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       TÝDEN BOHUSLAVA MARTINŮ V PROSEČI                                          

                                    VERNISÁŽ 

Poslední květnový týden probíhal v naší škole pod označením Týden Bohuslava 

Martinů. Na hale II. stupně jsme si mohli prohlédnout obrázky, které žáci nakreslili 

a namalovali inspirováni poslechem klavírního díla Loutky. Ve čtvrtek 28. 5. žáci 

hudební dílny předvedli prezentaci, kterou o tomto skladateli připravili. Ta byla 

doplněna vloženými ukázkami nejen nahrané, ale i živé hudby.  Písně Touha a 

Vysoká veža nám zazpívaly Katka Stodolová a Šarlota Schejbalová, skladby 

Kolombína tančí a Pierotovo zastaveníčko z cyklu Loutky nám na klavír bravurně 

zahrála Barbora Lněničková. Vše doplnili svým vystoupením zpěváci z Prosečánku 

a Červánku, kteří nacvičili písně Otevření slovečkem a Králko, milá králko. Na 

klavír doprovázela Míša Ondráčková. Prezentaci mohli zhlédnout nejen žáci, ale 

odpoledne i veřejnost.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                           žáci hudební dílny                                  



                                      

                         

Celý týden jsme zakončili slavnostně výletem za studánkami. Navštívili jsme již 31. 

ročník slavností pořádaných ve Vlčkově, kde již tradičně probíhá „Otvírání 

studánek.“ Zde jsme si na odpoledním koncertě mohli poslechnout Divertimento D 

dur od W. A. Mozarta a Suitu pro smyčcový orchestr od Leoše Janáčka v podání 

Komorního orchestru Jaroslava Kociána. Především nás ale oslovila kantáta B. 

Martinů Otvírání studánek, kterou předvedl pardubický sbor Iuventus Cantans pod 

vedením p. sbormistra  Zdeňka Kudrnky. Obzvláště v této přírodní scenérii jsme si 

poslech skutečně užili. Nevadil nám ani déšť, který posunul zahájení koncertu o půl 

hodiny, alespoň jsme mezitím stihli ochutnat místní speciality, kterými jsou 

vlčkovské slavnosti známé v širokém okolí. Výlet se nám vydařil a krásně zakončil 

celý týden, který jsme věnovali hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů. 

                                                                                             žáci hudební dílny 

                    OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK VE VLČKOVĚ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                 FRANCIE JE NAŠE  

                                               aneb  

           STUDIJNÍ STÁŽ PRO VÍTĚZE SOUTĚŽE FVTPM 

                                           VE FRANCII 

Od 24.5. do 29.5.2015 se naši žáci 9. třídy, Karel Herynek a Vítek Lustyk, kteří 

byli vítězi krajského kola Festivalu vědy a techniky pro mládež Pardubického 

kraje, zúčastnili studijní stáže ve Francii. Doprovodil je Mgr. Václav Mikulecký, 

který byl vedoucím jejich práce. 

Na cestu jsme odjeli v odpoledních hodinách 24.5.2015. Po nočním cestování 

nás brzy ráno přivítala Paříž. Vystoupili jsme na Náměstí Svornosti (Place 

Concorde), odkud jsme pěšky došli do nejznámějšího muzea umění v Louveru. 

Zbytek dopoledne jsme věnovali prohlídce jeho úžasných sbírek. Po obědě v 

restauraci Flynch jsme zamířili do Paláce objevů, který je věnován 

interaktivním expozicím v téměř všech oborech vědeckotechnické činnosti. 

Potom nás čekala procházka po třídě Champs Elysées a prohlídka Vítězného 

oblouku Napoleona Bonaparte. Přespali jsme v hotelu F1. 

Druhý den jsme se znovu vrátili do Paříže, kde jsme vystoupali na vyvýšeninu 

Montmartre s nádhernou katedrálou Sacre-Coeur. Prohlédli jsme si náměstí 

malířů a sešli do muzea, které je nazváno Město věd a průmyslu. Tady jsme 

měli možnost vyslechnout přednášky o různých přírodních jevech, podle toho, 

které nás zajímaly. Přednášející hovořili jenom francouzsky. Ale díky řadě 

skvělých počítačových animací a trojrozměrných modelů, které přednášející 

používali, nám příliš nevadila jazyková bariéra. Potom jsme odjeli k Eiffelově 

věži, kde jsme strávili zbytek dne. 

Další den jsme odjeli do města Poitiers. Cestovali jsme údolím řeky Loiry, 

která je obklopená nádhernou krajinou se spoustou historických památek. My 

jsme navštívili zámek Ambois, kde nás příjemně překvapil tištěný průvodce v 

češtině. Zámek je světoznámý tím, že zde je pochován jeden z 

nejvýznamnějších vědců lidské historie, Leonardo da Vinci. Během dlouhé 

cesty autobusem jsme stručně představili svoje vítězné projekty. V Poitiers 

jsme si odpoledne prohlédli historickou část města s památkami už z dob 

římské říše. 

Poslední den našeho pobytu ve Francii jsme věnovali prohlídce Evropského 

parku obrazů Futuroscope, který je na okraji Poitiers. Nás všechny šokovaly 

dynamické 3D projekce. Na obrovském plátně byl před našima očima 

promítán příběh a naše sedačka se podle děje také různě nakláněla a třásla. 

Dokonce jsme byli i postříkáni vodou. Potom si řada odvážných dívek a 

chlapců vyzkoušela "tanec" s průmyslovými roboty. Po zbytek dne nás čekala 

celá řada dalších atrakcí, kterí si mohl každý vybrat podle chuti. Poslední dvě 

hodiny před odjezdem jsme věnovali nákupu drobných dárků. 

A už nás čekal jenom dlouhý přejezd do České republiky, kam jsme se vrátili 

29.5.2015 v odpoledních hodinách. 

                                                                                       Václav Mikulecký 
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                        SLAVÍCI VE ŠKOLNÍ LAVICI   
 
V měsíci červnu se již tradičně naši sólisté účastní pěveckých soutěží, jak ve Skutči, tak v 

Pardubicích. Ani letos tomu nebylo jinak.       

 

 

V pondělí 8. 6. 2015 se naši žáci zúčastnili pěvecké soutěže Skutečský slavík. 

Soutěžily zde nejen děti z Pardubického kraje, ale i z dalších krajů republiky. 

Takže konkurence nebyla jen velká, ale dokonce obrovská. 

Přesto se naši zpěváčci neztratili. 

Druhá místa získali: Dan Renza 

Honzík Zelinka 

   Zuzanka Roušarová 

Nina Sodomková 

Terezka Vášková 

Adélka Stodolová – která byla moc statečná, protože 

přišla zazpívat,  i  když jí   nebylo dobře 

   Katka Stodolová 

Třetí místo získali: Adélka Jetmarová   

   duo : Adélka Stodolová 

       Adélka Jetmarová 

                                                                                                 Mgr. Dagmar Smělá 



   

                                       PERNÍKOVÝ SLAVÍK 

                                                 a  

                           PARDUBICKÝ SKŘIVAN 

 

Ve čtvrtek 18. června jsme se v Pardubicích zúčastnili hned dvou pěveckých 

soutěží. Jelikož Perníkový slavík je určen pouze pro chlapce, tak aby Karlovi 

Herynkovi nebylo smutno, přihlásily se Katka Stodolová a Šarlota Schejbalová 

do Pardubického skřivana. Jelikož jsme se v přihlášce pravdivě přiznali, že 

chodíme na hodiny zpěvu, byli jsme zařazení do kategorie ne základních, ale 

uměleckých škol. Soutěž začala v půl deváté, taktak jsme stihli dosednout na 

poslední volná místa v koncertní síni radnice. Soutěžilo se v pěti věkových 

kategoriích. Za dopoledne zde strávené jsme vyslechli možná kolem stovky 

pěveckých vystoupení. Obzvláště v kategorie určené pro zušky byla 

konkurence obrovská. Nenechali jsme se vystrašit a snažili jsme se odzpívat co 

nejlépe. Karel Herynek zazpíval Dívám se, dívám a Mezi horami tak 

přesvědčivě, že se mu podařilo umístit na krásném 2. místě. Děvčata se sice 

neumístila, ale ostudu nám svým vystoupením rozhodně neudělala. Karlovi 

blahopřejeme a všem třem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

 

Mgr. Jana Pavlovičová 

                               



 

                                                Meine Ferien 

Ich will nach Griechenland fahren.Das Wetter ist ganz schön und viele 

Unterhaltung! Es gibt Meer.Das Meer ist sauberes. Ich möchte mit meine Familie 

fahren. Ich möchte mit dem Wohnwagen fahren. Wir schwimmen dort. Ich möchte 

zum SITIA BEACH RESORT Hotel fahren.                                připravil Jan Marek   

( abyste nezapomněli anglicky a německy!)                                  



                    KRAJSKÉ KOLO OVOV 

 

Před 14 dny se vrátilo družstvo atletů z okresního kola OVOV s 1. místem a v úterý 

2. 6. 2015 jsme odjeli do Moravské Třebové bojovat v krajském kole o další postup. 

Tentokrát soutěž probíhala za krásného slunečného počasí v městském sportovním 

areálu. V konkurenci 11 družstev se hned od 1. disciplíny rozpoutaly urputné boje o 

cenné body, tentokrát v sedmiboji – běhu na 60 metrů, přeskoku švihadla po dobu 2 

minut, lehů-sedů v průběhu 2 minut, shybů na šikmé lavičce po dobu 2 minut, 

skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na 1000 metrů. Trošku nás překvapily úpravy 

pravidel ve skoku dalekém, ale s tím jsme se museli poprat jako všichni ostatní. 

Protože v průběhu soutěže nejsou zveřejňovány průběžné výsledky, je napětí mezi 

závodníky i doprovodem udržované až do vyhlášení oficiálních výsledků. Podle 

průběhu a sledování vlastních výkonů jsme si byli jisti, že naše výkony jsou velmi 

dobré a celkový výsledek by mohl být výborný. Z těch nejlepších výkonů – 

Štěpánka Doležalová 320 přeskoků přes švihadlo, Jakub Dostál 7,8 s v běhu na 60 

m, 61 m v hodu míčkem, 300 přeskoků přes švihadlo. 

Při vyhlašování výsledků mohla naše radost propuknout naplno – druhé místo 

družstva nám zaručuje postup do republikového finále v Praze, které se uskuteční 

v září v Praze. 

Družstvo startovalo v tomto složení – Štěpánka Doležalová, Barbora Lněničková, 

Veronika Uhrová, Natálie Nešetřilová, Jakub Dostál, Filip Sejkora, Martin Štorek a 

Lukáš Hledík. 

Kromě soutěže družstev probíhala současně i soutěž jednotlivců v jednotlivých 

věkových kategoriích. Mezi nejmladšími (r. 2005) zvítězil a dále postupuje Jaromír 

Síla a Filip Romportl byl 2. V kategorii 2004 skončil Andrej Češka na 3. místě. 

Borci ročníku 2001 brali medaile: Štěpánka Doležalová a Jakub Dostál za 2.místa. 

Mezi nejstaršími děvčaty (r. 2000 ) zvítězila a v Praze se představí Kateřina 

Binková.  

VŠEM BLAHOPŘEJEME !!! 

Výsledek nás zavazuje a čeká nás prázdninový trénink, abychom v Praze byli 

důstojnými soupeři pro konkurenty z celé republiky. 

Mgr. Jan Stodola 
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        Národní kolo 43. ročníku přírodovědné soutěže „Zlatý list“ 

15. června odjela skupina 6 dětí do Náměšti nad Oslavou na týdenní pobyt s odborníky 

v oblasti přírody. Skupinu jsme tvořili ze 4. tř. Anna Cachová, Ema Klesnilová, Liliana 

Poslušná, ze 6.tř. Lucie Lacmanová, Marcela Košnarová a Petr Klesnil, doprovodem byla 

Blanka Stodolová. 

V Náměšti jsme s dalšími skupinkami vytvořili skupinu, a po menším bloudění dorazili do 

místa ubytování. Byl to tábor „Jiskra“, který zároveň má i jiná pojmenování – např. „U 

Vlasáka“. Ubytování se nám moc 

nelíbilo. Fajn byl bazén v areálu, 

kterého si mladší holky hodně 

užívaly. 

Uvítali nás houstičkami, které si 

sami pečou. Moc nám chutnaly, 

ale byly pak několikrát denně, až 

si mladí přírodovědci vymohli i 

jiné pečivo. K němu nám též 

pomohl pokažený hnětač těsta. 

Večer byl zahajovací nástup, kde 

se každé družstvo představilo 

svým pokřikem, my jsme poprvé 

oblékli naše reprezentační trička, 

za která děkujeme kamarádům 

z Pasíček. 

 

Následovalo zapisování do nabízených aktivit. To jsme neměli správně, přehlédli jsme 

některé dny dělení dopoledne a odpoledne na dvě části, tak jsme se další den dopisovali. 

Také jsme obdrželi první číslo každodenního táborového časopisu „Korunní plátek“. 

Programová nabídka byla bohatá, nabízené aktivity vedli odborníci. Okolí tábora je 

zajímavé v oblasti geologické – Mohelenská hadcová step. Další obory, se kterými se 

mohli účastníci blíže seznámit. byly lesnictví, ekologie lesa, botanika, experimentální 

archeologie – vyráběli jsme sekyrky, ornitologie, entomologie, mykologie, arachnologie, 

bryologie (o mechorostech ), lichenologie ( o lišejnících ), ichtyologie ( o rybách ),  

batrachologie ( o 

obojživelnících ), herpetologie 

( o plazech ), fytocenologie 

(nauka o společenstvech 

rostlin ). Byla možnost 

vyzkoušet si fotografování 

přírody, ochutnat to, co je v ní 

jedlé, hmyz se naučit kreslit, za 

tmy jej chytat na světlo, a 

podílet se na výrobě hmyzího 

domečku. Kdo se zúčastnil 

stopování zvěře, ten si domů 

dovezl odlitek stopy. A zahrál 

si hru „Na medvěda a turisty“. 

My mladší jsme měli jen 

některé obory, ty „odbornější“, 

si vyzkoušely starší děti. 

Kdo chtěl, mohl jet na zájezd do Kralic do „Památníku Bible kralické“. Tato obec je 

blízko Náměšti. Zkusili jsme si základy orientace v terénu podle mapy a buzoly, potom si 

zaběhnout orientační závod. Holky by se ztratily, Péťa doběhl ve čtvrtek z mladších pátý. 

Středa odpoledne pro nás byla důležitá, protože jsme měli obhajobu naší práce. Získali 

jsme 4,5 bodu z 10 a skončili, sportovní terminologií řečeno, na děleném 11. – 12. místě 

z 15. 

Večer byla noční hra „Trifidi“, která se nám moc líbila. Ve čtvrtek proběhlo losování 

startovních čísel pro páteční stezku. Losovacími kameny byly opravdu kameny 

s napsanými čísly, které byly vhozeny do bazénu a následně zástupci družstev loveny. Za 

nás lovila Lili, která byla velmi rychlá. Vylovila nám kámen s číslem 9. 



 

A už je tady pátek a stezka, na které byla různá stanoviště, na kterých byly otázky ze 

všeho, co pro nás bylo v týdnu připraveno. A také některé překážky, např. řetězy. 

Čtvrťačky – „Borci“ získaly 46 bodů, šesťáci – „Gejmrovci“ 44 body. Průměr je 45, 

k němu se přičetly body z obhajoby. Celkově jsme získali 49,5 bodů a skončili na 13. 

místě. 

V sobotu bylo volno, naplánované hry, promítání filmů z minulých ročníků a odpoledne 

vyhlášení výsledků toho 

letošního. Dort jsme 

nezískali, odvezli jsme si 

ceny přírodovědně 

laděné. 

Některá družstva odjela, 

protože to měla 

daleko,nebo jejich členy 

v pondělí čekaly jiné 

akce, např. škola 

v přírodě, kterou končily 

děti tento školní rok. 

Večer jsme poseděli u 

táboráku, opekli si buřty. 

V neděli po snídani, 

dobalení a úklidu chatky 

jsme se vydali s dětmi 

z Dobřan 4 km zpět do 

Náměště. Naše skupinka 

byla menší, než skupina pondělní, ale nezabloudila. Stihli jsme se naobědvat v nám 

z pondělí známé pizzerii, přijel autobus, který nás dovezl do Brna, ze kterého jsme jeli 

dalším do Hlinska. Zde už na nás čekali rodiče a pan Cach s našimi zavazadly. Za jejich 

dovoz tam i zpět děkujeme oběma rodičům naší členky Anči. 

Tím skončilo naše letošní přírodovědné putování. Třeba se v příštích letech zase někomu 

podaří uspět a na týden odjet. Každý rok je národní kolo někde jinde, což je výhodou pro 

stálé účastníky, což jsou děti z různých přírodovědných kroužků, které pravidelně 

postupují ze svých krajů. 

My jsme byli za Pardubický kraj sami, protože vítěz kategorie starších z nám neznámého 

důvodu nepřijel.                                                        Vaši mladí přírodovědci roku 2015  



I letos si žáci hudební dílny zahráli v muzikálu. Tentokrát jsme ,, natočili“              

                                NOC NA KARLŠTEJNĚ 

 

Karel IV. nechal vybudovat Karlštejn proto, aby se tam v klidu mohl věnovat 

vladařským a jiným ,, mužským“ povinnostem. Proto vydal zákaz, že na hrad nesmí 

vstoupit žádná žena, nevyjímaje ani jeho manželku Elišku Pomořanskou. Muži na 

hradě bravurně zvládají všechny ženské práce. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákaz je porušen hned vzápětí, na hradě se objeví neteř purkrabího Alena, která 

miluje šenka Peška. Porušením zákazu si chce vymoci na svém otci povolení 

k sňatku.  

Není ovšem možné, aby přítomnost jakékoliv ženy zůstala na Karlštejně dlouho 

v utajení. Vždyť je tu na návštěvě cyperský král Petr a ten je přes ženské sukně 

odborník! Společnost mu zde dělá bavorský vévoda Štěpán, který naopak přijel 

kvůli mocenským plánům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijíždí král a nastálá situace se začíná ještě více komplikovat…  

 

 

 

 

 

Arcibiskup Arnošt přesvědčil šenka Peška, aby předstíral nemoc a vůbec 

nevycházel ze svého pokoje. Tím chce zabránit odhalení přítomnosti další ženy, 

která se mezitím objevila na hradě.  

Karel IV. Vítek Lustyk

Císařovna Eliška Jitka Poslušná 

Arnošt z Pardubic Milan Šplíchal

Purkrabí František Štorek

Vévoda Štěpán Radek Lněnička

král Petr                 Kamil Nguyen

paní Ofka Radka Vondrová  

Alena                     Lucie Drahošová

Pešek Josef Holec

mnich Martin Síla

velitel       Lukáš Šplíchal

zbrojnoši: Josef Zindulka

Miloš  Sejkora

David Tobiáš

Josef Zindulka

Milan Šplíchal

Vítek Lustyk

kobyla Pandora



Mezitím se koná hostina, které se účastní i ,, vzácní “ hosté. Petr se svěří se svým 

podezřením vévodu Štěpánovi. 

Slaví se ovšem také ve zbrojnici. Aleně se nelíbí, že Pešek odmítl přijít na schůzku 

z důvodu předstírané nemoci, a tak se ho snaží potrápit tím, že se sama veselí se 

zbrojnoši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré oslavy přeruší poplach – na hradě je žena! Jednu totiž objevil v předpokoji 

císaře vévoda Štěpán, který se zde domáhal svého slyšení. 

Je to sama císařovna, která podle dohody s arcibiskupem 

Arnoštem hlídá císařův pokoj, v převlečení za Peška. 

Štěpán, který netuší, že na hradě je více žen, než jen jedna, 

si císařovnu splete s Alenou. Král Petr se s ní pustí do 

souboje, císařovna ho přemůže a zlomí mu meč. Tím je 

ovšem odhalena její totožnost, král hned pochopí, že lámat 

meče dokáže jen jediná žena a tou je císařovna.  

Královna se vyznává ze své lásky k císaři. Arcibiskup 

omlouvá její nerozvážnost vedoucí k porušení zákazu, 

protože vidí, že ji k  němu dovedl hluboký cit. Karel IV. 

zastaví nejen souboje, ale i celé prohledávání hradu. 

Císařovna se mezitím převlékne do svých šatů a tajně opustí hrad. Záhy se brána 

hradu otevírá a císařovna předstírá, že jen náhodou dorazila místo na svůj hrad 

Karlík na Karlštejn. Karel IV. zruší svůj zákaz týkající se přítomnosti žen na 

Karlštejně a od té doby jsou tam ženy vítány stejně jako muži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina fotografií v naší prezentaci vznikla na hradě Rychmburk díky vstřícnému 

přístupu a ochotě paní ředitelky Domova důchodců Mgr. Marie Zelenkové. 

„Hostiny“ se odehrály ve vinném sklípku penzionu U Ševce v Proseči, kde nás velice 

ochotně přivítal majitel pan Pavel Němec. Oběma velice děkujeme. 



Blíží se všemi očekávané prázdniny,  tudíž se musíme na nějaký čas rozloučit s Vámi -  

našimi milými čtenáři. S deváťáky se loučíme definitivně, takže jim děkujeme za práci pro 

náš časopis a pro školu vůbec a přejeme jim do dalšího života  mnoho úspěchů. 

                                                                                                                           Vaše redakce 
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