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Naše cesta do hor odstartovala na jesenickém nádraží v 
neděli v sedm hodin ráno. Hned na začátku se však vyskytl první 

problém: koleje zapadaly sněhem a vlak se nemohl rozjet. Osud si však 
nepřál, abychom zůstali trčet na místě, a tak jsme se po chvíli přece jen 

vydali po železnici vstříc nevšedním lyžařským zážitkům.  

Jakmile jsme dorazili do Blatna, 
připojili se k nám další členové našeho kurzu 
Tomáš Benedek a Zdena a Míša Sajfridovy. 
Poté se jelo dál až do Bečova, kde proběhlo 
první focení a také první přestup z vlaku do 
vlaku. Následovaly zastávky v Karlových 
Varech a v Kraslicích, kde se přestupovalo na 
autobus. Ten nás nakonec dopravil až do 
Stříbrné v Krušných horách.  

Naším dočasným domovem se stal 
penzion Filip. Ujal se nás zde příjemný 
personál (správce penzionu a kuchařky), který 
nám hned na úvod připravil vynikající pozdní oběd (řízek a brambory). Zabydleli jsme se a 
pak se vydali prozkoumat okolí Stříbrné. Zajímaly nás ceny permanentek a také stav 
sjezdovek.  

Den jsme zakončili skvělou večeří a večerním programem, který pro nás připravili pan 
učitel Knapp, paní učitelka Knappová a paní učitelka Břinková. Pak následovala večerka a 
odchod „do hajan“.  

                   Napsali: David Chvojka a Tomáš Benedek 
 

  
 Den začal neoblíbeným budíčkem v 730. Program 

byl pevně stanoven – výcvik v lyžařském středisku 
Bublava. Koupili jsme si permanentky na půl dne a začali 
pracovat  na svých lyžařských dovednostech. Po čtyřech 
hodinách intenzivního sportování nás autobus dovezl 
zpět do Stříbrné. 

Polední odpočinek využil téměř každý k sušení 
oblečení. Poté jsme se vypravili k vedlejší chatě 
pojmenované Barborka, kde nám pan správce pustil starší 

vlek. Ušlapali jsme si sjezdovku a začali opět statečně lyžovat.  
O večerní program se tentokrát postaral pokoj číslo 27 v sestavě Tomáš Benedek, 

David Chvojka, Michal Tatzauer a Ondra Uher. Den však byl natolik nabitý pohybem, že 
jsme se už všichni těšili do postelí. Ulehli jsme bez reptání a téměř okamžitě usnuli…                

                                                                      Napsali: Ondra Uher a Michal Tatzauer 
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 Ráno, hned po snídani, nás 
pan učitel Knapp seznámil s náplní 
dne. Již v 845 jsme měli stát u 
lyžárny v plné lyžařské výstroji, 
připraveni k přesunu na Bublavu. 
Jakmile nás autobus dopravil na 
místo, koupili jsme si permanentky 
na dvě hodiny a odhodlaně 
pokračovali v pilování svých 
sjezdařských technik. Dvě hodiny 
utekly, aniž bychom se dovádění 
na sněhu nabažili. A tak jsme se po 
obědě a poledním klidu na Bublavu 
vrátili. Sportování nám pak  vydrželo až do 17. hodiny. Zpátky do penzionu Filip jsme se 
vraceli „po svých“, následujíce pana učitele Knappa, který neustále překypoval energií a 
optimismem.  
 Po večeři se už všichni těšili na kulturní program. Začínal v 1930 v režii pokoje č. 23, 
kde byly ubytovány Veronika Dolejšová, Zdeňka Sajfridová, Míša Sajfridová, Anička 
Richtrová a Markéta Sojková. Předvedly jsme (dívky) hru „Kočička“ a Zdeňka při ní hrála na 
kytaru. 
              Napsala Veronika Dolejšová 
 
 
 

Jako vždy jsme vstávali v 730, v 800 hodin byla snídaně a v 900 nás čekal výcvik na 
lyžích, tentokrát na běžkách. Vystoupali jsme na kopec po červené značce a pak si běžky 
nasadili. Pepa pořád padal, neboť sníh byl zledovatělý a nikde žádná stopa. U blízké silnice se 
naše skupina rozdělila. Mezi zručnější žáky se zařadili Aleš, Milan, Ondra, David, Tomáš  a 
další. Ostatní vyrazili směrem na Kraslice. Z vrchu Tisovce je bylo vidět jako na dlani. Po 
dvou hodinách jsme se vrátili do penzionu. 

Polední klid dnes trval až do tří hodin, neboť byl naplánován odpočinkový den. Teprve 
potom jsme se vydali údolím Nancy na procházku. Prošli jsme kolem kamenných reliéfů 
směrem na Přebuz, po 2,5 km odbočili doprava a pak lesní cestou stoupali na Špičák. 
Zanedlouho jsme spatřili Stříbrnou. Naši procházku ovšem zpestřily i drobné příhody. Při 
jedné z nich jsme pomohli roztlačit auto jakési paní, která 
nám nakonec ani nepoděkovala. K zajímavému setkání 
málem došlo u cihlového domku, kde bydlel pan Bříza, 
spolužák pana učitele. Bohužel nebyl doma, ale večer nás i 
s panem starostou přišel navštívit. Do chaty jsme se vrátili 
kolem 17. hodiny. 
     Paní učitelka Břinková nám zatím na pokojích 
poschovávala 15 otázek a knížku o Stříbrné. Naším úkolem 
bylo odpovědět na dané otázky co nejdříve, nejpozději do 
večeře, což se nám všem podařilo. Po večeři jsme se opět všichni shromáždili ve společenské 
místnosti. Program zajišťoval náš pokoj, který si připravil soutěž „Chcete být milionářem?“ a 
tzv. „Židličkovanou“. Zvítězili Pepa s Martinou. Po programu se šlo spát. 
                                                              Napsali: Milan Richtr, Aleš Kašpárek a Pepa Lukáč 
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VÝSLEDKY TESTU  
1. Pokoj č. 26 Jitka 26 bodů 
2. Pokoj č. 27 Ondra 24 bodů 
3. Pokoj č. 23 Anička 23 bodů 
4. Pokoj č. 22 Milan 21 bodů 

 

Test – Co víš o Stříbrné? 
1 Kdo je Ferdinand Zilcher? Provozovatel penzionu. 
2 Jaká je nejvyšší hora Krušných hor? Klínovec. 

3 
Jaká je nejvyšší hora západní části KH a kolik 
měří? 

Špičák (991 m n.m.). 

4 Které dvě rudy se těžily v okolí? Cín, stříbro, kobalt, železo… 

5 K čemu se používaly kobaltové barvy? 
Na barvení skla, textilu, porcelánu, 
papíru. 

6 Nakreslete znak Stříbrné.  

7 
Komu patřily dva kamenné reliéfy, které jsme 
viděli? 

Beethoven, Schiller. 

8 Kolik má Stříbrná obyvatel? 441 

9 Jak se jmenuje starosta Stříbrné? 
Boris Jirsík – věnoval každému 
odznáček a knížku o Stříbrné. 

10 Kolik je v obci lyžařských vleků? 6 

11 Jak vznikl název Stříbrné? 
Podle barvy potoka, či podle pověsti 
o stříbrné kouli. 

12 Jmenuj dvě osobnosti okolí. 
Karel Vedral – malíř,  
Franz Gruss – malíř, sochař. 

13 V jakém slohu je postaven kostel ve Stříbrné? V novogotickém (z roku 1910). 
14 Co se vyrábí v Kraslicích? Amati – Denak – hudební nástroje. 
15 V jakém kraji se nacházíme? V Karlovarském. 

 
 
 

 
Dnešek byl zasvěcen turistice na běžkách. 

Sbalili jsme si obědy do batůžků a zamířili na 
Bublavu. Z Bublavy naše cesta pokračovala ke 
hranici a pak až vysoko do německých hor. Trasa 
byla pěkně upravená a všude kolem nádherná příroda. Jelo se dobře, i počasí nám přálo. Za 
celý den jsme urazili přes dvacet kilometrů!  

Po večeři měl program náš pokoj. 
Jana a Monika si připravily hru a Martina 
s Jitkou předvedly superscénku, při které se 
každý náramně smál. Nakonec jsme si 
zahráli „Městečko Palermo“.  

Těsně před večerkou jsme se sešli u 
kulečníku a rozdělili se do dvojic. Čekal nás 
bobřík odvahy. 
Trasa začínala 
jen kousek od 
chaty a vedla do 
kopce. Cestou 
jsme si zapa-

matovávali čísla  a po návratu sdělovali výsledek panu učiteli. 
Správně vyšlo – 2. Odměnou za splněnou zkoušku byl pro 
každého výborný pohár.                 
 Napsaly: Jitka Kinská, Jana Chalupová a Martina Nistorová 
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VÝSLEDKY SLALOMU  
1. David Chvojka 
2. Tomáš Benedek 
3. Aleš Kašpárek 
4. Ondra Uher 
5. Milan Richtr 
6. Míša Tatzauer 
 
1. Míša Sajfridová 
2. Zdeňka Sajfridová 
3. Markéta Sojková 
4. Monika Procházková 
5. Jitka Kinská  
6. Verča Dolejšová 

 

1. místo 62 kusů - Jitka, Jana, Martina, Monika 
2. místo 59 kusů - Milan, Pepa, Aleš 
3. místo 53 kusů - Anička, Markéta, Verča 
4. místo 51 kusů - Ondra, Tomáš, David, Michal 

 

 
 
 

Náplň dnešního dopoledne 
byla přizpůsobena přání dvou 
skupin - lyžařům, kteří vstávali 
v tradičním čase 730 a po snídani 
se vydali na sjezdovku, a těm, 
kteří si chtěli půlhodinku přispat 
a pak se věnovat společenským 
hrám. Jakým? Tak například si 
hráči museli zapamatovat různá 
přísloví, jež nacházeli po celém 
penzionu, anebo museli přinést 
co nejvíce předmětů začínajících 
písmeny K, P, R a T.  

U oběda jsme se znovu sešli a po poledním 
klidu vyrazili na již známé bublavské sjezdovky. 
Tentokrát pro nás učitelé připravili slalomovou trať. I 
když snad nebyla tak náročná, trouflo si na ni jen 12 
závodníků. Pak se pokračovalo ve zdokonalování 
našich lyžařských dovedností, dokud čas nezavelel 
k návratu do chaty. Pochutnali jsme si na báječné 
večeři a přichystali se k našemu poslednímu 
večernímu programu. Bohužel se ho již nezúčastnily 
Míša a Zdeňka Sajfridovy, pro které si přijeli rodiče.  

První částí programu byl slovní fotbal, kterým 
přispěl pokoj číslo 27, druhou část obstarala hra 
s falešnými jmény od pokoje číslo 26 a s posledním 
příspěvkem přišli učitelé. Vyhlásili soutěž v oblékání, 

přesněji řečeno soutěž v navlékání 
na sebe co největšího počtu kusů 
oblečení. A takhle to dopadlo: 
 
 
 
 
 
 
Po programu jsme se rozešli do svých pokojů. 

     Napsala Monika Procházková 
 
  
 Je sobota, den rozloučení! Vracíme se domů, ale nechce se nám. V 900 jsme opustili 
pohostinný penzion Filip a pěšky se přesunuli až do Kraslic. Z Kraslic naše cesta pokračovala 
vlakem do Sokolova a posléze do Karlových Varů. Další přestupní zastávkou byl Bečov, a to 
už jsme všichni cítili blízkost svých domovů. Náš velmi pěkný lyžařský kurz definitivně 
skončil.                            Napsaly: Markéta Sojková, Anička Richtrová a Verča Dolejšová 

   
 Výše jmenovaní horalé moc a moc děkují firm ě TM Jesenice za ochotnou pomoc, 

zejména panu Františku Maršálkovi, který do Stříbrné a zpět zdarma autem dopravil 
veškerý potřebný materiál. Poděkování též náleží paní ředitelce Danuši Vopatové, která 

vše vzorně domluvila a zajistila. 
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Asi těžko bychom na 
naší škole hledali žáka, který 
by se neupamatoval na příro-
dovědnou přednášku s ukázkami 
živých tvorů, kterou koncem 
listopadu minulého roku 
uskutečnili dva přírodovědci z 
ekologického sdružení Merlin 
(viz Jeseníček č. 7/2007-2008, 
str. 2). Měli tehdy velký úspěch, 
a tak jsme s potěšením uvítali 
jejich druhou návštěvu u nás 

ve čtvrtek 3. ledna 2008. Na podzim nám přednášeli na téma Lovci a jejich kořist, tentokrát 
si zvolili téma Smysly živočichů. Jejich povídání bylo i tentokrát velmi poutavé. Dozvěděli 
jsme se například, že existují různé druhy vidění, že někteří živočichové se orientují pomocí 
tzv. echolokace (kupříkladu delfíni využívají svůj tělesný sonar pro vyhledávání potravy), že 
neexistuje jenom pět smyslů, nýbrž sedm: sluch, zrak, čich, chuť, hmat, tepelná čidla a čidla 
elektrického pole.  
 Rovněž jsme ocenili, že si přírodovědci s sebou přivezli živá zvířátka, některá docela 
exotická. Mohli jsme si zblízka prohlédnout hroznýše královského, obřího pavouka, sovu 
pálenou a další živočichy. Myslím si, že mohu za všechny prohlásit, že přírodovědná 
přednáška byla opět velmi zajímavá a poučná. 
                                                                                                      Napsala Martina Müllerová, VIII.B 
 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY 
Z ČESKÉHO JAZYKA 

 
JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 
Martina Müllerová VIII.B 23 16 + 7 1. 
Martina Nistorová VIII.A 

17 
10 + 7 

2. – 3. 
Monika Procházková IX.A 8 + 9 
Petr Pacourek IX.A 13 10 + 3 4. 
Milan Richtr IX.A 12 8 + 4 5. 
Jana Chalupová VIII.A 

11 
4 + 7 

6. – 8. Kristýna Sýkorová IX.B 9 + 2 
Kateřina Javorovská IX.A 7 + 4 
Sabina Dolníčková IX.B 10 7 + 3 9. 
Radka Vodrážková VIII.A 9 4 + 5 10. 
Jana Holečková IX.B 8 6 + 2 11. 
Martin Tran IX.B 7 5 + 2 12. 
Evžen Oláh IX.A 

3 
1 + 2 

13. – 14. 
Václav Ryšlavý IX.B 3 + 0 
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* POŘADÍ  SOUTĚŽÍCÍCH  PO  3.  KOLE - MLADŠÍ ŽÁCI * 
JMÉNO BODY VE 3. KOLE TŘÍDA BODY MÍSTO  
Tomáš Uher 19 II. 72 1. – 2. 
Tomáš Vyleta 19 IV. 72 1. – 2. 
Zdeněk Cink 19 IV. 71,5 3. 
Alice Čížková 19 II. 70 4. 
Tereza Bekárková 18,5 IV. 69 5. 
Václav Hron 0 III. 49 6. 
Lucie Wünschová 19 II. 46,5 7. 
Miroslav Lisner 15 II. 46 8. 
Jolana Ťažiarová 0 II. 44,5 9. 
Štěpánka Kouglová 19 II. 40 10. 
Jan Čech 0 II. 30,5 11. 
Eliška Blahová 0 IV. 30 12. 
Marie Vernerová 0 II. 29 13. 
Denisa Spurná 0 II. 27 14. 
Dominik Jankovský 0 II. 25 15. 
Roman Jaroš 0 II. 24 16. 
Kateřina Vanická 0 III. 20 17. 
Milan Ondič 0 II. 18 18. 
Michal Žebrakovský 15 IV. 15 19. 
Michal Kabela 0 IV. 14 20. 
Jiří Čech 0 IV. 13 21. 

* POŘADÍ  SOUTĚŽÍCÍCH  PO  3.  KOLE - STARŠÍ ŽÁCI * 
JMÉNO BODY VE 3. KOLE  TŘÍDA BODY MÍSTO  
Alena Korbelová 19 VII. 71 1.  
Anna Richtrová 19 VII. 67,5 2. 
Michal Tatzauer 10 VI. 52 3. 
Markéta Podoláková,  Markéta Sojková 19 VII. 50,5 4. 
Marie Zikulová 0 VI. 32 5. 
Aneta Černohorská, Veronika Dolejšová 0 VI. 29,5 6. 
Jiří Chalupa 0 V. 19 7. 
Daniel Houdek, Nguyên The Tiep 0 V. 17 8. 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 
9/2007-2008: 
 
1.- DOPLŇOVAČKA:  
 O princezně Jasněnce a … 
          létajícím ševci. 
 
2.- OVCE: 
 Zatravněný pozemek oplotíme   

čtvercovou ohradou. 
 

3.- DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH:  
 Jestliže stavbyvedoucí přijel o 
20 minut dříve, ušetřil šoférovi 10 
minut k nádraží a 10 minut při návratu 
z nádraží k místu setkání. Setkali se 
tedy v 5h30min – 10min = 5h20min. 
Na dobu vraždy měl tedy Ing. 
Zahradník alibi. 
 

4.- SLOVO: 
 a) Galapágy. 
 b) Souostroví rozkládající se 
v Tichém oceánu 965 km od pobřeží 
Jižní Ameriky. 
 

5.- TECHNICKÝ KVÍZ:  
 1a, 2c, 3b, 4b, 5a,  
           6c, 7b, 8a, 9c.  
 
6.- ŘADY:  

 a)   b) N c)  49 

ŠAŠEK A KRÁL  
V jednom království žijí král a jeho šašek. 

Šašek nenávidí krále, král nenávidí šaška. 
Společně se dohodnou, že se jednoho dne otráví. 
  V království existuje dvanáct různých jedů, 
které jsou uzamčeny v zámecké komnatě. Jedy 
jsou očíslovány čísly od 1 do 12, přičemž se 
vzrůstajícím číslem roste jejich účinnost. Ví se, že 
každého jedu je jen jedna dávka a že každý silnější 
jed neutralizuje všechny slabší. Pokud tedy někdo 
vypije jedenáctku a potom dvanáctku, nic se mu 
nestane. Opačné pořadí však znamená smrt. Jedy 
jsou kapaliny bez zápachu, k nerozeznání od vody. 
  Král vchází do komnaty s jedy jako první a 
vybere si všechny sudé → 2,4,6,8,10,12, liché 
připadnou šaškovi. Každý potom naplní pohár a 
podá jej tomu druhému, který jej okamžitě vypije. 
Aby se následně vyhnuli otravě, naplní si nyní 
každý svůj pohár vlastním jedem a vypije ho.  

☻Jak to šašek zařídil, že se druhého dne 
probudil, ale král zemřel? 
 
 

DOPLŇOVAČKA 
Tajenkou doplňovačky je název amerického sci-fi 
filmu, v němž je existence lidstva  ohrožena útoky 
mimozemských brouků… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             

1/Opak povelu POZOR. 2/Jméno pana učitele 
Knappa. 3/Zeď. 4/Opak povelu POHOV. 5/ První 
měsíc v kalendáři. 6/Nádoba na zalévání. 7/Opak 
mládí.  8/Zbytek po hoření.  9/Dívčí jméno (20.6.).  
10/Opak západu.  
11/ Část věty.  
12/ Hnací stroj.  
13/Hlavní město  
České republiky. 
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