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Vánoce jsou za námi, silvestr je za námi, olympiáda, jarní prázdniny... A konečně se
blížíme k letním prázdninám. Letos k nám domů zimní atmosféru přinesly pouze
olympijské hry. Sněhu jsme si moc neužili, a tak se těšíme na léto. Ale než se ho dočkáme, přečtěte si náš časopis a na zimu s ním zavzpomínejte. Informujeme vás o
školních akcích, kulturních událostech, exkurzích… Na posledních stranách potrápí
vaše mozečky olympijské tajenky, luštěnky a osmisměrky. Tak si to užijte!
Natálie Finsterlová

Chemická
olympiáda
Díky
skvělému
umístění
v okresním kole se Monika Křivánková a
Zdeňka Mauerová probojovaly do krajského kola chemické olympiády konaného 12. dubna v Hradci Králové. Dívky
plnily úkoly ve skvěle vybavených laboratořích. Monika Křivánková v silné
konkurenci obsadila 11. místo. Zdeňka Mauerová si odnesla diplom za 4.
místo, pouze o bod jí uniklo místo třetí.
Umístění děvčat je i odměnou pro p. uč.
Richtrovou, která je na soutěž připravila.
Zdeňka Mauerová

Basketbal
v krajském kole
V okresním kole si starší dívky a
starší chlapci vybojovali 3. místo. Nejlépe se vedlo mladším žákům, kteří po
vítězství v okresním kole postoupili
do kola krajského, kde obsadili 4. místo.
Krajského kola v Pardubicích se zúčastnila i mladší děvčata, která v okresním kole skončila na 2. místě a v
kraji na čtvrtém.
Jakub Mauer

ROZHOVOR

s hercem
Lukášem Hejlíkem

Lukáš Hejlík
 je český divadelní a filmový herec, autor projektu scénických čtení Listování
 studoval na Vyšší odborné herecké škole
v Michli.
 jeho vysněnou rolí je zahrát si ve filmu o rodině
Baťů jednoho z bratrů
Máte nějaký vzor?
Tomáš Sedláček je náš kamarád, mám rád jeho názory.
Sledoval jste ZOH?
Protože jsem byl výjimečně na horách, kde byla televize
všude, tak jsem se koukal. Já už nemám televizi šestnáct let, takže bych se normálně asi ani nedíval. Ale
tohle jsem viděl a docela i dost přenosů.

Jak jste přišel na projekt LISTOVÁNÍ?
Měli jsme spoustu času a chuti a chtěli jsme hned po škole
něco vymyslet. Hodně jsme četli a měli oblíbené knížky a
jedna naše známá režisérka nám pověděla, že je to na
takový čtený divadlo. A takhle to vlastně vzniklo a máme
už 82 knih.
Jak vás napadlo dělat Listování na knížku 9:58?
Kvůli setkání s Boltem, ale my jsme s Alanem (druhý herec) hráli kuchařku, hráli jsme ekonomickou knížku a
chtěli jsme nějakou ze sportu.
Jak dlouho se LISTOVÁNÍ věnujete?
Hned po škole. My Listování děláme už jedenáct let a
myslím si, že jestli se něčemu věnuju naplno, tak to je právě Listování. Třeba na natáčení se připravuju až to ráno,
co se natáčí. V divadle už dva roky nehraju.
Jak se vám při LISTOVÁNÍ spolupracuje?
Někdy nás doprovází i autor knihy, aby se na představení podíval. Někdy s námi i hraje.
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Provozujete nějaký zimní sport? Sportujete aktivně nebo raději pasivně u televize?
Vrátil jsem se z hor, kde moje šestiletá dcera lyžovala a
držel jsem jí palce ze skibaru.
Jaká je vaše největší herecká zkušenost?
Na divadle byly nejtěžší komedie a byla to velká zkušenost.
Jakou roli byste si rád zahrál?
Jana Antonína Baťu. To bych opravdu docela rád hrál.
Ve velkým filmu. Taky bych chtěl režírovat divadlo.
Který český film patří k vašim oblíbeným?
Hořící keř.
Zpracovala Natálie Finsterlová
24.

února

2014,

kino

v

Jevíčku.

s L. Hejlíkem a Alanem Novotným.

Listování

ZA KULTUROU
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LISTOVÁNÍ

Kvak a Žbluňk

Můj příběh

Dne 24. 2. 2014 nám herci předváděli příběhy
Kvaka a Žbluňka na motivy stejnojmenné knížky, kterou napsal Arnold Lobel. Vyprávěli nám
o dobrodružstvích, která rozesmála celé publikum. Herci nám ukázali i akrobatické prvky.
Žbluňk se stavěl na hlavu, když se snažil v jednom z příběhů vymyslet pohádku pro svého
nemocného kamaráda Kvaka. Jedním dílem,
který se jmenoval Překvapení, nás velmi pobavili. Byl říjen, Kvak a Žbluňk měli na svých zahradách hodně listí. Kvak a Žbluňk si současně
řekli, že jeden druhému potají shrabe listí. Až to
měli oba hotové, tak šli domů a mezi tím zafoukal velký vítr. Zhrozili se, že mají na zahradě
hromadu listí, která jim dala velkou práci. Takže to skončilo tak, že si řekli:,,Já si budu muset
shrabat svoje listí.“ Konec příběhu jsme odměnili potleskem.

Listování. Co si pod tím představit??? Nyní už by
snad každý z naší školy odpověděl, že zábavné představení na motivy nejrůznějších knih. 24. února se
v jevíčském kině už potřetí konalo scénické čtení pro
první a druhý stupeň. Zábavné představení knížek dokazuje, že četba nemusí být pouze povinností a nepříjemnou záležitostí, ale také zábavou. Při letošním listování
se nás herci, Lukáš Hejlík a Alan Novotný, pokusili seznámit s knihou 9:58, která líčí život Usaina Bolta a jeho
cestu k nejrychlejšímu času v historii atletiky na vzdálenost 100 metrů. Celé představení bylo doprovázeno naším smíchem. Vystoupení herců si vysloužilo bouřlivý
potlesk. Můžeme jen doufat, že tento zážitek bude žákům
inspirací, aby místo hraní na mobilech či tabletech, raději sáhli po knize, se kterou mohou zažít zábavné chvíle
jako při letošním listování.
Zdeňka Mauerová a Natálie Finsterlová

Klára Kadlecová, Eliška Mauerová

Víš, co je LISTOVÁNÍ?

Četli jsme pověsti

Zábavné a poutavé čtení v kostýmech, spletitých
aranžmá, s hudbou a rekvizitami, se začátkem a
koncem vždy asi v jedné hodině představí celou
knihu, kterou často doprovází v představení i sám
autor (Robert Fulghum, Miloš Urban, Petra
Dvořáková, Jiří Hájíček, Iva Procházková,
ad.). LiStOVáNí připravuje kromě večerních pořadů také dětské tituly a je opravdu všegenerační
podívanou, která v divácích vzbuzuje kladný vztah
ke knihám a čtenářství. (uprav. )

OTÁZKA pro spolužáky.

ANKETA

Dne 18. 2. 2014 se uskutečnilo scénické čtení Starých
pověstí českých třídy 6.B. Děti si nachystaly i práci
s interaktivní tabulí a představil se nám Alois Jirásek. Z
interaktivní tabule si žáci a rodiče zahřáli své mozky a
něco se i přiučili. Mohli jste tam vidět například pověst O
Libuši, Krokovi a jeho dcerách a O Přemyslovi. I občerstvení měly děti přichystané. Vystoupení se jim velmi podařilo a následoval velký aplaus. Nakonec si děti i zatancovaly na oblíbené písně. Těšíme se na další zdařilý výkon
této třídy.
Veronika Hrubá

Andrea – Hrají knížku vtipně.
Martin – Listuješ v knize.
Simona – Scénické čtení, vtipné i nevtipné.
Kryštof – Vybere se něco
z knížky a mluví se o tom.
Pavlína – Dělá to Lukáš Hejlík. Jezdí
po různých městech a předvádí
scény z knížky.

Natálie Finsterlová
Hodnocení:
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ZA KULTUROU

Pověsti v 6. A

Projekt Pověsti. Na představení žáci pozvali
rodiče do školy.

Drákula v Polárce

Robinson Crusoe
I žáci šestých tříd navštívili Divadlo Polárka
v Brně. Celé představení trvalo 87 minut. Všichni
čekali vážnou hru , ale jednalo se o humorné
představení se zajímavou scénou. Po představení
jsme jsme hru hodnotili s herci, kteří ani tentokrát nezklamali a žáci se těší na další skvělé představení. Pavlína Langerová , Anna Ševčíková

Tip na film

ANKETA

Dne 9. dubna třídy osmáků, jež jsou dvě, vyrazily do Divadla Polárka na představení Drákula podle stejnojmenného románu Brama Stokera. Představení bylo velmi působivé. Po představení jsme
odcházeli po překvapivě vážném a drsném příběhu
úplně vysmátí, jelikož se v něm objevovali i komické prvky. O představení jsme bouřlivě diskutovali
mezi sebou, ale i režisér představení a herci nám
zodpověděli otázky. Vít Václavek a Petr Veselka

Jaký film se sportovní nebo zimní tematikou byste doporučili?
2. třída Mrazík, Krakonoš a lyžníci, Rafťáci
3. třída Škola carvingu, Snowboarďáci, Fotbalová škola, Frankův kouzelný fotbal
4. třída Rychlý Stripes
5. třída Cloud nine
6. třída Surfařka , Karatekid , Kokosy na
sněhu, V. I. P. , Zrození šampiona, Asterix &
Obelix – Olympijské hry, Air Bud, Holka
s prknem, Fair play, Stomp the yard , Okresní
přebor
7. třída Ledové ostří, Sněženky a machři
8. třída Forrest Gump, Yamakasi
9. třída Let’s dance , Sněženky a machři po
25 letech
Natálie Finsterlová, Eliška Mauerová

V Polárce netradičně
Tentokrát jsme se herci stali my a spolu s „profesionály“ jsme
zkoušeli improvizovat . Rozehrávali jsme nejrůznější situace,
které byly zábavné a vtipné. Ze začátku jsme sice byli trošku
stydliví a nesví, brzy jsme se však otrkali, a tak si legrační, ale i
náročnou roli vystupujících vyzkoušeli téměř všichni. Věříme, že
spolu s námi si toto netradiční dopoledne užili i samotní herci
divadla Polárka, které zorganizovali poprvé pro žáky.
Zdeňka Mauerová
4
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Zdravá a nemocná

6A

Dne 8. ledna 2014 proběhlo v Pardubicích
vyhlášení výtvarně soutěže Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje. Do soutěže bylo
posláno téměř 1500 obrázků.
Mezi deset finalistů v kategorii 11 - 15 let
byla na slavnostní vyhlášení pozvána i Zdeňka Mauerová ze ZŠ Jevíčko, která se se svým
výtvarným dílkem umístila na krásném třetím místě.
Soutěžní práce si můžete prohlédnout na
www.pomahameprirode.cz, kde také probíhá
jejich prodej. Výtěžek poslouží na nákup výtvarných a dalších potřeb pro dětská oddělení krajských nemocnic, či pro dětské domovy
v regionu.
Mgr. Blanka Mauerová

Žáci VI. A se rozhodli, že nebudou čekat na
"jarní" úklid, ale pustí se do úklidu okolí Jevíčka hned. Po domluvě s panem místostarostou Mgr. Šafářem akci v sobotu 11. ledna
2014 spustili. Počasí vyšlo. Nepořádku nasbírali asi deset 60ti litrových pytlů. I na hry
zbylo trochu casu. Myslím, ze se to dětem
docela líbilo a že snad příště přijdou zas. Některé se i divily, kolik odpadků jsme během
tak krátké chvíle nasbírali. Tentokrát to byla
akce jen VI. A, možná se příště zapojí i ostatní třídy.
Mgr. Ondřej Bažant

4B
Vařili jsme jáhlovou kaši s máslem, cukrem
a skořicí. Zrovna byla vlastivěda dějepisná.
Pak paní učitelka propláchla jáhly a přidala
mléko. A začala vařit, mezi tím nás Ivetka
fotila. Potom už byla kaše hotová a paní
učitelka nám jí nandala na talíře. A dali
jsme si do nosu.
Josef Jung

sběr víček

vaření

soutěž

9B

úklid

příroda

Roztřídili jsme s dalšími třídami víčka pro
Sofinku, aby jí rodiče mohli koupit autosedačku. Vytřídili jsme pět pytlů. A udělali
jsme si z těch víček masáž na nohy. Přidejte
se k nám. Teď sbíráme víčka pro Nelinku.
Bára Tihonová, Natálie Sísová
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SOUTĚŽE

H

OROLEZECTVÍ
Lezení na umělé stěně
zatím není olympijským sportem, ale naši žáci to umí. Anna
Ševčíková, Magdaléna Parolková, Pavlína Langerová, Apolena Parolková, Marek Ševčík a
Honza Smékal podali skvělé
výkony, a proto postoupili do
okresního kola, které se konalo
v Poličce. V kategorii 1. - 5. tříd
si v lezení na obtížnost i na
rychlost 1. místo vybojoval Marek Ševčík. V kategorii 6-7. tříd
se umístily Magdaléna Parolková na 2. místě v lezení na
rychlost a Anna Ševčíková na 1.
místě v lezení na obtížnost.
Mimo individuální úspěchy se
„týmu“ ve složení Anna Ševčíková, Magdaléna Parolková a
Pavlína Langerová podařilo
obsadit první místo v soutěži
družstev.

Zdeňka Mauerová. Markéta Minářová byla oceněna čestným
uznáním. Z okresního kola postoupila do krajského Zdeňka
Mauerová. Z prvního stupně si
vyrecitovaly postup do okresního kola Kamilka Staňková a
Anička Vymětalová, Marek Ševčík vybojoval čestné uznání.

D

ĚJEPISNÁ
OLYMPIÁDA
Zakládání měst, středověký obchod, cechy, králové a jejich
města - to byla letošní témata. V
okresním kole školu reprezentovali Monika Křivánková, Vít
Václavek a Zdeňka Mauerová.

K
R

ECITACE
V kategorii 6. a 7. tříd
si 1. místo v obvodním kole
vyrecitovala Natálie Finsterlová a Jakub Mauer si odvezl
čestné uznání. Natálie postoupila z okresního kola do krajského, kde získala diplom bez
postupu do celostátního kola.
V kategorii 8. a 9. tříd v obvodním kole první dvě místa obsadily Monika Křivánková a
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ONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE
30. ledna uspořádána konverzační soutěž v anglickém jazyce.
každý musel v budově Gymnázia
Jevíčko absolvovat dvě části
poslechovou a konverzační. na 1.
místě v kategorii 6. a 7. tříd se
umístil Vít Vedra, V druhé skupině 8. a 9. tříd si vítězné pozice
odnesly deváťačky: na nejvyšší
stupeň vystoupala Adéla Sedláčková.

M

ATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
Dne 22. ledna 2014 se ve Svitavách konalo okresní kolo Mate-

matické olympiády. Z naší školy
se do této soutěže zapojilo několik
žáků, či spíše žaček a některé práce byly dostačující pro postup do
vyššího kola. Nakonec v lavicích
svitavské základní školy zasedly
Monika Křivánková a Zdeňka
Mauerová. Čekaly na ně čtyři hodiny perného počítání, a ač je to
překvapující, také „pouze“ čtyři
matematické úlohy. Nakonec si
s netradičními a náročnými typy
příkladů lépe poradila Monika
Křivánková, která si vypočítala 5.
místo z celkového počtu dvaceti
čtyř řešitelů. Zdeňka Mauerová
obsadila 9. - 10. pozici. Oběma
žákyním gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů i při dalších podobných soutěžích.

O

PUTOVNÍ POHÁR
JAROSLAVA
HEYROVSKÉHO
Z naší školy se soutěže na jevíčském gymnáziu zúčastnily čtyři
žákyně - Aneta Haderová, Kristýna Krejcarová, Monika Křivánková a Zdeňka Mauerová. Test byl
zaměřen na učivo z 8. a 9. třídy.
Kromě samotné soutěže však byly
lákadlem i chemické pokusy, které nám předváděli studenti gymnázia, a vystoupení „talentů“ školy. Monika Křivánková se umístila
na 8. místě a Zdeňka Mauerová si
odnesla 4. místo.

A

TLETIKA
V měsíci květnu tradičně
probíhají atletické závody mladších a starších žáků. I v letošním
roce se žákům podařilo postoupit
do okresního kola, kde obstáli v
silné konkurenci. Mladší žáci školu reprezentovali v krajském kole,
kde skončili na 7. místě,
K. Mrvová, M. Kadlecová,
J. Mauer a Z. Mauerová

R OČNÍK XVI

FOTOREPORTÁŽ

Olympiáda stolních her
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FOTOREPORTÁŽ

Vánoční ekologické projekty
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PORADNA
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Recept

Co potřebujeme?

Špaldo
v
jablečn ý celozrnný
ý závin

2 hrnky hladké celozrnné (špaldové) mouky
1/3 hrnku slunečnicového oleje
2 lžíce jablečného octa
cca 1/2 hrnku teplé vody
špetka soli
Náplň: jemné ovesné vločky, jablka, rozinky, skořice, vlašské ořechy
Postup:

Smícháme mouku, olej, ocet, sůl a pak pomalu přimícháváme teplou vodu. Každá mouka vám bude vodu jinak sát, a tak ji ke konci přidávejte po
lžících.

Vypracujeme příjemné vláčné těsto a necháme hodinku odpočinout.

Těsto rozválíme.

Poprášíme ovesnými vločky, aby nám těsto příliš nezvlhlo.

Přidáme nastrouhaná jablka, pokrájené rozinky (pokrájená pustí více
sladkosti), skořici a vlašské ořechy, které předem opražíme na suché
pánvi.

Pro větší sladivost můžeme nastrouhat najemno mrkev, popřípadě dosladit nerafinovaným třtinovým cukrem.

Zabalíme a pečeme cca 30 minut v předem rozehřáté troubě na 180°C.
Michaela Kadlecová, Klára Mrvová
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POVÍDKY

Petr Veselka: Bláznivé proroctví
Procházím se. Mířím na Václavské
náměstí. Zastavuji se u stánku
s novinami.
Pobíhá okolo Národního divadla prokletí? Říká jeden z
titulků.
Opravdu mě vyděsila jedna
vzpomínka. Byl rok 1991, 13.
května, pátek. Byl jsem v Národním divadle, představení bylo
naprosto skvělé, ale... ten stejný
den asi hodinu po skončení jsem
se setkal se svými přáteli v restauraci, nedaleko od Národního,
seděli jsme na zahrádce a pili pivo. Najednou… nejdřív vidím
oheň, potom lidi, jak někteří křičí
a běží co nejdál, co jim nohy stačí.
Jiné zajímá: „Co se stalo?“ My
patříme k těm, co se zajímají. Běžíme směrem k ohni, dobíháme…
a vidíme ho. Zíráme na něj jako
na zjevení. Před námi se promítá
nejhorší scéna mého života. Nároďák je celý v plamenech.
Koupím si noviny a jdu domů.
Sedám si na verandu a čtu si článek. Píše se tam jako běžně. Mimozemšťani, neznámé síly, žháři,
zloději, technická závada, prokletí? Ovšem, nejde mi to z hlavy. Že
by vážně prokletí? I když jsou mimozemšťani pro mě naprostá
smyšlenka, nedá mi článek spát.
Když konečně usínám, zdají se mi
takové šílenosti. Ovšem jeden sen
jsem si zapamatoval snad doslovně.
Jsem oblečený pán v takových
lehkých látkách, jako se nosily ve
středověku. Jsem součástí davu
na jakési hoře. Před davem stojí
žena s nataženou rukou, zavřenýma očima a něco říká. V tu chvíli
si to uvědomuji. Jako bych se najednou stal, byť jen malou, součástí starých pověstí českých.
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Hledím na skvostnou Libuši. Poslouchám to známé proroctví,
ovšem … pokračuje a já slyším neznámá slova, tak děsivá, že mě
z nich jde mráz po zádech. To proroctví nezapomenu: „Potřikráté
v nejistém čase bude sežehnuta
střecha města velikého a ukáže se
síla, láska a víra lidu tohoto…
Jsem kdesi ve tmě. Jediné co vidím,
je něco, co není tak úplně lidské?
Napadá mě. Stojí tam cosi tmavě
hnědě zelené, co hrozně chce ven.
Je to podivné, jako bych cítil jeho
vztek, sílu. Najednou se to na mě
dívá. Odněkud jde světlo a ukrutné
teplo. Dostává se až ke mně. Dál?
Nepamatuji se.
Druhý den přemýšlím. Co tam je?
Je to tam? Není? Je? Není? Snad
výplod mé představivosti, což je
nejpravděpodobnější. Každopádně
pořád na to myslím, a tak udělám
to, co je podle mě potřebné. Váhám. Zvažuji. Rozhoduji se. Nepůjdu přece a jen tak to neoznámím
do novin nebo na policii. Ne. Ne.
Nejdu, dokud si neověřím, že je to
pravda.
Čekám před Národním divadlem do
večera, nadupaný redbulem. Čekám, až bude po prvním dlouho
očekáváném představení, hraje se
po dlouhé opravě způsobené požárem. Jakmile vidím vycházet lidi,
jdu dovnitř.
Zastavují mě u vybírání lístků:
„What happenned?“
„Co prosím?“ ptám se.
„Promiňte, myslel jsem, že nejste
místní,“ řekl sarkasticky pokladník.
„Co se děje?“ přeložil otázku.
„Zapomněl jsem si tam peněženku,“
odpovídám.
Podezřele se na mě dívá:
„Promiňte, ale nezdá se mi, že bych
vás tu viděl?“

„ Asi jste si mě v takovém houfu
nevšiml,“ odvětím klidně.
Doprovází mě k sedadlům.
„Děkuji, porozhlédnu se.“
Peněženku mám samozřejmě v
kapse, ale teď mě zajímá jen
jedna věc: „zákulisí“. Jdu na scénu a představuji si, že hraju detektiva. Ovšem před prázdným
hledištěm. Takže můj výkon a
hra asi nic moc, no nevadí. Být
tu jeden z mých kamarádů byla
by to větší sranda. Postupně se
vžívám do role a můj herecký
výkon se stupňuje. Narážím na
stopu. Šlápnu na prkno. Je uvolněné. Beru ho a odkládám stranou. Vytahuji připravenou baterku. Vyndávám ještě jedno a
dívám se dolů. Je tam asi metr a
půl hloubky, ale stejně lezu opatrně. Jsem dole a krčím se, vůbec nevím a nezajímá mě, kolik
je času, postupuji v průzkumu,
dokud... nenajdu tělo. Zřejmě
hledal co já, dávám si větší pozor. Jdu. Krčím se. Jdu a nalézám stopu. Stopa je obrovská, ne
jako medvědí, ani jako sloní.
Něco daleko většího. Začínám se
bát. Utíkám ven. Rychle nasazuji prkna. Jsem u pokladny. Pokladník tam není. Což je divné,
ale vůbec, je mi to jedno. Jsem
před divadlem. Zastavuji se.
Něco není v pohodě. Přichází
pokladník a s ním policista. Mají
mou peněženku. Musela mi
vážně vypadnout.
„Ale, ale, nehledal jste příliš
dlouho?“
Policista mě odvádí. Co ode mě
čeká? Že jim poděkuju na stanici
za.. za co vlastně? Ne, pokladník
se musel vrátit, uvidět mě a říct
to policii. Kdybych jim řekl, co

R OČNÍK XVI

jsem tam dělal, poslali by mě do
blázince. A tak jsem se z toho
snažil vylhat. Ale nakonec to ze
mě dostali a já skončil v blázinci.
Po měsíci mě navštívila matka,
povídala něco o rodině a tak.
Zmínila se ale i o tom nejdůležitějším. Myslí si, že nejsem blázen
a že mě beztak už brzy pustí.

Další návštěva. Je to strejda, který
pracuje jako detektivní očko,
ovšem ne soukromé. „Zajímali
jsme se o tvůj případ. Šel jsem
tam teda se svou parťačkou nebo
holkou, říkej si tomu, jak chceš.
Ve tmě jsme našli skutečně mrtvolu. Stopy. Hromady popela.
Sežehlé zdi. Cítili jsme velké hor-

ko. Čekali jsme, že vyšlehnou plameny a zbyde z nás jen hrouda popela. Hnali jsme zpátky. Já snad
začnu věřit na draky.“ Je mi toho
strejdy líto, už v tom lítá taky. Dostalo mě to natolik, že zůstávám
v blázinci. Sepisuji pověst o Libušině neznámém proroctví a drakovi
dřímajícím ve zdech divadla.

Vít Václavek: Biatlon v Novém Městě na Moravě
Jestlipak víte, proč se mistrovství světa v biatlonu konalo právě v Novém Městě na Moravě?
Nevíte? Já vám to povím. Nalezly se nové pergameny se starou
pověstí. Potvrzují, že biatlon je
vlastně česko-vlkodlačí objev.
Vlkodlaci, ty odporné kreatury,
které mezi sebe nechtějí vzít ani
lidé, ani vlci vlastně vynalezli
biatlon. I když s pomocí člověka,
ale k tomu se dostaneme. Možná
mi to nechcete věřit, ale právě
tato stvoření můžou za tuhle
olympijskou disciplínu.
Nechte se vnést do této pověsti.
Kdysi tu žila skupina vlkodlaků.
Vyzývali vesničany k závodu na
život a na smrt na dvacet kilometrů. Ten, kdo vyhrál, dostal od
vlkodlaků měšec zlata. Ale kdo
by vyhrál v závodu s vlkodlaky? I
když našli se někteří šťastlivci,
kterým se to povedlo. Stejně ale
většina závodníků skončila u
vlkodlaků v břiše. Avšak Lojzovi,
jednomu kováři, kterému vlkodlaci nabídli závod, doporučila
jedna čarodějnice, ať roztaví nějaké stříbro a ulije si z něj náboje
do své ručnice. Jeho stříbro mu
vyšlo na čtyři náboje. Dále mu
doporučila, ať si sebou hlavně
vezme lyže, jinak je nemá šanci
porazit. Dalšího dne se uskutečnil závod. Vůdce vlkodlaků Rag-

nur znovu osvětlil Lojzovi pravidla závodu. Vyrazili. Vlkodlaci
nechali kovářovi jeden kilometr
náskok. Ale to nebyla docela
pravda, protože malá skupinka
vlkodlaků už na něj čekala na
pátém kilometru na vysokém
kopci. I dorazil k tomu kopci.
Jeden vlkodlak nevydržel to čekání a vyrazil na Aloise. Avšak
ten na nic nečekal a vystřelil
z ručnice. Vlkodlak se pokoušel
proměnit ve vzduchu v člověka.
Ale bylo pozdě. Snesl se na zem
s prostřeleným hrudníkem. Ale
to už náš kovář neviděl. Pádil
dál, jelikož vycítil lest a slyšel
smutné vytí u místa, kde zastřelil
onoho vlkodlaka. Vytušil, že vlkodlaci budou ještě rozzuřenější.
Slyšel jenom dusot. „ Nemám
mnoho času,“pomyslil si. Za
chvíli už jsou tady, měl bych jet
dál. A jel. U desátého kilometru
ho začali dohánět, ale nic neslyšel. Vlkodlaci se proměnili do
lidské podoby. Najednou na něj
jeden vyskočil. Chtěl ho přemoct
ve své lidské podobě, ale to byla
chyba. Jeho oběť ho práskla pažbou do hlavy a ztratil vědomí.
Pak už stačilo jenom nabít. Beng.
Další vlkodlak zneškodněn. „Už
jich zbývá jenom dvacet,“ pomyslil si Lojza sarkasticky. Už byl na
čtrnáctém kilometru, avšak cestu
mu zamezila řeka. S tím jsem

nepočítal. Zrovna když už jsem
docela blízko. Pro jeho štěstí tam
byla loďka. Nastoupil na ni. Ještě
si nabil ručnici a popadl vesla.
Vesloval dál a jenom slyšel, jak
vlkodlaci nadávají. Náš kovář se
smál, ale smích ho za chvíli přešel.
Vzpomněl si na vodopády, ale nemohl přistát ani na jednom břehu.
„ Vlkodlaci určitě museli přeplavat
řeku,“ přemýšlel náš kovář. Plul
dále, ale zapomněl na vodopády.
Loď se mu rozbila, střelný prach
se mu namočil a lyže našel až po
dvou kilometrech dál po řece.
Avšak byl rád, že vyvázl živý. Už za
sebou zase slyšel vytí. Utíkal. A
opět měl štěstí. I když ten, jehož
kostra před ním ležela, ho neměl.
Naštěstí měl u sebe suchý střelný
prach a náš kovář si znovu nabil
svoji zbraň. Zamyslel se: „Mám už
jen dva náboje, je na čase vyváznout z toho živý.“ Zalehnul a čekal.
První vlkodlak, který se mu vřítí
na mušku, bude skolen. Už jen
slyší vytí blíž a blíž. Zásah. Vlkodlakova mrtvola narazila do země
půl metru od jeho hlavy, odrazila
se od země a skončila v lese. Lojza
znovu nabil a pádil dál. Slyšel za
sebou pořád vlkodlaky. Po dvou
kilometrech běhu poděl řeky, kde
našel svoje lyže, ho napadlo: „Jsou
možná rychlejší než já, silnější než
já, ale třeba mám víc fištrónu,
schovám se v lese, zastřelím jejich

11

POVÍDKY
vůdce Rungura nebo jak se jmenoval.“ Schoval se tedy do lesa a
viděl, jak na náhorní plošině nad
údolím se stahují vlkodlaci.
Všichni byli v lidské podobě. Poznal Ragnura, byl to ten nejsvalnatější z vlkodlaků. Lojza se rozhodl vystřelit vleže, aby měl větší
oporu. Výstřel. Mračno prachu.
Táhlé hlasité bolestivé zakňučení.
Lojza se už radoval, avšak jakmile se rozplynul mrak prachu, jeho
úsměv mu zamrzl na tváři. Ragnur stál stále na nohou. Vedle něj
se svíjel jiný vlkodlak. Ragnur
zařval hromovým hlasem: „Pane
kováři, jen pojďte sem nahoru,
možná ještě vyhrajete.“ Náš kovář se proti své vůli vydal nahoru. Poté, co byl nahoře, Ragnur
řekl: „Dáte si závod s mým nejrychlejším mužem, pokud vyhrajete, jste vítěz, pokud nevyhrajete, nemusím vám říkat, co se sta-

ne.“ Ragnur závod odstartoval.
Zpočátku Lojza vedl, ale
v polovině závodu byl
s vlkodlakem nastejno. Najednou
vlkodlak spadl, jako když dub
podetneš. Lojza mu hodil pod
nohy zbraň. Vlkodlak vůbec nelenil a už vstával a chystal se vydat
za svým protivníkem. Už to ale
nestihl. Ragnur ho zastavil, jelikož Lojza vyhrál. „Vyhrál jste,
pane kováři, ale smrt, prachobyčejnou smrt.“ „Vy jste mne podvedl,“ řekl Lojza, ale vlkodlak ho
už neposlouchal, už byl ve vzduchu. Bojovali dlouhou dobu. Byli
v jednom klubku. U vlkodlaka
nešlo poznat, kde začíná vlk a kde
tělo člověka, jak se vlkodlak zuřivě měnil. Oba už byli rozedraní
do krve a pak najednou svist! Vlkodlak dopadl na zem a držel si
krvácející ránu tam, kde byl loket.
„Co to je?“ zeptal se Ragnur.

Jakub Mauer: Městský portál
Byl krásný den. Ptáci zpívali,
bylo zrovna jaro, venku kvetly
stromy a keře, zkrátka všechny
rostliny. Perleťově modré jezero
vedle malého městečka hrálo
všemi barvami a sem tam se zaleskl obraz slunce.
To malé městečko bylo prosté,
ale přece něčím zajímavé. Bylo
skoro stejné jako ostatní, mělo
náměstí, ulice, domy, věž, radnici, obchody. Všechno mělo, jen
jedna věc byla zvláštní. Přímo
uprostřed náměstí vyčníval malý
zdobený portál se sedmi portréty
neznámých postav rozmístěných
kolem kruhového portálku.
V ten čas už mu málokdo věnoval pozornost. Přišel jim docela
obyčejný, ostatně nikoho nezajímalo, proč je zrovna uprostřed
náměstí tohoto městečka.
Mnoho obyvatel tu nežilo. Děti si
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občas chodily hrávat na kopec vedle městečka nebo na náměstí.
Mezi nimi byl také mladý hoch.
Často chodily kolem portálku, nikdo mu však nevěnoval pozornost,
až na mladého jinocha. Chlapci se
hodně líbil, prohlížel portréty neznámých tváří a krásné zdobení
portálku.
Jednou si zase takto šly děti hrát a
hoch se opět na chvíli zakoukal na
kresby tváří. Začal přemítat, kdo
to asi může být, a neušlo mu, že
portréty neznámých tváří jsou
v jiném pořadí. Pár nocí mu to
nedalo spát a přemýšlel, co za tím
stojí. Chodil k portálku každý den
a pečlivě jej zkoumal. Po nějaké
době přišel na to, že k posunutí
došlo v den, kdy byl úplněk, a rozhodl se, že přijde na to, proč se u
městského portálku dějí nezvyklé
věci.

„Pane vlkodlak, to je meč jednoho
muže, asi lovce vlkodlaků, kterého
jsem našel, bohužel už mrtvého
pod vodopádem. Je to jeho stříbrný meč. Teď vás pošlu do hlubin
pekelných.“ To už vlkodlak na nic
nečekal a rozběhl se. Vzpomněl si
až moc pozdě na to, že leží u okraje
plošiny. Alois odešel. Doufal, že
ten pád vlkodlak nepřežil, ale uslyšel táhlé zavytí a to mu na klidu
nepřidalo. Jakmile přišel do města,
všechno vyprávěl, a tak se tato pověst předávala ústně po dlouhou
dobu a dostala se i do Norska. Tam
někoho napadlo, že by to mohlo
být dobré pro trénink a zábavu. A
tak se z biatlonu stala olympijská
disciplína. A v dnešní podobě to
vypadá tak, že se střílí z malorážky
a běží se dvacet kilometrů na lyžích. A hlavně se nestřílí do vlkodlaků! Už jen málokdo si vzpomene
na chytrého Lojzu, který tohle
všechno vyzkoušel.
Napadlo ho, že se za příštího úplňku schová u portálku a podívá se,
zda portréty znovu promění místo.
Nastala noc, kdy byl úplněk, a hoch
se schoval kousek od místa, kde
z městského náměstí vystupoval
portálek osvícený měsíčním svitem, a čekal. Díval se na hodiny
kostela a v tom se ručička nepohnula jako vždy dopředu, ale dozadu. Hoch upřel oči na portálek.
Zhaslo světlo. Portál, který byl teď
osvícen pouze měsíčním svitem, se
rozzářil trochu jasněji. Hoch čekal,
co se bude dít, pořád měl oči upřené na zdobeném městském portálku. Najednou portréty sedmi postav vzplály pronikavým modrým
světlem a ze sedmi maleb se vynořilo sedm mužů, kteří byli zobrazeni na portrétech. Vyměnili si místa
mezi sebou a portréty se přesunuly.
Hocha, který vše pozoroval
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z úkrytu, teď jakoby tajemná síla
táhla doprostřed zdobeného portálku. Octl se mezi sedmi muži
oděnými v modrobílých rouších.
Hoch tam stál, zaléval ho chlad a
neměl sil. Odbila půlnoc a muži
s hochem prošli portálkem zpět
do běloby, která hochovi nebyla

známá. Oslnila ho záře něčeho
jako měsíce, a když se na sebe
podíval, byl oděn v modrobílém
rouchu, stejně jako muži. Už to
nebyli muži, nýbrž duchové sedmi portrétů zakletí v sedm klíčníků budov tohoto města. U portálů
přibyl osmý portrét hocha, který

se stal jeho strážcem.
Každý úplněk se v tomto městečku
posouvají hodiny dozadu a zhasne
lampa. Pronikavé modré světlo
rozzáří portálek, ale modře se rozsvítí pouze jeden portrét.
Čestné uznání v literární soutěži O pardubický pramínek

Klára Mrvová: Nosákov
Jižně od Prahy byste narazili na
dvě takové malé zapadlé vesničky.
Kolem nich je samý zelenající se
les a lány nekonečných polí. Samotné vesničky jsou spojeny pouze kamenitou polní cestou, na níž
skoro každý poutník narazí na
nějakou tu zmiji nebo užovku.
Jedna z vesnic se jmenovala Královna. To proto, že tu královna
Marie Terezie moc ráda trávila své
volné chvíle a víkendy. V té vesnici byly i dva rybníky. První se jmenoval podle vsi, totiž Královna a
druhý, to byl rybník Vražedný.
Obyvatelé na něj pyšní opravdu
nebyli, protože nebyl vražedný jen
tak pro nic za nic. Na dně se
s pískem a blátem povalovaly i
lidské kostry. Některé byly poutníků, kteří nenašli včasnou pomoc
od zmijího uštknutí, a některé
zase nešťastně zamilovaných mladých chlapců z Královny, co se
zakoukali do nějakého toho děvčete ze sousední vesnice. Ta se
jmenovala Dobrotice. Řekli byste
si, že se tam lidé mají dobře, ale
nedejte se zmást jménem. Lidé
tam jsou hamižní, pyšní a vraždili
by pro každý peníz. Největší držgrešle byl však jejich starosta. Ženu neměl a děti taky ne. Vlastně
on ženu měl, ale ta se utopila ve
Vražedném rybníce toho dne, co ji
prohrál v krčmě v mariáši
s největším opilcem Dobrotic.
V kartách prohrával málokdy a
tak ho to chvíli mrzelo, ale stejně

hrál a hrál dál. Majetek mu přibýval a nos mu rostl nahoru. Starosta Královny, to byl jeho bratr, ale
byl mladší a moudřejší, no prostě
naprostý opak jeho bratra. Královna pod jeho vedením vzkvétala
a krásněla každým dnem. Zatímco
Dobrotice pod vedením hloupého
staršího bratra pustly a přibývalo
loupeží. Když nad tím tak dobrotický starosta přemýšlel, začalo ho
tlačit, že má bratr takovou dobrou
pověst, zatímco on byl pomlouván
babskými spolky na náměstí skoro každého města v okruhu.
V hlavě se mu zrodil nápad, že
půjde do Královny a bratrovi nenápadně podstrčí Dobrotice
v mariáši, a on bude starostou
v Královně. Na nic nečekal, oblékl
si myslivecké sáčko, vysoké holínky, klobouček se sojčím pérkem,
vycházkovou hůl a šel. Slunce pálilo a cesta se hemžila ještěrkami
a hady. Starosta se jim velkým
obloukem vyhnul a pokračoval do
Královny. Byl rád, když po snad
nekonečné cestě uviděl ceduli
s nápisem „Vítejte v Královně“.
Chodil po městě a hledal bratra,
když nepořídil, zeptal se kolem
belhající se stařenky, zdalipak
neví, kde mají starostu. Ta pokynula směrem k obecnímu úřadu a
želvím tempem odcházela na trh.
Starosta Dobrotic běžel a pozval
bratra do nedaleko stojící hospůdky. Ten se napřed ošíval, že
musí domů, ale nechal se přemlu-

vit, protože snad poprvé ho bratr
někam pozval. V hospodě si dali
pivo jedno, druhé, třetí, čtvrté a to
starosta Dobrotic začal rozdávat
karty a hráli. Nejdřív hráli o drobnosti jako kalhoty, košile, klobouky, psy… Dobrotický starosta
s bratrem prohrával. V tu chvíli se
dopálil a opilého bratra donutil
dalším pivem hrát o to, kdo bude
kde starostou. Starosta Královny
byl v příjemné moci alkoholu, protože nebyl zvyklý tolik pít a kývl.
Hra to byla náramná a vtom dobrotický starosta položil poslední
kartu a vyhrál. Smál se mohutným
hlasem, jak bratra porazil a ten se
smál s ním, protože nechápal, co se
vlastně stalo. Dobrotický starosta
přespal u bratra. Když se ráno probudili, dobrotický starosta povídá,
že musí do úřadu. Starosta Královny se podivil a povídá: „Hele brácho, já jsem ti tvoje oblečení taky
vrátil a i tvoji smečku psů. To přece nejde, abys v mariáši vyhrál
ves.“ S touto větou se oblékl a odešel úřadovat. Starosta Dobrotic stál
jako opařený. Ještě včera se
v hospodě naparoval, jak bude starostou Královny a nic z toho. No
vlastně z toho bylo to, že se mu nos
zvednul ještě víc. Když se šel zklidnit k Vražednému rybníku, zakopnul o ten svůj dlouhý nos a utopil
se. Od té doby se Dobrotice nejmenují Dobrotice ale Nosákov, podle
hloupého závistivého bratra, co se
díky svojí pýše a nosu utopil.
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ANKETA Z ULICE
1. Sledovali jste ZOH?
2. Který sport vás nejvíce zaujal?
3. Kterému sportu byste se chtěli naučit?
4. Kdo byl pro váš nejlepší sportovec?
1.
Sledovala.
Nenechám si to ujít.
Nesledoval.
2.
Asi rychlobruslení.
Snowboarding.
Biatlon, ten se líbil celé rodině.

Lucie, 30
Dominik, 18
Josef, 78
Michaela, 35
Lucie, 23
Alena, 32

DEN PRO DĚTI

3.
Třeba skeletonu.
Kdybych byla mladší tak běžkám.
Snowboardingu.
4.
Soukalová.
Sáblíková.
Samková.
Bank.
Anna Ševčíková, Veronika Hrubá

Simona, 13
Emílie, 65
Martin, 12
Dana, 51
Vladimír, 60
Jana, 35
Honza, 8

A RODIČE
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Během školního roku se žáci základní školy mnoho naučí.
Tyto znalosti pak využívají v běžném životě. Proto se dne 9.
května 2014 učitelé, žáci a rodiče sešli za budovou Základní
školy v Jevíčku, aby si společně užili Den pro rodiče a děti.
Rodiče a jejich ratolesti společně soutěžili v běhu přes překážky, hráli tenis s overbalem, stavěli kostky, dávali si první
pomoc, skákali do dálky, zkoušeli chemické pokusy, mohli si
prohlédnout život ve vodě nebo obrázky, které pro ně děti
namalovaly nebo nakreslily ve výtvarné výchově. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu. Za čtyři splněné činnosti si soutěžící odnesli rodinný certifikát a malou
odměnu. Po soutěžení následovala vystoupení jednotlivých
tříd nebo souborů působících na základní škole. Zhlédli jsme
sestavu aerobiku doprovázenou zpěvem školního sboru,
představení dramatického kroužku, pohádku o Honzovi v podání žáků praktické školy, třída 4. A divákům zatancovala,
5. B zase zazpívala, třída 4. B zahrála a zazpívala operetku Budulínek, nechybělo ani přestavení našich druháčků, kterými si zasloužili býti pasováni na čtenáře. Přestávky mezi jednotlivými vystoupeními vyplnila svými
skladbami Malohanácká muzika ZUŠ Jevíčko, která na
závěr doprovodila i vystoupení mažoretek. Věříme, že si
spolu s námi tuto akci užili i zúčastnění a těšíme se na
další společné setkání u příštího ročníku Dne rodičů a
dětí.
Zdeňka Mauerová ,Vít Václavek

R OČNÍK XVI

SEZNAMTE SE
s Ing. Aloisem

Z NAŠEHO MĚSTA
Cílová brána Vasova běhu ve Švédsku v městě Mora. Na bráně je napsáno: „Ve šlépějích otců za nová vítězství“ (zleva
doprava stojí Ing. František Vítek, Ing. Alois Kohoutek, CSc.,
Karel Fejfar, Mgr. Zdeněk Lyčka)

Kohoutkem
1. Jaké sporty provozujete?
V současné době se věnuji klasickému lyžování –
běhy na dlouhé tratě.
2. Jak dlouho sportujete?
Aktivně se věnuji sportu od 16 let, začínal jsem s
atletikou, běhy na střední tratě. Od té doby se věnuji
sportovním aktivitám soustavně.
3. Kolikrát týdně trénujete?
V současné době týdně trénuji 5 – 6x, jednofázové
tréninky o délce tréninkové jednotky 1 – 1,5 h. Letní
přípravu pro klasické lyžování absolvuji na kolečkových lyžích, model AERO V – 2, délka tréninkové
jednotky obvykle 20 km, vytrvalostní tréninky 30 –
35 km. V zimním období na běžkách 3 – 5 h denně,
délka tréninkové jednotky obvykle 30 - 40 km, vytrvalostní tréninky 50 – 60 km.
4. Byl jste závodit v zahraničí? Pokud ano, co
vás k tomu přivedlo a kde se vám líbilo nejvíc?
V případě klasického lyžování v zimním období absolvuji hromadné dálkové závody v seriálu Worldloppet,
pravidelně se účastním Vasova běhu ve Švédsku (délka závodu 90 km, klasicky), letos jsem absolvoval v Itálii
dálkový běh Marciolonga (70 km klasicky) a v Německu v Oberamergau dálkový běh König-Ludwig-Lauf (50
km klasicky). Letos byl nejzajímavější pobyt v Itálii v údolí Val di Fiemme, protože zde byl dostatek sněhu
v horních částech trati, kde jsme si zalyžovali na prašanu. Spodní části trati byl technický sníh, který pořadatelé navezli na trať.
5. Všude propagují, že sportovec má jíst vyváženou stravu. Jíte i vy nějak vyváženě?
Ano, vše, protože jen tak se zajistí vyvážená strava. V případě délkových běhů je větší důraz kladen na přísun
glycidů (zejména lehce stravitelné cukry), nesmí se však zapomínat ani na dostatečný přísun bílkovin a
zejména minerálních látek, protože pocením se odvádí z těla hodně minerálních látek, zejména Na (sodíku).
Rostislav Němec

HUDEBNÍ ÚSPĚCHY LISTOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Dne 19. 3. 2014 se Malohanácká muzika zúčastnila krajského kola soutěže mladistvých
orchestrů v Přelouči. Jako jediná kapela z
tohoto kraje postoupila do celostátního kola,
které se uspořádalo v Letovicích 23.5.2014. V
tom orchestr dopadl na 2. místě. I Etien
Band 25.4.2014 reprezentoval Základní uměleckou školu na soutěži jazzových a ostatních
orchestrů ve Svitavách. Postoupil také do
národního kola soutěže. To se koná 13.6.2014
v Litvínově.
Jan Hader, Petr Janíček

25. února se v kině konalo scénické čtení knihy Inferno
proslulého amerického spisovatele Dana Browna. Vzhledem k tomu, že vystoupení vždy trvá „pouze“ hodinu a
jako každá kniha tohoto autora odehrává se i příběh Inferna téměř na pěti stech stranách, netrpělivě jsme očekávali, jak si tvůrci Listování s tímto „problémem“ poradí. Zvládli to vskutku bravurně. Neuvěřitelná dobrodružství Roberta Langdona (hlavní postavy ztvárněného díla)
přenesli ze stránek knihy do reálného obrazu s takovou
věrohodností, že kdo si po představení zatoužil knihu
přečíst, jistě si v Listování zmíněné situace nedokázal
představit jinak, než jak nám je podali Lukáš
Hejlík s Věrou Hollou.
Zdeňka Mauerová
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Odpovědi:

Život podle rychlotestu
s paní učitelk
ou
Jitkou Jelínk
ovou
Rus. Jeden Rus ze Sibiře dostal skvělý nápad. Měl v plánu se
vydat na olympiádu. Jelikož na Sibiři bylo dost sněhu, čekal
že sníh bude i v Evropě. Vzal si s sebou brusle a také sjezdové lyže. Konečně se rozhodl provozovat nějaký aktivní
sport. Když letěl v letadle,četl si zajímavou knihu o Usainu
Boltovi. Poté, co přiletěl do Londýna, byl velmi zklamaný.
Nejenže místo čaje o páté mu musela stačit káva, ale hlavně
se přepočítal. Propadal na škole z matematiky, to tu samozřejmě nebudeme rozebírat. Navíc byla letní olympiáda.
Tak si šel zahrát fotbal a žal utopil ve víně. A pak pronesl:
„Je lepší tu být, či nebýt? Odpověď je na vás.

ANKETA

Václavek Vít, Veselka Petr

16

1.
Jaký sport Vás zaujal?
2.
Který sport se chcete naučit?
3.
Kolik medailí jsme získali?
4.
Jaký sportovec byl nejúspěšnější?
5.
S čím se hraje curling?
6.
Kde budou další ZOH?
Mgr. Pavla Ziková:
1.
Hokej
2.
Skoky na lyžích
3.
8
4.
M. Sáblíková
5.
Koště, meta
6.
Jižní Korea
Mgr. Zdeněk Bombera
1.
Biatlon, hokej
2.
Ski cross
3.
8
4.
Několik sportovců
5.
Koště, kameny
6.
Jižní Korea
Mgr. Blanka Mauerová
1.
Curling
2.
Curling
3.
8
4.
Moravec

zimní olympiáda X letní olympiáda
sjezdové lyže X běžecké lyže
matematika X zeměpis
brusle X in-line brusle
fotbal X hokej
čaj X káva
Amerika X Evropa
kniha X film
aktivní sport X pasivní sport
pivo X víno
5.
Kameny, koště, klouzavé boty
6.
Jižní Korea
Mgr. Jitka Jelínková
1.
Snowboarding, biatlon
2.
Lépe lyžovat
3.
8
4.
Bank, Moravec, Soukalová
5.
Kameny
6.
Jižní Korea
Klára Mrvová, Michaela Kadlecová,
Eva Kohoutková
Honza, 13 let
1. Biatlon
2. Snowboarding
4. Eva Samková
5. Kámen a potom košťata na metení toho ledu
6. V nějakých čínských státech
Martin, 12 let
1. Hokej
2. Hokej
4. Martina Sáblíková
5. Zametáky, curlingová ploch, kameny,
hráč
6. Já si myslím, že Tokio
Jan Hader

R OČNÍK XVI

Tomáš, 14 let
1. hokej
2. hokej
3. 8
4. Sábliková
5. koště, kámen, led
6. Někde u Číňanů
Adéla, 15 let
1.biatlon
2.krasobruslení
3. 8
4. Sáblíková
5. kameny, koště, rukavice, led, klouzavý
boty
6. Jižní Korea

Daniel, 14 let
1. slopestyle na snowboardu
2. U- rampa
3. 8
4. Moravec
5. led, speciální boty, koště, kámen
6. Korea
Petr Veselka a Vít Václavek

CO JE CURLING?
 týmový sport, hráči se snaží po ledu dopravit své kameny
co nejpřesněji do vyznačeného prostoru
 od roku 1998 se pravidelně hraje na olympiádě
 Hraje se v krytých halách kvůli podmínkám na hrací plochu (led), která musí být bez nerovností
 košťata a hrací kameny jsou ze žuly, koštětem se zametá
led před jedoucím kamenem
Michaela Kadlecová, Klára Mrvová

LYŽÁK

Dne 2.2 2014 7.ročník odjel na Lyžařský kurz do Čenkovic. Z učitelů nás doprovodili p. uč. Bombera, p.uč.
Parolek, pan ředitel Miloslav Parolek a Jonáš Bombera.
První den jsme přijeli natěšení, ale po příchodu do chaty jsme padli únavou po 1km s našimi taškami a
krosnami. V pondělí ráno jsme se probudili po dlouhé namáhavé noci, protože některé přepadly střevní
potíže a celou noc nám prozvraceli. Na kopečku jsme pilně cvičili základy a v úterý jsme už vyjeli na svah.
Celý týden jsme měli celkem pěkné počasí až na pátek, kdy nebylo přes mlhu a chumelenici vidět na krok.
Všichni jsme se snažili a něco nového naučili. Po dobu našeho pobytu nás zásobovali dobrými obědy a
všichni jsme si užili legraci jak na svahu, tak v chatě při večerních hravých programech.
Klára Mrvová, Michaela Kadlecová
Den co den můžeme slyšet jeho hlas v pořadech rádia
Impuls. Fotografie tohoto muže si se zalíbením prohlíží snad každý. Jiří Kolbaba je náruživý cestovatel,
fotograf a jako dobrodruh s mnoha zkušenostmi rád prezentuje a sděluje své poznatky a postřehy ostatním
lidem. Těmi „lidmi“ jsme se 16. května směli stát i my a tentokrát (jeho přítomnosti v nedalekých Chornicích
jsme využili již minulý rok) jsme zhlédli besedu o Etiopii - zemi východní Afriky ležící z části na Somálském
poloostrově, kde se snoubí nádherná příroda plná života s tradicemi „divokých“ kmenů. Spolu s Jiřím Kolbabou jsme prošli jejími městy, mohli jsme porovnat rozdíly mezi naší a etiopskou civilizací, ale dostali jsme se
také až za řeku Omo oddělující zbytek této země od mnohdy poněkud krutých a nebezpečných domorodých
etnik. Jejich způsob života, zdobení a trávení času nám možná připadal trochu neobvyklý, ale jak říká náš
„vzor“, je třeba se naučit toleranci a respektu, protože se můžeme dostat do míst, kde naše životospráva bude
připadat tamějším obyvatelům ještě zvláštnější, než nám ta etiopská.
Zdeňka Mauerová

BESEDA

Divadlo SeMaFor - kdo by neznal název, jména jeho zakladatelů, nebo ve kterém městě jej můžeme
nalézt! Ne každý však ví, co ono SeMaFor znamená
nebo na kterou z forem divadla se zaměřili semaforští herci. A právě s podrobnostmi vzniku a historie tohoto významného českého útvaru nás přišla seznámit Hudba školám - sdružení umělců zabývající se nejrůznějšími českými a světovými hudebními směry a s nimi spojenými „unikáty“, ať už je to právě SeMaFor či
Jaroslav Ježek a další. Společně s poutavým výkladem nám tři umělci z tohoto uskupení zahráli a zazpívali
písně složené pro inscenace tohoto divadla a vystoupení doplnili i o ukázky blues, které se SeMaForem také
bez pochyby souvisí.
Zdeňka Mauerová

HUDBA ŠKOLÁM
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PRVŇÁČCI V AKCI

Dne 21. května 2014 se prvňáčci zúčastnili XVI. olympiády dětí konané na Základní škole ve Velkých Opatovicích. Naši školu reprezentovalo 5 dívek a 7 chlapců - Kateřina Martincová, Lucie Kalousková, Františka Marika Bojanovská, Tereza Procházková, Anne Marie Kubínová, Radek Martinec, Ivo Machálek, Ondřej Nárožný, David Machálek, Adam Hampl, za praktickou školu bojovali Izmael
Tomko a Patrik Juřica. Sportovci soutěžili ve čtyřech disciplínách - 400 metrů běh, 50 metrů běh, skok z místa a hod
kriketovým míčkem. Olympiády se zúčastnilo celkem 240
prvňáčků z 26 škol. Ve velké konkurenci se naši sportovci
neztratili. Ačkoli si neodvezli žádnou medaili, zaslouží si
naše poděkování, protože jak zní heslo zakladatele olympijské tradice Pierra de Coubertina: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.“
Mgr. Blanka Mauerová

UČITELÉ V AKCI
Vánoce v zelenočerveném.
Foto na www.zsjevicko.cz
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NOC s Andersenem
Dne 4. dubna se v Základní škole Jevíčko
uskutečnila akce, na kterou se všechny děti
celý rok těší. V naší škole se děje mnoho
akcí, ale tato akce je přece jen něčím významná. Je jen jednou za rok a všechny děti
si jí moc užijí. Děti plní úkoly a za každý splněný úkol dostanou kus hádanky. Pokud
splní všechny úkoly a složí celou hádanku,
jdou si pro poklad. A pak už si třídy dělají
vlastní program. Ráno se spáči probouzejí
celí ospalí a doma si určitě ještě zdřímnou
Eliška Mauerová

Učitelská pohádka pod vedením p. uč. Z. Podlezla.

Andersenova tužka
literární soutěž žákovské knihovny
2. stupně
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HOROSKOP

prázdninový

MAJ
DY

TÝN

Y

Vodnář: 21. 1.- 19. 2.

Blíženci: 21. 5.- 21. 6.

Máš usměvavou tvář
a skvělé přátelé, važ
si jich a nenech si je
vzít .

Tohle období je dobré pro tvé úspěchy ve
sportu .

Jsi velice rozpačitý
(á), snaž se soustředit na svůj cíl .

SPORT
volejbal

SPORT
vybíjená

Ryby: 20. 2.- 20. 3.

Rak: 22. 6.- 22. 7.

Štír: 24. 10.- 22. 11.

Nevyhýbej se svému
okolí, když ti bude
nejhůř, nejvíc ti pomůže .
SPORT: házená

Nezáviď ostatním, važ
si toho, co máš a co
ostatní lidé nemají .

Místo dívání na televizi se věnuj sportu
nebo si něco pěkného
přečti.

SPORT
fotbal

Beran: 21. 3.- 20. 4.

SPORT: skoky do vody

Lev: 23. 7.- 23. 8.

Nezáleží na tom jak
vypadáš, ale také jak
se chováš .

Tvé štěstí bude záležet
na tvém přístupu
k okolí.

SPORT: jízda na koni

SPORT: běhání

Váhy: 24. 9. - 23. 10.

SPORT: basketbal

Střelec: 23.11.- 21.12.
Skoč si zaběhat na
čerstvý vzduch, je to
dobré pro tvé zdraví a
ještě u toho zapomeneš na problémy .
SPORT: plavání

Panna: 24. 8.- 23. 9.
Býk: 21. 4.- 20. 5.
Tvůj humor je příliš
nevhodný pro tvé
okolí. Spíš se drž při
zemi .
SPORT: petanque
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Máš ty nejlepší kamarády, co sis mohl/a
přát, možná to není
někdy vidět, ale je to
tak.
SPORT: jízda na kole

Kozoroh: 22. 12.- 20. 1.
Krásné dny tě lákají
ven, ale dej si pozor na
zranění!
SPORT: tenis

Zdroj: obrázky tajné písmo s.22 http://www.samolepky-nejen-na-auto.cz/images/images_fotografie/large_1376430713.jpg http://www.rostaci.cz/files/
Clipboard02.jpg?0 http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/12825/=brusle.jpg http://www.globalni-cteni.cz/project/images/verejne/potraviny/olej_text.JPG http://
sablonykmalovani.cz/images/1512.jpg http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_citron.gif http://www.rozstepy.cz/wp-content/gallery/images/Linka-bezpe%C4%
8D%C3%AD.jpg http://www.dekoraceprobyt.cz/_img/upload/big/salamek2.png http://www.domaci-napady.cz/wp-content/uploads/2007/01/delfin2.jpg
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Najdi správné odpovědi a vyjde ti tajenka:

Znáš sporty a sportovce ze ZOH?

TAJENKA: Maskoty ZOH 2014 v Soči
jsou ………………………., zajíc a leopard.

1. Týmový sport hraný na ledě s pukem se nazývá Lední…
2. Zimní sport kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné
pušky se nazývá…
3. Zimní sport, u kterého jsou zapotřebí … ve kterém týmy
sjíždějí úzkou, točenou ledovou trať
4. Slavný český hokejista …….. Jágr
5. Slavný český hokejista Tomáš…
6. Zlatý, stříbrný a bronzový kov udělovaný na olympiádách se
nazývá…
7. Zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou na
sněhu za pomoci lyží se nazývá…
8. Zimní sport provozovaný na sněhu a je podobný surfování
se nazývá…
9. Známý český alpský lyžař Ondřej…

1. Kolik medailí jsme získali na ZOH
2014?
Š. 4
M. 8
L. 12
2. Jaký nástroj potřebujeme na biatlon?
O. Kameny
D. Brusle
E. Malorážnou pušku
3. Co je to snowboard?
Z. Jiným jazykem Olympiáda
A. Typ dresu
D. Prkno s kterým se jezdí po sněhu jako
po jedné lyži
4. Hokej je:
V. Týmový sport hraný s hokejkami a pukem
Š. Ruský název pro boty na curling
Q. Speciální jídlo pro sportovce
5. Ondřej Bank je:
Č. V týmu curlingu
Ě. Lyžař
K. Biatlonista
6. List kterého stromu je na vlajce
Kanady?
D. Javoru
Ř. Lípy
P. Břízy
Klára Mrvová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tajenka
Víš, ke kterému sportu nebo sportovní disciplíně patří tito sportovci:
1.
Petr Čech
2.
Tomáš Berdych
3.
Ondřej Bank
4.
Michael Jordan
5.
Barbora Špotáková
6.
Usain Bolt
7.
Jaromír Jágr
Jakub Mauer

Přesmyčky:
SPORTOVCI
OVÁMART INASÁBLÍK
JEŘDNO KNAB
DNOJEŘ ROMCEVA
GRIABLAAE KASOUVÁLO
RJÍAMRO RÁJG
MOÁTŠ KAENLPEC
Klára Mrvová
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Tajné písmo

Telefon: 461 325 216
E-mail:
casopisobjev@seznam.cz

(spisovně) – 7 +

(anglicky) – 1 =

ZŠ Jevíčko
KRASOPIS – 3

+ NÍ =

občasník jevíčské
základky
V +

60 výtisků
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VYMALUJ SI

Najdi v
osmisměrce
tajenku:
boby, biatlon, cep, curling, hokej, ice, knot,
lom, obaly, plavání, rak,
rok, rorýs, slalom, sport,
sochi, šála, trať, uzel
Klára Mrvová

