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Vážení rodiče, přátelé školy, 

dovolte mi říci pár slov k hodnocení loňského školního roku a začátku školního 

roku 2022/2023.  

14. února 2022 se děti z MŠ vrátily do zrekonstruované školky. Proběhly tam 

stavební úpravy ve třídách, kde se zbouraly příčky, a došlo k propojení třídy s hernou. 

Jsou vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany venkovní rolety. 

Byla odstraněna venkovní plynová nádrž a kotel na plyn nahradilo tepelné čerpadlo 

ve zrekonstruovaném sklepě. V přízemí je podlahové vytápění a v patře jsou nová 

tělesa ústředního topení. Ve všech místnostech je vzduchotechnika, která reaguje na 

množství CO2 a podle toho vzduch vyměňuje. Vytápění a vzduchotechnika se dají 

ovládat vzdáleně přes internet. Nové jsou i umývárny, WC a přípravna jídla. V celé 

budově jsou nové rozvody elektřiny, podhledy, osvětlení, podlahy, dveře. Nejmenší 

děti – Motýlci (2 – 3leté) jsou v přízemí, předškoláci – Sovičky v patře vily. Díky 

přístavbě jsme získali novou třídu a umývárnu s WC, kde budou Ježečci (3 – 4leté 

děti). Součástí přístavby je hlavní vchod a společná šatna pro všechny děti. V rámci 

rekonstrukce se také podařilo upravit venkovní plochy a vyměnila se vstupní brána   

a branka. Byl pořízen nový nábytek třídy v přístavbě, společné šatně, výdejně jídla, 

jídelně a nové jsou vestavěné skříně v hernách.  

Nová přístavba je citlivě navržena s ohledem na budovu z roku 1909. Dominuje 

velkými skleněnými okny, která se dají zastínit posuvnými designovými panely nebo 

venkovními žaluziemi. Přístavba poskytla i venkovní prostory, jako jsou zastřešená 

venkovní plocha, venkovní WC nebo sklad na hračky. Celá nová přístavba je bez-

bariérová a do staré budovy se lze dostat plošinou pro vozíčkáře.  

Zateplila se také půda ve vile. Tu bychom v budoucnu chtěli využívat jako sklad. 

V plánu je výměna střešní krytiny a zateplení fasády vily. Uvažujeme také o instalaci 

fotovoltaiky na střechu přístavby.  

Současná kapacita mateřské školy je 78 dětí. Ve třídě Motýlků budou letos p. 

uč. Irena Kotoučová, p. uč. Lenka Rodová a chůva p. Dagmar Svobodová. Ve třídě 

Ježečků budou p. uč. Bc. Martina Váchová, DiS., a p. uč. Marie Kettnerová. Ve třídě 

Soviček budou p. uč. Jitka Chvojková, DiS., p. uč. Hana Narovcová a asistent 

pedagoga Lucie Taušová. Paní Marcele Kotkové, která je školnicí a kuchařkou pro 

výdej jídla, pomáhá s úklidem a na starosti má i zahradu od 1. 7. 2022 Veronika Sárová.  

Během celého roku se děti prostřednictvím výukových programů seznamovaly 

se životem papoušků, dozvěděly se, jak se starat o domácí mazlíčky, sportovaly, 

bubnovaly. Zhlédly také několik divadelních představení.    

Děti se též zapojily do celoročního projektu „Se Sokolem do života aneb Svět 

nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jehož cílem je rozvoj pohybové gramotnosti. 

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást svého života, a to díky kladné 

motivaci, při které je všemi aktivitami provázejí postavičky zvířátek. Všechny úkoly  

v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, Obratnost, Dovednosti s 

míčem, Rozvíjení poznání, Netradiční činnosti.  

Základní škola a mateřská škola Jesenice 
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Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou 

orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová 

cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka 

Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší 

netradiční činnosti. Projekt je rozdělen do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval 

růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Do projektu se zapojíme také v letošním roce.  

23. června jsme se na zahradě MŠ rozloučili s předškoláky slavnostním pasováním 

na školáky a rodiče si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory školky.  

V loňském roce se MŠ zapojila do aktivity „Logopedické chvilky s Lenkou“, 

pořádané v rámci projektu MAP ORP Rakovník II. Protože se tato aktivita osvědčila, 

budeme v ní pokračovat i v letošním roce. Náklady bude hradit škola. Tato aktivita je 

určena pro předškoláky a jejím cílem je podpora oblasti řečového rozvoje dětí, 

navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti logopedie a vzájemné 

inspirování v oblasti řečového rozvoje dětí, zvyšování kvality vzdělávání v mateřských 

školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí, podpora přípravy dětí na přechod    

z mateřské na základní školu, zpestření výuky, sdílení zkušeností a praxe s realizací 

aktivity napříč zapojenými školami.    

V rámci Národního plánu obnovy jsme získali 43 200 Kč, za které jsme pořídili 

do MŠ robotické a programovatelné učební pomůcky pro rozvoj informatického 

myšlení a digitální kompetence. Koupili jsme také dva notebooky pro učitele.   

 

 

Pro žáky šesté třídy byl na začátek školního roku zařazen kurz ekologických  

a sportovních aktivit. Realizovali jsme také lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz 

pro 5. třídu, plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy a pobyt v přírodě pro žáky 2. – 4. třídy.  

V celoškolní soutěži Od podzimu do jara proběhlo celkem 9 kol zaměřených 

vždy na určité téma (stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – 

obojživelníci, jarní rostliny, včely, ekosystémy a organismy), kterých se zúčastnilo 34 

dětí ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.   

Proběhl také již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky 

první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub 

Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním 

roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti 

sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později i do sportovního 

deníku. Zasílaly rovněž fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. 

Nejaktivnější byli osmáci a sedmáci.    

Posledního ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 115 sportovců. Mezi 

nejaktivnější patřili hoši věkové kategorie 2011 – 2012 a nejstarší hoši (19 účastníků). 

Nejméně početnou skupinu tvořily dívky v již uvedených ročnících (8 soutěžících).  

K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit silový trojboj a překážkovou dráhu. 

Nejméně účastníků bylo na Jesenickém festiválku (pouze čtyři). Nějak se nám nedaří 

dlouhodobě na tuto skvělou akci přilákat více zájemců. Snad příště! Nejaktivnějším 

sportovcem se v letošním roce stala Tereza Procházková z 9. třídy. 
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  Veřejností oceňovanou aktivitou je vydávání školního časopisu Jeseníček. 

V letošním roce to bude již 48. ročník. Od školního roku 2006/2007 jsou všechna čísla 

zveřejněna na stránkách školy. Jeseníček z příspěvku žáků sestavuje a graficky 

upravuje p. Mgr. Zdeněk Modrý a jsem rád, že v této aktivitě bude nadále pokračovat.  

  Ve druhém pololetí roku jsem přijal tři děti do MŠ a pět žáků do ZŠ (tři do 2. 

ročníku, jednoho do 5. ročníku a jednoho do 7. ročníku) v souvislosti s válkou na 

Ukrajině. Výuka probíhala podle upraveného ŠVP a děti se úspěšně adaptovaly a 

osvojily si český jazyk. V letošním roce budou čtyři děti v MŠ a čtyři děti v ZŠ. 

  Ve druhém pololetí byli všichni žáci deváté třídy přijati na střední školy. Z 29 

žáků je jeden přijat na gymnázium, tři na obchodní akademii, 12 na SŠ s maturitním 

oborem a 13 na střední odbornou školu.    

V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS 

Rakovnicko – Program rozvoje venkova) byly v létě 2022 provedeny stavební práce  

v kmenové učebně budoucí 7. tř. V rámci stavebních úprav byla vyměněna stávající 

nevyhovující elektroinstalace včetně svítidel a ostatních koncových prvků. Následně 

byly provedeny opravy omítek stěn a stropů a nové malby a nátěry. Vyměnily se 

vstupní dveře včetně ocelové zárubně a tři kusy okenního vnitřního parapetu. Původní 

umyvadlo se nahradilo novým včetně baterie. Byly rovněž vyměněny vodovodní   

a kanalizačních rozvody v učebně. Okolo umyvadla byl proveden nový keramický 

obklad. Do výklenku v nosné středové zdi se osadila vestavěná skříň. Byla provedena 

výměna PVC podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu. Náklady činily 497 925 

korun. 

Dopady nemožnosti prezenční výuky během pandemie covid-19 v letech 2020  

a 2021 jsme v rámci Národního plánu obnovy kompenzovali doučováním žáků. 

Český jazyk se doučovali také ukrajinští žáci. Bylo odučeno 314 hodin a v letošním 

roce budeme v doučování pokračovat.  

V základní škole jsme 1. září 2022 spolu s panem starostou a místostarostou 

přivítali 25 prvňáčků. Třídní učitelkou je Mgr. Miroslava Peterová.  

Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Kateřinou Kalibovou, p. uč. Mgr. Zdeňkem 

Modrým a Mgr. Helenou Jarošovou. Posilou se pro nás stal Ing. Zdeněk Pecka, který 

bude vyučovat informatiku, člověk a svět práce, člověk a jeho svět a anglický jazyk. 

Celkem má škola 41 zaměstnanců.   

Od roku 2022 poskytuje v rámci Národního plánu obnovy MŠMT finanční 

prostředky na digitální technologie pro školy. Pro základní školu jsou finanční 

prostředky určeny na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky. 

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních 

technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. 

digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám 

finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze 

kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení. 

Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu 

vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence 

digitální propasti. Naše škola obdržela 46 000 Kč, za které jsme koupili tři iPady, se 

kterými budou žáci pracovat během výuky na prvním stupni.  
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Obdrželi jsme 211 000 Kč na digitální pomůcky. Od 1. 9. 2022 jsme upravili 

školní vzdělávací program podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. 

Došlo k posílení výuky informatiky od 4. do 9. ročníku (v letošním roce od 4. do 7. 

roč.) a u žáků budeme rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence. Pořídili 

jsme výukový software do chemie a robotické a programovatelné učební pomůcky.  

 

 

V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IV byla v loňském 

školním roce podpořena jedna žákyně, která měla obědy zdarma. Rodiče v hmotné 

nouzi byli osloveni úřadem práce, který jim zapojení do projektu nabídnul i pro letošní 

rok.   

Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol 

a Ovoce do škol. Žáci dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky. 

V letošním školním roce chceme rozšířit nabídku kroužků. Od října obnovuje 

svoji činnost keramický kroužek s p. uč. Hornofovou. Pokud byste měli zájem vést 

nějaký kroužek, budete vítáni.  

Tento rok byl pro učitele, pro rodiče i pro děti opět v mnoha ohledech náročný. 

Děkuji Vám všem za Vaši podporu a spolupráci.   

Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice 

 
 

Tradice pasování prvňáčků na čtenáře pokračovala i v závěru školního roku 

2021 – 2022. V pátek 24. června 2022 proběhla akce ve školní knihovně v slavnostním 

hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I. A, následující hodinu I. B.  
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Slavnostní rozloučení s 9. třídou proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti 

žáků a zaměstnanců školy, rodičů, pana starosty i bývalé ředitelky ZŠ a MŠ Jesenice p. 

Danuše Vopatové. Představení absolventů i celé vystoupení deváťáků skvěle řídila od 

mikrofonů dvojice Tereza Procházková a Jan Dostál. K přání dalších úspěchů na 

středních školách i v osobním životě se k p. řediteli Petru Konířovi, p. ředitelce Danuši 

Vopatové a panu starostovi Janu Polákovi připojuje za ostatní i Jeseníček.  

Je třeba doplnit, že závěr školního roku 2021/2022 se nesl ve znamení řady 

kulturních a sportovních akcí, z nichž některé se na stránky Jeseníčku již nedostaly. 

Zmiňme alespoň sportovní dopoledne žáků prvního stupně v pondělí 27. června nebo 

cyklistický výlet šesťáků po trase Naučné stezky Jesenicka téhož dne. Obě akce, ale i 

další, si můžeme připomenout při prohlídce školní fotogalerie na internetové stránce 

https://zsjesenice.cz/fotogalerie/kategorie/. 
 

 

PRÁZDNINY SVÁTEK TERMÍN POZNÁMKA 

- - - Den české státnosti 28. září 2022 Středa 

PODZIMNÍ  
Den vzniku samostatného 

Čs. státu (28. 10. – Pá) 

26. 10. + 27. 10. 

2022 

Volno: 

St + Čt + Pá + So + Ne 

- - - 

Den boje za svobodu 

a demokracii a 

Mezinárodní den student. 

17. listopadu 2022 Čtvrtek 

VÁNOČNÍ  
Den obnovy samostatného 

českého státu (1. 1. – Ne) 

23. 12. 2022 (Pá) 

– 2. 1. 2023 (Po) 
Celkem 11 dnů volna 

POLOLETNÍ  - - - 3. února 2023 Pátek 

JARNÍ  - - - 13. 2. – 19. 2. 2023 S víkendy 9 dnů volna 

VELIKONOČNÍ  
Velikonoční pondělí 

(10. 4. 2023) 
6. dubna 2023 Čtvrtek 

- - - Svátek práce 1. 5. 2023 Pondělí 

- - - Den vítězství 8. 5. 2023 Pondělí 

https://zsjesenice.cz/fotogalerie/kategorie/
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    Ve školním roce 2021/2022 proběhl již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího 

sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak 

Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V před-

chozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií 

covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též 

do sportovního deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás 

potěšilo. Nejaktivnější byli osmáci a sedmáci.  

    Minulého ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 115 sportovců. Mezi 

nejaktivnější patřili hoši věkové kategorie 2011 – 2012 a nejstarší hoši → 19 účastníků. 

Nejméně početnou skupinu tvořily dívky v již uvedených ročnících → 8 soutěžících. 

K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit silový trojboj a překážkovou dráhu. 

Nejméně účastníků bylo na Jesenickém festiválku → pouze čtyři. Nějak se nám nedaří 

dlouhodobě na tuto skvělou akci přilákat více zájemců. Snad tedy příště! 

    I uplynulý ŠR byl ovlivněn epidemiologickou situací. Například se nekonaly 

soutěže mezi školami a teprve na jaře se uspořádala některá okresní kola. V silovém 

trojboji obsadil náš tým ve složení Dan Max Weber, Jan Kadlec a Jaroslav Ciesarik  

3. místo a na atletické olympiádě v Rakovníku získala Lucie Benešová 2. místo ve 

skoku vysokém výkonem 140 cm.  

    Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony, snahu a v neposlední řadě  

i za férové chování. Poděkování si zaslouží i pomocníci, bez nichž by byla realizace 

soutěže velmi komplikovaná. No, a v září se těšíme na shledanou při dalších soutěžích.  

Vlastimila a Pavel Knappovi 

PŘEHLED VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

KATEGORIE: 2013 + MLADŠÍ 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Filip Spielberger 21 1. Natálie Iblová 24 1. 
  

KATEGORIE: 2011 – 2012 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

František Šíma 18 1. Martina Gasperová 27 1. 
 

KATEGORIE: 2009 – 2010 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Vojtěch Gasper 21 1. Kateřina Trpáková 26 1. 
 

KATEGORIE: 2008 + STARŠÍ 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Jan Králíček 13 1. Tereza Procházková 29 1. 
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Závěr školního roku bývá spojen se školními výlety, 

exkurzemi, sportovními kláními i zážitkovými akcemi.  

Sedmáci se v rámci třídního výletu například podívali do 

plzeňského podzemí a při dějepisné exkurzi navštívili Národní 

památník hrdinů heydrichiády v pražském kostele sv. Cyrila a 

Metoděje, v jehož kryptě před osmdesáti lety skončil statečný 

boj sedmi československých parašutistů. Samozřejmě nemohli 

chybět ani v oblíbené soutěži družstev – Indiánské stezce. 

Nejvíce očekávanou akcí však byla „Noc s Andersenem II“, která byla naplánována na 

pátek 24. června.  

Účastníci se sešli v 17 hodin na nádvoří školy. Ač byla akce dobrovolná, přišli 

téměř všichni, kdo mohli. Hodinu, která zbývala do večeře, jsme strávili přípravami na 

přespání a hrami ve třídě. Po večeři (hranolky se smaženým sýrem), náležitě posilněni, 

jsme se přesunuli na školní hřiště, kde byly pro děti připraveny netradiční soutěže – 

skákání v pytli, hod polenem a běh trojnohých. O legraci tak bylo postaráno. 

    Potom jsme se přesunuli do vnitřních prostor školy. Nejprve jsme četli úryvek 

z cestopisu „Z Čech až na konec světa“, poté jsme hráli v tělocvičně vybíjenou.    

Když hodiny ukazovaly 22
00

, byla vyhlášena večerka. Kdo však předpokládá, že děti 

ihned usnuly, mýlí se. Povídaly si o svých zážitcích, těšily se ze společnosti kamarádů 

a spolužáků, říkaly se vtipy, zkrátka – na spánek nebylo ani pomyšlení. Navíc všichni 

netrpělivě, někdy i s menšími obavami, čekali na slíbeného „bobříka odvahy“. Ten se 

však kvůli nepříznivému počasí nekonal. Kolem 2
30

 hod. ráno pak usnuli i ti největší 

vytrvalci. 

    Budíček byl stanoven na sedmou hodinu a o třicet minut později jsme si už 

pochutnávali na snídani ve formě švédských stolů. Následovalo rozloučení. Jeseničtí 

mohli odejít sami, dojíždějící děti si vyzvedli rodiče. 

    Akce se, dle mého názoru, velmi povedla – účastníci odjížděli spokojení, 

někteří dokonce chtěli přespat ještě jednu noc. Velkou zásluhu na pohodové akci mají 

samotní žáci – svým bezproblémovým chováním.  

    „Noc s Andersenem II“ by se neuskutečnila bez podpory vedení školy a rodičů 

dětí. Děkuji. Velké poděkování náleží také paní Janě Trpákové, která nejenže se 

postarala o to, abychom nestrádali hlady a žízní, ale také po celou dobu akce pomáhala 

s organizací. 

Mgr. Petra Hrůzová 

 

 

V 19. čísle Jeseníčku minulého školního roku jsme na stranách 8 a 9 uveřejnili 

konečné pořadí žáků, kteří se zapojili do soutěže Od podzimu do jara. Připomeňme si, 

jaká témata byla náplní jednotlivých kol: 

1. Stromy   4. Ptáci   7. Jarní rostliny  

2. Houby   5. Lesní zvěř   8. Včely 

3. Ryby   6. Obojživelníci  9. Ekosystémy a organismy 
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Před rokem proběhla Indiánská stezka v areálu školy, tentokrát nám však počasí 

přálo. Třídy se proto v úterý 28. června odebraly do jesenického kempu, kde už čekalo 

31 pomocníků z řad nejstarších žáků. Ti působili na stanovištích nebo doprovázeli děti 

z nižších ročníků na 2,5kilometrové trase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 většinou čtyřčlenných družstev navštívilo postupně těchto 13 stanovišť: 

1) LANO  2) OŠTĚP/GRANÁT  3) HRADY/ZÁMKY 
        

4) PLÍŽENÍ  5) MORSEOVKA  6) ROSTLINY 
        

7) DOPR. ZNAČKY  8) RYBY  9) VLAJKY 
        

10) MYSLIVOST  11) PTÁCI  12) SAVCI 
        

13) STŘELBA       
 

Závod skončil opět v areálu kempu, kde žáci odevzdali soutěžní karty a šli se 

občerstvit. Potom se se svými třídními učiteli vrátili do školy.  

        Závěr školního roku korunuje 

na naší základce již tradiční soutěž 

INDIÁNSKÁ STEZKA. Protože jde 

o branně sportovní soutěž v terénu, 

sledujeme vždy s jistými obavami 

vývoj počasí. Aktuální to bylo také 

letos na konci června, kdy se parné 

dny střídaly s deštěm a bouřkami. 
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Slavnostní vyhodnocení Indiánské stezky proběhlo hned následující den ráno na 

nádvoří školy. Připomeňme si nyní vítězná družstva z jednotlivých tříd:  

Napsala Lucie Benešová, 8. třída 

TŘÍDA 1. A  ČAS 68,55 

 1. DRACI Michael Šafránek, Dominika Grundzová, Anežka Kadlecová  
 

 2. BUM - BUM 72,21   3. HVĚZDY 75,46 

 

TŘÍDA 1. B  ČAS 68,00 

 1. PIKAČU – I  Michal Krajč, Adam Popek, Pavel Velebil, Kristýna Táncošová 
 

 2. RYCHLÍCI 73,22   3. MŇU 80,24 

 

TŘÍDA 2. A  ČAS 57,00 

 1. SRDCOVKY  
Anna Bidrmannová, Eva Pavlorková, Laura Prasková, Adéla 

Sárová  
 

 2. PIKAČU – II  66,32   3. POKÉMONI – I  72,00 

 

TŘÍDA 2. B  ČAS 52,12 

 1. KULOMET  
David Grundza, Jaroslav Hlivka, Jakub Miškovič, Tymur 

Strelchenko  
 

 2. KULOMEŤÁCI  56,20   3. CESTOVATELÉ  59,30 

    4. KOŤÁTKA 61,51 

 

TŘÍDA 3.  ČAS 55,30 

 1. GEPARDI  Lukas Hejna, Daniel Kinšt, František Pecka, Filip Spielberger  
 

 2. TŘI SESTRY 63,59   3. RYCHLE A ZBĚSILE 66,18 
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TŘÍDA 4.  ČAS 66,50 

 1. SESTRY v 1 K. 
Martina Z. Gasperová, Nela Lazarová, Helena Táncošová, 

Victoria Valchářová, Sofie Worofková 
 

 2. TEAM  74,21   3. BLACK TEAM  81,58 

 

TŘÍDA 5.  ČAS 48,02 

 1. STICKS 
Václav Ptáček, František Šíma, Matouš Zuska, Štěpánka 

Danielová 
 

 2. INDIÁNKY  54,20   3. POMAZÁNKY  61,20 

    4. KACHNY 72,11 

 

TŘÍDA 6.  ČAS 55,50 

 1. FIFAŘI Ondřej Dlouhý, Matěj Kadeřábek 
 

 2. APAČI 63,17   3. VYPÁLENÝ MOTOR 82,25 

 

TŘÍDA 7.  ČAS 48,32 

 1. POPLETOVÉ 
E. Casasová, A. Koudelová, K. Kovářová, T. Strelchenko,  

K. Trpáková, 
 

 2. F. G. TEAM 55,50   3. HLEMÝŽDI  59,09 

    4. BRUMÍCI 85,58 
 

  Poděkování za bezproblémový průběh Indiánské stezky náleží všem účastníkům 

(téměř všichni se opravdu snažili), pomocníkům a samozřejmě i kantorům, zvláště pak 

rychlé spojce a fotografce Nikole Tomkové, cílové rozhodčí Evě Konířové, Zdeňkovi 

Modrému za pravidelné zajišťování střeleckého stanoviště, avšak největší poděkování 

dozajista patří Vlastimile Knappové za vzornou každoroční přípravu celé této soutěže. 

 

 
 

 

Nad střední a východní Evropou se koncem září celkem pravidelně usídlí 

tlaková výše, která přináší nádherné, jasné, stálé počasí s průzračným vzduchem, ale 

také už dost chladná rána. Tvoří se proto často rosa, a to i na pavučinách, které jsou 

díky tomu lépe vidět. Právě v té době se přitom drobných druhů pavouků zmocňuje 

stěhovavý pud a na svých vláknech jako na padácích se v hojném počtu vydávají na 

cesty. Našim předkům jejich šedivá vlákna připomínala vlasy starých žen, takže tuto 

roční dobu nazvali babí léto, i když je to vlastně spíš pavoučí podzim.  

/Reader´s Digest, říjen 2010, str. 25/ 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 19/2021-2022: 

1.- CO ZNAMENAJÍ TATO SLOVA? 

1b) Pouliční umění 

2c) Záměrné hledání špatných zpráv 

3a) Manipulativní taktika snažící se zasít pochybnosti  

4b) Napodobování legitimní komunikace 

5c) Pronásledování, opakované a stupňované obtěžování 

6a) Tmelení kolektivů formou zážitkových kurzů 

2.- POČETNÍ HÁDANKA 

Mezi sousedními topoly je vzdálenost 10 metrů. 

 

POSTUP ŘEŠENÍ PYRAMIDY: 

1) Pyramida je tvořena šesti stupni a vyplňuje se 

    směrem zdola nahoru. 

    2) V nejnižším stupni, od kterého se začíná, je 

         uvedeno šestipísmenné slovo (NIKOLA). 

                3) Slova v každém vyšším stupni jsou 

                     sestavena z písmen sova uvedeného 

                     bezprostředně pod ním. 

                     4) Cílem je vyplnit celou pyramidu. 

 
SLOVA K VYPLNĚNÍ: 

2) Rovná čára. 3) Neodborník. 

4) Lesklý nátěr. 5) Chemická 

značka hliníku. 6) Římská 50. 


