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NEDĚLE  

Není obvyklé, abychom v neděli vstávali tak časně, jako tomu bylo 

23. ledna. Už od sedmi hodin jsme se scházeli u školy, kompletovali 

potřebné „papíry“ a testovali se na přítomnost viru covid-19, aby 

nic nenarušilo náš nadcházející lyžařský kurz na Klínovci. 

Autobus přijel v 7
45

. Rozloučili jsme se s rodiči a vyjeli 

vstříc týdennímu lyžování. Za necelé dvě hodiny jsme dorazili na hotel, ubytovali se 

v pokojích a ve 12 hodin se sešli na obědě. Místní zapékané těstoviny byly moc dobré. 

Po polední pauze jsme se s lyžemi 

odebrali na louku před hotelem a rozdělili 

se do výkonnostních skupin. Každý si 

vyzkoušel, jak mu to jde na běžkách, ale i 

na bobech. Sněhu bylo dost a legrace 

také.  

K večeři jsme měli kuře s kaší. 

Nasyceni jsme si pak dopřáli zasloužený 

odpočinek a po vyhlášení večerky ve 22
00

 

se s chutí zachumlali do peřin. 
 

PONDĚLÍ 

Z teplíčka postelí nás vyhnal budíček v 7
30

. Pořádně jsme se nasnídali 

a nachystali si svačinu na celodenní lyžování.  

Po 9. hodině přijel skibus, který nás dopravil na Klínovec. 

Sportování na sněhu bylo skvělé, rovněž tak i přestávkové 

občerstvení v restauraci. 
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Večernímu programu vévodily rozmanité 

hry, které trvaly až do večerky. 

   ÚTERÝ 

Úterý proběhlo jako přes kopírák: 

dopoledne i odpoledne trénink 

na lyžích a po chutné večeři a 

krátkém odpočinku zábava 

a hry. Nikomu se nechce 

věřit, že čas na horách utíká tak rychle!  

STŘEDA 

I dnes jsme vstávali v půl osmé a po snídani pokračovali v lyžařském 

výcviku. Během přestávky jsme si dopřáli horký čaj a trdelník a 

trochu si odpočinuli před další porcí tréninku.  

 K obědu bylo kuře na paprice. Každý se pořádně najedl, 

protože odpoledne proběhly na louce před hotelem „olympijské 

hry“. A tady bylo třeba uplatnit hodně sil. Vrhali jsme sněhové koule, házeli lyžařskou 

holí, skákali do sněhu a běželi štafetu. To by v Pekingu, kde se právě konají skutečné 

zimní olympijské hry, koukali! Z našich řad by 

jistě angažovali mnohé zdatné sportovce! 

  Hry, teď už ovšem uvnitř hotelu, probíhaly 

i po večeři (rizoto). O zábavu tu není nouze a vždy 

se něčemu novému přiučíme. 
 

ČTVRTEK 

Dnes na sjezdovce foukal nepříjemný studený vítr. 

Všem byla zima, a tak se rozhodlo, že kdo zatouží odjet dřív (ve 14
00

), 

bude mít tu možnost. Přesto mnozí zůstali na svahu a dál soutěžili ve 

slalomu.  

    Po návratu na hotel 

jsme si mohli nalít horkou 

polévku a také si dopředu 

sbalit některé věci. Vždyť 

ať chceme nebo nechceme, náš kurz se chýlí ke 

konci. Před večerkou jsme si ještě zahráli 

společenské hry, rozdali si diplomy a ceny a 

nakonec se odebrali ke spánku. 

 

PÁTEK  

Co napsat k poslednímu dni na horách? Stejně jako v minulosti 

došlo na loučení a návrat domů. Těšili jsme se na rodiče a 

sourozence a oni zase na nás. Krásné vzpomínky na lyžařský 

výcvikový kurz 2022 však navždy zůstanou! 

Sestaveno z žákovských příspěvků 
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BÁSNIČKA Z HOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé nejsou neomylní, ale že bychom nutně 

museli slavit lidské omyly, to snad ani ne. Jistě má 

každý z nás i takové, na které by rád zapomněl.  

Omyly se dějí všude, někdy i v kalendáři.  

A právě omyly v kalendáři mají 30. února svůj den. 

Že se vám toto datum zdá nesmyslné? Máte pravdu, 

vždyť 30. únor vůbec neexistuje! Proto se tento den 

přesouvá na 1. 3. Skoro se divíme, že tyto hrátky  

s kalendářem nevzešly z dílny Járy Cimrmana. 

ZDROJ: 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-

dny/mezinarodni-den-omylu-v-kalendari-30-2-17/  

1) Jára nás na lyžích ohrožuje, 

každý tu na něho pokřikuje: 

„Dávej si pozor, sebevrahu! 

Nejezdi šusem z toho svaku!“ 

 

2) Veliká chata plná žáků 

mohutným hlukem třese se,  

a z deváťáků na lyžáku 

mají kantorky deprese. 

 

3) Jéňa zas nepozná hranice, 

nabere každého důchodce, 

To Pošta vždycky první je,  

proč ale stále jen pluhuje? 

Adam pro změnu všechno ví, 

uprostřed cesty však zastaví. 

 

4) Přiznejme, je to lyžák jen,  

pár modřin domů si přivezem, 

hlavně však 

             – NEZAPOMENEM! 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-omylu-v-kalendari-30-2-17/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-omylu-v-kalendari-30-2-17/
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Okresní myslivecký spolek Rakovník vyhlašuje okresní kolo 

výtvarné a fotografické soutěže pro děti MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ. 

Jejím posláním je zachycení zážitků, které děti získaly při toulkách 

přírodou a při poznávání života zvěře.   

 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

OBOR VÝTVARNÝ  OBOR FOTOGRAFICKÝ 

 1. Děti do 6 let (MŠ) 

 2. Děti 6 – 8 let 

 3. Děti 9 – 12 let 

 4. Děti 13 – 15 let 

 

  

     1. Děti do 10 let 

     2. Děti 11 – 15 let 

Jedna kresba nebo malba  

s motivem zvěře a přírody  

na tvrdém papíru 

ve formátu A4 nebo A3 

 

Jedna fotografie  

s motivem zvěře  

a přírody 

 

 

 TERMÍN ODESLÁNÍ 

Obrázek či fotografii je třeba doručit (osobně či poštou) do 14. 3. 2022 na adresu: 

Okresní myslivecký spolek Rakovník  

Vysoká 84 

269 01 Rakovník  
 

Obálku s pracemi označte názvem  

„VÝTVARNÁ SOUTĚŽ“.  
 

 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

 Soutěž bude posuzovat odborná porota → Vyhodnoceno a oceněno bude vždy 

prvních pět míst z každé kategorie.  

 Autorům vítězných prací bude způsob předání cen oznámen.  

 Vítězné práce budou zaslány do ústředního kola soutěže „Mé toulky za zvěří“, 

kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota, a zároveň budou zveřejněny 

na webových stránkách OMS Rakovník.  

 

 
 

 

NÁŠ TIP: Pokus se vytvořit vlastní osmisměrku.  

Zde je návod, jak na to: 

1. Vytvoř si tabulku (například 15 x 15 políček) 

2. Začni ji vyplňovat slovy (na jedno téma, nebo různě) 

3. Snaž se, aby se slova navzájem překrývala  

4. Slova si zároveň vypisuj vedle na papír 

5. Do nevyplněných políček doplň tajenku 

Práce musí být opatřeny na zadní straně 

popiskou s údaji: 

 jméno autora  

 věk  

 adresa bydliště nebo školy  

 e-mailová adresa 

 název práce 
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 JMÉNO – Kategorie D 
       

 Michaela Burstová 7. 27,5 12 12 51,5 1. 

 Jan Černohlávek 7. 19 6 8,5 33,5 2. 

 Petr Vošahlík 7. 25 3 4,5 32,5 3. 

 Marek Měchura 7. 21,5 5,5 5 32 4. 

 Daniel Makovský 7. 23 3,5 4,5 31 5. 

 Vlastimil Sojka 7. 17 4,5 8 29,5 6. 

 Vojtěch Gasper 6. 13 3 8 24 7. 

 Mathyas Naxera 7. 18 3 3 24 7. 

 Laura Zelenková 6. 14 3,5 1 18,5 9. 

 Nikola Kulíšková 6. 12 2,5 2 16,5 10. 
 

KATEGORIE: C 
 

Jiří Klementovič 8. 24,5 9 13,5 47 1. 

Vojtěch Kouřil 9. 19 6,5 11 36,5 2. 

Jan Trpák 9. 15 6 10,5 31,5 3. 
 

Do okresního kola postupují první tři soutěžící z každé kategorie. 

 

 

… s odhadovanou cenou v přepočtu 3 271 

miliard korun představuje mezinárodní 

vesmírná stanice (ISS) nejdražší uskutečněný 

projekt lidstva? 

Tajemství vesmíru, prosinec 2021,  

str. 21 – 22  

…studie teoretických fyziků naznačuje, že 

záhadná devátá planeta by mohla být ve 

skutečnosti černá díra měřící pět centimetrů? 

100+1 zahraničních zajímavostí  

č. 1/2022, str. 25 

… astronauti ve vesmíru ztrácejí každou 

sekundu asi tři miliony červených krvinek, 

tedy zhruba o třetinu víc než na zemi? 

100+1 zahraničních zajímavostí  

č. 3/2022, str. 22 

… Spojené státy zůstávají poslední zemí, 

která oficiálně nepoužívá metrický systém? 

100+1 zahraničních zajímavostí  

č. 3/2022, str. 23 

… medúzy tvoří z 98 % voda a na slunci se 

vypaří? 

100+1 zahraničních zajímavostí  

č. 4/2022, str. 23 
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Pozorný čtenář Jeseníčku jistě zaregistroval, že jsme v jeho vydání č. 8/2021-

2022 uveřejnili na straně 4 příspěvek Jirky Klementoviče z osmé třídy o jeho účasti 

v soutěži EKOMÁNIE. Tu pravidelně vyhlašuje Střední škola rybářská a vodohospodářská 

Jakuba Krčína v Třeboni a Jirka se jí iniciativně zúčastnil. Uspěl a byl pozván do 

okresního kola, které se uskutečnilo 8. února v Třeboni. Více nám už sdělí sám Jirka…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„S rodiči jsem přijel do Třeboně tak, abych se včas 

dostavil do zdejší SŠRV Jakuba Krčína. V 10
00

 organizátoři 

přivítali všechny účastníky, vydali příslušné pokyny a poté se 

mohlo soutěžit. Začínalo se písemným testem a pokračovalo 

aktivitami v hydrologické učebně a laboratoři. Celá soutěž 

trvala zhruba od deseti hodin do 15
00

. Nakonec proběhlo 

vyhlášení. Dozvěděl jsem se, že jsem obsadil 4. místo, což mi 

dává inspiraci pro příští ročník této soutěže.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kněz a pastor stojí 

u silnice a v ruce drží 

transparent s textem: 

„Vaše cesta již končí. 

Vraťte se zpátky, než 

bude pozdě!“  

   Projíždějící řidič si 
významně poklepá na 

čelo a ještě zrychlí. 
Záhy se ozve skřípění 

brzd auta a mohutné 

šplouchnutí. Kněz se 
otočí k pastorovi a ptá 

se: „Neměli jsme na 

ten transparent raději 

napsat  

MOST JE STRŽEN?“ 

 

Žena navštívila svého muže ve vězení. Ten se ptá: „Drahá, 

nechybí ti nic, když jsi teď tak sama?“  

„Ale, kdepak,“ ujišťuje ho manželka, „ještě jsem neutratila 

ani čtvrtinu z odměny za tvé dopadení!“  
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Procházka Jesenicí – část pátá:  

PRŮMYSLOVÁ JESENICE 

 Továrna na obuvnické podkůvky a cvočky, čp. 9 – 11 v Oráčovské 

ulici 

 založena v druhé polovině 19. stol. rodákem z Tlestek Karlem 

Lüftnerem (narozen 1826, 1842 odchází do Prahy do učení, 1852 kupuje svůj první 

obchod, 1855 získává obchodní povolení, 1873 získává záslužné medaile na vídeňské 

Světové výstavě, ale přesné datum založení továrny není známo) 

 vyráběla ševcovské nářadí a obuvnické potřeby (podkůvky, cvočky, přezky 

apod.) 

 zaměstnávala až 80 dělníků 

 r. 1929 odkoupil od Karla Lüftnera veškeré strojní vybavení Ludvík Urban 

(tovární budovy si vzal pouze do pronájmu), v roce 1945 se Urbanovi do továrny sice 

vrátili, ale již 27. února 1948 jim byla znárodněna, během roku 1949 převedena do 

správy OKP – středisko Jesenice. Výroba krachovala pro mizernou kvalitu a v roce 

1954 je v objektu továrny zámečnické a opravářské středisko OKP, které vyrábí i 

zemědělské nářadí (brány).  
 

 Cihelny 

1) Stará cihelna s ruční výrobou firmy Johann Sirowy (mezi hrází Velkého rybníka, 

železniční tratí a silnicí na Plzeň) 

 po spuštění výroby v Krausově cihelně byla ruční výroba cihel ukončena a 

cihelna uzavřena 

2) Jámová cihelna Ludwiga Krause  

se strojní výrobou a kruhovou pecí  

(čp. 231), vybudovaná počátkem 20. 

století  

 fungovala do r. 1979, poté byla 

zbourána, jáma zavezena zavážkou a 

komunálním odpadem 

 na místě cihelny se v současné 

době nachází budova Správy a údržby 

silnic (vedle nádraží), na zavážce se 

dnes staví domy (lokalita „Na Hliništi“) 
 

 Mlékárna 

 se stavbou se započalo r. 1942, 

dokončeno 1945, do provozu uvedena 

však až 1. července 1948. 

 stavbu vedl Alfred Womačka, po jeho odvedení do armády tesařský mistr    

a majitel pily Josef Paul (provedl všechny práce se dřevem – uvnitř i venku) 

 zaměstnáno v ní bylo zhruba 20 až 30 lidí, vyráběly se v ní jogurty, máslo, sýry, 

sýr romadúr dozrával ve sklepě domu čp. 240 

 zanikla 31. 12. 1968 
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 Sušárny chmele, lnu (pazderny) a ovoce 

 sušárny chmele byly zděné jako součást leckterého statku, nejsou přístupné 

 sušárny ovoce a lnu byly všude kolem Jesenice, byly však dřevěné, stranou od 

obytných domů (kvůli nebezpečí požáru) a nezachovaly se  

 

 Pily 

1) hraběti Černínovi patřila pila s parním pohonem (čp. 186 a čp. 227), postavená 

v roce 1873 

 v zimních sezónách se v nich zpracovávalo dřevo vytěžené ze zdejších lesů, též 

se tu na speciálním stroji vyráběly i šindele v počtu více jak 150 000 kusů ročně 

2) pod hrází Nového (Obecního) 

rybníka měl pilu na vodní pohon 

Julius Hopf (u kosobodské 

zastávky) 

3) v Schillerově ulici (čp. 299, 

dnes ul. 5. května) měl pilu 

s elektrickým pohonem Josef 

Paul (od roku 1950 středisko 

OSP) 

 

 Vodárny 

 jsou málo známou, a přitom zajímavou technickou stavbou a secesní památkou  

 nachází se v lesích nad Fikači v lokalitách Birkenwiese (Březová louka) a 

Stalečka vybudovaný systém tzv. výškového (gravitačního) vodovodu – je to poměrně 

rozsáhlá stavba, kterou kromě dvou vodáren (horní a dolní) a čtyř záchytných pramenů 

(tzv. „kapliček“) doplňuje i rozsáhlá soustava v podobě zemních teras a příkopových 

systémů, sloužících k soustřeďování vody 

 byla vybudována natolik předvídavě, že vyjma suchých let 1932 a 1933 byl 

vody dostatek 

 19. srpna 1906 byl slavnostně vysvěcen a uveden do provozu (projektoval Ing. 

Josef Kühnel ze zemského úřadu v Praze, stavbu provedla firma H. Stark z Ústí nad 

Labem) 
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 zanedbáním údržby po roce 1945 však nedostatek vody nastal, byly podchyceny 

další prameny a vody bylo dost, ale v mnoha místech zarostlé potrubí ji nebylo 

schopné dopravit v potřebném množství do koncových částí Jesenice, další úpravy 

byly provedeny v 60. létech, kdy narostla kapacita Jesenice (a stoupla spotřeba vody) 

 do počátku 70. let, kdy díky nezodpovědnosti státního statku při používání 

umělých hnojiv na polích ležících poněkud výše nad tímto systémem došlo k jejímu 

podstatnému zhoršení, se mohla používat i jako voda vhodná pro kojence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruppertova sodovkárna,  

v čp. 150 (Plzeňská ulice) 

 proti „Plecháči“, třetí barák od zdravotního střediska 

 drobná výrobna 

 

 
Dospívání je složité období. Porozumět „náctiletým“ nebývá snadné, a to nejen 

po psychické stránce. Jen mluva dospívajících se té dospělácké mnohdy ani vzdáleně 

nepodobá. Obsahuje nejrůznější výrazy, slovní spojení a zkratky, které bychom ve 

slovníku spisovné češtiny hledali marně. Zde je ukázka: 

ZPRACOVÁNO PODLE: https://www.prozeny.cz/clanek/otestujte-se-rozumite-reci-

svych-potomku-77467  

1. 
Z ukazováčku a palce vytvoří dotyčný písmeno L a prsty pak přiloží na své čelo.  

A na svůj protějšek s tímto gestem pokřikuje „elko, elko“. Víte, co to znamená? 

Je to L z anglického slova looser, což v překladu znamená břídil či nula.  

Takto se teenageři posmívají někomu, komu se něco nepodařilo, něco zkazil, nebo 

ho prostě pokládají za nulu. 
 

2. To je tak „krinč“. Co to znamená v překladu do řeči dospělých? 

Jde o anglické slovo cringe, což v překladu znamená krčit se, choulit se.  

V tomto případě však jde o přenesený význam a znamená to trapné, nechutné, divné. 
 

3. Co se rozumí tím, když někdo něco „fíluje“? 

Vychází to z anglického feel, v překladu pociťovat či cítit.  

Když někdo něco „fíluje“, tak to prostě takhle cítí, takhle to chce udělat. 

https://www.prozeny.cz/clanek/otestujte-se-rozumite-reci-svych-potomku-77467
https://www.prozeny.cz/clanek/otestujte-se-rozumite-reci-svych-potomku-77467
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4. Co znamená, když o někom řeknete, že je „čonkr“ nebo „čonky“? 

Vysvětlení hledejme u anglického slova chunky.  

V překladu znamená zavalitý, robustní či podsaditý a velmi často se používá při 

popisu tlustých koček či jiných domácích mazlíčků.  

V řeči teenagerů tedy „čonkr“ znamená tlouštík.  

 

5. 

Zástupce starší generace může být označen jako „zoomer (tzv. generace Z) nebo 

„boomer“, tedy stará osoba, která se nevyzná v moderních technologiích.  

Kdo je ale třeba takový „doomer“? 

Je to označení muže kolem 30 let, který trpí depresemi.  

Svět je pro něj kruté místo plné nespravedlnosti a lidské zloby.  

Je osamělý, bez přátel a své okolí zahlcuje negativními názory. 

 

6. 
Když „náctiletý“ hraje nějakou počítačovou hru, dost možná se z jeho pokoje 

ozývá „Hej, musíme ho čejsovat!“. Co to znamená? 

Jde o anglické slovo chase, což v překladu znamená někoho honit nebo pronásledovat. 

Hráč tedy někoho pronásleduje či se ho snaží dohonit. 

 

7. Víte, co znamená, když je někdo „sus“? 

Jde o zkratku anglického suspicious, tedy podezřelý.  

Být „sus“ tedy znamená být v podezření. 

 

8. Co když někdo někoho „džebeitne“? 

Je to zkomolenina anglického bait, což znamená návnada.  

Takže když někdo někoho „džebejtne“, tak ho nachytá, napálí. 

 

9. 
„Noup“. Krátké, razantní, nekompromisní. Tohle slovíčko možná z úst 

„náctiletého“ slyšíte často, obzvlášť když po něm něco chcete. Co znamená? 

Jde o anglický výraz nope, což v překladu znamená „ani náhodou“. 

 

10. 
„Get rekt!“ I tohle možná slýcháte často, bývá to vcelku radostné zvolání 

doprovázené salvami smíchu. Co znamená? 

Právě se někomu podařilo druhého pořádně usadit, slovně si z něj udělat legraci, 

prostě ho tak trochu ztrapnit. 

 

8. Co znamená z chatů známá zkratka HHOJ? 

Ha Ha Only Joking = Ha ha, jen žertuji. 
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2.- VYPOČÍTEJ 

a) 2 ∙ 8 + 2 ∙ 2 = 16 + 4 = 20 

b)  
 

 
 

 

 
       

 

 
 

 

 
      

 

 
     

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

      

   
 

 

 

 

 

 

Přemísti jednu zápalku tak, abys dostal platnou rovnost. 

a)                b)  

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 9/2021-2022: 

1.- POČÍTAČOVÝ KVÍZ 

1c) Windows Media Player 

2 a) Paměť, z níž lze číst i do ní zapisovat 

3b) Freeware a shareware  4b) Jednotka informace 

5a) Druh počítačového rozhraní 6c) Thunderbird 

7b) Antivirový program je třeba pravidelně aktualizovat 

   

 

 

 

Pozorně si přečti text 

a prohlédni obrázky 

s příběhem detektiva 

Štiky. 

Kterého z mužů 

detektiv Štika 

zadržel? 


