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Úvodem… 
Milí žáci, opět se setkáváme s novým číslem Kameňáčku, kde se můžete těšit na zajímavé 

články s ještě zimní tématikou, výtvory našich žáků i proběhlé akce. V tomto čísle zde naleznete 
slohové práce žáků z deváté třídy, výtvarné umění na téma Dadaismus, nebo si zde můžete 
prohlédnout nadání pro fotografování jednoho studenta a spoustu dalších článků.  Přejeme Vám 
nerušené čtení a plno zábavy. Užijte si naplno předčasné jaro a se svými kamarády a nepřejezte se 
sladkostmi od Velikonočního zajíčka. 

Váš redaktorský tým

Obrázek: L. Cibulka, IX. 
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Nekonečná zima  
 

Děti staví sněhuláka, 
na zahradě u Hanáka. 

Je to náš kamarád, 
který sníh má velmi rád. 

 

Ostatní by chtěli jaro a mrkve,  
 a ty sladké tykve. 

Jenže zima je dlouhá, 
povídá nám sova moudrá. 

Chtěli bychom házet míčem 
a jaro odmykat zlatým klíčem. 

Jdu si napustit vanu 
a namočím si i hlavu.  

Ztrati l jsem svou lyži  
po koupeli si jdu dát rýži. 

Už jdu do své postýlky  
a zavrtám se do své peřinky. 

 
 

Autor: M. Černý, V. B 
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Vánoční vystoupení 

Vánoční vystoupení se konalo v sokolovně, a jelikož jsem byla moderátorka, celou dobu jsem 
byla ve středu dění. Vystoupily skoro všechny třídy. Od prvňáčků až po deváťáky si třídy nacvič il i 
svoje vystoupení. Jako první nám zatancovaly naše roztleskávačky, které pokračovaly ve zvyku 
deváťáků. Deváťačky si nacvič ily svůj tanec, na kterém pracovaly půl roku. Jako další vystoupila první 
třída, která nám přednesla pár básniček, a dokonce zazpívala. Vystoupil sbor prvního stupně s paní 
učitelkou Hasmanovou a sbor druhého stupně s paní učitelkou Prokýškovou. Vystoupil dokonce i 
dramatický kroužek, který si nacvič il Šípkovou Růženku. Přišlo více diváků než minulý rok, příští rok 
se snad ani do sokolovny nevejdou. Byli jsme rádi, že se všem vystoupení líbila. A i když už příští rok 
nebudu žákyní Základní školy Kamenný Újezd určitě se přijdu podívat na Vánoční vystoupení. 

         Autor: Tereza Havlíková 9. tř. 

 

   Foto: školní archiv 
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Praha 
- Národní Divadlo  

- Letiště Václava Havla 
Dne 11. 12. 2013 se třídy 5. B. 8. a 9. se vydaly na dlouhou cestu autobusem do Prahy. Jeli jsme hlavně do Národního 

Divadla. Představení se konalo až večer, proto jsme museli mít program na celý den. 

Na programu bylo Letiště Václava Havla a rozchod v Nákupním centru. 

Když jsme přijeli n letiště v Praze, byli jsme napnutí. Proč? Protože ještě nikdy žádná třída letiště nenavštívila. 
A tak jsme nevěděli, co náš čeká. Když jsme vešli do haly, tak si všichni dřepli na zadek a čekali, až budeme něco 
dělat. Po chvíli jsme každý dostali papírový náramek „ jak hrozné.“ Skoro každý si stěžoval, že se nám přilepily k tomu 
náramku chlupy na ruce. Potom přišel pan průvodce a pustil nám video o Letišti a řekl, co plánují do budoucna. Potom 
jsme všichni museli projít bezpečnostním rámem (detektorem kovu). Všichni se báli, že budou pípat. Jako první šel 
David Frnka (8.tř)- odložil batoh na pás a šel. No a jako na potvoru pípal. U rámu bylo několik l idí. Vzali Davida na 
stranu a prohledávali ho. A samozřejmě ostatní se začali bát, že budou pípat. Dalších pár l idí také pípalo, ale byly to 
buď pásky, nebo boty. Když všichni prošli, tak šly paní učitelky. No a zase, šla paní učitelka Žlábková a také pípala, a 
prohledali j i  a nakonec jí posadili na židli a řekli jí, ať si zuje boty- ano byly to boty, co pípaly. No byla sranda už jen na 
samém začátku. Pak jsme nastoupili do autobusu, který čekal před jiným vchodem, a vyjeli jsme po ranvejích na 
prohlídku celého letiště. Bylo to super.  Jezdili jsme mezi letadly a viděli jsme je přistávat a vzlítat letadla z blízkosti, ale 
přiměřené… Po skončení této exkurze jsme nasedli do našeho autobusu a jeli konečně do nákupního centra „ Hurá!“ 
Měli jsme přibližně 2 hodiny rozchod. Potom jsme sešli před autobusem, vzali oblečení do Národního dovadla a šli se 
do nákupního centra na WC převléct se a upravit. Někteří kluci (všichni kluci) zůstali v autobuse a převlíkli se tam. 
Postupně se holky vracely do autobusu a všem to moc slušelo. Když všechny dorazily, vyrazil i jsme autobusem do 
Národního divadla. Když jsme dorazili, tak jsme se vyfoti l i  u Národního divadla a šli dovnitř. Všem to moc slušelo a 
všichni byli nadšení. Kabáty jsme si uložili do šaten a šli si pomalu sednout. Seděli jsme úplně nahoře. Když jsme se 

usadili, začal program s názvem Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeara.  

Když tento program skončil, tak jsme se vydali k autobusu. Nasedli jsme, chvíli si povídali a pak někteří usnuli a jeli 
jsme s dalšími zážitky domů.  

Autor: Karolína Stoličková, 8.tř  

 

 

Foto: školní archiv 
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Beseda s panem Zdeňkem Přívratským 

Ve středu 27. 11. 2013 naší  školu navštívi l slavný marathonec Zdeněk Přívratský. Co je zač? To se 
dozvíte v následujícím článku! 

Zdeněk Přívratský byl původně tělocvikář pocházející z Českokrumlovska. Už když byl v 9. třídě se 
vydal na kole za svou babičkou do Liberce. Když byl na střední škole a hrál aktivně basketbal, potřeboval si 
vylepšit fyzičku. Začal tedy běhat na nedalekou Kleť. Už v roce 1976 se zúčastnil 25 kilometrového běhu 
v Hluboké nad Vltavou. Měl dobrý čas a postupem času přešel z basketbalu na aktivní běh.  

Když zvládl zaběhnout 100 km za sedm a půl hodiny začal si vytyčovat stále nové a nové cíle. Jeho 
cílem se stala například účast na nejextrémnějším a nejtěžším etapovém závodě světa. Jednalo se o Marathon 
des Sables v Maroku. Ovšem to nebyl jeho jediný cíl. Toužil také po účasti na maratonu v Sahaře, kterého se 
nakonec zúčastnil hned 4x. Jeho nejlepším umístěním se stalo 21. místo z 360 účastníků z celého světa. Jeho 
dalším z úspěchů se stalo 3. Místo v himálajském Sikkim rhododendron marathonu (7 dní, 7 maratonů), 
v nadmořské výšce až 4000 metrů. 

Mimo maratony Přívratský i rád cestuje. Jak sám tvrdí, projel j iž všechny světadíly, ale písečné duny při 
západu slunce jasně vítězí. 

Autor: K. Šerá, IX. 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Foto: nalezeno na Google.com 
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The Hobbit: Šmakova dračí poušť 

 Ve středu 30. 1. 2013 druhý stupeň navštívi l fi lm Hobbit v kině Cinestar v Českých Budějovicích. 
Následující  článek vám přiblíží  stručný děj celého fi lmu. 

Snímek Hobbit: Šmakova dračí poušť je volným pokračováním prvního dílu Hobbit: Neočekávaná cesta. Jak 
již bylo v prvním dílu naznačeno, příběh je vsazen do doby, kdy byl Bilbo Pytlík ještě mladým hobbitem.  

 Druhý díl začíná záchranou trpaslíků ze spárů Bledého skřeta. Vydávají se blíže k Hoře osudu. Na 
své cestě potkávají kožoměnce u kterého přečkají noc. Druhý den si od něj propůjčí poníky a vydávají se 
k Temnému hvozdu. Tam je kouzelník opouští a vydává se k hromům dávných králů. Mezi tím se trpaslíci 
vydávají napříč Temným hvozdem, kde se setkávají se skupinou pavouků, která je chce sežrat. Z jejich 
spárů je dostane Bilbo Pytlík a elfové z tamějšího území. Zajmou trpaslíky a odvedou je do svého království. 
Trpaslíci si už myslí, že jsou ztraceni, ovšem Bilbo se pro ně vrátí a zachrání je. 

 Trpaslíci se napříč rozvodněnou řekou plaví pouze v sudech od vína. Podél řeky je pronásleduje 
skupina skřetů a zraní jednoho trpaslíka. Když se rozhodnou zastavit a ošetřit ho, potkají na břehu 
tajemného muže. Představí se jako Bard z Jezerního města. 

 Bard se rozhodne trpaslíkům pomoci a převeze je přes jezero do města. Poté se trpaslíci vydávají 
k Hoře osudu. Mezi tím město napadnou skřeti. Poté co trpaslíci probudí draka, kterého se jim nepodařilo 
zabít, vydává se znič it Jezerní město… 

 

Napsala: K. Šerá, IX. tř 

Obrázky: Google.com 
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Švédsko 

V lednu roku 2014 jeden z našich redaktorů navštívi l se svým florbalovým týmem 
Švédsko. Jaké zážitky tam zaži l, se dočtete v tomto článku! 

Florbalový klub FBC Český Krumlov, za který hraji už 4 roky, se vydal na mezinárodní 
turnaj do Švédska. Bylo tam přibližně 54 týmů a ty byly rozděleny do 14 skupin. Dne 1. 1. 2014 
jsme se ve dvě hodiny z parkoviště od Lidlu z Českého Krumlova, vydali na dlouhou cestu. Cesta 
vedla přes Německo a Dánsko. Na místo jsme dorazil i 2. 1. chvíli po osmé, ubytovali nás ve 
škole, kde byly ubytovány všechny české týmy. Měli jsme hrát až v pět hodin tak jsme si šli 
lehnout po dlouhé době sezení v autobuse, kde se nedalo moc spát. Všichni, se vzbudili kolem 
půl třetí, ve tři jsme měli poradu a ve čtyři hodiny jsme vyrazil i na halu, kde jsme měli zápas s 
nejlepším týmem ve skupině (aspoň jsme si to mysleli). Po osmi vteřinách jsme vedli 1:0 tento 
zápas jsme vyhráli 4:3.Ve skupině jseme hráli ještě dva zápasy, které jsme vyhrály a skupinu 
jsme opustil i na prvním místě. V osmifinále jsme se setkali s Libercem, byl to vyhecovaný zápas 
ale nakonec jsme ho vyhráli 5:3. Ve čtvrtfinále jsme prohráli ze Švédskem a tím jsme vypadli 
z turnaje. Náš návrat domů byl únavný a všichni skoro celou cestu prospali v autobuse. 7.1. jsm 
v 6 ráno dorazil i k Lidlu, kde si nás vyzvedli rodiče. Tímto skončil velmi úspěsný turnaj ve 
Švedsku pro Český Krumlov. 

 

Autor: Ladislav Vajsochr, IX. 

Foto: Ladislav Vajsochr, IX. 
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Slohové práce žáků naší školy 

Člověk, kterého si vážím 

 Můj č lověk, kterého si vážím, je Danča Stará. Mám samozřejmě spoustu lidí, kterých si vážím ale 
Danču jsem si vybrala, protože … No to snad už poznáte sami. 

 Možná, že někdo jí nemá rád, ale já tuhle 15-ti letou holku naprosto zbožňuju. Není to jenom kvůli 
jejím hnědým očím, které se na mě na mě dívají. Ne kvůli vzhledu, ne kvůli výšce. Ale, i když není nijak 
vysoká, tak nevadí, protože si s tím neláme hlavu a jde do toho, i kdyby to něco bylo 3x větší než ona. 
Další věcí, které si na ní všimnete, jsou delší jemně vlnící se tmavě oříškové vlasy. Ale to už o tom, jak 
vypadá, stačilo. Jelikož vzhled není to jediné, co č lověk má. 

 Nevím, jak to popsat, ale tahle osůbka dokáže už jen svým úsměvem a osobností potěšit. Smysl pro 
humor má určitě veliký, s nikým se tak nezasměji, jak s ní. Pochopit a pomoci dokáže snad nejvíce z l idí, 
které znám. Nejen, že tě vyslechne a snaží se ti pomoci. Dokonce za tebou stojí, i když tě nikdo jiný 
neposlouchá. Dokáže tě podržet, když jsi na dně, a zase ti pomůže vyškrábat se zpátky nahoru. Nebojí se 
říci svůj názor. Nejdůležitější je, že se nepřetvařuje a nesnaží si na nic hrát. 

 Baví se s l idmi, se kterými chce. Když se s tebou nechce bavit, tak se prostě nebaví. 

 Její sport, který právě dělá, je tenis a hodně jí baví. Má i j iné, ale těch je strašně moc. Nějaké řeknu, 
tak třeba umí nádherně malovat. Ale její největší schopnost je kecání, v tom se jí nikdo nevyrovná, protože 
pokud jí nezastavíte, dokud je čas, tak potom nepřestane kecat vůbec. Už jsem byla svědkem, že jí stačí 
pár minut a dokáže překecat  každého. 

  Danča je pro mě hodně důležitý č lovíček, kterého si navždy udržím ve svém srdíčku. I když se za 
půl roku rozejdeme do jiných škol, tak na ní nikdy nezapomenu. 

autor: Veronika Kadlecová, IX. tř. 

přepsala: Veronika Kadlecová 
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Člověk, kterého si vážím 
 

Osob, kterých si vážím, by mohlo být mnoho. Však už od mala nás učí respektu ke starším. Já si 
však vybrala jako charakterizovanou osobu mého tátu. 

 Jedná se o staršího muže, který není až tak vysoký. Má modré oči, které schovává za brýlemi a 
má střední postavu. Občas je výbušný a někdy až přehnaně starostlivý. Když se rozzlobí kvůli něčemu, co 
mělo být už hotové, tak donutí dotyčnou osobu, aby to udělala hned. Je velmi dochvilný a na sjednanou 
schůzku nikdy nepřijde pozdě. 

 Jeho vztah k l idem je kladný, pokud zrovna dotyčná osoba nesedí za volantem a nebrzdí dopravu. 
Tehdy se umí i pěkně rozzlobit. Co se týče práce, tak ta ho celkem bavila. Pracoval jako Obchodní 
zástupce ve stavebninách a při této práci přišel do kontaktu s různými typy lidí, a proto k nim má takový 
kladný vztah. 

 Stejně jako já i on miluje zvířata. Většinu času, kdy je doma, pečuje o našeho králíka, morče a 
občas se mnou tráví čas i u koní. Když se ho na něco zeptám, většinou ví odpověď na jakoukoli mou 
otázku. Velmi rád chodí do lesa na procházky a v létě tam chodí na houby, které má moc rád. 

 Mnoho lidí tvrdí, že vlastnosti mého táty se hodně odrážejí v mé osobě. Pokud to tak skutečně je, 
budu jen ráda. Myslím si, že můj táta je osoba, která si umí zařídit respekt a uznání u ostatních a zároveň 
si umí udržet přátelské vztahy 

Autor: Šerá. K. IX. tř. 

Přepsala: Šerá K. IX. tř. 
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Slohová páce 

(Co by o mně řekl můj mobilní telefon) 

Já a můj uživatel Dominik.  Známe se už dlouho a jsme spolu pořád. Jsem s ním asi nejvíc  ze všech lidí 
a věcí. Bere si mě stále s sebou. Nebere si mě jen do sprchy nebo do jiného prostředí, které by mi uškodilo. A 
jsem za to rád. 

Myslím si, že mě má hodně rád. Nehází se mnou, nemlátí do mě, ale občas mu to ujede a já skončím 
někde na zemi. Ale stejně se to nedá srovnat s těmi časy, když jsem byl úplně nový. To mě opečovával a na zemi 
jsem se neocitl, ani když byl naštvaný. Byl to takový můj ideální uživatel. Dominik má hebké ruce s ostříhanými 
nehty a proto nejsem ani trošku poškrábaný. Také si č istí uši, a proto když volá, nekoukám se přední kamerky do 
nějaké džungle. Většinou si na mě čte zprávy velkýma modrýma očima. Poslouchám  všechny  jeho rozhovory, 
kterými se dorozumívá s l idmi na druhé straně. Občas se naštve a na toho na druhé straně křičí, až mě z toho 
bolí mikrofon. Také si někdy dá hudbu úplně naplno a já abych se uzpíval k smrti. Svým fotoaparátem jsem 
zachytil také mnoho důležitých momentů, například fotky s kamarády nebo na stupních vítězů. Nenechává mě 
vybíjet, a proto jsem stále v kontaktu s okolním světem. Stále vím jaké je počasí nebo co se děje ve světě. To je 
kvůli tomu, že mi platí internet. Také mi stále aktualizuje software androidu, když to jenom jde, díky tomu se cítím 
pořád svěží a mlád. Ale určitě to nedělá kvůli mně, ale kvůli sobě. Může se potom vychloubat před přáteli, že má 
v telefonu lepší android než oni. Dominik je hodný, spolehlivý, ale je nepořádný, občas mě nechá někdy u 
babičky. Taky je cílevědomý, když do mě stáhne nějakou hru, která ho začne bavit, hraje pořád a pořád, aby ve 
hře byl co nejlepší. Je hodně ochotný, když začnu křičet, že jsem vybitý, udělá si čas a zapojí mě do nabíječky. 
Nebo také křičí, že má málo paměti. Tak mě vyčistí. Mám ho rád a jsem mu vděčný, jak se o mě stará, akorát mě 
mrzí, že mě chce brzy vyměnit.  

 

 Napsal: Sluka Dominik, IX. tř 

 Přepsaly: Šmídová Nikola, VII. tř  

Nejedlá Anna VIII 
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Člověk, kterého si vážím 
Lidé, kterých si vážím, je mnoho, ale nejvíc si vážím rodičů. Ale převládá ten, kdo mě vychoval, to 

je mamka. 

Mamka není nejvyšší ani nejsvalnatější. Je to malá paní, která má ráda přírodu, l idi a všechny věci 
okolo sebe. Na ulici vypadá stejně, jako ostatní l idé. Jak jsem už jednou říkala, má ráda děti, a proto 
pracuje v mateřské škole. Když za ní přijedu, obdivuji jí, že tu práci pořád dělá ráda. Mě děti vůbec 
neposlouchají. Asi nejsem přirozená autorita.  

Mamka má tři děti, všechny holky, a když se někdy sejdeme všichni, taťka raději odchází. Mamka 
jenom tiše poslouchá, co se komu stalo, a podporuje nás ve všem, co chceme dokázat. 

Když jdu ven, i když ví, že sem už velká sedí u telefonu a čeká, až jí zvolám. Když mi ujede 
autobus, vždycky pro mě kamkoli přijede nebo mě odveze. Zná každý můj krok, aniž bych jí něco řekla. 
Když se něco stane, můžu za ní přijít, ona nebyla ve škole. Každý večer volá sestrám, i když už jsou 
plnoleté a bydlí j inde. Dělám často průšvihy, ale to každý, pokaždé mě z toho dostane a za trest musím mýt 
nádobí. Umyji ho jednou, a dělám, že to není moje povinnost. Věří mi, když řeknu, že budu doma v šest ví, 
že přijdu v sedm. Ale to je tím zvykem. Asi je to tím, že má tři děti a všechny jsme stejné.  Nikdy si nic 
nekoupí, pořád myslí jenom na ostatní. 

Dřív jsme se hodně hádaly, myslela jsem si, že mě nechápe, ale chápe mě jako nikdo. Teď máme 
psa, který nás ohromně spojuje. Trávíme více času spolu, bavíme se o mnoha věcech a chodíme na 
procházky. I když se hádáme, mám jí moc ráda. Tak to bylo, je a navždy bude. 

Autor: Klára Harazimová, IX. tř 

Přepsal: Josef Gažák, IX. tř 
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Člověk, kterého si vážím 

 Má osoba, o které budu psát, je má již zesnulá prababička Anna Holá. Babička mého otce. 

 Moje prababička je mým velkým vzorem. Ona byla vždy tak strašně moc veselá, krásná (minimálně 
pro mě). Snad si jí nepamatuji j inak, než veselou. Nepamatuji si j i  ani naštvanou nebo ukřičenou. 

 Když jsem za ní přijela, mé kroky smiřovaly ihned do jejího pokoje (na stáří žila u babičky a dědy), 
kde mě objala, přitiskla k sobě a posadila si mě na klín. Četla mi pohádky (mám tu knihu dodnes doma 
schovanou). Koukaly jsme se společně na televizi, ale radši jsme ten čas trávily j inou zábavou. Pamatuji si, 
že jsem dostala k Vánocům panenku „Chu chu“ a hned jsem jí chtěla přivést ukázat prababičce. Vyplývá 
z toho, že její vztah k l idem byl velmi často pozitivní, kdy aspoň k jejímu okolí. Pracovala jako žena 
v domácnosti. U ní mělo všechno své místo, nikde nebylo nic položeného navíc. Donutila mě vždy si po 
sobě uklidit (metodou hry) a snažila se mě to naučit do budoucna, myslím, že se jí to tak z části povedlo. 
Milovala svého psa Rolfíka. Velice často s ním chodila na procházku po krajině, kterou měla tak moc ráda. 
Vydržela by tam celý den. Jinak byla strašně ochotná, starostlivá každému pomohla, když byl v nouzi a, 
nebo měl problém. Častokrát na to i doplati la a to mám po ní. Mám po ní i to, že jsem přecitlivělá a i malá 
„kravina“ mi dokáže zaplnit oči slzami. 

 I když už není mezi námi, vím, že by na mě byla hrdá. Byla jsem malá, když zemřela, ale pamatuji si 
jí moc dobře! Každým dnem bych si přála, aby tu byla se mnou, abych za ní mohla přijít s radou, pomocí 
nebo jen s tím, že by mě chytla a objala.   

(Nikdy na tebe nezapomenu. Mám tě strašně moc ráda. Chybíš mi! Tvá pravnučka Nikolka.) 

Autor, přepsala: Nikola Holá, IX. tř 
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Mé zážitky z lyžařského kurzu 
Už u autobusu jsem zjisti l, že jsem si vzal místo sněhulí letní tenisky. Ale nějak se to dá přežít, 

takže jsem nikoho o mém handicapu neinformoval. Když jsme dojeli na hotel- Racek, tak jsme se 
porozhlédli po hotelu, a než uklízečky douklidily pokoje, počkali jsme nahoře v hospodě. Pak jsme se 
vybalil i na pokoji a vydali jsme se na sjezdovku. Když jsem si chtěl obout snowboardové boty, zhrozil 
jsem se, že je mám asi doma. Ale ukázalo se, že je mám v ruksaku. Když jsme byli na sjezdovce, spatřil 
jsem něco znepokojujícího- ať to:  Jsem jediný snowboardista. No řeknu vám, že jsem se vyděsil, 

protože snowboard je pomalejší než lyže, a protože jsme byli rozděleni do tří skupin, tak skončím asi 
v tom třetím týmu, což jsou začátečníci nebo neumělci. Ale při rozdělování to dopadlo dobře. 

Druhý den ráno byla snídaně a musím vám říct, že to byl luxus.  Po snídani jsme se vydali na 
sjezdovku, ale co se nestalo: Pepíček Karásek se ztrati l. Pátrali jsme po něm všechny skupiny, myslím, 

že i horská služba. Nakonec ho našli. Neboli on našel nás. 

Já myslím, že tyto dva dny mužem přeskočit jelikož až na to, že jsme byli ve středu v bazénu, a že mě 
Lucka Kadlecová málem utopila, nic velkého se nestalo… 

Když přišel poslední den, bylo mi smutno, že už končí lyžák. Ale něco se mi přece jenom přihodilo. Když 
jsem najel na velký skokánek, tak místo na snowboard jsem dopadl na záda. Ale páteřák mi zachránil 

záda. 

Když už jsme byli v autobuse, pustil i nám fi lm, když jsme přijeli, film byl pouze ve čtvrtině. Když pár dětí 
odjelo domů, tak jsem si uvědomil, že už lyžák skončil, bylo mi smutno, protože lyžák byl úplné boží. 

Autor: Jakub Lakomý, V. tř 

Přepsala: Karolína Stoličková, VIII. tř 
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Půlnoční hvězdy  
Když den vystřídá noc a krajinu zahalí černý plášť… Když ještě před chvílí jasný obzor zmizí 

v temnotě… Když les, ten nádherný smaragdový dům života, se promění v něco, co spíše připomíná 
hřbitov tisíce padlých a řeka která odrážela modravé nebe, se změnila v hlubokou tmavou propast 

bez konce… V tu dobu kdy, se světlo se tmou střídá, a vypadá to, že všechno hezké zmizí na 
nebesích, se děje něco úžasného, v tu chvíli se na nebi rozzáří světélka naděje.  

    Hvězdy, ty fascinují č lověka od počátku věku. Miliardy záhadných a nespatřených světů 
rozléhajících se v nekonečném království fantazie. Někomu hvězdy dávají pocit naděje, j iní si zas 
pokládají otázku, co naproti tomu nekonečnu vůbec jsou? Možná se to jednou člověku podaří zjistit, 
možná jednou pochopí jeho vlastní úděl existence, v tomhle vesmíru nebo se mu to taky podařit 
nemusí. Ale ať je to, jak chce člověk vždycky díky hvězdám, bude mít tendenci pokládat si otázku, 
mít chuť prozkoumat to neznámo, nahoře v tom nebeském moři hvězd, protože hvězdy s č lověkem 

jsou od počátku. A budou s ním až do jeho konce. 
              

                                                                                                               napsal: Karel Vladyka, IX. tř   
                                                                                                   přepsaly: Leštinová, Šmídová, VIII. tř 

Autor obrázku: Karel Vladyka IX. tř 
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Rozhovory 

Rozhovor ZOO Dvorec 

Pamatujete si v aše prv ní zvíře v  ZOO? 

Když jsme získali status Zoologické zahrady tak je všechno stavěné na našich lvech. Díky lvům je Zoologická 
zahrada Dvorec. 

Co v ás v edlo k založení ZOO? 

30-ti letý soukromý chov. Velká praxe. 

Jaké byly začátky v  tomto oboru? 

Začátky vždycky těžký. Začátky nebyly na kočkovitých šelmách ale na plazech – hady. 

Jaké bylo v aše pov olání, než jste založili ZOO? 

Tak těch povolání bylo několik, já jsem se vyučil jako mechanik, zpravoval jsem mašinky, ale to nebylo to, co by mě 
v životě naplňovalo. Takže mezi tím, jsem si dodělal školu Zoologii a postupem času jsem se dopracoval tak kde 
jsme teď. 

Pracujete i s j inými ZOO nebo parky? Jakými? 

Určitě zahraničními Zoologickými zahrady i český zahrady vůbec jako naše taková nejlepší kamarádská ZOO je 
Plzeňská, Pražská teď i Rakouská. Odkud jsme přivezli bílé tygry. Posílali jsme svá mláďata i do Asie, Malajzie. 
ZOO Dvorec není nejen pro Čechy ale i pro cizince.  

Podle čeho v ybíráte zv ířatům jména? 

Někdy jsme je vybírali podle dostupné literatury, protože jsou jména, která jsou vysloveně dávána druhům zvířat, ale 
dneska už to necháváme na návštěvnících. Pomocí soutěží na facebooku. 
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Kdy jste ZOO otev řeli? 

My jsme začali jako obecně prospěšná společnost v roce 2007. A v roce 2012 jsme získali oficiální status Zoologické 
zahrady. 

Jaké je nejoblíbenější zvíře u náv štěvníků? 

Tak těch návštěvníků je samozřejmě hodně. A každý má radši j iné zvíře, ale určitě podle tabulek jsou nejoblíbenějším 
zvířetem kočkovité šelmy potom opice a jako třetí nejoblíbenější zvíře u návštěvníka bývá medvěd. 

Máte nějaká nová mláďata? 

Momentálně se píše datum lednový a to je tak maximálně na narození holandské kozičky. Nic méně v prosinci jsme 
křti l i  podzimního listopadového lvíčka. 

Plánujete nějaké nov é druhy zv ířat? 

No jéje, těch ještě musí být, ale taky si musíme nechat nějaké tajemství pro sebe. 

Kontaktní adresa: Park exotických zvířat se sídlem Dvorec 17, Borovany 373 12 
WWW.ZOODVOREC.CZ 

 

 

Redaktoři: K. Šerá, N. Holá, IX.  

Přepsaly: V. Kadlecová, N. Holá, IX. 

Foto: V. Kadlecová, IX. 
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Rozhovor s panem školníkem 
Proč jste v zal tuhle práci? 

To je na dlouhé povídání, protože mě pan ředitel znal už z dřívějška a požádal mě, jestl i bych mu nešel 
pomoct. Tak jsem sem nastoupil. 

Bav í v ás tato práce nebo naopak? 

Ano baví. 

Chybí v ám práce učitele a proč? 

Ani ne, protože už jsem toho vyučil hodně a to stačí. 

Co jste učil? 

Matiku, fyziku a dílny. 

Kdy byste mohl, co byste na této škole změnil? 

Asi nic. 

Dělal a nebo děláte nějaký sport a proč jste si ho v ybral? 

Jezdil jsem na kole a jezdím na kole pořád. 

Byl jste na základní škole spíše vzorným žákem nebo naopak? 

Zlobivý jsem byl, měl problémy občas. 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Hrál jsem na housle, ale už nehraju. 

Čím byste chtěl být v  příštím živ otě? 

No, asi stejně, doufám. 

Je tato práce náročná a v  čem nejvíce? 

To určitě, že přichází nečekané okamžiky a situace, které se musí vyřešit hned a potom člověk neví, co ho 
čeká. 

Autor: A. Nejedlá, N. Šmídová, VIII.  
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Horní obrázek: J. Hanetšlegerová, IX. 
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Foto: L. Vávra, VII. 
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Foto: L. Vávra, VII. 
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Foto: L. Vávra, VII. 



24 
 

 

Obrázek: K. Šerá, IX. 
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Obrázek: K. Harazimová, IX. 
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Obrázek: J. Krásný, IX. 
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Obrázek: M. Kardoš, IX. 
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