
 
 

 

 

 

 

Sametový speciál 2019 
 

V tomto čísle se dočtete… 

… jak prožíval pan Potměšil listopad 1989 

… co můžete zažít na workshopu organizace Post Bellum 

… jaké změny přinesla sametová revoluce Josefu Ladovi ml. 

… a spoustu dalšího! 
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Ahoj!  

Milí čtenáři, jsme moc rádi, že si po prázdninách čtete další díl 

našeho školního časopisu.  

V listopadu si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, a tak 

bylo téma tohoto čísla jasné:) Najdete tu osmisměrky, křížovky, 

články o školních akcích, rozhovor s panem Josefem Ladou mladším, další díl 

našeho příběhu na pokračování a také recept na výbornou dýňovou polévku.  

V tomto školním roce je nás v redakci málo – schází se nás většinou pět. Budeme 

rádi, když se k nám přidáte. 

Přejeme Vám hezké čtení a luštění a před Vánoci opět na viděnou! 

Lenka Š. 
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… s panem Josefem Ladou ml. 

 
 
 

Ve Staré Huti, kde bydlím, má chatu Josef Lada ml., vnuk 
slavného malíře Josefa Lady. Ve své práci se věnuje péči 
o dílo Josefa Lady a zařizuje, abychom si mohli kupovat 
kalendáře, pohlednice a další hezké věci s jeho obrázky. 
Každý rok od něho dostávám nástěnný kalendář, který 
nosím do školy, letos poprvé bude zdobit i naši třídu 6. C, 
kam jsem v září nastoupila. Zajímaly mě jeho zkušenosti 
s životem před sametovou revolucí a po ní a také 
samozřejmě informace o jeho slavném dědečkovi a jeho 
nejznámější pohádkové postavě, kocouru Mikešovi.  

Milý Pepo, co jsi nemohl dělat před rokem 1989 
a revolucí se to změnilo? 

Určitě jsem nemohl volně cestovat, legálně kupovat desky „západních“ kapel, 
svobodně se vyjadřovat, mít široký výběr v nákupu zboží, včetně potravin, 
a samozřejmě u nás mužů hrozila povinná vojenská služba. 

Vím, že máš rád muziku. Kterou zahraniční kapelu jsi po revoluci viděl 
koncertovat jako první? Jaký to byl zážitek?  

Tady se mně to trochu plete, protože na konci 80. let jsme v rámci uvolnění 
jezdili na koncerty zahraničních kapel do Maďarska, snad ještě před revolucí 
přijeli do Ostravy Uriah Heep. A po revoluci se už to rozjelo, namátkou Rolling 
Stones, Jethro Tull, Deep Purple, Black Sabbath, Bob Dylan, Aerosmith a mnoho 
dalších. Vyvrcholením první poloviny 90. let byl pro mě koncert Pink Floyd. 

Jaký obraz od tvého dědy máš nejraději? 

To jednoznačně říci nemohu, těžko se mně srovnávají Hastrmani, Ponocní, 
Hospodské rvačky, dětské pohádkové ilustrace, humoristické kresby a nemohu 
jistě opomenout ilustrace ke Švejkovi. 

Byl Mikeš jméno nějakého skutečného kocoura? 

Mikeš byl skutečný kocour v rodině Josefa Lady, později se stal pohádkovým 
hrdinou a od té doby se to v Hrusicích a okolí Mikeši jen hemží. 
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Co tvůj děda maloval nejraději? 

Řekl bych, že vše ze svých dětských 
vzpomínek, her, zimních krajin a zvyků. 
Rodné Hrusice a okolí mu byly celoživotní 
inspirací. 

Byly obrazy tvého dědečka někdy ukradeny? 
A pokud ano, jak to dopadlo? 

Bohužel ano, já „pamatuji“ tři krádeže 
z našeho hrusického Památníku, z let 1995, 
2000 a 2002. Podstatná většina děl se 
navrátila zpět. 

 

Děkuji za rozhovor! 

Eliška 
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Recept na dýňovou polévku 

 

Připravila Ema 

Křížovka na anglická slovíčka 

 

 

 

Připravila Eliška  
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Beseda s panem Potměšilem 

V pondělí 4. listopadu jsme my, žáci devátých 

ročníků, měli besedu o sametové revoluci. 

Navštívil nás herec Jan Potměšil, který nám 

povídal o tom, jak revoluce probíhala. 

Pan Potměšil nám vyprávěl své zážitky z té doby – mluvil o tom, jak se svými 

přáteli podnikali tzv. spanilé jízdy (jezdili různě po republice a říkali lidem 

o tom, co se děje v Praze). Povídal nám také o své autonehodě, o tom, jak to 

probíhalo na demonstracích, o tom, jak ho vyslýchali a podobně. 

Také jsme zhlédli film Z deníku Ivany A., který nám přiblížil celý rok 1989. 

Beseda byla velmi zajímavá a poučná, moc se nám líbila. Jsme moc rádi, že nás 

pan Potměšil navštívil a mohl nám předat své zkušenosti. 

Napsaly Katka a Klárka, externí redaktorky z 9. A 

 

A co říkali na besedu ostatní deváťáci? 

Sametová revoluce netrvala jeden den, byl to dlouhý proces. 

Chtěl, abychom si uvědomili, jak je dobré žít ve svobodné zemi. 

Podle mě je důležité si tyhle věci připomínat a být rád za to, kde žijeme, jen to nejspíš 

už moc lidí nezajímá. 

Štěstí existuje. 

Líbil se mi ten film. 

Máme si vážit života. 

V divadlech se hromadně stávkovalo. 

Když něčemu věříte, může se to splnit. 

I po autonehodě hraje divadlo a lyžuje. 

   Máme si vážit svobody a navzájem si pomáhat. 
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Potkal se s Václavem Havlem, nesl mu důležitý vzkaz. 

Chtěl, abychom si uvědomili, že socialismus je hrozná věc. 

Vcítil jsem se do něj – do toho prosince 1989 v den autonehody. 

Hodně si užívá život i přes to, co se mu stalo. Motivuje ostatní. 

I když mu to mohlo zničit kariéru, tak bojoval proti komunismu. 

Chtěl nám ukázat, že se máme mnohem líp než lidi, kteří žili v minulém režimu. 

Měl hodně malou šanci na přežití (7 %), dva roky byl v nemocnici. 

Motivoval nás k tomu, že máme dělat to, co opravdu chceme. 

Cestoval různě po Československu, aby se lidé dozvěděli o revoluci. Jel třeba i do 

masokombinátu. Šířil petice. 

Bál se, že bude mít problémy kvůli tomu, že měl u sebe knížku od zakázaného autora. 

Jel do Ostravy informovat lidi o demonstracích v Praze, protože chtěl změnit režim 

v Československu, cestou zpět měl autonehodu. 

Nemáme se bát vyjádřit vlastní názor. 
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Sametová křížovka 

Připravila Anička (v křížovce je malá chybička – objevíš ji?;)) 

 

 

 

 

 

•  

•   
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Už žádné tanky!  
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Workshop Zítra celá země 

V pondělí 9. 9. 2019 jsme měli místo vyučování workshop „Zítra 

celá země“ od organizace Post Bellum. 

Na začátku jsme se představili instruktorkám a šli dělat časovou 

osu. Rozdělili jsme se do dvojic a hledali jsme páry fotek a 

popisků, které znázorňovaly nějakou historickou událost. 

Seřadili jsme se v našich dvojicích do řady a představili naše 

fotky. 

V další části workshopu jsme si zahráli na žáky školy v době 

vlády KSČ. Každý jsme měli svou jmenovku a v naší skupině 

dělali třídní nástěnku. Pak nám instruktorky daly popis naší 

osoby, skupinu (radikálové, umírnění, …), rodinné zázemí, věk a jiné údaje o nás 

samých, abychom se tak mohli chovat. V pátek 17. listopadu 1989 byla 

demonstrace, radikálové a někteří umírnění se jí zúčastnili. V úterý ti samí lidé 

stávkovali. Pak byla další velká demonstrace a tento program skončil. 

Potom jsme dělali plakáty na věci, za které bychom byli ochotni demonstrovat my. 

Většina z nás dělala plakát na téma současného klimatu či přebytečných plastů, ale 

jedna skupina by ráda demonstrovala proti našemu premiérovi. Všechny plakáty 

jsme si představili a šli do kroužku. 

V kroužku jsme si říkali, co nás na hlavním programu workshopu zaujalo nejvíc, 

většinu z nás vcítění do naší role a tehdejší doba. Všem se nám workshop moc líbil 

a odnesli jsme si z něho spoustu nových vědomostí. 

                                                                                         Napsali Anežka a Kuba, 

externí redaktoři z 8. B 
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Zítra celá země – postřehy deváťáků 

Vzali vše hrou – a to mě bavilo. 

Příště by si lektoři mohli vzít kostýmy. 

Určitě bych to doporučila i jiným třídám a ještě bych si 

ráda vyzkoušela další (jiné téma). Bylo to moc zajímavé 

a bavilo mě to. 

Zábava – bylo to mnohem lepší než o tom mluvit, dokonale zpracované. Výborný 

přístup, atmosféra, zážitek. 

Zjistil jsem, že i v naší třídě můžeme všichni v pořádku pracovat a bavit se. 

Chtěla bych si někdy zkusit i workshop s tématem 2. světové války. 

Bylo to hodně interaktivní a vtipné. 

Dokážu se mnohem lépe zamyslet nad celou událostí, uvědomit si, jak lidé žili a že 

to měli těžké. 

Bylo by lepší, kdybychom v tom ještě pokračovali, vyzkoušeli si i tu stávku atd. 

Líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet, jak to asi vypadalo za komunistů. Vyměňovat 

si názory, radit se, … 

Přineslo mi to zážitek toho, jak to v té době chodilo, problémy a rizika té revoluce. 
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Fotografie z besedy s panem Potměšilem a ze zážitkového 

workshopu Zítra celá země 
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Mřížková šifra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Anička 
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Harry Potter – osmisměrka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Áďa 
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Zpěváci a kapely – osmisměrka  

 

Připravila Lenka Š. 



17 
 

Na hřbetech koní 

4. díl – Ztraceni 

Kdy skončil dlouhý rozhovor mezi 

dcerou a matkou, tak se Vyll s Lenkou 

začali domlouvat, co objednají 

k obědu. Nakonec si řekli, že bude 

nejlepší, když Lenka něco uvaří 

v kuchyni. Když to oznámili ostatním, 

tak se radovali, protože Lenka vaří 

výborně a jen občas. 

Po obědě Vyll připomněl, že zítra se už zase jede kempovat. Hned jak to Luys 

slyšel, zavolal svým rodičům, aby mu s sebou sbalili baterku, spacák, stan, menší 

polštář, sirky, knihu, špekáčky a něco k pití. Rodiče byli rádi, že Luys není takový ten 

kluk, co přijde domů ze školy a sedne si k počítači, tabletu nebo telefonu. I když je 

pravda, že někdy se podívá na nějaký ten pořad v televizi. 

Když přijel domů a viděl všechny ty kufry a tašky, tak se rozeběhl do kuchyně a dal 

mamince i tatínkovi pusu, vykoupal se a šel spát. 

Ráno se vzbudil, převlékl se a šel do školy. Ve škole ho přivítal Vyll a řekl mu: 

„Odpoledne vyrazíme kempovat.“ Probral s Vyllem, kam pojedou, a potom už 

vyrazili. Když jeli lesem, Ana nádherně zpívala o zvířatech, co žijí v lese, cestu si každý 

náramně užil. Někdo natáčel, někdo se kochal přírodou a někdo zpíval. 

Když dorazili na místo, utábořili se a večer zpívali u ohně. Ráno také bylo 

pohádkové. Odpoledne vyrazili zpátky do školy, ale po cestě se ztratili. Bloudili 

celým lesem, až potkali cizího staršího pána, který jim řekl, kde jsou. Takže se do 

školy dostali asi až v sedm večer, i když byl plánovaný návrat ve čtyři hodiny 

odpoledne.  

  

Napsala Lenka H. 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Áďa – osmisměrka 

Anička – křížovka, šifra, ilustrace 

Eliška – rozhovor, křížovka, ilustrace 

Ema – recept, ilustrace 

Lenka H. – povídka, ilustrace 

Lenka Š. – úvodník, osmisměrka 

Mojmír – ilustrace 

Sam – pomocné práce 

Zuzka – ilustrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme našim externím redaktorům z 8. B a 9. A a také moc děkujeme žákům 6. C 

a Vojtovi z 9. A za krásné ilustrace. Inspirací pro ilustrace se stala plakátová výstava 

vzdělávacího programu Člověka v tísni, Jednoho světa na školách. 

Autorkou fotografií z besedy s Janem Potměšilem a workshopu Zítra celá země je paní 

učitelka Michaela Čermáková. 
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