
oblečení bude nejvíc „In“ ?   
   

Tak to mohu říci úplně na 100 %. 
Letos se bude nosit hodně pestré oblečení 
s nášivkami, ale i jednobarevné. Ashley 
Simpson se tedy rozhodně módní policie bát 
nemusí! Naopak !  I když nepodléhá módnímu 
diktátu, tak ji nikdy neuvidíš  v „total out“ 
modelu. Má styl  a  vkus , a to je záruka jejího 
úspěchu. V přední linii jejího šatníku najdeš 
jednoduchá trika, rovně střižené džíny 
s cigaretovými  nohavicemi a hlavně army saka 
a bundy. 
 

Typy pro holky na rande 
 
Stylové: Když chceš vypadat stylově, vzala 
bych si na sebe proužkované triko s hlubokým 
výstřihem a pod něj třpytivé tílko doplněné 
stříbrnou balónovou sukní  s černými leginami.
    
   
Sexy: Můj tip na první rande. Jdi rozhodně 
hodně sexy. Toť je fialové tílko na ramínka 
s volánky, džínová sukně s nýtky na kapsách a 
páskové střevíčky.  
 
Tak to je pro tento měsíc vše! 

Anna Navrátilová 

Výchovný koncert 
 
Na naší škole se před nedávnem odehrál výchovný koncert.Měl nás upozornit na to, co 
ostatně všichni dobře známe, že nemáme brát drogy a kouřit cigarety.Představení 
probíhalo v hale a účinkovali na něm dva páni Vypravovali nám o svých celoživotních 
zkušenostech s drogami. Říkali nám, kolik času  zabere člověku kouření, když si dá  
každou hodinu cigaretu a jak nám mohou drogy zkazit život. Do toho všeho  zapojovali 
zpěv a  hudbu ,která se týkala zase drog. Koncert trval asi hodinu a i když už jsme ve 
škole zažili lepší věci, stejně to bylo docela poučné a zábavné.  
   

Johana Růžičková 



 
 
Ve dnech 16 a 17. prosince 
2006 se v Chrudimi konal 
házenkářský turnaj starších 
žáku. Zruč dostala pozvánku, 
a tak jsme se v sobotu 
odpoledne mohli vypravit po 
trase Čáslav, Heřmanův 
Městec a Chrudim. 
 Poté, co jsme si 
v šatně uložili věci, šli jsme se 
podívat do zrekonstruované  
haly, kde se ještě konal turnaj 
ve volejbale. Proto jsme se 
mohli v klidu připravit na první 
zápas s domácí Chrudimí. 
Nicméně nepřipravili jsme se 
dobře a prohráli jsme. Ještě 
před zápasem jsme se 
dozvěděli, že Honza  Pitrák  
nebude chytat kvůli zraněnému 
kolenu. Byla to sice velká rána, 
ale sebevědomí nám rozhodně  
nechybělo. 
 Chrudim na nás hned 
od začátku vyrukovala s tvrdou, někdy 
až  brutální hrou, ale rozhodčí 
nechával některé zákroky  na naše 
hráče bez povšimnutí. Zápas to byl  
velmi vyrovnaný jen do té doby, co 
jsme neubránili spojky domácích a ty 
jsme neubránili hned na začátku. 
Prohra 22:19 byla docela  šťastná.  
 Večer nás čekal zápas 
s polským týmem Lubin B. Nevedli 
jsme si špatně, ale soupeř  byl 
v koncovce šťastnější  a vyhrál  20:17. 
Poté jsme šli na večeři do hostince  „U 
Modré Hvězdy“, která se po celý turnaj 
starala  o naše žaludky. 
 Po večeři jsme  se odebrali 
do školy, která měla být  naší ložnicí. 
Prostor  byl velký, takže každý měl 
dost prostoru. Před večerkou, kterou 
trenér určil na 23.00 začala  volná 
zábava. Většina se rozprchla po 
Chrudimi a kochala se městem. Po 
prohlídce náměstí se  Jan Švanda, 
Pavel Roub, Martin Kovařík a Lukáš 
Vávra pomodlili před kostelem. 
Nechybělo ani kropení 
svěcenou Poděbradkou.  
 Po návratu do 

školy jsme někoho našli již ve 
spacákách, ale klid nebyl. Například  
Toma Korela vzbudili Němci a on se 
šel zabarikádovat  na WC. Po  půlnoci  
se zábava rozběhla  ve velkém (Jan 
Švanda). Jenže  někteří byli unavení  a 
chtěli spát. Jiní jím spánek nechtěli 
dopřát, a proto se spáči přemístili na 
chodbu  a spali na židlích. Nespavost 
udělala své (Lukáš Vávra). I proto 
jsme prohráli  i s Lubiní „A“ výsledkem 
23:12. Zápas byl v jednoznačné režii 
Lubině. Dále nás čekal klíčový zápas 
s Ivančicemi. Tento zápas byl velmi 
vyrovnaný, ale v koncovce jsme  
udrželi nervy na uzdě  a zbytečně 
nezpanikařili. Radost po zápase byla 
po výsledku 19:16 obrovská. Po obědě 
nás čekal zápas s Uničovem,  
nejlehčím týmem. Potvrdili jsme úlohu 
favorita a vyhráli jsme 23:13. 
 Skončili jsme čtvrtí, tedy 
těsně pod „bednou“. I tak byl trenér 
vcelku spokojen.  Střelecky se dařilo 
Honzovi Švandovi, Pavlu Roubovi a 

Lukáši Vávrovi. Dík patří trenéru 
Jindrovi Pustkovi za velkou trpělivost  
a dále rodičům za kapesné a pomoc 

s dopravou do 
Chrudimi. Po vyhlášení 
jsme dobalili věci  a dali 
se na cestu domů. 
 
Sportu zdar! Jiskře 
zvlášť. 
  
Za Jiskru hráli: 
Matěj Nikodím, Jan 
Pitrák, Tomáš Korel, 
Jan  Švanda, Pavel 
Roub, Martin Kovařík, 
Lukáš Vávra, Dan 
Fantys, Šimon Švec, 

Jakub  Ryšavý, Ondřej Červinka, 
Patrik David.  

                                                                             
autor článku: Martin Kovařík 
foto: Felix 
grafika: Petr Martiňák                                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horní řada zleva: Jan Pitrák, Lukáš Vávra a za ním schovaní 
Daniel Fantys a Matěj Nikodím,  Pavel Roub, Jan Švanda, 
Jakub Ryšavý, Martin Kovařík, Tomáš Korel. 
Dolní řada: Patrik David, Ondřej Červinka, Šimon Švec. 

Na jídlo jsme 
chodili do 

hostince „U 
Modré Hvězdy“ 

K večeři jsme měli kuřecí 
maso na kari s rýží . Bylo to 

dobrý žrádýlko, škoda, že mě 
Martin polil limonádou. 


