
Základní škola Netvořice 
Školní časopis 2012/2013 – I. 

Proč je tady listopad? 

Musí všechny listy svát, 

čas teď plyne trochu líně, 

mlha bloudí po krajině, 

vítr z horských údolí 

slétl dolů do polí. 

 

Mraky táhnou 

nebem k hlíně, 

a když mrak je veliký, 

spustí vodní žebříky. 

V polovině listopadu 

vlček kožich šije, 

po večerech u lampičky 

šípkový čaj pije. 
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Naši prvňáčci … 
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Heč! – Už se umíme podepsat …!!! 
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Vzpomínání na krásné léto… 

Letošní prázdniny jsem si moc užila. Vzhledem k tomu, že počasí přálo, byli 
jsme každý den se sourozenci v bazénu. 

Bylo fajn, že mě mamka nechávala spát až skoro do oběda. Vždy, když jsem 
vstávala až skoro k obědu, celý den jsem byla plná energie a večer jsem 
nemusela chodit spát dříve, jako když bych chodila do školy. Každé odpoledne 
jsme chodily s kamarádkami ven, nebo jsme se šly koupat do bazénu, jezdily 
jsme na kole ,chodily na procházky, na geocaching. V první půlce prázdnin 
jsme neměly s kámoškami často co dělat, ale první měsíc utekl rychle.  

V srpnu jsme byli s rodiči a mými sourozenci na dovolené na Moravě – na 
Vranovské přehradě. Krásnější místo pro dovolenou v České republice jsem 
ještě neviděla. Penzion, ve kterém jsme po dobu dovči bydleli, byl úplně plný. 
Není divu, když to tam bylo tak krásné. Blízko penzionu byl také kemp.  

První den, když jsme šli spát, byl slyšet strašný řev opilých lidí z kempu. Celou 
noc jsme proto nespali. Blízko kempu se odehrávaly hlavně večer různé akce, 
jako je letní kino, živá hudba. Pro dět i tam byli „rytíři“ ,kteří žonglovali 
s ohněm. Můj malý bráška z nich byl úplně unešený, no prostě nadšený. Také 
jsme jezdili pomalým, ale krásným  vláčkem do Vranova a byli jsme se tam 
podívat i na zámek. 

Moc se nám tam líbilo a tak rodiče slíbili, že příští rok tam pojedeme znovu. 
Ráda na tuto dovolenou pojedu znovu ,kvůli krásným letošním zážitkům. 
Prostě na letní prázdniny zůstaly jen krásné vzpomínky. 

Míša Kadeřábková 
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Své prázdniny jsem strávila většinu času doma, čtením různých knih, pomocí s 
prací rodičům. Ale na čtení jsem si udělala dostatek času, během letního volna 
jsem přečetla sedm knih.Rodiče většinu času trávili v práci a tak jsme byl jen 
na několika výletech. Při nich  jsme se občas rozčilovali, jelikož jsme 
několikrát odbočili špatně a jeli jsme úplně na opačnou stranu, než tam kam 
jsme měli namířeno.  
 
Navštívili jsme zámek 
Sychrov, Červenou 
Lhotu, Zbiroh a 
Chýnovskou jeskyni.  
 
Také jsem strávila 
nějaký čas u svých 
prarodičů, výpomocí 
taťkovi se včelami a 
hodně často 
fotografováním naší 
krásné přírody. 
 
 

 
O prázdninách tu snad nebyl nikdo, kdo by mohl jít  se 
mnou ven, a tak jsem chodila ven se svými rodiči na 
procházky. Jedno pěkné odpoledne jsem prožila 
s kamarádkou – úžasně, vyhříváním a blbnutím na 
Vidrholci. 
Prázdniny  velmi rychle utekly, ale nemůžu říct nic 
jiného než to, že byly fajn, někdy zajímavé a skvělé. 
 
Verča Stejskalová 
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CHÝNOV 
Je sobota 28.10.2012 ráno. Jedeme s mým kamarádem Standou na závody do 
vrchu. Cesta je dlouhá, ale už se blížíme. „Hurá, jsme tady“, radostně pokřikujeme 
a hledáme místo k zaparkování. Konečně volno, parkujeme a vylézáme z auta, 
hned potom sundáváme motorky z přívěsu. A také vybaluju oblečení, boty, oba 
chrániče. 
Při registarci a přihlášení jsme zapaltili 200,- korun startovné, to mě docela udivilo, 
čekal jsem, že to bude víc. Tak, hotovo a šli jsme se oblékat. Pořádně, aby všechno 
bylo v pořádku. A přichází trénink -tréninkové jízdy jsou dvě. Soutěžní taky dvě 
jízdy a počítá se součet z obou závodních jízd. 

 
Startuji si motorku, aby se zahřála, dodoblékám se a jdu si zkusit odstartovat. No, 
na 1. rychlostní stupeň je to moc pomalé a na druhý moc rychlé... Standa říká, že je 
to lepší na jedničku, raději pomaleji. Čekám na první tréninkovou jízdu, čekám a 
čekám, doela dlouho. Konečně jsem přišel na řadu – tak do toho! 
Soustředím se, řadím si „za jedna“ , stojím pod kopcem a už jedu první 
tréningovku. Ujel jsem sedmnáct metrů z padesáti. Jo, chtělo by to přidat..., 
uvidíme ve druhé. A je tu druhá jízda, vyjel jsem o dva metry méně. A je po 
tréninku, máme přestávku.O přestávce jdeme se Standou na silnici, vyházet bláto a 
bahno z kol, aby to lépe zabíralo. 
Přestávka skončila a začíná se závodit. Vedlo se mi méně než při tréninku, a tak 
dohromady je můj součet jen třiadvacet a půl metru. To mi stačilo na celkové 
předposlední místov kategorii dospělých. Musel jsem startovat v kategorii 
„dospěláků“ , kde byla větší konkurence,, protože jsem měl motorku s vyšší 
kubaturou než je v dětské kategorii povoleno. Ae výsledek mi nevadí, protože 
přece není důležité jen vyhrát, ale zúčastnit se. A postupně sbírat zkušenosti tak, že 
jednou třeba budu „na bedně“  stát i já. 
 

Vašek Saska 
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Mezinárodní Vítkovický pohár v gymnastice 
Je pátek ráno a odjíždíme do Ostravy na volný trénink před závodem. Přiznávám, 
že mám ze závodů trošku obavy. Jedeme totiž závodit na Vítkovický pohár, kde se 
sejdou české, rakouské a maďarské gymnastky. 

Jsme na míste a přicházíme na trénink. Jsme všechny trošku nervózní zneznámého 
prostředí a jiného nářadí, na které nejsme zvyklé. Ale „makáme“ ... Večer jdeme 
brzy spát, abychom měly ráno hodně sil na samotný závod. 

A je ráno a start závodu. Začám svým nejoblíbenějším cvičením - a tím jsou 
prostná. Tam si připadám nejsilnější. Následuje přeskok,, který, jak se mi zdá, je 
docela v pohodě. A přicházejí bradla. Musím se co nejvíc soustředit, abych 
dotahovala stojky, abych dibře zvládla přelet na horní žerď. Jdu na to...A je to, pár 
sekund a je hotovo, mám to v kapse... 

A najednou přichází to nejtěžší, kladina. Jsem nervózní, paní trenérka Aňa se 
pokouší mě uklidňovat, hodně mě podporují a fandí holky od nás z oddílu, které 
sedí v hledišti. Čeká mě sestava moc obtížná, kde poprvé předvedu těžké prvky. 
No, už je čas.... Náskok a -první vazbav pohodě, teď to nejtěžší (blecha, planč). 
Zdá se mi, že se rozmýšlím dlouho  

a – paráda, ustála jsem to! Najednou vnímám i potlesk od paní trenérky, teď už 
můžu být v klidu... Zbývá „šprajcka“  a pár skoků. Uf, mám to za sebou a jsem 
šťastná. Paní trenérka mě chválí a dostávám od ní pusu. 

Nastupujeme na slavnostní vyhlášení. První místo obsadila Maďarka, druhé 
domácí závodnice a jako třetí - vyhlašují mě ?! Nemůžu tomu uvěřit a nevěřícně 
jdu ke stupňům vítězů. Je to krásný pocit postavit se „na bednu“ a získat pohár i 
medaili. Děkuji mamce, ale největší dík patří všem třem trenérům, kteří mě 
připravují. Děkuji, trenéři! 

Kristýna Brabcová 
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Městské muzeum Netvořice 

 

Kontakt 

Netvořice 46,  257 44 Netvořice 
tel.: 724 880 713 
e-mail: mestskemuzeum@netvorice.cz 

Otevírací doba 
leden - březen,  
říjen - prosinec 

úterý - pátek 10:00 - 15:00 hodin 

duben - červen čtvrtek, pátek 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin 

duben - srpen sobota, neděle 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin 

červenec, srpen středa - pátek 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin 

Moto muzeum Netvořice Moto muzeum Konopiště 

 
více informací na www.konopiste.eu 

 
více informací na www.konopiste.eu 

Vojenské muzeum Krhanice  - 4km Muzeum v Jílovém  - 10 km 

  



 10

Jiří Suchý - Stáří versus mládí 
 
Čas letí jako spřežení 
Nad kterým práská bič 
Člověk se párkrát ožení 
A hned je mládí pryč… 
 
Píseň krále Jindřicha VIII. 
ze hry Šest žen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V posledních dnech mi neušel incident Bohuslav a Sobotky kontra starší uchazeči 
o prezidentský úřad. Určitě víte, co mám na mysli. Pan Sobotka si trochu nešťastně 
zažertov al na konto jejich pokročilého věku, nejspíš si neuvědomil, že v elikou část 
v oličů jeho strany  tv oří právě senioři. Od politika to neby lo počínání příliš obratné, 
ale o to mi v lastně nejde. Celá ta af éra mi připomněla jakousi riv alitu, která vládne 
mezi stářím a mládím. Sám se s ní občas setkávám, aniž by  to nechalo nějakou 
stopu v mé duši, ale hlavou mi táhnou myšlenky, to jo. Jak ono to v lastně je?  
 
"Stáří je nepěkná vlastnost. Kolik významných lidí jsem před ním uchránil a 
nakonec jsem sám do toho v letěl", říká král Jindřich VIII. v e hře Šest žen na adresu 
těch, které nechal popravit. Kdy ž jsem psal tuhle větu, bylo mi sedmadvacet. Už 
tenkrát jsem tušil, že stáří není to, nač by ch se měl těšit. Římané v ýstižně nazv ali 
nachýlené stáří slovy curva senecta. Ve svých mladých létech jsem sice věděl, že, 
budu-li mít štěstí, tak se sv ého v lastního stáří dožiju, ale představ a jaké to bude, se 
mi tehdy nedostav ila. Dneska už to vím. A taky vím, že v e svém okolí potkáv ám 
dv ojí druh mladých lidí: jedni mě zahrnují úctou, kterou abych pochopil, musím si 
nejdřív  uvědomit, kolik že mi to vlastně je, druzí na mě hledí jako na něco, co už 
nemá na tomto světě co pohledávat.  
 
Jako příklad mi v ždycky  napadne onen případ Kof ola. Kdy ž jsme otevřeli Semaf or 
v Dejvicích, řekl jsem si, že by  se tam v buf etu měla prodávat Kofola. Byl nápoj 
mého mládí a tak se mi zdálo, že v  divadle, které se honosí svým tradicionalismem, 
by se to hodilo. V Semaf oru se tedy začala prodáv at Kofola. Jednoho dne se mi 
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udělal nápad: na závěr sezóny  uskutečnit jakousi přehlídku her, které onoho roku 
v znikly - by ly  čty ři - a po čty ři dny  tohoto malého f estiv alu zahrnov at div áky 
drobnými pozornostmi. Nakreslil jsem drobné grafiky, které jsme dali div ákům na 
památku, po představ ení jsme nabídli zájemcům debatu s účinkujícím, a pak nás 
taky  napadlo požádat f irmu Kof ola o sponzorský dar - o přestávce nabídnout 
div ákům jménem této f irmy sklenici Kof oly zdarma.  
 
Na náš zdv ořilý dopis se dostav il do div adla mladý muž, který vlastně ani nevypadal 
jako pako. Pohov ořili jsme, prošel si div adlo, a pak nám napsal stručný e-mail, že 
radši dá ty Kof oly mateřské školce než nám. A v zkázal nám, ať si požádáme 
o sponzorov ání výrobce umělých kloubů. Uvědomil jsem si, že je to vlastně nepřítel. 
Od těch dob se prodáv á v  Semaf oru Coca cola - f irma, která nám dodala chladicí 
zařízení a navíc i finanční podporu. Znov u za ni děkuju.  
 
A Kof ole děkuju za to, že mě přiměla se zamyslet nad absurdní situací: na jedné 
straně se mně dostáv á ze všech stran poct, jakými zahrnuje slušná společnost 
různé tvůrce v pokročilejším věku, a tak mám na kontě státní vy znamenání od 
prezidenta republiky, čestná občanství od starostů, čestné doktoráty  od univ erzit, 
síně slávy, Thalii a řadu jiných poct, a na druhé straně setkání s mladým 
ambiciózním mužem, který toho nejspíš zas až tak moc nedokázal, a ten mi 
naznačí, že pro něho jsem nula. A ty  umělé klouby  mě ujistili, že jde o generační  
rozpor. Prostě mu v adí, že nejsem mlád. A pokročilý věk je mu odpornej. Protože 
mu v šak nechci odplácet zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby  se toho 
hrozného stáří nedožil.  
 
Začal jsem srovnáv at sv é mládí s mládím dnešním a samozřejmě tak, aby to mé 
z toho vyšlo líp. A musím říct, že nelituju toho, že jsem upínal své zraky k 
předešlým generacím. Mou inspirací by la dv acátá léta, která jsem v  létech 
padesátých objevov al a hltal. Vzhlížel jsem k Nezv alov i, k Seifertovi, k V+W a kdy by 
mě některý z nich požádal o basu Kof oly, ochotně byl mu ji přinesl na rameni (auto 
jsem ještě tehdy  neměl) a cestou by ch se zajíkal štěstím, že je mi něco takov ého 

dov oleno. A tenhle obdiv  k předcházející 
generaci jsem pak vlastně zúročil v e sv é 
práci.  
 
Onehdy se ozv al mladý sebevědomý 
muž, který mě vy zval, abych mu 
přenechal Semaf or, včetně loga, za 
symbolickou jednu korunu a stanovil ho 
ředitelem. On že pak dá Semaf oru zcela 
nový ráz, a hned mi poslal na ukázku 
div adelní hru své přítelky ně. A všechno 
to myslel v ážně. Zřejmě usoudil, že starý 
= blbý. Chudák. Netušil že to může být i 
naopak.  
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Jednoduché vánoční pečení pro začátečníky 
 

Na této dobrotě si prý rád pochutnáv al i náš první prezident T.G. 
Masaryk. 

POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
170g lískových oříšků, 300g hl. mouky, 200g másla, 100g moučkového cukru, 
1 žloutek, cukr na obalení 
 
POSTUP PŘÍPRAVY 
Celé lískové oříšky pražíme na plechu při teplotě cca 210 stupňů C zhruba 10 
minut. Poté promneme v utěrce a namočíme na 1/2 hodiny do horké vody. 
Ostatní suroviny smícháme, oříšky lehce obalíme v hl. mouce a vmícháme do 
těsta. Spojíme a vytvarujeme 4 válečky o průměru asi 3-4 cm. Zabalíme do 
fólie a necháme ztuhnout v lednici (i přes noc).  
Poté válečky krájíme ostrým nožem na asi 0,5 cm tenké plátky, pokládáme na 
pečící papír a pečeme na 180C asi 9-10 minut (dorůžova). Teplé obalujeme v 
moučkovém cukru.  
Dle mého je to příjemné pochutnání a hlavně - přípravu zvládne opravdu 
každý. 

Slunečnicové (lehounce) rumové kuličky 
 

POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
250 g dětských piškotů, 250 g loupaných slunečnicových semen, 230 g 
rozpuštěného (ne horkého!) másla, 2-3 lžičky (lžíce) rumu, 2 lžíce nakrájených 
rozinek, lžíce nakrájených sušených švestek, lžíce nakrájených sušených 
meruněk, moučkový cukr nebo strouhaný kokos nebo strouhané mandle na 
obalení (podle toho, co kdo má rád...) 

POSTUP PŘÍPRAVY 
Rozmixujeme nebo na jemno rozdrtíme piškoty, slunečnicová semínka a 
nasypeme obojí do větší mísy. 
Propereme sušené rozinky, švestky i meruňky (zbavíme je síry...), ovoce 
namočené v rumu pokrájíme a pokrájené přidáme do misky. Dodáme máslo a 
dobře, velmi pečlivě promícháme. Zpracujeme tak těsto, které dáme do 
ledničky alespoň na 45 minut.  
Když je těsto dostatečně tuhé, vyndáme a tvarujeme kuličky, které obalujeme 
podle chuti  
v moučkovém cukru, strouhaném kokosu, strouhaných mandlích a podobně. 
Můžeme namáčet i v čokoládové polevě. 
Hotové necháme odležet 2-3 dny v chladnu, to jsou nejlepší. Ňam. 
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PRANOSTIKY 
Znamená něco, když je na Nový rok bláto? Nevíte? A chcete vědět, co věštily 
pranostiky? 

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.  
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.  
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. 

Prosinec  
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.  
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.  
Studený prosinec - brzké jaro.  
Mírný prosinec - mírná celá zima.  
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.  
Na suchý prosinec následuje suché jaro.  
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.  
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.  
Jaký prosinec, takový celý rok. 

4. 12.  
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4.12. - musí se hodně topit).  
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.  
Na svatou Barboru saně do dvoru.  
Po svaté Baruši střez nosu i uší!  
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. 

5. 12.  
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).  
O sv. Mikuláši snížek často práší.  
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje,  

nenapije se kůň tři měsíce z řeky.  
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, 

bude příští rok hodně hrachu. 

13. 12.  
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.  
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího 
roku.(12 dní - 12 měsíců)  
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 

24. 12.  

Na Adama a Evu čekejte oblevu.  
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 
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25. 12.  
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.  
Na Boží narození o komáří zívnutí.  
Na Boží narození o bleší převalení.  
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

26. 12.  

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.  
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. 

28.12.  

O Mláďátkách den se omlazuje. 

Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, 
bude kobzolí dost.  

Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti. 

31. 12.  

O Silvestru papeži snížek si už poleží.  
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.  
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. 

1 .1.  

Jak na Nový rok, tak po celý rok.  
Na Nový rok o slepičí krok.  
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních. 

Tři králové  

Na Tři krále mrzne stále. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 
úrodno. Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí. Je-li na tři krále jasno, zdaří 
se pšenice. Na Tři krále o krok dále. 

Vánoce  

Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté.  
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.  
Vánoce na ledě - Velikonoce na 
blátě.  
Tmavé Vánoce - světlé stodoly. 

Advent  
Když v první adventní neděli nastane 
daleko široko krutá zima, potrvá čtyři 
neděle.  
Je-li v první týden adventní mrazivo, 
bude zima osmnáct neděl trvati. 
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Projekt IX. třídy 
 

 
 
Žáci 9. ročníku po mnoha letech dokázali v rámci environmentálního 

projektu vrátit původní tvář skalce nacházející se u spodního 
školního schodiště. Doufejme, že se k této skalce budeme všichni 

chovat ohleduplně a budeme ji udržovat v pořádku. 
 

Redakční rada 
Mgr. Ivana Krákorová, Veronika Stejskalová, Mgr. Pavlína 
Zrzavecká 
 
Redakční rada přeje všem čtenářům školního časopisu hodně zdraví, 
pohody a úspěchů v roce 2013. 


