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V tomto čísle se dočtete… 

… jak ke svému jménu přišel hrad Vargač 

… jak se správně starat o andulku vlnkovanou 

… která místa v okolí Dobříše rád navštěvuje Lukáš Langmajer 

… a spoustu dalšího!
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Milí čtenáři, 

přinášíme vám předposlední číslo školního časopisu v tomto 

roce. Jarní číslo je o přírodě, ekologii a zvířatech. Naleznete zde 

přesmyčky, vtipy, křížovky, rozhovory, články, povídky a  další 

vaše oblíbené rubriky. 

Užijte si jaro😊 

Julča a Sam 
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Jaro 

Jaro je jedno ze čtyř ročních období. Začíná 

20. března a končí 21. června. Jarními měsíci 

jsou březen, duben a květen. Prodlužují se 

dny, zkracují se noci a otepluje se. Na jaře se 

probouzí příroda a rodí se mláďata. Na jaře 

dodržujeme tradici, Velikonoce. Lidé se na 

jaro většinou těší, protože se začíná oteplovat. Na jaře všechno kvete, a to se lidem 

také líbí. Na jaře se také většinou provádí jarní úklid 

Napsaly Justy a Eliška 

 

Zamyšlení nad tématem příroda 

Příroda je vše kolem nás, to, co člověk nevytvořil. Dnes už je míst, do kterých člověk 

nezasáhl, málo. Všude se staví budovy a tak dále. Představte si, že by všechny ty 

budovy zmizely a byla by tady opravdu, ale opravdu jenom příroda… Je to těžké, že 

ano? Představit si, že by všude kolem nás byla jenom tráva, stromy a rostliny. A teď si 

představte, že by byla zrovna zima. Například leden, únor. Bez budov bychom 

nepřežili! V zimě bychom nejspíš onemocněli…. A potom… Ani nechci domýšlet. A teď 

si pro změnu představte, že by bylo velké horko. Jako někdy v létě. Třeba takových 

typických 30° C. Vzpomeňte si na vaše léto: stačí vám chvilka a už toho horka máte 

dost a jdete na chvíli dovnitř – domů. A když by existovala opravdu jenom příroda, 

pochybuji, že byste venku vydrželi déle než tři hodiny. Asi si teď říkáte, že byste se 

napili vody, ale jestli bydlíte ve městě, tak budete mít vodu asi daleko. V lese by voda 

být měla, ale jak říkám, jestli bydlíte ve městě, tak byste k lesu měli asi hodně daleko.  

Tak a to je vše k mému zamyšlení. Vidíte to, i když je příroda velmi důležitá, bez 

budov by se jednoduše také žít nedalo… 

Napsal Sam 
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Zvířecí spojovačka pro 1. třídu 

 

 

Připravila Lenka 
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Týrání zvířat 

Ahoj, už jste někdy přemýšleli o týrání zvířat? Já ano. A to 

hodněkrát. Ale nedokážu si to představit. Těch týraných 

zvířat mi je opravdu líto. A to je důvod, proč je týrání 

zvířat trestné! Nechápu ty, co zvířata týrají, a jedním 

slovem – jsem proti! A říkám si, jak by se cítili oni, když by 

je někdo týral. Asi by jim nebylo moc příjemně. Týrání 

zvířat ale není jenom to, že zvířata někdo mlátí. Je to také 

to, že zvířata mají malý přísun potravy a pití. 

Napsal Sam 
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Proč usychají borovice 

Odolné a všestranné nejrůznější druhy borovic najdeme 

vysoko v horách, na suchých skalnatých místech i ve 

vlhkých, nehostinných rašeliništích. Zdá se, že jim nevadí 

skoro nic. V posledních letech si ale často na procházkách 

můžeme všimnout prosychajících korun, opadávajícího 

jehličí a celkově chřadnoucích stromů. Často nenajdeme 

žádného škůdce, který by na nějaké napadení upozorňoval. 

S největší pravděpodobností jsou borovice napadeny sypavkou borovou, což je 

houbové onemocnění, které se šíří za deštivého a teplého počasí. Masové rozšíření 

této choroby má na svědomí počasí v posledních letech, které lze popsat jedním 

slovem jako extrémní. Tyto podmínky přirozeně oslabují odolnost stromů, které 

potom snáze podlehnou napadení chorobami i škůdci. 

V přírodě, nebo na zahradě? 

I když si napadení všimneme nejčastěji v lese, v posledních letech toto onemocnění 

napadá ve velkém rozsahu i borovice pěstované na zahradách, a dokonce i na 

balkonech. Pěstitelé jsou vždy trochu zmateni a nejsou si vědomi nějaké chyby, 

protože se o stromy obvykle velmi pečlivě starají, hnojí je a zalévají a stromy jim 

přesto před očima chřadnou. Na rozdíl od lesních porostů, kde zůstáváme jen v roli 

smutného pozorovatele, můžeme v případě napadení borovic na vlastní zahradě 

účinně zasáhnout.  

Příznaky 

Na zelených jehlicích se tvoří červenohnědé až hnědé skvrny, 

na povrchu jehlic najdeme příčné čárky. Během podzimu 

a zimy jehlice zcela zhnědnou a dochází k jejich hromadnému 

opadu. Těsně před opadem se na povrchu jehlic tvoří 

červenohnědé oválné plodničky, které jsou uloženy v pokožce 

jehlic. Vývoj houby trvá dva roky. Tento údaj musíme mít 

v hlavě, protože jednorázovým ošetřením se nemoci 

nezbavíme, i po chemickém ošetření musíme borovice stále 

pečlivě sledovat a případně opakovaně zasáhnout. 
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Ošetření 

Opatření spočívá nejen v chemickém ošetření, ale 

i v dalších úkonech, které vedou k vyčištění místa, kde 

borovice rostou. Je třeba prosvětlit a vyřezat okolí 

napadeného stromu, vytrhat plevel, vyhrabat a spálit 

suché jehličí. 

Ošetření provádíme nejčastěji už od jara po zjištění 

příznaků, a to opakovaně. Interval ošetření je asi 14 dní, 

tedy jako u ostatních chorob houbového původu. Borovice 

mohou napadnout i jiné druhy sypavky, například červená sypavka, která napadá 

především borovici černou a borovici kleč. Strom potom prosychá odspodu. Pro 

chemické ošetření jsou ale určeny stejné prostředky, jako pro sypavku borovou. 

    Připravil Lukáš 

Převzato z: cs.wikipedia.org a novinky.cz 
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Lýkožrout smrkový 

Lýkožrout smrkový je tmavě hnědý až téměř černý, lesklý brouk, cca 

4,5 mm dlouhý, s odstálými zlatavými chloupky s useknutou zádí 

krovek s typicky uspořádanými zoubky. 

Lýkožrout smrkový patří v Evropě, s výjimkou Středomoří a Britských 

ostrovů, k nejvýznamnějším škůdcům. Významné škody působí i ve smrkových lesích 

na Sibiři a v severní Číně. V případě smrkových porostů ve střední Evropě je pak 

v posledních desetiletích nejvýznamnějším škůdcem. Známé jsou rozsáhlé kalamity 

v posledních třech desetiletích ze Skandinávie, pobaltských zemí, v Bělorusku, které 

dosáhly desítek mil. m3. Jen v ČR v letech 2003-2015 dosáhl objem kůrovcového dříví 

více než 14 mil. m3. V souvislosti se suchem se objem napadeného kůrovcového dříví 

navyšuje i v okolních zemích. 

Lýkožrout smrkový je typickým sekundárním škůdcem. Přednostně napadá čerstvě 

odumřelé stromy (polomové dříví, dříví z těžeb), stromy silně stresované suchem 

nebo z jiných příčin odumírající stromy. Při přemnožení, kdy nenalézá dostatek 

vhodného materiálu pro další množení, pak napadá i stromy zdravé. 

Kromě smrku ztepilého může napadat i další druhy smrků v náhradních porostech, 

výjimečně i modřín a při gradaci i borovici blatku nebo borovici kleč, vzácně také 

borovici lesní. 

V Česku se původně vyskytoval (ještě před 2. světovou válkou) pouze v horských 

oblastech nad 800 m, s výjimkou Brd. Teprve v průběhu války se rozšířil i do nižších 

poloh, kde první velkou kalamitu způsobil na přelomu 40. a 50. let minulého století. 

V současnosti se vyskytuje od nejnižších poloh až po horní hranici lesa prakticky 

všude, kde se vyskytují smrky. 

Poškození 

Prvními příznaky napadení stojících stromů jsou výrony pryskyřice 

při zalévání nalétávajících samců na stromy. Ty mohou však být 

spojeny i s jinými příčinami, takže k potvrzení zahájení náletu je 

nutné tento příznak kombinovat minimálně s přítomností 

závrtových otvorů. Po překonání obranyschopnosti stromu již 

k výronům pryskyřice nedochází.  

Objevují se závrty na kmeni a nejspolehlivější časný příznak – rezavé drtinky za 

šupinkami kůry na patě kmene. Tím se dá potvrdit nálet i ve vyšších partiích kmene. 

Zřetelné jsou i po deštích, k totálnímu smyvu nedochází. Na ležícím dříví se hromádky 
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rezavých drtinek objevují vedle závrtů 

nebo za šupinkami kůry pod závrtem. 

Po sloupnutí kůry je možné nalézt 

typické požerky lýkožrouta smrkového 

v různém stádiu vývoje. 

Později dochází k barevným změnám 

jehličí, které postupně rezne a začíná 

opadávat. Rychlost barevných změn 

v koruně smrku je značně závislá na 

vitalitě stromu a také na průběhu 

srážek (což do jisté míry souvisí s 

vitalitou). K těmto změnám zpravidla dochází krátce před dokončením vývoje 

lýkožrouta smrkového. Zhruba ve stejné době začne opadávat kůra v místě 

primárního náletu na strom. K urychlení tohoto procesu mohou přispět ptáci, 

hledající kůrovce jako potravu. Tyto dva příznaky se však objevují relativně pozdě 

a nelze je proto zcela použít pro vyhledávání napadených stromů určených k asanaci. 

Po jejich objevení zbývá do výletu brouků většinou pouze několik dní. Měla by to být 

spíše metoda pro dohledání stromů, které nám na začátku náletu unikly. 

Napsal: Lukáš Tuláček 

  Zdroje: www.kurovcoveinfo.cz, cs.wikipedia.org a lesycr.cz 

 

  

  

   Lesy napadené kůrovcem 
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Andulky 

Andulka vlnkovaná je jedním z nejoblíbenějších 

domácích mazlíčků, a to díky své přátelské, milé 

a hravé povaze. V domácnostech se jich chová 

přes třicet milionů. Andulka vlnkovaná je 

kočovný pták pocházející z Austrálie.  

Je to velmi sympatický ptáček, který rychle získal 

svou přízeň. Andulka vlnkovaná je nejoblíbenější a nejčastěji chovaný papoušek na 

světě. Je mnohdy cílem chovatelů, kteří jej šlechtí a prezentují na celosvětových 

výstavách určených chovatelům papoušků. Andulka je velmi podnikavý, akční 

a společenský tvor, kterému nuda škodí, proto byste se jí měli co nejvíce věnovat. 

V kleci musí mít andulka dostatek hraček, aby se nenudila. Naše andulka si 

například hraje pořád s kroužky. 

Důvodů, proč si ji pořídit, je hned několik. Kromě krásného zbarvení svého těla, 

které v kleci dělá parádu celé domácnosti, má pěkný zpěvavý hlas. Rozhodně se 

tak s ní nudit nebudete a ráda vás svým zpěvem rozveselí. 

Počet andulek 

Andulka stačí jedna, ovšem pokud na ni nemáte tolik času, kupte raději dvě a více, 

aby se vzájemně zabavily. Vždy kupujte lichý počet samic. 

Klec 

Obecně platí, že pro jednu andulku by měla být klec 

o délce 40 cm a výšce 60 cm. Nejvhodnější místností je 

obývací pokoj, protože zde lidé pobývají většinu svého 

času. Výška skříně, na které je andulka umístěna, je 

vhodná ve výšce prsou člověka (klec rozhodně nepatří na 

zem ani do sklepa). Není dobré mít klec naproti oknu 

(vítr, slunce, …). Ideální místo je u stěny někde na 

pěkném světlém místě, odkud je vidět na celý pokoj. 

Přes léto můžete andulku na den (pokud ji na to 

zvyknete, tak i přes noc) dávat na balkon – v tomto 

případě si ji v kleci řádně zabezpečte!  
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Jak andulku zabavit? 

 Pořiďte jí společníka – tak se o zábavu postaráte 

 Snažte se s andulkou trávit co nejvíce času – jestliže ji budete mít puštěnou 

a ona bude prozkoumávat dečku na stole, dívat se na pokoj z té nejvyšší 

skříně nebo probírat vám vlasy, máte vy i andulka o zábavu postaráno😊 

 Kupte jí hračku – ne všechny andulky se tak ale dokážou zabavit 

 Rádio – zvuky, které vychází z rádia nebo z televize, by andulku mohly 

zabavit; hlavně „zabíjí“ ticho, které může znervózňovat, navíc se může 

andulka přiučit nějaký zvuk, melodii nebo slovo... 

 S klecí ven – pozorování úplně jiného světa andulku jistě zabaví. Venku se 

děje tolik věcí, které doma nezachytí. Pozor ale na únik! 

 Senegalské proso – andulkám moc chutná, ale krmte s mírou 

 Zkuste dát andulkám do klece obyčejný provázek (ne umělý), spousta 

andulek ráda tráví čas jeho rozebíráním 

 Hodně radosti udělá nová větvička v kleci – ta z vrby, jabloně apod., andulky 

větvičky velmi rády ozobávají a štípou 

 Stačí jen vaše nápady a fantazie! 

 

Rady nakonec: Jak udělat Andulku šťastnou 

 Zdravé krmení – pestrá krmná směs bez 

tučných semen 

 Zkušený veterinář – andulky i všichni ostatní exotičtí ptáci by měli jednou 

ročně absolvovat preventivní prohlídku veterinářem – specialistou na ptáky 

 Správný začátek – andulky jsou v přírodě kořistí řady nepřátel. Proto jsou 

v prvních týdnech tabu prudké pohyby, hlasitý křik a běhání v blízkosti klece 

 Hrajte si s ní – denně se svým papouškům věnujte nejméně půl hodiny, 

mluvte na ně a hrajte si s nimi 

Napsaly Justy a Eliška 

Zdroje: http://www.chovame-andulky.estranky.cz   
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Jarní hádanky a básnička 
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Připravila Sofi 

Zdroje: Jarní hádanky, Hádankář, Hádanky pro děti; báseň lidová 
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Připravily Péťa a Sofi 
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Napsala Sofi 
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Hrad Vargač 

Název Vargač vznikl od slova „varkoč“ – (plášť). 

Není známo, kdy se původní hrad začal stavět 

nebo kdy se dostavil, je jen známo, že 29. 10. 

v roce 1334 když kralevic Karel (později Karel IV.) 

převzal správu Království českého, za níž vysadil 

ze zástavy královské hrady, mezi které byl 

počítán i hrad Dobříš, který nechal přestavět na 

pevný hrad. 

10. 6. 1348 byl založen Karlem IV. hrad Karlštejn 

a připojena k němu část panství dobříšského. Pevný hrad Dobříš byl vybudován dříve 

než Karlštejn. 

V letech 1389, 1391 a 1404 pobýval na hradě Dobříš král Václav IV. s celým svým 

dvorem. 

Roku 1421 zaútočilo husitské vojsko v počtu 7 000 válečníků a 200 válečných vozů na 

hrad Dobříš, husité ho dobyli a vypálili. 

Roku 1423 musel hrad již být opraven a znovu obýván, protože je uváděn Bedřich 

z Kolovrat, který se „vypravil z hradu Dobříše, aby obcoval památnému sjezdu 

Svatohavelskému“. (Bedřich z Kolovrat, pán dobříšský, byl 1. 11. 1423 zvolen za 

jednoho z dvanáctisprávců království českého.) 

Za pána Pavla Kůrky z Korkyně byl hrad shledán v nevyhovujícím stavu, a tak bylo 

přikročeno k celkové opravě hradu, a to od července roku 1570, kdy bylo tesařům, 

zedníkům, malířům, lepičům a truhlářům zaplaceno 92 kop, byl přestaven 

v renesančním slohu. 

V letech 1645–1650 byl za vlády dobříšské paní Marie Magdalény z Mansfeldu hrad 

Vargač opraven a částečně přestaven do barokního stylu. 

Roku 1720 hrad celý vyhořel, ale asi kolem roku 1735 ho nechali Mansfeldové nově 

opravit. Přitom zazdili původní okna a na jejich místě nechali jen malá okénka, byl 

vybudován i barokní štít. 

Od té doby byl Vargač využíván jako sýpka. Později proběhla generální oprava střechy 

sýpky hradu Vargače. Dříve zde byla střecha prejzová (pálená střešní krytina), nyní je 

střecha tašková. V této podobě známe hrad dnes. 

Napsal Lukáš 

Zdroj: Průša, Oldřich: Historický kalendář města Dobříše, 2002 
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… s panem Lukášem Langmajerem 

 
 

Dobrý den pane Langmajere, setkali jsme v kavárně na Půdě. 
Máte k tomuto místu vztah? 
Dobrý den, Péťo a Kubo. Myslím si, že to je možná jediná kavárna 
na Dobříši, která si nehraje na to, že umí dělat kávu, ale opravdu ji 
dělá. Navíc je za barem obsluha, která o tom umí i hezky mluvit. 
A pak je druhá věc, kterou ty, Kubo, zrovna ochutnáváš, a to je, že 
já mám hodně rád sladké. A to sladké je v této kavárně takzvaně 

s příběhem – a o to víc mi to pak jede😊 
 

Doporučil byste našim čtenářům dobrou restauraci v okolí? 
Mám rád Krmelec na Vlašce. Když si tam váš čtenář zajde v létě, tak to má s bonusem 
toho, že může nejen sedět venku u lesa, ale že i vy, kteří tam s ním půjdete, mu 
můžete prchnout a on se nemusí bát, že vás srazí auto. 
 

Jak dlouho vlastně žijete na Dobříši? Líbí se Vám zde?  
Na Dobříši žiji šest let a líbí se mi tady. Doufám, že se i Dobříši líbí, že jsem tady já. 
 

Proč jste se odstěhoval z Plzně zrovna na Dobříš? 
Nešel jsem přímo z Plzně na Dobříš, ještě jsem mezi tím putoval všude možně. Ale 
mým oblíbeným spisovatelem je Bohumil Hrabal, který měl moc rád takzvané pábení. 
To znamená vyprávění příběhů, které můžou po čase působit až romanticky. A hlavně 
mnohé z jeho knížek jsou spojeny s pivem nebo pivovarem a když jsem přijel na 
Dobříš, tak jsem tady viděl pivovar, v kterém se dá bydlet. A do něj jsem se tak 
zamiloval, že to netrvalo dlouho a se ženou jsme se sem nastěhovali. 
 

Tématem čísla školního časopisu, ve kterém vyjde tento rozhovor, je příroda. 
Doporučil byste čtenářům nějaké hezké místo v okolí Dobříše? 
Město Dobříš, pokud vynecháme zámek, má jako největší prioritu hlavně své okolí – 
brdské kopce a přírodu s nimi spojenou. Pokud se vydáte z Dobříše směrem na 
Hostomice, tak je jedno, kam dojdete, protože to všude stojí za to. 
 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Ano, mám pejska Škubánka. Je to dohněda zbarvený dobrman. A pak máme vodní 
želvu Anastázii, ta je také hnědá. Jeden z nich jí granule a druhý maso. Co kdo jí? 
Maso pes, granule želva? – A je to přesně opačně, granule jí pes a maso jí želva. 

Dočetli jsme se, že hrajete od třinácti let. Jak se Vám kvůli 
herectví změnilo dětství? 
Určitě víte, že mám staršího bratra, který je dobrým českým 
hercem. Je o čtrnáct let starší a stejně jako já pochází z Plzně. 
Když mi byl rok, jemu bylo patnáct a odešel na konzervatoř do 
Prahy. Později, když jsem trochu povyrostl, mě rodiče mohli brát 
s sebou na jeho představení a já jsem si přál stát také někdy na 
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jevišti jako on. Když mi někdo nabídl, že bych mohl hrát, tak jsem za to byl velmi 
vděčný. Nevím, jestli to mé dětství nějak změnilo. Moje první role byla čert, hrál jsem 
ho na základní škole pro děti a jak samy víte, děti jsou dost kritické. Když se vám něco 

nelíbí, tak to umíte dát najevo. Byl jsem proto tehdy dost nervózní😊 
 

Jaká z Vašich rolí se vám hraje nebo hrála nejlépe? 
Mně se hraje každá role dobře, když si k ní vybuduji vztah. To je, Péťo, jako když ty 
hraješ fotbal… Kdybys k němu neměla žádný vztah, tak by tě to nebavilo a někdo by 
tě někdo k tomu třeba nutil a nebylo by to ono. Kdyby mě někdo nutil hrát divadlo, 
tak mě to nebude bavit. Je ohromně důležité, aby lidé dělali to, co je baví.  
 

Jaké pro Vás bylo natáčení filmu Bobule? Máte z natáčení nějakou vtipnou příhodu? 
Já vás asi zklamu, protože neumím vyprávět vtipné příhody… Ale řeknu vám, jaké to 
pro mě bylo. Film Bobule se natočil zhruba za za měsíc a ten měsíc jsem strávil na jižní 
Moravě, na Pálavě, kde jsem do té doby nikdy nebyl. Bylo tam krásně teplo a hlavně 
tam byli lidé, kteří byli rádi, že jsem tam s nimi a které ta práce bavila. Já jsem byl v tu 
dobu moc rád za to, že mi pomáhal pan Postránecký. Měl jsem také možnost poznat 
herce, kterého jsem vždy chtěl poznat a s kterým jsem se na tom natáčení sblížil. 
Myslel jsem si, že se s ním nesetkám, takže to pro mě bylo splnění snu. Jistě víte, kdo 
v tom filmu ztvárnil roli dědečka mého kamaráda Kryštofa Hádka. Byl to Mirek Lipský, 
a právě setkání s panem Lipským bylo splnění mého velkého snu. Následně jsme se 
setkali v Praze v divadle, kde jsem s ním dokonce oslavil jeho devadesátiny.  
 

Dočetli jsme se o Vás také, že jezdíte rallye. Co považujete za svůj největší úspěch? 
Největší úspěch je to, že se mi vůbec splnil sen rallye jet. Nikdy jsem si nemyslel, že 
budu někdy moci sednout do závodního auta, v závodním oblečení a vyjet na 
profesionální závod. Ale splnilo se mi to – a to považuji za opravdový úspěch. 
 

Co byste popřál do života našim 
čtenářům? 
Moc bych vám přál, abyste 
v životě dělali to, co vás baví. 
Abyste potkávali lidi, kteří vás 
dokážou pochopit, budou vám 
naslouchat a díky kterým se 
budete posouvat dál. Přeji vám 
také, abyste potkali toho, kdo 
vás má rád a koho vy budete mít 
rádi. A abyste byli nápomocní, 
dokázali pomáhat a zároveň si 
i dokázali nechat pomoct. 
To bych vám opravdu moc přál. 

 
Děkujeme za rozhovor! 

Kuba a Péťa  
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Na hřbetech koní 

2. Díl – Hádka  
 

Dny plynou a nastal den, kdy mají vyrazit kempovat. Luys 
se těší, bere si s sebou baterku, spacák, stan, mrkve 
a jablka pro svého koně, pití, zapalovač a sirky, příbor, 
teplé oblečení a telefon.  

Kája se chovala, jako kdyby byl konec světa. Nikam nechtěla jet, protestovala proti 
všemu, co se týkalo kempování. Byla naštvaná, že se jí všichni smějí – sice to nemysleli 
vážně, ale Kája to pochopila jinak a rozhodla se, že bude nejlepší, když s nimi nebude 
mluvit. Když se jí ostatní chtěli omluvit, ignorovala je. Myslela si, že je to nejlepší, ale 
ostatní měli jiný názor. A proto se začali hádat, čí je to vina. Po chvíli je Vyll zastavil. 

Když už konečně vyrazili kempovat, uviděli srnčí rodinu. Anna začala zpívat o lesních 
zvířatech, Vyllovi se píseň líbila a ostatním dětem také, ale i tak se začali smát. Anna 
ztichla a začala se stydět, ale po chvíli ji to přešlo. Koníci se chtěli vrátit do stájí, protože 
v lese jim byla zima a jejich páni zapomněli vzít cukr za odměnu. 

Konečně dorazili na místo, kde měli kempovat. Luys se radoval, byl první, kdo postavil 
stan. Kája už nebyla naštvaná, všem se za své chování omluvila. Vše bylo v pořádku, tedy 
dokud se Anna nezačala bát. Rozbrečela se a chtěla domů, Vyll ji ale uklidnil. K večeři si 
opekli špekáčky a šli spát. 

Ráno Kája a Anna došly k řece pro vodu. Po cestě viděly spoustu zvířat. Koně už byli 
spokojení, dostali jablíčka a mrkve, pak se šli projet. A už bylo odpoledne, proto si 
připravili zeleninový salát a šli odpočívat. Po odpočinku si sbalili všechny věci a jeli do 
školy. Když byli ve škole, tak už byl večer, tak se všichni rozloučili a jeli domů. 

Další den ráno jeli s koňmi na projížďku. Potkali cizího pána, který s sebou měl malého 
dalmatina, říkal mu Punťa.  
Cizí pán oslovil Vylla: „Pane, nevíte, kudy se jde do jezdecké školy pana Vylla Guyzdeye?“ 
„Ano, vím, já jsem totiž Vyll Guyzdey.“ 
„Aha, tak to dobrý den. Já jsem David Linkol.“ 
„Vy jste ten pán, co nám za měsíc má přivézt toho nového koně?“ 
„Ano, to jsem já. Ale ten kůň je nemocný, sice to není nic vážného, ale bylo by dobré, 
kdybyste toho koníka ještě pár dní po jeho přivezení trochu šetřili.“ 
„Dobrá, budeme na něj opatrní.“ 
„No, vlastně je to ona.“ 
„Aha, tak na shledanou.“ 
„Na shledanou.“ 

Když se vrátili do školy, děti se začaly vyptávat, co to má být za klisnu. A kdo se o ni bude 
starat, protože oni všichni už koně měli. Vyll jim řekl, že to je kůň, který bude patřit nové 
žačce, která sem za pár týdnů nastoupí. Po stručném popisu toho, jak žačka vypadá, se 
Dan začervenal. Ale dělal, jakoby nic. 
 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 
 

Napsala Lenka 
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Pokračování 

komiksu 

z minulého čísla 

připravily Terka 

a Justy 
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Skrývačky – najdi ve větách názvy měsíců 
 

Okvět enen. 

Orylisto pady. 

Kačer venecký. 

Ó vesr penek! 

Koule den ubylo. 

Hoří jen to! 

Dobře, ženo! 

Budu Ben? 

Pro sineclák ták! 

Ročer ven!  

Múno rybo! 

Ozá řízek. 

 

Klíč najdeš v mléce 

Skrývačky připravila Sofi, mléko nakreslila Anežka 
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Připravil Kuba 

Zdroj: https://ntx.cz/vtipy/o-zviratkach 

Fotograf: „A ty fotečky budete 

chtít černobíle, nebo barevně?“ 

Zebra: „Blbečku!“ 

Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. 
Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, 
ale ještě není mrtvý. Motorkáři se ho zželí 
a opatrně ho odveze domů. Tam ho položí 
do klece, rozdrolí mu chleba, do misky nalije 
vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za 
několik dnů skutečně probere, rozhlídne se 
kolem sebe a vidí mříže, chleba a vodu. 
Vtom mu dojde, co se stalo, a říká: „Ty jo, já 
ho zabil!“ 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 

 

Jsou dvě blechy na zastávce, běží 
kolem pes a jedna blecha říká: 
„Tak ahoj, jede mi autobus.“ 

Povídá si prase s kočkou na 

farmě a kočka říká: „Prase, já 

vím, co z tebe bude, až budeš 

velký.“ 

Prase se zamyslí a řekne: „Ty 

jsi četla můj horoskop?“ Kočka 

odpoví: „Ne, jídelníček.“ 

Malý komár se právě vrátil ze 
svého prvního letu a nadšeně 
vypravuje mamince: „Mami, to ti 
bylo prima, představ si, jak jsem 
tak letěl, všichni mi tleskali!“ 
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Připravila Sofi 
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Velikonoční omalovánka 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

 

Anežka – ilustrace 

Anička – ilustrace 

Eliška B. – články o jaru a o andulkách, ilustrace 

Eliška Z. – ilustrace 

Julča – ilustrace, úvodník 

Justy – komiks, ilustrace, články o jaru  

a o andulkách 

Kuba – rozhovor, vtipy 

Lenka – povídka, ilustrace, spojovačka 

Lukáš – články o borovicích, lýkožroutu a o Vargači 

Péťa – rozhovor, anketa 

Sam – články o přírodě a týrání zvířat, úvodník 

Sofi – povídka, ilustrace, anketa, skrývačky, křížovka, hádanky, básnička 

Terka – komiks, ilustrace  

Vláďa – technická podpora 



 
 

 


