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zajímavosti, novinky, rozhovory  8. listopadu 2019  ročník 15  číslo 1 

Lucie Vondráčková 

nám poskytla rozhovor! 

Jaké předměty měla ráda? 

A jaké vůbec nechápala? Jak 

se bydlí v Kanadě? A co 

vlastně Kanaďané vědí o ČR? 

str. 2  

 

Ano, pro někoho bohužel, pro 

někoho bohudík. Ovšem do školy 

musíme, ať se nám to líbí nebo ne. 

Prázdniny skončily a my doufáme, 

že jste během prvního čtvrtletí 

načerpali síly do nového školního 

roku.  

Ve školách se často objevují noví 

učitelé, nové aktivity a spousta 

dalších změn a novinek. Naše škola 

nebyla výjimkou. Přibyli nám noví 

učitelé, někteří ubyli, každopádně o 

všech změnách v pedagogickém 

sboru budete průběžně 

informováni.  

Mimo nových učitelů tu můžeme 

přivítat i nové prvňáčky. Ani na ty 

jsme nezapomněli a rádi vám je 

představíme.  

Co se týče dalších novinek, je tu 

jedna, kterou vám právě 

představím. Klubko vychází 

většinou jednou za dva měsíce. 

Abychom vám zkrátili čekání, 

založili jsme FB stránku časopisu 

Klubko a s ní spojenou TV Klubko.  

Nejen o tom se dočtete v prvním 

čísle Klubka.  

Radim Vopava, 9.B 
 

 

 

Už jsme tady zase… 

Eva Pejšová 

je novou učitelkou na naší 

škole. Jaká je v běžném 

životě? Odkud přišla? Jak si 

užívá volný čas? 

 

str. 14 

 

Loňští deváťáci 

Jak se mají na nových 

školách? Jak Tomáš Jonáš, 

Ondra Ježek a Bára Šimáková 

vzpomínají na základní 

školu? 

str. 6 - 7 
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Lucie Vondráčková: Nejnepochopitelnější pro mě byla fyzika 

V poslední době je Lucky Vondráčkové plný bulvár. Nás samozřejmě nezajímalo, jak to má zrovna 

s manželem Tomášem Plekancem. Na rozdíl od bulvárních novin nás zajímalo především, jak vzpomíná 

na základní školu, jakou byla žákyní a jak se dostala ke své kariéře. No, abychom se přiznali, tento 

rozhovor máme schovaný „v šuplíku“ už přes rok. Ještě vloni nám Lucka odpovídala, jak se ráda chodí 

koukat na zápasy svého manžela. Jak je vidět, za rok se může stát mnoho věcí. V tomto čísle tedy 

zveřejňujeme pouze Lucčiny odpovědi, které by stále měly být aktuální, bez ohledu na její rodinnou situaci.  

 

Kdy jste začala zpívat před 

publikem?  

Asi ve třinácti. 

Co vám jde nejlépe (mimo zpívání)? 

Čím byste se ještě uživila?  

Jazykama, překládáním a chtěla 

bych pracovat v útulcích pro 

opuštěná zvířata. 

Jak jste se dostala k moderování?  

Vzpomenete si ještě na Marmeládu? 

Pan režisér se prišel podívat do 

našeho tanečniho kroužku a vybral 

si mě:) Nikdy nevíte, kdy vás kdo 

objeví:) 

Je nějaká vaše písnička, kterou 

máte nejraději? Nebo naopak, 

kterou už nezpíváte s takovou 

chutí?  

Mám ráda Nad Vltavou a teď Perfect 

kiss... a nerada nemám žádnou. 

Každá má svůj příběh v mém životě:) 

Píšete si písničky i sama? 

Některý texty jo. Ale radši stříhám 

klipy:)  

Jaký druh hudby máte ráda? 

Oblíbený zpěvák, zpěvačka, kapela?  

Teď asi nejradši Julii Michaels. 

Krásně zpívá. Taky Selena Gomez, 

má dobrý věci. Ale pro tu právě Julie 

píše písničky:) 

Máte ráda písničky své tety 

Heleny?  

Spíš poslouchám Imagine 

dragons:)))) 

Čím jste chtěla být, když jste byla 

malá?  

Učitelkou. Abych mohla červeně 

opravovat chyby v sešitech:)))) 

Jak vzpomínáte na základní školu?  

Chodila jsem na jazykovou 

výběrovku. Od 3. třídy angličtina, od 

páté francouzština... teď se mi oba 

jazyky v Kanadě moc hodí:) 

Jaká jste byla žákyně?  

Celkem ok myslím... stíhala jsem a 

učení mě bavilo... ale nejvíc asi na 

vysoké. Tam byla spousta informací 

z psychologie a sociologie:) To můžu. 

Jak vás bavila základní škola? 

Moc!!! Byl to stres, adrenalin a 

pořád něco novýho... a do toho jsem 

točila filmy... takže žádný lážo 

plážo:)  

Jaký byl Váš nejoblíbenější a 

naopak nejméně oblíbený 

předmět?  

Nejmilejší asi dějepis… 

nejnepochopitelnější fyzika:) 

 

Dostala jste někdy nějakou 

poznámku? Za co?  

Já si věčně zapomínala stravenky na 

oběd... poznámky moc ne. To spíš 

schytávali kluci:) 

Kam jste zamířila po základní škole?  

Na konzervatoř a pak na filozofickou 

fakultu:) 

Vzpomínáte na nějakého 

učitele/učitelku? Proč zrovna na 

něj/ní?  

Na paní učitelku Štroufovou z první 

třídy na základce... díky ní jsem pak 

už vždycky měla školu ráda. Byla 

laskavá i přísná. Spravedlivá. 

Co děláte ve svém volném čase?  

Plavu, čtu, tancuju, učím se cizí 

jazyky a pořád něco vymýšlím:) 

Neumím se nudit:) 

Jak se bydlí v Kanadě? Kdyby bylo 

jen na vás, vrátila byste se?  

Člověk se musí naučit být rád tam, 

kde zrovna je:) Ale je tu příliš dlouhá 

a tuhá zima... 

Co vědí Kanaďané o České 

republice?  

Znají Prahu a mají ji moc rádi... cítím 

z nich vždycky obdiv, když o ní 

mluví.... 

Co vaše děti? Budou z nich zpěváci 

či hokejisté?  

Uvidíme, co si vyberou. Zatím budou 

pěkně chodit do školy a hodně číst:) 
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Budislavská úzkorozchodná železnice 

Znáte Budislav? Není daleko. Možná byste se divili, co tam na začátku obce, kousek od silnice, roste. Za 

touto stavbou stojí Prchlíkovi. Rodina nadšená do železnice. Dominik (bývalý žák naší školy) studuje na 

střední škole ve Vimperku na strojvedoucího. Jeho bratr Tomáš chodí na naši školu do 7.B. Vedoucím celé 

akce je pan Prchlík. Spolu s nimi jezdím do Budislavi pomáhat i já, Jakub Rokos ze 7.A. 

 

 

Žák 7.B Tomáš Prchlík se rozhodl se svou rodinou 

postavit okrasnou železnici. Vám se to zdá možná jako 

divný nápad ale … sami uvidíte. Na začátku města 

Budislav nakoupili pozemky a jiné pronajali. Město jim 

dalo menší rozbitý příbytek, který renovují. Za tu  dobu 

od koupě a začátku stavby toho uběhlo hodně. Potom 

ale Tomáše omrzelo tam jezdit samotného, a tak napsal 

mně, jestli nechci jezdit také. Tomáš nejspíše nečekal, že 

budu souhlasit, ale spletl se. Napsal jsem mu: „Jasně, že 

chci jet.“ Když jsem poprvé přijel, div mi nevypadly bulvy 

z očí, protože tohle jsem opravdu nečekal. Viděl jsem 

postavené depo, další dvě boudy a 100 metrů železnice. 

Celkově by jí mělo být 450 metrů. Byla to reakce, kterou 

chcete vidět, reakce nezapomenutelná. To, co jsem 

viděl, se mi ihned vrylo do očí, které to už nikdy 

nezapomněly. Železnice je stále ve výstavbě, ale to 

nevadí. Již teď je tam provizorní mašinka, kterou se 

jezdí.  

Pokud budete chtít, můžete finančně i fyzicky podpořit 

výstavbu. Je to zcela dobrovolné. Pokud se rozhodnete 

podpořit, peníze noste Tomášovi (7.B). O otevření vás 

zde budeme ještě informovat a určitě se tam budete 

moct přijet podívat. Pokud si říkáte, že to je ztráta času, 

mýlíte se.  Je to nejlépe investovaný čas, který může být. 

Rádi vás v Budislavi uvidíme. 

  

Jakub Rokos, 7.A 
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Zl. Ámoska Pavlína Kopáčiková: Skákala jsem jako šílenec… 

Rok se s rokem sešel a máme nového Zlatého Ámose. Letos vlastně Ámosku. Po třech letech vyhrála paní 

učitelka. Po dlouhé době paní učitelka z prvního stupně. Letošní ročník uspěla nejvíce sympatická paní 

učitelka Pavlína Kopáčiková ze ZŠ Vacov. Máme radost, že titul Zlatý Ámos míří zpět na jih Čech. Vacov je 

totiž menší šumavská obec. Pokud jste toto jméno již někdy slyšeli, ale nepamatujete si v jaké souvislosti, 

pak vězte, že za „béčko“ vacovského fotbalového týmu hraje zpěvák a herec Vojta Dyk. Trénuje ho totiž 

přímo manžel paní učitelky Kopáčikové. Vojta Dyk s manželkou herečkou Táňou Vilhelmovou byli také 

jedněmi z prvních gratulantů po finále ankety Zlatý Ámos. A protože naše škola je s touto anketou lehce 

spojena, nemohli jsme odolat a s vítězkou letošního ročníku připravili rozhovor. 

 

Jak jste se dostala k učení? 

Nastoupila jsem na naši školu do 

školní družiny, když někdo 

z vyučujících chyběl, tak jsem šla 

ráda suplovat. Při práci jsem pak 

vystudovala UK v Praze a teď už jen 

učím.   

Co vlastně učíte? 

Učím všechny předměty na I. stupni 

(záleží, co mi každý rok pan zástupce 

přidělí) a na II. stupni proháním☺ 

děvčata při tělesné výchově.  

Užíváte si učení? 

Učím moc ráda, každý den je jiný.  

Máte ráda děti, jaký vztah k nim 

máte? 

Mám a moc. Ale také se na ně umím 

zlobit, když něco není v pořádku. 

 U nás ve škole vedu dopravní 

a zdravotní kroužek. Pro děti 

organizuji i akce mimo školu – 

dětský karneval, rozsvícení 

vánočního stromu, letní tábor, 

pohádkovou cestu, dětský den….. 

Všechny tyto akce, s dětmi a pro 

děti, mám moc ráda. Také jako 

zastupitelka naší obce vítám naše 

nejmenší občánky. 

 Kdo vás do soutěže přihlásil? Jak 

jste se o nominaci dozvěděla? 

Do soutěže mě přihlásili moji 

čtvrťáci, které mám od první třídy. 

Týden před Vánocemi mi poslední 

hodinu před víkendem řekli, ať se 

posadím, že mi chtějí něco 

důležitého říct.  

Když jste zjistila, že vás přihlásili do 

této soutěže, jaká byla vaše reakce? 

Byla jsem překvapená, zaskočená, 

dojatá… Když jsem měla podepsat, 

že s nominací souhlasím, chvilku 

jsem váhala. Ale věděla jsem, že 

nemůžu tu moji bezvadnou partu 

zklamat, tak jsem podepsala. Radost 

byla veliká a to jsme ještě netušili, že 

není poslední. 

Chtěla jste do soutěže? 

Já jsem o tom, že existuje anketa 

Zlatý Ámos, věděla. Přišlo mi moc 

hezké, že žáci přihlásí svoji paní 

učitelku nebo pana učitele, že jim 

stojí za to vyplnit přihlášku, sehnat 

podpisy…. Ale že tam jednou bude 

moje jméno?! To by mě ani ve snu 

nenapadlo. 

Vaše reakce, když jste vyhrála? 

Byla jsem překvapená. Všichni 

finalisté byli skvělí, všichni se svými 

žáky předvedli, že jsou sehraný tým. 

Po vyslovení mého jména jsem měla 

 velikááááááááááááánskou radost 

a skákala jsem jako „šílenec“☺. 

Jste ráda, že jste vyhrála? 

To víte, že jsem.  

Vaše pocity z výhry? 

Jsem šťastná, že jsme si to užili. Celé 

to byl, a pořád ještě je, úžasný 

zážitek.  

Co jste všechno vyhrála? 

Celá třída dostala zájezd do 

Legolandu od cestovní kanceláře 

CK2, kde jsme byli 13. června. Na 

zámku v Děčíně na nás čeká 

celodenní program, pak si ještě 

můžeme vybrat libovolný workshop 

od Národního parlamentu dětí 

a mládeže. Od pana starosty jsme 

dostali výlet do ZOO na Hlubokou, 

kde jsme byli těsně před 

prázdninami.  

 

Znáte se s naším panem učitelem 

Lisem? 

Do finále 28. března jsme se osobně 

neznali. Věděla jsem, že Váš pan 

učitel vyhrál 24. ročník ankety. Také 

jsem se někde dočetla, že má rád 
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řízky a nemá rád brokolici. 

V letošním finále seděl pan učitel 

v porotě a sledoval naše zápolení. 

Po skončení jsme měli možnost 

poznat se osobně. Váš pan učitel je 

veliký sympaťák a já se vůbec 

nedivím, že před dvěma roky vyhrál.  

Co děláte ve svém volném čase? 

Ráda trávím čas se svojí rodinou, 

která mě hodně v anketě 

podporovala. Jezdíme na kole, na 

lyžích, chodíme na houby, 

cestujeme. Baví nás výlety po 

Šumavě. Ve volné chvilce ráda čtu, 

pracuji na zahrádce, sázím stromky 

v lese….. Neumím se nudit.  

Přemýšlela jste někdy o jiné práci? 

Asi chvilku ano, ale k učení mě to 

lákalo vždy nejvíce.  

 

Jak zvládáte mediální tlak? 

Když mi všichni říkali, že to bude 

náročné, tak jsem tomu moc 

nevěřila. Ale měli pravdu, mediální 

zájem byl veliký. Myslím si, že jsem 

to společně s mými čtvrťáky zvládla. 

Nenechali mě v tom a troufám si 

říct, že jsme si to užili a ještě 

užíváme.   

Je rozdíl mezi dětmi dříve a dnes? 

Děti jsou pořád zvídavé, hravé, mají 

rády legraci, ale také potřebují mít 

pravidla. V tom jsou stejné.  Ty 

dnešní umí velmi dobře pracovat 

s informačními technologiemi. Je to 

fajn, ale mnohem lepší a zábavnější 

je být venku s kamarády. Hrát 

fotbal, vybíjenou, komunikovat 

přímo. Ne přes sociální sítě.   

Jak vypadá vaše běžná hodina? 

Děláte něco jinak, než ostatní? 

Nevím, jestli to dělám jinak. Pro mě 

je v hodinách důležitá dobrá nálada, 

pohoda, mám ráda legraci. Ale to 

neznamená, že se neučíme. Stejně 

jako u Vás píšeme diktáty, testíky, 

zkoušíme…. 

Jak jste si užila celý průběh ankety? 

Celé to byla veliká paráda. Ale 

náročná, to přiznávám. Všichni tady 

u nás ve Vacově a okolí nám fandili, 

podporovali nás. Potěšilo nás, že 

jsme naším vítězstvím všem udělali 

radost. Já osobně jsem poznala 

krásná místa, poznala úžasné lidi. 

Byla to krásná pohádka pro nás se 

šťastným koncem.   

Také jste byla na Hradě? Jaké to 

bylo? 

Po semifinále nás přijal na Pražském 

hradě pan prezident. Dostala jsem 

krásnou kytici, všichni na nás byli 

moc milí. Užila jsem si i prohlídku 

reprezentačních prostor Hradu.  

Vybavíte si ten nejhezčí zážitek 

s dětmi? 

Mám velké množství krásných 

zážitků, ale ten poslední je asi 

největší. Ty tři měsíce, od přihlášení 

až po vítězství ve finále, jsme si moc 

užili, bavilo nás to a máme všichni 

na co vzpomínat.   

Přeji všem čtenářům Vašeho 

časopisu pohodové podzimní dny 

a hodně krásných zážitků. 

 

 

Jsme online! 

Poměrně dost různých asociací, 

skupin má své stránky na sociálních 

sítích. Ani my jsme nechtěli zůstat 

pozadu, a proto jsme si jednu 

založili i my! Představujeme vám 

naší oficiální facebookovou stránku 

pod jménem Školní časopis Klubko. 

Můžete zde najít novinky, informace, speciální články přímo pro facebookovou stránku a nově něco, co tu ještě 

nebylo - audiovizuální reportáže! Budeme se snažit zachytit místa a osoby z reportáží přímo na kameru 

a prostřednictvím videa vám je předat. Stránka je zatím ve vývojové fázi a stále na ní pracujeme. Vymýšlíme, co a jak 

bude, každopádně do budoucna můžeme slíbit pravidelnou aktivitu. Doufáme, že se vám tato novinka bude líbit. 

Radim Vopava, 9.B 
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Vloni ještě naši spolužáci, nyní již středoškoláci 

Devět let byli spojeni s naší školou. Nyní jsou na základní školu již velcí a své štěstí zkoušejí na školách 

středních. Jak se jim daří? Jak vzpomínají na základku? Na to jsme se loňských deváťáků zeptali. 

T o m á š  J o n á š  

Na jakou školu 

chodíš? 

Střední škola 

rybářská 

a vodohospodářská 

Jakuba Krčína 

Třeboň. 

Jaký je tvůj 

oblíbený předmět? 

Mezi mé oblíbené předměty patří RTE (rybářská 

technologie) a tělocvik. 

Jaký byl první pocit na nové škole? 

První den byl hodně stresující. Nevěděl jsem, co mě 

čeká. Obával jsem se ale zbytečně. 

Jak na tebe působí ostatní žáci a učitelé? 

Většina učitelů je super a chovají se férově. Vždy se snaží 

pomoci. Se spolužáky už je to trochu horší. Někteří jsou 

velice nakloněni alkoholu a kouření všeho druhu. Ale 

jsou tam samozřejmě i dobří spolužáci. 

Co jsi dělal o prázdninách? 

O prázdninách jsem chodil občas na ryby, hodně do 

přírody. Věnoval jsem se intenzivně střelbě ze 

vzduchovky a z luku. Často jsem se také scházel s mými 

teď už bývalými spolužáky. Jezdil jsem hodně na kole, 

například do Třeboně. 

Jak vzpomínáš na své bývalé učitele? 

Na většinu učitelů vzpomínám v dobrém. 

 

Jak vzpomínáš na první třídu? 

Na první třídu si už moc nepamatuji, ale vím, že tam byla 

pohodička. Hlavně jsme se chovali s úctou k učitelům, 

ale i k ostatním z vyšších ročníků. 

 

Kdo ti z žáků schází? 

Nejvíc mi schází kamarádi, se kterými jsem každou 

přestávku hrával karty, a dělali jsme různé blbosti. Ale 

s nimi se scházím i teď. 

 

Jakou plánuješ mít práci? 

Už od 5. třídy bych se chtěl stát rybářem. Věděl jsem, že 

tato práce není moc dobře placená, ale během praxí 

jsem zjistil, že skrývá i mnoho benefitů. 

Chtěl by ses vrátit zpět na základní školu? 

Ne! Sice jsem se tam nemusel vůbec učit, ale chci se 

také někam posunout. Určitě se ale někdy za vámi 

podívám, a rád. 

 

O n d ř e j  J e ž e k  

Na jakou 

školu 

chodíš? 

Střední 

škola 

ekologická 

a 

potravinářská ve Veselí nad Lužnicí. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Asi laborky. 

Jaký byl první pocit na nové škole? 

No, takový divný, jestli chápeš. Noví lidi, které jsem 

v životě neviděl (až na pár výjimek) a celkově jsem 

nevěděl, co mám dělat a tak. A hlavně jsem byl nervózní. 

Z toho, jací budou lidi v nové třídě. 

Jak na tebe působí ostatní žáci a učitelé? 

Je to jiné. Řekl bych, že lepší. Učitelé se k nám chovají 

jinak. Už ne jako k dětem. Někteří se chovají dokonce, 

jako bychom byli na stejné úrovni s nimi. A spolužáci? 

Úplně skvělí. Lepší třídu jsem si přát nemohl. Všichni 

jsme si tam neskutečně sedli. Jsou tam sice dvě výjimky, 

které moc nemusím, ale zbytek jsou skvělí lidi.  

Co jsi dělal o prázdninách? 

Červenec jsem trávil doma nebo s kamarády. V srpnu 

jsem chodil na brigádu, což je oproti škole fakt náročné. 

Vstával jsem každý den v pět ráno a pak jsem stál osm 

hodin u výrobní linky. Prostě prázdniny už nebyly jako 

dřív, ale nijak zvlášť mi to nevadilo. 
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Jak vzpomínáš na své bývalé učitele? 

Snažím se pamatovat hlavně ty dobré věci. Sice občas 

nějaké nebyly, ale myslím, že na základce jsme měli 

většinu učitelů, kteří byli v pohodě. Dalo se s nimi bavit 

a vyhověli, když někdo potřeboval. Ale jasně, byly 

i výjimky. 

 

Jak vzpomínáš na první třídu? 

Moc si toho nepamatuju, ale bylo to víceméně 

srovnatelné se začátkem na střední škole. Nikoho jsem 

neznal a ze začátku jsem se ani s nikým nebavil. Ale 

vážně v tom mám už mezery. 

 

Kdo ti z žáků schází? 

Tak víceméně většina naší třídy, z druhé devítky, pár lidí 

z osmiček a možná by se někdo ještě našel. Ale s lidmi, 

kteří mi chybí, se pořád vídám. 

 

Jakou plánuješ mít práci? 

To ještě nevím. Záleží na tom, jestli vůbec zvládnu 

maturitu. Ale nemám vůbec představu, co bych chtěl 

dělat do budoucna. 

Chtěl by ses vrátit zpět na základní školu? 

Možná tak na den. Kouknout, jaké to tam teď je. Ale 

jinak ne. 

 

B á r a  Š i m á k o v á  

Na jakou školu 

chodíš? 

Chodím na 

Obchodní akademii 

v Českých 

Budějovicích. Obor 

farmaceutická 

technologie (aplikovaná chemie). 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Mezi moje oblíbené předměty patří angličtina 

a chemická technologie. 

Jaký byl první pocit na nové škole? 

Vlastně jsem vůbec nevěděla, jak se mám cítit. Všechno 

kolem mě bylo tak hrozně chaotické a rychlé, že jsem 

nestíhala vnímat okolí. Jediné, co si pamatuji, jsou 

všechny pohledy nových spolužáků, kteří si mě 

prohlíželi, když jsem vešla do třídy. 

Jak na tebe působí ostatní žáci a učitele? 

Učitelé u nás na střední škole jsou hodně fajn. Někdy mi 

sice přijde, že nám trochu křivdí, ale jinak jsou to 

většinou velmi vstřícní lidé. Co se týče spolužáků, moje 

současná třída je naprosto skvělá. Sice se teď vyskytl 

jeden menší mezivztahový problém, ale jinak jsem 

naprosto spokojená. 

Co jsi dělala o prázdninách? 

O prázdninách jsem se snažila být co nejvíce s přáteli 

a užívala si život budoucí středoškolačky. Všichni mi sice 

říkali, ať se učím, ale já se stejně neučila. 

Jak vzpomínáš na své bývalé učitelé? 

Na své bývalé učitele vzpomínám v dobrém. Sice jsem 

s některými úplně nevycházela, ale když už si na ně 

vzpomenu, tak jen v dobrém. 

 

Jak vzpomínáš na první třídu? 

Na první třídu si moc nepamatuji. Mám v hlavě pár 

střípků vzpomínek, ale ani nevím, zda jsou to skutečné 

vzpomínky. 

 

Kdo ti z žáků schází? 

Chybí mi letošní 9.A a pár bývalých spolužáků z bývalé 

třídy. 

 

Jakou plánuješ mít práci? 

Co se týče práce, myslím si, že ať už vystuduji školu, 

kterou jsem se rozhodla studovat, za pár let budu dělat 

něco úplně jiného. Já budu totiž rozhodně herečka, 

zpěvačka a spisovatelka v jednom. 

Chtěl by ses vrátit zpět na základní školu? 

Já určitě ne. Základní škola mi nechybí. Jsem spokojená 

se svým středoškolským životem. 

Viktor Špaček, 8.B 
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Adéla Štefanová: Střílím na zahradě, běhám po ulicích 

Adélka Štefanová, žákyně 7.A, před dvěma lety vyhrála Mistrovství České republiky v letním biatlonu. Po 

minulé sezóně, která se nevyvedla tak jako ta předchozí, si Adélka spravila chuť letos. Kromě obhajoby 

prvního místa na MČR a dvou titulů vicemistryně republiky byla nominována také na Olympiádu dětí 

a mládeže do Liberce a Jablonce. Ani tam neodešla s prázdnou. Díky druhému a třetímu místu se stala 

dvojnásobnou olympijskou medailistkou. Třešničkou na dortu pak bylo vítězství v celkovém žebříčku 

Českého poháru. Adéla se tak stala nejlepší letní biatlonistkou letošní sezóny. 

 

Jak by ses nám představila?   

Jmenuju se Adéla Štefanová, je mi 12 let, bydlím 

v Soběslavi. Ráda sportuju a ráda chodím se psem na 

procházky. 

 

Jsi mistryní republiky v letním biatlonu. Co je to vlastně 

letní biatlon?  

V letním biatlonu běháte a střílíte. Je to takový trénink 

pro zimní biatlon.  

 

Jaké vybavení potřebuješ k tomuto sportu? 

Potřebuju hlavně sportovní vzduchovku, boty na běhání, 

řemen na ruku a řemen na záda. 

 

Jak se liší letní biatlon od zimního, který všichni 

známe? 

Jak jsem říkala, v letním biatlonu běháte po svých 

nohách, zatímco v zimním se běhá na lyžích. 

 

V čem si více věříš? Ve střelbě nebo v běhu? 

V běhu. 

 

Jaký typ závodu máš nejraději? S hromadným startem, 

sprint nebo štafetu? 

Mám ráda všechny, ale věřím si hlavně na delší tratě, 

takže nejvíce asi hromadný start a vytrvalost. Štafety si 

také hodně užívám. S holkami z týmu se navzájem 

podporujeme. 

 

Od kdy se biatlonu věnuješ? 

Věnuju se mu od 4. třídy. 

 

Jaké máš dosavadní úspěchy? 

Dva tituly v celkovém žebříčku, dva tituly mistryně České 

republiky, čtyřikrát vicemistryně České republiky, druhé 

a třetí místo na Olympiádě dětí a mládeže. 

 

Kterého úspěchu si ceníš nejvíce? 

Té olympiády. 

 

Jaká byla příprava na mistrovství České republiky? 

Připravovala jsem se celou sezónu. Žádná speciální 

příprava nebyla, protože jsem se připravovala průběžně 

na všechny závody.  

 

Jaká tam byla konkurence? Čekala jsi, že bys mohla 

vyhrát? 

Konkurence byla velká, protože na mistrovství se dostalo 

30 nejlepších holek. Ale věřila jsem si.  

 

Co stres? Navštívil tě? Byla jsi na začátku nervózní? 

Na každých závodech jsem nervózní, hlavně při 

hromadných startech. Takže mě určitě navštívil. 

 

Kdo Tě obvykle jezdí na závody podporovat? 

Na každý závod se mnou jezdí taťka. Jsem vždy ráda, 

když přijede i mamka a zbytek rodiny. 
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Máš ráda co nejvíce fanoušků na závodech nebo jsi pak 

o to více nervózní? 

Mám ráda fanoušky. 

 

Jak obvykle trénuješ? Jak často a kde? Třeba takovou 

střelbu... 

Trénuju dvakrát až třikrát týdně doma na zahradě, kde 

mám i vzduchovku, sklopky, terče a podložku. Máme to 

tam přesně vyměřené, takže střelbu trénuju tam. Jinak 

běhám po ulicích.  

 

Prý závodíš za Biatlonový klub Ostrava. Jak se holka ze 

Soběslavi dostane k ostravskému klubu? 

Moje dvě sestřenice závodí za Biatlonový klub Ostrava. 

Trénuje je jejich taťka, můj strejda, a ten mi nabídnul, 

jestli bych nechtěla závodit za Ostravu. Zkusila jsem to 

a dařilo se mi, takže nakonec dělám biatlon za Ostravu.  

 

Chtěla bys tento sport dělat i v dospělosti? 

Chtěla, ale není vůbec jisté, jestli to vyjde. 

 

Máš nějaké biatlonové vzory? 

Mým největším vzorem je Gábina Koukalová. Četla jsem 

od ní knížky a hodně jsem se od ní dozvěděla. 

 

 Jak ti jde škola? Zvládáš ji, když pořád trénuješ 

a závodíš? 

Celkem jí zvládám. Když ale odjedu na závody v pátek 

a vrátím se v neděli pozdě večer, tak je to trochu 

náročné, ale zvládám to dobře. Rodina mi s tím hodně 

pomáhá. 

 

Co Tě ve škole nejvíc baví? 

Ruština, čeština a tělocvik.  

 

 

 

 
       

 

 

Exkurze 9.B na stavbu obchvatu Slaného – Strabag a.s. 

Dne 17. října se 

třída 9.B a pár 

dobrovolníků 

z 9.A zúčastnila 

exkurze na 

stavbu obchvatu Slaného od Strabag a.s. Třídy se ráno 

sešly na místě srazu u školy a v 6:30 byl odjezd na cestu 

plnou dobrodružství.  Po cca tříhodinové cestě jsme 

konečně dorazili na parkoviště Strabagu, na kterém na 

nás čekali zaměstnanci a velký simulátor bagru. Celá 

třída se rozdělila na dvě skupiny, které následně 

nastoupily do dvou dodávek a poté se vydaly na 

opravdovou stavbu dálnice. Délka celé silnice byla 

zhruba 13,5 km, z čehož vyplývá, že je zapotřebí spousta 

pracovitých rukou. Původně jsme si mysleli, že ti, co 

budou makat, budeme my, nakonec tomu tak nebylo 

a my si mohli utřít naše orosená čelíčka. Během naší 

projížďky po dálnici jsme měli pár zastávek. Stavili jsme 

na příklad na úseku, kde se stavěl most, kde se pokládala 

poslední vrstva asfaltu, kde už bylo hotovo, jen tam 

chyběly bílé pruhy a dokonce i na úplný začátek stavby, 

na pole, kde vše začíná. Celá projížďka nám zabrala asi 

necelé dvě hodiny a po zpětném příjezdu na parkoviště 

k simulátoru bagru na nás čekalo překvapení. SOUTĚŽ! 

Každý máme rádi soutěže, zvláště když si každý něco 

odveze a nepřijede domů s prázdnou. Soutěž probíhala 

ve stylu ukázání našich dovedností. Měli jsme totiž složit 

papírovou krychličku. No jen si nemyslete, nebyla to 

žádná brnkačka. Naštěstí to většina z nás zvládla a domů 

si odvezla vak na záda, plný různých papírnických potřeb 

- pravítko, barevná lepíčka, propisky a další reklamní 

předměty. Po soutěži jsme se ve zbytku času vrhli na 

simulátor bagru, na kterém jsme pár minut strávili a po 

vybagrování kráteru jsme nastoupili do autobusu 

a vydali se na dlouhou cestu zpět  domů. 

Radim Vopava  9.B a Tereza Weberová 9.A 

Jakub Rokos 7.A a Radim Vopava 9.B 

QR kód - Pořad TV Klubko 

Mezi 6 očima  

s Adélkou Štefanovou 
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Let’s learn English with 

 

9. A U T U M N  
       

   

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

an acorn 

a kite 

a leave 

a pumpkin 

a tree 

a coffin 

Halloween 

mushrooms 

raining 

a vampire 

a costume 

a chestnut 

November 

a scarecrow 

October 
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 Complete the crossword.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can you find 15 Autumn words?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________ ________________ 

________________  ________________ 

Tereza Weberová, 9.A 

 

Across 
 

3. houby 

6. kaštan 

8. strašák 

14. Halloween 

15. listopad 

 

Down 
 

1. říjen 

2. upír 

4. žalud 

5. dýně 

7. strom 

9. kostým 

10. déšť 

11. rakev 

12. list 

13. drak 
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Z  N A Š E H O  W E B U  

 

Letní tábor v Dírné 

Letošní letní dětský tábor v Dírné se nesl v duchu Harryho Pottera. Celkem 53 malých 

kouzelníků se účastnilo týdenní výuky na škole her a kouzel v Bradavicích (Dírné).   Dírenský 

express vyzvedl kouzelníky v devět ráno na nástupišti 9 a ¾  u Základní školy Komenského 

v Soběslavi, aby je následně zavezl na místo výuky. Děti na táboře vyráběly kouzelnické 

pomůcky, létaly na koštěti, hledaly ztracené viteály a vypátraly Baziliškův poklad, míchaly kouzelné lektvary či zpívaly 

bradavickou hymnu. V parných dnech přišlo vhod koupání v Černém jezeře (místní rybník), vodní olympijské hry 

a zchlazení organismů za pomoci hasičů a jejich parádní vodní skluzavky. O velký zážitek se postarali vojáci, kteří 

povozili všechny účastníky na korbě tatry a zapůjčili k vyzkoušení robota k hledání min. Milým zpestřením byla také 

návštěva ochotných členů vodní záchranné služby zastoupených p . Beránkem a p. Klimtem. Jak se pohybovat ve 

vzduchu jinak než na koštěti nám s modely různých letadel bravurně a s podrobným výkladem předvedl p. Bodlák. 

I přes nabitý kouzelnický program děti stihly navštívit Prasinky (dírenskou samoobsluhu) a Kvikálkov 

(Červená Lhota), kde využily veškeré své kapesné. O jejich zábavu a spokojená bříška se staralo cca 13 

vedoucích. Jsem si jistá, že na večerní zábavu ve Velké hodovní síni nebo čarodějnou noční stezku 

budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. Je nám velkým potěšením poděkovat všem sponzorům, díky 

kterým jsme si to mohli opravdu kouzelně užít.  

                                                                           Jitka Macháčková 

Prázdninová práce na školní zahradě 

I o prázdninách se musí pracovat. Třeba na školní zahradě. Rostlinstvo prázdniny nezná, 

a tak potřebuje péči i v době, kdy žáci a učitelé odpočívají. A protože my 

chceme mít zahradu opravdu pěknou, tak se žáci a učitelé střídají ve 

službách na pozemku každý týden prázdnin. Díky nim to u nás na za hradě 

vypadá opravdu k světu.Děkujeme všem žákům, kteří přišli, udělali si jednou za celé dva měsíce 

malou chvilku a přiložili ruku k dílu. A ti, kteří se neobtěžovali nebo měli hloupé výmluvy? No... 

  Štěpán Ježek 

Přespolní běh v Táboře 

 1. 10. se konal přespolní běh v Táboře. Kromě nádherného počasí a skvělé atmosféry naši žáci 

předváděli výborné výkony ve všech kategoriích.  Na medailových pozicích se v té nejmladší 

umístila Adéla Štefanová, která obsadila hned první místo. Družstvo mladších 

žákyň si současně doběhlo pro výborné třetí místo ve složení:  Štefanová, 

Koloušková, Viturková a Balounová. Nejlepším mladším žákem se stal krásným 6. místem Daniel 

Štěpánek. V kategorii starších chlapců si pro nejcennější kov doběhl Filip Petrásek. V této kategorii se 

do první desítky vešel i Viktor Koloušek (7. místo).  Žáci podali výborné výkony a celý den si užili.  
             Vladimír Máca 
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Exkurze 3. tříd do Třeboně 

 Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Co měli Rožmberkové ve znaku? Čím se zabýval 

alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok? Kde se nachází kunstkomora a co je 

fraucimor? Všechny tyto otázky byly zodpovězeny na Třebo  ňském zámku dne 10. 10.2019 

během prohlídky. Didaktický program "Návštěva na dvoře posledních Rožmberků" seznámila 

žáky s životem na dvoře posledních Rožmberků. Po prohlídce zámku popošly děti kousek dál do  

čokolaterie " Třeboň v marcipánu". V čokolaterii se nachází i prodejní galerie marcipánových figurek, 

marcipánové i čokoládové suvenýry s motivem Třeboně. V  dílnách si děti vyzkoušely práci 

s marcipánem a vymodelovaly si svůj vlastní suvenýr. Některé  použily vykrajovátka, větší se pustily 

i do 3D figurek. Dětem se s Třeboni velice líbilo a těší se na další podobné programy. 

                                                                                  třídní učitelky 3. tříd 

 

Komentovaná prohlídka Soběslavi 

Ve dnech 3. října a 7. října se žáci 3. tříd zúčastnili komentované prohlídky  historickou 

Soběslaví.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vzniku významných budov 

a historických staveb, seznámili jsme se s pověstmi, které se vztahují 

k některým místům. Žáci s nadšením odpovídali na otázky, které jim pokládala 

naše skvělá paní průvodkyně. Chtěli bychom moc poděkovat paní Ing. Michaele Pimperové za velice 

pěkné poutavé vyprávění o našem městě. 

                                                                                                                                Učitelky a žáci 3. tříd                                                               

Přírodovědný Klokan 

Každoročně Univerzita Palackého v Olomouci připravuje zadání celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Letošní 

ročník proběhl 16. října a zúčastnili se ho žáci 8. a 9 . tříd v kategotii Kadet. Soutěžící se snažili označit správné 

odpovědi na otázky ze všech oblastí přírodních věd. A jak to dopadlo? Nejúspěšnějšími byli Matěj Rucký, Adam 

David, Sabina Jílková a Martin Cvach.  Jmenovaným blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za 

snahu.                                               

                                                                                Petra Lukešová, Hana Kabešová                   

Škola vaření 

 V rámci projektového dne, který se uskutečnil ve čtvrtek 10.10.2019, se děti z naší ŠD 

zúčastnily lekce vaření.  Pod vedením odborníka z praxe se seznámily s postupem přípravy 

pizzy. Těsto bylo připraveno podle osvědčeného receptu. Následovala 

zajímavá práce s hotovým těstem, volba tomatového nebo smetanového 

základu. Při přípravě náplně pizzy byly využity nejrůznější kombinace 

surovin. Nechyběly různé druhy sýrů, šunka, kukuřice, olivy, papriky nebo žampiony. Děti zvládly 

chuťově skvělé variace a z dobrého jídla měly radost. Z celé akce si přinesly pár praktických rad pro 

přípravu pizzy v slané i sladké podobě a malou ochutnávku pro rodiče. 

                                                                  Dagmar Pechová, Jitka Macháčková 
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Eva Pejšová: Ve volném čase vezmu do ruky dobrou knihu 

V letošním školním roce se pedagogický sbor lehce obměnil. Někteří odešli, některé paní učitelky se vrátily 

po mateřské dovolené a některé nastoupily na naši školu poprvé. Jednou z nich je sympatická paní 

učitelka Eva Pejšová. Toto jméno není na naší škole zcela neznámé. Naopak. Naši školu navštěvovaly 

nebo ještě navštěvují děti paní učitelky. A co mají společného? Všechny si je pamatujeme jako nebývale 

inteligentní a spolehlivé děti. Mají to po své mamince? Pokud jste již přišli s paní učitelkou do styku, jistě 

jste pochopili, že ano. 

 

Na které škole jste učila, než jste 

nastoupila na naši školu? 

Ve Veselí nad Lužnicí v Mezimostí, 

jinak se jí říká „dvojka“. 

Proč jste si vybrala právě naši 

školu? 

Hlavně kvůli jednoduššímu 

dojíždění. 

Jak jste se cítila před první 

hodinou? 

Určitě jsem byla nervózní. Ale to asi 

každý učitel, který začíná na nové 

škole. 

Jak jste se dostala k učitelství? 

Postupně. Už odmala se mi líbily 

profese, které jsem viděla kolem 

sebe. Po návštěvě obchodu jsem se 

chtěla stát prodavačkou, když jsem 

byla ve druhé třídě dlouho 

v nemocnici, chtěla jsem se 

samozřejmě stát zdravotní sestrou, 

atd. Nejdelší dobu jsem ale strávila 

ve škole, takže vyhrálo učitelství  

Které předměty vlastně učíte? 

Aprobaci mám na matematiku 

a zeměpis, nově učím informatiku 

a pracovní činnosti.  

Bavily Vás předměty, na které máte 

aprobaci, už odmala? 

Matematika určitě – od školních let 

až do současnosti je to pro mě top 

předmět. Jen mě mrzí, že pro hodně 

žáků je matematika spíš strašákem. 

Zeměpis jsem zvolila jen kvůli tomu, 

že jsem potřebovala druhý předmět 

do kombinace. Cestu k němu jsem si 

musela najít. Líbí se mi na něm, že 

hodiny mohou být různorodější, 

živější a žáky víc baví. 

Jakou žačkou jste byla na základní 

škole? 

No… To by museli posoudit spíše 

moji bývalí učitelé, ale doufám, že 

dobrou.   

Baví vás učit na naší škole? Vidíte 

nějaký rozdíl mezi naší školou 

a školou bývalou? 

Jsou si hodně podobné, moc rozdílů 

zatím nevidím. 

Jste rodilá Soběslavačka? 

Ne, dětství jsem prožila v Sezimově 

Ústí.  

Jaké památky nebo místa se Vám 

v Soběslavi a okolí líbí? 

Já jsem spíše na přírodu, takže 

Svákov, Lužnice, lesy v okolí... 

Jaká je vaše nejoblíbenější česká 

a světová osobnost? 

S tou světovou to bude horší, tu asi 

nemám, ale mou nejoblíbenější 

českou osobností je určitě Jára 

Cimrman a jeho duchovní otec 

Zdeněk Svěrák. 

Jaké máte koníčky? 

No, vzhledem k mému pracovnímu 

vytížení a početné rodině mi moc 

času nezbývá. Ale když mi ten čas 

vyjde, nejraději vezmu do ruky 

nějakou knihu. 

Cestujete ráda? 

Ano. Ráda poznávám nová místa. 

Raději po České republice nebo po 

zahraničí? 

Někteří to budou považovat za 

neuvěřitelné, ale raději po České 

republice. U nás je spousta krásných 

míst, naše hory, lesy, rybníky, …. To 

je prostě pohádka. 

 

Máte nějaké vysněné místo, kam 

byste se chtěla jednou podívat? 

To asi nemám. Lákala by mě všechna 

místa, kde je hezká příroda a málo 

lidí. 

 Lucie Melounková 8.B 
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Slavíte Halloween? 

   

 

 

 

  

Ema Kovářová, 3.A 

Se třídou Halloween slavíme. Doma 

moc ne, ale vyřezáváme dýně a 

děláme ozdoby. 

Julie Hryzáková, 4.B 

Ve škole slavíme Halloween. Doma 

ne, ale zdobíme. 

Daniel Kolací, 5.A 

Jako třída Halloween slavíme. 

Doma ho slavím spíš jen já, ale 

vyzdobíme to tam všude 

Andrea Kostečková, 8.B 

Se třídou Halloween neslavíme. Doma 

taky moc ne. Spíš jen vyřežu dýni, ale 

neslavíme ho. Na Dušičky asi jako každý. 

Dojdeme na hroby zapálit svíčky, ale jiné 

tradice neprovozujeme. 

Věra Ježková 

Halloween neslavím, ani do hodin ho 

nezapojuji. Na Svátek zesnulých dojdu na 

hrob zapálit svíčku, na zesnulé 

zavzpomínám, ale že bych to nějak slavila, 

to se říct nedá. 

 Lucie Melounková 8.B 



- 16 - 
 

Miroslav Drs: Nejlepším zážitkem je záchrana života 

V časopisu Klubko většinou naleznete velké množství rozhovorů s lidmi, se kterými se máte možnost 

potkat ve škole. Nyní zavádíme něco nového. V rámci nové rubriky budete mít možnost seznámit se 

s lidmi, které ve škole potkáte málokdy, o to častěji je ale můžete vidět v ulicích Soběslavi. Jako prvního 

„vyzpovídaného“ jsme vybrali vrchního strážníka soběslavské městské policie pana Miroslava Drse.  

 

Na jaké školy jste chodil? 

Na Základní školu Komenského, tam 

kam chodíte vy, potom střední 

školu, dneska je to vlastně Centrum 

odborné přípravy (COP) v Sezimově 

Ústí, a potom už jsem nechodil 

nikam, protože už mě nikam 

nechtěli. 

Jakým jste byl žákem? 

Průměrným? 

Které předměty jste měl rád a které 

jste nesnášel? 

To se asi takhle nedá úplně říct. 

Pokud ty méně oblíbené, tak dejme 

tomu ty jazyky, ale zase dneska už se 

ty jazyky hodí, takže už mi zase 

spadly do těch oblíbenějších věcí.  

Jinak jsem měl rád vše, co se týkalo 

matematiky, fyziky a sportu. 

Jaké máte koníčky? 

Sport všeho druhu, cestování, 

kynologie, různě. Řekl bych, že 

koníčky se vyvíjejí podle věku. 

Jste Soběslavák? 

Ano. 

Jak dlouho pracujete u městské 

policie? 

28 let. 

Na jaké pozici jste? 

Na pozici vrchního strážníka nebo 

velitele MP. 

Jak jste se na tuto pozici dostal? 

Tím, že jsem se v době, kdy se MP 

zřídila, dostal k výběrovým řízením 

na post strážníka a posléze na post 

vrchního strážníka. 

Trvalo Vám dlouho, než jste se na 

tuto pozici dostal? 

A co je dlouho? 

Řekněme 3 roky? 

To určitě ne. V podstatě během tři 

čtvrtě roku. 

Chtěl byste pracovat někde jinde 

než u MP? 

To se taky takhle nedá asi říct. 

Samozřejmě, že bych měl představu 

i o jiných povoláních, ale protože 

tuhle práci vykonávám už poměrně 

dlouho, tak nepočítám s tím, že bych 

ji do blízkého budoucna měnil. 

Co má za úkoly MP nebo co dělá? 

Náplň práce je v podstatě 

specifikovaná v zákoně o MP, kdy 

jsou vyjmenovány pod paragrafem 

zhmotnění strážníků a jejich náplň. 

Když to shrnu do jedné věty, tak je 

to vlastně veřejný pořádek ve 

městě, ve  kterém působí 

katastrálně, anebo v přilehlých 

obcích, které mají veřejnoprávní 

smlouvu. 

Už jste někdy musel při svém 

povolání použít služební zbraň? 

Ano, ale jenom pouze jako hrozbu. 

Nestřílel jsem. Ale pokud se ptáte, 

jestli byla použita tady v Soběslavi 

ke střelbě, tak taky ano. Ale to 

pouze v jednom případě, a to na 

útočícího psa. 

Je práce u MP obtížná? 

Určitě, z několika důvodů. Jedním 

z důvodů je ten, že už půl roku 

vypisujeme výběrové řízení na  post 

strážníka  a zatím ten zájem byl 

minimální. Druhá věc, že je tam 

požadováno středoškolské vzdělání 

a ten strážník musí dneska 

v současně platném zákoně 

atestovat. Každých 5 let musí udělat 

zkoušku na Ministerstvu vnitra. 

Byl jste někdy v nějakém nebezpečí 

v rámci práce? 

Určitě. 

 

Jak funguje spolupráce MP a PČR? 

Jste konkurenti? 

Konkurenti určitě nejsme, rozhodně 

je to na bázi spolupráce.  Ne vždy to 

takhle bylo, protože v době, kdy MP 

vznikala, to spíše působilo jako 

konkurence, nebo to bylo vnímáno 
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konkurenčně pro Policii České 

republiky. V současné době určitě 

ne. Minimálně tady v Soběslavi 

máme tu spolupráci poměrně 

slušnou. Mezi strážníky MP je 

nemálo bývalých policistů. 

Jaký je Váš nejlepší a nejhorší 

zážitek v rámci služby u MP?  

To se asi úplně nedá specifikovat, 

nejlepší bude asi určitě záchrana 

života. Nejhoršími zážitky jsou děti 

v ohrožení nebo potom nějaké 

agresivní chování pachatele, kdy se 

musí zasahovat, tak, aby mu nebylo 

zbytečně ublíženo, ale musíte ho 

zpacifikovat. 

Slyšeli jsme, že máte na MP skútr, 

máte ho trvale? 

Nemáme. Máme ho zapůjčený 

jenom na 3 měsíce, je to akce firmy 

E-ON, která  nám ho na 3 měsíce 

zapůjčila. Řekl bych, že jde spíše 

o takovou promo akci, než o to, aby 

strážníci chtěli ten skútr mít. Ale na 

druhou stranu, docela dobrý 

pomocník do města, na to rychlé 

přemístění, kdy nepotřebujeme řešit 

nutné věci, ale pouze něco 

zdokumentovat  nebo něco si ověřit. 

Na to je dobrý, ale jinak bychom si 

představovali jiné jednostopé 

vozidlo než skútr.  

Jste tedy se skútrem spokojeni? 

 Jak říkám, je to takové  půl na půl. 

Ano, pokud se jedná o pohyb ve 

městě, kde ten strážník nepotřebuje 

řešit nějaké nutné záležitosti 

a ověření. Nebo pokud se chce 

někam rychle dostat, například  na 

přechod pro chodce. Tam já třeba 

jezdím, protože  mi  ta přechodová 

vzdálenost zbytečně zabírá čas. 

Otázkou je, jestli je  vhodný, protože 

třeba  na chatové oblasti nebo na  

kontroly vzdálenějších míst mimo 

centrum nebo mimo zpevněné 

vozovky dobrý není. A tam bychom 

to zrovna potřebovali.  

 

Jezdíte se skútrem asi nejspíše 

každý den. 

Podle potřeby.  

 

 

Zasmějte se s Klubkem   Černý humor pro odvážné 

I v předchozích vydáních Klubka byla sekce „Vtipy“. Je na čase je však trochu okořenit. Vtipy berte 

s rezervou. Byly sepsány pouze pro zasmání, ne za účelem urážek a zesměšnění různých ras, menšin 

a případně i zvířat. Ti, co nemají černý humor rádi, tak tuto sekci přeskočte. Každopádně vám tu černý 

humor ve zkratce představíme: Černý humor je jak nohy. Někdo je má, někdo ne. 

 

Jedou dva chlapi na motorce. Jeden bez vlasů, druhý 

bez nohou.  

Ten bez vlasů volá na beznohého: ,,Hele, šlápni na to, 

ať mi vlajou vlasy…” 
 

Přijde malý Janko ze školy a volá na otce: Tatí, dostal 

jsem pětku, snad mě nehodíš do šachtýýýýýýýý…. 
 

“Můj děda zemřel v koncentračním táboře.” –  

“To mě mrzí” 

“Spadl ze strážní věže...” 
 

Když už koník nemá kuráž, bude z něho dobrý guláš. 
 

Když jde koník po pásu: “Děti, kdo chce klobásu?” 
 

Přijdu na paralympiádu, rozhlédnu se… nikde ani noha. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Chudák 

hrobař! 
 

Jak to udělat, aby se vlk 

nažral a koza zůstala 

celá? No přece mu 

předhodím ovci. 
 

Číšník přijde k hostovi: 

“Zde vám nesu váš 

turecký guláš.” 

“Proč zrovna turecký?” 

Ptá se host. 

“Pes se jmenoval 

sultán…” 

Amelia Reichmanová 6.A  

 Lucie Melounková 8.B 

Radim Vopava 9.B, Tereza Weberová 9.A 



- 18 - 
 

Groove Army: Masky nosíme, aby lidi byli bez starostí 

V září proběhly v našem městě Soběslavské slavnosti. Pokud jste je navštívili, mohli jste si užít vystoupení 

hudebníků, kuchařů, kouzelníků, apod. Členové naší redakce byli také „v práci“ a vyzpovídali pro vás 

jednoho z vystupujících – Tokhiho z bubenické formace Groove Army.  

 

Kde jsi studoval?  

Chodil jsem v Teplicích napřed na základku s rozšířenou 

hudebkou, potom jsem zvažoval konzervatoř, ale 

nakonec jsem odmaturoval na hotelovce, obor 

hotelnictví a turismus.  

Studoval jsi někde nějakou školu, která se týkala hudby 

nebo jak ses naučil hrát?  

Jezdil jsem za lektory za hranice, občas přijížděli oni sem, 

mimo tedy základku a ZUŠku jsem navštěvoval různé 

specialisty soukromě. Nejvíc mi do hraní ale dala potom 

praxe s kapelami.  

Jak jste začínali se skupinou Groove army?  

Měl jsem najít skupinu několika lidí a měl jsem za úkol 

z nich udělat velkou profesionální skupinu bubeníků, 

která by měla hrát pro veškerou veřejnost (školy i firmy). 

Lidí na začátku bylo samozřejmě málo (10 – 15), časem 

se Groove army proslavilo a lidi se začali hrnout. Nějaký 

čas to samozřejmě chtělo, ale nakonec se nám to 

povedlo.  

Jak dlouho hrajete?  

Už nějakou chvíli to je.  Přesně je to 7 let. Za tu chvíli 

jsme měli spoustu koncertů pro různé firmy, školy (i pro 

tu vaši), ale taky třeba města.  

Proč zrovna Groove army?  

„Groove“ je základní výraz pro rytmus, „army“ protože 

je nás hodně a máme stejné oblečení i masky, hrajeme 

na stejné nástroje.  

Proč nosíte masky?  

Všichni máme problémy, starosti a potíže. Při pohledu 

na naše masky by všem měl slézt stres, starost a potíže 

z těla. Proto nosíme masky, aby byli lidé při koncertu bez 

starostí a aby byl koncert plný napětí, radosti a štěstí.  

Hrajete na jiné nástroje?  

Samozřejmě většina hraje i na jiné nástroje. Hrajeme 

třeba na klávesy, basové kytary, housle a jiné různé 

nástroje. Na živých vystoupeních, koncertech i pro různé 

firmy hrajeme na to, co máme po ruce.  

Už jste byli v Soběslavi?  

Zde v Soběslavi  nejsme poprvé a díky vaší škole jsme 

sem přijeli s koncertem na Soběslavské slavnosti. Lidé 

jsou zde moc milí, proto sem jezdíme tak rádi.  

Jste hodně známí?  

Nejsme tak známí jako třeba Karel Gott nebo Helena 

Vondráčková, ale někteří nás stejně musí znát. A to jak 

v Česku, tak i na Slovensku. A to díky soutěži 

Československo má talent, kde jsme také vystoupili 

a kde jsme předvedli své nejlepší vystoupení Royal 

squadale.  

 

Přihlašte se do soutěžních pořadů TV Klubko! 

Již jsme vás informovali o založení nové TV Klubko. Pokud si myslíte, že 

skončíme u pár rozhovorů, jste na omylu. Přemýšlíme o pravidelném natáčení 

soutěžních vědomostních pořadů (Riskuj, AZ kvíz, apod.). Chcete se zúčastnit? 

Přihlašte se prosím u šéfredaktora Radima Vopavy (9.B), u vedoucího redakce (Lukáš Lis) nebo na e-mailu 

casopisklubko@gmail.com. Nebojte se toho, bude to legrace   

Adam Vavřík, 8.B 

mailto:casopisklubko@gmail.com
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Jak se mají noví prvňáčci? 

Naše škola s novým školním rokem přivítala i nové žáčky. Otevřeli jsme tři první třídy. Podle 

třídního 1.C, pana učitele Drachovského, jsou děti snaživé a hodné. Se čtením prý začínají 

první problémy, ale děti se snaží, takže s třídou je spokojený. Prvňáčci začali v listopadu psát 

do písanky, sčítají a odčítají do pěti a umí už sedm písmenek. Jak školu ale vnímají samotní 

žáci? To si přečtěte v následujících rozhovorech. 

 

Eliška Menglerová, 1.C 

Jak ses těšila do školy? 

Dobře. 

Máš tady 

nějaké 

kamarády? 

Martinku a 

Vašíka. 

Máš ráda 

paní 

učitelku? 

My máme učitele Drachovského, je 

hodný. 

Co se vám na něm nejvíc líbí? 

Hodiny a vlasy. 

Je lepší školka nebo škola? 

Škola. 

Co máš nejradši za předmět? 

Výtvarku. 

 

Viktorie Menhartová, 1.A 

Jak ses těšila do školy? 

Vůbec.  

Jakto? 

Protože 

tu s námi 

nemůžou 

být 

rodiče a 

nebaví 

mě 

úkoly. 

Je lepší školka nebo škola? 

Škola. 

Máš tady nějaké kamarády? 

Jo, Šarlotku, Kristýnku a Martinku. 

Co se ti líbí na paní učitelce? 

Ty vlasy. 

Co máš nejradši za předmět? 

Výtvarku. 

 

David Koblic, 1.A  

Jak se ti líbí ve škole? 

Dobře. 

Máš 

tady 

nějaké 

kamará

dy? 

Šarlotku 

a 

Kamilku. 

Máš ráda paní učitelku? 

Jo. 

Naučil ses tady něco? 

Matematiku. Ale tu jsem uměl, když 

mi byli tři. 

 

Michal Kostrba, 1.B 

Jak ses těšil do školy? 

Moc ne. 

Jakto? 

Protože se mi nechce vstávat. 

Jak se ti tu 

líbí? 

Dobře. 

Máš rád 

paní 

učitelku? 

Jo. 

Je lepší 

školka nebo škola? 

Škola. 

Co jste se tady už naučili? 

Písmenka (s, l, m, a, e, o, p) 

Co máš nejradši za předmět? 

Výtvarku. 

 

Martina Malíková, 1.C 

Jak ses těšila do školy? 

Dobře.  

Máš tady 

nějaké 

kamarády? 

Vanesku, 

Elišku, 

Vaška a 

Fandu. 

Naučili jste se tady už něco? 

Jo, písmenka. 

Co máte nejradši na panu učiteli? 

Když nekřičí. 

Co máš nejradši za předmět? 

Matematiku. 

 Barbora Suchanová a Tereza Kobaníková 8.A 
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