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Co budu bez něj dělat?! 

Mým prvotním úkolem v redakci byla grafická úprava obsahu a 

sázení článků, aby se z nich vytvořil úhledný celek. Musím se 

přiznat, že když se mi v e-mailové schránce hromadily zprávy od 

našich šikovných redaktorů, vůbec se mi do toho nechtělo. Ale 

teď, když jsem se do toho pustil, hledám a hledám způsob, 

kterým bych ještě mohl Chaozz vylepšit. Uvědomuji si, jak 

strašně mi bude chybět a i kdybych začal psát do jiného, zdaleka 

to nebude ono. Toto číslo bude věnováno tomu, čeho bychom si 

měli nejvíce vážit – přírodě, nebo konkrétně zvířátkům. Doufám 

tedy, že jsme za ten další půlrok udělali s redaktory opět pěkný 

kus práce a bude se vám dobře číst. Budete mi všichni chybět… 

Tomáš Lukeš, 9. A 

Úvodní slovo 

Tak a je to tady. Ten okamžik, na který se mnozí těší a někteří by jej raději nikdy nezažili. Třeba já tuto 

školu opouštím nerad. Dala mi mnohé. Kdybych měl jmenovat všechno, tak se to na stránky Chaozzu 

ani nevejde, ale za vzpomínku stojí třeba ta spousta zkušeností, kamarádů, 

zážitků. Ano. Škola není jen o učení a kdo si to myslí, tak má v hlavě 

stereotyp. Když se mě někdo ptá, na kterou školu bych chtěl jít, mám v tom 

jasno. Na základní. Na střední třeba také budu chodit rád, ale už to nebude 

ono. Nic naplat, nemůžu se učit na této škole až do důchodu. Uklidňuje mě 

pocit, že to jednou musí potkat každého. 

Určitě stojí za zmínku připomenout, že v letošních přijímacích zkouškách 

byli deváťáci velmi úspěšní a téměř všichni se dostali na tu školu, kterou 

si přáli. Více podrobností o výsledcích přijímacích zkoušek naleznete 

v příloze na straně III. 

No a jaké změny nastanou v Chaozzu? Odejdou nám čtyři redaktoři, a 

pokud se nepodaří najít nového šéfredaktora, tak bude chod redakce 

udržovat naše milá paní učitelka Pálková. Takže na osud školního 

časopisu si musíme počkat až do září. 

Trocha nostalgie je za námi, ale teď už mi dovolte, abych vás pozval ke čtení 

tohoto čísla! Jako vždy vám budeme prezentovat půlroční práci nejen 

redaktorů, ale i některých žáků ze školy. Díky příloze Naše 

škola, kterou na každý červen připravujeme, můžete 

nahlédnout pod pokličku fantazie malinkých prvňáčků i 

„dospělých“ deváťáků. Nahlédneme do soukromí paní 

učitelky Vráblíkové a zhlédneme, co se za uplynulý půlrok událo.  

Teď dost už povídání. Vzhůru do čtení a někdy příště na shledanou!   

Tomáš Lukeš, 9. A, obrázek Kamila Cejpková, 9. A 

Čím vás překvapíme teď? 

 Úvodník 

 Interview s… 

 Okénka 

 Komiks 

 Povídky, příběhy 

 Vtipy, obrázky 

 Příloha Naše škola s pracemi 

našich žáků 

 a mnoho dalšího … 
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JAK TO VYPADALO U ZÁPISU … 

Zápis do prvních tříd se letos konal 24. ledna. Toho odpoledne se na naší škole promíchaly generace 

předškoláků a žáků druhého stupně, kteří pomáhali s organizací. Dětem totiž zpestřovaly první den ve 

škole pohádkové postavy ztvárněné holkami z osmé třídy. Jako vždy byli budoucí žáčci něčím 

překvapeni či zaskočeni a jejich zajímavé výrazy jsme vám prostě museli přenést na tuto stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co na mě asi chystají? 

Prosím, už se mě na nic 

neptejte. 

Bože, vidíš to taky?! 

Jaké to asi je, být 

ředitelem? 

 Vy s tím naděláte. Vždyť to 

byla brnkačka! 

 
Tak jsme je 

konečně 

zapsaly…  
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INTERVIEW S … paní učitelkou Jitkou Vráblíkovou, třídní 1. B 
1. Dobrý den paní učitelko, jaký jste měla dneska den?  Dobrý 
den, milí reportéři. Dnešní den byl příjemný, vyučování trvalo čtyři hodiny, 
děti pracovaly a moc nezlobily a navíc, byl to den ze všech nejmilejší, totiž 
pátek. 2. Jak se Vám v naší škole líbí? Jste tady spokojena? Jsem 
spokojena. Letos učím nové děti a ty jsou zdrojem nové energie. Jsou 
zvídavé, povídavé, ale i pracovité a vtipné. Občas se spolu od srdce 
zasmějeme, a to je osvěžující. Teplý oběd na stole každý den, toho si také 
velmi cením, a kolegů, kteří poradí a pomohou. 3. Chodívala jste ráda 
do školy? Když jsem byla hodně malá, školu jsem zbožňovala. Měla jsem 
ráda svoji paní učitelku a ve škole se mi dařilo. Taťka dohlížel na mé 
domácí úkoly a vždycky mne povzbuzoval. 4. Vzpomínáte si na 
nějakou zajímavou situaci z období vaší školní docházky? Jeden 
zážitek si vybavuji. Chodila jsem tehdy do 1. nebo 2. třídy a měla jsem 
recitovat básničku před velkým obecenstvem. Přistrčili mě k mikrofonu. 
Světla mne oslňovala a sál byl nabitý až k prasknutí. Tréma mne úplně 

ochromila, nevydala jsem ani hlásku. Čas se zastavil. Po chvíli mne nějaká dobrotivá ruka zatáhla 
zpátky za oponu a tím mě zachránila. Možná to byl zlý sen, ale spíš realita, dnes už to nerozpoznám. 
5. Které předměty jste měla ve škole ráda? Sloh a výtvarnou výchovu. 6. Toto číslo je 
věnováno především zvířátkům. Povíte nám tedy, která zvířátka jsou nejblíže Vašemu 
srdci? Chlupatá. Doma jsme chovali králíky, kočku s koťaty a pejsky. Králíky jsem krmila 
pampeliškami, za koťaty jsem šplhala po žebříku na půdu. Byla schovaná v seně. Někdy jsem si je 
tajně přenesla dolů a schovala si je pod peřinu. Mamka se moc zlobila. S pejskem jsme běhávali po 
ulici. Byl to můj skvělý kamarád. Když jsem měla svoje děti, starali jsme se o želvu a několik křečků. 
No a teď, když se mi po zvířatech zasteskne, zajedu si do Lešné. 7. Kdybyste se mohla v nějaké 
zvíře proměnit, které by to bylo a proč? Perská kočka, která se občas smí zatoulat, ale zároveň ví, 
že u laskavého majitele najde po návratu domů misku naplněnou mlékem. 8. Jaké je Vaše 
nejoblíbenější jídlo? Každé, které mi někdo připraví. A je-li navíc chutné, nemůžu být spokojenější. 
9. Navštívila jste v poslední době nějaké zajímavé místo v zahraničí? Vloni jsem strávila 
jeden den v kouzelném lázeňském městečku Binz na pobřeží Baltu. Šplouchání vln a stříbřitá hladina 
vody měnící se v odlescích zapadajícího slunce ve zlatavo-šarlatovou byly nádherné. 10. Co je Vaše 
hobby? Zahrádka, kolo, film a divadlo. 11. Jak byste naložila s výhrou milion korun? Nechala 
bych si postavit malinký domeček a tam bych si šťastně žila. 12. Jaké filmy se Vám líbí? 
Nekomerční, poetické, veselé i smutné se silným příběhem. Hodně mne zaujal film promítaný v Art 
kinu Single Man. A taky ráda sleduji dokumenty všech žánrů. 13. Čemu dáváte přednost? Filmu 
nebo knize? Ráda si přečtu dobře napsanou knihu, ale nepohrdnu ani zajímavě a poutavě natočeným 
filmovým příběhem, takže rovnítko. Ale nemyslete si, čtenář jsem jen průměrný. 14. Co jste četla 
ráda jako malá a jaké knihy vás oslovují nyní? Knihy historické, mystické, poučné i odlehčené s 
příměsí humoru. Takovou laskavou, moudrou a přitom veselou knihou je pro mne publikace Živel 
Lustig. No a jako malá jsem četla všechno to, co čítávaly tehdejší děti: Honzíkovu cestu, Heidi 
děvčátko z hor, Děti z Bullerbynu, Robinsona, Mikulášovy patálie a další. 15. Jaký máte názor na 
současnou dobu a na dnešní mládež? Dnešní doba tlačí na výkon, je rychlá a člověku bere hodně 
energie. Když se to neuhlídá, zbývá málo času na obyčejné lidské radosti, a to je škoda. A dnešní děti? 
Ještě pořád se objevují přátelské, hodné, pracovité, inteligentní a milé duše a to je zase moc dobře. 
16. Máte ráda javorový sirup? Slyšeli jsme, že jste po nějakou dobu žila v Kanadě. Jaká je 
to země a jak na pobyt v Kanadě vzpomínáte? Mám, ale je to už hodně dávno, kdy jsem jej 
ochutnala naposledy. Země je to překrásná. Nezapomenu nikdy na divokou přírodu, cyklostezky podél 
Ontarijského jezera, křik racků, želvy v řekách, ledový zimní blizard a horký letní vzduch, ale můj 
každodenní život v Kanadě byl strastiplný. Vzpomínám však v dobrém, je to zkušenost a ta k životu 
patří. 17. Jak se vám líbí náš školní časopis a co byste doporučovala v něm změnit? 
Neměnila bych nic. Časopis je pestrý, barevný, zajímavý a dobře vedený. Přeji jemu i vám hodně zdaru 
v jeho dalším životě a krásné prázdniny. I odpočívat je třeba. A těšte se. Nová setkání přicházejí i bez 
ohlášení a některá překvapují velmi mile. 

David Strnad a Jaroslav Hauerland ze 6. B 
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Vzpomínka na loňské léto  
 

Cyklostezka spojující Uherský Brod s Drslavicemi a Havřicemi je brodským cyklistům jistě dobře 
známá. Cesta po ní je bezpečná a relaxační. Zážitek z 
klidné jízdy oživí setkání se srnkami, které se tu čas od 
času objevují. I já jsem tudy nedávno projížděla. Den se 
pomalu ukládal ke spánku a linoucí se příšeří oznamovalo 
příchod večera. A vtom se z ticha vynořila ona.   

Rezavá skvrnka. Zprvu malá a pomalu se zvětšující 
na horizontu. Přibližuje se ladnými skoky v obloucích, 
zvedá se od země a zase dopadá dolů. Vběhla do černé 
hlíny. Pádí přes pole vlčích máků. 

Hlavičky květů se polekaně sklánějí. Po očku 
sledují kopýtka srnky. Bojí se o své 
nadýchané okvětní lístky. Ale kopýtka velmi obratně a 

zároveň opatrně proklouzávají mezi květy. Neubližují jim. Je to nepsaná dohoda. 
Srnka překonala pás pole. Zastavila se. Stojí na jeho okraji až u silnice. Štíhlé ladné tělo a oči. 

Směs tmavé čokolády a sladké černé kávy. Nádherný pohled. Lem dlouhých řas se zvedá, aby 
zkontroloval okolí. Cyklista! Je mi téměř na dosah. Hledíme na sebe. Chvíle zastavení, kratičký mžik a 
pak mrknutí očí. Už zase v pohybu. Jen cinknutí kopýtek o kámen narušuje tiché přítmí. A závan 
vzduchu, který po ní zůstal. Závan vzduchu a obraz těch velkých měkkých očí, který ještě chvíli probíhá 
pamětí, vrací se a opět mizí, než po čase úplně ustoupí, aby otevřel prostor novým podnětům a 
zážitkům, které život přinese. 

Mgr. Jitka Vráblíková, obrázek Markéta Hubáčková, 3. B 

ŠKOLA POMÁHÁ … 
 
 

Papouškovitý krasavec, kterého v loňském roce sponzorovala naše škola je jeden z 
nejvzácnějších druhů na světě. Svojí velikostí až 100 cm a hmotností kolem 1250 g 
se označuje za největšího papouška. Vystihuje ho modře zbarvené tělo, jen kolem 
očí a na bradě má zářivou žlutou barvu. Nesmí chybět lesklý černý zobák, aby si 
mohl rozlousknout své oblíbené oříšky. Těm neodolá žádný papoušek. Vyskytuje se 
v deštných pralesích Jižní Ameriky, nebo ho najdeme v zoologických zahradách. 
Tento ohrožený druh může stát až 300 000 Kč. My jsme na aru hyacintového vybrali 
minulý rok 24 000. 

Anička Plášková, 6. A, obrázek Tereza Hlavsová 5. A 
 

OLYMPIÁDY … 
 

Matematická olympiáda 
 

Ještě před Vánoci dostali matematičtí géniové šestého, 
sedmého a osmého ročníku na vypracování Matematickou 
olympiádu v podobě šesti logických příkladů. 
Do února měli odevzdat aspoň tři příklady, aby postoupili 
do okresního kola ve Starém Městě. Někdo se na to ani 
nepodíval, jiní se tam probojovali – Cyril a David Dvořákovi, 
Štěpán Vráblík, Jaroslav Lovecký, Tereza Zálešáková a 
Anna Plášková.  
V 7:15 jsme se sešli na nádraží, kde už postávaly další 

skupinky z ostatních základních škol a gymnázia. Paní učitelka Frenzlová nás úspěšně protlačila do 
vlaku. V Hradišti jsme přesedali. Pak jsme došli do školy, kde jsme byli rozděleni do tříd. V 8:51 se 
začalo. Zadání měly těžké všechny ročníky. Po dvou hodinách byl konec. Konečně! Spousta žáků na tu 
chvíli čekala už přes hodinu. Trochu jsme se nasvačili, a protože nám vlak jel zpátky až za hodinu, tak 
se všechny skupiny pěšky vydaly do Hradiště a tam jsme měli rozchod. Dali jsme si zmrzlinu a nakrmili 
holuby. Při cestě zpět bylo ve vlaku zase plno. Nakonec jsme našli volná místa a prohlédli jsme si 
zadání ostatních skupin. Po náročném dni jsme se v pořádku dostali domů. 

text Anna Plášková, 6. A, foto Mgr. Iva Frenzlová 
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SOUTĚŽE … 
 

Biologická olympiáda 

Ač jsem se letos zdaleka 
nepřipravoval tak intenzivně jako 
loni, těšil jsem se na tento den 

jako malý kluk. Když 
kalendář zahlásal 19. 
únor, sešli se všichni 

milovníci přírody z naší školy 
v přírodopisné učebně. 
Mezi sebou se soutěžící 

utkali ve třech částech. 
Test na téma Ekosystém 

rybníka, poznávání organismů a 
laboratorní úkol, kde jsme zkoumali rostlinku mechu. Při soutěži mě provázela příjemná 
atmosféra, která s sebou nesla takový klid, jako když si v lese lehnete a posloucháte zpěv 

ptáků.  
Když došlo k vyhodnocení, zjistil jsem, že jsem obhájil prvenství z loňska. Úplně jiná atmosféra 
panovala v okresním kole 27. 3. 2013 na DDM v UB, kam jsem postoupil já a Vraťa Smetana. Než 
začala samotná soutěž, utkali jsme se ve stolním fotbálku. 
 

Redakce:  V Biologické olympiádě v okresním kole získal Vratislav Smetana 6. místo a 
Tomáš Lukeš 7. místo.  

Tomáš Lukeš, 9. A, obrázky Tobiáš Sviták a Pavlína Gorčíková, 1. B 
 

Anglická olympiáda 
Loni jsem se o této 

události dozvěděl 
asi dva dny 
dopředu, tento rok 
asi dvě minuty 
předem. Začínala 
hudební výchova 
30. 1. a pan učitel si 
pro mě došel a 
odvedl mě do 

jazykové učebny. Tam na nás čekalo několik mladších angličtinářů, 
kteří se proti sobě měli utkat. Možná to pro mě ani nebyla soutěž, 

protože jsem ve své kategorii soutěžil jen sám se sebou. Proto 
jsem si po splnění částí poslech, psaní, popis obrázku a mluvení 
(kde jsem si vytáhl stejné téma jako loni) zahrál na člena poroty 
a s panem učitelem Šubíkem a paní učitelkou Vaňkovou hodnotil 
výkony ostatních. 
Za několik týdnů po školním kole jsem reprezentoval školu na okresním kole v ZŠ 
UNESCO v Uherském Hradišti. Skončil jsem 10. a nebyla to marná zkušenost. 
Vyzkoušel jsem si rozhovor s rodilým mluvčím a strávil další příjemný olympijský 
den.           

   text Tomáš Lukeš, 9. A, foto Mgr. Martin Šubík, obrázky Veronika Koníčková, 8. A 

 
Počítačová grafika 
David Strnad ze 6. B obsadil 2. - 3. místo v okresním kole soutěže v malování na počítači, Michal 
Daněk ze 7. B skončil na pěkném 9. – 10. místě. Oběma blahopřejeme. David je i autorem seriálového 
komiksu, který pokračuje i v tomto čísle. 

 

Kategorie C 

Umístění Jméno, třída Body 

1. Tomáš Lukeš, 9. A 69,0 bodů 

2. – 3. Vratislav Smetana, 9. A 57,5 bodu 

2. – 3. Lenka Závodná, 9. B 57,5 bodu 

Kategorie D 

Umístění Jméno, třída Body 

1. Vladimír Janků, 7. A 64,5 bodu 

2. Martin Miko, 7. B 56,0 bodů 

3. Barbora Sedláčková, 7. A 51,0 bodů 
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Rozhovor s Nikolou Fuchsovou z 5. B o soutěži „Znáš svoje město?“ … 
 

Občanské sdružení Uherskobrodští patrioti připravilo 
pro žáky pátých tříd uherskobrodských škol již třetí 
ročník vědomostní soutěže „Poznej své město“. Na 
počátku května proběhla třídní kola a z každého 
postupovalo pět žáků. Z deseti žáků ve školním kole 
postupovali už jen tři do finále. 
 

Jak ses připravovala na soutěž? Já jsem se učila 
z počítače, vyhledala jsem si stránky o Uherském 
Brodě a četla si je. Učila jsem se tak půl hodiny. Já si 
toho hodně pamatuju. Hodně nám pomohla i paní 
učitelka Šmídová, která nás vzala na procházku po 
městě. Ukázala nám památky města a řekla nám 
hodně zajímavostí. Nejvíce mě zaujaly hradby a 

pověst o Černém Jankovi. A že DDM bylo dřív kino Svět. S babičkou jsem chodila do Muzea, mají tam 
pěkné staré lavice.  
Jak probíhalo finále? Finální kolo bylo na SPŠOA v Uherském Brodě, kde už bylo 18 nejlepších ze 
šesti škol. Chvíli jsme čekali na ostatní školy, zahráli jsme si na X-Boxu a paní učitelka nám koupila 
čokoládu. Pak jsme psali test a na závěr bylo 3D kino. 
Která otázka byla nejtěžší? 
Nejtěžší bylo poznat na čtyřech obrázcích uherskobrodský kroj, já jsem to poznala, protože to vídávám 
tady na slavnostech. Připadá mi nejhezčí, takový namašlený. 

Nikolo, děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších úspěchů.  
Nikola nakonec celou soutěž vyhrála a naši borci k jejímu prvnímu místu přidali ještě krásné 7. místo 
pro Petra Zábojníka z 5. A a 10. místo obsadila Eva Kryštofová z 5. A.  
Celkem se zúčastnilo více než 160 žáků. Ve středu 29. května v Muzeu J. A. Komenského pak proběhlo 
slavnostní vyhodnocení. 

Mgr. Veronika Pálková  
KRÁTCE … 
Školní arboretum 
Kolem zadního plotu u školní družiny a na školní zahradě 
vyrostlo (a to doslova) během jara školní arboretum.  Je to 
taková botanická zahrada. Všechny vysázené stromy, keře a 
kytičky mají svou informační cedulku. Máme také nové lavičky 
a stoly. Díky projektu paní učitelky Štefánkové škola na něj 
získala 67 000,- Kč. 
 

Na přednášce o holocaustu 
 

Dne 15. 3. si žáci devátých tříd formou přednášky Pavla Pakosty 
ze společnosti ICEJ připomněli události 2. světové války, 
konkrétně holocaustu (vyvražďování Židů). ICEJ je křesťanská, 
charitativní a vzdělávací organizace. Dozvěděli jsme se, jak 
holocaust probíhal a o tehdejších projevech antisemitismu 
(nenávist vůči Židům). Měli jsme možnost posoudit hrdinství 
Otty Wolfa a Nicholase Wintona, kterého jistě znáte jako 
zachránce mnoha československých dětí. Pomocí prezentace 
jsme viděli, jak bylo s tehdejšími židy zacházeno a jak nakonec 
mnozí z nich zemřeli krutou smrtí v koncentračních táborech. V 
lednu 2013 jsme vzpomínali v Uherském Brodě smutné 70. 

výročí odsunu židovských občanů do Terezína a následně do fašistických vyhlazovacích táborů. Na 
závěr přednášky jsme byli vybídnuti, abychom dávali pozor a zajímali se o události kolem nás, aby se 
historie holocaustu už nikdy neopakovala.       David Navrátil, 9. A 
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KRÁTCE … 

Velká záchranná akce 
 

Ve středu 29. května došlo u nás v družině k nečekané 

události. Po několikadenním špatném počasí se na nás 

usmálo sluníčko, a tak „šupkydupky“ rychle na zahradu. A co 

se vám nestalo! Král větrů a vánků se právě dnes pustil do 

velkého úklidu a při svém pracovním úsilí se mu podařilo 

shodit ze stromu hnízdo početné rodinky drozdů. Maminka a 

tatínek sháněli svým čtyřem malým ratolestem zrovna něco 

do zobáčku a uličník vítr mezitím jejich ptačí miminka sfoukl 

z větve na zem. Malí opeřenci však měli štěstí v neštěstí! Pod 

stromem našla ptáčata naše Anička a Klárka. Svůj velký 

objev si nenechala děvčata jen pro sebe. Asi proto, že my holky jsme od útlého věku dost podobné 

ptáčkům- taky všechno hned vyštěbetáme do světa! Po pár minutách věděla půlka družiny, všechny 

paní vychovatelky i paní uklízečka, co se stalo. Ptáčátka jsme šupli zpátky do hnízda a v tu chvíli byla 

zahájena velká záchranná akce. Velké holky - paní vychovatelky hned věděly, koho přivolat na pomoc. 

No přece šikovného kluka, který má všechny tyhle věci o přírodě v malíčku! Za chvilku byl náš 

zachránce pan učitel Petr Novotný přímo v akci. Vybral to nejpříznivější místo na stromě a hnízdo tam i 

s ptáčaty umístil. A pak už jsme jenom všichni z povzdálí čekali, jestli se rodiče našich nalezenců 

objeví. Chvilku to trvalo, ale podařilo se! Ptačí taťka s mamkou své dětičky šťastně našli. To nám všem 

udělalo velkou radost a ještě dlouho budeme na naši „záchrannou ptačí akci“ s úsměvem vzpomínat.  

reportáž z družiny, kde se pořád něco děje, zapsala p. vych. Bronislava Bujáčková 
 

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

Baled je muzikál na ledě. 

V češtině máme rod činný a trapný. 

Popis hydraulického zařízení - zatlačím tady a 

vyjede tamto. 

 

Мы учим покупать – какая скидка? 

Učíme se nakupovat hezky česky rusky. 
 

My, deváťáci, jsme si někteří jako volitelný předmět, vybrali ruský jazyk a nyní jsme si vyzkoušeli, jak 

nakupovat rusky. Učili jsme se ruské názvy obchodů a věcí, které zde můžeme nakoupit a také fráze a 

rozhovory, které mohou proběhnout mezi zákazníkem a prodavačem. Vytvořili jsme si vlastní projekty 

s obchody, naučili jsme se rozeznávat slevy zboží v obchodech a dorozumívat se. Jistě si žáci někdy 

vyzkouší své znalosti v praxi.                 David Navrátil, 9. A,  

obrázky Marcela Gavendová, 9. A  

a Kristýna Bartošová, 9. B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristýna Bartošová, 9. B 
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Záchranná stanice Ikaros navštívila naši školu. Nám se nejvíce líbil ježek africký. Byl velice krásný 
a roztomilý. Očička měl jako černé korálky a taky malý čumáček. No prostě roztomilý . Když 
jsem byla u babičky, našla jsem na zahradě ježka a když jsem ho pohladila, tak mě popíchal. Ale 
bodliny ježka afrického nepíchaly. Bylo to jako když pohladíte smrkovou větvičku, ale o něco 
ostřejší. Proto bychom si ho rády koupily. Ale doma už máme nějaká zvířátka. Terka má psa 
Arčiho, kocoura Muríňa a morče Miky. Eliška má osmáka degu Pinky. Umí přiběhnout na zavolání a 
umí běhat po šprušličkách na věšáku a naučila jsem ho neokusovat dráty . 

Tereza Hlavsová a Eliška Klusalová, 5. A 
 

Zaujala vás tato přednáška? Chtěli jste se přednášejících na něco zeptat, ale neudělali jste to? 
Nevadí! My jsme to udělali za vás. Sympaťák pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros v pátek 15. 
března v tělocvičně školy ochotně odpovídal 
redaktorům časopisu Chaozz na otázky před 
svou přednáškou o zvířatech. 
 

1. Co je záchranná stanice a proč vznikla? 
Na území kraje Vysočina jsou dvě speciální 
nemocnice pro zvířata. To jsou tyto záchranné 
stanice. Vznikly na pomoc zvířatům z volné 
přírody, které mají nějaké postižení, poranění, 
nějaký  hendikep. Když se je podaří vyléčit, 
putují samozřejmě zpátky do přírody. Ročně zhruba na 200 případů. 2. Kdy byla stanice 
založena a kolik na ní pracuje lidí? Na stanici pracuje 5 lidí  a stanice vznikla v roce 1999. Je 
největší svého druhu v kraji Vysočina. 3. Kde máte sídlo? Na Vysočině je velikánský kopec, je to 
druhý největší bod. Jmenuje se Křemešník, je 12 km od Pelhřimova a právě 3 km od tohohle 
kopce se v krásné krajině nachází naše záchranná stanice. 4. Můžeme přijít na návštěvu? 
Můžete, samozřejmě, pozvání platí pro všechny. Důležité je vědět, že stanice nemá otevřeno po 
celý rok. Nejsme ZOO, ale nemocnice. Pro veřejnost máme u nás otevřeno pouze od 15.května do 
15.září a nejlépe po domluvě. Stačí zavolat den předem. Ideální čas je v létě. Jako zajímavost – u 
nás se neplatí ani koruna. 5. Baví vás to? Jestli mě to baví ? (úsměv) Podívejte se, vždyť to ze 
mě úplně letí. Já mám strašně rád zvířátka od malička, už padesát let a nedám na ně dopustit. 
Jsem zakladatel této stanice, ale už předtím jsem pracoval v jiných podobných zařízeních. Je to 
můj koníček. 6. Čím jste původním povoláním? Já mám zemědělskou školu a mám jako jeden 
z mála speciální zkoušky pro zvířátka. Například vyšší odborné myslivecké zkoušky a další. 7. 
Kolik máte zvířat ve stanici? V průměru kolem 200 zvířat, zhruba 60 druhů. Po vyléčení je 
obvykle vypouštíme do přírody nebo  umisťujeme do ZOO. 8. Jaká chováte zvířata? Na co si 
vzpomeneš. Všechno kromě psů, koček, ježků a vodního ptactva. Například netopýry, divočáky, 
spárkatou zvěř, ale i exoty. 9. Co to prosím máte za „exoty“? Máme pavilonek, kde je 8 druhů 
hadů. Také máme činčily, které jsme dostali darem, fretky, pavouky. Celkem asi 30 kusů exotů. 
10. Chováte i nějaké exotické zvíře doma? Já bydlím se svou rodinou přímo na stanici, takže 
ano. Jsem se zvířátky od rána do večera. (něžně) A stále mě to baví. 11. Kde různě jste ta 
zvířata sehnali? To takhle přijedu a před bránou stanice je papírová krabice se zvířátkem. Lidé 
se tak zbavují svých nepohodlných mazlíků. Některá zvířata si vyměníme se zoologickými 
zahradami, protože sami odchováváme. Některé jsme koupili. Nejčastěji to jsou ale nálezy 
zraněných zvířat. Všechno se ale léčit nedá. Z těch 200 zvířat ročně se to povede tak u třetiny, 
hodně z nich je ve velmi špatném stavu, byla třeba týrána. Vydrží u nás dva tři týdny a až jsou 
silná, vracejí se do přírody. Ptáci, kteří narazili do skleněných výloh a jsou otřeseni, se u nás 
vzpamatují do týdne.  I pro těch pár, co se podaří zachránit, to má smysl. Nedávno mi volala jedna 
paní. „Pane Hořáku, mám pro vás sýkorku.“ „Tak jo, přivezte ji a odkud jste ?“  „Z Liberce.“ 
(poznámka – asi 300 kilometrů od stanice) Tak to jsem ji poslal do bližší stanice. V České republice 
jich je celkem 27, v každém kraji. (Poznámka – u nás je v Buchlovicích) 
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13. Čím je krmíte? Kdo to platí? Stanice pořádá přednášky, jako je třeba ta dnešní, a máme 
granty. Každé zvíře dostává stravu jakou potřebuje. Máme býložravce, hmyzožravce… Máme to 
pestré. 14. K čemu využíváte jejich trus? (delší smích) Tak upřímně k ničemu, ha ha ha. 15. 
Dnes nám budete některá vaše zvířátka ukazovat, je tu hodně lidí. Mají ta zvířátka 
strach? Ne ne, ona jsou na to zvyklá. Jsou to naši odchovanci, nejsou z volné přírody. Mají vztah 
k člověku. 16. Zažili jste nějakou dramatickou nebo veselou chvilku se svými zvířátky? 
(pousmání) Tisíce. Mnohokrát děkujeme za rozhovor. 
 

Bohužel čas se krátil a za dveřmi už čekali nedočkaví žáci I. stupně, které potom vystřídali starší 
žáci. Už zahlédli krásně žlutého hada. Že jste ho neviděli? Nevadí, připravili jsme si pro vás ještě 
malou fotokoláž z této akce. Také doporučujeme podívat se na web www.staniceikaros.cz.  
 

Ptali se Anna Plášková ze 6. A, David Strnad a Jaroslav Hauerland ze 6. B, který přepsal rozhovor 
ze zvukového záznamu, obrázek Nela Švihká, 5. B. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

foto Mgr. Tomáš Králík, fotokoláž  

Tomáš Lukeš, 9. A 

http://www.staniceikaros.cz/
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SPORTOVNÍ VÝSLEDKY … 
 

 9. března se konala soutěž jednotlivců HIP AEROBIK Loučka, kde zlato získala teprve sedmiletá 

Terezka Luxová z 1. A. Ve druhé nejvíce obsazené kategorii výborně odcvičila finálovou sestavu 

Šárka Meindlshmidová, ze 4. B a vybojovala 

bronzovou medaili. Za perfektní výkon našich 

děvčat, která postoupila do finále, porota udělila 3. 

místo Zuzce Kolouchové z 5.A a 5.místo Terce 

Hniličkové ze 4.C. 
 

 Mladší florbalistky naší školy se letos opět 

probojovaly na Republikové finále Orion 

florbal cupu v Kopřivnici, vloni získaly nečekaný 

bronz a letos pomýšlely na zlepšení. Odjížděly 

bohužel zklamané, dva góly nás dělily od medaile. 

Asi každý z pěti set týmů, které zůstaly za námi, 

by ale to čtvrté místo bral.  
 

 Tradiční soutěž Vinohradská bruslička se konala 22. března. Celkem se brusličky zúčastnilo přes 

sto dětí z I. stupně. Tři nejlepší získali medaile - Kryštof Obadal, 4. B, Martin Brauner, 3. B a Jakub 

Nevařil ze 3. A. 
 

 Sedm medailí si přivezli naši z Halové olympiády 1. stupně, která proběhla 5. dubna v Uh. 

Hradišti. Zlato má Erik Kouřil, 3. A (sprint), Martin Ležatka, 3. A (skok z místa), Filip Mléčka, 5. A 

(skok z místa – st. kat.) a Viktor Kostiha, 4. A (vytrvalý běh). Bronz získali Aneta Svozilová, 2. B 

(skok z místa), David Ležatka, 3. A (hod míčkem) a Filip Horák, 3. A (vytrvalý běh). 
 

 Skvěle závodila 15. dubna družstva mladších i starších žáků na soutěži brodských škol v Silovém 

pětiboji, když v obou kategoriích obsadila 1. místo. Nejlepší mezi jednotlivci byli Filip Krajča, 7. B, 

Adéla Halodová, 6. B a Filip Šiška, 9.A, druhé místo obsadil Lukáš Man, 9.A a třetí Jakub Šiška, 7.A. 
 

 Máme výborné mladší sprintery, jak ukázali výsledky Poháru starosty města. Jsou to Aneta 

Svozilová, 2.B, Julie Popelková, 4.B, Filip Mléčka, 5.A, Zuzka Kolouchová, 5.A, a Ondřej Buráň, 4.B. 
 

 

Finále Aerobictour 2013 v Otrokovicích 19. května 
 

Podle umístění v pěti základních kolech soutěžily týmy ve třech nebo čtyřech topech. Naše tři skupiny 

soutěžily mezi nejlepšími, tedy podle sportovní terminologie v 1. lize. Právem si domů odnesly dvě 

bronzové a jedno zlaté místo. Tedy rozhodně další velký úspěch brodského aerobiku. Letošní skladby 

Lady Gaga, Tap Dance a Rockenroll mohli vidět také návštěvníci různých kulturních a společenských 

akcí.  

Redakce: Neviděli jste vystoupení našich aerobiček? Nezoufejte! Předvedou se vám 27. 6. v kině Máj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 21. 6. vedl florbalový trénink chlapců 2. – 5. tříd náš florbalový reprezentant Milan Garčar, 

který si s sebou na to přivedlo posilu až z NHL, hokejistu Miloslava Gureně. 
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SPORTOVNÍ PŘEHLED - KINDERIÁDA… 
 

Kinderiáda je celorepubliková atletická soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ. Každoročně se jí účastní 

kolem 450 škol z celé republiky. Nejlepší tři školy z každého kraje postupují na finále do Prahy. 

Letošního finále v Praze na stadionu ASK Slavia dne 12. 6. se zúčastnila i naše škola. 

Družstvo tvoří 10 dětí z 2. - 5. třídy, vždy jeden chlapec a jedna dívka z každého ročníku a dva žolíci. 

Každý běží sprint na 60m a absolvuje individuální disciplínu. Druháci skok z místa, třeťáci hod kilovým 

míčem, čtvrťáci hod míčkem a páťáci skok daleký. Žolíci mohou někoho nahradit v jedné jeho 

disciplíně. Nakonec se běží štafeta 4x60m. 

Umístění jednotlivých závodníků se sčítá a vítězí družstvo s nejmenším součtem. 

Letošního finále se zúčastnilo 42 nejlepších škol z celé republiky a naše škola skončila na 4. místě. Je 

to obrovský úspěch v tak velké konkurenci, ale trošku nás mrzí, že od třetího místa a finanční odměny  

50 000,- Kč nás dělily jen 3 body. 

Pokusíme se zabojovat zase za dva roky, kdy můžeme zase do Prahy postoupit, protože víme, že uspět 

není nemožné. V roce 2011 se nám totiž finále v Praze podařilo vyhrát a získat tak pro školu  

150 000,- Kč. 

Letos jsme si to v Praze opravdu užili i díky finanční podpoře města, které nám zaplatilo autobus. Den 

před závody jsme přijeli do Prahy a po ubytování jsme se nechali odvézt na Hradčanské náměstí a 

odtud už jsme šli pěšky krásnou procházkou kolem hradu, přes Karlův most, Staroměstské náměstí, 

Václavské náměstí až na nádraží, kde nás autobus znovu naložil a odvezl na ubytovnu. 

Dětem asi nejvíc utkvělo v paměti, že jsme potkali herce Aleše Hámu, který se s nimi vyfotil, a že na 

zpáteční cestě je pan ředitel pohostil v McDonaldu. 

 

Složení družstva: Aneta Svozilová, Dominik Novotný, Nikol Kratěnová, David Ležatka, Aneta 

Kmoníčková, Julie Popelková, Ondřej Buráň, Vít Hraba, Zuzana Kolouchová, Patrik Kusák 

 

Všem jmenovaným gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy i města Uherský Brod. 

 

Mgr. Šárka Meindlschmidová 
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KŘÍŽOVKA … 
 

Věc, po které v létě toužíme je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

1 Rasa psa 

2 Osvěžující cizokrajná zelenina s peckami, též slangový výraz pro milion 

3 Do čeho chodí někteří menší žáci po škole 

4 Rozloučení s deváťáky 

5 Opak mladšího 

6 Zdviž 

7 Studená cukrovinka 

8 Část úst nebo taky školní předmět 

9 Místo, kam se chodíme v létě zchladit 

10 Netopýr není pták, ale … 

11 Velká vodní plocha 

 

Všem našim čtenářům ze srdce přejeme krásné prožití prázdnin plných sluníčka a 

deváťákům navrch mnoho štěstí a úspěchů na středních školách. 
 

Toto číslo pro vás připravili: 

Odborný dohled, tisk a korekce  Mgr. Veronika Pálková a Mgr. Taťána Zlámalová  

Šéfredaktor, grafická úprava:  Tomáš Lukeš, 9. A 

Redaktoři:      David Navrátil, 9. A; Vratislav Smetana, 9. A; Filip Šiška, 

9. A; David Strnad, 6. B; Jaroslav Hauerland, 6. B; Anna Plášková, 6. A; Karolína Bušinová, 6. A; 

Tereza Hlavsová, 5. A; Eliška Klusalová, 5. A 

 
 

„Tak Chaozzi, měl jsem tě rád, ale teď to budeš muset zvládnout beze mě. Hlídej mi redaktory a 

dělej radost i nadále! S láskou tvůj Tomáš“ 
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