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                                     ŠOTEK V  BRNĚ 
 
V pátek 9. listopadu jsme se jakožto zástupci naší redakce vydali do Brna, kde se 
konalo vyhodnocení celostátního kola soutěže Školní časopis roku 2018. Této soutěže 
se letos zúčastnilo 428 časopisů, které soutěžily v 6 kategoriích. Setkání redakcí 

probíhalo na Fakultě sociálních 
studií. Náš časopis postoupil do 
celostátního kola z 2. místa v kole 
krajském. Na toto setkání jezdí 
většinou nejstarší zástupci naší 
redakce, jelikož ale měla 9. třída 
na tento den naplánovanou jinou 
akci, štěstí se usmálo na osmáky. 
Na fakultě se to mladými 
redaktory jen hemžilo, sešlo se 
jich tu okolo 600. Zároveň zde 
probíhal Multimediální den, na 
který své zástupce vyslaly jak 
Česká televize a Český rozhlas, 
tak naše nejznámější deníky. Po 
celý den probíhaly workshopy a 

besedy a bylo skutečně z čeho vybírat. My jsme se zúčastnili dvou workshopů: Jak 
udělat své sociální sítě atraktivní a sledované pomocí telefonu. Zde nám přednášející 
vysvětlil, jak udělat svůj Instagram či Facebook atraktivní.  Dozvěděli jsme se, jak to 
lidi dělají, že jim pořád roste sledovanost a také jsme si popovídali  o tom, jak být 

aktivní na 
soc. sítích a 
zároveň mít i 
svůj vlastní 
život. Jako 
druhý 
workshop 
jsme 
navštívili 
School Press 
Club. 

Obsahem tohoto workshopu byla práce v aplikaci Schoolpressclub, což je zábavný a 
jednoduchý nástroj pro tvorbu školních časopisů, třídních zpravodajů nebo ročenek. Ve 
workshopu jsme si vyzkoušeli založení redakce i časopisu, různé role a odpovědnosti 
v redakci (editor, korektor, fotograf) a vytvořili jsme si článek. No ale samozřejmě 
nejvíce jsme očekávali to, kvůli čemu jsme sem přijeli – tj. vyhodnocení soutěže a 
předání diplomů. Oceňuje se jednak částečně – za obsah, grafiku nebo titulku nebo 
celkové hodnocení časopisu. V celkovém hodnocení časopisů bylo v naší kategorii 
vyhlášeno 1.- 25. místo, z čehož my jsme se umístili na 9. místě. Při slavnostním 
vyhlašování jsme tedy převzali diplom a drobné dárky a samozřejmě se vyfotili. Cestou 
na vlak jsme ještě stihli i krátký rozchod 
v galerii Vaňkovka a pak už hurá vláčkem 
do Svitav. Zde už na nás čekal pan 
Lustyk, který nás dovezl až domů, za což 
mu patří naše poděkování. (stejně tak i p. 
Vanžurovi a p. Pavlovičovi, kteří nás 
k vlaku vezli ráno). Celkově můžeme říci, 
že se nám celý den moc líbil, užili jsme si 
ho a skutečně rádi jsme se této akce 
zúčastnili. 
              

   Nina Sodomková, Lada Zindulková,  

         Šimon Lustyk a Filip Skalník 
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                                     AUTOSALON 
 
V pátek 9. 11. 2018 jsme se my osmáci jeli podívat na ISŠT do Vysokého Mýta. 
Právě tam totiž probíhal autosalon. Paní učitelka nás zde mile přivítala a sdělila 

nám základní věci o této škole. Poté předala 
slovo žákyni druhého ročníku, která studuje obor 
autolakýrnice. Ta nám pověděla, jak je na této 
škole spokojená. Jako první jsme si mohli 
prohlédnout stánky s produkty různých firem. 
Dále zde probíhala velká výstava aut, jak 
luxusních současných, tak historických. Měli 
jsme možnost vyzkoušet si simulace nárazu a 
mnoho dalšího. Venku byly zemědělské stroje, na 
které jsme si mohli i vylézt. Někteří z nás 
vyzkoušeli i rychlou jízdu autem. Mimo 
automobily a zemědělské stroje jsme si mohli 
vyzkoušet např. i dojení krávy. Vše tu bylo pro 
nás velmi zajímavé a přínosné, obzvláště pro ty, 

kteří zde chtějí v budoucnu studovat. Moc se nám tu líbilo. 
                                                                                                                     Jana Michálková 

                                                                                                   



                                  KRÁL KOMIKSŮ 

V Los Angeles zemřel ve věku 95 let spolutvůrce legendárních amerických komiksových 
hrdinů Stan Lee, z jehož dílny vzešly postavy jako Spider-Man, Iron Man či Hulk. 
Editor, spisovatel, vydavatel a filmový producent byl šéfem společnosti Marvel Comics a 
úzce spolupracoval s další legendou oboru Stevem Ditkem, který zemřel ve věku 90 let 
letos v červenci. Svou společnost, kterou založil počátkem 60. let minulého století, 

změnil Lee ze skromného podniku na největší komiksové 
vydavatelství na světě. V roce 2009 odkoupila společnost 
Marvel Entertainment firma Walt Disney za čtyři miliardy 
dolarů. "Lidé stavějí mosty a věnují se lékařskému 
výzkumu, a já vytvářím příběhy vymyšlených lidí, kteří se 
chovají bláznivě. Ale uvědomil jsem si, že ani zábavu nelze 
snadno pominout," řekl Lee v roce 2014 listu Chicago 
Tribune. Agentura AP dnes označila Leeho za 
komiksového génia a architekta soudobého komiksu. Ve 
své tvorbě vytvořil postavy přístupné mladým lidem 
podobou i slovníkem. Jeho komiksy se nevyhýbaly satiře, 
science fiction ani filozofii. Mnohé z nich si vydobyly 
světovou proslulost a staly se komiksovou klasikou. Leeho 

komiksoví hrdinové byli předlohou filmových a televizních projektů. Stan Lee, 
původním jménem Stanley Martin Lieber, vyrůstal jako potomek rumunských 
emigrantů na rodném Manhattanu ve skromných poměrech. Začínal jako příležitostný 
herec a autor nekrologů. První pracovní příležitost v oboru dostal v roce 1939, kdy u 
firmy Timely Comics pracoval za osm dolarů týdně jako poslíček. 

Spider-Man je fiktivní postava  komiksových  příběhů vydávaných 
nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se 
objevil v komiksu Amazing Fantasy #15 v 
roce 1962. Od března 1963 mu je věnován 
vlastní komiks The Amazing Spider-Man. 
Autory postavy a příběhu jsou tvůrci Stan 
Lee a Steve Ditko. Jedná se o jeden z 
nejúspěšnějších a nejoblíbenějších 
komiksů. Příběh se roku 2010 dokonce 
dočkal muzikálového zpracování ve 
slavném divadle Broadway, pod 
názvem Spider-Man: Turn Off the Dark. 
Vedle toho postava získala řadu 
animovaných i hraných televizních seriálů a sérii filmů.  

Při tvorbě Hulka se Stan Lee nechal inspirovat monstry z románů Podivný případ Dr. 
J e k y l l a  a  p a n a  H y d a  a  F r a n k e n s t e i n ,  m i m o  n i c h 
také židovskou mýtickou postavou Golema. Vizuální podobu dodali výtvarníci Jack 

Kirby a Paul Reinman. První číslo 
komiksu The Incredible Hulk bylo 
vydáno v USA v květnu 1962. Zpočátku 
měl Hulk šedou barvu, jakožto neutrální 
k etnickým skupinám. Ve druhém čísle se 
jeho barva změnila na tradiční zelenou. V 
březnu 1963, po vydání šestého čísla, bylo 
vydávání zrušeno. Postava Hulka se poté 
objevovala pouze v jiných komiksech, 
jako jsou The Avengers, The Amazing 
Spider-Man nebo Fantastic Four. 
Mezitím si příběh vytvořil fanoušky mezi 
vysokoškolskými studenty, a tak v 

říjnu 1964 Hulkovy příběhy pokračovaly v sešitech Tales to Astonish, kde se o prostor 
dělil s příběhy Giant-Mana.  

                                                                                                                     Matouš Drahoš 
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                              NAŠE ZLATÉ RUČIČKY               

   

XIX. ročníku soutěže žáků ZŠ v odborných dovednostech, která se konala na ISŠT ve 

Vysokém Mýtě dne 7.11.2018, se letos zúčastnila dvě tříčlenná družstva. Družstvo „A“ 

ve složení: Štěpán Brůžek, Kristýna Stejskalová 

a Patrik Chlebný. Družstvo „B“ ve složení Jan 

Májik, Zdeněk Pešek a Filip Romportl. Úkolem 

soutěžících bylo 

v y r o b i t 

z  k o v o v é h o 

polotovaru plošný 

model autíčka. 

Byly hodnoceny 

hlavní rozměry 

v ý r o b k u , 

předrýsované poloměry, rozměry vypilovaných oken, 

povrchová úprava modelu a délkové rozměry. Bylo 

možné získat nejvíce 65 bodů. Se získanými 59 body 

obsadil Štěpán Brůžek v soutěži jednotlivců třetí místo. 

Celkem se zúčastnilo soutěže 25 družstev. A v soutěži 

družstev obsadilo družstvo „A“ osmé místo, družstvo 

„B“ obsadilo třinácté místo.    

 

                                                                 

                                                                             O ZLATÉ KLADÍVKO 

Řemeslná soutěž „O zlaté kladívko“- VOŠ a SOŠ stavební 

Vysoké Mýto – 23.11.2018 

Tradiční soutěže řemeslných dovedností se zúčastnily dvě 

soutěžní dvojice. První dvojice ve složení: Štěpán Brůžek a 

Patrik Chlebný obsadila druhé místo. Druhá dvojice ve 

složení: Kristýna Stejskalová a Kristýna Mrvišová obsadila 

ze čtrnácti družstev velmi pěkné sedmé místo. Družstva 

soutěžila ve tradičních stavebních oborech. A to 

v truhlářské dílně, kde žáci vyráběli dřevěný svícen. 

V dílně instalatérské, kde vyráběli kovovou svěrku a v dílně 

zednické, kde zdili pilíř. 

                                                                       Mgr. Václav Mikulecký 

                            



                         
                              

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

 

V pondělí 12. listopadu 2018  byli žáci 2. třídy slavnostně pasováni na čtenáře. 

Akce proběhla na Městském úřadě v Proseči za přítomnosti pana starosty Jana 

Macháčka, pana ředitele školy Josefa Roušara a paní knihovnice Evy Rejentové. 

Slavnost obohatil také pěvecký sbor Prosečánek několika písničkami.  

Malé čtenáře pasoval do rytířského řádu čtenářů sám rytíř Toulovec.  

Děti obdržely drobné dárky a průkazku do městské knihovny na celý rok 

zdarma. V dobré náladě jsme se s pasovanými čtenáři vrátili zpět do školy. 

 

                                                                                        Mgr. Hana Lacmanová 

                      



                                       VÝLET  ZA HVĚZDAMI 

Ve středu 21. listopadu 2018 jsme se vypravili do  Planetária v Hradci Králové a 
do Archeoparku  ve Všestarech. V planetáriu nám povídali o nebi a hlavně o 
hvězdách. Ukazovali nám souhvězdí a vykládali o planetách. Také nám pouštěli 
film o vesmírných srážkách. 
Potom jsme se přesunuli do  
místnosti, kde nám ukázali 
hvězdářský dalekohled. Tím 
exkurze skončila a my jsme jeli 
do Archeoparku. Tam jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Po 
skupinách jsme se podívali na to, 
jak se vykopávají  předměty z 
pravěku a taky nám paní 
průvodkyně povídala o tom, jak 
se v pravěku žilo. Pak jsme se přesunuli do tzv. ,,kinosálu“ a tam nám paní 
ukázala a promítla, jak si vyráběli zbraně, domy a vše ostatní. Nakonec jsme šli 
ven, kde jsme viděli obydlí pravěkých lidí  a zkusili jsme si zacházet s jejich 
nástroji.  Celá exkurze se nám moc líbila. 
                                                                                                     Zuzana  Roušarová                                  
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                        PARDUBICKÉ STŘÍPKY     

Soutěže Pardubické střípky se účastníme pravidelně. I v letošním roce jsme tam posílali 

několik prací, jak literárních, tak výtvarných. Umístění našich žákyň nás moc potěšilo, 

jejich  povídky postupně uveřejníme. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - část literární   108 příspěvků z 28 škol 

II. kategorie   

1.  Adéla Hamplová  (ZŠ Pardubice-Studánka) 

2.  Valentýna Mrkvičková  (ZŠ U Stadionu, Chrudim) 

3.  Jan Moore  (ZŠ Pardubice-Studánka) 

Čestné uznání:  Ondřej Kubeš (ZŠ Pardubice-Studánka) 

                          Olívie Nevolová (ZŠ a MŠ Proseč) 

                          Veronika Marková  (ZŠ a MŠ Proseč) 

                          Natalie Fridrichová  (ZŠ a MŠ Proseč) 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - část výtvarná     65 soutěžních prací z 8 škol 

III. kategorie 

Karolína Böhmová (ZUŠ Pardubice, Havlíčkova) 

Tereza Vandasová (ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem)  

Věra Polášková (ZŠ Chrastava) 

3.  Nina Sodomková (ZŠ a MŠ Proseč) 
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                                          Kam se ztratili psi? 
 

Jednu tmavou noc se přesně o půlnoci Lia vzbudila. Malou holčičku 
probudil chrčící motor auta. Lia byla velice zvědavá dívenka, a proto jí to nedalo. 
Chtěla vědět, o co se jedná. Rychle se zvedla z postele a utíkala k oknu.  Zahlédla 
černou dodávku a dva muže, kteří nakládali sousedovy psy do auta. Lia hned 
tušila, že není něco v pořádku, a tak běžela za maminkou.  

Maminku vzbudila slovy: ,,Mami, vstávej! Venku se něco děje.” Mladá paní 
Elis se vzbudila: ,,Co se děje, Lio?” zeptala se Elis s tázavým pohledem. ,,Venku 
jsou dva muži, kteří nakládají sousedovy psy do auta,” řekla Lia. Elis neváhala. 
Vzala si na sebe župan, do kapsy telefon, Liu za ruku a společně seběhly dolů ke 
dveřím. ,,Tady máš, Lio,” Elis podala dceři telefon. ,,Kdyby se něco dělo, volej 
policii.” dívka poslušně přikývla a sledovala, jak maminka zavírá dveře a sama 
vychází z domu. Lia vyběhla k nejbližšímu oknu, aby vše dobře viděla.  

Když Elis vyšla z domu, zahlédla jen odjíždějící dodávku. Naštěstí si ale 
malá dívenka Lia zapsala poznávací značku auta přímo do telefonu, který jí 
maminka předtím dala. Elis se vrátila pro dcerku a společně šly k sousedům. Lia 
zmáčkla jejich příšerně drnčící zvonek, který manžele Norbertovy okamžitě 
vzbudil. ,,Kdo nás to budí v takhle pozdní dobu?” řekl otráveně pan Daniel, když 
otvíral dveře. ,,Dobrý večer,” řekly obě dvojhlasně, jako by se na tom domluvily. 
,,Dobrý večer, co se stalo?” vložila se do rozmluvy paní Leona Norbertová. Elis 
jim vše ve shrnutí převyprávěla. Pan Norbert popadl telefon a celý rozrušený volal 
policii. Plemeno psů, které chovali, bylo velice vzácné, proto je museli co nejdříve 
najít. Lia předala Leoně poznávací značku dodávky a vrátila se i s maminkou 
domů. Lia však nemohla dlouho usnout, a tak se alespoň učila na zítřejší písemku 
z matematiky. 

,,Crrrrrrrrr, crrrrrr!!!” Lia vyskočila z postele.,,Ten budík ale dělá rámus,” 
posteskla si v duchu. ,,Ahoj, mami,” pozdravila maminku hned po příchodu do 
kuchyně. ,,Ahoj, Lio,” odpověděla s milým pohledem Elis. Pak si Lia zabalila 
všechny věci a vyrazila do školy.  

U sousedů bylo najednou prázdno. Vždy, když šla Lia kolem jejich domu 
do školy, vítali ji dva pejsci, Miky a Lady. Když konečně dorazila do školy, 
zaplavilo jí všechno to učení veškerou mysl a na pejsky už ani nepomyslela. Po 
písemce z matematiky, která byla téměř poslední hodinu, mohla Lia konečně 
domů. U ředitelny se však zastavila a poslouchala hlas, který byl slyšet zpoza 
polootevřených dveří. ,,Máme je tu oba,” říkal pan ředitel. ,,Skvělé,” ozvalo se z 
telefonu. ,,Psi jsou zavření u pana školníka v dílně,” pokračoval pan ředitel, 
,,hlavně je nepouštějte!”  V tu chvíli Lie došlo, o co tu asi jde. Utíkala domů jako 
splašená, aby to řekla mamince. Doma vtrhla do dveří a překotně  vyprávěla 
mamince vše, co ve škole zaslechla.  

Obě se společně vydaly na policii. Příslušníci policie, kteří zrovna sloužili, 
neváhali ani vteřinku a vyrazili do školy. Tam našli nejrůznější důkazy. Lia se 
rychle rozběhla do dílny pana školníka, kde našla Mikyho i Lady. ,,Mám je!” 
zvolala radostně. Vzala psy a společně s policií, maminkou a panem ředitelem v 
poutech dovezli psy Norbertovým. Ti se nesmírně radovali a děkovali Lie, protože 
nebýt jí, tak psy nikdy nenajdou.  

O měsíc později se Lady narodilo štěně. Norbertovi ho donesli Lie, protože 
si ho opravdu zasloužila. Lia jim poděkovala a pejska pojmenovala Bady. Časem 
se z nich stali velcí přátelé. 

 
 
 

Natalie Fridrichová, VII. ročník  

R

Á

N



       

                        SPORT V MĚSÍCI LISTOPADU   
  
 
Měsíc listopad byl věnován dvěma sportům – florbalu a Ringu. 
Turnaj ve florbale je tradičně přípravou na okrsková kola v tomto sportu. 

V kategorii chlapců nastoupilo 5 
čtyřčlenných družstev a 
v kategorii dívek čtyři čtyřčlenná 
družstva.   
 Mezi kluky s přehledem 
zvítězilo družstvo ve složení 
Andrej Češka, Daniel Nekvinda 
(brankář, který za celý turnaj 
nedostal gól), Jan Uličný a David 
Sodomka.  
Mezi děvčaty byl boj o první 
místo daleko dramatičtější a 
v  posledním zápase o svém 
prvenství rozhodla děvčata z 8. 
třídy – Veronika Janková, Lili 

Poslušná, Nina Sodomková a Lada Zindulková. 
 
Družstva dívek i chlapců se také 
zúčastnila okrskových kol 
v tomto druhu sportu.  
Děvčata skončila na čtvrtém 
místě a chlapci v obou věkových 
kategoriích obsadili vždy 2. 
místa, což je pěkný úspěch, který 
bohužel neznamená postup do 
dalšího kola.  
Konkurence je velká.  
                                                                                                                        
                                                                                                                  
Mgr. Jan Stodola                                  
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                                                                       RINGO       

       
Velmi populární je na naší škole hra s dvěma kroužky - RINGO. Svědčí o tom i 

fakt, že do letošního turnaje se přihlásilo celkem 25 
dvoučlenných a  
trojčlenných týmů. Bylo tedy možno rozdělit 
přihlášené do kategorií mladších a starších, a to u 
děvčat i chlapců.  
Velmi kvalitní boje přinesly řadu překvapení, radosti i 
smutku. 
Mezi mladšími chlapci zvítězila dvojice Tadeáš 
Trynkl a Roman 
Forhachi. Soutěže 
se zúčastnila také 
dvě družstva z 5. 
třídy. Mezi 
mladšími děvčaty 
vyhrála dvojice 

Olivie Nevolová a Eliška Herynková. 
V kategorii starších brali zlaté medaile Filip 
Romportl a Radek Pešek a mezi děvčaty 
Veronika Janková a  
Natálie Jelínková.   

M 

                                 STOLNÍ TENIS 

 Dohrána byla také soutěž stolních tenistů. Mezi 4 hráči byl nejlepší David  
Sodomka. Škoda jen, že v letošním roce nebylo vyhlášeno okresní kolo této 
soutěže. 

 



                       POJEDEME DO DIVADLA 

Ve středu 5.12.  se my, kteří jezdíme do divadla, můžeme těšit hned na dvojitou 

Mikulášskou nadílku -  kromě té tradiční. Tento den pojedeme na divadelní 

představení Kvítek z horroru. Na tuto muzikálovou komedii se už moc těšíme. 

                                                                Lada Zindulková, Natálie Schejbalová 

V zapadlém květinářství nevrlého pana Muschnika se obchody prakticky nehnou. Před 

totálním krachem obchůdek zachrání jeho jediní dva zaměstnanci – poněkud naivní 

mladík Seymour a jeho tajná láska – poněkud prostoduchá blondýnka Audrey. Seymour 

totiž vypěstuje zcela neznámý druh rostliny, která přitahuje pozornost všech zákazníků 

i médií. Obchod vzkvétá stejným tempem, jakým jeho maskot, tajemná masožravka, 

nabývá gigantických rozměrů. Úspěch si ale žádá oběti, a to doslova. Krvelačná rostlina 

se stává hrozbou lidstva. Už není cesty zpět – snad pozře celý svět! 

 

Autor libreta Howard Ashman (1950-1991) a skladatel hudby Alan Menken (*1949) 

napsali muzikál s původním názvem Malý krámek hrůz podle amerického 

nízkorozpočtového filmu z roku 1960. Upravený příběh doplněný o skvělé hity v rytmu 

rock’n’rollu uvedli v roce 1982 na Off-Broadwayi. Důkazem úspěchu světoznámého 

muzikálu je i jeho filmová verze z roku 1986 režiséra Franka Oze (např. Krotitelé 

duchů).           



                                       KRABICE OD BOT 

Žáci 6. třídy se zapojili do projektu Krabice od bot, který organizuje Diakonie 

Českobratrské církve evangelické. 

Cílem projektu je potěšit děti z chudých 

rodin a nadělit jim pěkný vánoční dárek 

pod stromeček. Během třídnické 

hodiny se děti rozdělily do skupin, 

vybraly si věkovou skupinu a pohlaví 

obdarovaného dítěte a domluvily se, co 

danému dítěti nadělí. V hodinách 

výtvarné výchovy si vytvořily balicí 

papír s vánočními motivy, dárky pečlivě 

zabalily a opatřily štítky s věkem a 

pohlavím dítěte. Některé skupiny i 

připojily svou fotografii či přání k vánočním svátkům. Protože dárky poputují 

do sběrného místa ČCE v Krouně, mohou se tak na ně těšit děti z Azylového 

domu v Hamrech u Hlinska a ze sociálně slabých rodin z  Hlinecka, 

Chrudimska, Poličska a Havlíčkobrodska.                     Mgr. Lenka Tomášková 

 

 

 



Oblíbený advent už je opět tady. Toto období, které trvá 4 týdny, patří mezi nejpopulárnější 
chvilky v roce, protože se během něj chystáme na Vánoce. Během adventu se totiž musí stihnout 
napéct cukroví, nakoupit dárky a různé drobnosti, uklidit, také třeba navštívit trhy a vánoční 
koncerty. Příležitostí je velmi mnoho, ale času velmi málo. A kromě toho ještě musíme vyrobit 
adventní věnec! Ale kde se vlastně adventní věnce vzaly? Zjistili jsme pro vás, kde se adventní 
věnec vzal, jaké může mít podoby a jaký význam mají jeho jednotlivé části.  

                                                                                                                                 Nina Sodomková 

Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 
let, slavení svátků světel, které známe pod označením Chanuka. Na židovských 
chanukových svícnech se postupně zapaluje osm svíček. Adventní věnce však mohou 
navazovat také na starý germánský zvyk zapalovat uprostřed zimy oheň v zeleném kruhu, 
který značí slunce. Předchůdcem adventního věnce v Německu je „paradeisl“, kde jsou 
rovněž čtyři svíce. Ty byly také zapalovány postupně. Z pohanských dob připomínají 

adventní věnec dva zvyky. V zimním období nosili lidé do 
svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali 
příjemné bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy 
odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání. Je tradicí, 
že na adventním věnci svíčky jsou vždy zapalovány proti 
směru hodinových ručiček. Podle pověsti první adventní 
věnec, velmi blízký tomu, jak ho známe nyní my, vytvořil 
Johann Hinrich Wichern, který v polovině 19. století učil ve 
škole pro chudé děti. Ty se ho pořád dokolečka ptaly, kdy 
už budou konečně Vánoce a tak vytvořil věnec, na který 
umístil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 
velké bílé pro neděle. Každý den pak zapaloval jednu 
svíčku a děti si mohly samy snadno spočítat, kolik dní 
zbývá do Vánoc. Svíčky značí světlo, postupné zapálení 
všech svíček symbolizuje zvyšující se očekávání narození 

Ježíše Krista. Ježíš bývá také nazýván Světlo světa. Počet svíček může být 4 nebo 5. Pátá 
svíčka, která není nutná, ale může být přidána do věnce a vždy má bílou barvu, bývá 
nazývána Kristova svíčka a bývá umístěna ve středu věnce. Měla by být zapálena až na 
Štědrý den, nebo Boží hod vánoční. Bílá barva svíčky reprezentuje duchovní čistotu 
Ježíše Krista i jeho matky Panny Marie. První svíčka má název Naděje (Svíce proroků), 
druhá Mír (Betlémská svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská 
svíce). V případě, že máte svíček pět, poslední z nich je zasvěcena Kristovi a měla by 
vyhořet až do konce. Tvar kruhu značí Boží věčnost a jednotu. Koloběh života, koloběh 
roku, nikdy nekončící cestu Slunce. Stálezelené rostliny, které se pro výrobu věnce 
používají, pak značí symbol života jako takového, nezničitelnost duše a ducha, stálost ve 
víře a také věčnost v ráji. Kruh i jako symbol Slunce má lidem dodávat naději, že přijdou 
světlejší zítřky, protože zima je obdobím, kdy jsou dny krátké a temné. I barvy mají 
význam. Jednou z nejklasičtějších barev Vánoc je barva fialová. Značí pokání a postění 
se. Také je považována za barvu vítání příchodu Ježíše Krista na svět. Je možné, že to 
souvisí i s tím, že v dobách, kdy se látky nebarvily v továrnách, ale barvili je barvíři, byla 
fialová barva velkým luxusem. Dovolit si ji mohli jen ti nejbohatší lidé z města a jelikož 
Vánoce byly vždy obdobím oslav, fialová se používala hojně na znak důležitosti tohoto 
svátku. Namísto fialové barvy se často používá také růžová, v USA a Velké Británii pak 
modrá. S čím dál silnější komerčností 
Vánoc se dostala do popředí obliba červené 
barvy, jakožto barvy lásky a radosti. 
Případně to, co dnes považujeme za 
slavnostní a luxusní barvy - stříbrná a zlatá. 
Pokud dodržujete tradiční stálozelené 
rostliny pro kruh věnce, nejspíše by vás ani 
nenapadlo dát na věnec zelené svíčky. Dnes 
je ale možné mít adventní věnec i z jiného 
materiálu, kde mohou zelené svíčky 
vynikat. 
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                                        KONCERT 

V pondělí 26. listopadu 2018 se v místní sokolovně konal klavírní koncert Daniela 
Juna, kterého na violoncello doprovázel Petr Mašlaň.  Na koncert jsme se moc 
těšili, náš bývalý žák Daniel Jun zde vystupoval již několikrát. O druhém umělci - 
Petru Mašlaňovi - jsme se vám pokusili něco zjistit. 
 
Petr Mašlaň (1987) začal hrát na violoncello v hudební 
škole hl. města Prahy u Mgr. J. Vychytila. Gymnázium 
Jana Nerudy a Akademii múzických umění v Praze 
absolvoval ve třídě prof. D. Veise, u kterého poté 
studoval na Park University v Parkville u Kansas City 
(Missouri, USA). Studia na AMU zakončil v roce 2014 
pod vedením odb. as. M. Ericssona.  
Dále rozšiřoval své vzdělání v oblasti staré hudby na 

p r e s t i ž n í c h 
školách v Paříži.  
 
 
K o n c e r t  v 
soko lovně se 
konal jak pro žáky 1.,  tak pro žáky 2. 
stupně. Za hodinu trvání jsme si mohli 
vyposlechnout  jak skladby klasické (P.I. 
Čajkovského, M. P. Musorgského atd.), tak 
skladby jazzové, a dokonce i filmové 
melodie.  

 
Koncert se umělcům moc povedl a budeme rádi, když nám zahrají i příští rok. 
 
                                                                                     Tereza Volfová, Petra Kynclová 

                             PŘIJĎTE  SE  PODÍVAT:              

    



               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

Š 

O 

T 

E 

K 


