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Milí čtenáři, 

 

nové číslo školního časopisu si můžete přečíst také na stránkách www.zakladni-skola.cz. 

 

                                                                                                            Mgr. Jana Hrbková 

                                                                                                            Václav Mock, 8.A 

                                                                                                            Jiří Pelc, 8.A 

   

                                                                                                             

                                                                                                             



 

 

     Novinky ze školy 
 

 

Přivítání nových školáčků 
1. září šli žáci 9. ročníku přivítat do školy své 
nástupce. Když jsme vstoupili do budovy, 
vybavily se nám vzpomínky na pěkných pět let 
strávených na 1. stupni. Paní učitelka nám 
rozdala růže pro prvňáčky. Ve třídě jsme 
uviděli prvňáčky, kteří byli trochu rozpačití, ale 
očividně se těšili na okamžik, kdy se z nich 

stanou školáci. Přivítali jsme je a popřáli jsme 
jim, aby se jim ve škole líbilo. Tiše jsme je 
litovali, protože ještě nevěděli, co je čeká. Ale 
také jsme jim záviděli, že jsou teprve na 
začátku. Prvňáčci  se mile usmívali a byli rádi, 
že dostali růžičky. Myslím, že i pro nás to byl 
příjemný zážitek.   

Anna Kölblová a Binh Ngyen, 9.A 

 
Zážitkový kurz šesťáků na Svahové 

20 až 22. září prožili žáci 6. tříd tři dny a dvě 
noci společně na Svahové. Šlo o to, abychom se 
spřátelili a seznámili. A k tomu nám pomáhaly 
hry, které jsme tam hráli. Postupem času jsme se 
sbližovali, i když tam došlo i k několika 
konfliktům. Vše to bylo skvělé.  Hráli jsme tam 
např. dvě hry, při kterých jsme se jako třídy 
pohádaly. První hra, byla sbírání papírků, při 
které každý hledal své papírky podle určení. 
Některé třídy nejednaly fér a schovávaly jiným 
třídám papírky, které zrovna potřebovaly. Přesto 
jsme se snažili si tyto hry spíše užít, než 
zkomplikovat. Ve druhé hře šlo o to, která třída 
je na tom nejlépe s hodem do dálky a se strategií. 
Bylo důležité naházet co nejvíce papírků na 
protější stranu, kde stála jiná třída. Podle toho, 
kolik papírů měla třída na své straně, se potom 

rozhodovalo o vítězi. Nakonec si stejně byly 
všechny třídy rovné.  
Mimo hry, které organizovali učitelé, si žáci 
dokázali vymyslet i vlastní zábavu. Osobně si 
myslím, že největším přínosem pro nás bylo, že 
jsme neměli žádný přístup k veškeré elektronice. 
Součástí výjezdu byla i služba jednotlivých tříd 
na celý den. Týkala se obsluhy u jídla, pití atd. 
Samozřejmě nesmíme ani zapomenout na výlety, 
při kterých jsme si provětrali svoje tělo a 
nadýchali se čerstvého vzduchu. Doufám, že 
můžu za všechny šesté třídy, které se této akce 
účastnili říci, že se nám společně strávené dva 
dny líbily a klidně si je zopakujeme.  
Děkujeme všem učitelům, kteří nám pomáhali ke 
stmelování a poskytovali každodenní zábavu. ☺ 

                                                                                                                                 Barbora Dolníková, 6.A 

 
 

Ovocný salát, to byl Běh pro zdraví 
2011 

9. září se konala akce Běh pro zdraví. Všichni 
jsme se na ni těšili. Po velké přestávce se žáci 
z prvního i druhého stupně shromáždili na 
hřišti, aby si každý odběhl kolečko na běžecké 
dráze. Přivítala nás paní učitelka Růžička 
Veselá a vysvětlila nám pravidla. Byla 
převlečená za krásně žlutý banán. Některé třídy 
běžely jako skupina. Například 8.D byla 
svázaná dohromady do jednoho prostěradla. 
Každý z nich byl převlečen za jiný druh ovoce. 
Jako každý rok na nás čekala příjemná tečka 
dne – taška plná ovoce.         Tomáš Halvoník, 8.A 
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Závod draků 
24. září se za krásného slunečného počasí na 
Kamencovém jezeře uskutečnila Velká cena 
Chomutova v pádlování na dračích lodích.  
V sobotu dopoledne jsme se sešli s panem 
učitelem Hrbkem u hlavní brány. Bylo nás 
celkem dvacet jedna. První rozjížďku jsem 
nejel, protože v lodi smí sedět přesně dvacet 
lidí + bubeník a kormidelník, takže pádlovali 
jen zkušení závodníci. Avšak první závod se 
naší posádce moc nepovedl, do cíle dorazila 
poslední. Startoval jsem ve druhé rozjížďce. 
Zlepšili jsme se o čtyři sekundy. 
Ve třetím rozhodujícím závodu nám pomohl 
pan učitel Hrbek. Tento výkon byl opravdu 
zničující, pádlovali jsme ze všech sil a zvítězili 

jsme. Všichni jsme byli úplně mokří, částečně 
proto, že jsme na sebe při pádlování šplíchali, 
ale více proto že před jízdou došlo k souboji 
s vodou. Nutno dodat, že při vystupování z lodi 
Pepa Cicu spadl do vody a poté tam letěli i 
další. 
V konečném pořadí jsme uhráli sedmé místo 
z osmi. Musím říct, že jsem padl vysílením. 

Jiří Pelc, 8.A 

         Zeměpisná exkurze na Bořeň 

Dne  29.9. se naše 9.A vypravila s panem 
učitelem Kinštem a také třídou 9.C na 
zeměpisnou exkurzi na Bořeň. Sešli jsme se ráno 
v 7:45 na vlakovém nádraží, odkud jsme jeli do 
cíle našeho výletu, do Bíliny. Tam jsme, většina 
ještě trošku rozespalá, ale za to v dobré náladě 
vystoupili a svižnou chůzí jsme pokračovali 
v cestě. Šli jsme kolem Lázní Kyselka, kde nám 
pan učitel řekl pár zajímavostí, jako například, že 
se zde léčili plicní choroby, poté choroby trávící 
soustavy a nyní jsou lázně bohužel uzavřené. 
Pokračovali jsme dále v naší cestě, další 
zastávkou byla restaurace „ Chata pod Bořní“, 

kde jsme si chvilinku odpočinuli a pokračovali 
dále. Cesta na Bořeň byla náročná, pořád jsme 
stoupali do kopce a postupně nám docházely síly 
i mizely úsměvy z našich tváří. Když jsme 
konečně, po pár pauzách, během nichž jsme 
odpočívali,  vyšli až na samý vrchol Bořně, tak 
jsme se posilnili svačinami a kochali se 
výhledem na krásy Ústeckého kraje. Měli jsme 
možnost vidět Krušné hory, České středohoří, 
elektrárny a spoustu dalších věcí. Poté jsme šli 
z Bořně, ale bohužel velká část lidí neslyšela 
pokyn pana učitele, ať na první rozcestí 
zastavíme, že domů půjdeme jinou cestou a 
pokračovali tou samou cestou, po které jsme 
přišli, takže se nám cesta na vlakové nádraží 
trochu zkomplikovala. Ale přeci jenom jsme vše 
stihli a ještě se chvilku zdrželi na náměstí, kde 
jsme navštívili cukrárnu a celý den si osladili 
nějakým dobrým zákuskem. Cesta vlakem nám 
rychle ubíhala a dorazili jsme kolem druhé 
hodiny odpolední v pořádku domů, unavení, ale 
s dobrou náladou a troufám si říct, že se celý 
výlet povedl, i počasí nám přálo, protože nám 
celý den krásně svítilo sluníčko. 
                                                    Lenka Sebránková, 9. A
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Výlet na hradiště u Černovic 
3. října  se naše třída 9.B vypravila s panem 
učitelem Kinštem na dlouhou a vyčerpávající 
pěší túru. Zato jsme ale viděli mnoho 
zajímavých věcí, jako například bunkry z 2. 
světové války a pan učitel nám podával samé 
zajímavé informace. 
Asi v polovině cesty jsem se pana učitele 
zeptal, jestli tam už budeme. Pan učitel 
odpověděl, že ano, že už jen vyjdeme malý 
kopeček. Pomyslel jsem si, že je to dobře, 
protože už mě bolely nohy. Jenže se ukázalo, 
že cesta do kopce byla ještě daleká a 
namáhavá. Když jsme však dorazili na místo, 
byli jsme udiveni a nadšeni z krásného 
výhledu. Byli jsme 924 m.n.m. Viděli jsme 
odsud elekrárny Tušimice a Prunéřov, 
Nechranickou přehradu, Kadaň atd. Také jsme 
zkoumali křemence, ve kterých byly otisky 
větviček a listů. Pan učitelnám ukázal, kde bylo 

před tisíci lety hradiště. Vyprávěl nám o jeho 
historii. Potom jsme se společně vyfotili a 
vraceli jsme se ke škole. Tam a zpátky jsme 
ušli celkem 16 kilometrů. Výlet jsme si užili.  
                                                             Saša Pinkava, 9.B   

                                       
 

Přednáška a beseda o energetice 
Na den 20.10. 2011 pro žáky osmých tříd paní učitelka Nováková objednala přednášku a besedu 

v jednom. Jelikož se nyní v hodinách Fyziky učíme o energii, tak nám paní fyzikářka objednala právě 

besedu o energii, elektrárnách, zdrojích apod. Spoustu informací jsme se dozvěděli od paní Bc. Edity 

Bromové, která se právě tímto tématem zabývá. Beseda trvala dvě vyučovací hodiny. Dozvěděli jsme 

se hodně zajímavých informací, které nevěděla třeba ani naše paní učitelka. Beseda byla 

doprovázena prezentací a zábavným animovaným filmem o atomech. Přinesla nám ukázat i několik 

ukázek z práce, například uran, který je prý vzácný. Beseda se nám moc líbila, protože jsme se 

dozvěděli plno nových informací a zajímavostí z tohoto oboru ☺. 

Jak jste se k této práci 
dostala? 
Asi přes mojí maminku, která 
je též jaderný fyzik a zabývá 
se podobnými věcmi jako já. 
Čím je pro Vás tato práce 
zajímavá? 
Už dlouho se zabývám 
problematikou energetiky. 
Myslím si, že je to jako 
hodně zajímavé téma na 
zkoumání.  

Jak se Vám pracuje při 
besedách se žáky? 
Jak s kterými… mám ráda, 
když jsou žáci hodní, 
nevyrušují a třeba o tom 
daném tématu něco vědí. 
Nepracuje se mi dobře, když 
vyrušují. 
Jak se Vám tedy líbilo na 
naší škole? 
Na vaší škole se mi líbí moc. 
Překvapilo mě, jak toho žáci 
hodně věděli, což jsem 

nečekala. Byli velmi aktivní, 
ptali se na nejzajímavější 
věci a to se mi líbí. Jsem 
ráda, že ani moc 
nevyrušovali ☺. 
 
Děkuji paní Bc. Editě 
jménem všech žáků osmých 
Bromové za krátký rozhovor 
a  za úžasnou besedu o 
energetice.   
                  Václav Mock, 8.A 
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18. září 
se na 4.ZŠ v Jirkové konalo okresní kolo Atletického čtyřboje starších žáků. 
 
                   3. místo – družstvo starších žáků  ZŠ Školní 

 
                   8. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní 

 
Chlapci: Tomáš Kryl, Jakub Urban – 9.A, Radek Votík –       
8.A, Saša Pinkava – 8.B, Jakub Žižka, 9.B 
                 
Dívky: Sabina Lecjaksová, Andrea Halásová – 8.A, Jana 
Školníková – 8.B, Tereza Vítámvásová – 9.A 
 
 
 
 
24. září  
se na Kamencovém jezeře konal závod v pádlování na dračích lodích Velká cena 
Chomutova.. Startovaly v něm dvacetičlenné posádky  základních škol z Jirkova a Chomutova. 
 

7. místo – tým ZŠ Školní 
Družstvo naší školy: 
Andrea Halásová, Sabina Matoušková, Jiří Pelc, 
Karolína Hořínková, Karla Sieberová, Jana 
Školníková, Katka Mašatová, Věra Legatová, Tomáš 
Kryl, Šárka Špejlová, Michal Bačkovi, Cicu Josef, 
Saša Pinkava, Jirka Sátra, Nikola Urbanová, Valča 
Vinopalová, Jakub Žižka, Jakub Novotný, Jana 
Šebková, Eva Škvrnová, Zdeněk Tesař 
 
 

 
30. září  
se na ZŠ Zahradní v Chomutově konala soutěž v tlumočení a překladu „Jeronýmovy dny“. Žáci 
z jirkovských a chomutovských škol zde soutěžili v anglickém a německém jazyce. 
 
                                     2. místo – Míša Štréblová, 8.B (němčina) 
                                     3. místo – Lenka Sebránková, 9.A (angličtina) 

 
 
3.října 
se konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev základních škol. Družstva  starších 
dívek a mladších chlapců naší školy byla velmi úspěšná a postoupila do krajského kola, které se bude 
konat v Ústí nad Labem. 
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Výsledky družstev: 

1. místo – hoši 6.-7. ročník (postup do krajského kola) 
 
1. místo – dívky 8.-9. ročník (postup do krajského kola) 

 
2. místo – dívky 6.-7. ročník 

 
9.   místo – hoši 8.-9. ročník 
 
Mladší žáci: 
Vašek Otáhal, Vašek Nebeský, Honza Rola, Patrik Ištok, Zbyšek Krotký, Lukáš Fak 
Mladší žákyně: 
Eliška Hodková, Anna Jünglingová, Diana Slavíčková, Adéla Kollárová, Lucie Truhlářová, 
Lucie Vorlová, Věra Legatová 
Starší žáci: 
Hynek Škarda, Jirka Sátra, Jakub Žižka 
Starší žákyně: 
Eliška Vydarená, Andrea Halásová, Jana Školníková, Míša Krejzová, Sabina Lecjaksová 
  
Výsledky soutěže jednotlivců: 
1. místo – Ondřej Chloupek, 7.A 
10. místo – Zbyšek krotký, 7.A 
 
1. místo – Eliška Hodková, 6.C 
7. místo – Adéla Kollárová, 7.A 
 
2. místo – Sabina Lecjaksová,8.A 
4. místo – Míša Krejzová, 8.A 
6. místo – Andrea Halásová. 8.A 
 
13. října 
se konalo krajské kolo Přespolního běhu v Ústí nad Labem. 

 
6. místo – družstvo maldších chlapců ZŠ Školní 

                                      6. místo – družstvo starších dívek ZŠ Školní 
 
18. října  
se žáci tříd 8.A a 9.A zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan. 
 
                                           1. místo – Andrea Halásová, 8.A 

                                                 2. místo – Nguyen Thanh Lan, 8.A 
                                           3. místo – Matyáš Vitvar, 8.A 

 



 
 
      Křížový výslech 
 

 

Beseda a rozhovor s olympionikem Imrichem Bugárem 

Dne 11.10. 2011 na naši školu zavítal diskař, 
mistr České republiky, Evropy i světa, který 
byl na Olympijských hrách v Moskvě roku 
1980 na druhém místě, pan Imrich Bugár (56).  
V pořadí již druhá beseda s olympionikem na 
ZŠ Školní byla 
tentokrát určena pro 
1. stupeň, aby se i oni 
seznámili s projektem 
OVOV – Odznak 
všestrannosti 
olympijských vítězů 
(v červnu 2011 na 
naši školu zavítal 
olympionik Jan 
Kůrka).  
Projekt OVOV je 
zaměřen na sport. 
Skládá se z deseti 
disciplín, které mají žáci splnit. Do záznamové 
knížky se potom píšou body, které žák za 
určitou disciplínu dostal. Jsou to například 
disciplíny hod míčkem, sed-leh, běh na 60 
metrů, běh na 1000 metrů, trojskok z místa atd. 
Na konci po sečtení bodů dostanou žáci tzv. 
odznak všestrannosti olympijských vítězů. 

Existuje bronzový, stříbrný, zlatý a 
diamantový.  Pro žáky, kteří se nedostanou 
počtem bodů ani na jeden z nich, pak náleží 
odznak účastnický.  
Během besedy pro nás byly připraveny odměny 

za správně 
zodpovězené otázky 
na téma 
olympionismus. 
Každý dostal 
cereální tyčinku a 
někdo dokonce i 
kšiltovku s logem 
OVOV, nebo 
odznak OVOV. 
Žáky moc bavilo, že 
se mohli pana 
Bugára osobně ptát 
a on jim velmi 

ochotně odpovídal.  
Na konci besedy se konala autogramiáda, 
odkud si každý žák odnesl podpis Imricha 
Bugára na památku.  
Já jsem po autogramiádě neváhal a požádal 
jsem pana Bugára o rozhovor. 
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ROZHOVOR S IMRICHEM BUGÁREM. 

Co jste dělal za sport? 
Hod diskem. 

Kolikrát jste se zúčastnil 
olympijských her? 
Třikrát jako závodník 
v Moskvě, kde jsem získal 2. 
místo, v Soulu, kde jsem 
skončil na 12. místě a 
v Barceloně. Jako divák jsem 
se byl podívat na OH třikrát. 

Kolik jste přibližně vyhrál 
soutěží? 
Patnáctkrát Mistrovství ČR 
v sólové disciplíně a 
třicetkrát v družstvu. Potom 
jsem vyhrál v roce 1982 
Mistrovství Evropy 
v Athénách a 1883 
Mistrovství světa 
v Helsinkách. 

Kterého ocenění si nejvíce 
vážíte? 
1. místo na Mistrovství světa 
v Helsinkách roku 1983. 

Máte nějaký zajímavý 
zážitek ze soutěží? 
V Helsinkách, když se 
připravovaly bubny, tak jsem 
se honil s jedním Afričanem 
a ten se mi schoval za jeden 
buben a já potom dal do toho 
bubnu takovou ránu, až ten 
Afričan nadskočil ☺. 

Proč jste se zapojil do 

projektu OVOV ? 
Jsem v „Ovéčku“, protože se 
mi líbí, když žáci sportují 
alespoň při tělesné výchově. 
Myslím si, že je to zajímavý 
projekt. 

Pracuje se Vám na těchto 
besedách s žáky dobře? 
Jak s kterými. S malými 
dětmi z 1. stupně je to horší, 
protože nevydrží být v klidu 
a trochu vyrušují. Naopak se 
žáky 2. stupně se mi povídá 
skvěle, protože jsou klidní a 
mají už i někteří připravené 
otázky a poslouchají se, aby 
se neopakovali, což děti 
z prvního stupně neumí. 

Máte zvláštní jméno… 
odkud pocházíte? 
Pocházím z Dunajské 
Stredy ve Slovensku.  

Kde se Vám líbilo a kde 
naopak nelíbilo? 
Líbilo se mi například 
v Kalifornii, nebo 
v Austrálii, ale nejvíc se mi 
líbí zde v České republice. 
Naopak se mi špatně hází 
diskem na stadiónu 
v Ostravě. 

Která z disciplín OVOV 
Vám sedí a která nesedí? 
Sedí mi například hod 
míčkem, kterým jsem 
začínal svoji kariéru, nebo 

trojskok. Nemám rád běh na 
1000 metrů.  

Čím jste chtěl být, když jste 
byl malý? 
Tatínek mi říkal, abych byl 
elektrikář. V dětství jsem si 
vůbec nemyslel, že budu 
mistr světa nebo Evropy.  

Jak dlouho jste závodil? 
Závodil jsem 25 let. 

 

Václav Mock, 8.A 
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Dabing filmu Spy Kids 4D: Stroj času 

 
Dne 1.10. 2011 jsem měl namířeno v 11 hodin do Prahy do nahrávacího studia Jiřího Peřiny. Proč? 

Vyhrál jsem soutěž o dabing amerického filmu Spy Kids 4D: Stroj času. Vůbec jsem nevěděl, co 

budu říkat, jakou postavu budu dabovat… vůbec nic jsem nevěděl. Když jsem přijel do nádherného 

domečku v jedné pražské čtvrti, kde je to studio, tak jsem zjistil, že budu dabovat takovou menší roli 

agenta. Agenti v tomto filmu jsou velice hloupí ☺. Namluvil jsem asi čtyři scény. Trvalo to asi půl 

hodiny. Pravda je, že jsem spíš dělal jen zvuky při pádech na olejové skvrně, nebo když mi neznámé 

ruce dávají pěstí do obličeje, ale nešlo o to mít tam velkou roli, ale o to si to vyzkoušet, jak to 

vypadá. Na konci mě pan Peřina potěšil, když mi řekl, že kdybych bydlel v Praze, tak že by mě 

dokázal obsadit do více filmů, ale že by potřeboval, abych se tam dostavil třeba do půl hodiny. Film 

byl natočen ve formátu 3D a v každém kině dostane divák aromatickou kartu, která vydává při 

určitých částech filmu vůně, které jsou cítit i ve filmu. Proto je to vlasně ve 4D ☺.  

Tento film se bude promítat i v novém chomutovském kině Svět v listopadu . Myslím si, že budou i 

nějaké termíny v prosinci. Najdete je na www.kulturasport.cz. 

  Václav Mock, 8.A 
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Divadelní zkouška muzikálu Dracula 

V únoru 2011 jsem viděl 
v časopisu Bravo článek, kde 
čtenáře vyzývali, aby napsali 
svůj sen do redakce a 
vyberou několik výherců, 
kterým potom jejich sen 
splní. Tak jsem to tedy zkusil 
a napsal jsem, že bych si přál 
jet do divadla Hybernia na 
divadelní zkoušku nějakého 
muzikálu. V srpnu se na mě 
usmálo štěstí a přišel mi e-
mail, že mě vybrali. 
Domluvili jsme si 
termín, kdy se mi 
sen splní. A nastal 
den D. 15.9. 2011 
jsme opravdu jeli do 
divadla Hybernia na 
divadelní zkoušku 
muzikálu Dracula! 
Nevěděl jsem, co 
mám očekávat, takže 
jsem měl i trochu 
strach. Když jsme tam přijeli, 
tak nás uvítala redaktorka 
Tereza a PR manažerka 
divadla Hybernia paní 
Martina Jandová. Strach mě 
přešel hned poté, když jsem 
zjistil, že se budu moct o 
přestávce setkat s mým 
hudebním idolem Mariánem 
VOJTKEM (38) a dalšími 
interprety. Když jsme přišli 
do sálu, zkouška byla 
v plném proudu a já v hledišti 
zahlédl také právě Maroše 
Vojtka, který tam čekal na 

mě. Podívali jsme se na první 
půlku muzikálu, kde 
například hrál krvelačného 
Draculu frontman kapely 
Kabát Josef Vojtek, na 
kterém bylo opravdu znám, 
že je hodně zpocený. Dále 
tam hráli například Kamila 
Nývltová, Radka Fišarová 
nebo Aleš Háma. A přišla má 
vysněná chvíle… setkal jsem 
se s Marošem Vojtkem. Hned 

jsme si potykali a šli jsme na 
podium, kam technici 
přivezli muzikálové auto, 
kam jsme si s Márošem sedli 
a fotili se. Mároš vymýšlel 
nejbláznivější pózy, aby byly 
fotky co nejlepší. Pak jsem se 
vyfotil také s Alešem 
Hámou, Radkou Fišarovou, 
s Kamilou Nývltovou, nebo 
s Tomášem Savkou. Pak 
rovnou z oběda přišel 
„Dracula“ Josef Vojtek. 
Nejprve se chtěl fotit u 
„záchodové mísy“, která je 

též součástí představení, ale 
pak přišel na jiný nápad… 
pověsil mě na pranýř, kde 
obvykle visí šašek. Když 
viděl, že se směju tak 
prohlásil: „Prosím tě, já tě 
tady mučím a ty se směješ 
☺“… Pepovy i Mariánovy 
hlášky mě velice pobavily. 
Pak už nezbývalo jen 
dokoukat druhou půlku, kde 
se místo Radky Fišarové 

objevila Leona 
Machálková a odjet 
domů. Než jsme 
odjeli, tak jsme 
dostali od M. 
Jandové vstupenky 
na sobotní 
představení v hlavní 
roli s Mariánem 
Vojtkem a mohl 
jsem se i podívat do 
zákulisí a popovídat 

si, teď už s kamarádem 
Mariánem Vojtkem a 
ostatními herci. Součástí 
výhry byl i článek 
v samotném „Bravíčku“ které 
vyšlo v říjnu. V dalším 
článku se dozvíte, jak jsem si 
užíval samotné představení… 

               Václav Mock, 8.A 
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Muzikál Dracula 1.10. 2011 

Součástí mé výhry (v předchozím článku) byly 
i vstupenky na sobotní představení muzikálu 
Dracula. Moc jsem se těšil, protože jsem 
věděl, že součástí tohoto představení bude i 
další setkání s mým hudebním vzorem 
Mariánem Vojtkem. Naopak jsem se trochu 
obával, že toto představení produkce zruší, 
protože nebyla žádná herečka, která by hrála 
roli Lorraine (Monika ABSOLONOVÁ, 
Radka FIŠAROVÁ a Leona 
MACHÁLKOVÁ). Nakonec se v úterý 
rozhodla zachránit představení mladičká 
Kamila Nývltová, která měla hrát v ten den 
dvojroli Adriana/Sandra a naučila se za čtyři 
dny jen z DVD všechny scény a texty, které 
zpívá Lorraine a statečně vkročila na pódium 
bez jakékoliv zkoušky ☺. Kamila byla 
neskutečně dobrá, pro mě lepší i než Monika 
Absolonová. Tato role jí parádně sedla. 

Marián Vojtko byl dokonalý, role krvelačného 
vládce Transylvanie mu také skvěle sedí. I 
přes chřipku, kterou má už několik týdnů, mu 
žádný tón ,,neujel“ a nezpíval falešně. Toto se 
ale nedá říct o rozené „jirkovačce“ Šárce 
Vaňkové, která roli Adriana/Sandra pěvecky 
totálně nezvládala. Herecky to zvládla úžasně, 
ale ten zpěv to kazil. Několikrát jí ujel tón, 
nebo zpívala falešně. Velmi mě překvapil 
Tomáš Savka v roli Stevena nebo Tomáš Trapl 
v trojroli Šašek/Sluha/Profesor. V zákulisí 
s ním byla dobrá řeč a vymýšlel nějakou 
originální fotku. Na konci představení mi dal 
malou památku na představení v podobě 
falešného dolaru, který rozhazují herci v rámci 
scény Casino. Představení se mi moc líbilo a 
doufám, že se ještě někdy na muzikál Dracula 
opět vydám.                              Václav Mock, 8.A 

 

Já s Draculou Mariánem Vojtkem. 

Já a ohnivá nymfa Bára Leierová. 
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Zimní příhoda 
Jakub Kaliaš, 7.D 

 
 

 
Rým přerývaný 

 
Byla tuhá zima, 

měl jsem rukavice, 

sebrala mi je však 

ošklivá babice. 
 

 
Rým sdružený 

 
Vydal jsem se tedy na 

hrad, 

rychlou chůzí zimu zahnat. 

našel jsem loupežníky, 

co pojídali tam perníky. 
 

 
Rým střídavý 

 
Křiklli na mě: „Co tu 

chceš?“ 

„Prosím trochu tepla.“ 

„Jestli trochu popojdeš, 

najdeš vchod do pekla.“ 

 

Rým obkročný 
 

Trochu jsem se polekal, 

v pekle to moc hoří, 

já bych radši k moři, 

a tak jsem pryč utíkal. 


