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Honzík Berka

Úvodem bych vás chtěla
pozdravit jménem redakční
rady časopisu Všeználek.
Dlouho jste nás nečetli. Ono se
teď dohromady nic neděje. Na
Slovensku umřelo siamské
dvojče. U nás to už už
vypadalo, že se něco stane.
Nakonec se tady nic nestalo.
Dvě učitelky totiž chtěly před
prázdninami odejít. Jedna do
ASMA a ta druhá do TESCA.
Ale rozmyslely si to a zůstávají.
Pomalu rostou naše řady. Do
redakční rady nastoupili Tomáš
Pajer a Jiří Viktora z 9.B,
V časopisu najdete nové
články, třeba o rapu, hip-hopu a
dalších jiných cool hudebních
stylech, jejichž hudbu tak ráda
poslouchá naše generace.
V žádném čísle časopisu
nesmějí chybět drby, ostatně
nepsaný kodex redaktora
Všeználka to jasně říká. Budou
zde i další oblíbené články
z dětského parlamentu,
školních akcí a zajímavostí
z naší školy. Toť vše.
Na počtenou
Johana Růžičková
a Vladimír Radil

Chtěla bych vzkázat vašemu
reportérovi Martinovi Kovaříkovi, že ho
miluji kvůli jeho úžasné rubrice Lásky
naší školky.
Ewa Farná, Ostrava
Ewo, úplně tě chápu. Ale věř mi, že
nejsi jediná.
Vážená redakce, velice mě mrzí, že na
internetových stránkách vaší školy se
neobjevilo už několik měsíců žádné
nové číslo Všeználka. Budete vůbec
ještě pokračovat?
Ferda Procházko, Kutnohorsko
Pane Procházko, velice si vážíme
vašeho zájmu o náš časopis.
Omlouváme se, ale některá čísla
prostě zveřejnit neumíme. Věřím, že
v říjnu už Všeználek normálně vyjde.

Pan učitel Vladimír Radil, Mgr.

Jak je možné, že žák, který přestoupil
z vaší školy do Kácova a o kterém jste
psali, že se jeho prospěch tolik zlepšil,
nakonec v Kácově propadl a nyní
opakuje osmý ročník.
Jan Keltner, Soběšín
Pane Keltnere, vaše informace jsou
nepřesné. Martin Černovský v Kácově
neopakuje. V srpnu úspěšně složil
reparát a nyní studuje 9. ročník. Takže
má v „kácovské škole laskavosti“
stejný prospěch jako ve zručském
Zmijozelu.
Nevíte, jak dopadla zkouška
hasičského poplachu. která proběhla
v měsíci září na vaší škole?
Kordiak, Zruč n. S.
Zkouška požárního poplachu dopadla
rozpačitě. Třída 9.B zrovna probírala
se svou třídní učitelkou důležitou látku.
Paní učitelka se rozhodla třídu
neopustit. Naštěstí nikdo neuhořel,
jednalo se pouze o zkoušku.
Vyřiďte panu Pustkovi, že jeho články
v časopisu jsou strašně trapný a
přisprostlý. Nechápu, jak se něco
takového může objevovat na
stránkách školního časopisu.
Kamilka Radilová, Zruč n. S.
Kamilko, tvůj názor mu vyřídíme a už
se těšíme, až něco sama napíšeš.
Stále se nám nedaří získat nějakého
mladého redaktora z prvního stupně.
Proč už konečně nepřejmenujete
Všeználka. Ten název je moc kožený.
Lepší název by byl třeba Flanders
nebo Hujer, ne?
Tomáš Koníček, 7.A
Tomáši, díky za skvělý nápad, ale dle
našeho názoru je Všeználek dobře

zavedená značka, kterou by byla
škoda měnit.
Vážená redakce, nechtěli byste se
mnou udělat rozhovor do příštího čísla
Všeználka? Váš časák se mi líbí a
všichni Horečáci ho doslova
zbožňujeme.
Petr Kremláček, Horka n. S.
Petře, určitě by to šlo zařídit, ale
v příštím čísle to nebude. Už je
naplánováno něco jiného.
Mám jednu připomínku k zářijovému
výtisku. Dle mého názoru pan Vladimír
Radil zveřejněním svých fotek, jak se
opaluje v plavkách, urazil bílou rasu.
Petr Sochor, diplomat z Kuby
Když se podíváte na fotku pana učitele
Vladimíra Radila, Mgr., sami musíte
uznat, že bílá rasa má být na co hrdá.
V rozhovoru se mnou jste nepřesně
uvedli název mé nové školy. Nejedná
se o „zvláštní školu“, ale o základní
školu praktickou.
Honzík Berka, Zruč n. S.
Dodatečně se omlouváme za
nepřesné pojmenování školy. Ještě
jednou bychom chtěli všem učitelům
ze základní školy praktické vzkázat, že
si moc vážíme jejich nesnadné práce.

SVÉ DOTAZY POSÍLEJTE
NA E-MAILOVOU ADRESU
VSEZNALEK@ZSZRUC.CZ

Já jsem nevěděla,
že ani kuře
zadarmo nehrabe.

Eliško, ty jeden divochu,
to přece nevadí. Stejně
bych ti nic nedal.

Doklopýtal k nám podzim.
Všechno se koloruje do hněda a
fialova. Dřevo, hlína a voda se
chystají na dlouhé období zimní
bezbarevnosti. Do toho padá nebo
přímo prší listí. Mělo by se
shrabat.Letos jsem natrefil na
šikovného pomocníčka.
Co se to vlastně stalo?
Jednoho sobotního
odpůldne se procházím s hráběmi v
ruce po zahrádce. „Dobrý den!!!“
zaburácelo mi za zády. Obrátím se a
tam Eliška Kuntová . “Je doma
Kamča!!!“ „Ne, je u babičky, „
povídám. /Nepršelo a nelilo a moje
starší dítě doma nebylo/. Pozve si
kamarádku a odjede.
Mám dobré srdce. Hupnul
jsem do Forda a Kamču z těch
Chabeřic dovezl. Po návratu nastalo
veliké divení až huby otvírání. Jak
to? Vprostředku zahrady se tyčila
kupice listí. Eliška to všechno
shrabala a já jí za to nic nedal.
Ejhle. Máš tady první kuřátko, co
hrabe zadarmo. Navíc pomohla
staršímu, a to je nezvykle

sympatické.
Možná v tom vidíš jenom
ojedinělý záškub. Třeba ale nastává
zásadní proměna mentality budoucí
ho človíčka.Kdo ví? Už bylo na čase.
Snad není pozdě.
Může to mít hlubší příčinu.
Třeba je v tom zase namočená škola.
Jak to?Víš a dobře víš, že se na
ruštinu přihlásilo přes třicet dětí.
Že si to s činem Elišky Kuntové
nedáš dohromady ? Chyba ! Mělo by
v tvojí v kotrbě cvaknout:“Vždyť je
to Timur nebo někdo z jeho proslulé
party!!! „ Zavede se ruština a každý
chce být honem Timurem. Už je
načase. Konečně se odvracíme se od
zapadnicke výkonnosti ke slovanské
dobrotě.
Eliška Kuntová je skromná.
Asi se nikomu nepochlubila. Nikdo by
však neměl být zapomenut a nic by
nemělo být zapomenuto. Nechce se
mi jí nic dávat. Mám návrh. Třída 4.
A se do loňska jmenovala Ferdova
třída. Zkusme teď třídu

přejmenovat. Proč by se třída paní
učitelky Martiny Fialové, Mgr.
nemohla jmenovat třeba „EliškaTimur a její parta“. A že zrovna
českého fašistu Sekoru vystřídá
ruský komunista Gajdar. To nemůže
nikomu vadit. Jedna maďarská
spisovatelka, když se jí ptali na
politiku, tak odpověděla: „Měla jsem
fašistu, měla jsem i komunistu , ale
smetí nechtěl vynášet ani
jeden“.Zásadní problémy lidstva
zůstávají stále stejné. Režim
nerežim.

Vladimír Radil

Novým jevem pronikajícím
v 80. letech z USA do Evropy je
,,černá hudba“. Tedy lépe
řečeno rap a hip hop. Kdo viděl
například film Pevnost Apačů
v Bronxu, získal i jasnou
představu o tom, v jakém
prostředí se hip hop (kultura
černého ghetta-kultura ulicestreet) zrodil. Nic povzbudivého
to není, nicméně poměrně
velkou skupinu muzikantů a
jejich příznivců to přitahuje.

Hip hop se projevuje:
rapem (to je mluvení do
hudby nebo melodie),
scratchingem [skrečing]
(,,škrábání“ deskydiskžokej rytmicky
posunuje gramofonovou
desku pod hrotem jehly
a získá tak další
zajímavé zvuky ke
znějící hudbě)
grafitti(nápisy a malby
sprejem) a
breakdancem.

Papín se učil rapovat u televize s MTV. Svoje taneční schopnosti
poprvé ukázal na lyžařškém kursu. Všechny udivoval úžasnými
tanečními kreacemi a nezapomenutelným zpěvem. Je to druhej
Eminem. Čím však tenhle white negger nejvíce upoutával
pozornost? Originální hip-hop pyžámko a cool sun-glasses.

Představitelé tohoto
stylu jsou většinou ,,sóloví“
zpěváci- rappeři nebo skupiny
rapperů - např. MC Hammer,
Ice-T, Vannila Ice, Marpo.
Timballand aj.
Rapování proniká i do
jiných hudebních stylů, třeba
do metalu - pak z toho vznikne
rapmetal apod.
Rap si zjevně nemusíme
příliš představovat. Je to
hudba živá, rytmika se dá velmi
dobře poznat a naší generaci
velmi blízká.

Anna Navrátilová

Pavel Novák alias „Big Paul Newman“ – budoucí hip-hop star.

Jak moc se vlastně znáš s Monikou Moravcovou?

S Mončou vycházím celkem dobře, ale byly časy,
kdy jsme se nemusely.
Jak zabráníš tomu, aby tě přestala pomlouvat?

Ona mě snad nepomlouvá, ale kdyby, tak ji začnu
okamžitě pomlouvat taky a nebo s ní hodím
slovíčko.
Víme, že jezdíš na koni. Jak ses k tomuto koníčku
dostala?

Přes strejdu. On měl doma koníka.
Za čím běháš radši? Za koňma nebo za chlapcema?

Ono je to tak nastejno, ale spíš za koníkama?

Vojtěch Příhoda

Líbí se ti uniformy, nejvíc ty policejní, že?

Vím na co narážíš. Naše městská policie má
moc hezké uniformy, ale líbí se mi i jejich
vnitřní obsah (strážníci).
A jak by se ti líbilo, kdyby na přestávky do školy
chodili na dozor strážníci MP stejně tak, jak je tomu
v ZŠ Okružní?

Já bych se určitě nezlobila, rozhodně lepší než
... no nebudu jmenovat.
Jaký máš vztah k policajtům?

Já si na policajty nestěžuju, mně totiž zatím nic
neudělali. Když na mě budou hodný, tak já je
taky neukousnu.
Nechtěla bys být strážnicí městské policie.

Jako malá jsem chtěla létat policejním
vrtulníkem. Jenže postupem času mě to přešlo.
A co bys tedy chtěla dělat jako velká?

Chtěla bych se živit jako fotografka nebo
obchodní manažerka.
Líbí se ti chlapci?

Chlapci se mi líbí. A proč? To má jen jeden
důvod. Já jsem holka, takže mě to táhne na
chlapy.
Monika Moravcová o tobě tvrdí, že jsi zábavná
společnice.

A společnice jsem určitě, nerada někam
chodím sama.

Tento školní rok byl v pořadí již třetím v historii,
kdy se opět sešel Dětský parlament. Zasedání
Dětského parlamentu se uskutečnilo dne 17.10. v
knihovně naší školy. Pod dohledem koordinátorů pana učitele Starého a paní učitelky Fialové se
probíraly nejrůznější návrhy. Na začátku schůze
jsme se všichni představili. Poté proběhlo
hlasování o vedoucích funkcích. Předsedou
parlamentu se stal Martin Kovařík z 9. B.
Místopředsedy - pro vyšší stupeň Dominik
Výborný z 9. A a Alžběta Lejnarová z 5. B pro
stupeň nižší.
Dále se volila funkce zapisovatele a nástěnkáře.
Nakonec ji dostali na starost Vojta Příhoda z 8. C a
Petr Matoušek z 8. B. Po těchto formalitách se
rozpoutala jako vždy diskuze. Předmětem jednání
bylo zavedení počítačů do tříd na druhém stupni,
diskutovalo se o umístění PC do každé třídy i
s připojením na internet. Zatím to jde pomalu,
protože nejsou finanční prostředky. Probíralo se
uskutečnění různých sportovních akcí pro všechny
žáky naší školy. Také nás některé zajímalo, kolik
stály nové toalety na vyšším stupni. Na to se nám
odpovědi dostalo hned - něco kolem 2, 000 000,-.
Těsně před zvoněním jsme se vyfotili a potom se

Někdo prodává uzeniny, někdo
nahrává filmy a jiný zase zpívá. A to je
právě zatím zájmem této mladé skupiny
„zpěváků“ ze Zruče nad Sázavou. Před
několika měsíci Všeználek zveřejnil
rozhovor, ale teď vám nabízíme článek o
jejich nové desce, s překvapivým názvem
„Duo Crazy Gagarins“ (dále už jen DCG).
Název vznikl neustálým malováním
astronauta Gagarina Michalem
Mandelíkem. V překladu celý název
znamená: dvojice bláznivých gagarinů.
Oběma představitelům je 13-15 let a mají
velmi dobrý prospěch ve škole, podobné
záliby, ale hlavně dobře hrají na kytaru a
zpívají.
Vše odstartoval song jménem
„Sedí ruka na pedále“, který byl později
nazpíván na jejich debutové album Jiřím
Neradem. O text se postaral Michal
Mandelík. Po malé odmlce se rozhodli, že
nazpívají svoje první album.
Nahrávání alba trvalo přibližně 2
měsíce. Nespočet času ale zabral text
jednotlivých písní. První skladby trvaly
maximálně týden, ale s přibývajícím
počtem sepsaných rýmů také slábla šedá

GAGARINS VYDALI DESKU“ jsem také
mohl zvolit „DUO CRAZY GAGARINGS
VYDALI SVOJI PRVNÍ A POSLEDNÍ
DESKU“ – a proč? Michal Mandelík se
koncem léta přestěhoval. To mělo neblahý
dopad jak na další vydání desky, ale také
na časovou tíseň, pod kterou museli
stihnout nahrát celé album.
Ani jeden z nich ale nad
skládáním a zpíváním nezanevřel a budou
se této činnosti nadále věnovat. Ukázku
dalšího, teď už singlového alba, si můžete
přečíst na konci článku. Aktuální desku si
také můžete zakoupit ve třídě 9.B u Jiřího
Nerada za nekřesťanských 40kč. Třeba
právě tímto nákupem podpoříte budoucího
Karla Gotta nebo Richarda Krajča.
Uslyšíte například „Výfuk“ nebo parodii
„Bordel“ a „Bláznivej sen“, které se
kůra mozková a jeden song trval i jeden až mimochodem zúčastnili soutěže o nejlepší
dva měsíce. Nejdříve vymýšleli spolu,
text k melodii na „Last Christmas“,
postupem času měl ale každý jiné nápady a původně zpívaná skupinou Wham. Na CD
skládali podle sebe. Negativní částí je
nechybí ani anglická tvorba, například
bohužel melodie, podle autorů je jejich, ale v písničce „Stupid teacher“. Celý přehled
některé části vám asi budou něco
alba si můžete prohlédnout v tomto článku
připomínat.
(viz. níže).
Místo nadpisu „DUO CRAZY
Na konec bych chtěl
zveřejnit ukázku mé křížové palby
otázek na Jiřího Nerada:
Cesta životem DCG v bodech:
- v září roku 2005 oficiálně vznikla
kapela
- ze začátku o nich nikdo nevěděl
- po nějaké době už začínají hrát ve
škole
- pokračují i na jiných akcích,
například ve škole v Kácově
- bohužel nevystoupili na školní
akademii
- největší zklamání – 2. pololetí roku
2007 – ani jednou nikde nezpívali
z pěti naplánovaných vystoupení
- natočení prvního alba
- konec školního roku 2007 –
pravděpodobný konec DCG
- ???

Jak by jsi shrnul celkově tvojí
spolupráci s Michalem?
„Úplně nejlepší!“ Je to můj nejlepší
kamarád. Hodně jsme se nasmáli.
Která písnička vás nejvíce
rozesmála?
„Bezpochyby chlejsták.“ (smích)
Jaké máte pohledy do
budoucnosti?
Asi za šest let chceme založit další
kapelu jménem „průjem“.
Co je na vašem debutovém albu
největší hit a co největší
propadák?
„Výfuk je prostě hitovka. Propadák
asi Sedí ruka na pedále.“
Přeji příjemný a klidný poslech…
Jiří Viktora

Její zbarvení je ukázkovým
příkladem přirozeného maskování,
protože se dokonale kryje
s prostředím vegetace, v níž štika číhá
na svou kořist. Přechází od temně
olivové na hřbetě, až po překrásně
mramorovanou kombinaci šedé, zelené a
žluté na bocích, překrývanou
stříbřitým leskem. Hřbetní ploutev je
umístěna až v zadu na trupu přímo nad
ploutví řitní a spolu s mohutným
ocasem představuje účinný pohybový
orgán, umožňující štice neuvěřitelná
zrychlení z výchozí klidové polohy.
Hlava štiky je nezaměnitelná:
dlouhá, zploštělá a vybavená děsivou
výzbrojí zubů. V horní čelisti je mnoho
řad malých a jako jehly ostrých zubů,
zatímco ve spodní čelisti je na každé
straně pět nebo šest velkých zubů,

mezi nimiž jsou řady zubů menších.
Patro i jazyk jsou vybaveny malými
zuby, které štice umožňují zmocnit se
oběti až do 10-25 procent vlastní
tělesné hmotnosti.
Ukázkové štiky lze snadno lovit
nejen v rybnících u zemědělských
usedlostí, ale i v obrovských skotských
jezerech.
Štika je dravou rybou, která se
orientuje zrakem. Lze ji nalézt skrytou
mezi kořeny, v rákosí anebo ve stínu
stromu. Obzvláště má v oblibě
prohlubně na dně řek i v nádržích se
stojatou vodou, kde splívá s okolím.
Tyto vodní partie jsou obývány
ploticemi, bělicemi a tloušti a štiky je
zcela přirozeně následující.
U štiky nebyl zaznamenán
žádný dramatický nárust
velikosti, jako tomu bylo
v nedávných letech v případě
línů a cejnů. Rychlost růstu
štik závisí na dostupnosti
potravy. Štika je také nerada
příliš rušena. Jednou ulovená
štika je zřídka kdy ponechána
v klidu, protože o ní usilují i
ostatní rybáři.

Štika spoléhá při hledání potravy na
své smysly: zrakem se řídí, když
rychlostí blesku útočí na živou rybu,
čichu používá při hledání mrtvých ryb
ležících na dně. K zachycení signálů
úzkosti zraněné anebo umírající ryby
využívá své citlivosti vůči vibracím.
Vyruší-li štiku rybka, která
propluje v jejím zorném poli, štika
často zaútočí čistě v důsledku
podráždění. Na této skutečnosti je
založen lov štik pomocí wobblerů a
lžičkových a rotačních třpytek.
Lovu zdar! Štikám zvlášť!

Tomáš Pajer

