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V tomto čísle se dočtete… 

… zajímavosti ze života TGM 

… jak nám chutnalo v novém bistru DoBříška 

… jak si jednoduše a rychle vyrobit krásnou podzimní sovičku 

… a spoustu dalšího!
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Milí čtenáři, 

po prázdninách jsme se opět sešli ve škole a přišel čas na 

nové vydání školního časopisu. V tomto čísle vám 

přinášíme křížovky, hádanky, kvízy a hlavně něco o České 

republice. Toto číslo je speciální, protože tento rok 

slavíme výročí 100 let od založení Československa. Tato 

příležitost se už nikdy nenaskytne, tak to pořádně oslavte! 

Julča 

 

 

 

  



 4  
 

Zajímavosti z období vlády českých a československých prezidentů 

Naši republiku vedlo několik prezidentů. Bylo jich celkem jedenáct. 

1. Tomáš Garrigue Masaryk (1918–1935)  

První československý prezident. Čechy, Morava 

a Slezsko se staly republikou. 

2. Edvard Beneš (1935–1938) 

Po boku Tomáše Garrigua Masaryka byl Beneš jedním 

z vůdců prvního československého odboje 

a zakladatelů Československé republiky. 

3. Emil Hácha (1938–1945) 

Po vytvoření protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem ke dni 15. března 1939 

byl protektorátním státním prezidentem až do roku 1945. 

4. Edvard Beneš (1945–1948) 

Jako prezident dvakrát abdikoval, poprvé v roce 1938 pod tlakem situace po uzavření 

Mnichovské smlouvy. 

5. Klement Gottwald (1948–1953) 

Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty byl zvolen prezidentem Československa. Byl přímo 

odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců 

a dalších nevinných lidí. 

6. Antonín Zápotocký (1953–1957) 

Antonín Zápotocký se stal druhým československým 

komunistickým prezidentem po Klementu Gottwaldovi. 

7. Antonín Novotný (1957–1968)  

Vyučil se strojním zámečníkem, poté pracoval jako dělník.  
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8. Ludvík Svoboda (1968–1975) 

Když zemřel Antonín Zápotocký, čekalo se, že novým 

prezidentem bude Viliam Široký. 

9. Gustáv Husák (1975–1989) 

Byl československý politik slovenského původu, vysoký 

představitel vládnoucí Komunistické strany Československa. 

10. Václav Havel (1989–2003) 

Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Působil 

v Divadle Na zábradlí, kde jej proslavily jeho hry.  

11. Václav Klaus (2003–2013) 

Spoluzakladatel Občanské demokratické strany. Poté se na čtyřleté období stal předsedou 

dolní komory parlamentu a později zastával úřad prezidenta České republiky. 

12. Miloš Zeman (od 2013) 

Působil jako předseda České strany sociálně demokratické. 

Připravila Sofi 
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Pogrom v Holešově (3. až 4. prosince 1918) 

(pogromy = rasové nepokoje zaměřené proti židům) 

Po vzniku republiky žilo v Holešově asi 850 židů, měli tu synagogu, hřbitov, domy, obchody, 

obec… Někteří z nich ještě pamatovali poslední pogrom v roce 1899. V neklidné, neuspořádané 

době dozvuků světové války, kdy se hledali viníci této mizérie, nad holešovskými Židy opět visela 

hrozba pogromu. Židi přece mohou za všechno – za války nebojovali, byli v kancelářích, 

nahromadili obrovské majetky, posmívali se prý Čechům, že se po válce budou muset učit 

německy. Kroměřížské noviny Haná psaly něco v tom smyslu, že všichni Židé musejí do 

Palestiny, že v našem novém státě nemají co pohledávat… 

Holešovský pogrom byl pečlivě připravován, pogromisté záměrně přerušili telegrafní a telefonní 

spojení Holešova s okolním světem – kde jinde než v hospodě. Na židy se v hostinci u Gruthardů 

chystali přiopilí místní občané a vojáci. Ti už se delší čas mezi Kroměříží a Holešovem bezcílně 

potulovali. Jeden z inspirátorů akce podle svědectví vyřvával: „Tak co bude se židy? To se nesmí 

nechat! Všichni musejí pryč! Máme tu vojáky, a ti na ty židáky půjdou s námi… Seš vlastenec? 

Když seš vlastenec, tak nemůžeš stát stranou, až půjdeme na Židy!“ Pogrom začal před půlnocí 

3. prosince, byl zrovna pátý den židovské slavnosti světel Chanuka… 

Ze všech stran se skupiny ozbrojenců řítily do židovské čtvrti. Mnozí byli sice značně opilí 

a rozjaření, ale celý útok byl dobře organizován – útočníci byli rozděleni do oddílů, které měly 

vlastní velitele. Stříleli z pušek do oken židovských domů, později do nich vnikali a terorizovali 

jejich vystrašené obyvatele. Hlavním cílem většiny účastníků této zákeřné akce bylo vlastní 

obohacení – nutili Židy k vydávání finanční hotovosti a nejrůznějších cenností, prohledávali jejich 

byty a hledali tajné skrýše, někteří brali vše, co jim přišlo pod ruku (peřiny, nábytek, hodiny, 

cigarety, kávu, mouku). Jiní během pogromu jen ukájeli svůj chtíč (znásilňování) nebo ničitelské 

vášně (ničení židovských knih, zapálení továrny). Brzy se zvěsti o pogromu rozšířily do širokého 

okolí a přijížděly prázdné vozy, které po chvíli odjížděly plně naloženy, pro kořist dokonce 

přibíhaly i ženy a dokonce malé děti… Během tohoto běsnění byli Židé biti a proslýchalo se, že 

někteří byli dokonce pogromisty zabiti… 

První vojenská posila v počtu 120 mužů, která měla pogrom zastavit, dorazila do Holešova 

z Kroměříže v pět hodin ráno – velitelům Albínovi a Bedřichovi Matuškovým bylo však brzy 

jasné, že situaci nezvládnou. Pokoušeli se dav vytlačit z obchodů, hasit požáry, ale nakonec byli 

obklopeni ozbrojenými tlupami a museli ustoupit k nádraží. Tam po několika hodinách dorazila 

další posila o 132 mužích až z Brna. Teprve potom opět vyrazili vojáci na náměstí a do přilehlých 

ulic a k večeru se jim konečně podařilo vyčistit ulice od drancováním již značně unavených 

pogromistů. Pogrom skončil, opozdilci odnášeli poslední zbytky nakradených věcí. V židovské 

čtvrti se rozhostilo mrtvolné ticho, které bylo tu a tam přerušeno zoufalým nářkem obětí… 

Z webu Moderní dějiny převzali Lukáš a Vláďa 
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Jak se žilo před sto lety? 

Mzdy 

1919 horníci – 155–600 korun měsíčně (dle kategorie) 

zaměstnanci – 135–260 korun měsíčně 

zemědělští dělníci – odměna v naturáliích + 50–90 korun měsíčně 

 

Ceny potravin, průmyslového zboží a služeb 

1928 

chléb (1 kg) – 3,40 korun    košile pánská – 24,92 korun 

brambory (1 kg) – 0,95 korun   oblek pánský – 698,33 korun 

vepřové maso (1 kg) – 16,90 korun  oblek dámský – 571,67 korun 

mléko (1 l) – 1,95 korun    boty – 100 korun 

máslo (1 kg) – 25,75 korun    jízdné (20 km vlakem) – 4,40 korun 

vejce (1 ks) – 0,85 korun    jízdné (tramvaj) – 1,20 korun 

cukr (1 kg) – 6,20 korun    stříhání vlasů – 4,00 korun 

pivo (1 l) – 2,90 korun 

 

 

 

 

 

Podle speciálního vydání časopisu Respekt: 1918-1938. Zrození, budování, pád. 

Příběh vzniku a zániku první republiky připravili Vláďa a Lukáš 
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Tomáš Garrigue Masaryk 

Připravila Eliška B. 
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Tomáš Garrigue Masaryk – kvíz 

1. TGM měl koně, který se jmenoval… 

A. Viktor  

B. Hektor  

C. Zetor 

 

2. Byl TGM ve škole „kvítko“?  

A. Ano  

B. Ne 

 

3. TGM měl manželku, jmenovala se… 

A. Charlotte Garrigue 

B. Šárka Garrigue 

C. Štěpánka Garrigue 

 

4. TGM se narodil… 

A. 17. března 1850 

B. 7. března 1850 

C. 27. března 1850 

 

5. Kdy TGM zemřel?  

A. 4. září 1937 

B. 14. září 1937 

C. 24. září 1937 

 

6. Jak se jmenoval 

Masarykův nástupce? 

A. Jan Masaryk  

B. Edvard Beneš  

C. Emil Hácha 
 

 

 

ŘEŠENÍ: 1 B, 2 A, 3 A, 4 B, 5 B, 6 B 

Připravily Eliška B. a Péťa 



 10  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 11  
 

Křížovka 

1. Jaké měl TGM povolání? 

2. Podzimní barva 

3. „Lékař“ jinak 

4. Roční období 

5. Co na podzim opadává? 

6. Kdo slaví svátek 5. 11.?  

 

 

 

 



 12  
 

Recenze: Dobříšské bistro DoBříška 

Ve čtvrtek 20. září jsme se vydali do 

dobříšského bistra Do Bříška. Dali jsme 

si sendvič s máslem šunkou, sýrem 

a zeleninou a jogurt s medem, 

čerstvým ovocem a müsli. Sendvič byl 

moc dobrý, ale na náš vkus moc drahý 

(55,-), proto mu dáváme 8 bodů z 10. Dále jsme recenzovali jogurt, který stál 

45,-. Jogurt byl dobrý, ale chtělo by to více ovoce, proto mu dáváme 9 bodů 

z 10.  V DoBříšku jsme se cítili velmi uvolněně a klidně. Obsluha byla příjemná, 

velice usměvavá a celou dobu našeho pobytu si s námi povídala. Potkali jsme se 

zde s Ester Kubátovou, na rozhovor s ní se můžete těšit v prosincovém čísle 

našeho časopisu. Dále si můžete vyhledat instagram bistra. 

Dohromady dáváme bistru DoBříška 8 bodů z 10. 

Dobrou chuť vám přejí Kuba a Julča 

 

 

 

 

Postřehy z hájovny: 

Podzim v lese 

Les: V lese je klid, nádherná 

příroda a to nejdůležitější – 

krásná lesní zvířátka. 

Město: Jezdí tam automobily, 

není tam klid a ani hezká 

příroda. Všude jsou budovy, 

a tak zde bohužel nepotkáme 

moc zvěře. 

Srovnání: V lese je na podzim krásně, na cestách je tolik různobarevného listí 

a kolem cest pobíhají zvířata. Jelenovi končí říje 4. listopadu, ale daňkovi teprve 

začíná. Ve městě není moc stromů ani zvěř. 

Připravila Péťa 
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Rozhovor s panem ředitelem Jaroslavem Motejlkem 

Dobrý den pane řediteli, 
slavíme výročí 100 let od 
vzniku Československa. 
Chtěl byste čtenářům 
některý z momentů roku 
1918 připomenout? 
Alespoň ,,muže 28. října‘‘ – 

Antonína Švehlu, Františka 

Soukupa, Jiřího Stříbrného, 

Aloise Rašína, Vavro Šrobára, 

tj. představitele Národního 

výboru, který vyhlásil 

nezávislost Československa. No a samozřejmě 14. listopad 1918, tj. volbu prvního 

československého prezidenta TGM. 

Naše škola už oslavila sto let před téměř dvaceti lety. Mohl byste nám říct 
něco o jejím založení? 
Naší škole je letos 119 let, byla předána do užívání 28. září 1899. Pouze bych chtěl 

připomenout, že plány pro novou budovu byly namalovány v roce 1895, v roce 1897 

byla zahájena stavba a již za dva roky v roce 1899 byla budova uvedena do provozu.  

Jak dlouho jste ředitelem naší školy? Co je na Vaší práci nejzajímavější? 

Ředitelem školy jsem od 1. srpna 2001. Vlastně ne, po konkurzu od 1. srpna 2018 

I pro mne, jako ředitele školy, je však nejzajímavější a především nejhezčí práce 

s vámi, s dětmi. 

Jak bude podle Vás naše škola vypadat za dalších sto let? 

Těžká otázka. Odpověď na ni není vůbec jednoduchá, neboť systém vzdělávání se 

v podstatě nezměnil několik století. A po mně chcete, abych vám řekl, jak bude škola 

vypadat za dalších sto let? Budou tu vůbec ,,live“ učitelé? Nebudou místo nich učitelé 

– roboti, kteří budou žáky provázet chaosem moderního světa 22. století? Nerad bych 

dál fantazíroval, omlouvám se. 

A otázka na závěr: Na jakou událost z roku 2018 podle Vás budou lidé 
vzpomínat za sto let? 
No tak jistě si připomenou 200 let od vzniku Československa. Pokud jde o dobříšskou 

veřejnost, budu rád, připomenou-li si z obecní kroniky dokončení přístavby základní 

školy a rekonstrukci varny školní jídelny v roce 2018. 

Děkujeme za rozhovor! 
Péťa a Sam  
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Pianista 

Ať se snažíte, jak chcete, smlouvy s ďáblem nikdy nedopadají dobře. Bohužel jsem na tohle 

musel přijít po zlém, a teď? Je ze mě monstrum. Vše, čeho jsem si vážil, mi najednou 

proklouzlo mezi prsty; nic už není tak, jak by mělo být. Měl jsem být s NÍ. A měli jsme se mít 

tak rádi. A teď je pryč… a vše, co mi ještě zbylo, je jen tohle hloupé piano. Ačkoli ho nesnáším 

tak, tak moc… je mým úkolem na něj hrát do konce mého zpropadeného života na téhle 

planetě. 

Byl jsem poměrně zámožný muž. Měl jsem nějaké ty peníze, pěkný dům a mé krásné auto 

mělo takové osobní kouzlo, že jsem jen díky němu mohl mít, jakou ženu bych chtěl. Můj zrak 

ale spočinul na ní, na Alici. Byla to tak nádherná žena. Její bohaté hnědé lokny, splývající 

v pramenech, a ty její jantarové oči. Její krása se ani slovy popsat nedá. Bohužel jsem nebyl 

její typ. Já přelétával z jedné ženy na druhou, zatímco ona preferovala stabilní vztah. Miloval 

jsem svůj život v luxusu, ale ona by si nejraději vystačila pouze s malým městským bytem. 

Zbožňoval jsem hudbu na diskotékách, zatímco ona zbožňovala zvuk klasického piana. Vůbec 

o mně nevěděla, a to mě na ní přitahovalo ještě více. Byla něčím, co jsem si nikdy nemohl 

dovolit, a právě proto jsem po ní tak toužil. 

Rozhodl jsem se, že ji zaujmu tím, že se naučím hrát na piano. Vím, že většina lidí by prostě 

za ní šla a oslovila ji, ale to zkrátka nebyl můj styl. Chtěl jsem, aby ke mně vzhlížela, abych byl 

jejím idolem. A tak jsem to zkusil… a pěkně to podělal. Ukázalo se, že na hraní na piano jsem 

vůbec neměl buňky a už úplně mi chyběl hudební sluch. Rozhodl jsem se si o tom promluvit 

s kamarády. Samozřejmě se mi vysmáli a říkali mi, že jsem hlupák, když na to jdu takhle. Ale 

já ji opravdu chtěl a jediná možnost, jak se k ní dostat, byla právě přes hraní na piano. Potom 

jeden můj kamarád řekl něco, co mě donutilo se zamyslet. 

„Copak nevíš, že všichni talentovaní 

lidi prodali svou duši ďáblu?“ Vím, že 

si jen dělal legraci, ale co když? Co 

kdybych mohl prodat svou duši za 

hudební talent… To už by se do mě 

musela zamilovat, že? 

Sbíral jsem informace o vyvolávání 

samotného pána pekel jak zběsilý. 

Samozřejmě, že jsem našel spoustu 

varování, abych to nedělal, že se stane 

něco zlého a podobné hlouposti. 

Rozhodl jsem se rituál uskutečnit 

o půlnoci, protože to byl perfektní čas 

pro to, aby mě nikdo nerušil. Po 

mnoha pokusech se stále nic nedělo… 

nebo se to alespoň tak zprvu nezdálo. 
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Něco tam bylo, bylo to sice neviditelné, ale cítil jsem to. Tak jsem požádal o uzavření 

smlouvy. Zahihňalo se to a zasmálo a nakonec i souhlasilo. Dostal bych hudební talent 

a dostalo by to na oplátku mou duši a vše, co jsem musel udělat, bylo podepsat smlouvu. 

Jednoduchý úkol, ale celá ta listina byla dlouhá asi jako pravidla a podmínky u aplikací, takže 

jsem to nečetl a prostě jsem to podepsal dole na kraji. 

Zanedlouho jsem zjistil, že jsem si to přeci jen měl přečíst. Ksakru, byl jsem to ale hlupák. Jak 

démon řekl, byl jsem úžasný. Měl jsem takový talent, že jsem hudbu hrál i psal a vše znělo 

nádherně. Zeptal jsem se vedení divadla, jestli by mi neotevřeli dveře, abych mohl zahrát své 

nádherné, uklidňující skladby a překvapivě souhlasili. Moc dobře si pamatuji, jak moc jsem 

byl ten večer nervózní. Seděla tam vůbec? V davu jsem ji nespatřil; samozřejmě, že tam 

nebyla, byl jsem přeci jen nějaký amatér. Hrál jsem dlouhé hodiny, ale mně to připadalo jako 

minuty. Musím uznat, byl jsem sám ze sebe velmi nadšený. Když jsem skončil, zvedl jsem se 

od klavírní stoličky a uklonil se divákům, ale nic se neozývalo. Jen mrazivé ticho. Nehrál jsem 

snad dost dobře? Tlesknutí mě v mžiku vrátilo do reality. Vzhlédl jsem a spatřil jsem ji. To 

ona tleskala a postupně se k ní všichni ostatní přidali. Měli jsme menší after party, kde ke 

mně přišla a začala si se mnou povídat o tom, jak moc se jí líbilo mé vystoupení. 

Po té noci jsme si začali povídat skoro každý den. Ale po pár dnech… bylo na jejím hlase 

opravdu znát, že je každým dnem slabší a slabší. Začaly přicházet zprávy, že lidé začali umírat 

jako mouchy poté, co mě viděli hrát. Nemohl jsem s tím vůbec nic udělat. Doufal jsem, že to, 

co se dělo s Alicí, nebyla moje chyba, že to nebylo to samé, co se dělo s ostatními. Ale běda, 

ubohá dívka zesnula ve spánku. Doktoři nic neobjevili, a tak nemohli přesně určit příčinu 

smrti. Prostě řekli, že usnula a už se neprobudila. Byl a stále jsem naprosto zničen. Ta, kterou 

jsem miloval… Už jsem ji měl na dosah a najednou prostě… zmizela. 

Rozhodl jsem se toho zatraceného démona vyvolat znovu. Však já už ho přinutím, aby mi 

řekl, co se to se všemi stalo. 

„Někdo nedočetl smlouvu až do konce, hm?“ smála se ta věc mému neštěstí. Ale měl pravdu, 

skutečně jsem ji nedočetl celou. Zeptal jsem se, jestli ji mohu vidět, a démon mi vesele 

vyhověl. Tentokrát jsem si to přečetl celé a konečně jsem si toho všiml. Zavazuji se svému 

klientovi dát úžasný hudební talent, ale hudba, kterou stvoří, přinese jen neštěstí všem, kdo si 

ji poslechnou, následované smrtí. Přeci jen jsem za její smrt byl zodpovědný… já. Už jsem 

nikdy nechtěl na žádné piano hrát, nechtěl jsem, aby kvůli mně trpěli ještě další lidé. 

A tak, kdykoli narazíte na prázdné divadlo s osamoceným pianistou hrající své nádherné, ale 

zároveň uklidňující skladby, zacpěte si uši a v klidu vyjděte ven. Nic neříkejte a nikdy 

nedoposlouchávejte skladbu do konce, nebo skončíte jako ostatní, mrtvi. 

Povídku upravil Kuba 

Zdroj: http://creepypastapreklady.blog.cz/1703/pianista 
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Připravily Terka 

a Justy 
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Připravil Kuba 

 

Vtipy, které opravdu (ne)jsou vtipné… 

Plave si takhle kapr v medu a říká: „Hůůůstý." 

Genialita je opít šneka tak, aby netrefil domů. 

Šli dva a prostřední říká: „My čtyři jsme dobrá pětka.“ 

  „Je konec,“ řekla buchta a vyhodila tvaroh z podnájmu. 

 „Tvoje zuby jsou jako hvězdičky. Žlutý a daleko od sebe.“ 

Pepíček dostal na Vánoce granát a je z toho chudák celý pryč. 

Jdou dvě sušenky a jednu přejede auto. Ta druhá říká: „Pojď a nedrob!“ 

Připravili Lukáš a Vláďa 

Víš, proč se blondýnky bojí podzimu? 

Protože se sbírají prázdné makovice... 

K čemu jsou padající komety? 
Aby dělaly pralidem díry na mamuty. 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 

Čemu se říká „politický podzim”? 
Když se ze zelených stávají červení. 
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Na sovičku budete potřebovat: roličku od toaletního papíru, barevný papír, čtvrtku, 
nůžky a černý slabý centropen. 

Postup: 

1. Začneme tak, že si vezmeme roličku a barevné papíry. Vezmeme si libovolný barevný 
papír a vyznačíme si na něj výšku roličky. Naměřenou výšku papíru ustřihneme 
a ustřižený kousek papíru nalepíme na roličku. 

2. Poté si vezmeme ten samý barevný papír, na který jsme měřili výšku roličky, 
a nakreslíme na něj dvě stejná křídla (můžeme použít centropen na vyzdobení křídel). 
Křídla poté vystřihneme a nalepíme je na boky roličky. 

3. Namalujeme pírka (mohou vypadat jako listy), vystřihneme a nalepíme na přední část. 

4. Hlavičku vyrobíme, tak že obkreslíme dolní část sovičky. Tu pak vystřihneme 
a nalepíme na horní část. Na oči použijeme dvě malá kolečka, která jsme namalovali na 
čtvrtku a vystřihli je. Doprostřed centropenem namalujeme malá kolečka – zornice. 

5. Na zobák nám bude stačit malý trojúhelníček ze žlutého papíru. A ouška budou také 
dva trojúhelníčky z libovolného papíru. 

6. A teď už si sovičku můžeme někam vystavit 

Připravila Lenka 



 19  
 

A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace 

Anička – křížovka, ilustrace 

Eliška B. – TGM – kvíz, ilustrace 

Eliška Z. – křížovka 1918, ilustrace 

Julča – úvodník, recenze, ilustrace 

Justy – komiks, ilustrace 

Kuba – recenze, povídka, vtipy 

Lenka – vyrábění sovičky, podzimní křížovka, ilustrace 

Lukáš – článek o pogromu, vtipy 

Mari – ilustrace 

Péťa – TGM – kvíz, postřehy 

z hájovny, rozhovor, ilustrace 

Sam – rozhovor, ilustrace 

Sofi – spojovačka, článek 

o prezidentech, ilustrace 

Terka – komiks, ilustrace 

Vláďa – článek o pogromu, 

vtipy 
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