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Zima nám skončila a my se můžeme 
začít těšit na teplé jarní dny. Než to 
ale uděláme, zavzpomínáme na úspěšné 
zimní období. Bylo ve znamení sportů.  
Proto v tomto čísle budou převažovat 
právě sportovní témata. 
Sezónu odstartovali naši sedmáci, kteří 
se zúčastnili tradičního lyžařského 
výcviku v Bedřichově. Někteří se na 
lyžích cítili jako doma, někteří na nich 
stáli poprvé a někdo lyže vyměnil za 
snowboard. 
Pak už jsme všichni čekali, jak dopad-
nou naši sportovci na zimní olympiádě v 
korejském Pchjongčchangu. Olympiáda 

nás pohltila natolik, že jsme se rozhodli 
tematicky zaměřit toto číslo časopisu 
právě k olympiádě. Přiblížíme například 
naše úspěšné sportovce v medailonech, 
objeví se i v našem tradičním kalen-
dáriu nebo v kvízu.  
Měli jsme i velkou možnost setkat se s 
bývalými olympioniky—skokanem na 
lyžích Pavlem Plocem, běžcem na lyžích 
Pavlem Bencem a sáňkařem Petrem 
Urbanem. Navštívili totiž naši školu a 
povyprávěli nám o tom, jak hry prožívali 
a jak se ke sportu vlastně dostali. Uká-
zali nám i své olympijské medaile. 
V anketě jsme se svých spolužáků ptali 

na to, které olympijské sporty mají 
nejraději nebo na to, jestli sami jezdí 
na lyžích či snowboardu.  
V časopise nesmí chybět ani rozhovor. 
Dozvěděli jsme třeba od naší nové paní 
učitelky Slavíkové z Rumburku, proč si 
vybrala naši školu a jak se jí u nás líbí. 
Nezapomněli jsme také na naši paní 
sekretářku, která zase velice dobře 
zná bývalé olympioniky, kteří navštívili 
naši školu. 
Zimu jsme pak zakončili zorganizováním 
malé školní olympiády pro naše prvňáky 
a druháky.  
Redakční rada 

Fotosoutěž — Kdo je to? 
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VÍTĚZ SOUTĚŽE: 

V minulém čísle našeho 
časopisu jsme hledali, kdo z 
učitelů se skrývá v podobě 
dítěte na fotografii. Ten, 

kdo odpověděl, že šlo o paní 
učitelku Lubasovou, hádal 

správně. Z autorů správných 
tipů jsme vybrali  

Renatu Holou ze 6. A 

Výherce se pro svou odměnu 
může zastavit u paní učitelky 

Lubasové v kabinetě.  
Tentokrát bude vaším 

úkolem poznat v dětské tváři 
jednoho ze zaměstnanců 

školy. Hádáte, kdo je malým 
chlapcem, který stojí vlevo  

vedle své sestřičky. 
Aby bylo vaše hádání lehčí, 

máte na výběr: 1. pan 
ředitel Skalský, 2. pan 
zástupce Linhart, 3. pan 

školník Kajer 



V neděli jsme se sešli před školou a ve 
dvě hodiny přijel autobus. Tašky, lyže a 
snowboardy se začaly skládat do  zava-
zadlového prostoru. Co se nevešlo dolů, 
přišlo do uličky mezi sedačkami. Do 
autobusu jako první nastoupily holky. 
Tak po půl hodině jsme dorazili 
k penzionu Centrum v Bedřichově. Vy-
nesli jsme svoje věci do druhého patra, 
řekli nám číslo pokoje a dali nám klíče. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme 
otevřeli dveře. Na to, že nás tam mělo 
spát pět, to byl malý pokoj, žádný lu-
xus. Každý si vybral postel. Já jako 
jediný spal na palandě. Pak jsme šli na 
půl hodiny lyžovat, aby nás mohli roz-
dělit do skupin. 

Kryštof Hartman, 7. B 

V neděli se nás sešlo 37. Když jsme 
naložili věci a rozloučili se, vydali jsme 
se na cestu. Cíl výpravy – penzion Cen-
trum. Po rozdělení do pokojů jsme se 

vydali na svah. Jeli jsme dvě jízdy. Ješ-
tě jsme neměli skipasy, takže nás čekal 
výšlap bez vleku. Rozřadili jsme se do 
skupin P jako profi a Š jako amatéři. 

Tadeáš Petřík, 7. B 

Všechno to začalo v neděli v noci, když 
jsme na pokoji chtěli udělat kanadský 
žertít našemu spolubydlícímu Tadeášovi. 
Skončila večerka a všichni šli spát, je-
nom my zůstali vzhůru. Začali jsme si 
povídat, protože ale Kikin neumí mluvit 
potichu, přišla za námi paní vychovatelka 
a napomenula nás. Pak se to opakovalo 
ještě dvakrát. To už byla hodně rozzlo-
bená a řekla, že už je to naposledy, co 
k nám jde. A pak to začalo. Vrhli jsme se 
do přípravy „kanady“. Já vzal pastu na 
zuby, Tíba sundal Tadeášovi peřinu, aby-
chom mu mohli namazat pastu na obličej. 
Tadeáš se probudil, nevědomky si utřel 
pastu do pyžámka, a když cítil vlhko, 
myslel si, že se zpotil. My se mu smáli. 

Když nás Táďa viděl, čekal nějakou 
zradu. Usoudil, že jsme se mu hrabali 
ve věcech, a tak začal strašně křičet 
na celou ubytovnu. Do toho Ríša rozsví-
til svůj reprák. Nemohlo to dopadnout 
jinak, než že na nás přišla opět paní 
vychovatelka. Poslala nás na chodbu. 
Jediný, kdo nešel, byl Tadeáš, protože 
dělal, že spí. Asi půl hodiny jsme stáli 
na chodbě, a tak vznikl PTP – pomocně 
technický pokoj. Od té doby jsme neu-
stále pomáhali s kdejakým úklidem. 

Štěpán Lubas, 7. A  

Na lyžák se mi vůbec nechtělo. Měli 
jsme tam totiž být celý týden, vstávat 
v půl osmé ráno, a když jsem se dočetl, 
že se budou brát mobily, málem jsem 
dostal infarkt. Ještě ten den jsme šli 
lyžovat a já prolomil rekord v padání na 
snowboardu. 

Jakub Vlach, 7. B 

Prolomil jsem další rekord. Tentokrát 
v padání z pomy a potom z kotvy. 

Jakub Vlach, 7. B 

V pondělí dopoledne jsme jezdili na 
modré sjezdovce, odpoledne už na vět-
ším kopci. Až na pár pádů jsme to 
všichni zvládli. 

Tereza Myslivcová, 7. A  

Po snídani jsme šli na tři hodiny na malý 
svah, ale odpoledne jsme už jeli větší 
kopec, který se jmenoval Pastviny. Tam 
jsme jezdili na pomě i kotvě. Podařilo 
se mi spadnout, ale vlastně za to mohla 
Magda, protože kolem mě projela a 
drkla mi do lyží. Po počáteční nejistotě 
jsem se rychle rozjezdil, a to jsem měl 
nové lyže, na kterých jsem stál po roce.  

Marek Folberger, 7. A  

V půl osmé jsme se probudili a po ranní 
hygieně šli na snídani. Pak mě čekaly 
běžky. Nikdy jsem na nich nestál, a tak 

jsem se to musel naučit. Nebylo to zas 
až tak těžké, jak jsem si myslel. Bylo to 
ale jen do chvíle, než přišel první kopec. 
Do vrchu se mi lezlo s běžkami špatně, 
moc jsem to nedával, nevylezl jsem. 
Když jsme pak jezdili v Bedřichově na 
stadionu, lyže se mi smekaly. Narazil 
jsem si kyčel…. 

Jan Vondráček, 7. B 

Foto: Jiří Skalský 

Vlevo—Jakub Vondráček, vpravo—
Jakub Vlach s paní učitelkou Staso-
vou 

Lyžařský kurz našich sedmáků 
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Pondělí 8. 1.  



….Další den jsme šli s běžkami na jiné 
místo, jen kousek od stadionu, kde byl 
les. Když jsme dojeli ke kopci, který 
byl docela prudký, raději jsem sundal 
lyže a šel jsem pěšky. Po návratu jsem 
na pokoji zjistil, že i kamarád neměl 
nejlepší den. Někdo mu dvakrát přejel 
nohy, a tak zbytek lyžáku strávil na 
pokoji s oteklou nohou.  

Jan Vondráček, 7. B 

Asi ve 3.45 hod. se nám na pokoji roz-
bilo okno. Trochu totiž zafoukalo, 
v okně ruplo a od té doby nešlo zavřít, 
takže jsme tam do půl osmé mrzli. Ih-
ned po snídani jsme razili na svah. A 
když jsem se snažil udržet na kotvě, 
někdo se přede mnou pustil a přejel mi 

nohy. Jedna mi bohudík trochu otekla, 
takže jsem až do konce lyžáku nemusel 
lyžovat. 

Jakub Vlach, 7. B 

Třetí den se našemu týmu Š podařilo 
něco, o čem se „profíkům“ mohlo jen 
zdát. Ráno se lyžovalo nádherně, nikdo 
z nás ani nepadal, ale odpoledne se sta-
lo něco, čemu se nedá věřit. Pepovi se 
podařilo rozbít pomu jen tím, že mluvil. 
Popravdě to bylo tak, že Pepa mluvil, já 
kvůli jeho řečem spadl a rozbil pomu. 

Adam Winkler, 7. B 

Foto: Jiří Skalský 

Na fotu: Veronika Dudková 
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Úterý 9. 1. 

Středa 10. 1.  

Ve středu jsme jeli na Severák. Bylo to 
tam super. Tři sjezdovky a jedna pro 
malé děti, také snowpark. Tam se nám 
líbilo nejvíc. Jezdili jsme po nejrůzněj-
ších skokáncích. Zhruba po hodině jsme 
si dali pauzu a zašli si na horkou čokolá-
du. Chystali jsme se na poslední jízdu. 
Pan učitel nás upozornil, že při poslední 
jízdě bývá nejvíce úrazů. Vyjel jsem 
pomou nahoru a něco mě trefilo. Potom 
jsem se probudil na zemi a nějaký pán 
se mě zeptal, jestli nechci pomoct se 
zvednout. Já řekl, že je to v pohodě. 
Potom mě ten pán upozornil, že mi na 
nose teče krev. Popojel jsem k holkám, 
které mi půjčily kapesníčky. Kamarád 
zatím sjel pro pana učitele. Na ubytov-
ně jsem přes nos dostal takzvaného 
motýlka a večer diplom.  

Nikolas Jiřík, 7. A 

Vyrazili jsme autobusem plným Němců 
na Severák. Počasí nám moc nepřálo, 
byla mlha a pršelo. O přestávce jsme 
šli na horkou čokoládu. Byla to ta nej-
lepší čokoláda, co jsem kdy pila. Jo a 
také tam byl ten nejpomalejší vlek, na 
kterém jsem kdy jela. Kolem půl třetí 
jsme se vraceli zase zpátky. Po pozd-
ním obědě jsme šli do sámošky, která 
byla zároveň poštou a kavárnou. Večer 
jsme hráli hry s paní učitelkou a paní 
vychovatelkou. Vytvořili jsme si druž-
stva, kde musel být aspoň jeden kluk. 
Toho jsme pak museli navléknout do co 
nejvíc vrstev oblečení. Měli jsme na to 
15 minut. Po večeři se pak pokračovalo 
ve hrách. 

Zuzana Broulíková, 7. A 

Ve středu jsme byli na běžkách, ale 

moc se to nedalo. Dojeli jsme na Novou 
louku, kde jsme si dali čaj. Pak jsme se 
vraceli zpátky. Večer se ale vydařil. 
Hráli jsme vtipné hry. Nejvíc nás bavilo 
oblékat kluky do co nejvíc kusů obleče-
ní. Naše skupina oblékala Nikolase. Měl 
na sobě 39 kusů, a přesto jsme nevy-
hráli. Škoda, že z toho večera nejsou 
žádné fotky. Po skončení her jsme si 
udělali ještě takovou malou diskotéku. 
Využili jsme Ríšův reprák, na kterém 
jsme si pouštěli různé písničky. Všichni 
jsme poctivě zpívali písničku Baby od 
Justina Biebera. Pak jsme si pustili 
námi všemi oblíbený film „Drž hubu“. 
Lyžák jsem si moc užila. 

Alena Šímová, 7. A 

Foto: Antonín Nechvátal, skupinka běžkařů potkala bronzového olympionika v 
běhu na lyžích Martina Koukala 



Ve čtvrtek jsme měli stejně jako ve 
středu dřívější budíček. Jeli jsme 
totiž skibusem na Špičák. Sotva jsme 
zdolali schody, spočítali jsme se a 
lanovkou vyjeli na vrchol. Nahoře nás 
čekala mlha, která nás neodradila. Po 
domluvě, jestli pojedeme po červené 
nebo modré sjezdovce, jsme se shodli 
na modré. To bylo ježdění. Úplně něco 
jiného než v Bedřichově. Sjezdovka 

byla dlouhá a široká. Moc jsme si to 
užili. 

Adéla Plívová, 7. B 

Na Špičáku jsme postupně projeli 
všechny sjezdovky. Na kotvě jsme se 
vždycky hodně báli, protože vedla do 
prudkého kopce. My si pak říkali, že 
když spadneme, sjedeme po hlavě až 
dolů. Když jsme se rozjezdili, vytvořili 

jsme si trojice, ve kterých jsme pak 
mohli jezdit, jak chceme. Na kotvě nám 
ale spadl Ríša. Strávili jsme pak asi půl 
hodiny jeho hledáním. Když jsme ho ko-
nečně našli, mohli jsme jezdit dál a uží-
vat si dlouhých sjezdovek. 

Klára Adámková, 7. A 

Všechny sjezdovky byly v super stavu, 
takže se nám lyžovalo velmi dobře. Začí-
nali jsme na modré, a když jsme se roz-
jezdili, byl čas na červenou. Nečekali 
jsme ale, že bude tak prudká. Někteří se 
rozhodli, že prozkoumají záchrannou síť. 
Řekli si, že stojí špatně, a tak se shodli, 
že ji narovnají vlastním tělem. Protože 
jsme měli být na Špičáku celý den, do-
stali jsme oběd s sebou. Po návratu domů 
jsme už jen odpočívali. 

Václav Zahradník, 7. A 

Ve čtvrtek jeli skoro všichni na Špičák 
kromě mě a běžkařů. Měla jsem tam 
odjet taky, ale bolel mě kotník, tak jsem 
zkusila běžky. Vzbudili nás tentokrát 
brzy. Na snídani jsme přišli už oblečení 
do lyžařského. Pochutnali jsme si na 
houskách s máslem a marmeládou nebo 
na křupkách s mlékem nebo jogurtem. 
Lyžaři rychle odešli na autobus, my 
v klidu uklidili stoly a připravili se na 
cestu na Novou Louku. Na Šámalce jsem 
si dala k obědu řízek s hranolky. Pak 
jsme se vrátili na stadion, kde nás čeka-
ly závody. Tobiáš z nás vyhrál, já 
s Terkou byla druhá, Štěpán třetí a 
Honza čtvrtý. 

Samara Málková, 7. A 

Foto: Jiří Skalský, skupinka lyžařů na vrcholu Špičáku 
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Čtvrtek 11. 1. 

Pátek 12. 1. 

Poslední lyžování bylo na zmrzlé a 
neupravené sjezdovce „Weberovka“. 
Všichni byli rádi, že přežili ve zdra-
ví. 

A je tu pátek, poslední den. Po snídani 
jsme šli ještě asi na dvě hodiny lyžo-
vat. Na kopcích už nebyl skoro žádný 
sníh. Po lyžování jsme měli oběd a po 
něm se začalo balit. Kolem druhé hodi-
ny jsme vyjeli domů. Myslím si, že ten-
to týden byl nejlepší ve školním roce. 

Nikola Vrabcová, 7. A 

Konečně se jelo domů a já dostal di-
plom za nejdelší odpočinek na pokoji. 

Jakub Vlach, 7. B 

Foto. Jiří Skalský 



 

Komiks 
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Jak dlouho vám trvá cesta do školy?  

Z Rumburku, kde žiju od malička, mi 
trvá cesta do školy asi 40 minut.  

Je naše škola první školou kde učíte? 

Ano. Minulý rok jsem dokončila vysokou 
školu. 

Proč jste si naši školu vybrala a jak 
se vám tady líbí? 

Škola Vrchlického je na pěkném místě a 
vypadá moc hezky. Také jsem chtěla 
pracovat v Liberci, protože se mi tohle 
město líbí. Se školou jsem velmi spoko-
jená, mám hodné děti, krásnou třídu a 
práce mě moc baví. 

Kde jste studovala na učitelku a jak 
na to vzpomínáte? 

Studovala jsem tady v Liberci a bydlela 
na kolejích. Studium mě moc bavilo, i 
když jsme ve třídě byly jen samé holky.  

Jste ráda, že jste si vybrala práci ve 
škole a co vás na ní nejvíc baví? Vadí 
vám na ní něco? 

Zatím jsem ráda, že jsem si vybrala 
práci učitelky. Nejvíc mě baví vymýšlet 
pro děti různé pomůcky, aktivity a poví-
dat si s nimi. Vadí mi, že, i když nechci, 
musím občas někomu dát i špatnou 
známku. 

Jaké jste měla zážitky na vysoké 
škole a co tam bylo nejtěžší? 

S holkami jsme si studium na vysoké 
škole užívaly. Často jsme pořádaly párty 
na různá témata a to nás bavilo. Nejtěž-
ší období byl určitě poslední půlrok, kdy 
jsme dopisovaly diplomku a učily se na 
státnice. Naštěstí to dobře dopadlo. 

Kdy jste se rozhodla, že budete uči-
telkou? Co tomu říkali vaši rodiče? 
Máte v rodině nějakého učitele nebo 
učitelku? 

Původně jsem chtěla být ekonomka, a 
proto jsem také první rok vysoké školy 
trávila na ekonomické fakultě. Moje 
spolubydlící, která studovala učitelství 
pro první stupeň základní školy, mě in-
spirovala a já jsem zjistila, že tohle je 
povolání pro mě. Moji rodiče mě podpo-
rovali v každém rozhodnutí, které jsem 
udělala. V naší rodině žádný učitel ani 
učitelka nejsou, já jsem první. 

Když jste chodila na základku, jaký 
předmět jsme měla nejraději a proč? 
Jaký předmět jste nesnášela a proč? 

Vždycky jsem měla hodně ráda češtinu, 
hlavně sloh, protože jsme měli skvělou 
paní učitelku. Měla jsem ráda taky tělo-
cvik jako skoro každý, bavil mě, protože 
ráda sportuju. Předmět, který jsem v 
oblibě neměla, je asi chemie.  

Jaké jste měla vysvědčení? Měla jste 
někdy samé jedničky? 

Na prvním stupni jsem samé jedničky 
měla. Pak už se tam nějaká ta dvojka 
objevila. 

Pamatujete si na nějaký veselý záži-
tek? Co nejhoršího jste naopak zažila?  

Ve škole jsme měli spoustu veselých zá-
žitků. Nejvíc mě bavilo spaní ve škole. Nic 
strašného jsem ve škole nezažila, a tak 
mě žádný takový zážitek nenapadá. 

Zlobila jste někdy a dostala jste po-
známku. Za co byla? 

Dostala jsem spoustu poznámek. Většinou 
to bylo za povídání v hodině.  

Jaké máte koníčky?  

Ráda sportuju a nejraději mám zimní 
sporty - lyžování a snowboarding. Jinak 
chodím běhat a cvičím jógu a deep work 
(dynamické cvičení, které v sobě spojuje 
prvky jógy, pilates a východního myšlení). 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Zpíváte ráda a jaké písničky se vám 
líbí? 

Od malička hraju na klavír a také jsem 

Rozhovor s naší novou paní učitelkou 

Markétou Slavíkovou 

Má naši školu ráda, a tak sem jezdí z Rumburku 

chodila do školního pěveckého sboru. 
Zpívání mě tedy baví. Díky mému kaž-
dodennímu dojíždění nejradši zpívám v 
autě a je mi úplně jedno jaké písničky. 

Máte nějaké oblíbené knížky a filmy? 

Nikdy jsem nebyla velký čtenář a tak 
žádnou oblíbenou knížku nemám. Filmy 
sleduju hodně a ráda a nejraději mám 
české filmy. Z těch starších jsou to 
třeba Sněženky a machři a z novějších 
mám ráda film Nevinnost. Úplně nejra-
ději mám ale seriály. 

Skončila olympiáda v Koreji. Sledova-
la jste ji? Koho jste tipovala na me-
daili? Jaký sport se vám nejvíce líbí 
a proč? 

Olympiádu jsem sledovala. Věřila jsem, 
že spousta našich sportovců má šanci 
na medaili. Vždycky jsem byla velká 
fanynka našich hokejistů a tak jsem jim 
věřila i teď. Kromě hokeje mám ráda 
snowboarding a lyžování, tak jsem věři-
la i Evě Samkové nebo Šárce Pančocho-
vé, že se ve svých kategoriích umístí na 
stupních vítězů. Nesmím zapomenout 
ani na naše biatlonisty, do kterých jsem 
vkládala velké naděje. Naši sportovci 
mě nezklamali.  

Chodíte s někým nebo jste vdaná? 
Kolik byste chtěla mít dětí a kdy asi? 

Mám přítele Jirku a na vdávání a děti 
zatím ani jeden z nás nepomýšlí. Jednou 
bych chtěla mít tři děti, ale to až za 
hoooodně dlouho. Zatím mi stačí těch 
26 ve 3. B.  

Co si myslíte o svých žácích? Co se 
vám na nich líbí a co ne? 

Moji žáci jsou úžasní. Mám je moc ráda. 
Za ten půlrok jsme se dobře poznali a 
víme, co od sebe máme čekat. Líbí se 
mi, že jsou féroví a ničeho se nebojí. 
Mají skvělé nápady a jsou moc chytří. 
Nelíbí se mi, že často drbou. 

Když si chcete udělat radost, jaké 
jídlo si dáte?  

Jednoznačně pizzu.  

Když byste si mohla vybrat dovolenou 
svých snů, kam byste jela a proč? 

Dovolená mých snů je u moře, se spous-
tou jídla a pití a hlavně tam, kde nebu-
du muset nic dělat. Jela bych teda 
kamkoliv, kde tohle všechno bude.  

Připravila: Martina Rezlerová, Micha-
ela Ősziová, foto: Marcela Lubasová 



 Redaktorka školního časopisu Monika 
Pařízková ze 6. A se setkala v hale 
naší školy při extraligovém utkání ve 
stolním tenisu s Jindřichem Panským, 
vicemistrem světa. Protože sama 
hraje stolní tenis, využila příležitost 
a udělala s ním rozhovor.  

 1. Jak a kdy jste se rozhodl, že 
budete hrát stolní tenis? 

 Rozhodl jsem se asi na konci svých 
devíti let, protože můj tatínek koupil 
vyřazený stolnotenisový stůl. Měli 
jsme rodinný domek se zahradou, tak-
že stůl se nám tam vešel. Nejdříve 
jsem to zkoušel s bratry, pak jsem se 
přihlásil do Lokomotivy Plzeň a začal 
hrát závodně. 

 2. Co považujete za svůj životní 
úspěch? 

 Měl jsem jich více, ale takový největší 
byl titul mistra Evropy ve smíšené 
čtyřhře s Maruškou Hrachovou v roce 
1986 v Praze před domácím publikem. 
Rok před tím jsem byl ještě dvakrát 
stříbrný na mistroství světa 
v Göteborgu.  

 3. Nyní hrajete extraligu. Jak se 
vám tam hraje? 

 Nyní je to něco jiného než dříve. Sa-
mozřejmě hrajeme extraligu, naši nej-
větší soutěž, ale už nemáme žádné 

velké ambice. Hrajeme jen tak pro 
zdraví a pro partu. 

 4. Jak se liší dnešní hra od dřívější-
ho způsobu? 

 Určitě se hra zrychlila a zlepšilo se 
podání. Za nás se hrálo do jednadvaceti 
vítězných bodů v setu. Dnes je to jen 
do jedenácti bodů, takže už není pro-
stor pro lichá místa. Když zkazí hráč 
dva tři míčky, je už konec a není pro-
stor pro lehké chyby. Hra se zdokonali-
la a konkurence zvýšila. 

 5. Jak myslíte, že je oblíbený stolní 
tenis mezi mládeží? 

 Zcela určitě je dnes více sportů, které 
za nás nebyly tak oblíbené. Pořád si 
myslím, že stolní tenis má spoustu příz-
nivců. Každý si ho jde rád zahrát, ale 
daleko méně lidí chodí fandit.  Už není 
tak atraktivní, neprobíhají tak dlouhé 
výměny. Přesto si myslím, že je stolní 
tenis mezi dětmi rozšířený.  

 6. Na jaké světové úrovni si stojí 
dnešní český stolní tenis? 

 Bohužel jsme nyní ustoupili z minulé 
slávy. Dříve jsme byli pravidelní dovozci 
medailí. Dneska naše domácí špička na 
nejlepší světové hráče nestačí. Pořád 
si ale myslím, že nám vlak úplně neujel. 
Máme nadějné talenty, kteří ve své 
věkové kategorii dokážou konkurovat 
světové špičce.  

 7. Kdo si myslíte, že v dnešní době 

je největší nadějí našeho stolního 
tenisu?  

 Určitě mezi ně patří Tomáš Polanský, 
který je v dnešní době čtvrtý na světě 
v kategorii do jednadvaceti let, přes-
tože je mu teprve osmnáct. 

 8. V kolika letech si myslíte, že by 
měly děti začít hrát stolní tenis? 

 Na to mám úplně jasný názor. Nejsem 
zastáncem, že by se děti měly speciali-
zovat už třeba od pěti let. Měly by být 
především všestranné, měly by rozvíjet 
obratnost a rychlost. A když začnou 
v devíti, deseti letech, tak to stačí.  

 9. Kolikrát denně jste trénoval      
a kolikrát trénujete nyní? 

 V devíti letech jsem začínal hrát dva-
krát v týdnu, později třikrát, a to až 
do svých patnácti let. A když jsem 
přešel do střediska vrcholového sportu 
do Prahy, tak už jsem trénoval každý 
den 4-5 hodin denně.  V rámci soustře-
dění ještě více. V současnosti mi věk 
dovoluje trénovat třikrát týdně.    

 10. Do jaké nejvzdálenější země 
jste se dostal se stolním tenisem    
a kde se Vám nejvíce líbilo? 

 Procestoval jsem skoro celý svět. Byl 
jsem i na Tahiti, Jamajce, Trinidadu a 
Tobagu, přesto je těžké nějakou zemi 
vyzdvihnout. Všude je něco zajímavého. 
Ale doma je mi nejlíp. 

 Připravila: Monika Pařízková 

Sport 

Stolní tenis—rozhovor s Jindřichem Panským 
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JINDŘICH PANSKÝ  

* 29. 11. 1960 v Plzni  

jeden z nejúspěšnějších 
československých stolních tenistů. 

Největších úspěchů dosáhl ve 
čtyřhře. S Milanem Orlowskim 

získal stříbrnou medaili na 
mistrovství světa. Druhé místo na 
mistrovství světa vybojoval také 

ve smíšené čtyřhře s Marií 
Hrachovou. S touto hráčkou 

zvítězil i ve smíšené čtyřhře na 
mistrovství Evropy. V soutěži 

družstev byl na mistrovství Evropy 
druhý a třetí. 



Letošní únorová zimní olympiáda ještě 
ani nezačala a my už se na ni začali 
připravovat. K fandění našim sportov-
cům nás naladila beseda s těmi, kteří 
olympiádu zažili a dokonce si z ní při-
vezly kovy nejcennější. Přišli za námi ti, 
co na olympiádě v kanadském Calgary 
reprezentovali před třiceti lety Česko-
slovensko. Skokan Pavel Ploc tam 
získal stříbrnou medaili, běžec na ly-
žích Pavel Benc bronzovou. Sáňkař 
Petr Urban skončil dvakrát v druhé 
desítce, ale k úspěchům skokanů i běž-
ců pomáhal svými kreslenými vtipy. 

Beseda se konala v pondělí 29. ledna a 
ve školní jídelně se na ní sportovci sešli 
s dětmi celého druhého stupně. 

Od každého z olympioniků jsme se 
dozvěděli, jak se ke svému sportu do-
stali. Zajímavé bylo poslouchat třeba 
to, jak dostávali informace z domova, 
když byli tisíce kilometrů daleko. Pro 
nás je to dnes nepředstavitelné, jak 
dlouho čekali na telefon od členů rodi-
ny, nebo že si vzkazy četli na nástěn-
kách. V dnešní moderní době mobilních 
telefonů, facebooků, emailů si nedoká-
žeme představit, co to čekání zname-
nalo. Třeba takový Petr Urban se po 
telefonu dozvěděl, že se mu v době 
olympiády narodilo dítě.  

S otevřenou pusou jsme také sledovali 
záznam, jak se Pavel Ploc při svém sko-
ku zřítil ze skokanského můstku. Pád 

vypadal tak strašlivě, že jsme si mysleli, 
že už na můstek nikdy nevylezl. Opak by 
pravdou. Za velice krátkou dobu už na 
něm stál znovu a ještě dokázal vyhrávat.  

Úžasné výkony podával i běžec Pavel 
Benc. Při představě tolika najetých kilo-
metrů jsme ho mohli jen obdivovat.  
Slyšeli jsme i několik zábavných historek 
ze zákulisí olympiády. 
Prostor zbyl i na dotazy, kterými děti 
zahrnuly celou trojici. 
Na závěr jsme dostali možnost podívat se 
na olympijské medaile. Překvapilo nás, jak 
jsou velké a těžké. 
Petr Urban nezklamal ani jako známý 
kreslíř. Během besedy vznikl obrázek, 
který si můžete prohlédnout na zadní 
straně časopisu. 
 
Připravila: Adéla Plívová 
Foto: Marcela Lubasová 

Téma—zimní olympiáda 

Úspěšní olympionici ukázali dětem medaile 
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Redakce časopisu spolu s olympioniky. Vzadu zleva Pavel Benc, Pavel Ploc a Petr 
Urban. 

Martin Košťál pokládá svou otázku. 

Pavel Benc s maskotem u své medaile. 



 

Petr Urban ve svém ateliéru při 
křtu knihy Pepouchova řecká dovo-
lená novináře Miloslava Lubase.  
Foto: Marcela Lubasová 

Slavní olympionici 

Pavel Ploc na harrachovských můstcích.     Foto: archiv Pavla Ploce 
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Pavel Ploc 
Narodil se 15. června 1964 
Jilemnice. Je to bývalý 
československý skokan na lyžích, 
nedávno ještě politik (v letech 
2006 až 2017 poslanec za ČSSD). 
Skákat začal v šesti letech. Na 
první skokanské pokusy nejdříve 
dohlížela jeho matka, poté ji 
nahradil otec s trenérem 
sdruženářů Jiskry Harrachov  
Antonínem Linemajerem. Jeho 
hlavním vzorem byl olympijský 
vítěz Jiří Raška.  
Po ukončení své skokanské kariéry 
se věnoval i trenérské činnosti. Byl 
asistentem trenéra Luďka Matury 
na ZOH 1994 v Lillehammeru a 
hlavním trenérem na ZOH 1998 v 
Naganu. Do roku 2002 trénoval 
juniorskou reprezentaci. 
K jeho největším úspěchům patří 
dvě medaile z olympijských her. 
V roce 1984 získal v Sarajevu na 
velkém můstku bronzovou medaili, 
o čtyři roky později v Calgary 
vybojoval na středním můstku 
stříbro. Úspěchy sbíral i na 
mistrovství světa v letech na 
lyžích. V roce 1983 v Harrachově 
si vysloužil na mamutím můstku 
stříbrnou medaili, v roce 1985 v 
Planici si z mamutího můstku 
přivezl bronz.    

Připravili: Jan Reisiegel, Jan 
Šedivec 

poprvé uveřejnili v humoristickém 
časopise Dikobraz v roce 1985. Prv-
ním mezinárodním úspěchem pro něj 
bylo v roce 1989 čestné uznání z 
mezinárodní soutěže kresleného 
humoru v turecké Ankaře.  
Do novin a časopisů kreslí vtipy 
s populární postavičkou Rudy Pivrnce 
a Květy Pěničkové. Podle jeho kres-
lené postavičky Rudy Pivrnce se 
jmenuje i pivo. Nesoustřeďuje se 
ale jen na svého Rudu, výborně se 
zhostil i kreseb ke knihám slavných 
českých autorů. Ilustroval Nerudo-
vy Povídky malostranské a Haškova 
Švejka. Kromě knih a kalendářů ma-
luje i obrazy. Ve Smržovce si může-
te projít jeho Křížovou cestu. 

Petr Urban 
Petr Urban se narodil  8. srpna 1960 
v Jablonci nad Nisou. Pochází 
z jizerskohorské Smržovky, kde jeho 
rodina žije už celé generace. Saně byly 
první sport, který začal vnímat a stej-
ně jako jeho pradědeček a otec v něm 
dosáhl mnoha úspěchů. Reprezentoval 
Československo v jízdě na saních na 
dvou olympiádách – v roce 1988 
v kanadském Calgary a v roce 1992 ve 
francouzském Albertville. Zároveň se 
mu podařilo sedmnáctkrát zvítězit na 
mistrovství republiky.   
Je ženatý a má dvě děti. Původně se 
vyučil nástrojařem, ale od roku 1991 
profesionálně kreslí. Kreslený vtip mu 

Pavel Benc 
Narodil se 10. července 1963 Jablonec 
nad Nisou. Je bývalý český a 
československý běžec na lyžích. 
Lyžovat začal v osmi letech. Největší 
zlom v jeho kariéře nastal v roce 1984 na 
Zimních olympijských hrách v Sarajevu, 
kam se dostal se svým kamarádem 
Milošem Bečvářem jako jeden z 
nejmladších účastníků. Nejvíce zazářil na 
olympiádě v Calgary. Ve štafetě společně 
vybojoval bronzovou medaili. O čtyři 
roky později se na ZOH v Albertville stal 
vlajkonošem a v závodech dosáhl svého 
nejlepšího individuálního umístění, když 
na 50 km volnou technikou skončil osmý. 
V roce 1994 na ZOH v Lillehammeru 
dosáhl spolu se zbytkem družstva 8. 
místa ve štafetě 4×10 km.  

Pavel Benc, Foto: Marcela Lubasová 
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Olympijský stroj času přistál ve škole 
Vrchlického v Liberci. Krátce před 
ZOH 2018 v korejském Pchjongč-
changu tam bavili školáky Pavel Ploc,  
Pavel Benc a Petr Urban, sportovní 
legendy. Všichni reprezentovali Čes-
koslovensko na ZOH 1988 v kanad-
ském Calgary.  
 
LIBEREC / Pavel Ploc, skokan ověnčený 
olympijskými medailemi, vzpomínal na 
strach a jeho překonávání na můstcích. 
Běžec na lyžích Pavel Benc, majitel 
olympijské medaile z Calgary 1988, 
prozradil, jak málo si užil radost ze 
třetího místa. Dvojnásobný olympionik 
a kreslíř Petr Urban si vybavil okamžik, 
kdy ho tatínek posadil poprvé na sáňky 
a pustil ho po zledovatělé cestě dolů 
lesem.  
„Stačilo uhnout do strany dvacet centi-
metrů a byl jsem na stromě,“ řekl Ur-
ban. Jeho publikem bylo více než sto 
dětí na liberecké základní škole Vrch-
lického. Právě s nimi si před olympiádou 
v Koreji Urban, Ploc a Benc povídali      
o časech před třiceti a více lety.  

Urban byl zdrojem pohody 

Mohli si koneckonců připadat jako v 
olympijské vesnici v Calgary 1988, když 
si po 30 letech společně dopřávali mo-
ravského vrabce ve školní jídelně.  
Ale ještě předtím bavili hodinu a půl 
děti historkami o hrůzostrašných sal-
tech mortale, hanbaté sjezdařce na 
nástěnce nebo zmeškaných oslavách. 
Besedu zprostředkovala školákům libe-
recká redakce MF DNES a Týdeníku 
5plus2.  
„S takovými sportovními osobnostmi se 
člověk jen tak nepotká. Jsem rád, že je 
naši žáci mohli poznat,“ uvedl ředitel 
školy Vrchlického Jiří Skalský. „Mně se 
díky besedě vybavily třicet let staré 
krásné vzpomínky na to, jak jsme před 
třiceti lety seděli u televizí a sledovali 
krásnou olympiádu v Calgary.“ Trojice 
slavných sportovců vyprávěla školákům 
hlavně o medailích. Ploc si vezl z Calga-
ry stříbro ze skoku, Benc bronz ze 
štafety. Ale co slavný kreslíř „Pivrnec“ 
Urban?  
Na sáňkářské dráze skončil na olympiá-
dě šestnáctý a třináctý, ovšem kousek 
skokanských medailí patří i jemu. Ano, 
skokanských, poněvadž kromě druhého 
Ploce zazářil v Calgary Jiří Malec ze 
Zásady. Bral tehdy úžasné třetí místo.  
„Petr se nám staral na olympiádě o dob-
rou náladu. S Jirkou Malcem, který byl 
na můstku nervák, bydlel na pokoji a 

uklidňoval ho svými fórky,“ upozornil 
Ploc. „Naše reprezentace měla na olym-
piádě oficiální nástěnku, kde jsme se    
v době bez internetu dozvídali všechny 
důležité věci. Jednou ráno jdu kolem    
a vidím na nástěnce nahatou sjezdařku. 
Nakreslil ji Petr a napsal - Sjezdařka    
v československém dresu. Na nástěnce 
ale nevydržela dlouho, sundal ji asi ně-
jaký funkcionář.“  
Skokanské medaile olympiádu 1988 pro 
Čechoslováky odstartovaly, bronzem    
z běžecké štafety pro ně vyvrcholila. 
Benc na třetím úseku nastoupil a odjel 
největšímu soupeři v boji o třetí místo, 
švýcarskému závodníkovi. Radosti         
z medaile, za níž finišoval Ladislav 
Švanda, si ale v cíli vůbec neužil.  
„Hned po dojezdu mě odvedli na dopin-

govou kontrolu a byl jsem na ní dlouhé 
dvě hodiny,“ vzpomněl si na odepřené 
oslavy Benc.  
Ploc připomněl svého tatínka, olympioni-
ka v biatlonu z časů, kdy se ještě pálilo 
z velkorážných pušek. „Táta nás bral     
s bráchou na střelnici a když odběhl na 
lyžích do lesa, vzali jsme mu flinty       
a stříleli z nich,“ prozradil Ploc. „Do lidí 
jsme se naštěstí netrefili. “  

Míč se mu motal u nohou, lyže mu 
padly jak ulité  

Dobře udělal, jeho syn získal medaile na 
olympiádách a mistrovstvích světa. Ale 
taky přežil svou smrt, když při letech 
na lyžích v Harrachově udělal ve vzdu-
chu salto a z výšky čtvrtého patra do-
padl na záda. Za tři týdny byl na mis-

trovství světa v letech třetí.  
„Před skokem má strach každý, někdo 
větší a někdo menší. Kdo dokáže strach 
nejvíc překonat, ten má medaile,“ po-
znamenal Ploc.  
Zatímco většina českých kluků mydlí 
fotbal, Ploc jako Harrachovák mnohem 
víc přilnul k lyžím. „Míč se mi motal 
mezi nohama, kluci mně přezdívali Kopy-
to.“ U Urbanů sáňkovali dědeček, tatí-
nek, strýček i maminka. Petr před 
olympiádou ve Francii 1992 havaroval 
při tréninku na závod dvojic pětkrát za 
sebou. „Popáté mně vyletělo rameno,“ 
řekl. „Hodili mně ho zpátky přes opěra-
dlo židle a na olympiádu jsem nakonec 
odjel.“ Urbanův tatínek Horst repre-
zentoval Československo na dvou olym-
piádách stejně jako jeho syn.  

Na Vrchlického vydávají školní časopisy 
a jeho redaktoři položili olympionikům 
několik otázek. Zajímalo je třeba, kde 
bere Urban inspiraci pro své pověstné 
vtipy. „Padá to do mě svrchu,“ uslyšeli. 
Pavel Benc odpovídal na otázku, jakým 
mottem se v životě řídí. „Kdo miluje 
svou práci, je jednou nohou v nebi,“ 
odpověděl současný funkcionář liberec-
ké Dukly.  
Beseda na Vrchlického se stala příleži-
tostí k nečekanému shledání. Ploc, Benc 
i Urban se tam setkali se sekretářkou 
Lenkou Krajbichovou. Dělala sekretářku 
na Dukle v dobách před 30 lety, kdy 
všichni tři olympionici za liberecký vo-
jenský klub tak skvěle závodili.  

Miloslav Lubas, vtip Petra Urbana 

Co o nás napsali v týdeníku 5+2 

Školu ozářily olympijské hvězdy  
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Naše sekretářka Lenka Krajbichová 
nepracovala vždy jen ve škole. Devět 
let dělala sekretářku v Dukle Liberec    
a poznala mnoho slavných sportovců. 
Byli mezi nimi také medailisté ze 
zimních olympijských her. Se dvěma 
z nich se potkala na besedě, která 
na naší škole Vrchlického proběhla 
před olympiádou v Koreji.  

Kdy jste, paní sekretářko, na Duklu 
přišla? 

Nastoupila jsem tam ve svých sedmnác-
ti letech po dvouroční střední ekono-
mické školy pro sekretářky. Místo na 
Dukle  mi tenkrát domluvil můj bratr 
Ladislav. Na Dukle byl jako sportovec, 
skokan na lyžích. Pracovala jsem na 
Dukle jako sekretářka velitele a potom 
jako technickohospodářská pracovnice 
ve spisovně až do svých 26 let. Pak 
jsem odešla na mateřskou dovolenou.  

Na co nejvíc na Dukle vzpomínáte? 

Na mistrovství světa v letech na lyžích 
1983 v Harrachově. Náš Pavel Ploc ob-
sadil druhé místo. A já u toho byla. Po 
celou dobu mého zaměstnání na Dukle 
jsem pomáhala při všech Světových 
pohárech a velkých závodech ve skoku 
na lyžích jako Turné Bohemia, které se 
konaly v České republice. To samé se 
týkalo závodů v závodě sdruženém, 
dnešní severské kombinaci. Pracovala 
jsem vždy v sekretariátě závodů. Ne-
zapomenu ani na zimní olympiádu v Sa-
rajevu 1984 a v Calgary 1988, kterou 
jsem sledovala v televizi. V Calgary 
Pavel Ploc získal stříbrnou medaili        
a Jiří Malec bronzovou ve skoku na 
lyžích. Běžci z Dukly Radim Nyč, Václav 
Korunka, Pavel Benc a Ladislav Švanda 
získali bronz ve štafetě na 4x 10 km.  

Koho jste měla ze z Dukly nejraději? 

Samozřejmě skokany na lyžích, protože 
jak už jsem řekla, můj bratr byl také 
skokan. -Trochu více jsem se tedy zna-
la s Pavlem Plocem, Jirkou Malcem, 
Vláďou Podzimkem, Mirkem Kopalem, 
samozřejmě i s běžci Pavlem Bencem, 
Láďou Švandou, Milošem Bečvářem i se 
sáňkaři Petrem Urbanem, Frantou Halí-
řem nebo Jozefem Škvarkem.  

Komu jste teď nejvíc fandila na 
olympiádě v Koreji? 

Skokanům a sdruženářům. A ráda se 
dívám na biatlon, ve kterém dosahuje-
me skvělých výsledků a našim sportov-
cům jsme s mými dvěma dcerami Alen-

kou a Aničkou strašně fandili. Potom 
ještě máme rády tenis a hokej. Když 
jsem byla ještě na základní škole Ješ-
tědská, tak jsem tenkrát chodila do 
sportovní lyžařské třídy. Já jsem běha-
la na lyžích. Od té doby vím, že jaká je 
to opravdu dřina, kdy musíte trénovat  
a závodit za každého počasí – v mrazu, 
dešti nebo v létě na kolečkových lyžích 
ve velkém vedru. S během na lyžích 
skončila ze zdravotních důvodů. Stále 
jsem měla těžké angíny, a lékař už ne-
doporučil, abych dělala zimní sport.   

Kdy jste měla největší radost z vý-
sledků Dukláků? 

Když byla olympiáda v Calgary v Kanadě 
a skokani a běžci dosáhli na medaile. .  

Potkáváte se ještě s bývalými repre-
zentanty z Dukly? 

Kdykoliv pomáhám při skocích na lyžích 
a severské kombinaci, tak se s nimi 
setkám, protože jsou z nich nynější 
trenéři nebo spolupořadatelé.  

Zažila jste s Dukláky i nějakou le-
graci? 

Jednu veselou historku mám, když jsem 
jela pomáhat při mistrovství světa       
v parašutismu do Prostějova. Při jed-
nom tréninku mi přišli nabídnout, jestli 
se nechci s nimi zaletět nahoru a zažít 
let letadlem. Ještě nikdy jsem do té 
doby neletěla, takže to byl pro mě vel-
ký zážitek. Vzlétli jsme vzhůru a kluci 
se chystali ke skoku s padákem. Mě se 
ale udělalo v letadle špatně a řekla 
jsem pilotovi, že budu zvracet. Našel   

v letadle nějaké vědro a dal ho přede 
mě. Jenže vojenské letadlo je malé, 
takže všichni ti parašutisti seděli okolo 
mě a koukali se. Ale pilot už hlásil do 
vysílačky, že všichni musí vyskákat       
z letadla najednou, protože sekretářce 
je špatně a on musí urychleně přistát. 
Kluci se samozřejmě smáli a všichni 
vyskákali z letadla. Pilot se mnou rychle 
přistál a všichni pořadatelé a sportovci 
se dole na zemi zvědavě dívali, jak vy-
stupuji z letadla úplně zelená a rychle 
utíkám na latriny. Pak po dobu celého 
MS se mi všichni smáli (ale v dobrém), 
jak jsem si chtěla zalítat v letadle,      
a jak to dopadlo. Legrace se sportovci 
byla vždycky. Chodili jsme společně na 
diskotéky a tancovali někdy až do rána.  

Myslíte si, že sport je důležitý i pro 
obyčejné lidi, třeba i pro učitele? 

Sportovci a učitelé, každý se vlastně 
věnuje tomu, co umí. Sportovec svému 
sportu a učitel svému předmětu, který 
učí. Na naší škole ale máme i učitelé, 
kteří rádi sportují ve svém volném ča-
se. Paní učitelka Fleková jezdí na kole, 
paní učitelka Henychová běhá orientač-
ní běh, paní učitelka Stasová skáče na 
trampolíně. Pan ředitel Skalský zase 
hraje tenis a chodí na sjezdovky, pan 
zástupce Linhart miluje jízdu na kole    
a na běžkách. A mohla bych jmenovat 
ještě další učitelky a učitele..  

Měla jste ve škole ráda tělocvik? 

Tělocvik jsem milovala. Reprezentovala 
jsem svou základní školu na atletických 
závodech. Nejlepší výsledky jsem měla 
ve skoku do dálky. A když se hrála za 
školu vybíjená, byla jsem vždy kapitán-
kou družstva a měli jsme perfektní 
výsledky. Z předmětů jsem měla ještě 
ráda přírodopis, dějepis i chemii. Měli 
jsme na tyto předměty skvělé učitelky.  

Co říkáte sportovním úspěchům žáků 
naší školy? 

Dosahují dobrých výsledků skoro na 
všech sportovních akcích pořádaných 
pro základní školy. Mnoho našich žáků 
reprezentuje mimo školu nějaký spor-
tovní klub. Dokonce pro naše žáky 
úspěšné sportovce připravujeme s pa-
nem ředitelem síň (chodbu) slávy, kde 
budeme vyvěšovat jejich zvětšené fo-
tografie s medailemi a poháry.  

Připravily: Kačka Malá, Veronika 
Dudková 
Foto: Marcela Lubasová 
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Rozhovor 

Naše paní sekretářka byla obklopena 

sportovními idoly 



 

 

Ve znamení zimní olympiády byla ten-
tokrát i naše anketa. Ptali jsme se 
dětí, na jaké olympijské sporty se 
nejvíce dívaly a jaké samy dělají. 
Kdo by ještě před dvaceti lety, kdy 
hokejisté na čele s Haškem a Jágrem 
vyhráli zlato v Naganu, řekl, že v 
roce 2018 bude nejpopulárnějším 

sportem biatlon. Anketa ukázala, že 
nejvíce dětí se dívalo právě na běžce s 
puškou na zádech. Nebylo divu, vždyť 
biatlonisté získali dvě medaile a hoke-
jisté skončili až čtvrtí. 
Jak dále vyplynulo z ankety, mnoho 
žáků naší školy se nevěnuje žádnému 
zimnímu sportu. Pokud nějaký provozu-

jí, pak u nich stále ještě vítězí sjez-
dové lyžování před snowboardem. 
Mezi dětmi jsou i tací, kteří jezdí 
zároveň na sjezdovkách a běžkách 
nebo vedle lyží zkoušejí i jízdu na 
snowboardu.  

Připravila: redakce 

   

 

Anketa 
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Milá rychlobruslařko, Martino Sáblí-
ková,  
 
moc se mi líbil Váš výkon na olympij-
ských hrách v Pchjongčchangu. Je 
skvělé, že Česká republika má tak nada-
nou sportovkyni. Slyšela jsem, že jste 
měla před olympijskými hrami problémy 
se zády a že jste málem do Koreje ne-
odletěla. Vůbec nechápu, že jste schop-
ná dělat závodně i cyklistiku. Zajímalo 
by mě, jestli i kromě sportu máte čas i 
na jiné zájmy. A jestli jste se někdy 
rozhodovala o nějakém jiném sportu. 
Musí být krásné, když slyšíte českou 
hymnu na stupních vítězů. Doufám, že 
na stupních vítězů Vás zase uvidíme. 
Přeji Vám mnoho úspěchů jak ve sportu, 
tak v osobním životě.  
 
S pozdravem 
Eliška Blechová, 5. B 
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Gratulace páťáků českým medailistům 

Milí olympionici, milí sportovci, 
 
rád bych Vám tímto způsobem chtěl 
poblahopřát ke všem úspěchům na 
ZOH, které jste pomocí pilného tré-
ninku byli schopni uskutečnit. Získali 
jste sedm vzácných kovů, které jste 
si sami tvrdě vybojovali a snažili jste 
se dosáhnout co největších výsledků 
a hrdě jste reprezentovali naši Čes-
kou republiku. 
Já sám jsem samozřejmě ZOH sle-
doval a přál jsem si vidět co nejvíce 
našich úspěchů. Sledoval jsem samo-
zřejmě náš biatlonový tým a musím 
říci, že i přesto, že se ZOH neúčast-
nila naše biatlonová královna Gabriela 
Koukalová, jsme si vedli více než 
uspokojivě. Nesledoval jsem ale jen 
biatlon. Viděl jsem i výkony našich 
hokejistů a rychlobruslařek. 
V poslední řadě jsem chtěl popřát 
vynikajícímu výkonu Martiny Sáblíko-
vé a Ester Ledecké, která nás všech-
ny potěšila hned dvěma zlatými me-
dailemi. Do příštích ZOH, které nás 
čekají na čtyři roky, vám přeji, ať se 
vám daří stejně dobře jako letos. 
 
Tomáš Blaschke, 5. B 

Milá Ester, 
  
blahopřeji Ti ke dvěma zlatým me-
dailím, které jsi získala na zimních 
olympijských hrách v Jižní Koreji. 
Velkou radost mi udělala tvoje me-
daile ze Super G, kterou nikdo ne-
čekal. Tušil jsem, že budeš mít 
medaili ze snowboardu, ale byl jsem 
rád, že to byla taky zlatá. Celá naše 
rodina sledovala olympiádu. Kromě 
sjezdového lyžování jsme sledovali 
hokej, biatlon a curling. Fandili 
jsme všem reprezentantům z České 
republiky, ale nejvíc Tobě. Přeji Ti 
hodně štěstí a zdraví na další olym-
piádě. 
Zdraví Tě David Fokt, 5. B 
 
Milá Ester, 
  
moc Ti gratuluji ke dvěma zlatým 
medailím. Muselo to dát hodně prá-
ce všechno to natrénovat. Chtěl 
bych vědět, jak dlouho ses na to 
připravovala. Tipnu si tak dva roky. 
Od rodiny vím, že je to i zásluha 
spousty lidí, kteří se o tebe starají. 
Bohužel nejsem sportovec. Měl 
jsem problémy s astmatem, a tak se 
jen tak koukám. 
Jaroslav Nešpor, 5. B 

Milá Ester, 

přeji Ti úspěšný rok 2018. Gratuluji za 
dvě zlaté medaile na olympiádě. Strašně 
moc jsem Ti fandila při Super G i ve 
snowboardu. A i kdybys nevyhrála, je 
důležité se zúčastnit. 

Ema Krátká, 5. B 
 
Milí sportovci,  

dívala jsem se na celou olympiádu. Byli 
jste skvělí. Děkuji Ester Ledecké, že 
nám získala dvě medaile, ale děkuji i 
ostatním sportovcům, co se olympiády 
zúčastnili a něco vyhráli. Ale i těm, co 
nic nevyhráli. Děkuji za skvělé výsledky. 

Veronika Peterová, 5. B 

Milí čeští sportovci,  
 
blahopřeji vám a jsem rád za to, že jste 
vyhráli tolik medailí. Sice jsem viděl jen 
několik přenosů, ale v každém z nich 
jsem vám fandil. Sice jste se nedostali 
pokaždé na první místo, ale za každou 
medaili jsem byl rád. Já vím, jakou máte 
práci s tím, abyste byli nejlepší, protože 
já se také musím snažit. Mám totiž také 
povinnost navíc. Každopádně jsem rád za 
to, že jste vybojovali tolik medailí. A Ti, 
co medaile nevybojovali, tak je vybojují 
na příštích hrách a přeji hodně úspěchů 
a žádná zranění. 
 
Denis Pecka, 5. B 

Milí sportovci,  

gratuluji vám k získání medailí, 
které jste vybojovali. Jsem moc 
rád, že jsem Čech. Těší mě, že i    
u nás jsou dobří sportovci. Každá 
medaile i účast na olympiádě jsou 
úspěchem, za kterým stojí vaše 
dřina, námaha a hodiny tvrdého 
tréninku. Patří vám velké díky. 

S pozdravem  
Filip Hochman, 5. B 
 
 

Milí sportovci,  

přeji vám, abyste sbírali jeden 
rekord za druhým, abyste byli 
vytrvalí a nevzdávali se. Moc pro 
mě znamená to, že Ester Ledecká 
získala jak ve snowboardu, tak na 
lyžích první místo. A nejen to, však 
pro mě taky moc znamenají ostatní 
sportovci, ať byli první, druzí, 
třetí. Je to jedno, hlavně že se 
zúčastnili. 

Tereza Pejsarová, 5. B 
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Olympiáda pro prvňáky a druháky 

Soutěž prvních tříd 

Nápad uspořádat malou zimní 
olympiádu pro naše prvňáky, vznikl 
v redakci školního časopisu Zvoně-
ní při tvorbě tohoto čísla. Monika 
Pařízková se pro zorganizování 
nadchla natolik, že připravila něko-
lik disciplín, při nichž si děti vy-
zkoušely oblíbený biatlon, kraso-
bruslení, rychlobruslení, jízdu na 
bobu a v neposlední řadě i skoky na 
lyžích. S organizací jí pomáhaly 
kamarádky z redakce (Michaela 
Ősziová, Martina Rezlerová, Adéla 
Plívová a Kačka Malá), ale i paní 
učitelky prvních tříd.  
Olympiáda se dětem tak líbila, že 
se děvčata rozhodla pro zopaková-
ní této akce, tentokrát pro druhá-
ky. Opět děvčatům z redakce po-
mohly paní učitelky. 
 
Text a foto: redakční rada 

Soutěž druhých tříd 



Ahoj, sportovní nadšenci, 
máme za sebou XXIII. zimní olympij-
ské hry, ve kterých naše zem nemálo 
vynikla. O tom ale můj článek není. Řek-
nu vám věci, které jste si ve sportov-
ních výsledcích nepřečetli. 

Zimní olympijské hry v jihokorejském 
Pchjongčchangu, už druhé na území 
Koreje, začaly v pátek 9. února, když 
byl zapálen olympijský oheň pochodní, 

kterou v Olympii zapálila herečka Ka-
terina Lehouová. Následovalo několika-
hodinové zahájení. Na něm byl k vidění 
nástup všech zúčastněných zemí, včet-
ně naší republiky s 94 sportovci, nebo 
gigantická show, na kterou byl mimo-
řádný pohled. Samozřejmě nechyběly 
olympijské znaky, vlajka a hymna od 
Spyridona Samarase.  

Zábava končí, jde se sportovat. Kon-

krétně v 15 sportech od alpského lyžo-
vání, hokeje, bobů až po rychlobruslení. 
Jenom pokud jste fandové, například 
skibobu, bohužel, ale na téhle olympiá-
dě ho nenajdete. Koho tam ale zaruče-
ně najdete jsou maskoti olympiády. Bílý 
tygr Suhorang a černý medvěd Pan-
dabi.   

Připravila: Monika Pařízková, Tomáš 
Blaschke, Jan Vrba, Kačka Malá 

Střípky z historie olympiád 

Č.114, rok 2017/18 
Stránka 17 

 

 
První zimní olympijské hry byly ve 
francouzském zimním středisku Cha-
monix v roce 1924. Tedy o 28 let 
později než novodobé letní olympijské 
hry, které se konaly v roce 1896 v 
řeckých Aténách, Navázaly na tradici 
starověkých antických olympiád. Pro-
bíhaly na území současného Řecka 
před více než 2000 lety a doprovázel 
je krásný zvyk, že se během nich 
přestalo válčit.  

Prvním Čechoslovákem, který získal 
na zimní olympiádě medaili, byl Rudolf 
Burkert. Rodák z Jizerských hor vy-
bojoval ve švýcarském Svatém Mořici 
třetí místo ve skoku na lyžích. Z Libe-
reckého kraje pocházejí i Burkertovi 
nástupci Pavel Ploc a Jiří Malec. Zá-
vodili za Duklu Liberec. Ploc si přivezl 
z olympiády v roce 1984 a 1988 bronz 
a stříbro, Malec z olympiády 1998 
bronz. 

Pět olympijských kruhů, 
pod nimiž se závodí, symbo-
lizuje spojení pěti světadí-
lů. Mají červenou, modrou, 
zelenou, žlutou a černou 
barvu. Asii představuje 
barva žlutá, Evropu modrá, 
Ameriku červená, Austrálii 
a Oceánii zelená a Afriku 
černá. Olympijská vlajka 
poprvé zavlála na letní 
olympiádě v belgických 
Antverpách v roce 1920. 

Víte, jakých rychlostí dosa-
hují sportovci ve svých dis-
ciplínách v zimních spor-
tech?. Vedou  pochopitelně 
sjezdaři, na svahu se ří-
tí rychlostí až 150 kilome-
trů za hodinu. Skokani na 
lyžích mají při dopadu rych-
lost přes 100 kilometrů v 
hodině, snowboardisté 
dokážou jet rychlostí skoro 
100 kilometrů v hodině. 
Rychlobruslaři se dostanou 
až k šedesátce, běžci na 
lyžích ke třicítce a bobisté 
ke 140 km/h. 

Na nedávné olympiádě v jižní Koreji získali za Česko medai-
le Ester Ledecká (2 x zlato - v superobřím slalomu ve sjez-
dovém lyžování a v paralelním slalomu ve snowboardingu), 
Martin Krčmář (stříbro - biatlon, sprint) Martina Sáblíková 
(stříbro - rychlobruslení), Karolína Erbanová (bronz - rych-
lobruslení), Eva Samková (bronz - snowboardcross) a Vero-
nika Vítková (bronz - biatlon, sprint). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang


Pojďme si hrát ... 
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Olympijský KVÍZ 

1. Kdo zažehl letošní olympijskou 
pochodeň? 
A) Apostolos Angelis (řecký biatlo-

nista) 
B) herečka Katerina Lehouová 
C) Guido Caroli (rychlobruslař) 
 

2. Kdo je maskotem zimních olympij-
ských her?  
A) bílý lev a bílý medvěd 
B) bílý tygr a černý medvěd 
C) černý medvěd 
 
3. Kolikáté jsou to zimní olympijské 
hry? 
A) 22. 
B) 23.  
C) 21.  
 
4. Slavnostní zahájení proběhlo? 
A) 8. února 
B) 10. února 
C) 9. února 
 
5. Jaká je hymna olympiády? 
A) žádná 
B) We are the champions 
C) kantáta Spyridona Samarase  
 
6. V kolika sportech se soutěží? 
A) 15 
B) 14 
C) 17 
  
7. Ve kterém z těchto sportů se na 
olympiádě nesoutěžilo? 

A) ski boby 
B) severká kombinace 
C) short track 
 
8. Pokolikáté se uskutečnila olympiáda 
v Jižní Koreji? 
A) potřetí 
B) poprvé 
C) podruhé 
 
9. Kdo nesl českou vlajku při zahajo-
vacím ceremoniálu? 
A) Veronika Vítková 
B) Michal Krčmář 
C) Eva Samková 

10. Kdo nesl českou vlajku při závě-
rečném ceremoniálu? 
A) Martina Sáblíková 
B) Ester Ledecká 
C) Ondřej Moravec 
 
11. Na besedě ve škole byli Ploc, 
Urban a Benc. Petr Urban byl: 
A) sáňkař 
B) rychlobruslař 
C) skokan na lyžích 
 
12. Pavel Ploc je: 
A) hokejista 
B) skokan na lyžích 
C) sáňkař 
 
13. Pavel Benc je: 
A) snowboardista 
B) sdruženář 
C) běžec na lyžích 
 
14. Klub v Liberci, kde jsou repre-
zentanti v zimních sportech, se jme-
nuje: 
A) Dukla 
B) Slovan 
C) Slavie 

 

15. Za Duklu závodila i Kateřina Neu-
mannová. Olympiádu vyhrála: 
A) v Grenoblu 
B) Turíně 
C) Naganu 
 
16. Olympijská vítězka z Dukly Libe-
rec Eva Samková závodila v Soči v: 
A) snowboardcrossu 
B) sjezdu na lyžích 
C) krasobruslení 

 
17. Na olympiádě závodí i Ondřej 
Pažout, juniorský mistr světa v: 
A) severské kombinaci 
B) běhu na lyžích 
C) skoku na lyžích 

Připravila: Monika Pařízková 
Ilustrační foto: web 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolos_Angelis&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Caroli&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kant%C3%A1ta
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spyridon_Samaras&action=edit&redlink=1


Tajenka: olympiáda, kvíz: 1B, 2B, 3B, 4C, 5C, 6A, 7A, 8.C, 9C, 10B, 11A, 12B, 13C, 14A, 15B, 16A, 17A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

… a bavme se 

A tenhle znáte ... 

Č.114, rok 2017/18 
Stránka 19 

Vyluštíte tajenku? 

                      

        
 

            

        

  

            

                      

                      

                      

                      

                      

                      

1. 3. 

5. 6. 

8. 

9. 

Tajenka z minulého čísla zněla ČASOPIS. Šťastným luštitelem se stal Matyáš Odstrčil ze 3. A. 

Zimní olympijské hry, Moskva. Ruský 
prezident má uvítací projev. Napětí. 
Začíná číst: "Oooooooooooooooo" 
"Oooooooooooooooo" Všude je trapné 
ticho, lidé se na sebe nechápavě dívají. 
"Oooooooooooooooo" Přiběhne tajem-
ník, podívá se do papírů a diskrétně 
řekne: "Pane prezidente, toto nečtěte, 
to jsou olympijské kruhy."  
 
Proč hokejisté prdí potichu?  
Aby to nebylo zakázané uvolnění. 
 

Jedou dva závodníci Tour de France, 
jeden při tom čte noviny a po chvíli 
říká: "Ty hele Franto, asi bysme měli 
přidat, protože ty první už jsou v novi-
nách!"  
 
Jdou dva skialpinisti po horách a 
najednou se jeden z nich zřítí do 
průrvy. Druhý přijede k průrvě a 
volá: "Jsi v pořádku?" "Jsem!" "Co 
hlava, nerozbil sis ji?" - "Ne, dob-
rý!" "A co ruce nebo nohy, nemáš 

zlomené?" - "Ne, v pořádku!" "Tak co 
tam ještě děláš?" "Padám..."  

Přijde promrzlý sportovec-lyžař po 
tréninku domů a mumlá si: „Co jsem to 
jenom chtěl, najíst se?“ A tak se nají, 
ale stále to není ono. „Že by napít se?“ 
Napije se, ale pořád není spokojený. 
„Hm, dát si sprchu?“ Ale ani poté, co se 
ohřeje pod sprchou, není úplně spokoje-
ný. „Už to mám, sundat lyže!“  

Zdroj: vtipy.cz, připravil: Adam Brož 

Křížovka: Martina Rezlerová 



Eva Puskarčíková 
3. ledna 1991—biatlon 

Markéta Davidová 
3. ledna 1997—biatlon 

Kalendárium 

… narození v ÚNORU 
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Olympijští reprezentanti narození v LEDNU 

… narození v BŘEZNU 

Michal Krčmář  
23. ledna 1991– biatlon 

Jan Zabystřan  
26. ledna 1998–alpské 

lyžování 

Michal Šlesingr 
3. února 1983—biatlon 

Michaela Sejpalová 
6. února 1998—short 

track 

Martina Dubovská 
27. února 1992 - alpské 

lyžování 

Adam Václavík 
18. února 1994 - biatlon 

Michal Birner 
2. března 1986- lední 

hokej  

Miroslav Rypl 
17. března 1992 - běh 

na lyžích 

Ester Ledecká 
23. března 1995 –

 snowboarding, alpské 
lyžování 

Michal Březina 
30. března 1990 -

 krasobruslení  



Autor: Rose Cooperová 
Tato knížka je psaná podobně jako De-
ník malého Poseroutky ale je určená 
spíše děvčatům. Hlavní hrdinkou je So-
fia Beckerová. Není zrovna nejoblíbe-
nější holkou na Middlebrookské střední, 
a dost ji to trápí. Proto má také spade-
no na Miu St. Claire, která představuje 
pravý opak. Je to bohatá, oblíbená dív-
ka, obklopená kamarádkami. A samozře-
jmě má Sofia i svou tajnou lásku – spo-
lužáka Andrewa, který jí něžně přezdí-
vá Blívie… Všechny své postřehy a po-
známky si Sofia zapisuje do tzv. před-
blogovacího zápisníčku a doplňuje 
spoustou vtipných ilustrací. Vede rov-
něž školní blog, kde informuje hlavně a 
zejména o nejnovějších drbech, za-
slechnutých na záchodě. 
Martina Rezlerová 

Autor: Stephan Pastit  

Timmy si založil detektivní agenturu, která 
má být tou nejlepší na celém světě. Spolu s 
ním je v agentuře ještě lední medvěd Kapi-
tán, který je zaměstnáván jako obchodní 
partner. Řeší případy, jezdí za obětmi na 
své dvojkolce Nezdárkolet, která mu je 
brzy ukradena. Mezi jeho hlavní podezřelé 
patří úhlavní nepřítel. Je jím holka, jejíž 
jméno nesmí být vysloveno. Jestli vás zají-
má, jak se jmenuje, tak si tuto hodně vtip-
nou knížku přečtěte. 

Tomáš Paur 

Autor: Jan Poláček 

Na zahradě se našel mrtvý pták. Lidé 
to svádějí na kocoura jménem Čert. 
Čert hledá pomoc u svého kamaráda 
Matylda. Začne pátrání. Kocour Ma-
tyld každou kočku vyzpovídá a shání 
důkazy. Když tam však přibyde další 
mrtvý pták, tak musí se vším od za-
čátku. Pak však vraha najdou a prá-
vem potrestají. 

Tomáš Paur 

Knihovna 

Autor: Tanya Stewnerová  

Toto je třetí díl výjimečné série knih 
Alea, dívka moře. V této knize se Alea 
a Alfa cru společně vydají na Island, 
aby Alea našla svého otce. Když dorazí 
na místo, uvítá je neznámý doktor 
Orion, ke kterému najde Alea veliké 
přátelství. Na rozdíl od ní mu Lennox 
od začátku nevěří. Doktor Orion totiž 
věří, že najde lék, který by mohl pora-
zit virus. Jednoho dne se Alea vydá na 
místo, kde by mohla najít otce. Když 

se jí podaří najít tábor, ve kterém žijí 
nejspíše poslední mořští lidé, je z toho 
zklamaná. Zjistí, že její otec není tako-
vý, jak si ho představovala. Celá jejich 
kolonie totiž jen přežívá, nesmí chodit 
do vody a nemá co k jídlu. Aleu to tak 
naštve, že se s otcem rozhádá a uteče 
zpátky k Orionovi. Když se vrátí, ukáže 
se Orionova pravá stránka. Alea se 
dozví, že právě Orion vymyslel virus, 
vyhubil mořské lidi a že už dávno našel 
lék. Ona chce okamžitě odejít, ale Ori-
on zajal její přátele. Nakonec se Alee 

podaří je osvobodit, ale musí utíkat 
před Orionem a jeho lidmi. Skoro se 
jim nepovedlo utéct, ale Alein otec 
jim pomohl, aby utekli. Celou Alfa 
cru zamaskovali na moři ryby, které 
udělají věci neviditelné. Sice jsou 
maskovaní, ale před Orionem neute-
čou. Poté se rozhodli, že poplují do 
Norska. Vymyslí, jak se ho zbavit. 
Knížka má takový otevřený konec, 
takže se moc těším na další pokra-
čování, které doufám brzy bude.  

Eliška Ptáčková 

Alea dívka moře—Tajemství oceánu 

Timmy Nezdárek 

- chybička se 

vloudí   
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Drby z dívčích 

záchodků 

Soukromý 

detektiv Matyld

– Na stopě 

sériového vraha 



Originální obrázek jen pro náš školní ča-sopis nakreslil Petr Urban při besedě s 
olympioniky  

ZŠ Vrchlického 

Liberec 

Vrchlického 262/17 
Liberec 13 
460 14 

www.vrchlickeho.cz 

Telefon: 488 880 160 
E-mail: 
skola@vrchlickeho.cz 

Jsme na 

školním webu 
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