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Naše cesta za sněhovým dobrodružstvím v Nových Hutích na 

Šumavě začala příjezdem autobusu, za jehož volantem seděl zkušený 

řidič pan Kotek. Ten nám pomohl naložit lyže a zavazadla a v osm hodin jsme již mávali 

rodičům a známým na rozloučenou. Jízda autobusem probíhala ve veselé atmosféře, která se 

však trochu pokazila po příjezdu na místo. V chatě s názvem Škola jsme totiž objevili plíseň! 

První zklamání jsme ale překonali, uklidili si pokoje a povlékli si.  

Než začal první organizovaný program, rozdělili jsme se do skupin na pokročilé a 

začátečníky. Poté se zdatnější skupina odebrala na svah, zatímco ostatní zůstali poblíž chaty a 

absolvovali počáteční výcvik na přilehlém mini kopečku. V 16
00

 se všichni vrátili do chaty, 

převlékli se a počkali na společnou 

večeři.  

Večerní zábavu pro nás dnes 

připravily paní učitelka Doležalová 

a paní učitelka Knappová. Začalo se 

hrou na seznámení a pokračovalo 

veselými dovednostními úkoly, např. 

úkolem přinést co nejvíce předmětů, 

jejichž názvy začínají na dohodnuté 

písmeno. Takto jsme si hráli až do 

večerky, která byla stanovena na 22. 

hodinu. 

                      Ráno 9. 2. 2015 se 

skupina žáků 5. – 9. třídy sešla u školy    

       s lyžařskou výbavou a očekáváním  

       sportovních zážitků, které s sebou  

       přináší lyžařský výcvikový kurz na   

       horách.  

 

Štěpánka Kouglová 
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        Do úterního 

rána nás probudil 

budíček ve čtvrt na osm. 

Těžce jsme se oblékali, 

ale snídani v 8
00

 jsme 

nezmeškali. Potom nám 

pan učitel Knapp sdělil 

denní program:  

dopoledne → nácvik oblouků na mini kopečku 

pro začátečníky a volné jízdy pro pokročilé, 

12
00

 → společný oběd a polední klid, 

odpoledne → lyžování na svahu pro obě dvě 

skupiny. 

Někteří začátečníci si opatrně troufli na samostatné jízdy, jiní stále ještě trénovali obloučky 

pod vedením paní učitelek. Zaznamenali jsme při tom i několik veselých „pádů“ z vleku. 

V 18 hodin byla večeře. Hned po ní nám 

paní učitelka názorně předvedla, jak se mají 

správně voskovat běžky. Během následující 

hodinky jsme si zahráli dvě hry a pak se 

ochotně odebrali na pokoje. Lyžování si každý 

užíval (i přes drobné pády) a také večerní 

program se všem líbil. Dokonce i večerku ve 

22
00 

jsme přijali s povděkem.  

 Eliška Stupková  

 

 

Středeční ranní budíček obstaraly dívky z pokoje číslo 

tři. Čekal nás náročný sportovní program. Dopoledne se vydala 

polovina žáků (samá děvčata) na běžkách k nedaleké běžecké 

stopě, aby se zde seznámila se základy klasického běhu na 

lyžích – pro většinu to byla jejich premiéra. Po krátkém 

nácviku se dívky vydaly po stopě směrem na Churáňov. Asi 

v polovině cesty dostala „hobla“ Verča Honzíková, neboť jí 

právě dnes bylo 12 let. Druhá část zamířila na sjezdovku. 

Počasí nám přálo, celou dobu to bylo na sluneční brýle a opalovací krém. Těla jsme túrovali 

až do oběda.   

Odpoledne pokračovalo sportování ve třech variantách: procházka, projížďka na 

běžkách, lyžování na sjezdovce. Každý si zvolil, na co se cítil. Cílem procházky byla horní 

stanice lanovky na Zadově – zde jsme se občerstvili a stejnou cestou se vrátili zpět. Běžkaři se 

také pohybovali v okolí Zadova a byli zdatní - 

ujeli deset kilometrů. Sjezdaři sjížděli sjezdovky 

v Nových Hutích.  

Večer toho měli všichni už docela dost, 

ale přesto jsme se museli v 19 hodin zúčastnit 

společenského programu, který byl tentokrát v 

naší (klučičí) režii. V jeho průběhu jsme zároveň 

oslavili dvanácté narozeniny Verči Honzíkové 

ze šesté třídy. Každý od ní také dostal zákusek 

– byl moc dobrý.  
Tomáš Uher  
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     Tentokrát jsme měli budíček v 7
15

. Ráno se zdálo jako 

každé jiné, ale změna tu přece jen byla, a to očekávaný celodenní 

výlet na běžkách.   

        Po snídani si každý vyzvedl balíček na cestu a běžecké lyže 

naložil do autobusu. Ten nás odvezl na Kvildu. Naší první zastávkou 

bylo Informační centrum NP Šumava, kde jsme se podívali na film, 

zakoupili pohledy a v interaktivní místnosti se seznamovali se Šumavou. 

To vše trvalo asi hodinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak jsme se obuli do běžek a vyrazili k šest kilometrů vzdáleným pramenům Vltavy (jedná se 

o pramen Teplé Vltavy ležící při hranici s Německem a ve stejnojmenné PP Pramen Vltavy). 

Sluníčko krásně svítilo, jelo se ve stopě a sníh nebyl ani rychlý, ani pomalý – prostě nádhera. 

U pramene Vltavy se Kuba, já a Tomáš společně s panem učitelem Knappem, rodinou Rašínů 

a panem Kotkem vydali na zpáteční cestu přes Bučinu (hraniční 

přechod) a Knížecí Pláně (bývalá osada) do Nových Hutí. Pan 

učitel to spočítal na 26 km. Ostatní se vrátili stejnou cestou na 

Kvildu, zhlédli 3D film o Šumavě a zamlsali si v cukrárně. Domů 

se vrátili autobusem, ale přijeli později než my.  

Ani jsme si pořádně neodpočinuli a už jsme pospíchali na 

večeři (brokolicová krémová polévka a brambory s omáčkou a 

masem), neboť večer bylo v plánu lyžování na Zadově. Na večerní 

lyžovačku odjelo asi 16 dětí společně s panem učitelem a paní 

učitelkou Doležalovou. My ostatní jsme vyplňovali pracovní list o 

Šumavě, hráli na kytaru a zpívali písničku z „Vinařů“, v níž jsme 

pozměnili text ve smyslu, že nám v žilách proudí šumavská krev. 

Moc jsme se při tom pobavili! 
Julie Rácová 
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ZÁVOD VE SLALOMU 

1. Julča Rácová 30:50 s 

2. Štěpka Kouglová 32:70 s 

3. Lucka Wünschová 33:77 s 

4. Verča Doležalová 34:91 s 

5. Anežka Čížková 36:48 s 
 

1. Dan Braun 31:81 s 

2. Tomáš Uher 33:10 s 

3. Marek Doležal 33:50 s 

4. Tomáš Kejla 36:50 s 

 

ZÁVOD NA BĚŽKÁCH 

1. Štěpka Kouglová 3:12 min 

2. Julča Rácová 3:24 min 

3. Katka Dohnalová 3:46 min 

4. Verča Doležalová 4:28 min 

5. Simča Šindlerová 4:51 min 
 

1. Kuba Rampas 3:07 min 

2. Pepa Kougl 3:13 min 

3. 
Marek Doležal 

3:18 min 
Tomáš Kejla 

 

          Pátek třináctého 

by pověrčivým lidem 

mohl nahánět strach, 

ale to nebyl náš případ. 

Celé dopoledne jsme se 

oddávali lyžování zcela bez 

obav – někteří v lyžařském 

areálu Zadov, jiní na mini 

kopečku u chaty. Na Zadově 

proběhly závody ve slalomu. Branky projeli všichni, 

i když ne napoprvé. Z kluků byl nejrychleji v cíli Dan 

a z děvčat Julča. Skupina, která lyžovala u chaty, se 

vydala po silnici k Chalupské slati, ale stihnout to do 

oběda bylo nad její síly. Všem řádně vytrávilo, takže se po kuřeti s bramborem z talířů jenom 

„zakouřilo“.  

Po prodlouženém poledním klidu propukly 

lyžařské závody – tentokráte v běhu. Moc se nám 

nechtělo, ale nakonec jsme to zvládli. Někteří jeli 

dokonce dvakrát. Nejrychleji běželi Štěpánka 

Kouglová a Kuba Rampas. Dnešní den jsme tak 

mohli zužitkovat všechny dovednosti, které jsme 

výcvikem získali. Když pak závody skončily, začali 

jsme si pomalu balit věci na zítřejší odjezd.  

Večer předváděly program malé holky. To 

jsme netušili, že nás ještě čeká bobřík odvahy! 

Chodili jsme většinou po dvojicích a naším úkolem 

bylo dojít podle svíček na hřbitov a podepsat se tam. Nebylo to sice daleko, ale i tak jsme 

měli nahnáno. Pan učitel měl masku vlka. Stejně ten týden na horách uběhl strašně rychle. 

Zpočátku jsme tak natěšení nebyli, ale po prvním přespání jsme si zdejší pobyt užívali. 

Veronika Dunová, Kateřina Dlouhá 
 

Dnes jsme vstávali až v 8
10

, a to kvůli včerejšímu 

bobříku odvahy. Ten se protáhl téměř do půlnoci. Byla to 

dobrodružná tečka za naším kurzem. 

Po snídani jsme pokračovali v balení zavazadel a úklidu. 

Klukům pomáhaly s úklidem starší holky. Před 10. hodinou 

jsme byli hotovi, vyfotili jsme se a pak vyjeli směrem na 

Horažďovice. Návštěva zdejšího aqvaparku byla povinností. 

Strávili jsme dobré dvě hodiny vodními radovánkami 

s tobogánem a vířivkami.  

Cestu domů autobusem nám zpříjemnil Tomáš 

Kejla, který nám s mikrofonem v ruce pokládal otázky 

týkající se lyžáku. My jsme na ně odpovídali a krásně 

jsme se u toho bavili.  

V půl čtvrté autobus zastavil před školou. 

Vyložili jsme zavazadla a pomohli odnést běžky a 

krabice s potřebami do učebny přírodopisu. Kurz 

definitivně skončil a já jsem přesvědčena, že se všem 

líbil.  
Julie Rácová 
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BODOVÁNÍ POŘÁDKU 

1. Julča Rácová, Verča Honzíková, Katka Dohnalová 49 bodů 

2. Kiki, Pája, Maruška, Štěpánka, Lucka, Anežka 47 bodů 
 

8. Nepořádníci: Tomáš, Dan, Tomáš, Dominik 9,5 bodu 

 

ZHODNOCENÍ KURZU 

Letošní kurz proběhl v termínu od 9. do 14. února v Nových Hutích na Šumavě. 

Zájezdu se zúčastnilo 28 dětí z 5. až 9. třídy a tři učitelé: Pavel Knapp, Jana Doležalová a 

Vlastimila Knappová. Ubytováni jsme byli v chatě Škola, která patří pod penzion 

Klostermann. V této lokalitě jsme již v minulosti kurzy pořádali – ve zmíněné budově, ale i 

v nedaleké Bokově chatě. Jelikož v letošním roce tvořili většinu účastníků kurzu začátečníci, 

zvolili jsme právě tuto lokalitu. Sjezdovky jsou zde mírné, u chaty je mini kopeček pro úplné 

začátečníky a navíc je zde možnost půjčení lyžařské výzbroje za velmi dobrou cenu, včetně 

seřízení lyží. Také sjezdovky jsou nedaleko, takže se dá jít na lyžích rovnou z chaty.  

Šumava je krásné pohoří a nedaleko chaty jsou i upravované běžecké trasy. Dalším 

plusem, jak se později ukázalo, bylo stravování – vařili chutně, děti měly k dispozici čaj a 

druhé večeře. Jediným sporným bodem bylo ubytování – hlavně pro ty, kteří byli zvyklí na 

místnost s televizí a sociálním zařízením na pokoji (na Horalce v Krkonoších). To zde tedy 

neměli. Pokoje jsme si uklízeli sami, společné prostory nám každý den vytřel správce. Jako 

nedostatek vidím zimu na pokojích v den příjezdu (byly zapnuty pozdě přímotopy) a na dvou 

pokojích i následující den. Po našich urgencích správce problém vyřešil. Naštěstí se toto 

obešlo bez onemocnění dětí. Naopak jsme chřipkové období zvládli nad očekávání.  

Jinak musíme děti pochválit, jak co se týče lyžování – snažily se, tak i chování. Až na 

nějaké výjimky, hlavně vulgární slovník u kluků, jsme byli s chováním spokojeni.  

Vlastimila Knappová   

 

 

 
 
  

 

 

 

 

1.- KTERÉMU ZVÍŘETI STOPA PATŘÍ? 
 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

2.- JAK SE ŘÍKÁ V MYSLIVECKÉ MLUVĚ CESTĚ VYŠLAPANÉ OD ZVĚŘE? 

 

3.- KDO JE PATRONEM MYSLIVCŮ? 
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4.- DOPLŇ TABULKU: 

SAMEC SAMICE MLÁDĚ 

 LAŇ  

MUFLON   

  SRNČE 

KANEC   

 KACHNA  
 

5.- JAK SE NAZÝVÁ MÍSTO V OKOLÍ LESA, KAM MYSLIVCI CHODÍ KRMIT 

ZVĚŘ? 
 

6.- JAK SE NAZÝVÁ PŘÍBYTEK V LESE, 

KAM MYSLIVCI CHODÍ KRMIT ZVĚŘ? 
 

7.- VYSVĚTLI, CO JE MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE. 
 

8.- VYJMENUJ PĚT OBOR V ČESKÉ REPUBLICE. 
 

9.- MYSLIVECKÁ MLUVA – PŘIŘAĎ K ČÍSLŮM ODPOVÍDAJÍCÍ NÁZVY. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracované úkoly 6. kola soutěže odevzdejte do 2. března paní učitelce Knappové 

nebo Ádě a Jolče z IX. třídy. 
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         První písemné zmínky o Valči pocházejí 

z roku 1358, kdy je tehdejší statek uváděn 

jako majetek bratrů Ctibora a Beneše z Valče. 

Dalšími majiteli rozděleného panství byli 

ve středověku zemané držící statky v blízkém 

okolí (Ješek ze Stebna, Jan Kladivo ze Stebna 

1368, Boreš z Oseka 1371, Beneš z Buškovic 

1377 – 1416 a páni z Doupova: Nevlas a Jan 

1416, Sezema 1454 a Jan z Doupova 1487).  

         Panství bylo spojeno až za královského 

podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic, 

pravnuka slavného husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic († 1461). Pravděpodobně v této 

době prošla stavba pozdně gotickou úpravou. Roku 1514 získala Valeč od Vladislava II. 

Jagellonského městská práva a z roku 1526 pochází první písemná zpráva zmiňující výslovně 

zámek (v této době se však označení zámek užívalo i pro hrady). Jakub zahynul 29. srpna 

1526 po boku svého krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče. Jeho potomci prodávají 

Valeč ještě téhož roku Hugovi z Leisnecku. Poslední potomek rodu Jan Kyšperský z Vřesovic 

zemřel zchudlý před rokem 1755. 

Roku 1538 přechází panství do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic a roku 

1570 ho kupuje Kryštof Štampach ze Štampachu. Jeho syn Václav roku 1585 sídlo pozdně 

renesančně přestavuje. Pro účast na stavovském povstání je však nucen uprchnout ze země a 

roku 1622 je mu majetek zkonfiskován. Vojskem vydrancované panství následně pustne.   

Roku 1623 kupuje zpět panství od císařské komory Barbora Štampachová z Poutnova, 

které byl jako katoličce povolen návrat do vlasti. Od roku 1694 vlastní panství její vnuk Jan 

Kryštof Kager, svobodný pán ze Štampachu. Velkolepě přestavuje zámek, zámecký areál 

a celé panství za účasti předních umělců a architektů své doby. Autorem barokní přestavby je 

Ital Francesco Barelli, jehož nástupcem se stal Giovanni Antonio Bianno Rossa. Po jeho smrti 

v roce 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína. 

  Jan Kryštof Kager umírá roku 1721 a panství dědí jeho synovec Jan Ferdinand Kager 

z Globen, který pokračuje v přestavbě. Roku 1745 dědí panství Karel Josef August Kager 

z Globenu a Limburg-Styrum. Jeho dědičkou je nezletilá dcera Marie Josefa a panství 

spravuje její matka Marie Alžběta, rozená markýza Laverne. Roku 1797 se Marie Josefa 

vdává za Josefa z Argentau d'Ochain a prodává panství Janu Antonínu Pergenovi z Pergenu. 

Mezi jinými je při prodeji uváděn dluh 810 zlatých a 54 krejcarů ve prospěch dílny Matyáše 

Bernarda Brauna z roku 1737.   

Roku 1798 kupuje panství Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od něj ho zase kupuje 

za 400 000 zlatých jeho syn Franc. Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek 

novorenesančně upravuje. V roce 1890 prodávají jeho dědicové Valeč hraběti Vincentu Thurn 

Valsassina, který celé panství přestavuje v novobarokním stylu. Roku 1937 pak prodává 

Valeč JUDr. Janu Larisch-Mönnichovi II., podnikateli v uhelném průmyslu. Za něho byly 

Rubriku připravují pro čtenáře Jeseníčku  

Milan Ondič a Roman Jaroš z deváté třídy. 
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opraveny střechy a trhliny ve zdivu zámku a zavedeno ústřední topení. Roku 1945 mu však 

byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a předán do užívání Organizaci 

politických vězňů.  

Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo Ústřednímu ředitelství státních lesů a 

statků. Později byl objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako dětský 

domov.   

2. dubna 1976  zachvátil zámek zničující požár a v roce 1978 ho získalo Krajské 

středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá 

záchrana parku. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce 

fasád. Celková obnova zámku trvá dodnes. 

Napsal Roman Jaroš   

 

 

Proběhlo v Klubu DDM Rakovník v úterý 17. února. 

KATEGORIE – B 

JMÉNO 
PRAKTICKÁ 

ČÁST 

PRÁCE  

S ATLASEM 

PRÁCE  

BEZ ATLASU 

BODY 

CELKEM 
MÍSTO 

Petr Koníř 10 11 8,5 29,5 7. 

V kategorii B soutěžilo 8 žáků ze 6 škol okresu včetně GZWR. 
 

KATEGORIE – C 

JMÉNO 
PRAKTICKÁ 

ČÁST 

PRÁCE  

S ATLASEM 

PRÁCE  

BEZ ATLASU 

BODY 

CELKEM 
MÍSTO 

Milan Ondič 20,5 19,5 10 50 8. 

V kategorii C soutěžilo 11 žáků z 8 škol okresu včetně GZWR. 

 
 

 

 

 

Proběhlo v Klubu DDM Rakovník ve středu 18. února. 

KATEGORIE –  I. A 

JMÉNO MLUVNICE KONVERZACE BODY CELKEM MÍSTO 

Michal Bešík 57 53 110 7. 

Daniel Braun 38 X 38 14. 

Lucie Cinková 37 X 37 15. 

V kategorii I. A soutěžilo 20 žáků ze 7 škol okresu. 
 

KATEGORIE –  II. A 

JMÉNO MLUVNICE KONVERZACE BODY CELKEM MÍSTO 

Marek Piškule 66 28 94 5. – 6. 

Eva Konířová 49 X 49 16. 

Eliška Stupková 42 X 42 20. 

V kategorii II. A soutěžilo 21 žáků ze 7 škol okresu. 
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POVRCH A OBJEM 
 

TĚLESO POVRCH, OBJEM 

 

KRYCHLE 

 

 

 

 

 

 

POVRCH S  =  6 . a
2
 

OBJEM V  =  a
3
 

   

KVÁDR 

 

 
POVRCH S  =  2 . (a.b + a.c + b.c) 

OBJEM V  =  a . b . c 

   

KOLMÝ HRANOL 

 

 

 

 

POVRCH S  =  2 . Sp  +  Spl 

OBJEM V  =  Sp . v 

   

ROTAČNÍ VÁLEC 

 

 

 

 

POVRCH S  =  2 . π . r . (r + v) 

OBJEM V  =  π . r
2
. v 

   

ROTAČNÍ KUŽEL 

 

 

 

 

POVRCH S  =  π . r . (r + s) 

OBJEM      
 

 
          

Může se hodit 
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JEHLAN 

 

 

 

 

POVRCH S  =  Sp  +  Spl 

OBJEM      
 

 
        

 

KOULE 

 

 

 

 

POVRCH S  =  4 . π . r
2
 

OBJEM      
 

 
        

 

 

 
 
 

Co přesně je temná hmota? Jak 

propojit teorii relativity a kvantovou teorii? 

Existuje mimozemský život? A jak vznikl ten 

pozemský? To všechno jsou otázky, které 

blednou před jedním, mnohem zásadnějším 

problémem, který se po náročném a usilov-

ném bádání konečně podařilo vyřešit.  
 

Zkoumat chování koček je nevděčná 

práce, ale někdo ji dělat musí. Veterinářka 

Claudia Vinke z univerzity v holandském 

Utrechtu se rozhodla vyzkoušet, jak se 

přítomnost krabice projeví na adaptaci koček, 

přijatých do jednoho z místních útulků. 

Polovina nových přírůstků svou krabici dostala, druhá ne. Jak se záhy ukázalo, kočky s 

krabicemi vykazovaly mnohem menší stres než jejich kolegyně bez krabic. V čem spočívá 

kouzlo kartonu?  
 

Zdánlivě nevábná krabice má z pohledu kočky svou zásadní funkci: je bezpečným 

místem, kam se ukrýt, kde mít své okolí zcela pod kontrolou. Kočky se vzhledem ke své 

vrozené asociálnosti obecně neumí tomu, co je trápí, stavět čelem – vždy se raději ukryjí nebo 

jdou z cesty, jen aby nemusely být s nepříjemným nebo rušivým elementem konfrontovány. 
 

Druhou zásadní výhodou je tepelná izolace. Karton, případně i jiný materiál, do 

kterého se může kočka vtěsnat, dobře drží teplo. Kočičí zóna tepelného pohodlí se totiž 

pohybuje podstatně výš, než ji máme nastavenou my lidé a naše domácnosti. 
 

Kočkám vyhovuje teplota mezi 30 °C až 36 °C, kdy už jejich těla nemusí „přitápět“. 

Takže až vás příště kočka rozčílí totálním nezájmem o draze zakoupený pelech, nemějte jí to 

za zlé, ani si nemyslete, že se zbláznila: snaží se vám ukázat, že v jednoduchosti je síla. A 

bezpečí. A teplo! 

Autor: Lukáš Grygar,  http://nedd.tiscali.cz/proc-maji-kocky-tak-rady-krabice-247639  

http://nedd.tiscali.cz/proc-maji-kocky-tak-rady-krabice-247639
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2.- DOBRODRUŽSTVÍ MAJITELKY 

     PLACHETNICE 
Foukal ostrý severák, tedy vítr od severu. Přesto se neovládaná plachetnice ženy dostala o dvě 

míle dál na sever od místa, kde ji údajně přepadli dva muži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S P Í N Ě D Ž O P Z O N Š L A P A T 

I P Ř O S V Ě T L E N Í L O K A C E 

P R E I Ě Ý Z A B E Z P E Č E N Í C 

O O I S R V K J J O T S O L U N I M 

T V C L I O S F A K M A E K A A O E 

S O A T Ě N V U L M E N S I T D T J 

I K M Z I R I N V Y T R V A L E C Í 

Č A R Ů K V Ě T Á K V K I I L S E Ř 

E C A L U D O M I N A K T U N H O P 

J E F O R T L S É K Í B O D Á N É B 

P O L D A H U R T S A K N E L Š Y M 
 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: ČISTOPIS, FARMACIE, HLASATEL, KOP, KOULET, KVĚTÁK, 
LAJBL, LOKACE, MINULOST, MODLITBA, MODULACE, MYŠLENKA, NÁDOBÍ, NAIVKA, 

NEMLUVNĚ, NITI, NOVÝ, OSVĚTLENÍ, OVAZ, PES, POCTIVOST, POHNUTKA, POLDA, 

PROVOKACE, PŘÍJEMCE, PŘIROVNÁNÍ, PZO, SEDAN, SÉMĚ, SOB, STRUHADLO, SVIT, 

ŠLAPAT, TAJFUN, TROFEJ, VSUVKA, VYTRVALEC, ZABEZPEČENÍ, ZPOŽDĚNÍ.  

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 11/2014-2015: 
 

1.- PARKOVACÍ MÍSTO 
 

☺ Parkovací místo má číslo 87. Podíváme-li se na parkovací 

místa očima řidiče, bude odpověď zřejmá: 

Labuť velká hnízdí na rozlehlých jezerních 

plochách severu, ze kterých si v posledních  

                   letech zvykla zaletovat v zimě hojněji i k nám. Divoké labutě na jaře odlétnou, 

domestikované zahnízdí. Hnízdo bývá i … (tajenka) … ze sešlapaného rákosu a vajec v něm 

napočítáme nejčastěji šest. Mláďata jsou šedivá, druhým rokem jim zbělí hlava. Samička má 

na zobáku menší hrbol než samec.  

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


