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                     EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

Ve středu 3. dubna se na druhém stupni naší školy  konal projektový den Ekologie 
letem světem. Věnoval se zemím EU.  

V 6. třídě jsme mohli navštívit Slovensko. Zde jsme ochutnali korbáčiky a škvarkové 
pagáčiky.  Zjistili jsme se tu o našem blízkém sousedovi vyčerpávající informace. 

7. třída si vybrala Švédsko. Dozvěděli jsme se zde mimo jiné o kvalitním zpracovávání 
odpadu, kterým je tato země skutečně významná. 

8. A prezentovala Nizozemí. Zde jsme se ocitli v zemi tulipánů a větrných mlýnů. Jeden 
větrný mlýn zde pracoval na plný výkon a tulipány jste mohli spatřit nejen v prezentaci, 
ale i všude okolo. 

Také v 8. B jsme ochutnávali. Hned při vstupu jsme si mohli zobnout olivu, poté si dát 
výborný salát a samozřejmě pizzu! Kromě zajímavé prezentace nás i zde čekaly 
připravené úkoly. 

9. třída nás uvítala ve Španělsku - zemi toreadorů.  Zde nás čekala informace o přírodě, 
kultuře, ale také mnoho zajímavostí, býčí zápasy nevyjímaje.                            redakce 
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                                                     CHRUDIM ZPÍVÁ 

    V   pondělí 8. dubna  se pěvecký sbor Červánek rozjel do Chrudimi, aby se zde 

zúčastnil přehlídky dětských pěveckých sborů. Přivítalo nás zde krásné slunečné 

počasí, které nás provázelo celým dnem. Tato přehlídka se koná každoročně po 2 dny v 

chrudimském muzeu, v pondělí  vystupují sbory ze základních škol, v úterý ze škol 

uměleckých a škol s rozšířenou výukou HV.  

Oba dny tu zněly písně lidové, 

klasické, ale i populární.  

Úroveň zúčastněných sborů tu bývá 

velmi vysoká, proto jsme se pečlivě 

na své vystoupení připravovali.  

A kdo byli naši soupeři? V mladší 

kategorii sbory Studánka, Myšáci, 

Jabloňka a Bonifác, ve starší 

kategorii jsme si zazpívali s našimi 

známými – pěveckým sborem 

Zvonky z Chrasti. A jelikož se jedná 

o soupeře velice hudebně zdatné, 

rozhodně nás naše umístění 

neurazilo - Zvonky si vybojovaly 

stříbrné pásmo, Červánek bronzové, 

zlaté pásmo v naší kategorii nebylo 

uděleno.  

Naše poděkování patří i hudebním 

doprovodům -  sl .  Michaele 

Ondráčkové a sl. Veronice Lettlové, 

dále Terezce Váškové a Adéle 

Stodolové, nově naši ,,filharmonii“ 

posílil i Šimon Lustyk, který nás skvěle doprovodil na violoncello. 

                                              za Červánek Tereza Netková, Tereza Volfová, Petra Kynclová 



  
                 BESEDA S PANÍ KAMILOU SKOPOVOU 

 V pátek 5. 4. 2019  se v rámci projektu Návrat k tradicím  ve škole konaly besedy s paní 
Skopovou.  

Spisovatelka, malířka a folkloristka 
paní Kamila Skopová velmi poutavě 
vyprávěla o historii krojů, popsala 
nám podle svých kreseb kroje 
jednotlivých krajů a oblastí.  

Při této příležitosti se nám zde 
p ře d st a v i l a  d ěv č a ta  v  n ov ě 
vznikajících krojích - vycházejících z 
kroje prosečského.  Paní  Skopová 
nakreslila první návrh kroje a byla  
vždy nápomocna radou a konzultací.   

Paní Skopová povídala velice poutavě, 
dozvěděli jsme se mnoho nového a 
spoustu zajímavostí ze života našich 
předků.                                  redakce 
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                        SOUTĚŽ ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2019 

V pátek  12. dubna se některé naše redaktorky zúčastnily slavnostního vyhlášení 

soutěže O nejlepší školní časopis v Pardubicích, jednoduše by se dalo říci ,,Bylo nás 5“, 

když nepočítáme paní učitelku.  Na celý den tu pro nás byly připraveny zajímavé 

aktivity.  Akce se konala v Domě techniky v Pardubicích. Jako první jsme si poslechli o 

tom, jak poznat falešnou informaci, neboli fake news. S tím nás seznámila zástupkyně 

společnosti Fake Scape. Zezačátku nám řekla něco o této společnosti a pak jsem si 

zahráli hru, která spočívala v tom, že jsme měli najít falešného politika. Tato hra se 

nám všem moc líbila. Pak nám povídal o své práci pan Tomáš Zdechovský, poslanec 

Evropského parlamentu. Po besedě s ním jsme se dozvěděli výsledky soutěže. Náš 

časopis obdržel krásné třetí místo. Odpoledne jsme se zašli podívat do budovy Českého 

rozhlasu, kde nás provedli a ukázali nám, kde a jak se hlásí do rádia. Také jsme si to 

mohli vyzkoušet. Celý program se nám všem moc líbil a všichni si to užili. Také jsme 

načerpaly nové náměty a inspiraci pro naši další práci v redakci. 

         Zuzana Roušarová, Kristýna Stejskalová 
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         EXKURZE 

 

Ve středu, 24.4.2019, navštívili 

žáci 9.třídy a třídy 8.B 

Elektrárnu Opatovice a 

malou vodní elektrárnu 

Hučák v Hradci Králové.  

Seznámili se s základními 

principy kombinované výroby 

tepla a elektrického proudu.  

Viděli konkrétní technická opatření pro dodržení velmi přísných limitů ochrany 

životního prostředí. V MVE Hučák 

viděli výrobu elektrického proudu 

pomocí alternativních zdrojů energie 

jako je voda, vítr, slunce, biomasa a 

geotermální zdroje.  

 

Vodní turbíny, které byly uvedeny do 

provozu v MVE Hučák před více než 

sto lety, jsou důkazem kvalitní výroby a 

šikovnosti našich předků. 

 

Mgr. Václav Mikulecký 

   

 

H 

U 

Č 

Á 

K 



                                VELIKONOCE 
 

Češi jsou s pomlázkou výjimkou, Evropa slaví Velikonoce zcela odlišně. U nás patří již tradičně 

mezi velikonoční symboly kraslice, pomlázky nebo velikonoční beránek. Jak však Velikonoce 

vypadají v jiných zemích Evropy? 

                                                                                                               Nina Sodomková, Andrea Tulachová 

Německo 

Začneme u našich německých sousedů. V této zemi se také tradičně zdobí kraslice, tak 

jako u nás. V některých spolkových zemích, třeba v Bavorsku, se malovaná vajíčka stala 

symbolem nejrůznějších, mnohdy podivných her, jako je třeba házení vajíčkem do dálky. 

S házením velikonočním vajíčkem souvisí 

také jeden německý zvyk, a to 

přehazování vejce přes stavení. Dříve se 

věřilo, že pokud hlava rodiny hodí 

malované vajíčko přes střechu domu a na 

druhé straně ho někdo z rodiny chytne, 

do domu po celý rok nezasáhne blesk, a 

ten tak bude uchráněn před požárem. O 

Velikonocích německé děti nechodí 

koledovat s pomlázkou, ale vyrábí si 

jakési slaměné košíky, kam jim pak 

velikonoční zajíček nadělí malovaná 

vajíčka. Zajíček je také schovává po 

zahradě nebo věší na stromy. 

Rakousko 

V Rakousku se věří, že by každý měl sníst vejce, které slepice snesla na Zelený čtvrtek. 

Proč? Aby měl člověk až do dalších Velikonoc štěstí. Na Zelený čtvrtek se také 

konzumuje něco zeleného, tak jak to velí i tradice u nás. Na Bílou sobotu je zde zvykem 

zapalovat ohně, pálit symbolicky zimu. 

Polsko 

Velikonoční tradicí v Polsku je svěcení pokrmů na Bílou sobotu. Posvěcené potraviny se 

pak konzumují na Boží hod velikonoční, a to zejména chléb, sůl, šunka nebo klobásy. 

Na svátečním stole nesmí chybět křen, který symbolizuje zdraví i Kristovo utrpení. Ze 

sladkého pečiva se konzumuje bábovka nebo tzv. mazurek, což je koláč s medem a 

ořechy či povidly. O Velikonočním pondělí Poláci nechodí s pomlázkou, tento den je zde 

ve znamení polévání vodou. To má být zárukou pevného zdraví do dalších Velikonoc. 

Chorvatsko 

V Chorvatsku k velikonočním svátkům patří zdobené kraslice. S malovanými vajíčky se 

zde pojí i jedna tradice, a to je jakési ťukání vajíčky. To si dva lidé mezi sebou 

velikonočními vajíčky „přiťuknou“, a komu se nerozbije skořápka, bude mít štěstí a 

zdraví po celý rok. V Chorvatsku bychom se o Velikonocích také mohli setkat 

s pomlázkou, která je zde tradičně pletena z větviček olivovníku. Stejně jako v Polsku je 

zde zvykem světit pokrmy na Bílou sobotu. 



Itálie 

Na Zelený čtvrtek papež omývá dvanácti mužům nohy, aby tak vyjádřil pokoru. V celé 

Itálii se pak Velikonoce nesou v duchu procesí, putování po křížové cestě, kdy věřící 

myslí na utrpení Ježíše Krista. Mezi velikonoční symboly zde patří malovaná vajíčka, 

beránek nebo holubice – ta je symbolem míru. Jako se u nás peče sladký beránek, v Itálii 

se připravuje sladká holubice. Jedná se o pečivo s mandlemi a kandovaným ovocem. 

Tradičním svátečním velikonočním pokrmem je zde jehněčí pečeně. Právě v Itálii mají 

údajně svůj původ čokoládová velikonoční vajíčka. 

Maďarsko 

Namísto šlehání pomlázkou jsou dívky v Maďarsku polévány vodou. Proč? To jim má 

zajistit plodnost a zdraví. Proto dívky muže obdarovávají malovaným vajíčkem, sladkým 

pečivem nebo sklenkou alkoholu. Na svátečním stole pak nesmí chybět sladké kynuté 

pečivo a pečené maso. 

Anglie 

V Anglii se o Masopustním úterý tradičně podávají palačinky. O Zeleném čtvrtku 

královna Alžběta obdarovává některé seniory stříbrnými pamětními mincemi. Kraslice se 

v Anglii prakticky neobjevují, místo nich zde v domě i na zahradě děti hledají vajíčka 

čokoládová, která zde schovává velikonoční zajíček. Sváteční velikonoční pokrm zde 

představuje jehněčí pečeně s brambory a jarní zeleninou. 

Španělsko 

Španělské Velikonoce jsou ve znamení kajícnosti. Kajícníci vycházejí ve špičatých kápích 

do ulice, nesou kříže, sochy Ježíše Krista a svatých, a zpívají náboženské písně. Španělé o 

Velikonocích také pečou beránka nebo velikonoční věnec z kynutého těsta. Do tohoto 

pečiva se zapéká malá postavička panáčka. Kdo ji pak při servírování dostane ve své 

porci, ten má na celý rok zaručené štěstí. Velikonoce jsou ve Španělsku především 

rodinným svátkem. 



                                        POJEDEME DO DIVADLA                                                                   

Ve čtvrtek  30. května  nás čeká další abonentní představení  v Pardubicích. Tentokrát  pojedeme 

na komedii Velká bankovní loupež. O čem bude, jsme pro Vás zjistily:   

 

Vypadá to na klasickou bankovní loupež, ale nic není, jak se zdá. Podaří se vedení malé banky 

v Minneapolisu ochránit vzácný 

diamant? Kdo tady vlastně krade? 

A co na to maďarský princ?  

Gejzír bláznivých, mnohdy doslova 

krkolomných situací se odehrává 

nejen v bance, ale třeba i ve sklápěcí 

posteli, či dokonce ve větracím 

potrubí.  

Nebude chybět ani pořádná love 

story a hudební hity rock’n’rollové 

é r y  m i n u l é h o  s t o l e t í . 

 

 

Svižná komedie s původním názvem The Comedy About a Bank Robbery baví diváky 

londýnského West Endu od roku 2016, a stala se tak už třetím velkým úspěchem trojice mladých 

britských autorů, zakladatelů 

londýnského Mischief Theatre.  

J e j i c h  t v o r b a  v y c h á z e j í c í 

z autorského divadla v lecčems 

připomíná styl bratří Marxů nebo 

legendárních Monty Pythonů.  

Typicky fraškovité komedie plné 

gagů a slovních hříček přetékají 

černým, ale vždy hluboce lidským 

h u m o r e m  v e d e n ý m  v e 

všudypřítomné nadsázce. 

    

Nezbývá nám než dodat, že se na 
tuto komedii všichni moc těšíme. 

                                                                             Natálie Schejbalová, Karolína Kynclová    



 

TECHNOHRÁTKY 

 

Ve středu 24. 4. se chlapci ze 7. a 8. A třídy zúčastnili Technohrátek na ISŠT ve Vysokém 

Mýtě. Byly pro ně připraveny praktické ukázky a soutěže na 7 dílnách- automechanické, 

karosářské, CNC, zámečnické, autolakýrnické, čalounické a opravy zemědělských strojů. 

Kluci si tak vyzkoušeli, co obnáší jednotlivá řemesla a na mnohých dílnách byli chváleni 

za svou šikovnost. Zaslouženou odměnou pro ně byla svačina v podobě kuřecího řízku.  

 

No a že mají kluci zdravý vztah nejen k dílu, ale i k jídlu, můžete vidět na fotografii: 
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      ZÁVODY V BASKETBALOVÉ DOVEDNOSTI              

DRUŽSTEV 

V pátek 22.3.2019 se sešli žáci a učitelé v tělocvičně, aby změřili své síly 
v basketbalových dovednostech. Osmičlenná 
družstva ( 4 chlapci a 4 dívky ) soutěžili v 5 
dovednostech – štafetě se střelbou, přihrávkách 
dvojic ve dvou minutách, střelbě na koš ve dvou 
minutách, štafetě se střídáním pravé a levé ruky a 
střelbě trestných hodů. Do soutěže se zapojila 4 
družstva v sestavě, kterou stanoví pravidla ( 4+4). 
Družstvo žáků 7. třídy soutěžilo  jen se samými 
kluky, děvčata nebyla ochotna se soutěže 
zúčastnit. Při soutěži bylo možno vidět spoustu 
kvalitních sportovních výkonů, ale účastníci se 

také zasmáli. 
V soutěži 
družstev vyhráli 
žáci 8. třídy 
ziskem 7 bodů. 
Nejlepším 
klukem byl Filip Romportl – nastřílel 61 košů za 
2 min, dal 10 trestných hodů a společně 
s Veronikou Jankovou  si přihráli 160x 
v průběhu dvou minut. 
Na druhém místě skončilo družstvo žáků 9. 
třídy, na třetím místě skončilo kombinované 
družstvo učitelů a žáků, kteří se nevešli do 
družstva tříd. Čtvrtí skončili žáci šesté třídy. 
Družstvo chlapců 7. třídy bylo hodnoceno 
mimo oficiální    pořadí. 
Dík patří také žákům, kteří pomohli při 
organizaci soutěže – zapisovala Denisa Šlégrová 

a čas měřil Tomáš Málek . 
Je třeba ocenit přístup všech účastníků, kteří byli ukáznění a celá akce proběhla 
velmi rychle. 
 

                        TURNAJ TROJIC V SÁLOVÉ KOPANÉ 
 
V pátek 29. 3. 2019 se sešlo osm tříčlenných družstev, aby změřila své síly v sálové 
kopané. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a zde sehrála 3 zápasy. První 

dvě družstva z každé 
skupiny postoupila do 
boje o celkové vítězství a 
ostatní hráči si zahráli o 
celkové umístění. Své 
kvality prokázalo 
družstvo Andrej Češka, 
Filip Romportl a David 
Sodomka, které zvítězilo 
ve finále nad Radkem 
Peškem, Tondou 
Odehnalem a Matyášem 
Novákem. 
                 Mgr. Jan Stodola 
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                                    OKRESNÍ KOLO OVOV 2019 

Ve čtvrtek 25.4.2019 se v Hlinsku uskutečnilo okresní kolo 9. ročníku soutěže 
OVOV ( odznak všestrannosti olympijských vítězů ). Soutěže se zúčastnilo 
družstvo a 14 jednotlivců. 
Všichni závodníci se utkali v pěti disciplínách – trojskoku snožmo, hodu 
medicinbalem, skoku přes švihadlo, klicích a běhu na 1000 m ( nebo v driblinku 
po dobu 2 min ). 
Družstvo nejelo na soutěž s nejvyššími ambicemi. V průběhu soutěže jsme se 
potýkali s velmi dobrými výkony, ale i s výkonnostními výpadky. Celkové 3. místo 

bylo však pro nás úžasným výsledkem. 
Na tomto úspěchu se podíleli Josef 
Jeništa, Flip Romportl, Jaromír Síla, 
Radek Pešek, Miloslava Janková, Sabina 
Křiklavová, Liliana Poslušná a Ema 
Klesnilová. Mezi jednotlivci si skvěle 
vedli a ve svých kategoriích si vybojovali 
medaile a někteří z nich také postup do 
krajského kola. 
Postupující – Andrej Češka (2.), Radek 
Pešek (1.), Štěpán Hromádka (2.), 
Tomáš Roušar (1.), Veronika Janková 
(1.), Miloslava Janková (1.), Julie 

Poslušná (2.). Tadeáš Trynkl a Josef Zahradník skončili ve svých kategoriích na 
3.místě. 
Zda postoupí do krajského kola i družstvo, si musíme počkat, až budou 
dokončena kola ve všech okresech našeho kraje. 
Čestným hostem ( i když se ukázala jen na malou chvíli ) byla rychlobruslařka 
Martina Sáblíková, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová a jejich trenér Petr Novák. 
Společně jsme se s nimi vyfotografovali a máme pěknou vzpomínku. 
Všem závodníkům za předvedené výkony a reprezentaci školy děkujeme. 
                                                                          Mgr. Jan Stodola 

O

V

V

O



                  PLANETA LEGO   -   Výstava „Planeta Lego 4“ 

                           
Ve dnech 12. 4. – 16. 4. proběhl již čtvrtý ročník výstavy Planeta Lego, tentokrát 

s podtextem „Kdo si hraje, nezlobí.“ Výstavu 

uspořádal robotický kroužek spolu s kroužkem 

technických dovedností při ZŠ Proseč ve 

spolupráci a s podporou města Proseč. Letošní 

výstava, stejně jako minulá, byla zaměřena 

tematicky. V oblasti Lega jsme se zaměřili na 

výrobky Lego Technic a dálkově ovládané 

modely Lego, druhá část výstavy byla 

postavena v „retrostylu“ – zde byly vystaveny 

staré mechanické hračky, hry a modelové 

železnice z 60. a 70. let minulého století. 

Výstavy se zúčastnilo 35 vystavovatelů. Vystaveno bylo 185 výrobků (z toho 105 výrobků 

Lego a 80 hraček a ostatních). V průběhu 

výstavy bylo vybráno dobrovolné vstupné ve 

výši 2049 Kč, které bude použito na 

podporu další činnosti KTD. 

Letošní výstava pro nás měla velký význam 

v tom, že od prvotního nápadu přes 

organizaci, přípravu, vlastní realizaci, 

služby, dozory, průvodcovskou činnost a 

další s tím spojené úkoly byla výstava prací 

dětí – členů i nečlenů kroužku. Právě jim 

patří velký dík. Tato výstava však pro nás 

měla ještě jeden velký význam. Poprvé se nám podařilo to, že výstava nebyla jenom 

pouhou prohlídkou vystavených exponátů.  

 

Vzhledem k tomu, že řada exponátů byla 

volně dostupná a naši průvodci většinu 

výrobků ochotně předváděli, proběhla 

výstava opravdu hravou a zážitkovou formou 

v duchu podtextu letošního názvu: „Kdo si 

hraje, nezlobí.“ 

 

Mgr. Pavel Stodola  

 a kolektiv  ROBOTIC a KTD 
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                  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  SOUTĚŽÍ          

                                hala 2. stupně   17. 4. 2019     

 

Všem oceněným blahopřejeme z naší redakce. 



                     D E N  Z E M É  

 
V pátek 26. dubna 2019 jsme na naší škole uspořádali Den Země. Počasí bylo přímo 

ukázkové, a tak jsme s chutí opustili školní lavice a vydali se ven. Třída 1.A se vypravila 

ke studánce pod Makovským kopcem. Děti studánku pěkně vyčistily od napadaného listí 

a větviček. Po cestě tam i zpět sbíraly do pytle pohozené odpadky, které hyzdí krásnou 

přírodu. Třída 1.B uklízela příkopy podél silnice vedoucí z Proseče do České Rybné. Děti 

pilně pracovaly, naplnily pytle až po okraj. Také 2. 

třída poctivě vysbírala odpadky podél silnice na 

Budislav a na Borka. I když sběr zakončila v první 

zatáčce, i tak naplnila několik pytlů odpadu. 

Můžeme si jen domyslet, kolik nečistot se válí 

v příkopě až do Budislavi a zamyslet se nad tím, kde 

se tam vzaly. 3. třída šla ke studánce na Posekanci. I 

tady děti studánku pěkně vyčistily, kolem ní 

uhrabaly listí. Jak krásně toto místo prokouklo! 4. 

třída uklízela příkopy podél silnice z Proseče do 

Boru. I tady našly děti mnoho nepěkných „úlovků“. 

5. třída se vydala po planetární stezce, aby vysbírala 

odpadky, které této naučné stezce ubírají na kráse. A 

to je škoda, protože je toto místo často navštěvované 

turisty, kteří zavítají do Proseče. 

A jak strávily tento den třídy na 2. stupni?  6. třída a 

8.B šly na exkurzi na čističku odpadních vod v Podměstí. Pan Kučera dětem vysvětlil a 

ukázal, jak čistička funguje od přívodu odpadní vody až po její vyčištění a vypuštění do 

Prosečského potoka. 6. třída se poté vydala pěšky do Zderaze. Po cestě nasbíraly děti 

několik pytlů odpadu.  Ve 

Zderazi navštívili šesťáci skalní 

obydlí, kde jim pan Raba velmi 

podrobně a poutavě vyprávěl o 

historii jejich vzniku i o těžkém 

životě jejich obyvatel. 8.B se po 

exkurzi vypravila do geoparku na 

Pasíčkách, kde plnila zajímavé 

úkoly. Potom si děti  prohlédly 

expozice s handicapovanými 

zvířaty. 7. třída a 8.A  se 

vystřídaly ve sběrném dvoře 

v Proseči. Paní Mencová jim 

podala podrobné informace o 

třídění odpadu ve sběrném dvoře. Také tyto třídy pečlivě uklízely, 7. třída v okolí 

sběrného dvora, 8.A pracovala ve školním areálu na úklidu chodníků. 9. třída pracovala 

pilně ve školním areálu, odvedla zde opravdu velký kus práce. Dopolední program 

zakončili deváťáci příjemnou procházkou v okolí Proseče. 

Den Země se nám letos opět vydařil, domů jsme odcházeli sice unaveni, ale spokojeni 

s výsledkem svého snažení. Naším největším přáním je, aby se všichni lidé chovali 

v přírodě jako na návštěvě, udržovali čistotu a pořádek.     

                                                                                                       

                                                                                                            Mgr. Šárka Kovářová      
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                       ČTYŘLÍSTEK SLAVÍ 50 LET! 

 

Na světě je spousta ikonických čtveřic, v tuzemsku však vedou kreslené postavičky ze 

Čtyřlístku, tedy Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa. Právě ti letos oslaví padesáté výročí 

svého vzniku. A rozhodli se ho oslavit se vší parádou. Tvůrci v čele s režisérem Michalem 

Žabkou připravili celovečerní animovaný film Velké dobrodružství Čtyřlístku skládající se 

ze čtyř nejlepších příběhů podle námětů jejich duchovního otce Jaroslava Němečka. 

Premiéru má snímek 4.4.2019, tedy symbolicky ve čtvrtek čtvrtého čtvrtý. 

Současně s premiérou vychází i zvuková dramatizace s herci, originálními zvuky a 

hudbou z filmu. Všichni posluchači i milovníci Čtyřlístku si tak filmová dobrodružství 

mohou poslechnout díky audioknize s Miroslavem Táborským v roli vypravěče, která 

vznikla s využitím zvukové stopy filmu. Na nahrávce se můžeme těšit na hlasy Terezy 

Bebarové, Jana Maxiána, Bohdana Tůmy, Jiřího Ployhara, Jiřího Lábuse, Oty Jiráka, 

Petra Rychlého a dalších. 

První číslo časopisu vyšlo 15. května 1969[1] v nakladatelství Orbis. Původně se nepočítalo 
s tím, že by příhody Čtyřlístku mohly mít nějaké pokračování, ale velký zájem čtenářů si 
vyžádal další díly.  

První příběhy si celé vymyslel Jaroslav Němeček, později mu s vymýšlením pomáhali 
spisovatelé. Jedním z prvních spoluautorů bylaLjuba Štíplová (nejprve pod 
pseudonymem Miloš Štípl), scénář pro dvě raná čísla (24, 25) napsal také básník Pavel 
Šrut (pod pseudonymem Petr Karmín), v roce 1991 se připojili další: Libuše Koutná, Hana 
Lamková, Josef Lamka, Jiří Poborák, Karel Ladislava jiní. 

Příběhy Čtyřlístku vycházely v časopisecké edici Knihovnička Čtyřlístek osmkrát až 
devětkrát ročně a jeho náklad se koncem 80. let vyšplhal na 220 tisíc výtisků v jednom 
vydání. I při tomto vysokém nákladu zůstal Čtyřlístek nedostatkovým zbožím. Stal se 
skutečným kulturním fenoménem. 

Vydavatelství Čtyřlístek ke svému jubileu připravilo komiksovou knížku, která se stala 

inspirací pro stejnojmenný celovečerní animovaný film. Kniha obsahuje čtyři příběhy. 

V prvním, s názvem Ďáblův palec, se Čtyřlístek vydá na dobrodružnou výpravu do 

Polomených hor. A protože se 

Myšpulínovým vynálezům a celému 

domečku stýská, rozhodnou se 

všichni společně za Čtyřlístkem 

doletět. V příběhu Vlkodlak se partě 

z Třeskoprsk, díky důmyslnému 

převleku, podaří přelstít falešné 

dřevorubce a uchránit tak les před 

vykácením. Až do vesmíru se naši 

čtyři kamarádi podívají v historce 

s názvem Piráti vesmíru. Zde se 

utkají s galaktickými korzáry, kteří 

zamořují okolí planety Země 

vesmírným haraburdím. Poslední příběh Mikuláš v pekle zavede Fifinku, Myšpulína, 

Pinďu a Bobíka až do samotného pekla. Tam uspořádají zvláštní setkání čertů s anděly. 

A nakonec dojde i na mikulášskou nadílku pro malé čertíky. A tak opět parta 

z Třeskoprsk zažije spoustu napětí a zábavy a jako vždy se díky kamarádství dostane 

z nejedné prekérní situace.                                                      Miroslav Hrabovský, Josef Halda 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_%C5%A0rut
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                             PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK 

 

Ve čtvrtek dne 11. dubna proběhla přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní 
Prosečský dřeváček. Děti zpívaly písně z našeho regionu. Nejprve bylo ovšem 
třeba písničky vyhledat a upravit. Dalo to spoustu práce, ale výsledek stál za to. 

Podařilo se objevit písně z Proseče, 
Boru u Skutče i dalších okolních 
vesnic.  

Nezapomněli jsme ani na písničky z 
folklórního souboru Karmazín, který 
také zpívá písně z tzv. Horácka. 

Veřejné přehlídce předcházelo 
výběrové školní kolo, kterého se 
zúčastnilo celkem 27 zpěváčků. 
Odborná porota vybrala 18 dětí, které 
doplnili žáci ze ZŠ Perálec. I oni přijeli 
s velmi zajímavými a pěknými 
písničkami. 

Ve čtvrtek čekala na výkony všech dětí 
krásně vyzdobená sokolovna (díky p. 
učitelkám Novákové a Stoklasové).  

Pro posluchače jsme měli i jedno 
p ř e k v a p e n í .  Z p ě v á č k y  t o t i ž 
doprovázela kapela ve složení paní 
Kristýna Řebíčková na klavír, Andrea 
Boháčová na housle a Lída Dostálová 
na akordeon. Odborné porotě 
předsedala stejně jako ve škole paní 
učitelka Stanislava Sejkorová, která již 
řadu let vede folklórní soubor Sejkorky 
ve Slatiňanech.  

Přinesla dětem dárek v podobě zpěvníku souboru Sejkorky: Nejkrásnější 
písničky. Hlavní ceny tentokrát zpěvákům věnovalo město Proseč. 

I když porota udělila několik zvláštních ocenění, vyhráli všichni účastníci, 
protože zpívali moc hezky a 
posluchače potěšili. K pestrosti 
celé akce přispělo i představení 
našich nově ušitých dětských 
k r o j ů . 
Všichni zpěváci, učitelky, které 
žáky připravovaly, porota i 
kapela si navíc odnesli domů 
pěknou medaili.  

Prosečský dřeváček se vydařil. 
Snad se touto přehlídkou zpěv 
lidových a zvláště regionálních 
písniček do Proseče vrátil. 

Všem, kdo se podíleli na 
přípravě i zdárném průběhu akce, patří velký dík. 

                                                                                                       Mgr. Dagmar Smělá 



  

                   

            

  

  



              N E P Ř E H L É D N Ě T E :  

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. NOVÁKA, SKUTEČ 

PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
DO TĚCHTO OBORŮ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUDEBNÍ:  zobcová flétna, trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, hoboj,  

fagot, saxofon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, akordeon, klavír, bicí nástroje,  
sólový zpěv 
CANTANDO – dětský pěvecký sbor   

TANEČNÍ:  základní taneční průprava a praxe, folklórní tanec a zpěv, akrobacie,  

základy klasického tance – balet, práce s tanečními prvky v choreografiích, moderní tanec, … 

VÝTVARNÝ: kresba, malba, modelování – keramika, točení na kruhu,  

                              grafické techniky, koláže, práce s pedigem, … 
 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE KONAJÍ VE DNECH: 
Skuteč:   HUDEBNÍ OBOR:   út  4. 6. 2019 od 13:00 – 18:00 

                       TANEČNÍ OBOR:   čt 13. 6. 2019 od 13:00 – 16:00 
                   VÝTVARNÝ OBOR:    st 12. 6. 2019 od 13:00 – 17:00 

(zájemci se hlásí v kanceláři školy) 
 
pobočka Proseč:  
(Proseč č.p. 70)  HUDEBNÍ OBOR:    st 5. 6. 2019 od 15:30 – 17:00 

                       TANEČNÍ OBOR:    čt 6. 6. 2019 od 16:30 – 18:00 
                   VÝTVARNÝ OBOR:     čt 6. 6. 2019 od 15:30 – 17:00  

 

 

Zájemci o studium se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Zájemci o výtvarný 
obor s sebou přinesou ukázku svých prací. Přihlášku ke studiu si vyplňte na 

www.izus.cz. Další informace obdržíte u talentových zkoušek.  
 
 

 
Přijímáme žáky od 5-ti let věku (věk žáka k 31. 8. 2019) 

 

 
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim 

V. Nováka 934, 539 73 Skuteč      tel. : 469 350 410        www.zus-skutec.cz 


