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Vítám vás u nového čísla Facíra -
Vánočního speciálu. Zároveň je to
poslední číslo roku 2022. Facír se
nám za ten rok hezky rozrostl.
Přibyli noví lidé a s nimi i nové
stránky plné zajímavého čtení. 
Budeme rádi, když se i vy přidáte v
novém roce mezi nás a přiblížíte
svým spolužákům to, co vás baví
nebo zajímá.

Během roku 2022 jste si mohli
přečíst zajímavé články zabývající
se ochranou přírody, myslivostí,
bylinkářstvím, ale i samotným
lesnictvím. Proto vám všem děkuji
za vaši přízeň.

Užijte si vánoční prázdniny naplno!

Přeji pohodové čtení v pohodovém
čase. A do nového roku spoustu
radosti, vnitřní bohatství, skromnost
a především zdraví.
Nezapomínejme na přírodu a
pomáhejme ji. Krásné Vánoce za
celou redakci. 
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ÚVODNÍ
SLOVO

Lesu zdar!
Jakub Zima

POZOR!
Nechce se Vám číst?

Nově naleznete
Facíra i v audioverzi: 
Naskenuj nebo klikni
v souboru pdf na QR

kód.

https://soundcloud.com/facir-784087167/uvod-jakub-zima?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/sets/facir-02-2022-1


S T R A N A  2 3  
Studentské volby

S T R A N A  2 4  
American Christmas traditions

Články s audiem jsou
nově označeny
symbolem!

POZOR!
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Lýkožrout - rozhovor

S T R A N A  0 8
Jak Vánoce slaví zvířátka

S T R A N A  0 2
Úvodní slovo

S T R A N A  2 2  
Yule

S T R A N A  3 5
Báseň

OBSAH

Facír | 3 

S T R A N A  1 4
Vánoce aneb depresivní období

S T R A N A  1 3
Facír slaví úspěch!

S T R A N A  1 0  
Entomogastro aneb hmyzí gastronomie 

S T R A N A  0 4
Zprávy ze školy

S T R A N A  2 0  
Kratom

S T R A N A  2 6  
Krampus a čert

S T R A N A  2 8  
Rozhovor s Františkem Josefem I. 

S T R A N A  3 0  
Předvánoční čas na LDF 

S T R A N A  3 2
Rozhovor s Hanou Povrovou 

S T R A N A  3 4
What's it like to be a carp?

S T R A N A  3 5  
Avatar

Pokud koukáš v souboru pdf,
tak stačí zmáčknout symbol a
dostaneš se na audio!

https://soundcloud.com/facir-784087167/jak-vanoce-slavi-zviratka-nikola-botosova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/yule-anezka-chaloupkova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/uvod-jakub-zima?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/studentske-volby-jakub-zima?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/american-christmas-traditions-michael-smith?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
https://soundcloud.com/facir-784087167/basen-klara-bursikova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Bc. Veronika Chrobáková

       projektová a marketingová
manažerka

Rok 2022 je u konce, ale i v jeho závěru se na
naší škole událo mnoho zajímavého. Jednou
ze společenských událostí byl Thanksgiving
day, který patří mezi největší svátky v USA.
Lesárnu navštívila maminka Michaela Smithe,
našeho asistenta ve výuce angličtiny.
Podávala se tradiční krůta s nádivkou a
brusinkovou omáčkou, pečené sladké
brambory, zelené fazolky
a jako dezert dýňový koláč. June Smith a
Michael přiblížili Den díkůvzdání také našim
studentům. V hodinách angličtiny jim
vyprávěli o tradicích spojených s tímto dnem,
promítali rodinné fotky a diskutovali o
historických souvislostech.



Na začátku prosince se konalo školní kolo
Olympiády v českém jazyce. Olympionici
řešili zajímavé problémové úlohy
z mluvnice, ve slohové části pak psali
volnou formou slohové téma:  Když tenkrát
napadl sníh…Dva vítězové budou
postupovat do okresního kola, které
pořádá naše akademie pro SŠ a gymnázia
trutnovského regionu. Novinkou je, že se
ČLA stala v tomto školním roce i
organizátorem okresního kola Olympiády
v českém jazyce pro základní školy okresu
Trutnov. Obě dvě kategorie Olympiády se
budou konat 4. dubna 2023 v prostorách
Lesárny.
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Učitelky anglického jazyka Mgr. Marcela
Molnárová a Mgr. Petra Adamcová vyrazily
díky programu zahraniční mobility
pedagogických pracovníků poznávat
systém odborného vzdělávání ve dvou
střediscích lesnické školy  Esedu v Mikkeli a
Peiksämäki. Obě školy nabízejí tříletý obor
operátor těžebně dopravních strojů a své
žáky si pečlivě vybírají. Během
stáže projednaly možnost výměnných
pobytů žáků v rámci programu Erasmus+,
s nimiž má finská škola bohaté zkušenosti.

V rámci cyklu NA LESÁRNĚ uspořádal Ing. Josef
Drobný promítání z cest po národních
parcích v USA. Posluchače zaujalo i vyprávění
zážitků z Las Vegas, města světoznámých
kasin a hotelových komplexů. Přednáška měla
vysokou odbornou úroveň a přítomní Ing.
Drobného ocenili bouřlivým potleskem.



Závěr roku je také ve znamení výletů.
Národní muzeum, Národní technické
muzeum, Národní zemědělské muzeum,
divadelní představení a toulky Prahou, to
vše jsme zažili při poznávání krás našeho
hlavního města. 12. prosince se studenti již
tradičně zahalili do barev a kreací
všeho druhu. Tento den je vyhlášen jako
Barevný den.
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Zapojili jsme se do projektu JSNS (dříve
Jeden svět na školách), který je jedním ze
vzdělávacích programů organizace Člověk
v tísni. Studentské prezidentské volby se
konaly ve dnech 12. a 13. prosince 2022 (I.
kolo), kdy studenti „nanečisto“ volili
prezidenta. Pořádáním voleb chceme
přispět k aktivnímu, zodpovědnému a
sebevědomému občanství budoucích
prvovoličů.
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Naším cílem je, aby se studenti na základě
vlastních zkušeností s pořádáním voleb
seznámili s principy zastupitelské
demokracie a s volebním systémem České
republiky. Věříme, že se nám podaří i díky
této aktivitě namotivovat maximum
prvovoličů, kteří mohou rozhodovat o
tom, kdo bude příštích 5 nebo 10 let sedět
na Hradě.

Máme za sebou 2 úspěšné Dny
otevřených dveří a věříme, že tato
náborová aktivita přiláká maximum
uchazečů, na které už se těšíme.
V rámci propagace připravujeme nové
promo video pro obor Operátor
harvestoru (Mechanizace služby), které
je zaměřeno právě na budoucí
uchazeče. V plánu jsou i další obory. V
zútulňování prostor kolem školy
budeme pokračovat, další na řadě je
střelnice. Ve spolupráci s Lesy a parky
Trutnov a Městem Trutnov vydáme
tištěného průvodce parkem.

Milé studentky, milí studenti, vážené
kolegyně a vážení kolegové, děkuji za
spolupráci v roce 2022 a těším se na další
aktivity i v roce nadcházejícím. Přeji vám
všem pohodový konec roku a do roku 2023
ať vstoupíte hlavně ve zdraví s úsměvem
na tváři a plní energie.



Nikola Botošová
@splendidnovel

              obor Lesnictví, 3.A 
redaktorka, grafička 

JAK VÁNOCE
SLAVÍ ZVÍŘÁTKA

Vánoce trochu jinak - aneb jak Vánoce slaví zvířátka 
Jak všichni moc dobře víme, Vánoce jsou již za rohem a my šílíme, jaké dárky komu
pořídit a jak zvládnout všechen ten stres, než budeme moct v klidu a pokoře zasednout
ke štědrovečerní večeři. Tento každoroční lidský shon známe všichni moc dobře. Jak ale
Vánoce tráví naši chlupatí (či opeření) přátelé?

Vánoce v záchranné stanici
Během roku se do záchranných stanic
dostane ať už kvůli špatným podmínkám,
překážkám vytvořeným člověkem nebo jen
v dobré víře pomoci, velké množství zvířat.
Péče o ně je ale velmi nákladnou záležitostí
a tak záchranné stanice shání finanční
prostředky, kde mohou.
Situaci též nepříznivě ovlivňuje všeobecné
zdražování a vysoké ceny energií. Na
provoz záchranných stanic přispívají
celoročně kraje a dotace ministerstva
životního prostředí, ale provoz takových
stanic je i přesto stále ztrátovým. Ale i my,
obyčejní lidé, můžeme zvířatům v
záchranných stanicích pomoci, aby měla
lepší zimu a mohla se, pokud možno,
znovu v pořádku vrátit do přírody.
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Záchranná
stanice Vrchlabí

https://soundcloud.com/facir-784087167/jak-vanoce-slavi-zviratka-nikola-botosova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1


I letos Národní síť záchranných stanic,
která sdružuje všech 34 stanic na území
České republiky spouští vánoční kampaň
„Ježíšek pro zvířata“. Zde může jednoduše
každý přispět libovolnou částkou buď
konkrétnímu zvířeti a nebo všem. Ale
pomáhat nemusíme pouze finančně.
Pokud někde nalezneme zvíře, o kterém
nevíme, zda-li potřebuje ošetřit, můžeme
se obrátit telefonicky na nejbližší
záchrannou stanici. V Královéhradeckém
kraji se nachází čtyři - ve Vrchlabí, Pátku u
Poděbrad, Libštátu a Jaroměři. Pokud
bychom na stanici totiž donesli zvíře, které
pomoc nepotřebuje, vytváříme pro stanice
zbytečnou zátěž a bereme místo těm
zvířatům, která opravdu zachránit
potřebují a příští Vánoce by už živá “oslavit”
nemusela.

Na Štědrý den si mohou zvířata na
svých dárcích pochutnat a ani sami
návštěvníci neodejdou s prázdnou. 
V některých ZOO platí v tomto
období sleva na vstupné, prodloužení
otevírací doby a konají se různé
workshopy.

Vánoce v lese
V závislosti na místních podmínkách
myslivci v době nouze chodí
přikrmovat zvěř do krmelců. K
přikrmování se používá například
oves, velmi důležitá sůl (ta se
dokonce zvěři předkládá celý rok),
letnina a seno nebo sláma. Seno a
sláma se ale nezakládají v příliš
velkém množství, aby neplesnivěly -
plesnivé seno a sláma jsou pro zvěř
nebezpečné. Po skončení
přikrmování se vždy krmelce
důkladně dezinfikují například
vápnem, aby byly připraveny na další
rok.

Na Vánoce se najde spousta lidí, kteří
v dobré víře přinesou zvěři ke krmelci
obiloviny, zbytky z kuchyně a pečivo.
Ale tyto právě zmiňované věci
bohužel způsobí více škody než užitku
a v zažívacím traktu nadělají
pořádnou paseku. Pokud se chcete
vydat ke krmelci s něčím na
přilepšenou, spokojte se s malým
množstvím například ovoce, zeleniny
kaštanů, žaludů a třeba krajíc chleba.
Není potřeba přehánět množství,
které přinesete, méně je opravdu
někdy více, protože myslivci musí
nevhodné krmivo z krmeliště sami
znovu odnášet a odstraňovat.

Nejen Vánoce by měly být svátkem klidu. Sami sebe, ale i zvířata v záchranných
stanicích můžeme obdarovat v kterýkoliv všední den, ovšem právě Vánoce jsou tou
ideální příležitostí k uskutečnění něčeho většího. Veselé Vánoce!
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Záchranná
stanice Vrchlabí

Jak svátky slaví zvířata v ZOO?
Návštěvníci si mohou užívat speciálně
vyzdobené prostory zahrad a nasát tak o
něco více vánoční atmosféry (například ve
Dvoře Králové se vždy před setměním
můžete kochat vánočně ozdobeným
mohutným baobabem). Do některých
ZOO též mohou návštěvníci přinést jako
dárek pro zvířata například ovoce,
zeleninu, staré povlečení či deky. 



Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor
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ENTOMOGASTRO
ANEB HMYZÍ
GASTRONOMIE

Každý si o tom myslí něco jiného. 
Někomu se to hnusí, někdo se k tomu staví
neutrálně, někdo zas nevydrží den bez
toho, aby do sebe nasypal padesátikilový
pytel. Každopádně o tom ví skoro každý,
kdo nežil poslední roky pod kamenem.
Nejen ve světě, ba i v Česku, se vyrojily
společnosti, které se zabývají chovem,
přípravou a distribucí larev většinou
potemníkovitých brouků v baleních dosti
podobných chipsům.

 V mnoha kulturách napříč světem to je už
mnoho staletí poměrně běžná věc, protože
je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si
obstarat potravu, nebo snad ponravu? …
Dobře, to byl poněkud trapný vtip, no nic,
jdeme dál. Když říkám, že napříč světem je,
nebo bylo pojídání hmyzu, ať už občasné,
nebo běžné, možné zpozorovat, myslím tím,
že i historicky, a to ani ne až tak dávno, je to
možno zpozorovat i u nás, avšak v
případech hladomorů. Co si budeme
namlouvat, u nás nežijí tak velké druhy
brouků, že by jich bylo třeba jen pár larev k
nasycení jedné osoby, jako třeba v jižní
Americe, či Asii. U nás by bylo třeba jich
nasbírat k nasycení jednoho člověka mým
kvalifikovaným odhadem amatérského
entomologa minimálně kolem stovky, což
znamená taky docela hledat a to se nikomu
moc nechce, když není zoufalý.

Ukázka prodávaných larev
potemníka na eshopu

www.papek.cz



©ENTONATION.COM

Domorodé kmeny v Americe
využívali a zpracovávali hmyz.
Od cvrčků přes housenky až
mšice. Třeba takové kobylky
zpracovávali na mouku.
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Každopádně, historicky můžeme doložit konzumaci hmyzu už do dob Starého Řecka,
či Říma, ale nejspíš by bylo možné se s takovou věcí setkat už v Mezopotámii, ne li i
dříve, ale o tom můžeme jen spekulovat. V českých zemích se se zmínkami o
potravinářském využití hmyzu setkáváme například v knize „Česká kuchyně za dob
nedostatku před sto lety“ (Dr. Čeněk Zíbrt, 1917). V této knize autor uvádí, jaké věci
údajně jedli lidé během posledního skutečně masivního hladomoru v Čechách a
kromě různých pěvců (např. drozdi, vrány, …), drobných savců (ježci, veverky,…), nebo
dokonce slimáků, zde taktéž zmiňuje třeba i motýly, čmeláky, anebo chrousty
(doporučuji zhlédnout na Mall.tv pořad „Zmlsané dějiny, kde vaří dle receptu z této
knihy polévku z chroustů). Zcela upřímně, v Českých zemích bylo historicky více
momentů, kdy lidé užili toto východisko, například, když ve 14. století přiletělo hejno
sarančí stěhovavých, to asi pak nebyl problém získat dostatek stravy v podobě
šestinohého masa, že? Ovšem, proč je to najednou trend?

Jako trend se to nejspíš rozmohlo kvůli skutečnosti, že
se začalo říkat, že chov dobytka je trvale neudržitelný
(Kdo by to byl řekl, když skoro nikde nejsou krávy
třeba pastveny, ale drženy neustále v kravíně, že?) a
vypouští přílišné emise methanu. A nadále taky byla,
nebo snad ještě je snaha EU jedení hmyzu
normalizovat, protože se absurdně snaží snížit už tak
nízký evropský podíl produkce skleníkových plynů. Na
druhou stranu je fakt, že je to varianta ekonomičtější,
neboť hmyz spotřebuje mnohem méně krmě než
dobytek, ale i tak bych nadále choval i ten, protože to
rozhodně také není nic špatného, jak je nám o mnoha
věcech líčeno skrze subjektivní černobíle vnímající
zrak některých lidí.

Domorodé kmeny v Americe
využívali a zpracovávali hmyz.
Od cvrčků přes housenky až
mšice. Třeba takové kobylky
zpracovávali na mouku.
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Ukázky pokrmů z knihy "Česká kuchyně za dob
nedostatku před sto lety".

Závěrem bych asi řekl, že
jestli hmyz jíst chcete,
nebo ne, je to na vás,
nikdo nemá právo vás
soudit za to, co požíváte,
pokud se tak děje ve
zdravém množství. Také,
coby člověk, který
broukům trochu rozumí,
bych případně lidem, co
by si chtěli zkusit
nasbírat nějaké volně
žijící larvy, doporučuji,
abyste si to důkladně
zkontrolovali, oč jde,
protože larvy mají i
jedovatí brouci.P
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?  Výživná alternativa plná bílkovin
 Efektivnější produkce
 Šetří životní prostředí
 Prostorově nenáročný chov
 Je všude
 Menší riziko přenosu nemocí
 Ekologický smysl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Vojtěch Kohout
@kohoutis

Ekologie, 4.O
šéfredaktor

Facír slaví úspěch!
Náš studentský časopis zaznamenal hned
dvě umístění v tomto roce.  Přihlásili jsme
se do soutěže "Školní časopis roku". V
Královéhradeckém kraji jsme obsadili 1.
místo, a tak jsme mohli soutěžit i v
celorepublikovém kole. Soutěžili jsme
proti výborně graficky zpracovaným
časopisům, které měly i své tištěné
podoby. Konkurence byla opravdu silná.
Přesto jsme v celorepublikovém kole
vybojovali v kategorii "Střední školy"
krásné 15. místo z 35 zúčastněných. 

Oživení Facíra.
Už dva roky se snažíme pravidelně jednou
za dva měsíce vydávat náš časopis. Za tu
dobu jsme vydali cca 11 čísel. Role
šéfredaktora jsem se chopil, jelikož Facír
má opravdu dlouholetou tradici, ale nikdy  
se neudržel vydávat pravidelně po nějakou
delší dobu. Takový školní časopis je
opravdovou vizitkou školy, kde se mohou
studenti různých oborů  spojit dohromady
a vytvářet tak kolektiv, který na škole
nemá obdoby. 

Budoucnost Facíra.
Každé nové číslo přináší nové a nové věci. V
takovém to tempu bychom mohli obsadit
mnohem lepší příčky a stát se tak jedním z
nejlepších časopisů v naší zemi. K tomu
bude potřeba větší zájem, aktivita a hlavně
podpora. Kdo ví, jak to s naším Facírem
skončí. Vše záleží na vás.



Adéla Žídková
@_adelzidkova_

              obor Ekologie, 1. O 
redaktorka
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VÁNOCE, ANEB
DEPRESIVNÍ
OBDOBÍ

Nejspíš všichni známe pocit osamění a
temnoty během chmurných dnů. Ten
pocit, který nás stahuje a usazuje se
v našem povědomí říkající nám, že nejsme
k ničemu dobří. Co tyhle stavy zapříčiňuje?
Proč se vždycky objeví během zimy a ne a
ne odejít?!

Tyto stavy jsou tzv. Předvánoční deprese,
které jsou způsobeny nedostatkem světla.
Dny se nám krátí a tím pádem ráno
odcházíme do školy za tmy a za tmy se také
vracíme domů. Máme tedy i pocit, že
na věci máme málo času. Čas, který
bychom chtěli trávit venku nám
znepříjemňuje chlad a zašedlé
ulice, na kterých není ani poprašek bílé
barvy.

Ovšem smutek a beznaděj nemusí,
zasáhnou jenom nás mladé. Paradoxně se
mohou depresivní stavy vyskytnout i u
rodičů, kteří se rozhodli sami trávit vánoční
svátky s rozhodnutím, že se nechtějí plést
do života svým pubertálním kvítkům.
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Díky Bohu máme i teplé měsíce a tak tedy přechodné deprese netrvají do konce
našeho života. Prvním krokem tedy je to, že si toto období přebereme jako přechodné
a budeme se těšit na dny zalité sluncem a vysokými teplotami.

Zde je pár rad/triků, díky kterým omezíme
tyto chmurné myšlenky a užijeme si tak
svátky plné lásky našich milovaných.

zajděte na místa, kde
se cítíte dobře

přečtěte si dobrou knížku,
u šálku teplého čaje

pustit si playlist našich
oblíbených umělců
určitě není od věci. 
 Uklidnit se a
vysvobodit se  ze světa
samoty, obnovit chuť
do života a zlepšit
náladu

zkoukněte filmy, které
máte nejraději.  Takový
filmový maraton s
rodinou či přáteli
prospěje nejenom vám

mezi svátky navštivte
například vánoční trhy,
investujte do dobrého
pocitu ve vašem žaludku
po zkonzumování
teplého
(nealkoholického)
svařáku a skořicového
trdelníku

využijte těch několik
slunečních chvil,
které nám nabízejí
zimní dny. Zajděte si
třeba na procházku
do lesa, na náměstí
mezi lidi, do kavárny
na teplou čokoládu
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Vojtěch Kohout
@kohoutis

Ekologie, 4.O
šéfredaktor
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Největší nepřítel nejen lesníka, ale
i lesa. Brouk, jehož jméno straší
každý smrkový porost. Každoroční
boj, který přináší slzy do tváří
každému hajnému.  Pojďme se
lýkožroutům trochu více přiblížit s
panem Ing. Ladislavem
Půlpánem.

Ing Ladislav Půlpán

Jak jste si našel k lýkožroutům cestu a jak dlouho se jim věnujete?
Do Lesů České republiky jsem nastoupil na pozici specialisty ochrany lesa v roce
1994, kdy probíhala předchozí největší kůrovcová kalamita a bylo potřeba ji
zvládnout. Dá se tedy říct, že jsem do problému naskočil rovnýma nohama od
samého začátku mé kariéry. Je to tedy více než 28 let.

My známe lýkožrouty jako malé brouky, kteří požírají naše lesy.  Jak je vidíte
Vy?
Čím více lýkožrouty poznávám, tím více vnímám kůrovce jako velmi
sofistikované společenstvo, které si nezadá například s mravenci a včelami.
Velmi mě baví poznávat jejich strategii, i po těch letech zjevně nevíme všechno
a pořád je se co učit a co zkoumat.

Jaký faktor ovlivnilo to, že zde máme napadené lesy?
Kalamity byly, jsou a budou. Jsou nejen v hospodářských, ale i v přírodních
lesích. Hmyz je uzpůsoben tak, aby využil každou příležitost ke svému
namnožení, což mu dává možnost přežít. Například bekyně mniška se objevuje
v kalamitním stavu jednou přibližně za třicet let a pak je zase dlouho ve stavu
těžko zjistitelném. Z tohoto pohledu se tedy jedná o událost, se kterou by se
mělo počítat.
V případě lýkožrouta smrkového se bohužel potkalo současně několik faktorů –
do dospělosti dorostly lesy zalesněné po mniškové kalamitě v první polovině
minulého století a atraktivní se staly i lesy zalesněné po druhé světové válce –
zásoby smrkového dříví vystoupaly na svůj vrchol. Do toho přišlo několik
suchých let, které se potkaly s teplotními extrémy – dle ČHMÚ byl rok podobný
roku 2018 naposledy asi v roce 1540. K tomu se přidala roztříštěná majetková
držba s nepřipravenými vlastníky a problém byl na světě.
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Někteří tvrdí, že lýkožrout smrkový má 4 až 5 generací a někteří 2 až 3. Jak to
tedy je?
Počty generací se podařily rozkrýt v rámci výzkumu, na kterém jsem měl
možnost se podílet. Díky kontinuálním pitvám odchycených brouků se
podařilo jednotlivé generace od sebe rozlišit. Ve skutečnosti to tedy je tak, že
normální jsou dvě dceřiné generace v nižších a středních polohách a
jedna v horských. K nim se ale mohou v případě tropických teplot přidat
generace sesterské. Samice mohou v roce prokazatelně klást až třikrát a ještě
přežít zimu. Tři dceřiné generace byly skutečně jen v roce 2018, což vedlo
k prudkému nárůstu populace, se kterým se potýkáme dodnes. Protože při
rojení dceřiné generace v roce může dojít k desetinásobnému nárůstu, tj. při
rojení druhé generace se jedná o stonásobek, zřejmě by už smrku bylo
minimum. V ostatních letech se jednalo o gradaci způsobenou sesterským
rojením nebo o více vrcholů jednoho, zejména jarního, rojení.

Jaká je budoucnost smrku ztepilého?
Smrk je daleko odolnější dřevina, než si myslíme. Hlavní vliv proto bude mít
člověk, jeho uvažování a rozhodování při obnově stávajících lesů. Obecně není
dobré pěstovat jakoukoliv monokulturu na velkých plochách, ale přiměřené
zastoupení smrku by bylo dle mého názoru možné i v nižších polohách.
Doteď díky našim předkům bylo smrkového dříví dostatek, ale to se do
budoucna změní.

Prováděl jste spoustu výzkumů. Jaký považujete za svůj přelomový?
Přelomový byl rok 2020, kdy jsme zrealizovali celosezónní odchyt kůrovců
v denním intervalu, přičemž odchycení brouci byli kontinuálně pitváni
v Biologickém centru AV v Českých Budějovicích. Musím poděkovat svým
kolegům Markétě Davídkové, která většinu kůrovců odpitvala, a Petrovi
Doležalovi, který zrealizoval snad všechny mé nápady, které mě při chození po
lesa a lapačích napadaly. Je mimo mnohé jiné autorem modelu vývoje kůrovců,
který se podařilo nakalibrovat, ověřit a uvést do praxe včetně mapové podoby,
za kterou bych chtěl poděkovat ČHMÚ a jmenovitě panu doktorovi Martinovi
Možnému. Bez nich by se nápad na výzkum, který vznikl již v roce 2019,
nedal realizovat. Dá se říct, že zatímco do tohoto roku jsem jezdil do lesa, abych
věděl, co se s kůrovci děje, v současnosti díky získaným poznatkům chodím do
lesa, abych si ověřil, že se tam děje to, co vyplývá z našich dat. Rok 2022 byl již
druhou sezónou, která výstupy potvrzuje, případně zpřesňuje.
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Pokud stojíme ve smrkovém porostu, jak poznáme napadený strom?
Při jarním rojení je to jednodušší v tom, že naprostá většina stromů je
napadená až na patu kmene. Pokud víme, který den došlo k napadení, je
nejjednodušší riziková místa obejít a stromy vyhledávat podle drtinek – krátce
po napadení takový strom nelze přehlédnout. Pokud ale promeškáme prvních
přibližně 10 dní od napadení, kdy brouci při hlodání snubních komůrek drtinky
neustále vyhazují, musíme hledat podle závrtů, což je náročnější, ale možné to
je. Později při pokročilejším vývoji nové generace dochází za sucha a tepla
klasicky k opadu jehličí a loupání kůry, ke kterému dochází kombinací práce
datlovitých ptáků a klimatu (narušená kůra se sesycháním kroutí a opadává).
Horší je to v letní generaci, kde lýkožrout smrkový napadá „učebnicově“
podkorunovou část kmene a vyhledávání je složitější. V průběhu podzimu a
zimy často musíme spoléhat právě na ptáky, kteří hledají potravu a stromy
nám tak ukazují. Tam je to především o trpělivosti a důslednosti.

Přednášíte Vaše výzkumy lesníkům?
Výsledky výzkumů přenášíme ihned do praxe, takže školím především
zaměstnance Lesů České republiky. Proběhlo několik seminářů pod hlavičkou
České lesnické společnosti, přednášel jsem pro odborné lesní hospodáře na
Vysočině a studentům ČLA Trutnov. Naše poznatky úspěšně využívají i
Vojenské lesy a statky, se kterými spolupracuji několik let.

Popřípadě, jak na ně reagují?
Řekl bych, že různě. Ty věci jsou tak nové a jiné, že mnozí možná nechtějí věřit.
Někde školím opakovaně a vidím, že kdo se postupů drží, začíná jim věřit,
protože se může přesvědčit o jejich funkčnosti na vlastní kůži. A vlastní
zkušenost nic nenahradí.

Co byste dělal, kdybyste se nevěnoval lýkožroutům?
V mládí mě bavila dendrologie, zajímal jsem se o školkařství, pěstování lesa.
Dovedu si představit, že bych byl hajný na nějakém majetku.
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Jak se chová takový brouk při rojení?
Snahou brouků je co nejdříve nalézt strom, který jsou schopni udolat. V prvé
řadě obsazuje vývraty a zlomy, které nekladou odpor. Toho si všimli lesníci už
před 200 lety a vymysleli lapáky. Pokud je lýkožrout přemnožen, hledá
dospělé stromy v co nejkratší vzdálenosti od svého místa vývoje či zimování.
Neletí dále, než musí, protože ví, že ve vzduchu je nejzranitelnější. Umí ale
letět i 17 kilometrů, takže se jednotliví brouci dají chytit i hodně daleko od lesa,
například uprostřed měst. Většinou to ale nepotřebuje. Naopak v základním
stavu musí využít veškeré své schopnosti. Pokud nenajde vývraty a zlomy, je
schopen přežít i v mladších porostech nebo podúrovňových stromech. To je
sice nika menších druhů kůrovců, kteří mu na jednu stranu pomáhají strom
udolat, ale na druhou stranu mu komplikují situaci. Nevyvine se tak v další
generaci tolik dospělců jako v době gradace na dospělém stromě, kde je
králem, ale na druhou stranu mu to umožňuje přežít pro něj složitější dobu a
čekat na příležitost – nezpracované polomy nebo sucho a teplo, které stromy
oslabuje. Tzv. základní stav proto není nikdy nula a práce v ochraně lesa proti
lýkožroutům nikdy nekončí.

Kde se o Vašich výzkumech mohou lidé dozvědět více?
Snažíme se výsledky publikovat v časopise Lesnická práce, kde se dle mého
názoru dostanou poznatky nejsnáze k lesnímu provozu, pro který by měly být
nejvíce prospěšné. Spolupracuji s projektem www.nekrmbrouka.cz, kde jsem
se podílel na tvorbě textů, odpovídám na kůrovcové lince. Tento projekt
považuji za super počin směrem k drobným vlastníkům lesa, kteří se jinak
nemají šanci v problematice zorientovat. O lýkožroutu smrkovém bylo
napsáno mnohé, ale ne všechno je pravda.
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Co byste vzkázal naším mladým studentům, jakožto budoucím lesníkům?
Lesnictví je krásný a náročný obor, který může člověka hodně obohatit, pokud
jej bere jako poslání. Na druhou stranu pracujeme s přírodními procesy, takže
o překvapení není nouze. V tom je to složitější než v klimatizované továrně či
kanceláři. Vědomosti získané studiem jsou základem, na kterém se dá stavět.
Důležité je ale být v lese a vnímat, co se kolem vás děje, i s ohledem na
několikaletou perspektivu. To vám umožní získané znalosti provázat a rozvíjet.
Lesnická škola má velmi široký záběr a umožňuje tak najít zaměstnání
v mnoha oborech. Přeji tedy všem studentům, aby, ať už v lese nebo mimo
něj, našli takové zaměstnání, co je bude bavit a přinese jim uspokojení.
S těmi z vás, kteří si zvolí cestu lesnickou, se budu těšit na případné setkání
v lese.



K R A T O M
Adam Dvořák

@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor

 Ať jste žák základní školy, student na střední, či na universitě, pracující prvním
rokem, nebo před důchodem, ať už pobíráte jakýkoli důchod, nebo dávky, nejspíš
jste už slyšeli o kratomu. Někteří říkají, že je to fajn věc, nabudí to stejně dobře, jako
káva, tlumí chronickou bolest, snižuje nervozitu, či stres. Jiní o něm mluví, jako o
nebezpečné návykové látce, kterou se snadno předávkujete, a mnoho dalších. Co je
ale ten kratom přesně zač? Je to droga, která by měla být zakázána, nebo s ním
nemusíme mít žádné starosti a může jej užívat i malé dítě?

 Co je kratom vlastně zač? 
Je to něco podobného, jako yerba mate. Jemně rozemleté listy exotické rostliny,
které se pijí smíchané s vodou. Rozdíl je akorát v rostlině, z níž se vyrábí a v účinné
látce. Yerba mate se vyrábí z jihoamerického stromu cesmíny paraguayské a
obsahuje kofein, zatímco kratom se dělá z jihovýchodoasijského stromu Mitragyna
speciosa a účinné látky jsou hned dvě dost podobné sloučeniny. Jednou je
mitragynin a druhou je jeho metabolit 7-hydroxymitragynin. Stejně, jako kofein jde o
alkaloidy, ale biochemicky fungují spíše částečně zároveň jako opioidy, abych to
zjednodušil. Díky této vlastnosti se používá jednak místo opioidů ke tlumení
chronických bolestí a také k léčbě abstinenčních příznaků opioidů. Když je řeč o
analgetické účinnosti kratomu, stojí určitě za zmínku též alkaloid pseudoindoxyl
mitragyninu, který má 3x vyšší analgetický účinek než stejné množství opioidu
morfinu. Ale zpět ke kratomu.

 Užívání kratomu se nejspíš táhne až do dob prvního osídlení zemí, jako Indonésie,
Thajsko a podobné, kdy rolníci žvýkali listy onoho kávovníku a chininovníku
příbuzného stromu, neboť si všimli stimulačních účinků, které to přinášelo. Dnes je
však kratom zakázán v mnoha zemích, včetně těch, kde zázračný strom Mitragyna
speciosa roste a v dalších je regulován obdobně, jako alkohol, nebo cigarety. 
Proč tomu ale tak je?
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Jádro pudla v případě kratomu spočívá opět v té chemické stránce. Pamatujete si,
jak jsem říkal, že obsažené alkaloidy jsou podobné opioidům? Všechny sloučeniny
podobné opiu jsou totiž těžce adiktivní a mitragynin není výjimkou. Ano, na kávu a
další kofeinové šmakulády se dá taky vybudovat závislost, ale většinou ne taková, že
by se projevily tak výrazné abstinenční příznaky, jako bolest hlavy, svalů, kloubů,
nevolnost, úzkosti, a tak dále. Při předávkování mají jak mitragynin tak kofein stejné
symptomy, jako výše zmíněné. Další problém je, že zatím legislativa nereguluje jeho
dostupnost takže je zde velmi vysoké riziko, že čas od času může na pohotovost
přijet dítě z první třídy v život ohrožujícím stavu způsobeném právě kratomem.

Zkrátka a dobře je to v podstatě totéž, jako s kofeinem. Dobrý sluha, ale
zlý pán. Vy, kdož kratom užíváte, mějte rozum a nepřekračujte zhruba
nějakých 15 g za celý den. Pokud by vás zajímalo, jaká je smrtelná dávka
kratomových alkaloidů tak to jest kolem 200 mg/kg tělesné váhy. U
kofeinu je to nějakých 150 mg/kg těl. m. Tak tedy hlavní otázkou je, měl
by být zakázán, nebo jen regulován? Nejrozumnější bude asi jej regulovat
nějakou rozumnou věkovou hranicí, minimálně třeba 15 let dle mého
názoru, protože zakázat něco, čeho je teoreticky potřeba circa 1,5 krát víc
než kofeinu k otrávení dospělého člověka, je prostě absurdní. Hlavně
tohleto všechno, lidi a všelijaké čteníschopné entity, užívejte s rozumem a
mírou.



Anežka 
Chaloupková

@agnes_chaloupkova

              Ekologie, 2.O
redaktorka
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YULE
ZIMNÍ SLUNOVRAT
SEVERSKÉ VÁNOCE

Pokud jste ještě neslyšeli o svátku Jule, tak je na čase to napravit.

Yule, též Jule, starověký germánský svátek, je velmi často spojován s Vánocemi a je
oslavou zimního slunovratu, slaven od 21. prosince do 1. ledna. Původ tohoto svátku je
spojován s Divokým honem či s bohem Ódinem ,,otec jule”. Naneštěstí po christianizaci
byl svátek a jeho tradice pozměněny k obrazu křesťanství, ale i přesto se Yule odráží i do
tradic Vánoc, které známe dnes: zdobení jedle, zavěšení cesmíny a jmelí v domě,
rozdávání dárků. I přestože dnes již tento svátek ve své původní podobě neexistuje, je v
severských zemích název Yule stále používán pro označení Vánoc a některých zemích
slaven dodnes.

Mimo vánoční zpěv, měl Yule mnoho tradic. Mezi ně patřila vánoční kláda. A co že to
ta vánoční kláda je? Tato kláda byla speciálně vybrané poleno, které mělo v krbu hořet
12 dní. Též je tato tradice spojována se slunovratem, kdy by hořící poleno mělo posílit
navracející se Slunce. Jak a proč tato tradice vznikla je neznámo, stejně tak u tradice
Yule kance, což byl kanec obětován jako součást oslavy, na němž byly skládány
slavnostní sliby. Dále mezi tradice patří Yule koza. V severských zemích je koza
symbolem Vánoc a v průběhu let se podoba tradice postupně měnila. Dnes je tradice
prezentována jako ozdoba ze slámy, ovšem ne vždy je míněno ozdobu na stromeček
(např: koza Gävle je obří socha Yule kozy). Již jsem zmiňovala vánoční zpěv
(Wassaling), ale co si pod tím představit? Nejedná se o zpívání koled jako tomu bylo
dříve u nás. Lidé chodí od domu k domu zpívají a nabízejí nápoj výměnou za dárky,
jednou z variant tohoto nápoje je svařené víno. Dnes tuto tradici postupně nahrazuje
koledování.

https://soundcloud.com/facir-784087167/yule-anezka-chaloupkova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1


 Jakub Zima
@jakub_zima

              obor Ekologie, 3.O
redaktor
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V pondělí 12. 12. 2022, proběhl první den studentských prezidentských voleb.
Studenti měli možnost vybírat z 9 kandidátů. Jejich seznam, nalezli v každé
třídě a prostřednictvím QR kódu, si o nich mohli něco zjistit. Volební místnost
navštívilo 5 tříd, nejhojnější účast měla třída 4.C. Dorazili také studenti 3. a 4.
ročníků z oboru lesnictví a ekologové ze 4. ročníků.

První den ovládla Danuše Nerudová, hned za ní Petr Pavel, Andrej Babiš,
Pavel Fischer, Jaroslav Bašta a Marek Hilšer. Denisa Rohanová a Josef
Středula nezískali ani jeden hlas. Objevilo se nám také několik neplatných
hlasů, a to pro Jakuba Licka.
Druhý den navštívili volební místnost studenti z 1. a 2. ročníků z oborů
lesnictví a ekologie a životní prostředí. Den zakončili studenti z 3. O. Hlasovací
lístky odevzdali také studenti mechaniřlzace ze Svobody nad Úpou.

Sčítání hlasů proběhlo hladce a výsledky ukázaly kandidáta, který by podle
studentů měl dosednout na Pražský hrad. 
Vítězem v prvním kole studentských prezidentských voleb se stala Danuše
Nerudová. Na naši škole získala 93 platných hlasů od 242 studentů. Za
Nerudovou se umístil Petr Pavel, ten dostal hlasů 82. Třetí místo uteklo
Babišovi, ten zapůsobil pouze na 32 voličů. 
Následuje Pavel Fischer (8 hlasů), Jaroslav Bašta (6 hlasů), Marek Hilšer (4
hlasy), Tomáš Zima (2 hlasy), Denisa Rohanová (1 hlas), Josef Středula nezískal
ani jeden hlas.

Bývalá rektorka a ekonomka sklízí úspěch. Mezi studenty napříč celou Českou
republikou získala 54 % hlasů. V oficiálních volbách by se druhé kolo ani
nekonalo. 
O tom kdo se dostane do druhého kola rozhodnou voliči už 13. a 14. ledna v
roce 2023. Pokud můžete, doražte a rozhodněte. 

Moc vám všem děkujeme za účast a
uvidíme se v druhém kole studentských
prezidentských voleb.

https://soundcloud.com/facir-784087167/studentske-volby-jakub-zima?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1


Michael Smith
smith@clatrutnov.cz

učitel 
anglického jazyka

 

AMERICAN
CHRISTMAS
TRADITIONS

One of the biggest differences between Czech Christmas and American
Christmas is that the main celebration is on the 25 th of December in America. On
the evening of the 24 th , many families go to a church service and have a nice
dinner, but go to bed quite early. Young kids will leave cookies and milk on the
table for Santa Claus to snack on as he visits their house. On the morning of the 25
th , young children usually get up very early, excited about the presents waiting
under the tree for them. By 9:00 or 10:00 am, most of the family members have
usually gathered in the living room, wearing their pajamas and snacking on a
coffee cake or another sweet breakfast item. Some families open all the presents
at once, but my family draws the process out. One person will open a present, play
with it (if it is a toy) or try it on (if it is an article of clothing), and then thank the
person that gave it to them. Next, they will graba new present from under the
tree and hand it to the next person.
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https://soundcloud.com/facir-784087167/american-christmas-traditions-michael-smith?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1
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Young people and college students usually have “secret Santa” or “white elephant”
parties with their friends a couple days before Christmas. At a secret Santa party,
every person attending has brought a present for the person they were secretly
assigned. At a white elephant party, each person brings one gift that could apply to
anyone. After everyone has gotten enough to eat and has received their present, it is
common for the party to visit other houses in the neighborhood and begin singing
until the
neighbors open the door.

Christmas decorations are a large part of the holiday. Most houses put a lot of lights on
the trees in front of their house. Some people even synchronize these lights to music,
so that you can tune into a special radio station to watch the show from your car.
When decorating the Christmas tree, some families hide a pickle (or pickle ornament)
in the branches. Whoever finds the pickle is supposed to have good luck for the next
year. Many people say that this is an old German tradition, but I’m not entirely sure
where it came from.

I’m really enjoying learning about
Czech Christmas traditions!



Tezera Reiserová
@terezareiserova

              Lesnictví, 2.A
redaktorka

Původ těchto postav nám není moc dobře známý, ale je více než jasné, že pochází z
dávných dob ještě daleko před křesťanskou érou, nebo alespoň tedy jejich základ.
Podobné rohaté bytostí byly v pohanských dobách poměrně běžné. Rohatá byla často
pohanská božstva nebo různé mytologické bytostí jako například starořecký Satir,
korejský skřítek Dokkaebi [ dokkebi ]. Rohy u mytologických bytostí často značí, že se
jedná o bytosti zla, což se posledních několik let mění a z nestvůr kdysi děsivých se
často stávají stvoření kladné. Lidé se u těchto tvorů poslední dobou také snaží vysvětlit
důvod obrácení se ke zlu. Soudím, že se tím snažíme omlouvat a ospravedlňovat si své
špatné chování, odráží se v tom lidská touha po druhé šanci a pochopení od ostatních.

Příběhy o Krampusovi pochází z rakouské a
jihoněmecké mytologie, podobný
fenomén byl však rozšířen po minimálně celé
střední Evropě. Příběhy o vánočním démonovi z
pekla můžeme v různých pojetích pozorovat také
ve Švýcarsku, některých částech Francie, Itálie a
také samozřejmě i ve slovanských zemích jako je
ČR, Slovensko a Slovinsko, kde se ale této postavě
častěji říká čert a je trochu odlišná. Jméno čert se
podle některých odborníků používalo jako pouhá
náhražka skutečného oslovení pro tuto bytost,
původní jméno této postavy se nesmělo vyslovit a
ani psát, pokud byste tak učinili, mohli byste tím na
sebe tuto bájnou bytost přivolat. A byť se to z
dnešního úhlu pohledu zdá být jakkoliv zvláštní, v
minulosti se lidé podobných mytologických postav
skutečně báli a věřili, že jim můžou doopravdy
ublížit.
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KRAMPUS 
A ČERT
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Původ povahy všech mýtů a významu Krampuse se často připisuje bytosti Perchta,
která má pohanský původ. I ona později obcházela lidská obydlí a to zhruba 12 dní
před Vánocemi, v tomto období navštěvovala spící děti, jestliže byly hodné dala jim do
bot stříbrnou minci, pakliže hodné nebyly, rozřízla jim břicho, vyndala vnitřnosti a
místo nich jim do něj dala slámu a kameny, což je poměrně morbidní a samozřejmě se
jedná pouze o legendu. Avšak později se z toho stal jakýsi svátek, který se různě měnil
a formoval. Jenže církvi se tato bytost vůbec nelíbila a snažila se jí zakázat stejně jako
všechny oslavy s ní spojené. I přes to všechno se ale plno lidí odmítalo podřídit a to
především komunity na rakouských vesnicích hlavně v oblasti Alp,podobné tradice
zde byly silně zakořeněné. Snaha církve tento svátek vymýtit, ale neutichala a tak lidé
přistoupili na kompromis a postavu Perchty začal doprovázet i svatý Mikuláš, který
měl za úkol Pertchu vykompenzovat a stali se tak společně symbolem dobra a zla. Od
té doby se tento svátek začal těšit čím dál větší oblibě a rozšiřoval se i do dalších míst.
To ale trvalo až do 16. století, kdy se církev rozhodla znovu zakročit, protože Pertcha
byla stále pohanská postava. Proto byli lidé nuceni vytvořit novou bytost, aby mohla
Pertchu nahradit. Právě zde vzniká Krampus, který má stejně jako Čert symbolizovat
ďábelské bytosti z pekla, která jsou v tomto svátku podřízena svatému Mikuláši.
Povaha a základ této postavy, se nějak zásadně nemění a i podstata této
tradice zůstává v téměř stejná. Tento případ je typickým příkladem toho jak byly
některé pohanské tradice integrovány do křesťanství.

Samozřejmě podobné démonické bytosti můžeme najít napříč Evropou. Výrazné
zastoupení mají například i v ukrajinské nebo ruské mytologii, obyčejně nejsou takto
spojeni se svátkem svatého Mikuláše.

Jak se tady liší Krampus od čerta?Je asi zřejmé, že se nejdná o nijak zásadní rozdíl.
Mají stejný základ a dá se říct, že se jedná o tu samou postavu, jenom ta jedna je
rakouská a druhá česká. V moderním pojetí se liší spíše jenom konkrétními tradicemi
a převleky, do kterých se lidé odívají. Čert je obecně mnohem více humanizovaný,
možná i vlivem české moderní popkultury, zatímco Krampus je více hororová postava
(masky pro Krampuse jsou strašidelnější, lidé si oblékají oděvy s dlouhými chlupy,
rohatá ozdoba na jejich hlavách bývá objemnější a děsivější než u Čertů). Rozdíly jsou i
v samotných tradicích, například v Rakousku je zvykem, že děti dávají boty za okno a
pokud byly zlobivé, najdou v botě rákosku, dále také v germánských verzích kromě
pytle nosí Krampus i necky s vodou, ve kterých zlobivé děti topí. V Česku je ale
typičtější, že Čert dává děti do pytle, ve kterém je odnese do pekla nebo v některých
případech je i přímo samotný pytel branou do pekla.

V posledních letech se krampusovské pojetí tohoto svátku dostává i k nám, děsivé
masky těchto tvorů tak můžeme během těchto svátků spatřit prakticky v každém
větším městě.
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Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám
jsem se rozhodl poskytnout příležitost k rozhovoru
jednomu z kandidátů, který má v oboru, byť
císařském, ale také vedoucím, skoro 70 letou tradici
(konkrétně 67 let). Moji nabídku ochotně přijal a
toto je výsledek.

Co bude první věc, kterou uděláte, budete-li
zvolen?
Přestěhuji se z Vídně do Prahy a rozložím místní
demokraruru. Zavedení konstituční monarchie jest
plánem druhým.

franta_pepa_cisarpan

Co byste provedl za opatření, aby se zastavil, či dokonce obrátil růst
cen pohonných hmot a například potravin?
Pohonné hmoty vyřeším naprosto jednoduše. Nechám zakázat veškeré
dopravní prostředky, které potřebují pro svůj provoz pohonné hmoty na
bázi ropy a zavedu dopravní prostředky na bázi sena. Tudíž mé milované
koně. Tímto způsobem se vyřeší i problém s růstem cen potravin, neboť
více starých koní se rovná více párků. Z toho vyplývá, že se více lidí nají. A
navíc levněji!

Jakou si myslíte, že máte šanci zvítězit oproti ostatním kandidátům?
Pane redaktore, to nemůžete myslet vážně. Viděl jste ostatní kandidáty?
Má šance na vítězství je téměř stoprocentní.

A jak to plánujete s úředními jazyky? Hodláte ponechat pouze češtinu,
nebo budete zavádět nové jazyky?
Zachoval bych češtinu, ale němčina by byla povinně druhým jazykem ve
školách obnovené R-U monarchie.

Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor
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Jak plánujete postupovat na Balkáně během obnovy R-U monarchie?
Tyto země jsou příliš problémové, tudíž se od nich budu raději držet dál.

Je pravda, že jakýkoliv pokus si je podvolit, nebo se spojit mezi sebou,
nedopadl nikdy moc dobře. 
To mi ani nepřipomínejte…

Vidíte v budoucnu realisaci nějakých svých plánů taktéž v lesích?
Rozhodně se plánuji věnovat jejich ochraně.

Ke konci bych se chtěl zeptat na takovou neformálnější otázku. Bylo pro
Vás náročné naučit se česky?
Upřímně, jazyk český je poněkud těžší než všechny ostatní jazyky, co jsem
se kdy učil, ale o to krásnější. Dobře jsem si češtinu procvičil hlavně na
dílech Karla Havlíčka Borovského. To byl sympaťák!

Děkuji za Vaše odpovědi. Teď bych rád dal prostor Vám, pokud
byste chtěl něco sdělit čtenářům našeho studentského časopisu.
Čtenářům bych chtěl sdělit jen jedno: Volte s rozumem a podle
svého nejhlubšího přesvědčení.



Časopis LEF
@casopis_lef

LDF
spolupráce
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PŘEDVÁNOČNÍ
ČAS NA LDF

Předvánoční čas je už tradičně spojený
s nestíháním, nervozitou a běháním semo
tamo. Pečete cukroví, ještě 24. ráno na
benzínce kupujete dárky, uklízíte celý byt
jen proto, aby v něm rozbalování
darů zanechalo útržky papíru a lesklých
stužek, ve snaze sehnat to jedno konkrétní
proběháte celé město, jen abyste zjistili, že
onu věc mají v no name obchůdku blok od
vašeho domu.

Pro vysokoškoláka je čas předvánoční
opravdu specifický. Jak jinak, vždyť ho ke
všemu tomu shonu čeká ještě zápočtový
týden a u těch šťastnějších i několik
zkoušek v předtermínu. Peče se mu hlava,
ještě před posledním zápočtem ráno se
bifluje poslední čtyři stránky skript, běhá
po pokoji a hledá, kam si založil poznámky,
a při shánění odpovědi na nějaký konkrétní
špek, ve kterém se vyučující vyžívá, se
aspoň seznámí se všemi svými spolužáky
z ročníku a k tomu ještě s dalšími deseti,
kteří jen šli kolem.

Nejhůř jsou na tom ti, kteří
usmlouvávají pozdní odevzdání
protokolů, potažmo den před jejich
odevzdáním zjistí, že na jeden
zapomněli a jedná se o rýsování
něčeho tak složitého, že to vzdají
rovnou. Nikoho taky dvakrát
nepotěší, když jeho šťastnější, nebo
spíš připravenější kolegové večer
pádí do víru velkoměsta a na kontě
mají tři úspěšně složené zkoušky,
zatímco vám ještě tři zápočty chybí.
Do toho pochopitelně nemůžete ve
škole nikoho sehnat, protože
v prosinci si museli vybrat
dovolenou a uvidíte je nejdřív na
začátku letního semestru. Nemluvě o
tom, že pod stromečkem ve foyer
LDF marně hledáte tašku
s dárkovými předměty, které by
trošku prosvítily neradostnou dobu
zápočtovou. A aby toho nebylo málo,
pochopitelně vám v pozdních
odpoledních zbývá jen nabrat si
sníh do dlaní a dát si ho ke sváče,
protože automaty permanentně
vypadají jako Banner po Black
Friday a ten na kafe má zrovna
poruchu.
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Předvánoční čas je, jak říkám, pekelně
uspěchaná doba.

Ale pokud na chvilku zapomeneme, co
nám všechno leží na hrbu, a za
pomalého klouzání po několik dní
neodklizených zledovatělých
chodnících se pokusíme chytit trochu
vánoční nálady, ideálně
s punčem v ruce u stromečku na
Svoboďáku (jedině s ním, je přece ze
ŠLP a tím pádem mnohem lepší, než
něco, co se fiklo v zahradě), zjistíme, že
konec adventu je vlastně hrozně hezký.
Protože ať už ty zápočty dopadnou
jakkoliv, čeká nás pár dní vydechnutí,
klidu s rodinou, s kamarády, chvilku
nebudeme řešit nic, jen sedět, ládovat
se cukrovím a bramborovým salátem a
koukat na pohádky, které jsme viděli
milionkrát.

A že už za větví vánočního stromečku
vykukuje zkouškové, to budeme
malou chvilku ignorovat.

Všem na naší zelené fakultě klidné Vánoce a to zkouškové, zvlášť, a vám na
lesárně v Trutnově klidné
pololetí!

Krásné a veselé Vánoce!
Lesu zdar!
Váš LEF
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Letos v prosinci to je třicet let, co na naší škole učíte. Jaký z toho máte pocit?
Třicet let je veliký kus lidského života. A neumím si představit, že bych někde
pobývala tak dlouho a měla z toho divný pocit. Takže, pokud mám bilancovat,
děkuji za všechny ty úžasné roky, které jsem mohla se svými studenty a
báječnými kolegy strávit. Samozřejmě, pedagogické povolání je náročné a
zdá se, že dokonce stále náročnější, ale podílet se na utváření osobnosti
mladých lidí je poslání. A tak
jsem to taky vždycky vnímala.

Co Vám akademie přinesla?
Trutnovská lesárna mi poskytla a stále poskytuje inspirativní pracovní kolektiv.
Mám své kolegy moc ráda. Těch služebně starších je tu už pomálu ( RNDr.
Kejklíček, Ing. Kotas, Ing. Drobný ), ale moc ráda tu vidím i mladé tváře mých
současných kolegů. Některé z nich jsem učila, nebo dokonce byla jejich
třídní. Jsou to srdcaři a já si jsem jistá, že budoucnost naší školy je v dobrých
rukou. Je to moc hezký pocit, protože když jste součástí nějakého celku tak
dlouho, stává se napůl vaší rodinou. Záleží vám na tom.

Zažila jste spoustu změn. Jak nyní vnímáte naše studenty a školu v roce 2022?
Ano. Za tu dobu, co na škole působím, se toho odehrálo hodně. Zažila jsem čtyři
ředitele, odmaturovaly mi stovky studentů, přibyla spousta nových kolegů. Když
jsem na školu nastoupila, chodili jsme na obědy do staré ponuré jídelny v ulici
Lipová, kde býval i internát. Škola byla tehdy jen chlapecká. Teprve s postupem
let došlo k výstavbě současného chlapeckého a dívčího internátu, včetně auly,
později vyrostla i nová budova na školním polesí, proměnil se interiér hlavní
budovy…
Škola rozšířila své studijní obory. Z každé z těch změn mám radost. Stejně jako ze
současného vedení školy. Neskrývám se s tím, že velmi fandím našemu
současnému panu řediteli. Vážím si jeho mladického nadšení – snaží se školu
ještě více zviditelnit, v záloze má stále nové projekty, je vstřícný a komunikativní a
vyslechne nejen studenty, ale i nás pedagogy. Naší práce si váží a oceňuje ji.
Nenásilnou formou jsou obnoveny akce typu team building. Hranice mezi
studenty a pedagogy je tak propustnější.

Mgr. Hana Povrová
učitelka anglického jazyka

Co byste vzkázala svému minulému já?
A co bych vzkázala svému minulému Já?
Snad jen to, ať je vděčné za možnost, která se
mu před třiceti lety naskytla… A já vím, že mé
minulé i současné Já vděčné je.

Už přes třicet let a stále učí s nadšením.
Učitelka, která zažila i studující vaše rodiče
nebo pana Ing. Němečka. Lásku k angličtině
předává další a další generaci studující zde na
škole. Jaké zážitky a změny za tu dobu zažila?
Vyzpovídali jsme Mgr. Hanu Povrovou.
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Jaké předměty jste vyučovala? Proč zrovna cizí jazyk?
Mými původními aprobačními předměty jsou český jazyk a občanská nauka. Když
jsem nastoupila na lesnickou školu v r. 1992, dokončovala jsem právě studium
angličtiny. Měla jsem angličtinu ráda již od gymplu a se svou tehdejší paní
profesorkou jsem se později setkala i na fakultě při studiu anglické a americké
literatury. Moje tehdejší rozhodnutí rozšířit svou aprobaci o cizí jazyk se ukázalo jako
prozíravé. Asi bych se jinak neobjevila na této škole, protože právě v r. 1992 zde
sháněli angličtináře.

Která je Vaše nejoblíbenější vzpomínka se studenty?
Vzpomínek se studenty mám mnoho. Těžko se mi hledá ta nejoblíbenější. Ráda
vzpomínám, jak jsme s kolegou Milanem Jiřištou absolvovali s mými studenty
sportovní kurz v Rumunsku, nebo s ing. Drobným zahraniční zájezd do Francie a
Španělska, později také na Korsiku. Skvělé byly i výměnné pobyty s francouzskými,
finskými či švédskými studenty. Nemám lesnické vzdělání, ale velmi ráda jsem
absolvovala i odborné exkurze. Člověk si rozšíří obzory a uvědomí si, co všechno
musejí studenti v rámci odborných předmětů zvládnout.

V minulosti jste učila pana Ing. Němečka. Pamatujete si na něho?
Na studenta Luboše Němečka si pamatuju. Patřil mezi mé první studenty na této
škole. Vyšší tichý mladík. Nenápadný, ale dobrý student. Jeho skvělý smysl pro
humor jsem tehdy ještě nepostřehla, i když jeho zárodky tam už určitě musely být.
Jsem ráda, že je Luba mým kolegou. A stejně jako naši studenti si myslím, že je
skvělý.

Postrádáte něco zásadního na naší škole?
Nic zásadního na naší škole nepostrádám. Naopak. Když na Dni otevřených dveří
mluvím s rodiči našich budoucích studentů, říkám jim, že kdybych měla doma
teenagera, ráda bych ho dala studovat na naši školu. Však také několik potomků
mých kolegů naši školu absolvovalo. A který rodič dá své
dítě do školy, o které by nebyl přesvědčen, že je dobrá?

Jak na Vás působí Michael Smith a myslíte si, že pomůže našim studentům?
Michael Smith je pro školu požehnáním. Nejen pro jeho pedagogické nadání, ale i
z lidského hlediska. Věkově má ke studentům blízko, je vstřícný, kamarádský,
pozitivně naladěný a vždy nápomocný. Hodiny s Michaelem studenty baví. Právě
na těchto hodinách mnoho studentů překovává jazykovou bariéru a vlastní bloky.
Protože je jim Michael sympatický, snaží se s ním studenti promluvit i mimo
školu, a to je veliký přínos pro jejich angličtinu. Za těch třicet let, co jsem na škole,
je to první rodilý mluvčí, který s námi stráví celý školní rok. Je dobré studentům
připomínat, jaké štěstí a příležitost mají právě oni.

Plánujete vyučovat i nadále nebo byste chtěla změnu?
Jak je zřejmě z mých slov znát, svou práci mám moc ráda. Ráda pobývám s
mladými lidmi a baví mě ta mladistvá a tvůrčí atmosféra naší školy. Nicméně,
člověk by měl vědět, kdy je čas odejít. Říká se, že když něco končí, něco nového
začíná. A já mám pocit, že ten čas nazrává…
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WHAT'S IT LIKE TO BE A CARP?

Oh, to be a carp, sure sounds fun, doesn’t it? No! You never truly experienced a day
as bad as a carp does on Czech Christmas. Truth to be said, a carp usually goes
through this traumatic experience only once, as it is not unfortunate enough to live
another year for a re-run. Fortunately for the fish, its noggin does its braining a little
differently than ours, so maybe it doesn’t see the grand scheme of things... Genocide
sure does leave a mark on a human but on a fish? Do carp realize they are being
harvested just to be put in a bathtub and eaten later, bread and kept for generations,
losing scales for the convenience of the executioner and growing larger to fit better in
the larger baths? Well of course they don’t; otherwise, they’d say something, but has a
carp ever said anything to you besides “blub blub?” To me neither, so the carp folk are
either very ignorant to the fact, or just very dull, which is to be expected of a fish.

As the winter rolls, every fish prepares for the big day. One evening they are scooped
by a fish net never to be seen again by their fellow finned friends. Being transported in a
bucket sitting in a car trunk has to feel rather uncomfortable. I’ve been transported in a
car trunk a few times, but never in a bucket, so I can’t judge, maybe it does make a
difference. After its bumpy ride, the fish is “released” into the foretold bathtub. Released in
quotation marks as releasing would indicate freedom, which the bottom feeder is far
from. “Oh crap,” says the carp to itself as it checks out its final destination, seeing nothing
but white walls. It when stays in its warm private swimming pool for a day or few, feeling
rather dizzy as the still water is severally lacking any oxygen. “Maybe I’m on a wellness
trip,” thinks it for itself, as it’s taken from its private pool straight to massages with a rolling
pin. And then it’s over, the fish cares no more for it has lost its ability to care. To be fair, it
has lost all the other abilities, including filling its gills or flopping its tail fin.

Since the now traditional fried carp with potato salad has been popularized for over
80 years now and not a single complaint has been filed, it's safe to assume that the
fish are too busy bubbling about to care for the losses.

Ondřej Petřík
@ulkas_stuff

              Ekologie, 4.O
redaktor, anglický guru



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka

Vojtěch Kohout
@kohoutis

Ekologie, 4.O
šéfredaktor

BÁSEŇ

To our sweet charming Mikey. 
You do really help students like me.

Sometimes you say, you’re not as
good the the rest. 

But from english teachers you’re
simply the best. When your steps
went here you gave us hope. With

english problems Mike will help the
students cope. 

Those strong long legs made to run.
Together we allways have so much

fun. Soccer and trupet are your
passion. 

Mike brings back good o’l American
fashion. Even tho the silverware may

be a bit problematic. Our cultural
differences aren’t so dramatic.
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Film, který se zaryje každému hluboko nejen
do hlavy, ale také do srdce. Někteří u něj
upustí nejednu slzu a někdo zase odejde,
jelikož je to na něho příliš drsné. Film, který
odráží naše chování a naši evoluci. Prostý děj,
který v sobě schovává střípky našeho řádění.
Odráží realitu, do které se každé ráno
probouzíme. Máme to štěstí, že žijeme v zemi,
kde takové problémy nemáme, a tak si je
jenom stěží dokážeme představit.

James Cameron je nejenom skvělý režisér a
držitel oscarů, ale také milovník přírody. Ve
svém vymyšleném světě poukazuje na
hloupost našeho druhu. Honbu za penězi
přes jakoukoliv překážku. A vypalování lesa,
vybíjení všeho živého nebo nehumánní lov
velryb je pouhým začátkem toho, čeho jsme
schopni. 

Sám režisér je také vegetariánem, jelikož si
uvědomuje, jaký dopad má chov dobytka na
přírodu. Je to jedna z cest, jak ukázat lidem,
že to jde i bez masa. Stačí ho pouze omezit
nebo vybírat z (lokálních) farem či z našich
lesů. Přesto na jeho rozhodnutí spoustu lidí
hází špínu. Je miliardář a žije. (Co jste dokázali
vy?)

Ve svém pokračování nejvíce výdělečného
filmu ve světě poukazuje na krásu a druhovou
rozmanitost moří a oceánů. Sám režisér je
obdivuje, a proto ukazuje, jaké bohatství tato
místa nabízejí. Vše žije v harmonii, dokud
nepřijde člověk se svými technologiemi a
dobije vše, co mu stojí v cestě.
Nastává tedy otázka, kdy si sami budeme stát
v cestě?

https://soundcloud.com/facir-784087167/basen-klara-bursikova?in=facir-784087167%2Fsets%2Ffacir-02-2022-1


Máš chuť s námi tvořit zajímavé
články a vypilovat si schopnost

spolupráce v týmu, hledání
informací a dostat příležitost říct
světu o problémech? Napiš nám

na email:
facir.clatrutnov@seznam.cz a
zapoj se tak do naší redakce! 

 
Budeme se na tebe těšit!

 


