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Úvodní slovo

Přátelé, 
máme tu pro vás speciální vánoční 
číslo našeho Facíra. Připravili jsme 
si pro vás nálož vánočního 
nadělení. Historii tradice 
štědrovečerní večeře nebo původ 
stromečku. To vše se dozvíte o pár 
článků níže. Je to zároveň i 
poslední časopis v tomto roce, a 
proto jsme se vám snažili shrnout 
tento rok a nadělit vám i z řad 
kantorů zajímavé čtení. 
Nebudu vás déle zdržovat. Posaďte 
se ke krbu nebo na pohovku, 
zapněte si vánoční koledy, hoďte 
nohy nahoru a užijte si náš časopis.
Děkujeme vám,

Hezké Vánoce!!

Redakce

Rok 2021 nám nějak utekl a už to bude 
rok, co jsme na naší škole obnovili 
tradiční časopis, který tu fungoval už 
od roku 1947. Byl několikrát 
přejmenován, ale my jsme mu nechali 
původní název. Jsme redakce a tým 
studentů, kteří si navzájem pomáhají a 
dělají něco pro vás. Píšeme a tvoříme 
články ve svém volném čase, aby náš 
Facír mohl vycházet v tak kvalitní 
podobě. Jsme šestičlenný tým, který to 
dělá s láskou k češtině a k naší přírodě. 
Za ten rok jsme několikrát změnili 
obálku a přehodnotili celý obsah. 
Mohu říci, že se už domlouváme na 
finálním vzhledu a můžeme se 
konečně soustředit na dění kolem nás. 
Chtěl bych, aby ve Facírovi měl prostor 
každý. Studentský časopis je nás všech 
a je jen na vás, v jaké formě bude dále 
vycházet. Není to jenom časopis, je to 
místo, kde můžete rozvíjet svou 
fantazii, zdokonalit gramatiku, sloh a 
svůj postoj k dnešnímu dění. 
Propagujeme nás na sociálních sítích, 
máme spolupráci s časopisem Lef z 
LDF Mendelu v Brně. Přednášíme o 
tom, jak psát a o Facírovi studentům 
ve třídách a tvoříme nový kolektiv.

Vojtěch Kohout 
šéfredaktor, student 

ekologie 3.O

/facir.clatrutnov
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Zprávy ze školy

Uplynulý rok byl poznamenán 
celosvětovou pandemií koronaviru, 
která postavila školy před
výzvy, které jsme si předtím jen těžko 
dokázali představit. Navzdory tomu 
jsme si poradili
s touto mimořádnou situací velmi 
zdárně a přes všechna opatření a 
komplikace s nimi
spojenými se nám podařilo udělat velký 
kus práce, ať už v rozvoji mezinárodní 
spolupráce,
posílení techniky nebo v nastartování 
změny ŠVP u oboru Mechanizace a 
služby. Za zmínku
určitě stojí získání grantu na výstavbu 
meteostanice, která bude do budoucna 
chloubou naší
školy.

Hned na začátku školního roku 
2020/2021 jsme uspořádali 
oslavy 60. výročí lesnického
školství ve Svobodě nad Úpou, 
kde byla slavnostně odhalena 
socha sv. Šimona
Kananejského, patrona 
dřevorubců a lesních dělníků. I 
přes všechna možná omezení a
opatření jsme se aktivně 
zapojovali do lesní pedagogiky a 
připravili zajímavý a naučný
program pro některé mateřské a 
základní školy. Školní časopis se 
oblékl do nového kabátu a
moc mu sluší. Podařilo se nám 
toho mnoho a další výzvy jsou 
před námi.

Škola
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Autor: Bc. Veronika Chrobáková 
projektová a marketingová manažerka



A jaké jsou naše plány?

Škola

Skromné rozhodně nejsou. Plánujeme zahájit činnost v lesní školce v Pekle a 
to pod vedením našeho kolegy Ing. Jana Téry, následně pořídit vybavení do 
nové školky, konkrétně závlahový systém a mulčovač. Co se týká techniky, rádi 
bychom pořídili nákladní automobil s kontejnerem a také terénní vozidlo na 
Školní polesí. Zapomenout nesmíme ani na těžební stroje, kde máme v plánu 
koupit harvestor.

Dále je v plánu výstavba stínoviště, které bude chránit vysazené stromky. Ve 
Svobodě nad Úpou budeme pokračovat s modernizací vodovodu, kanalizace a 
opravou střechy. V Trutnově je v plánu rekonstrukce střechy na domově 
mládeže, výstavba sportovního venkovního areálu a výstavba nových kotců pro 
psy. Rádi bychom zrekonstruovali střelnici pod internátem, kabinet a učebnu 
myslivosti. Na chatě Vobešlovce bychom rádi rozšířili počet pokojů a vybavili 
stávající pokoje. V dílnách ve Svobodě nad Úpou rozjedeme pilařskou výrobu.

Od 1. září 2022 zahájíme výuku oboru Mechanizace a služby v budově COV na 
Školním polesí. Do budovy centra odborného vzdělávání plánujeme umístit dva 
zapůjčené simulátory, abychom našim studentům rozšířili možnosti výuky. 
Vzniknout by měly také další 2 učebny. Ještě před zahájením nového školního 
roku se těšíme na letní tábor, který zaznamenal úspěch a roste počet zájemců, z 
čehož máme samozřejmě radost. V novém školním roce zahájíme činnost 
preparátorského a rybářského kroužku.

Věřím, že se nám společnými silami podaří naplnit všechny naše plány a cíle a že 
naši krásnou lesárnu posuneme opět o několik kroků dál.
Přeji studentům, aby je studium a všechny mimoškolní aktivity nadále bavily, aby 
zde nacházeli dlouhotrvající přátelství a aby si užívali nádherné a někdy divoké 
období života. Celému kolektivu České lesnické akademie Trutnov přeji hlavně 
pevné zdraví, krásné prožití vánočních svátků a ať je nám v lese pořád stejně 
dobře.
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Lesnictví

Historie vánočního 
stromku Autor: Adam Dvořák

obor lesnictví, 3.A

Původ této tradice bychom mohli 
najít již v pohanských dobách, kdy 
lidé pod ozdobenými stromy 
tancovali za účelem oslavy bohyně 
slunce. Současná podoba tradice 
má původ ovšem o něco mladší.

Vánoční stromek se vyskytuje 
během svátků v téměř každé 
domácnosti. Ale přemýšleli 
jste někdy nad tím, kdy a jak 
se tato tradice objevila?
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První publikované vyobrazení 
vánočního stromku z knihy od 
Hermanna Bokuma (1836)



Lesnictví
Na úplném začátku byla chvojka. To byla jedlová větev ozdobená 
sladkostmi, kterou lidé o Vánocích věšeli špičkou dolů na vchodové 
dveře, aby se duše mrtvých nasytily už venku, a nesnažily se zabrat 
místo mezi živými. Pro zajímavost, z této doby také pochází zvyk, že se 
při štědrovečerní večeři nevstává od stolu, což mělo stejný důvod. 
Postupně se na onu chvojku začalo dávat více ozdob, a nakonec se z 
chvojky stál celý stromek, který si už lidé dávali dovnitř a špičkou 
nahoru. Někdy se ovšem mohl zavěšovat špičkou dolů nad 
štědrovečerní stůl. Ovšem tato tradice byla dlouho vlastní jen 
obyvatelům Pobaltí dokud v 16. století ji nepřevzali němečtí 
obchodníci. První písemná zmínka o vánočním stromku v místnosti 
pochází z roku 1570 z brémské kroniky. V této době se umisťoval do 
cechovních a řemeslnických domů.  Do domovů běžných lidí ve 
městech se začal dostávat kolem 17. století a venkovské světnice 
„dobyl“ až v 18. století. Do světa se tato tradice poté dostala v 19. 
století. Katolické církvi ovšem zejména v 19. století byl vánoční 
stromek proti srsti, protože se dle jejich názoru jednalo o pohanskou 
tradici. Časem ovšem začali zastánci katolické církve stromek 
akceptovat a přišli s katolickou symbolikou (dřevo odkazuje na Kristův 
život (na dřevěné jesle byl položen, na dřevěném kříži skonal), zeleň 
(jehličí) na věčný život a jablko, které se tehdy často používalo jako 
ozdoba, na prvotní hřích Adama a Evy). Ovšem někdy i nadále někteří 
katolíci tradici vánočního stromku odporovali. Například ve Vatikánu 
byl první vánoční strom vztyčen až v roce 1982.

První Strom republiky, jak jej 
spisovatel sám nazval, byl 
pokácen 6. prosince 1924 v lese u 
Bílovic nad Svitavou a týden 
nato, 13. prosince 1924, byl 
slavnostně rozsvícen na 
brněnském Náměstí Svobody. O 
dva roky později se k této tradici 
přidala Plzeň, poté i Praha. 
Koncem 20. let nebylo snad 
města, kde by nezářil vánoční 
strom.

encyklopedie.brna.cz 

extrastory.cz
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V česku poprvé vánoční stromek 
postavil roku 1812 ředitel 
Stavovského divadla Jan Karel 
Liebich na svém zámečku Šiboch. 
Tehdy úplně nová tradice se 
začala v Česku prosazovat jen 
pozvolna až ve 40. letech 19. 
století v bohatých měšťanských 
rodinách v Praze. Na vánočních 
trzích se sice prodávaly umělé 
stromky dovezené z Německa, 
zhotovené z kartonu, nebo z 
tenkých prkének, ale lidé dali 
přednost živému stromku. V 
českých venkovských 
domácnostech se až do první 
světové války držela chvojka 
místo stromku. Ozdoby se 
postupem času začaly přidávat, 
ovoce bylo nahrazeno více, či 
méně skleněnými ozdobami, 
svíčky později byly nahrazeny 
elektrickými světýlky. Také se 
dost rozšířil výběr druhů. V 
současné době se nejčastěji v ČR 
používají z živých stromků smrk 
pichlavý nebo jedle kavkazská a 
dále prakticky všechny 
stálezelené jehličnany snad s 
výjimkou cypřišovitých (jalovec, 
tůje, cypřiš, …). V posledních 
letech i někteří lidé nahradili živý 
stromek stromkem umělým.

Víte, že za tradicí vánočních stromů 
na náměstích našich měst stojí 
spisovatel a novinář Rudolf 
Těsnohlídek? V předvečer Vánoc 
roku 1919 se brněnský novinář vydal 
společně s přáteli do lesa pro vánoční 
stromek. Cestou zaslechli sténání, o 
kterém si mysleli, že patří umírající 
zvěři. Ukázalo se ale, že jde o asi 17 
měsíční holčičku, kterou v lese její 
matka pohodila, aby se jí zbavila. 
Děcko muži zabalili do kabátu a 
odnesli na četnickou stanici. Holčička 
dostala jméno Liduška a osvojila si ji 
rodina Polákových z Brna, která se o 
děťátko vzorně starala.

Zajímavosti spojené s 
vánočním stromkem

Lesnictví
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I staří Keltové při svých rituálech 
zdobili stromy a věřili v moc 
jehličí. Vypráví se i legenda o 
irském opatu Kolumbánovi, který 
údajně vyslán do Burgundska na 
misi, zapálil tehdy několik 
pochodní, které umístil na strom, 
aby přilákal věřící. Světlo 
přilákalo veliké množství 
následovníků, kterým se 
Kolumbán jal vyprávět příběh 
narození Krista Spasitele. Tak se 
symbol stromu spojil s rituálem 
oslavy narození Ježíše.

kudyznudy.cz

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tesnohlidkovo-udoli-v-udoli-svitavy
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tesnohlidkovo-udoli-v-udoli-svitavy
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/jizni-morava/brno-a-okoli/brno
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Historie 
kapra Autor: Ondřej Petřík

obor ekologie, 3.O

Příroda

Kapr je krásná, robustní ryba. 
Původně říční druh se dobře 
přizpůsobuje a šíří. Jak se ale z 
vod v Podunají, či možná 
starověké Číny, dostal až na náš 
stůl?

V České republice se kapr chová v 
rybničním chovu v tříletém nebo 
čtyřletém cyklu. Jikernačka 
kapra dospívá ve 4 letech a 
mlíčák ve 3 letech. Rozmnožuje 
se obvykle v květnu, kdy teplota 
vody dosahuje kolem 20 °C. Dnes 
jsou kapři hojně rozšíření po celé 
Evropě, Asii a škodí i v Severní 
Americe. Kapři jsou jedni z 
prvních zvířat, která se začala 
chovat pro potravu, avšak první 
pokusy o využívání kaprů byly 
daleko od techniky, kterou se 
chovají dnes.



Vrchol rybníkářství byl v 16. století a věnovali se mu hlavně mniši v klášterech, 
protože kapr byl půstovní maso a mohl se jíst. Těšil se však oblibě i mezi nižšími 
vrstvami a za Karla IV. bylo dokonce nakázáno budovat rybníky, pokud k tomu 
byly ideální podmínky. Ty by nastaly například, kdyby blízko toku řeky byla 
kotlina s nepropustným podložím. V takovém případě by bylo velmi snadné 
postavit na jednom konci prolákliny stavidlo a rybník by se "postavil sám."  Po 
30 leté válce však bylo rybníkářství uznáno za výhradu šlechty a tak se kapři jedli 
vzácně a jen "na černo". 

Příroda
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První psaná sbírka o rybníkářství pochází z knihy Š’-ťing, napsané kolem roku 
1140 př. n. l. Další kosterní nálezy, tentokrát z Japonska svědčí o chovu kaprů 
částečně volně. Tento princip byl prostý: během období tření se vychytalo velké 
množství kaprů, část z nich byla snědena nebo zachována k snězení později a 
zbytek byl vypuštěn do částečně regulovaných vod, kde se ryby krmily na 
přírodních zdrojích a rostly. Na podzim pak byly tyto nádrže vypuštěny a dospělé 
i malé ryby byly vyloveny. Další výzkum představuje teorii o třech fázích vývoje 
akvakultury: První fází byl výlov v trdlištích (místech tření ryb). Později se 
vyvinula 2. fáze, kdy docházelo k úpravě těchto lužních pobřeží, kde se ryby 
třely, aby se mohla upravovat hladina vody a snadněji se s kapry manipulovalo. 
V třetí fázi se pak zvlášť chovaly jikernačky a malí kapři a do rybníků se ryby 
vypouštěly až na dokrmení.

kniha Š’-ťing

wikipedie.cz

Staří Římané kapra prokazatelně lovili v deltě Dunaje a už někdy na 
počátku našeho letopočtu pro něj stavěli chovné rybníky. Ovšem hlavní 
zásluhu na rozšíření kapra jako nejvýznamnější sladkovodní ryby po celé 
Evropě měli obyvatelé klášterů – křesťanští mniši.



Příroda

Co ale u nás? 
Teď, když víme, odkud se kapr vzal, chtěli bychom ještě vědět něco z historie 
chovu přímo v Čechách. . První doložitelný rybník je Žarský rybník, který byl 
založen kolem roku 1220. Vrcholu rybníkářství u nás však dosáhlo na začátku 
16. století, kdy na Třeboňsku působil Josef Netolický a jeho nástupce Jakub 
Krčín, kteří se zasloužili o síť rybníků a kanálů. V době třicetileté války, jak už 
jsem se zmínil, došlo k významnému úpadku. O rybníky se neměl kdo starat a 
navíc byly rušeny za účelem zisku zemědělské půdy. Renesance pak nastala s 
prací Josefa Šusty, který na základě znalostí z minulosti a nově objevených 
způsobů výživy kaprů znovu oživil upadlou slávu českých kaprů, zdvojnásobil 
produkci ryb a vyšlechtil Třeboňského kapra tak, jak ho známe dnes. 

Žarský rybník

3Jakub Krčín
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Škola

Ideální 
Vánoce podle 
kantorů

Autor: Vojtěch Kohout
obor ekologie, 3.O

“Abychom byli všichni zdraví, to je hlavní! Potom už stačí jen půl 
metru prašanu a vymrzlé stopy!”

Zeptali jsme se některých kantorů, jaké jsou podle nich ty ideální Vánoce, které kdy 
prožili nebo které si představí. Tady máte jejich odpovědi.
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“Ideální Vánoce: jsou dlouhé bílé Vánoce s výlety na běžkách mrazivou 
zimní krajinou a posezením u tepla kamen při hraní deskových her/karet v 
kruhu rodiny. Vánoční výzdoba, vůně stromečku a čerstvého chvojí, spící 
kočka a úsměvy členů rodiny vytváří tu poklidnou atmosféru svátků.”

Česenek Zbyněk, Mgr.
anglický jazyk, tělesná 
výchova

Škodová Kateřina, Ing.
anglický jazyk, ekonomika, 
environmentální výchova

“Přiznám se, že na receptu pro ideální Vánoce ještě stále pracuji, nicméně zatím 
se mi nejspolehlivěji osvědčila kombinace následujících ingrediencí: dobrá 
společnost, bílá čokoláda (čím více se přidá, tím lépe), Netflix, staré i nově 
vymyšlené tradice, běžky, celodenní souboj hitů Last Christmas a All I Want For 
Christmas Is You a alespoň průměrně naladěná kytara. Všechny tyto příměsi 
doporučuji v libovolném pořadí smíchat a výsledek vychutnávat minimálně po 
dobu tří dnů. Jako tip k servírování uvádím plně obsazený rodinný stůl.”

Krátká Daniela, Mgr.
český jazyk, občanská 
výchova, dějepis



Škola
“Řeknu to na rovinu. Vánoce v roli dospěláka mě nebaví. Já už třeba roky neviděl 
Popelku. Myslím tu pohádku, se Šafránkovou. Pro nás dospělé je to shon plný 
příprav a završený instalací pochybného mechanismu z vlasce a rolničky, který by 
se měl rozeznít jako Ježíškův zvoneček ke konci štědrovečerní večeře. Jediný 
zázrak je, že to jako rodiče přežijeme a dokonce příští rok podstoupíme znovu. Ale 
jako dospělec rodu Homo vím, proč to dělám. Ideální Vánoce mají totiž naše děti. 
Píší dopisy Ježíškovi, dávají je za okno a pak ho stopují. Má totiž zlaté tlapičky. V 
koupelně ve vaně plave kapr. Syn David si už dvacátého třetího brousí nože a 
druhý den ráno kaprovi povídá: "Už půjdeš, jsi nejslabší článek." Všechno 
vyvrcholí večeří, rozbalováním dárků a splněnými sny. Takže ideální Vánoce? 
Zpátky v čase, do tepláků, na koberec. Když mi bylo 7 let a Ježíšek mi přinesl můj 
první tank na dálkové ovládání.
Samozřejmě s kabelem. To byly Vánoce.”

Němeček Luboš, Ing.
biologie, lesnictví, 
environmentální 
výchova, právní normy

“Přesný opak ideálních Vánoc jsem zažil minulý rok. Protože jsem patřil mezi 
zaměstnance školy, kteří se na pracovišti těsně před vánočním volnem setkávali s  
covid pozitivním člověkem, čekala mě karanténa. Tehdy se ještě neočkovalo a navíc 
moje maminka a tchán patří do věkové kategorie 80+. Nezbývalo, než mne 
uvrhnout do přísné izolace. Nejen odluka od manželčina lože, pro jídlo jsem si 
chodil k výdejnímu okénku a vánoční svátky jsem prožil v jedné místnosti zcela 
mimo ostatní členy rodiny. Velmi smutné a stresující. Proto se těším, že snad 
pojedou lyžařské vleky, nezavřou restaurace a budu moci i navštívit své příbuzné a 
známé. K tomu nám všem přeji hlavně to zdraví.”Lehký Stanislav, Mgr.

fyzika, matematika
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Ideální Vánoce? Ty jsem už prožila…
Jako malá holka jsem některé Vánoce trávila u rodičů mého tatínka na
podkrkonošském venkově. Tyhle Vánoce zůstaly navždy v mém srdci. Jsou
spojené se zachumelenou chaloupkou a s vánočním stromkem ozdobeným
dobrotami z čokoládové kolekce, na němž plápolají pravé voskové svíčky. To
vše v prostě zařízeném obývacím pokoji, jehož zadní okénko je zvenčí do půlky
zasypané hromadou sněhu, jak děda vyhrnoval cestičku z kůlny ke králíkům…
Prarodiče žili skromně, ale na dárcích pro mě a mou sestru nikdy nešetřili.
Ježíšek, tedy tatínek, celý zahalený v prostěradle, po štědrovečerní večeři pak ty
dárky přinesl ve veliké nůši pod stromeček. Rozbalovali jsme je pomalu, jeden
po druhém, aby každý viděl, co kdo od Ježíška dostal. To ale nebylo to hlavní.
V místnosti bylo pološero, na stromečku zářily svíčky a prskavky, jejichž vůni
miluju dodnes, a na stropě se mihotala světýlka z hořících kamen. Jindy trochu
vlhký obýváček byl nyní příjemně vytopený a atmosféra v něm byla poklidná a
láskyplná. Zavládlo magické štědrovečerní kouzlo. Klid a mír. Rodina byla
pohromadě…
A právě takové Vánoce bych ráda popřála nám všem. Vánoce plné lásky a
sdílení. Vánoce bílé, čisté a laskavé. Vánoce s těmi, které máme rádi a kteří
milují nás. Vánoce mého dětství… Povrová Hana, Mgr.

anglický jazyk



“Ideální Vánoce asi neexistují, ale 
rozhodně bych se chtěl k pomyslnému 
ideálu Vánoc přiblížit. Co to znamená? 
Chtěl bych, aby se ve mně probudilo malé 
dítě, a tak bych chtěl sledovat ve velkém 
množství pohádky (např. Mrazík, Tři 
oříšky pro Popelku), tajně ujídat cukroví, 
radovat se z drobných dárečků, které mi 
hodný pan Ježíšek nadělí. Určitě bych byl 
rád, aby venku panovala mrazivá a 
sněhová zima, a tak bych mohl se svou 
manželkou a vnoučaty chodit třeba 
sáňkovat. Zapomenout nechci ani na 
krásu běžeckého lyžování na mých 
milovaných Jestřebích horách zakončené 
teplým grogem u krbu s kamarády. 
Bohužel vím, že se to vše určitě nesplní, 
ale třeba alespoň část ano.”

Škola

Vážení čtenáři, vážené kolegyně, vážení 
kolegové, vážení studenti,

rok 2021 byl velmi náročným rokem pro nás 
pro všechny. Tento rok byl prostě jiný než jiné
roky předtím. Nikdo jsme si jistě nedokázali 
představit, že se nám něco podobného stane a 
že se budeme zabývat věcmi, kterými jsme se 
zabývali. Všem vám patří velké DÍKY!!! Zvládli
jsme to na jedničku. Zvládli jsme to, protože 
jsme úžasná škola, kterou tvoří skvělý kolektiv 
zaměstnanců, velmi dobří studenti, stavovská 
čest, osobní slušnost a pozitivní energie. Díky 
těmto aspektům jsme škola, kterých moc kolem 
nás není a na to musíme být všichni patřičně 
hrdí. Dovolil bych si napsat, že jsme rodinná 
škola, a to je skvělé. Kantoři řeší občasné 
problémy s otcovským přístupem, v kuchyni 
nám vaří výborně jako doma, uklízečky po nás 
uklízejí jako naše maminky, vychovatelé nám 
vytvářejí plnohodnotný volnočasový program a 
ostatní zaměstnanci zajišťují celý chod našeho 
rodinného domu. Nesmíme zapomenout na 
naše strýčky zahradníky ze školního polesí a 
kutily z dílen. Zvláště bych chtěl poděkovat 
všem, kteří dělají ještě něco navíc a díky těmto 
lidem se také naše škola posouvá dále výš a výš. 
Vždy jste měli a máte u vedení školy dveře 
otevřené, a tak vám přeji, abyste se nebáli 
chodit s vašimi nápady a aktivitou za námi a 
my se spolu s vámi pokusíme tyto věci 
realizovat. Všem bych chtěl srdečně popřát 
hodně zdraví, štěstí, energie, nápadů a chuti do 
života!
S pozdravem Lesu zdar
Miloš Pochobradský

Slova pana ředitele na téma
 “Rok 2021”
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Kejklíček Petr, RNDr.
matematika

/clatrutnov



Není 
stromek jako 
stromek Autor: Alice Pinková

obor lesnictví, 3.A

Lesnictví
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Blíží se Vánoce a s nimi i čas pořizování vánočních stromků. Lidé se pomalu 
začínají poohlížet po nějakém pěkném z lesa, nebo sundávají umělý v krabici z 
půdy. Záleží na preferenci. Někdo má rád vůni lesa, která se rozline obydlím a 
tradici, kterou celkově představuje, někdo preferuje nenáročnost postavení a 
udržování  umělého. Jsou lidé, kteří mají doma umělý stromek s domněním, 
že tím chrání přírodu a mají ekologické Vánoce. Jak to je ale doopravdy?

Umělý stromek není taková výhra, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je 
vyrobený z PVC, tedy je produktem z ropy. Při jeho výrobě se do ovzduší uvolňuje 
hodně škodlivin a při likvidaci se děje víceméně to samé. Na jeho výrobu je 
dokonce potřeba tolik kyslíku, co vyprodukuje stovka živých stromků i za deset 
let. Živý stromek naopak během růstu prospívá životnímu prostředí a jeho 
likvidace je buďto ve formě neškodného paliva, nebo se vrátí do přírody jako 
štěpka.

Umělý stromek je skladný a 
neopadá, ale není to spíš 
urážka vánočních svátků?



Lesnictví
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Když už tedy víme, že umělý stromek nemusí být nejlepší 
cestou, jaké jsou možnosti na pořízení živého stromku?

Stromky z plantáží. Pěstují se speciálně pro tyto účely a proces trvá přibližně deset let.

Dále stromky z prořezávek. Nejsou sice tak pravidelné a rostlé jako z plantáží, ale jsou 
levnější a po prořezávkách mají stromky ještě své využití.

A v neposlední řadě stromky v květináčích. Nesmí při přechodu ze zimy do tepla zažít 
velký šok, protože jinak s největší pravděpodobností opadá. Někde se uvádí, že po 
Vánocích se mohou vrátit zpět do lesa, ale to určitě není dobrý nápad. Je to jako vracet 
kapra z kádě do rybníka. Nepřežije to.

Kradení stromků z lesa?

Je to jedna z možností, kterou hodně lidí praktikuje. Kromě nezákonnosti tohoto činu je 
zde i problém v lesnictví, který způsobuje. Les funguje na určitém principu a jednotlivé 
stromy k sobě mají během vývinu vytvořené souvislosti a vztahy. Proto provádíme 
probírky a prořezávky. Stromky s lepší genetikou a předpokladem na kvalitní růst mají 
přednost. Naopak stromky, co jejich vývoj omezují, jdou pryč.

Lidé, kteří si jdou do lesa pro vánoční stromek, takto bohužel nesmýšlejí. Jejich cílem je 
získat ten nejlépe urostlý a nejpravidelnější. Tím se rozhodí systém, na kterém stromky 
stojí a těžko se z toho vzpamatovávají.

Lesníci se krádežím snaží předcházet například lámáním větviček takových stromků, 
speciálními postřiky, které po přechodu do tepla vydávají nepříjemný zápach, nebo 
stromky k jejich znehodnocení označují neonovými barvami, které se nanášejí na větve.

Tak co? Jaký vánoční 
stromek si letos pořídíte vy?



Přání od 
kantorů 
pro vás

Škola
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Česenek Zbyněk, Mgr.
anglický jazyk, tělesná 
výchova

“A studentům přeji ať se k tomu zdraví 
vyplní i jejich představy a očekávání…”

Škodová Kateřina, Ing.
anglický jazyk, ekonomika, 
environmentální výchova

“Do roku 2022 všem přeji normální školní rok bez omezení. Studentům 
hodně pevné vůle a nadšení do učení se nových zajímavostí nejen o lese 
a přírodě, ale i v dalších předmětech a vyučujícím pak hodně energie a 
kreativity do přípravy skvělých hodin. Především však pevné zdraví 
všem zaměstnancům školy i žákům.”

“Pokud je normální se o nic nesnažit a nic v životě nehledat, nevěřit ve vlastní 
potenciál a vzdávat věci předem, dělat málo a očekávat mnoho či snad slepě 
věřit tomu, co je někde psáno, … přála bych všem studentům, ať jsou v novém 
roce co nejméně normální!”

Krátká Daniela, Mgr.
český jazyk, občanská 
výchova, dějepis



Škola
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“Jako učitel biologie si přeji, ať máme radost ze života.
Jako učitel právních norem si přeji, aby se i v příštím roce 
prosazovaly ve společnosti pozitivní lidské hodnoty.
A konečně jako učitel ochrany životního prostředí a optimista 
věřím, že to všechno dobře dopadne.
Hezké vánoce a ať žije Facír. “

Němeček Luboš, Ing.
biologie, lesnictví, 
environmentální 
výchova, právní normy

Chtěl bych popřát všem studentům a všem studentkám naší 
milované trutnovské lesárny, aby rok 2022 byl už 
definitivním ukončením té nešťastné (chtěl jsem použít 
tvrdší výraz) COVIDové doby, aby konečně mohli do školy 
chodit bez zbytečných starostí a omezení, a aby si užívali 
studentského života se všemi bonusy, které studium na naší 
škole přináší. Krásný rok 2022.

Kejklíček Petr, RNDr.
matematika

Redakce Facíra
studentský časopis

A nejlepší nakonec! 
Jsme moc vděční za veškerou podporu za poslední rok. Covidové roky jsou 
snad už u konce a my vám přejeme jediné. Do nového roku vyšlápněte 
levou nohou nebo pravou? Vždyť ono je to jedno, hlavně do té školy 
přijďte. Hezký rok 2022!



Lesnictví
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Co se 
stromky po 
Vánocích? Autor: Anežka Hintnerová

obor lesnictví, 2.A

Ozdobený a nasvícený stromeček je nejkrásnějším Vánočním symbolem.
Živý, či umělý? Tuto otázku jste si  alespoň jednou jedinkrát v životě položili s 
příchodem vánočních svátků. Co by to také bylo za Vánoce bez vánočního stromečku, 
že? Když už se rozhodnete pro živý vánoční stromek, měli byste mít již předem 
promyšleno, jak s ním naložíte, „až to všechno skončí“.

Kde se vzala tradice vánočních stromků?

Zřejmě vás překvapí, že vánoční stromky 
visely původně špičkou dolů ze stropu. 
První zmínku o tradici zdobení stromků 
nalezneme v 16. století v Německu. V 
Čechách byl první stromek ozdoben v 19. 
století, konkrétně roku 1812 v Libeňském 
zámečku. Netrvalo dlouho a tradice 
zdobení stromku se postupně rozšířila do 
takřka všech domácností v českých zemích.
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Lesnictví

Průměrná roční spotřeba 
přírodních vánočních stromků v ČR 
se odhaduje na 1,2 milionu kusů. 
Každoročním tříděním odpadu se 
nám podaří zachránit cca 2,2 
milionu stromů. 

@irozhlas.cz

Nejjednodušší je nechat vánoční stromek 
vedle popelnic. Neházejte ho přímo do 
kontejnerů, zbytečně by v nich zabíral 
místo a nic jiného by se tam už nevešlo. 
Bohatě stačí, když strom o popelnice 
opřete. Nemusíte ho lámat, ani nijak složitě 
rozřezávat. Máte-li vlastní zahradu, není co 
řešit. Suchý a opadaný stromek je pro 
zahradu hotový poklad. Osekejte větve a 
použijte je třeba jako ochranu pro 
choulostivější rostliny. Hravě na vánoční 
stromek vyzrají i ti, kteří bydlí v domku s 
krbem. Neudělali jste si dostatečnou zásobu 
dřeva na zimu? Využijte opadaného 
stromku, který už svůj účel splnil. Šup s 
ním do kamen! V dobré víře chtějí někteří 
lidé vrátit vysloužilý stromeček do přírody a 
nosí ho zpět do lesa. To je ale chyba. Může 
se totiž stát, že při odstrojování přehlédnete 
zapomenutý háček nebo ozdobu, kterou 
pak lesní zvěř sní. Nenabízejte proto 
opadané stromky ani zoologickým 
zahradám. Pokud byl jednou stromek 
nazdobený, je potenciálně nebezpečný a 
zahrada ho odmítne. Jako krmivo pro 
zvířata používá výhradně vánoční stromky, 
které zbyly prodejcům v obchodech.

Stromek po Vánocích nemusí skončit u 
popelnic. Lze si ho půjčit v květináči na 14 
dní. Stromky se v půjčovnách obnovují, 
nezůstávají v půjčovně napořád. Zůstane 
zde 2 roky a potom jde zpátky do volné 
půdy do země, kde doroste a pokud není 
moc veliký, může do půjčovny zpátky. Dá 
se zde sehnat smrk omorika (Picea 
omorika), jedle kavkazská (Abies 
nordmanniana) nebo různé druhy 
borovic (Pinus).



Cesta stromku v půjčovně
Roste ve volné půdě, na podzim se stromek vyjme ze země a zasadí se do květináče. První 
rok se půjčí a v květináči zůstává, přes léto se hnojí a zalévá. Pokud je na tom ještě 
esteticky dobře, tak se půjčí i podruhé. Nenajde-li však svého majitele, jde znovu do 
volné půdy. Po druhém půjčení jde znovu do půdy, kde dorůstá a zmohutní. Má-li stále 
dobrou velikost, putuje znovu k novému majiteli, jenž si stromek vybral. Když si stromek 
po dvou letech nikdo nepůjčí, putuje jedinec do soukromé zahrady nebo do parku jako 
normální rostlina, kterou si koupíte v zahradnictví. 

Lesnictví

ZAJÍMAVOST
Stromky s FSC certifikátem jsou 

vypěstovány v lese, ve kterém se 

hospodaří odpovědným a přírodě 

blízkým způsobem. V praxi to 

znamená fakt, že stromky jsou 

vybírány jednotlivě s ohledem na 

okolní lesní porost. Les tak neztrácí 

přirozený růst a vyváženost. 

Stromky navíc nejsou nikterak 

dražší než běžně dostupné 

komerční řešení. Spíše naopak.

@samosebou.cz

@pujconastromku.cz
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https://www.jaktridit.cz/priroda/


Are you 
sleepy? Autor: Klára Buršíková

obor ekologie, 3.O
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Příroda

Ekologie

The winter time is coming, so is 
winter sleep, better known as 
hibernation. And what kinds do 
we have? Read along to find out. Hibernation is an animal reaction that comes 

with the winter time. Their physiology slows 
down. We indicate it as their temperature 
plunges, heartbeat slows down as well as their 
breath. 
During winter sleep animals have special 
shelter we call hibernaculum. 
There are two kinds of hibernation. True 
hibernation and torpor.

physiology - fyziologický proces
species - druh
cold blooded animals - 
chladnokrevná zvířata
shelter - úkryt
mammals- savci
metabolic - metabolický

Angličtina



Příroda

Ekologie

True hibernation, as said before, is 
characterized by low body 
temperature, slow breathing, low 
heart rate and low metabolic rate. 
Animals simply save energy when 
there isn’t much food. For example 
we can name mainly small 
mammals such as marmot, 
hedgehog or even bats. 

Torpor, also known as light 
hibernation, is a process that helps 
species survive cold winter. 
Animals sleep for shorter period of 
time and can wake up during 
warmer days. Squirrels and beavers 
are examples of topor.
Reptiles and cold blooded animals 
can go through brumation. 
Hibernation like state, in which 
they usually wake up during day to 
drink water. Brumation for 
crocodiles in freezing winter can 
last months.
Isn’t it fascinating how animals can 
survive during almost anything? 

@rf-hobby.cz

Délka zimního spánku je 75-120 
dní, zpravidla od poloviny listopadu 
do poloviny března. Medvěd se však 
může probudit i dříve, například v 
době zimních oblev, a poté znovu 
ulehnout. Po dobu zimního spánku 
je medvěd schopen přijímat 
podněty z okolí (hlavně zvukové), 
které ho mohou ze spánku lehce 
probudit.

@selmy.cz

@iprima.cz

Jeho tělesná teplota poklesne na 
pouhých 5°C a tělesné funkce se 
zcela zpomalí. Aby úspěšně 
přezimoval, musí v říjnu vážit 
nejméně 400g. V listopadu by měl 
by vážit nejméně 600 g. Potkáme-li 
ježka uprostřed zimy, potřebuje 
záchranu v každém případě

@.dvojka.rozhlas.cz

ježek západní (Erinaceus europaeus)

medvěd hnědý (Ursus arctos)
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Při našem posledním dni ve škole před Vánoci 
se naše třída 2.O rozhodla potěšit zdravotníky 
a poděkovat jim za jejich činnost.

Vánoce vnímáme jako období klidu, 
sounáležitosti a projevování vděčnosti a 
laskavosti. I to byl jeden z důvodů něco 
takového uspořádat. Každý donesl něco 
domácího (sýry, cukroví, housky,...) a paní 
učitelka přidala víno. Vše jsme poté donesli do 
nemocnice tady v Trutnově vrchní sestře paní 
Dudáčkové a ta to předala sestřičkám na 
covidovém oddělení. 
Moc nás potěšila ta jejich jiskřička v očích a 
radost, kterou jsme jim udělali.

Pomoc od 
studentů

Škola
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Autor: Eliška Víravová
obor ekologie, 2.O
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