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V pátek 21. března 2014 jela naše 

šestá třída na exkurzi do Křivoklátu. Sraz 

jsme měli v 6:25 na jesenickém nádraží a 

v 6:35 nám jel vlak do Rakovníka.  

Volno v Rakovníku jsme využili 

k návštěvě prodejny Billa, kam nás do-

provodila paní učitelka Knappová. Malé 

občerstvení přišlo vhod. Hned poté jsme 

se vrátili na železniční nádraží, kde nás 

očekávala paní učitelka Hrůzová. Tam 

jsme ještě chvílí museli čekat, než se dostavil vlak na Křivoklát.  

Jízda vlakem byla super, povídali jsme si, poslouchali muziku a každou chvíli se 

něčemu smáli. Proto nám cesta tak rychle utekla. Když jsme přijeli do Křivoklátu, šli jsme 

najít pana Pechu, který měl pro nás připravenou zajímavou prezentaci o ptácích. Na ni 

navázal malý testík, který měl prověřit, co jsme si z prezentace zapamatovali. Potom nás pan 

Pecha vzal na procházku do lesa. Když člověk ví, čeho si v lese všímat, v mnohém se poučí. 

Viděli jsme mimo jiné pěnkavu, jak staví hnízdo, což bylo podle pana Pechy unikátní. 

Dostalo se ale i na zábavu, to když jsme objevili prolézačky. Mně osobně se nejvíce líbila 

lanovka.  

Dalším cílem byl hrad. Stojí u 

něho moc hezký obchůdek, kde si každý 

mohl něco koupit. Já jsem si koupila 

kamínek, který odpovídá mému znamení 

Střelce, a pro babičku jsem vybrala 

lahvičku s kaménky, aby ji ochraňovaly.  

Po zevrubné prohlídce místa 

s bohatou historií jsme se odebrali na 

železniční nádraží. Vlak přijel za chvíli a 

odvezl nás zpět do Rakovníka. Protože 

bylo docela horko, koupila si zde většina 

z nás zmrzlinu. Do Jesenice jsme přijeli 

asi ve 14:25. Tímto bych chtěla za celou šestou třídu poděkovat paním učitelkám Knappové, 

Hrůzové a Valešové, že nám připravily tento krásný výlet.  

Napsala Katka Jančová 
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          Další, v pořadí již třetí výlet jesenického 

Klubu mladého diváka se uskutečnil ve čtvrtek 

27. března 2014. Tentokrát jsme navštívili pražské 

divadlo Rokoko, kde se uváděla premiéra svérázné 

adaptace povídek známého spisovatele Karla Čapka 

„Věštkyně, vraždy a jasnovidci“. 

      Po příjezdu do Prahy jsme nejprve zamířili 

k pravoslavnému chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 

kde se po atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha ukrývalo sedm 

českých a slovenských parašutistů (Adolf Opálka, 

Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef 

Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc). Zhlédli jsme 

zajímavý film o atentátu na Heydricha, který 27. 

května 1942 v Praze - Libni provedli Jozef Gabčík 

a Jan Kubiš. Film pojednával nejen o samotném 

atentátu, ale i událostech po něm. Odplatou za zavraždění obávaného říšského protektora bylo 

kupříkladu vypálení obcí Lidice u Kladna a Ležáky na Chrudimsku. Potom nás paní 

průvodkyně zavedla do krypty pod chrámem. Zde se parašutisté ukrývali a následně i 

zahynuli. Byly tu otvory na rakve, ve kterých přespávali. Když paní průvodkyně na chvíli 

zhasla, vyzkoušeli jsme si pocity parašutistů. A mohu vám říci, že nebyly moc příjemné.  

Cestou z chrámu jsme se zastavili u rotundy svatého Kříže. 

Jde o nejstarší pražskou románskou rotundu, která byla postavena 

kolem roku 1130. První písemná zmínka však 

pochází až z roku 1365, kdy byla rotunda farním 

kostelem. Historickou exkurzi následně vystřídal 

dvouhodinový rozchod, který každý využil po 

svém. Někdo zamířil do prodejny McDonald´s, 

někdo šel nakupovat oblečení a někdo chodil po 

krámcích a knihkupectvích. 

      Když jsme se znovu sešli, čekal nás vrchol 

našeho výletu, a to představení „Věštkyně, vraždy 

a jasnovidci“ v divadle Rokoko. Hra, režírovaná 

hercem Arnoštem Goldflamem, obsahuje postřehy 

z Čapkových „Povídek z jedné i druhé kapsy“. Otázky, které pokládal Karel Čapek, dodnes 

neztratily nic na své aktuálnosti. Na divadelních prknech se představili například Jan Vlasák 

v roli doktora Marka nebo Dana Batulková v roli manželky doktora Klapky.  

Výlet se opravdu vydařil. V Praze bylo pěkně a my jsme si další skvělý den s Klubem 

mladého diváka náramně užili. Vděčíme za to paním učitelkám Šikové, Konířové a Hrůzové, 

které výlet zorganizovaly. Děkujeme. 

Napsal Milan Ondič, VIII. třída 



4 

 

 
 

            Vlastivědná exkurze se konala 

v sobotu 5. dubna 2014. Sraz jsme si 

dali na Mírovém náměstí v Jesenici u 

zastávky autobusu. Když autobus 

přijel, všichni jsme nastoupili a paní 

Bílá nás seznámila s plánem akce.  

            Prvním cílem naší exkurze 

bylo tvrziště Smrk, kde kdysi stávala 

obranná věž. Informace o tomto místě 

nám zasvěceně podávaly paní Bílá a 

paní učitelka E. Konířová, které akci 

pořádaly.   

Další zastávku jsme udělali ve vsi 

Tlestky, kde rovněž stávalo tvrziště. V roce 

1962 tu pionýři nalezli tzv. Tleský poklad, 

který je nyní k vidění v historické expozici 

Vlastivědného muzea v Jesenici. Unikátní 

poklad tvořilo 400 kroužků ze zeleného 

skla, které se ve středověku používaly jako 

náhradní platidlo. 

Po prohlídce zaniklé tvrze zamířila 

naše výprava k pravěkým mohylám. Pan 

řidič nám zastavil přibližně 200 metrů od 

rozhledny Tobiášův vrch. Postupovali jsme 

pěšky na Vlčí kopec, kde se nacházejí 

mohyly z období únětické kultury starší 

doby bronzové. Odtud vedla naše cesta ke 

hradu Šprymberk. U jeho torza nám paní 

Bílá vyprávěla o historii hradu. Je třeba 

dodat, že Šprymberk dnes již není hradem, 

jakým býval za dob své největší slávy. 

Zbyl z něho jen zarostlý příkop. Kamene 

ze zříceniny prý bylo využito ke stavbě 

mostu pod vrchem u Bílence.  

           Šprymberk byl zastávkou právě na 

cestě do Bílence. V malé obci Bílenec jsme 

nejprve navštívili místní kostel, který je 

v současnosti bohužel vykradený, a potom 

se autobusem přepravili do Krásného Dvora. 

Na nádvoří státního zámku pak paní Bílá a 

paní učitelka Doležalová vy-

braly vstupné od zájemců o 

prohlídku. Protože však pro-

hlídka zámku začínala až za 

hodinu, zašli si skoro všichni 

do místní kavárny na malé 

občerstvení.  

         Návštěvnickou sezónu 

na zámku v Krásném Dvoře 

zahajoval kadaňský divadelní 

spolek Navenek. Tak se stalo, 

že nám hned na začátku 

zvučně a důrazně vyhubovala 

pokojská (herečka), že si 

máme hned vzít návleky, že to nebude 

uklízet atd. Potom nás zavedla za paní 

kněžnou. Kněžna si pro změnu stěžovala, 

že jí je na zámku zima, protože kníže 

netopí, místo toho nakupuje umělecká díla, 

i když umění vůbec nerozumí. Kníže 

argumentoval, že má plivátko na okrasu, 

dýmky na okrasu, že všechno nakupuje 

podle „Biedera a Meiera“. Také jsme si 

prohlédli pokoj, kde přebýval německý 

básník, prozaik a politik Johann Wolfgang 

Goethe.   

Po skončení prohlídky jsme se 

odebrali do autobusu, který nás odvezl do 

Vroutku. Zdejší kostel ze 13. století nám 

otevřel pan starosta. Kostel byl zevnitř 

zanedbaný, protože ho Černínové používali 

jako sýpku. Někteří ještě nahlédli do 

zvonice kostela, kde je umístěn zvon ze 16. 

století.  

Konečnou fází výletu byla cesta do 

obce Chyše. Také v Chyši se nachází řada 

kulturních památek, avšak my jsme zašli 

do místního hostince na večeři. Nasyceni 

novými poznatky a dobrým jídlem jsme se 

pak vrátili domů.  

         Domnívám se, že vlastivědná exkurze 

splnila cíl a každému účastníkovi se líbila, 

i když byla dlouhá. Za všechny tak jistě 

mohu poděkovat paní Bílé, paní učitelce 

Konířové a panu učiteli Konířovi za skvělý 

zážitek. 

Napsal Roman Jaroš, 8. třída    
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BODY MÍSTO 

Eva Konířová 7. třída 50,5 11,5 9,5 15 86,5 2. 

Simona Šindlerová 7. třída 49 10,5 9 16 84,5 3. 

Barbora Svatoňová 7. třída 42 13,5 10 14 79,5 4. 
 

Biologické olympiády se zúčastnilo 26 žáků, z toho 1 mimo soutěž. 

Eva Konířová a Simona Šindlerová se 22. května 2014 zúčastní krajského kola BO v Mělníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IT GAMES jsou vážné i nevážné soutěžní disciplíny z oblasti informačních technologií, které 

mají kromě poučení hlavně pobavit. Některé disciplíny se ani neodehrávají u počítače, i když 

s ním samozřejmě souvisejí. 

 Pro nejlepší jsou připraveny hodnotné ceny. 

 Soutěž se probíhá v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze 9, a to v 

odpoledních hodinách (na výběr: 12. 5. nebo 14. 5.). 

 Soutěž není určena pro školy, není tedy nutný 

doprovod učitelů. 

 Přihlásit se můžeš na stránkách soutěže  

www.itgames.cz, kde nalezneš další informace. 

 

 

 

 

  

 

 

☺ Soutěžíš rád? Oslovil tě počítač? Chodíš do 7. nebo 8. 

třídy? Pokud ano, jsou následující řádky určeny právě tobě. 

Právě byl vyhlášen 1. ročník soutěže IT GAMES, která je pořádána 

pro žáky 7. a 8. tříd základních škol. Navazuje na soutěž IT-SLOT, 

určenou žákům 8. a 9. ročníků. Vzhledem k tomu, že soutěž se každý 

rok setkává s velkým zájmem, rozhodli jsme se uspořádat obdobnou 

akci i pro mladší žáky. 

Mgr. Jitka Vaněčková 
 

Soukromá střední škola výpočetní 

techniky 

Litvínovská 600  

190 00 Praha 9 
 

tel: (+420) 286 006 572 

fax: (+420)286 006 560 
 

E-mail: vaneckova@sssvt.cz 

www: www.sssvt.cz 

http://www.itgames.cz/
mailto:vaneckova@sssvt.cz
http://www.sssvt.cz/
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K turistickým zajímavostem návštěvníků 

Londýna patří Eppingský les (Epping Forest). Po 

celý rok umožňuje provozovat různé volnočasové 

aktivity, například běhání po stezkách, jízdy na 

kole či na koni, dokonce i golf. Dvě třetiny lesa 

jsou nicméně určeny jako pozemek zvláštního 

vědeckého zájmu a zvláštní ochrany.  

Eppingský les má ale i své stinné stránky. 

V 18. století zde řádil slavný anglický loupežník 

Dick Turpin, jehož gang zle terorizoval okolí. 

Nakonec ho spravedlnost dostihla, když se pod falešným jménem vydával za prodejce koní. 

Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Ducha Dicka Turpina se pokoušeli najít „krotitelé 

duchů“ z britské televizní show „Most Haunted“, zabývající se zkoumáním paranormálních 

aktivit na mnoha místech Spojeného království, Irska a dalších zemí. Zda ho opravdu našli, 

vědí jen oni sami.    

O více než 200 let později, 

v roce 1966, nalezl v Eppingském 

lese úkryt zločinec Harry Roberts. 

Skrýval se zde po vraždě tří 

policistů, na které se podílel. A o 

další čtyři roky později, tedy v r. 

1970, ukryl v lese těla dvou dětí 

sadistický pedofil Ronald Jebson. 

Z této brutální dvojnásobné vraždy 

byl usvědčen až o 30 let později.   

Jinou zajímavostí tohoto 

místa jsou historky o podivné síle, která prý táhne vzhůru auta běžící na neutrál. Někteří 

ovšem tvrdí, že je to jen iluze nebo optický klam. Ať tak či onak, Eppingský les si místo 

v našem seriálu zaslouží.    
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Přestavbu hradu pak dokončil Přemysl Otakar II., zvaný „král železný a zlatý“, který 

zde nechal zbudovat i hradní kapli.  

Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se na Křivoklát uchýlila královna Eliška 

Přemyslovna. Dětství zde prožil Karel IV., tehdy ještě jako Václav. Odtud odjel do Francie a 

o osm let později se sem vrátil i s těhotnou manželkou Blankou z Valois. Na Křivoklátě se 

pak narodila jejich dcera Markéta (později však Karel dával přednost hradu Karlštejn).  

Když v roce 1471 nastoupil na český trůn polský princ Vladislav II. Jagellonský, 

odkoupil Křivoklát a nechal ho přestavět v pozdněgotickém stylu, v němž se zhruba dochoval 

dodnes.  

V 16. století se hrad stal majetkem Habsburků, kteří zde zřídili státní věznici. Za vlády 

císaře Rudolfa II. (ve filmové pohádce Císařův pekař a Pekařův císař ho ztvárnil Jan Werich) 

zde byl například uvězněn i proslulý anglický alchymista Edward Kelley.  

Těžkou pohromou pro hrad byl zničující požár z roku 1643, který zahájil postupný 

úpadek Křivoklátu. Nedlouho poté (roku 1655) byl zpustlý hrad zastaven Schwarzenberkům 

a následně prodán Valdštejnům, kteří ho drželi od roku 1685 až do roku 1733, kdy sňatkem 

přešel na Fürstenberky. V roce 1929 prodali Fürstenberkové hrad Československé republice a 

státu patří Křivoklát dodnes. 

Napsal Milan Ondič  

Rubriku připravují pro čtenáře  

Jeseníčku Milan Ondič a Roman Jaroš 

z osmé třídy. 

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších 

hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 

12. století. Vznikl na místě původního hradu, zmiňo-

vaného poprvé roku 1190. 

Hrad přestavěl a rozšířil Přemysl Otakar I., 

o kterém jsem psal v Jeseníčku č. 13/2013-

2014, a jeho syn Václav I. 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

14/2013-2014: 
 

1.- KŘÍŽOVKA 

→ Žalud a kanec 

 

2.- DOPLŇOVAČKA 

→ Kozí příběh – Pověsti Staré Prahy 

 

3.-SUDOKU 

 

 
 

 

 

 

 

1 + 5 + 3 + 7 + 7 = 23 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: ATEST, BESIP, BOUBEL, BRČKO, ČAKAN, EPIKA, KRŮTA, 

KVÁDR, LUSTRACE, NEALKO, PÍRKO, PODNEBÍ, SKUNK, TELEVIZOR, TLOUK, 

VLNKA, VODIČ, VRSTVA, VYKONAVATEL.  

 

Výsledkem obrázkové rovnice bývá nějaké slovo. Dokážeš vyřešit následující dvě obrázkové 

rovnice a najít slova, která se v nich skrývají? 

(    - K) + (      - první K) = 

(        - ARA) + (        - PR) = 

 

L E T A V A N O K Y V 

U E Í B T B E S I P S 

S A B S R K A P M Í Č 

T A E U V Č L K I R A 

R T N Á O S K U N K K 

A Ů D E D B O O N O A 

C R O Z I V E L E T N 

E K P C Č A V T S R V 
 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


