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Milí čtenáři ! 
 

Konec školního roku 2008/2009 s sebou přináší další číslo našeho 
časopisu a s ním i možnost bilancovat uplynulé období. Těší mě, že zde 
mohu uvést mnoho pozitivních sdělení. 
Jako novou službu pro rodiče jsme zavedli elektronickou žákovskou 
knížku, což kromě lepší informovanosti značně zvedlo návštěvnost našich 
webových stránek. Po delším období se podařilo obnovit činnost výboru 

Klubu přátel školy a doufáme, že se to odrazí v užší spolupráci s rodičovskou veřejností. 
Znovu jsme pokračovali v organizování tradičních akcí, které přitáhly do školy nejen žáky, ale i 
jejich rodiče a širokou veřejnost. Vánoční a Velikonoční jarmark přinesl výtěžek ve výši 10.200 
Kč, který jsme opět  poukázali  ZOO Lešná.  
Vylepšeno bylo i Mikulášské překvapení pro předškoláky, kdy jsme pro všechny školky města 
připravili bohatý předvánoční program. Novinkou bylo pořádání sportovního příměstského 
tábora o jarních prázdninách, v červenci organizujeme již 4. ročník letního tábora. Zájem žáků a 
rodičů o všechny uvedené akce je značný a má vliv i na naplněnost školy. 
V tomto roce jsme zapsali do 1. ročníku nejvíce žáků z uherskobrodských škol a v září zahájí ve 
třech 1. třídách výuku celkem 59 žáků.  
Výrazné bylo opět naše zapojení do sportovních soutěží, nejen v roli startujících, ale desítky 
soutěží jsme i letos pořádali. Velkou radost máme z toho, že k tradičně výborným výsledkům 
nejstarších žáků se letos připojili i žáci 1. stupně. Největší sportovní úspěch roku zaznamenal 
florbalový tým děvčat 5. – 7. tříd, který zvítězil v republikovém finále soutěže Jaga Oxygen Cup 
a stal se nejlepším školním družstvem ČR. Finále sehrály svěřenkyně trenérek Lucie a Blaženy 
Chovancových v pražské O2 Aréně v rámci závěrečného dne Mistrovství světa ve florbalu. 
Jako ředitele školy mě těší, že náš pedagogický sbor je stabilizovaný a aprobovanost i kvalita 
výuky je na vysoké úrovni. I zjištění všech posledních inspekcí to potvrzuje, v letošním roce 
proběhla kontrola hospodaření, administrativy a BOZP s kladným výsledkem. 
Příjemným překvapením pro žáky na začátku nového školního roku budou 3 nové odborné 
učebny vybavené tou nejmodernější technikou. Tento projekt je financován EU a městem 
Uherský Brod a zlepší jistě kvalitu i atraktivnost výuky. 
Závěrem chci všem žákům, rodičům i pracovníkům školy popřát příjemné prožití letních 
prázdnin. 
 

Mgr.Zdeněk Moštěk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natálie Hauerlandová, 4.B 
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Třídy ve školním roce 2008/2009 
 

 

ředitel: Mgr.Zdeněk Moštěk 

zástupce ředitele: Mgr.Blažena Chovancová 

výchovný poradce: Mgr.Vlasta Slavíčková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků 

I.A Mgr.Miroslava Babulová 25 
I.B Mgr.Miroslava Chupíková 26 
II.A Mgr.Jolana Králíková 20 
II.B Mgr.Petra Šmídová 19 
III.A Mgr.Jana Bistrá 23 
III.B Mgr.Milena Dědková 22 
IV.A Mgr.Jitka Vráblíková 25 
IV.B Mgr.Eva Vrbová 24 
V.A Mgr.Marcela Hauerlandová 24 
V.B Mgr.Pavla Zábojníková 24 

10 tříd 232 

Třída Třídní učitel(ka) Počet 
žáků 

VI.A Mgr.Miloš Barták 27 
VI.B Mgr.Táňa Zlámalová 25 
VII.A Mgr.Květa Svitáková 20 
VII.B Mgr.Martin Šubík 18 
VII.C Ing.Ivana Píšková 20 
VIII.A Mgr.Tomáš Králík 24 
VIII.B Mgr.Petr Novotný 29 
IX.A Mgr.Iva Frenzlová 24 
IX.B Mgr.Dana Dědáková 17 
IX.C Mgr.Dana Šumíčková 19 

10 tříd 223 

Netřídní učitelé: 
Mgr.Hana Dvořáková, PaedDr.Vladimíra Chmelařová, Mgr.Bohumila Kohoutková, Mgr.Šárka 
Meindlschmidová, Mgr. Veronika Pálková, Mgr.Vlasta Slavíčková, Mgr.Darina Vaňková 

Správní zaměstnanci: 
 
Hospodářka: Anna Řezníčková 
Školník: Metoděj Chovanec  
Údržbář: Jan Hnátek 
Vedoucí ŠJ: Štefan Černý  
Kuchařky: Marie Černá, 
Jana Kobzinková, Marie 
Zemková, Marie Buráňová, 
Jarmila Hondlová 
Uklízečky: Božena Francová,  
Libuše Martincová, Zdenka 
Řezníčková, Jana Solařová, 
Ludmila Šrámková, Jitka 
Ťulpíková, Hana Zimčíková  

Školní družinu vedou Bronislava Bujáčková, Dagmar Mandíková, Kateřina Štefánková 
a Dana Vystrčilová. 
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C O  S E  D Ě J E … 
 

Přijímací zkoušky - stres a nervozita 
Přijímací řízení v letošním školním roce bylo ve 
znamení stresu. Většina žáků sice byla přijímána 
podle výsledků ve vyučovacím procesu, tedy 
známek ve 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 
9.ročníku, nicméně stresové situace všem 
připravila paradoxně možnost dát si v 1.kole 
přijímacího řízení až 3 přihlášky. Zpočátku to 
vypadalo jako výtečné řešení, výsledek byl 
poněkud jiný. Někteří žáci se díky svým známkám 
dostali i na 3 školy, které si zvolili, tím ovšem 
zabrali další 2 místa, na která čekali žáci 
s prospěchem chvalitebným či průměrným. Ti se 
dočkali výsledků třeba až na začátku června. 

Samozřejmě tím byla zkomplikována situace i na středních školách, neboť žáci museli odevzdat zápisový 
lístek do 5 dnů po obdržení rozhodnutí střední školy. Pokud jim pak vyšla i další možnost, rušili na SŠ své 
přijetí a předávali zápisové lístky na školy jiné. Naštěstí jsou už všichni žáci přijati a nyní záleží na jejich 
vědomostech a především píli, jak se s novým prostředím vypořádají a jaké budou mít výsledky 
v 1.pololetí. My všichni jim samozřejmě držíme palce a přejeme jen to nejlepší. 
 

V tabulkách můžete zjistit, o které školy byl největší zájem a jak se umístili žáci jednotlivých tříd. 
 
Umístění vycházejících žáků 
 

 
 
 
 

 
Mgr.Vlasta Slavíčková, výchovná poradkyně 

 
 
 
 
 

 

 
 

Střední školy Obory 9.A 9.B 9.C celk 

G UB všeobec.studium  1  1 

G UH všeobec.studium 3   3 
SOŠ UB obchod.akademie   1 1 
OA Zlín obchod.akademie    1 1 

technické lyceum 1   1 
přírodověd.lyceum 4  1 5 

mech.- elektronik 1 1 1 3 
SPŠ UB 

strojírenství 1 2 1 4 
stavebnictví   2 2 

SPŠ Zlín 
strojírenství  1  1 
tech.lyceum 1   1 
elektrotechnika 2   2 
strojírenství   1 1 

SPŠ a hotelová 
Uh.Hradiště 

obchodník  1  1 
SŠ gastro KM gastronomie  1   1 
COPt UB mech.-seřizovač  1 1 2 
SZŠ Brno zdravot.asistent   1 1 

uměl.zp.keramiky   1 1 SOŠ 
Luhačovice inform.systémy  1 2 3 

zdravot.lyceum 1 1  2 
SZŠ UH 

zdravot.asistent  1 1 2 

SOU UB autotronik 1 1  2 

SŠ služeb UH kosmetička   1 1 

SŠ-polic.Holešov Bez.-práv.činnost  1  1 

SŠ Kostka Vsetín informač.technol.  1  1 

    16 13 15 44 

SOU Obory 9.A 9.B 9.C 8.B celk 

elektrikář  1 1  2 
autoelektrikář   1 1 2 
zámečník 1    1 

SPŠ UB 

oper.sklad. 1    1 
automechanik 1    1 SOU UB 
zahradník  1   1 

SOŠ Luhačov kuchař-číšník 2    2 
SŠ a SOU UH kadeřník 1 1   2 
SOU Bzenec cukrář  1   1 

kuchař 1  1  2 SPŠ a hotel. 
UH cukrář 1  1  2 

    8 4 4 1 17 

   5.A 5.B celk. 

Gymnázium UB osmileté studium 1 8 9 
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*A K T U A L I T Y  *  A K T U A L I T Y  *  A K T U A L I T Y  * 
 

Poslední výlet deváťáků 
Žáci 9.A a 9.B se vydali na výlet do Kopřivnice, která je známá 
svou automobilkou Tatra. 
V Technickém muzeu zhlédli 
historii různých silničních a 
kolejových vozidel a také 
letadel. Putování deváťáků 
pokračovalo do Frenštátu pod 
Radhoštěm, kde si prohlédli 
známý areál skokanských 
můstků, ve kterém trénovali 
naši nejúspěšnější skokani. 
Poté pokračovali do městečka 

Trojanovice, odkud vyjeli sedačkovou lanovkou na Poustevny a 
nakonec se vydali na hřebenovou túru na Radhošť. Výlet se jim 
vydařil. 
 
Štramberk 
To čtvrťáci si zajeli do půvabného města se známou Trúbou. Navštívili místní pekárnu, v níž sledovali 
pečení perníků a ti nejodvážnější si zkusili ještě teplé těsto zavinout do tvaru štramberského ucha. 
Vzápětí na ně čekala terária s cizokrajnými zvířaty a po obědě výstup do věže starobylého strážného 
hradu. Osvěžení pak našli v pravěké jeskyni Šipka, která podle vyprávění sloužila pravěkým lovcům jako 
lednice. No a na závěr pro ně byla připravena jízda na čtyřkolkách. Neodolal nikdo, minitest v řízení 
tohoto dopravního prostředku prý nakonec zvládli všichni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pavilón opic  
Šesté třídy zase podnikly výpravu do Zlína, kde však byly 
přepadeny a pod záminkou adrenalinových zážitků převezeny do 
zařízení s krycím názvem „Lanové centrum“. Ve skutečnosti se 
však jednalo o středisko sloužící k výcviku lidoopů. Žáci byli 

rozděleni do čtyř skupin a pod 
přísným vedením krotitelů nuceni 
předvádět rozmanité kousky na 
lanech, kladinách, houpačkách 
apod. Drezura za proměnlivého 
počasí trvala i s přestávkou k 
jídlu téměř čtyři hodiny. Krotitelé 
své svěřence po celou dobu 
hodnotili za výkony pomocí bodů 
a poté před nastoupenou tlupou 
vyhlásili výsledky. I přes nečekaný průběh školního výletu (původně 

zamýšlená prohlídka města) se všechny opičky vracely domů s úsměvem na tváři. 
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* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

Dračí doupě 
Dračí doupě je stolní fantasy hra na hrdiny, ve které si každý hráč zvolí postavu, za 
kterou pak hraje a do které se pokouší vžít. Svou postavu si může zvolit a vyzdobit 
podle vlastní fantazie, na výběr má několik ras a povolání. Může hrát například 
trpaslíka, elfa, člověka, hobita, kudůka nebo krolla, což je velké chlupaté stvoření, 
které za svou obří sílu zaplatilo nízkou inteligencí. Dále si pak volí povolání. I tady 
má na výběr z pěti nabízených profesí. Může být silný a neohrožený válečník, lstivý 

zloděj, přírodyznalý hraničář nebo učený alchymista, či nadpřirozeně 
vypadající mág. Všechno závisí jen na vkusu hráče.  
Samotné hraní není vůbec složité. Stačí vám k tomu papír, tužka, guma, 
hrací kostka a pak ještě speciální desetistěnná kostka. Pak je třeba se naučit jednoduchá 
pravidla a může se začít hrát. Dračí doupě je hra pro 3-100 lidí, ideální počet je však kolem 
10 hráčů, aby byla legrace, ale aby si hráči navzájem nepřekáželi a aby nevznikaly zmatky, 
kdo už hrál a kdo ne. Hra se odehrává v prostředí středověku a lze tam potkat mnoho 

různých příšer a nadpřirozených stvoření. Dělí se na jednotlivá dobrodružství, které 
začíná na počátku příběhu a končí buď na jeho konci, kdy hráči úspěšně vyřeší 
všechny zadané úkoly, nebo když všechny postavy umřou. ☺ 

Každé dobrodružství řídí tzv. Pán jeskyně, který vysvětluje hráčům, co mají dělat, a popisuje okolí světa, 
ve kterém se pohybují. Důležité je však při hraní dodržovat tzv. RP, což znamená, že by se každá 
postava měla chovat podle svého povolání. Takže například by nebylo logické, kdyby se válečník 
schovával na konci družinky, když je vpředu boj, nebo kdyby si vzal kouzelník meč a vyrazil do útoku s 
bojovým pokřikem, místo aby sesílal na protivníky svá kouzla. ☺ 

Když se pak hráči po několika dnech zdokonalí, může jim Pán jeskyně zadávat čím dál těžší 
úkoly a krvavější boje. Občas se holt ale stává, že se něco pokazí a že postava prostě umře, 
například v boji nebo spadne ze skály, anebo se prostě ztratí v lese a umře hladem. ☺ 

Martin Buchta 
 
Víla Zubnička 

Mamčina kamarádka Andrea bydlí na Aljašce, kde když malému dítěti 
vypadne první zub, se zjeví víla  Zubnička a za vypadlý zoubek dává dětem 
pod polštář peníze. Ale protože se Andrea na Aljašku přivdala, neznala 
tamní zvyky. 
Když její dceři Madlence vypadl první zub, dala si ho pod polštář, ale díky 
tomu, že Ája si nějak neuvědomila, že se právě musí vydávat za vílu 
Zubničku, malá Madlenka ráno pod polštářem nenašla ani dolar. Řekla 
mamince: ,, Mami, ta víla tu nebyla.“ A naše Zubnička měla veliký průšvih. 

Tak tedy zaměstnala Madlenku a šla vybrat nějaké peníze. Když se vrátila, schovala jí dolar nenápadně 
pod povlak polštáře, jako že se špatně podívala. Madlenka vytáhla dolar z povlaku a řekla: „Ona mi pod 
polštářem nechala jenom dolar. Za to si tu knížku nekoupím!“ Pak se podívala 
ještě jednou, nevěřícně se podívala na mamku a řekla: ,,Mami, ta víla je ale 
blbá, ona tady ten zub nechala!“ Nato se Andrea obrátila ke svému manželovi a 
oznámila mu: ,,Na ty vaše americké tradice jsi tady ty.“ Nakonec Ája všechno 
šikovně zahrála do autu a přitom si říkala, že není nad naše české tradice, ve 
kterých se žádná Zubnička nevyskytuje a nemusí shánět peníze. 
 
 
Aljaška je největší stát USA 
Jeho rozloha je 1 717 854 km², na nichž žije asi 627 000 obyvatel. Hlavním městem je Juneau, 
největším  je Anchorage. Na Aljašce je více než 3 000 řek, které tečou do tří světových stran a ústí do 
dvou oceánů. 3. ledna 1959 byla Aljaška  přijata do Spojených států jako 49.stát. Je zemí 
divoké přírody a řady přírodních rezervací, skrývá rozsáhlé zásoby ropy a dalšího nerostného 
bohatství. 

Erika Zachová 

 

 

kostky na DrD 
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* Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * Z Á B A V A * 
 

Překopaná pohádka 
Zdravím. Já su nějaký dědek a občas aj púťový kúzelník Smrdinoha. Před 
nedávnem jsem byl křivě obviněn z kanibalismu a omezování osobní svobody. 
Taká blbost. Ono to bylo všecko úplně jinak... Poslúchajte teda: 
Tož sem sa jednúc vracal dom do mojí chatrče u lesa z hospody. Peněženku jsem 
měl narvanú penězama, které sem vyhrál v mariáši nad dědkem Mrazíkem. 
Posilněný rumem, který mi dal můj soused Jack Sparrow, jsem šel po silnici, a 
když už sem sa blížil dom, uslyšel sem nějaký divný rámus a randál, až z toho uši 
zaléhaly jak po death metalovém koncertě, tož sem vytáhnul z kapsy batérku, 
abych si posvítil. Rožnul sem a tak sem sa lekl, až sem myslel, že je se mňú šmytec. Na mojém baráku 
stál nějaký výrostek a tahal ven komínem všechny čokolády, které jsem dostal od Williho Wonky. Takéj 
škody by bylo, kdybych ho nenačapal! Tož sem na něho béknul, ať okamžitě vypadne, nebo na něho 
zavolám policaty a že by na něho doběhl ten Semir Gerchán... kurňa, to je pořádně tvrdý borec. Má psa 
Rexa, který je tak drsný jak on sám. No ale ten týpek to vzal doslovně a spadl z té střechy jak zralá 
hruška. Švihl sebú o zem a ostal ležat. Vykročil sem k němu, abych ho aspoň ošetřil, když tu naráz zpoza 
kolně vyšla mladá borka a vystřelila na mňa z goauldské tyčové zbraně. Eště že umím takú tu blbost, jak 
to hážú v Matrixu. Tož sem vyskočil do vzduchu, uhnul sem té střele a dopadl zpátky na svůj trávník. 
Borka zahodila zbraň a rozběhla se ke mně. Na mňa by si ale nepřišla, já totiž umím aj kung-fu. Naučila 
mňa to nějaká mluvící panda včera v hospodě, ale ona ta holka normálně vytáhla světelný meč. Byla to 
rytířka Jedi. Nejspíš ale enom padawanka, protože sa s tým oháňala jak Ron Weasly, když sa pokúšal o 
vykúzlení vznášacího kozla. Tož sem na ňu mosel zvolit inú taktiku. Na zemi sem sebral nončaky, které u 
mňa zapomněl Jackie Chan. Udělal sem výpad a baba dostala přes palicu. Oba dva sem pak odtáhl do 
baráku, v kuchyni je svázal a podle občanek, které měli v kapsách, sem si napsal jejich ména do nějaké 
knížky, co ležala na stole. To ale pak vběhli do mojého baráku muži v černém společně s Robocopem a 
Chuckem Norrisem a už mňa drželi. Kerési to děcko na mňa zavolalo zásahovku. Škoda enom, že sem si 
ty jejich ména zapsal do kuchařky, kterú u mňa nechal Hannibal Lecter. No, tak mňa sbalili, zavřeli mňa 
a nechali mňa tu. Ale tady v base to není zas tak špatné. Můj spoluvězeň je Sirius Black a hned ve 
vedlejší cele sedí Sauron. Zavřeli ho prý za porušování autorských práv. Prý sa nelegálně připojil na síť 
Matrixu nebo cosi takého říkal. No, tak to je konec mojého příběhu. Teď tu asi shniju, ale 
Sirius mi říkal, že už dal vědět záchrannému týmu, který vede sám velký malý Frodo Pytlík a 
že co nevidět budem venku.... No, uvidíme...... 

Martin Buchta, 9.B 

Slohování žáků 4.A 
 

Moje maminka (Popis) 
Moje maminka má krátké hnědé vlasy a oči 
zelené jako lístky. Její nos je středně velký a rty 
jsou plné. Tvář má jemnou. Je štíhlá, má drobné 
ruce a tenké nohy. Moc jí chutná pizza. Její líčka 
jsou červená a ona je malá. Mám maminku moc 
ráda, protože je hodná. Pěkně se směje. Je jí 37 
let. 
Leonka Žáková 
 

Můj bráška (Popis) 
Brácha má malý nos a malou pusu, oči mají 
modro-šedou barvu, vlasy jsou tmavě hnědé. Má 
teňoulinké ruce a nohy. Strašně miluje polévky. 
Jeho nejmilovanější plyšák je medvídek. Brácha 
je malý, ale jednou určitě vyroste. 
Kristýna Mikesková 
 

Můj pejsek Rex ( Popis ) 
Můj pejsek má kulatou černou hlavu, zelené oči 
a malý černý nos. Jeho bříško je bílé. Pejsek je 
chlupatý a hodný. Je rád, když mu házím míčky, 

větve nebo šišky. Přední a zadní nohy má bílé, 
ocásek je černý. Nejraději žere maso. Každý 
víkend s ním chodím na procházku. Nesmí moc 
daleko, aby mi neutekl. Tak to je můj pes. 
Nikola Pummerová 
 

Muž z mého snu ( Popis) 
Jednou jsem měla krásný sen. Zdálo se mi o 
jednom muži. Že nevíte, jak vypadal? Tak já 
vám ho popíšu. Vlasy měl karamelové a oči 
zelené jako mlaďounká travička. Kouzelný 
úsměv a nádherně stavěnou postavu. No, 
nádhera. Smůla 
byla, že mě 
mamka probudila. 
E. Kubišová 
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Záchranáři 
Byl jednou jeden pán a ten byl tuze hodný. 
Jednou zachránil člověka, jak padal do řeky. 
Dostal ocenění od prezidenta a začal pracovat u 
policie. Stal se dobrým policistou. Teď už je 
starý pán, bydlí v pěkném domě, už moc neslyší 
a pořád něco žvýká. Najednou něco uslyšel. 
Nebyl si jistý, jestli se nemýlí. Dveře se 
pootevřely. „Snad jsem je zamykal?“ Ve dveřích 
se objevil jeho pejsek. Dědoušek ho nakrmil a 
pejsek spokojeně polykal. 
Kryštof Srnec 
 

Pytlák 
Pytlák bydlí v lese ve staré skále. Často chodí 
pytlačit. Vždy, když něco uloví, začne výskat. Je 
velmi rád, když chytí zajíce, protože mu moc 
chutná. Se svou kořistí jde pak do jeskyně, 
rozdělá oheň a zvíře stáhne nožem. Jednou si 
hajný Krupička všiml vnitřností u jeskyně a ihned 
zavolal policii. Když policie přijela, uviděla 
hajného, jak míří na pytláka. Pytlák šel do vězení 
a musel zpytovat svědomí. 
Michal Sukup 

 
Básně 1.A a 1.B 
 

Bezzubý stařec 
Jednou se vydal na procházku stařec Josef. Šel, 
šel a najednou zakopl o kámen. Ale představte 
si, že dědeček měl štěstí. Jedna maminka 
s holčičkou mu pomohly, zvedly ho a dědeček 
pěkně poděkoval. Avšak jak přišel domů, zjistil, 
že nemá zub. Přemýšlel, jak mu jen mohl 
vypadnout? A pak si vzpomněl, že zakopl o 
kámen. A řekl si : „No, tak budu bezzubý 
stařec.“ A jeho manželka se jenom smála. 
Valérie Buráňová 
 

Myška a křeček 
Byla jednou jedna hodná myška. Chodila pořád 
ven hledat potravu. Jednoho dne venku potkala 
křečka polního. Křeček se myšky zeptal, jestli u 
ní může bydlet. Myška souhlasila a zvykala si na 
nového souseda. Na druhý den šla ven a křeček 
zůstal doma. Chtěl myšce udělat radost. Opral a 
usušil prádlo. Usychalo tři hodiny! Myška se 
vrátila a byla moc ráda. Za to, že křeček vykonal 
tolik práce, se s ním rozdělila o jídlo. 
Lucie Surá

Velikonoční 
Venku svítí sluníčko, 
na stole je vajíčko. 
Beránek se na nás směje, 
copak se to tady děje? 
Zas za námi po roce 
přišly Velikonoce. 
Barbora Nerušilová 
 

Ťuk! Ťuk! 
Ťuk! Ťuk! 
Kdo to ťuká? 
Jaro ťuká do oken, 
ťuká do zahrady. 
A sněženky zavolaly: „Už 
jsme tady!“ 
Barbora Kutnarová 
 

Báseň o jaru 
Sluníčko svítí, 
venku voní kvítí. 
Travička se zelená, 
že je jaro, to všechno 
znamená! 
Tomáš Novosád 
 

Jaro 
Přišlo jaro k nám, 
radost z toho mám. 
Slunce krásně svítí, 
všude voní kvítí. 
Jdu s Eliškou Zlámalovou ven, 
hrajeme si skoro celý den. 
Aneta Havierová 
 

Příchod jara 
Jaro přišlo k nám, 
velkou radost mám. 
Ptáčci krásně zpívají, 
kytičky rozkvétají. 
Nikola Fuchsová 
 

Sněženka 
Sotva sněžit přestane, 
sněženka si přivstane. 
Na petrklíč zavolá, 
vyrostou tu dokola. 
Aneta Rajsiglová 
 

Jaro 
Jaro, jaro, jaříčko, 
už se těším, až vyjde sluníčko. 
Už se těším, až zase začne hřát 
a já si s dědou budu na zahradě hrát. 
Eliška a Silvinka Vrágovy 

Ondra Hnilička, 1.A 

Patrik Kusák, 1.A 
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Jaro 
Skončila zima, všechno se 
začalo probouzet a jarní čas 
se k nám vrátil. Ospalé 
veverky začaly vylézat ze 
svých doupat a zajíci pobíhat 
po lese. První kvítky se na 
nás usmívají svými pestrými 
barvami, motýli roztahují svá 
pestrobarevná křídla a 
poletují nad rozkvetlým paloukem. Stromy 
nám ukazují své narůžovělé barvy, které 
upoutávají pozornost pilných včelek, které usilovně přelétávají 
z květiny na květinu a střádají si svou sladkou pochoutku. Ptáci si 
radostně zpívají a předvádějí nám své vysoké tóny. Volají všechny 
broučky a mravence ze svých příbytků. 
Jaro nás láká na procházku lesem. Z dálky se na nás dívají stále 
zelené borovice a smrky. Listnatými stromy se prodírají paprsky 

slunce a odrážejí se od průzračné hladiny rybníka, ve kterém slyším kuňkat malé 
žabky. Lehký vánek mi sklouzává po vlasech a kolem dlaní mi omotává jemnou 

pavučinku. Malé kopečky zarůstá čerstvý zelený mech a provonělá tráva. Celým lesem se line vůně 
lesních plodů. Od pohádkově rozkvetlé krajinky nemohu odpoutat oči. Obloha je, jako by ji někdo 
vymaloval, blankytně modrá, bez jediného mráčku. 
Slyším šum potůčku a zpěv ptáků. Je nenapodobitelný. Usedám tedy po dlouhé jarní procházce do 
měkoučkého mechu a rozjímám nad krásou probouzející se jarní přírody. 

Aneta Skaláková, 8.B 
 

Krizoun hospodářský 
(Práce Denisy Danielové z 9.B byla vyhodnocena mezi nejlepšími v soutěži Eurocentrum Zlín) 
 

Byl jednou jeden král Vašek. Lidé ho uctívali a vážili si ho. V 
jejich očích byl spravedlivý, i když ne neomylný. Moc dobře 
věděli, co od něj mohou očekávat. Mohli na něj a vlastně na 
celé království být pyšní. Dostalo se jim dokonce i té pocty, že 
České království předsedalo Evropské unii. Neskutečná čest, 
nijak jinak to nelze popsat. 
Jednoho dne časně ráno přišla do království strašná zpráva od 
francouzského krále Sarkozyho – celou Evropskou unii sužuje 
obrovský, sedmihlavý drak krizoun hospodářský. Tahle 
hrůzostrašná potvora se sem dostala až z království za 
sedmero horami, sedmero řekami a mohutným širokým 
oceánem – ze Spojených států amerických. Ani jednomu 

udatnému rytíři se nepodařilo jej poslat na věčnost. Zde vytvořené hnízdo mu však brzy přestalo stačit, a 
tak si usmyslil, že se podívá za oceán. Tedy do Evropy. Bohužel, jak už to u takových draků bývá, činil si 
nároky na evropské princezny. Nikdo neví proč, ale chtěl jen ty z Evropské unie. Myslel si totiž, že jsou 
nadmíru krásné a vznešené. Vlastně měl pravdu. 
Když král Václav dočetl dopis, vyrazily mu na čele neobvykle velké kapky potu a snad měl i husí kůži. 
„Co se děje?“ zeptala se královna, jakmile spatřila, jak její král zareagoval na dopis. 
„Je to zlé, je to zlé,“ opakoval neustále, „království a celá Evropská unie je ve velkém nebezpečí. Strašný 
drak krizoun hospodářský, přezdívaný Hypoťák, rozhodl se, že nás zničí.“ 
„Oooh, a co budeme dělat?“ odvětila královna. 
„Obávám se, že máme jedinou možnost. Musíme povolat všechna vojska z celého království a chtě 
nechtě poslat je do boje. Také na Hrad pozveme všechny rytíře a budeme doufat, že se aspoň jednomu 
podaří Hypoťáka zabít.“ 
„Ne, pro žádné rytíře neposílejte,“ ozval se hlas v pozadí, který neúmyslně vyslechl celý rozhovor. 

Valérie Buráňová, 4.A 

Klára Mikulincová, 4.A 
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Královna s králem poznali jej hned – jejich nejoblíbenější princ Kája. Vynikající šermíř, neskutečný jezdec 
na koni a navíc umí překrásně zpívat a malovat. To oceňují hlavně princezny. 
„Ale, princi Karle, snad se tam nechcete vydat sám?“ řekla překvapeně královna. 
„Samozřejmě bych to rád zkusil,“ odpověděl princ Karel, zatímco přistoupil do komnaty, políbil královně 
Livii ruku a uklonil se králi. 
„Víte, princi, že je to velice nebezpečné?“ zeptal se král Václav. 
„Ovšem také velmi odvážné,“ odvětil princ Karel. 
„Je to jen vaše vůle, nebudu vám tedy nadále nic rozmlouvati,“ řekl král a vzápětí dodal: „ A vy nás, 
královno, teď prosím omluvte, musíme s princem probrat jeho cestu.“ 
„To je přeci samozřejmé,“ usmála se královna a odešla z komnaty. 
Dalších sto dvacet věčně trvajících minut jim, tedy králi Vaškovi a princi Karlovi, trvalo, než vše pečlivě 
naplánovali. Skončili v osm hodin večer, ale i přesto se princ vydal ještě ten den na dlouhou cestu. 
Protože se musil dostat až do Paříže a odtud do Štrasburku, rozhodl se, že pojede přes Německé 
království. Cesta mu trvala dlouhý měsíc a půl.  
Když dorazil na místo, velice se podivil. Tolik černých vlajek v životě ještě neviděl a věřte, že ten už něco 
zažil. Řekl si, že najde hospodu, protože on i jeho kůň byli značně unaveni a vysíleni. Zalíbila se mu hned 
ta první, U Zlatého slavíka. Hospodský byl rád, že má tak vzácného hosta, takže princi Karlovi nechal 
připravit vynikající večeři a nocleh mu zařídil v nejlepším pokoji, který měl. 
Brzy ráno se princ Karel vydal na cestu ke králi Sarkozymu . Nechal se uvést a čekal, až ho král přijme. 
„Nechť princ Karel z Českého království vstoupí,“ oznámil svému poddanému francouzský král. 
Sluha už už chtěl princi otevřít dveře, ovšem ten na nic nečekal a otevřel si sám. Král Sarkozy se této 
nezdvořilosti velice podivil, avšak nedal na sobě nic znát a hosta patřičně přivítal. 

„Vítám vás ve svém, v této době smutkem oděném království a jsem 
nesmírně potěšen vaší návštěvou,“ vychrlil ze sebe král Sarkozy. 
„Potěšení na mé straně, zdráhám se však nazývat naše setkání 
pouhopouhou návštěvou,“ odpověděl zdvořile princ Karel. 
„V tom případě jste tu určitě kvůli krizounovi hospodářském. Copak vy 
byste se pokusil naše království zbavit tohoto strašného netvora, který se 
momentálně usadil ve Štrasburku a požaduje za svou manželku mou 
jedinou dcerku?“ podivil se Sarkosy nad odvážností Karla. 
„Ano, králi, pokusím se o to,“ řekl tak trochu pyšně princ Karel. 
„Pak vám tedy dám princeznu za ženu a půl království k tomu,“ odpověděl 
král Sarkozy. 
„Hmmm… zajímavá nabídka, musím si ji nechat projít hlavou, počkejte 
prosím, malý okamžik. Spokojím se jen s jedním, a to s princeznou. V 
našem království už mám celý svůj zámek a několik dalších panství.“ 
„Jste neskutečně velkorysý, princi, ale nejdříve drak, potom princezna,“ 

odvětil francouzský král. „Jistě, ještě dnes odjedu do Štrasburku, cítím se totiž pln 
sil.“ „Nezapomeňte, že teď jste nadějí jak Evropské unie, tak vlastně celé Evropy,“ 

řekl král Sarkozy. „Jsem si toho vědom a doufám, že vás nezklamu,“ pravil princ Karel a otočil se na 
podpatku, aby mohl zpět z hradu do hospody, připravit se na cestu. 
Když přišel do hospůdky, koně měl již připraveného, a tak se mohl hned rozjet do Štrasburku. Cesta mu 
trvala pouze třináct dnů. Jakmile přijel, vyrazil bleskurychle k sídlu Evropského parlamentu. 
To, co uviděl, prince Karla strašně vystrašilo. Nedal na sobě nic znát a s hrozným sedmihlavým drakem 
krizounem se utkal. Vytasil svůj meč a bitva mohla začít. Vzpouzející se Hypoťák dlouho odolával, ale 
princ Kája mu uštědřil několik smrtelných ran a navíc v tu dobu již 
ochromený drak přišel o čtyři hlavy, ze kterých  neustále chrlil oheň. 
Princ Karel byl opravdu nelítostný. 
Jedno je jisté, princ Karel se po vítězné bitvě ve Štrasburku stal 
hrdinou jak českým, tak   francouzským, ale i hrdinou celé Evropské 
unie. Za ženu si vzal slíbenou francouzskou princeznu, s kterou odjel 
do Českého království, a pokud je nepostihlo žádné neštěstí, žijí tam 
šťastně až dodnes. 

                               Denisa Danielová, 9.B  
 
 Petr Zábojník, 1.A 

Leona Žáková, 4.B 



NAŠE ŠKOLA - X - ČERVEN 2009  

* H U D E B N Í   O K É N K O * H U D E B N Í   O K É N K O  
 

CHRIS BROWN 
Chris Brown začínal 
na malém městě v 
Georgii s hip-
hopem, ale ten v 
jeho diskotéce brzy 
vystřídali hrdinové 
jako Michael 
Jackson, Sam Cook 
a jižanský krajan 
Usher. A ještě 
(vlastně už) pár 
měsíců před 

květnovými sedmnáctinami zabodoval v žebříčcích 
bezejmenným debutem a hlavně velkým hitem 
Run It!, kde se o mikrofon podělil s raperem 
Jualzem Santanou (v remixu můžete slyšet tandem 
Bow Wow a Jermaine Dupri). Šestnáct skladeb 
včetně bonusu So Glad ohlídali producenti první 
ligy, mj. Dr. Dre, Scott Storch či Underdogs, takže 
hudební základy jsou dostatečně barevné i 
dynamické na to, aby se mladý talent náležitě 
blýsknul svým hlasem. Chris Brown patří v 
současnosti díky singlu Run It! mezi nejhranější 
zpěváky v USA a k něčemu podobnému se schyluje 
i v Evropě. Nové album, které obsahuje i již 
zmíněný singl, nese název Chris Brown. Bravurní 
rap, sladká produkce a zpěv dávají zabrat i 
otrlejším povahám. Na stejné vlně se ale nese i 
remix Run It, na kterém hostuje další teen hvězda 
Států a matador Jermaine Dupri (Atlanta Rap). Na 
desce je celkem šestnáct skladeb, v nichž jde o 
čistý život, lásku, dívky, city a emoce. Hezké texty, 
jimž i díky pomalému přednesu budete moct 
rozumět, spolehlivá procítěnost. 

 

SUNRISE AVENUE 

Sam Haber založil kapelu Sunrise, když měl 
teprve 16 let, s finským zpěvákem a 
skladatelem Janem Hohenthalem. Provedli 
vystoupení ve všech různých klubech ve 
Finsku. Sam se pak přesunul v roce 1998 do 
Španělska. Skupina měla několik 
neobvyklých bubeníků a další muzikanty pro 
vystupování. V roce 2002 se Sam vrátil zpět 
do Finska a s Janem Hohenthalem a s 
basovým hráčem Semem Heinänenem 
změnili název na SUNRISE AVENUE!!! 
Jan odešel od skupiny v roce 2002 a začal 
se zaměřovat na svou sólovou kariéru. 
Potom Sunrise Avenue ztratili svého 
vedoucího kytaristu, Janne Kärkkäinen se 
s nimi spojil a hrál na basu s Ravlem 
Ruutem a na bubny Sami Osala. Po tom 
všem se rozhodli vydat debutové album „ON 
THE WAY TO WONDERLAND“ 

 
Karolína Rolincová 

 
 

ZAC EFRON 
Narodil v San Luis, Obispo v Californii, 18.října 1987. Rodiče jsou David Efron a Starla 
Baskett. Když mu bylo 11 let, jeho rodiče si všimli jeho schopností ve zpěvu, a tak Zac 
začal chodit na lekce zpěvu a poprvé si zahrál v muzikálu Gypsy. Dostal role v hrách Peter 
Pan, The Music Man, Mame, Little Shop of Horrors. Na střední škole si všimla jeho nadání 
učitelka dramatických umění a kontaktovala svého přítele - filmového agenta, díky jemuž 
potom začal hrát v seriálových rolích a to ho pozvedlo do televize. V roce 2002 si Zac 
zahrál v Kriminálce Miami, kde ztvárnil postavu, která byla obviněna z vraždy svého 
účetního. V letech 2004-2005 ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu od WB Summerlad. V 

roce 2006 hrál také v mega hitu High School Musical, který vidělo přes 38 milionů diváků v USA. Hodně 
lidí bylo zmateno jeho zpěvem. Ve druhém pokračování zpívá už "pouze" on sám. Objevil se také v roli 
Linka Larkina ve velkorozpočtovém muzikálu Hairspray. Zahrál si také v seriálech Námořní vyšetřovací 
služba a Pohotovost. Jeho přítelkyní je Vanessa Hudgens, známá rovněž z muzikálu Ze 
střední. V roce 2008 si zahrál v úspěšném pokračovaní filmu High School Musical 3 - Senior 
year a letos se chystá film 17agin, v hlavní roli Zac Efron a Matthew Perry.  

Eva Světinská
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Příběh 
Už po mnoho století se objevují zprávy o podivném stvoření, jež žije ve Skotském jezeře Loch Ness. 
Někteří lidé si myslí, že je to drak, jiní, že poslední žijící dinosaurus. Ovšem celá věc má trochu jiný 
kořen a vysvětlení. Pokud chcete vědět, co je Nessie, jak se jí říká, čtěte pozorně následující řádky. 
   Stojíš ve své pracovně a zkoumáš nějaké byliny, které přivezli cestovatelé až z daleké Afriky. Zrovna se snažíš 
zjistit, co je zač nějaká rostlina s duhově barevným květem, když do dveří vstoupí palácová stráž a předvolá tě k 
tvému panovníkovi, k císaři Rudolfovi Habsburskému II. Odložíš tedy kytky a vykročíš do komnat jeho výsosti. 
   Císař zrovna sedí na posteli a pomalu přežvykuje kyselé hrozny. Počká, až se mu ukloníš až k zemi, a pak tě 
osloví: 
,, Jakube Gomnichu. Jsi můj největší a nejúspěšnější vědec a alchymista. Splnil jsi pro mě mnoho obtížných úkolů a 
přání, které jsem ti udělil. Nyní tě však čeká něco, co jsi dosud nezkusil ty, ani většina lidí žijících na tomto světě. 
Zajisté jsi už slyšel o příšeře, která žije daleko v Británii, v jezeře Loch Ness. O tom drakovi, nebo co to je. Zajímá 
mě to, a proto vysílám tebe jako velvyslance a mé nejlepší bojovníky, abyste mi ji přinesli.“ Pak tě nechá chvíli 
přemýšlet. Ve skutečnosti však nemáš velice o čem přemýšlet. Buď se vydáš na draka, nebo tě nechá císař 
ztrestat. Přikyvuješ tedy a jdeš zpět ke svým pracovnám, aby sis mohl sbalit věci na dlouhou a nebezpečnou 
cestu... 

*** 
   Po dvoudenní cestě do největšího přístavu Habsburské říše, do Hamburku, se cítíš unavený, jako bys právě oběhl 
Zemi. Neustálé kodrcání kočáru tě nenechalo vyspat a císař výslovně zakázal, aby vůz někde cestou zastavoval. Je 
tou svou touhou po drakovi natolik posedlý, že nedovolil pořádně ani vyzbrojit vojáky, jak chce, abyste se už vrátili 
zpět. Nejspíš už teď netrpělivě vyhlíží z oken a myslí si, že jste ho ulovili i beze zbraní. 
   Teď jsi ale dorazil do přístavu a skoro ztrácíš dech. Všude, kam jen dohlédneš, se to hemží nejrůznějšími loděmi. 
Jsou tady plachetnice se všemi vlajkami, které znáš, ale i okrasné galéry, které lemují přístav po obou bocích. Dal 
bys celé jmění za to, abys mohl déle zůstat a prozkoumat pořádně ty lodě. Tvá touha po učení ti přetrvává už od 
dětství. Vždycky jsi byl nejzvídavějším chlapcem ve své čtvrti a později jsi to dotáhl až k šlechtickému titulu a 
hodnosti osobního císařova alchymisty. Většinu svého času jsi až doposud trávil v pracovnách, aby ses 
nevystavoval velkému nebezpečí, a teď tě tvůj milovaný panovník pošle do neznámých zemí, abys tam honil nějaké 
zvíře, které si vymysleli sedláci, když to v krčmě trochu přetáhli s pitím. Pokud se ale nevrátíš s jednoznačným 
důkazem, že ta podivná Nessie neexistuje, tak na tebe bude doma čekat jen vlhká cela bez oken a společnost ti 
budou dělat krysy a myši. 
   Z dálky na tebe mává kapitán lodi Astrum, což znamená Hvězda. Je to bohatě vyzdobená plachetnice, která 
vypadá, že je schopna odolávat i těm nejvyšším vlnám. Aspoň se budeš cítit o něco bezpečněji. K večeru do 
přístavu přijíždějí vojáci, kteří tě mají doprovázet. Jsou tam asi tři tucty pěšáků ozbrojených  ručními pistolemi, 
mušketami a lehkými šavlemi. V duchu doufáš, že pokud je drak skutečný a doopravdy tak hrozný, jak se říká, že 
bude mít dobrou náladu, až k němu přijedete. 
   Za úsvitu vyrážíte. Vycházející slunce se odráží od mořské hladiny a oslepuje tvé oči. Už po několika minutách ti 
začíná být špatně. Dostáváš mořskou nemoc... 

*** 
   Po několika hodinách plavby se však s houpáním lodi vyrovnáváš a začíná ti docházet ta krása, která je kolem 
tebe. Pozoruješ modravé vlny, pod kterými se ukrývá nádherný podmořský svět. Tu a tam zahlédneš hejna 
mořských ryb, jak proplouvají v opačném směru kolem lodi. Za sebou vidíte ještě obrys pevniny, před vámi se však 
otevírá pouze modř, kterou narušují čistě bílé mraky plující po obloze. Normálně bys takový krásný den strávil v 
laboratoři a věnoval by ses svým výzkumům, dnes jsi však přinucen být na palubě lodi mířící do Skotska a 
přemýšlet nad tím, jestli ona záhadná lochnesska opravdu existuje, nebo jestli je to výmysl nějakého hospodského 
povaleče, který vypráví různé historky, aby mu někdo koupil pivo. Kapitán ti oznámí, že zítra ráno přistanete u 
břehů Skotska a vysvětlí ti, jak se k místním chovat: „ V žádném případě se nezmiňuj o Anglii, mezi Skoty a 
Angličany jsou totiž hodně napjaté vztahy. Anglie se snaží získat skotské území a Skotům se to vůbec nelíbí. Taky 
se nesměj tomu, že tam někteří jejich muži chodí v sukních, je to jejich národní tradice. Dále jsou to trochu 
barbaři. Stačí jedna špatná poznámka a nemusel by ses vrátit domů ve zdraví.“ Kapitán ještě chvíli přemýšlel, jestli 
ti nemá ještě něco říct, dospěl ale k názoru, že ti řekl všechno, co bylo třeba, a odešel kormidlovat. 
   Celé odpoledne strávíš tím, že si píšeš poznámky o mořských ptácích, kteří krouží kolem lodi a přistávají na 
stěžních a čekají od námořníků nějaké jídlo. Většina z nich jsou obyčejní racci, přesto ti někteří jedinci vrtají hlavou 
a ty si přísaháš, že jakmile budeš mít více času, vydáš se sem zpět a důkladně je prostuduješ. Pokud se ovšem 
vrátíš... 
   Těsně před setměním se začnou před vámi rýsovat břehy jižní Anglie. Stačí ji jen obeplout a za svítání můžete 
být na místě. V tom tě však z přemýšlení vytrhne výkřik kapitána a zděšené výkřiky posádky. Kde se vzala, tu se 
vzala, pluje přímo proti vám pirátská loď. Má černou vlajku s bílou lebkou a zkříženými hnáty. Je vzdálena sotva tři 
sta metrů a stále se přibližuje. Na útěk je už pozdě. Všichni na palubě vědí, že boj je nevyhnutelný. Vojáci tasí své 
šavle a pistole, námořníci se rychle snaží nabít lodní děla. Chvíli se divíš, odkud ta loď vyplula, když tu si ve večerní 
mlze všimneš maličkého ostrůvku asi půl míle před vámi. Loď za ním musela být schovaná a čekala na vás.  
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Je jasné, že piráti jsou na vás lépe připravení a také mají zřejmě více 
zkušeností s bojem na moři. Na druhou stranu, vaši loď brání mimo jiné tři 
tucty nejlepších císařových vojáků. Šance na přežití se trochu vyrovnávají, 
vše ale zatím záleží na počtu nepřátel. Zatím jen můžeš odhadovat, kolik 
jich asi tak je. Podle velikosti lodě bys tipoval zhruba padesát hrdlořezů. 
Když se však loď přiblíží, spadne ti srdce až někam k žaludku. Na lodi není 
míň než jedno sto pirátů, což je skoro dvakrát víc než vás. Přiběhne k tobě 
kapitán a dá ti do ruky šavli. Poté tě pošle úplně na záď, kde stojí pár 
námořníků bránících kormidlo. ,,Budeš se snažit, aby se nedostali se 
kormidlu a nezabrali tak loď. Je mi jasné, že jediná zbraň, kterou jsi držel 

v ruce, byl nůž na bylinky, ale teď budeme potřebovat každou ruku, která dokáže unést 
meč a šavli.“ Pak si vytáhne malou jezdeckou pistoli a odběhne k pravoboku, ke kterému se 
zatím přibližuje loď. Srdce ti bije jako o závod a už teď máš oblečení propocené, jako bys 

musel běžet několik mil tím nejrychlejším během, jaký dokážeš. Ruce se ti klepou a hrozí, že ti každou chvílí 
vypadne šavle z ruky. Samým strachem nemůžeš ani polykat. Pak se to stane. Lodě se k sobě přiblížily a lodní děla 
obou plachetnic začala zpívat svou píseň zkázy. Ozývají se výstřely a dunivé rány, které tě ohlušují. Piráti začali 
vystřelovat lana s háky, aby se mohli přehoupnout na druhou loď a zabrat ji. Tady na ně však čekají tví vojáci s 
bajonety a mušketami. Jen několika pirátům se podařilo bez újmy přehoupnout na Hvězdu, tam však byly zasaženi 
šavlemi námořníků, kteří se snažili zachránit svou loď a svůj život. Háků však přilétávalo na loď stále víc a vojáci 
nestíhali nabíjet muškety a pistole. Navíc už ani nestíhali lana přesekávat šavlemi. Tak se na loď pomalu, ale jistě 
začínalo dostávat stále víc hrdlořezů. To už vojáci zahodili střelné zbraně a vytasili šavle, meče a ostatní zbraně, 
které měli po ruce. Piráti skákali na loď takovou rychlostí, že prolétávali skrz řady vojáků a ničili jim tak formace. 
Za chvíli byla obrana úplně rozdělena, začínal boj jeden na jednoho. To bylo výhodnější pro piráty, protože jich 
bylo značně víc. Během několika minut začínali banditi pronikat až k vám. Naštěstí se ani jeden neprobojoval těsně 
do tvé blízkosti, tak jsi nebyl přímo ohrožen. Sleduješ situaci na lodi. Zatím to vypadá dobře, protože se ještě ne 
všem protivníkům podařilo proniknout na vaši loď. Císařovi vojáci jsou lépe vycvičení v boji, a tak jim nedělá 
problém soupeře přemoci a vrhnout se na dalšího. Horší je to však s posádkou. Nejsou nijak vycvičeni a navíc se 
plavíte na obyčejné obchodní lodi, která nemá zbrojnici. Jediná obrana jsou děla v podpalubí a pak šavle a nože, 
které u sebe nosí každý námořník. Jedinou výjimku tvoří kapitán, který se ohání šavlí tak obratně, jako by s ní 
zacházel celý život. Nejspíš kdysi sloužil v armádě. Vidíš, jak se otočil kolem jednoho protivníka a vrazil mu šavli do 
zad. Nepodařilo se mu ji však rychle vytáhnout, aby poslal do pekla dalšího hrdlořeza, a tak natáhl ruku se svou 
lehkou pistolkou a prostřelil mu hlavu. Pak vytrhl svou šavli a skočil zase do bitevní vřavy. Pak už nemáš čas 
sledovat ho, protože se k tobě probojoval jeden z pirátů a chystá se ti zasadit smrtelnou ránu mířenou na hlavu... 
   Instinktivně zvedneš ruku se šavlí, abys ztlumil sílu nárazu. To se ti sice podařilo, ale za cenu ohromné bolesti, 
kterou cítíš v zápěstí. Síla úderu ti nejspíš zlomila ruku. To však nevnímáš, protože na tebe letí další úder téhož 
útočníka, který na tebe dorážel před chvílí. Tentokrát to je sek vedený na břicho. Daří se ti uskočit a přehazuješ si 
šavli do druhé ruky. Pirát se v tomto okamžiku musí bránit šavlí jednomu z námořníků, tak se rozhodneš toho 
využít. Namíříš šavli před sebe a skočíš přímo naproti protivníkovi s nadějí, že ho zasáhneš. Odrazíš se nejrychleji, 
jak umíš, a pak jen vyčkáváš. Ty dva kroky se ti zdají nekonečně dlouhé a pomalé. Naproti tomu pirátovy reflexy 
jsou až příliš rychlé. Ve zlomku vteřiny si dřepne, aby se tak vyhnul šavli vedené rukou některého z vojáků a ihned 
zase vstává. Jedním pohybem ruky odráží tvou čepel a druhým na tebe útočí. Nestíháš nijak zareagovat a jen 
pozoruješ, jak ti právě probodl bok. Cítíš, jak se lesklá ocel tře o tvá žebra, a pak ucítíš bodnutí i na zádech. Čepel 
právě vyjela z tvého těla druhou stranou. Několik vteřin ještě nehnutě stojíš, zbaven všech pocitů. Vidíš, jak k tobě 
přiskočil kapitán a zatnul šavli do krku banditovi, který do tebe zabořil svou šavli až po jílec. Pak padáš bezvládně 
na lodní palubu. Bok tě ale stále ještě pekelně pálí. Chvíli sebou ještě házíš, pak tě ale bolest dožene k bezvědomí 
a šílené agonii. Co se děje pak, už pořádně ani nevnímáš. Nějakou dobu ještě zmateně slyšíš zvuky boje a hlasitý 
křik. To všechno pak ustává a ty slyšíš jen nějaké hlasy. Zřejmě mluví na tebe, ale ty nerozumíš, nebo spíše 
nechceš rozumět ani jednomu jejich slovu. Jediné, co chceš, je, aby už přestala ta pekelná bolest. Pak pomalu, ale 
jistě začnou ustávat veškeré zvuky i bolest. Pomyslíš si, že už jsi nejspíš mrtvý. Opatrně začneš otvírat oči. Vidíš 
kalně a rozmazaně. I přesto před sebou dokážeš rozeznat tvář muže s plnovousem a dlouhými vlasy. Může mu být 
mezi padesáti a šedesáti lety. Příjemně se na tebe usměje. Tak jsem se asi dostal do nebe, pomyslíš si a otočíš 
hlavu trochu na bok, co ti síly stačí. Pořád nejsi dost silný k tomu, aby ses posadil, nebo třeba zvedl ruku. Tvůj zrak 
zůstává pořád zastřený. Najednou kolem sebe uvidíš záři ohňů a plamenů. Špatně, nejsi v nebi, nýbrž v pekle. 
Srdce ti začne bušit rychleji a opět upadáš do bezvědomí. 
   Když zase otevřeš oči, zjistíš, že se tvůj zrak zlepšil a že už se můžeš trochu hýbat. Nicméně pořád se nemůžeš 
zvednout, tak si začneš prohlížet okolí. S úlevou zjistíš, že jsi stále naživu. Ležíš v nějaké dřevěné boudě na 
hromadě slámy a je přes tebe přehozeno několik ovčích kožešin. Kolem tvého lůžka je rozestavěno 
několik zhaslých luceren a lamp. To se ti předtím muselo jevit jako ty pekelné plameny. Zkoušíš si 
osahat ránu na břiše a zjistíš, že už skoro vůbec nebolí. Krom kožešin máš na sobě jen kalhoty. 
Někdo z tebe svlékl košili a uložil tě sem. Otázkou je kdo... 
(Pokračování v příštím čísle.) ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺       Martin Buchta 

drsná námořní bitva 


