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Ahoj,
přicházíme s jarním číslem
našeho tradičního studentského
časopisu. Tentokrát je obsah
užší, ale přesto velmi pestrý.
Maturita nám klepe na dveře, a
tak vás tentokrát připravíme o
naše krásné hlásky, čili toto číslo
bude bez audia. 

Tradiční zprávy ze školy, zmínka
o poláku velkém nebo obsáhlá
geologie od našeho vášnivého
sběrače kamenů. Dále jsme si
pro vás připravili rozhovor s
kameramanem přírody,
Lukášem Pichem. Nemohli jsme
vás připravit o básničku naší
Klárky, která také napsala o
aplikaci Vinted, která se bude
hodit nejen vám, ale také vaší
peněžence. Náš šéfkuchař Ondra
vám navařil článek, jak zatočit s
našim plýtváním. Také pro
zdatné jedince napsal zajímavou
anglickou povídku. Nikča se
postarala o rady, které vám
pomůžou ve studentském
životě.

Co více dodat? Užijte si
studentská léta na této škole,
buďte aktéři nových věcí a
nebojte se mluvit. Užijte si tohle
číslo! 
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ÚVODNÍ
SLOVO

Lesu zdar!
Vojtěch Kohout

Jo a Facír a budoucnost? To je otázka
právě na vás. Naše redakce ztrácí hlavní
aktéry, kteří oživili Facíra a dali mu
takovou podobu, jakou můžete vidět dnes.
Věřím, že se najdou studenti, kteří budou
mít chuť tvořit nejen pro školu, ale také
pro sebe tenhle nejlepší časopis kraje.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Bc. Veronika Chrobáková

       projektová a marketingová
manažerka

Rok 2023 odstartoval a s ním mnoho
nových aktivit. Otevřeli jsme školní
knihovnu Tilia, která se nachází v přízemí
Klugeho vily naproti hlavní budově školy a
studenti zde mohou trávit svůj volný čas.
Knihovnu budeme postupně vybavovat
novými tituly. Členové čtenářského
kroužku prostor postupně zvelebují.

V lednu proběhla tradiční Ředitelská
naháňka, která se na škole koná již od
roku 1984. V únoru se pak konal lyžařský
kurz prvních ročníků. Studenti zdolávali
běžecké tratě a poznávali krásy Krkonoš.
Sportovními výkony jsme navázali při
uspořádání silového čtyřboje družstev.
Jednalo se o sloučení okresního a
krajského kola. Chlapci soutěžili v
disciplínách tlaky s činkou, shyby, vznosy,
trojskok a děvčata v disciplínách šplh, hod
míčem vzad, trojskok, sedy-lehy. Náš
školní tým chlapců se umístil na pěkném
čtvrtém místě a tým děvčat skončil na
místě šestém.

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
přilákalo rekordní počet účastníků. Velké
zastoupení měli studenti prvních ročníků,
kteří obsadili přední příčky. Účastníci se
museli popasovat se čtením, poslechem a
ústní zkouškou. Absolutním vítězem se
stal Matyáš Rosa z 3. O a postoupil do
okresního kola.

Věnovali jsme se také zpracování
dat z výzkumné meteostanice a
zjistili, že nejteplejším obdobím
byl první lednový týden,
nejchladnějším naopak konec
měsíce. První polovina měsíce
byla teplotně neobvyklá. Na
stanici jsme zaznamenali pouze 2
mrazové dny, kdy teplota
vzduchu klesla pod 0 °C. Srážkově
byl leden 2023 mírně bohatší než
leden 2022. Celkový úhrn srážek
činil 51,6 mm/m 2 ve srovnání
s 46,2 mm/m 2 v lednu 2022.
Nejsilnější náraz větru o rychlosti
téměř 15 m/s byl zaznamenán 22.
ledna v dopoledních hodinách.

Mimoškolní aktivity jsme rozšířili o
nový kroužek otužování, který se
těší velké oblibě. Jednotlivé
výjezdy budou probíhat dle
dohody. Zahájili jsme kurzy
sebeobrany. První kurz je
zaměřen na teleskopický obušek
a druhý kurz na praktickou
sebeobranu. Vedení kurzů se ujal
náš kolega - zkušený lektor v
oblasti sebeobrany a bojových
sportů Mgr. Tomáš Souček.



Ve středu 22. 2. nás milou návštěvou
poctila paní Kristýna Džmuráňová
z Fulbrightovy komise. Právě díky této
komisi naše škola získala asistenta do
výuky angličtiny, Američana Michaela
Smithe. Paní Džmuráňová program
asistentů koordinuje a má také na
starosti kontakt se školami, ve kterých
asistenti působí.
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Čtvrteční podvečer 9. února patřil
v aule ČLA Trutnov dalšímu dílu
volného cyklu přednášek Na lesárně.
Ing. Jiří Franc hovořil o historii i
současnosti země, kterou otec dějepisu
Hérodotos označil jako „dar Nilu“.
Množství různorodých informací
doplnil projekcí fotografií ze svých
egyptských cest v letech 2021 a 2022.

Stalo se pěknou tradici naší školy, že
studenti 1. ročníků ve spolupráci se
Střední školou hotelnictví, řemesel a
gastronomie v Trutnově se zúčastnili
společenského večera v restauraci
této školy. Studenti se seznámili s
etiketou stolování a chování ve
společnosti.

Dne 23. 2. 2023 zavládla velká radost v týmu
České lesnické akademie, který se vydal na
regionální kolo soutěže Zlatý Ámos. Jedná
se o anketu o nejoblíbenějšího učitele/ku
České republiky a hlavní cenou je čestný
titul Zlatý Ámos. Do finále této soutěže
postoupila naše milá kolegyně Mgr. Daniela
Krátká, které držíme pěsti.
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Spustili jsme přijímačky nanečisto.
Pro uchazeče do 4 letého denního
studia jsme s našimi pedagogy
připravili přijímací zkoušky
nanečisto formou jednotných
didaktických testů. Jedná se o
písemné testy z Matematiky a
Českého jazyka. Vytváříme si vlastní
testy podle vzoru
CERMATU, nejedná se o testy z
předchozích let.  Testy budou
k dispozici do konce března.

Ve spolupráci s Lesy a parky
Trutnov a Městem Trutnov jsme
vydali tištěného průvodce parkem.
Plánujeme také vytvoření
informačních cedulek v areálu
školy. Vyměnili jsme info ceduli na
střelnici a v úpravách prostor
budeme pokračovat. Připravujeme
polepy našich školních
transportérů. Pracovní kroužek se
blýsknul výrobou dřevěných
podnosů a táců pro školní kuchyň,
které posloužily účastníkům
Olympiády dětí a mládeže 2023 a
budou využívány i při dalších
akcích.

kurzy sebeobrany

otužování

letošní výprava na Vasův běh
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Srdečně vás zveme na Oblastní chovatelskou
přehlídku trofejí zvěře ulovené v mysliveckém
roce 2022 v honitbách správních obvodů
Vrchlabí, Trutnov, Dvůr Králové n. L. a honitbách
KRNAP, která se bude konat ve dnech 1. - 8. 4.
2023 na České lesnické akademii Trutnov.

Za sebou máme úvodní setkání
k připravované výstavě, která se
bude konat ve dnech 9. – 10.
6. 2023. Všichni jste srdečně zváni
na první ročník výstavy s názvem
ČESKÉ LESNICKÉ DNY, která je
zaměřena na lesní techniku,
potřeby související s myslivostí a
lesnictvím, lesnické oblečení,
odborné přednášky a další
doprovodné aktivity. Akce je
pořádána v areálu Školního polesí.
Školního polesí.
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POLÁK VELKÝ

 Jakub Zima
@jakub_zima

              obor Ekologie, 3.O
redaktor

Česká společnost ornitologická
vyhlásila ptáka roku pro rok 2023
potápivou kachnu, poláka velkého. 
Tato kachna patřila mezi ty nejhojnější,
změnou její krajiny se její stavy spíše
snižují, než zvyšují a polák velký se stal
dalším ohroženým druhem naší fauny.

Polák velký, se pro svou potravu potápí
pod hladinu vody a na dně rybníků a
jezer loví bezobratlé, korýše, měkkýše,
drobné ryby a vodní rostliny. Tyto vodní
plochy by měly být čisté s
nekontaminovanou vodou. Jenže rybníky
s vysokým přerybněním, vysoce
znečištěné od ryb, od jejich krmiva a
trusu polákům znesnadňují lov.

Česká společnost ornitologická chce tedy
upozornit na druh kachny, kterou
negativně ovlivňuje působení člověka. 
Ať už je to chov velkého množství ryb na
malém prostoru, lov, změna krajiny nebo
jiné nástrahy lidí v podobě elektrických
drátů, prosklených bariér nebo doprava.

Chov vysokého množství ryb 
(u nás nejčastěji kapr obecný)
vadí polákům především proto,
že kapři patří mezi všežravce a
všechnu potravu, kterou by se
mohli živit právě poláci sežerou
ryby.

Změna krajiny změnila
podmínky pro hnízdění těchto
kachen. Poláci nenacházejí
bezpečná místa pro hnízdění a
jsou vystavena riziku, že jejich
snůšku nebo i samotnou
samici sežere nějaký predátor.
Pro vyhnízdění vyhovují
polákům ostrůvky s bohatou
vegetací.



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka
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Svou píseň o smrti zpíval mech.
Obloha vykreslila konečné znamení.
Pomalu blíží se náš poslední dech.

Zbyde pouze chaos, domy, prázdná stavení.

Až stromy ztratí mízu, zahynou jejich plíce.
Za všechny lidské hříchy přijde odveta.

Tělo bez duše, barvu ztratily líce.
Nezničili jsme již dosti našeho světa ?

Lidská malichernost píše svou závěť.
Rychle vyprchává nekonečný čas.

Nevzpomene si na nás jediná paměť.
Pouze zbytky kostí zůstanou tu z nás

BÁSEŇ
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Vojtěch Kohout
@kohoutis

Ekologie, 4.O
šéfredaktorFacír | 10

Lukáš Pich

Kameraman a milovník divoké přírody.
Člověk, díky kterému můžeme sledovat
zvířata v jejich přirozeném prostředí.
Svými videi obohacuje dokumenty
nebo své portfolio na sociálních sítích.
Lukáš Pich představuje lidem zvířata,
která jsou pro někoho neznámá. Toulá
se naší krajinou se svou kamerou a
dokumentuje pro nás naše zvířecí
sousedy, které má tak hodně rád. 

Vy a kamera, jak jste se dali dohromady?
Svoji první kameru jsem dostal od dědečka, když mi bylo třináct let. Jeli
jsme tenkrát pozorovat jeleny v říji a dědečka napadlo, že bychom si ten
zážitek mohli zvěčnit. Od té doby mě natáčení chytlo a už jsem
nepřestal. Považuji za své velké štěstí, že jsem jako první nedostal do
ruky foťák, nýbrž kameru. Fotografování je totiž v mnoha ohledech
jednodušší a většina fotografů videotvorbu zahodí hned po několika
prvních pokusech, jakmile zjistí, co všechno natáčení a zejména
zpracování videa obnáší. Já se foťákům obloukem vyhýbám a
soustředím se výhradně na filmování, aby mě to nepokoušelo.

Jak jste se naučil přibližovat ke zvířatům?
Laikovi to může připadat jako velké umění, ale třeba samotné maskování
ve skutečnosti není nic komplikovaného. Často stačí přes sebe hodit
maskovací síť a počkat, než se zvíře přiblíží samo. Je ovšem potřeba
vědět, kam a kdy si pod tu síť sednout, a to už je docela věda. I já často
přicházím domů s prázdnou, člověk se učí celý život.

Co se Vám honí hlavou během čekání na ten pravý záběr?
Přijde? Nepřijde? Přiletí? Nepřiletí? Vydrží tohle světlo, nebo támhleten
mrak zakryje slunce, zrovna když to budu nejmíň potřebovat? Jsem
vlastně na šikovném místě, nebo jsem měl jít jinam? Kde ten
pták vězí, nesežralo ho něco? Sedím tu zbytečně? Nehodil by se radši
kratší objektiv? Vydrží mi baterka až do konce akce, nebo ji mám raději
rovnou vyměnit?

@pichlukas

@lukaspichvideo



Polák velký se stal ptákem roku, co Vy a polák? Setkali jste se už?
Když Česká společnost ornitologická vyhlásila, že se polák stává Ptákem
roku 2023, šel jsem zapátrat v archivu, jestli vůbec mám nějaké
použitelné záběry. Poláky potkávám pravidelně, ale ke svému
překvapení jsem je naposledy filmoval v roce 2017. Sestříhal jsem tedy
alespoň krátký videoklip s potápějícími se samci, můžete se na něho
mrknout na mém YouTube kanálu.
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Jaký máte pohled na českou přírodu?
Je až překvapivě pestrá. Máme tu nepřeberné množství biotopů, od
nížinných stepí a rybníků přes pahorkatiny s krásnými říčními
údolími až po rašeliniště a horské prostředí. Asi se nikdy nezačnu
nudit, jen u nás na jižní Moravě je neustále co objevovat. Exotické
krajiny mě z hlediska natáčení zatím nelákají, rád lidem ukazuji to,
co znám a co máme všichni hned za humny.

Který druh by si podle Vás zasloužil větší pozornost?
Nenapadá mě jeden konkrétní druh. Obecně by bylo potřeba, aby lidé
brali přírodu daleko vážněji. Ve svých příspěvcích a na přednáškách se
pravidelně snažím prosazovat myšlenku, že zvířata nejsou jen jakási
okrajová menšina, kterou by bylo fajn chránit pro naši zábavu a potěšení.
Jsou součástí ekosystému, bez kterého nepřežijeme ani my lidé – takže
co je dobré pro ně, je dobré i pro nás samotné. Chraňme přírodu a
ochráníme své vlastní životy.

Je zde ještě nějaký druh, který jste zatím neměl možnost natočit?
Těch je daleko víc než druhů, které natočené mám. Chybí mi většina
šelem – kuny, lasice, vlk, rys, medvěd. I z říše ptáků mám natočené jen
drobné střípky, brousím si zuby třeba na krkavce, luňáky, křivky, morčáky
nebo čížky. Můžu po naší zemi klidně pobíhat do konce svých dní,
a stejně nikdy nenatočím všechno, co je tu k vidění.
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Sledujete nějaké změny v přírodě za ta léta Vašeho pozorování?
Naše krajina je nemocná a trpí hlavně intenzivním zemědělstvím a
lesnickým hospodařením. V monokulturních pouštích zkrátka pro
biodiverzitu není místo. Spousta zajímavých lokalit zanikla i kvůli stále se
rozšiřující výstavbě. S mizející vodou už se lidé ovšem pomalu probouzejí a
čím dál častěji můžeme vidět změny pozitivním směrem – navracení
původních koryt potoků, obnovy mokřadů, ponechávání částí lesů
přirozenému vývoji a podobně. Lidská bezohlednost je nejvíc vidět v
turisticky exponovaných lokalitách, jako jsou třeba národní parky. Od té
doby, co mají všichni v mobilu mapy, jsme se přestali bát pohybu v divočině
a třeba taková Šumava nebo Krkonoše mají velký problém s ilegálními
„návštěvníky“ zakázaných zón, kteří ve své nevzdělanosti ničí vegetaci a ruší
vzácné živočichy.
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Co Vy a vlk? Máte s ním nějaké zážitky, popřípadě jaký na něj máte názor?
Pravidelně jezdím do oblastí, kde se vlci vyskytují, ale kromě pobytových
znaků (stop a trusu) jsem zatím neměl to štěstí. Šelmy jsou obecně jedna z
nejplašších zvířat, takže setkat se s divokým vlkem tváří v tvář je ohromná
náhoda. Návrat vlků do české krajiny je vysoce kontroverzní téma, které
vyvolává silné vášně. Záměrně se k němu odmítám veřejně vyjadřovat,
protože si k tomu vůbec nepřipadám kompetentní. Byly by to jen úvahy
vycucané z prstu bez reálné zkušenosti. Nechci, aby to dopadlo podobně,
jako když se Ilona Csáková pasuje do role odborníka na covid.



Facír | 15

P
Ř
Í
R
O
D
Y

Budoucnost a příroda. Co si o tom myslíte?
Příroda si poradí, o tom není sporu. Je jen otázka, jestli se toho my lidé ještě
dožijeme.

Co byste vzkázal mladým lidem, kteří mají o ochranu přírody zájem?
Budou ze sebe muset vyždímat velkou dávku kreativity, aby se na tomto
poli dokázali uživit. Ochrana přírody je v našich podmínkách silně
podfinancovaná, protože zatím bohužel chybí výraznější společenská
poptávka. Je to tedy činnost, která se nedá dělat bez patřičné dávky vášně a
nadšení, ale šikovný člověk dokáže v dnešní době sehnat prostředky na
ledacos. Mlaďoši by se tedy neměli bát dělat věci jinak, je potřeba vystoupit
z řady a pokusit se svůj sen prosadit. Dovolím si sám sebe považovat za
příklad toho, že to jde.

My děkujeme Lukášovi za přínosný rozhovor a přejeme mu spoustu
vydařených záběrů a hlavně dobré světlo. Díky!



Nebylo by špatné připomenout důležitá fakta: 

 V České republice tvoří textilní odpad přibližně 200 000 tun.

 80% času nosíme 20% našeho oblečení

 Na výrobu jednoho bavlněného trička je pak potřeba přibližně 2
720 litrů vody
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Máme to štěstí, že se pomalu
začínáme vracet k udržitelnějšímu
způsobu života. Stačí to? Ne, ale
někde se začít musí. Dnes začneme
u oblečení.

Každý z nás ho nosí, každý má svůj
vlastní styl. Oblečení. 
V předchozích číslech již vyšly články
o fast fashion a jak jej nepodporovat.
Moderní doba si žádá moderní řešení
a tím je Vinted. Co to vlastně je?
Aplikace a internetový obchod, kde
lidé mohou prodávat a kupovat
oblečení od jiných lidí. Myšlenka velmi
dobrá. Protože oblečení , jež jeden již
nenosí, může dělat radost někomu
jinému. Výhodou je samozřejmě další
nepodporování řetězců fast fashion a
ušetření finančních prostředků. Blíží
se jaro a to je čas přetřídit oblečení.
Naše konzumní společnost je zvyklá
míti všeho přebytek. 
Jak tedy oblečení, které již neunosím
prodat? 

Tak příště až se
rozhodnete, že
potřebujete nové
oblečení, zvažte všechny
možnosti.  A hlavně, zda
je to vážně potřeba. 



Klára Buršíková 
@klaris_bursikova

              Ekologie, 4.O
redaktorka
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Velmi jednoduchý úkol. Po
zaregistrování do aplikace stačí
kliknout na tlačítko +, přidat
fotografie a popis předmětu.
Naopak obchod je také velmi
jednoduchý. Najdete si předmět,
který se vám líbí, kliknete na
tlačítko ,,koupit”, vyberete způsob
dopravy a je hotovo. 
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SILUR
DEVON

KARBON

Tento článek bude asi nejobsáhlejším dílem této série, neboť zahrnuje
celkem 3 geologická období o celkovém trvání cca. 84 milionů let. To ovšem
pořád není nic v porovnání s dobou vlády dinosaurů. Během těchto období se
stalo dost věcí, a tak doufám, že na nic nezapomenu a že neutrpí na obsáhlosti
článku ani jeho kvalita.

Silur (443-419 MYA)
Geologicky se období siluru příliš
nelišilo od předchozího ordoviku: moře
zaplavovalo tytéž oblasti, někde
dokonce i něco navíc. Hloubka moří
taktéž nabyla větších rozměrů, o čemž
svědčí graptolitové břidlice. Odehrávala
se však série výrazných horotvorných
procesů názvově shrnutých v tzv.
kaledonském vrásnění. Tím vznikla
v Evropě rozsáhlá pásemná pohoří, z
nichž jedno vedlo z Irska do Anglie,
Skotska a do Skandinávie. Druhé
pohoří, které bylo nejspíše nižší,
probíhalo z Arden do sudetské části
Českého masivu skrze Porýní. Dále
například moře ustoupilo následkem
tohoto vrásnění ze Sibiřského štítu.
V geosynklinálních oblastech pak,
stejně jako v ordoviku, byla silná
vulkanická činnost.

Z hlediska života nabyli velkého
významu korálnatci (např. rod
Cystiphyllum nebo Omphyma
z trsnatých korálů a z deskatých
korálů zase rody Favosites či
Halysites). K nejhojnějším fosiliím
v sedimentech mělkých čistých moří
přísluší ramenonožci, kteří se v tomto
období velmi výrazně rozvinuli.
Oproti předchozím obdobím jsou
mnohem četnější mlži a nějaké
nevýrazné zastoupení ve fosilním
záznamu mají pak i plži. Z
hlavonožců pak už dosáhli maxima
svého vývoje loděnkovití. Trilobiti 
 zaznamenávají pokles ve své
četnosti, což se již nezmění do jejich
vyhynutí v permu (spoiler alert) a jsou
zastoupeni spíše menšími typy (např.
rody Miraspis, Aulacopleura,
Phacops, apod.). 

© Jiří Svoboda
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J. Dvořák, B. Růžička – Geologická
minulost Země, vyd. 1966

Devon (419-359 MYA)
Platformní oblasti
vyzdvižené
intenzivními pohyby
kaledonského
vrásnění se
staly souší. 

V některých
lokalitách jsou známi
z členovců dále
rakovci nebo
různorepi, kteří
dosahovali v té době
velkých rozměrů.

V západní a střední Evropě se nacházelo moře, které je sledovatelné
z Cornwallu přes Ardeny, Porýní a Sudety až po Svatokřížské pohoří v Polsku. Z
hlediska vývoje fauny je zřejmé, že docházelo k určité komunikaci mezi
porýnským vývojem z východních částí Porýnského pohoří s mediteránní
geosynklinálou skrz střední Čechy ve spodním a středním devonu. Tato
komunikující oblast byla ze severovýchodu omezena pevninou, která ji dělila
od porýnského vývoje ve Slezsku a na Moravě. Tato pevnina představuje
zbytek Kaledonského horstva a rozprostírala se v oblasti dnešních západních
Sudet. Ve svrchním devonu byla tato oblast již zaplavena mořem, avšak na
druhou stranu střední Čechy, které byly mořem doposud, se staly souší a tím
se ve střední Evropě zvětšila tato dělící pevnina. Krom vymření několika skupin
živočichů a četných čeledí trilobitů nejsou ve Fauně výrazné změny. Dál pak
vznikly pancéřnaté ryby s vyvinutými čelistmi. Ve floře se už pomalu začínají
vyskytovat první stromy, konkrétně již například přesličky rodu Calamites.
Touto dobou vznikly mimo jiné vápenaté sedimenty, ve kterých vznikly
krasové oblasti na našem území.



Co se týče flory, pro většinu pevniny tehdy typické klima ekvivalentní pro
tropické deštné lesy bylo příznivé pro rozvoj spousty pralesních druhů rostlin
adaptovaných k životu v močálu. Rostlinná biomasa z této doby nachází využití
člověkem, neboť tvoří černouhelné sloje. Konkrétně jde o stromové, keřové i
bylinné kapradiny (r. Pecopteris, Sphenopteris, …), plavuně (r. Sigillaria,
Lepidodendron, …) a přesličky (r. Sphenophyllum, Asterocalamites, Calamites,
…). V rámci svrchního karbonu se začínají vyskytovat i první semenné rostliny,
konkrétně kapraďosemenné (Pteridospermatophyta) a nahosemenné kordaity
(r. Cordaites), které jsou uznávány jako předchůdci jehličnanů. Z celé periody
karbonské se na našem území nachází několik pánví, největší hornoslezská a
dolnoslezská pánev, které se rozkládají dílem v Česku, dílem v Polsku.
Hornoslezská pánev se nachází na Ostravsku a Karvinsku a nese proto její
česká část také název Ostravsko-karvinská uhelná pánev. Jedná se o souvrství
ze spodního karbonu. Pak pánev dolnoslezská zasahuje do severovýchodních
Čech okolo Broumovského výběžku. Jde o pánev nesoucí svrchnokarbonská
souvrství a její česká část nese též název Svatoňovicko-žacléřská uhelná pánev.
V obou případech místy díky vrásnění v pozdějších periodách (např. Alpinsko-
himalájské vrásnění) a erozi některé uhelné sloje vystupují až na povrch. U
Svatoňovicko-žacléřské pánve je pak takřka unikátem písčité nadloží tvořené z
žaltmanských arkóz, které nesou v sobě zkamenělé dřevo, tzv. araukarity, a
červené permské pískovce.
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Karbon (359-299 MYA)
Karbon byl obdobím celkem neklidným. Také se zde vyskytla série vrásnění
zvaná Hercynské vrásnění, které trvalo nejen celý karbon, nýbrž i konec
devonu, celý perm až po začátek triasu. Vrásnění bylo doprovázeno
vulkanickou aktivitou s výlevy magmatu, vzniky hlubinných těles žul a
v některých lokalitách jsou známy i výlevy porfyrů a melafyrů. Tato vulkanická
aktivita je zpozorovatelná také na lokalitách, kde je vidět sedimentace
karbonských hornin vzniklých sedimentací sopečného popela a suti.

Z hlediska fauny se v moři pohybují více méně stejné skupiny, tj. korály,
ramenonožci a další. Z hlavonožců jsou hojně zastoupeni loděnkovití a amoniti,
stále jsou místy hojní trilobiti a v souvislosti s bohatým rostlinstvem se výrazně
rozvinuli suchozemští členovci, kteří pak časem díky vysokému obsahu kyslíku
dosáhli velkých rozměrů. Z těchto členovců stojí za zmínku mnohonožka
Authropleura sp., která mohla dosáhnout až 2,5 m délky a 0,5 m šířky nebo
Meganeura sp. – obrovitá vážka dosahující rozpětí křídel kolem 70-80 cm.

Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor
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Stigmaria ficoides
(zkamenělé kořeny
plavuně
Lepidodendron/Sigi
llaria) 

Dekortikát
(otisk vnitřní
strany kůry)
plavuně
Lepidodendro
n sp.

Výlitek normálně
dutého kmene
přesličky
Calamites sp.



Studentská
kuchyně

Ondřej Petřík
@ulkas_stuff

              Ekologie, 4.O
redaktor, anglický guru
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Se strachem otvírám ledničku. Bachor mám prázdný a hledám, co by se dalo
zužitkovat k naplnění mého žaludku a mých snů! Nebylo to dlouho, co jsme
neměl v lednici nic a vytvořil jsme něco, ale dnes je to jinak. Spousta věcí, co mi
přebývají, ale sami o sobě se jíst nedají, skoro přetékají z poliček domácí
ledničky, avšak jednu z nich vzít a zakousnout se mě dvakrát, ba ani tříkrát
neláká. Dokážou se ale spojit a jejich kombinací vznikají symfonie chutí a
orchestra spokojenosti u večerního stolu. Kus brokolice, paprika prošlá mrazem
a zpět nebo sýr, u kterého nevíte, jestli ta bílá zrnka jsou plísní nebo vysráženou
solí a pro vaše dobro radši vědět nechcete.

Dneska se podíváme na to, jak se zbavit toho pocitu plýtvání, který vás možná
svírá pokaždé, když musíte vyhodit i jen část potraviny z vaší chladničky. Né
tedy, že by jsme se nějak složitě přesvědčovali, že jsem nic špatného neudělali,
když jsem vyhodili 20g sýru, kterého by se i Jerry bál, spíš doufám, že vás
motivuji k jeho využití dřív, než ho neodvratně pohltí plíseň.

Jako motivaci já učitě vidím to, že spotřebuji jídlo, které bych jinak vyhodil a
potraviny, které bych snědl místo těch zbytkových zůstanou nedotčené, což
prakticky znamená, že je nemusím dokoupit a to mi ve výsledku šetří peníze.
Chytáte se, jo? Dobře. S dnešními rostoucími cenami prakticky všeho chceme
využít každý zdroj který máme, takže si pište, že z té brokolice využijeme i
stonek a zpracujeme onu přemrzlou papriku, přestože
nemůžu chuť Kapií vystát.
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Zelenina která je povadlá, otlučená nebo přemrzlá si najde svoje místo na
pekáči spolu s něčím aromatičtějčím, třeba česnekem a trochou oleje. Celá
tahle paráda se pojede do změknutí ohřát do trouby a po tepelné úpravě ji
namixujeme. Takto vzniklé pyré ještě přelijeme do hrnce, ve kterém za
ohřívání, míchání a tváření se jako expert na omáčky dochucujeme vším, co
nám přijde pod ruku. Při mém experimentu se stonkem brokolice,
sladkou paprikou a hrstí nešťastně měkkých rajčat jsem se následnou omáčku
snažil dochutit sušenou petrželí, pepřem a česnekem a no.. Řekněme jen, že
když nemáte rádi papriku, nebude vám příliš lahodit ani sladké paprikové pyré.

Co mi také často přebývá jsou malé zbytky uzenit, třeba patka salámu či onen
již dobře známý kus sýru. Můj oblíbený způsob, jak naložit s těmihle neřády,
jsou chlebové placky, které zvládnete během 15 minut a zbavíte se kde čeho.
Stačí vám trocha mouky. Pak je na vás, jestli chcete vytvořit mokré řidké těsto
čistě z mouky a vody (a samozřejmě vašich zbytečků), nebo jestli se cítíte
odvážně a vyměníte vodu za mléko, nebo snad dokonce přidáte vajíčko. Tuhle
“břečku” musíte mít dostatečně řidkou, aby se dala dobře rozprostřít
na pánvi, na které ale placky nesmažíte, protože je lze dělat i úplně na sucho,
ale spíše pečete. Pak už je jen párkrát otočíte a pokud si nejste jisti, jestli už jsou
hotové, zkuste do jedné kousnout. Velice rychle poznáte, jestli žvýkáte chleba,
nebo mokré těsto.

A to by bylo pro toto číslo všechno. Co by jste si měli z
téhle kupy průpovídek odnést? Že když vám něco
nechutná v syrové formě, tak vám to nejspíš nebude
chutnat ani ve formě kaše a že si buď koupíte chleba jako
normální člověk, nebo si můžete udělat placky a otrávit si
kuchyni kouřem. Dobrou chuť?



 Jakub Zima
@jakub_zima

              obor Ekologie, 3.O
redaktor
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CICONIA NIGRA

Brodivý pták, červený zobák, červené
nohy, černé peří a bílá spodina těla. I
tak by se dal popsat čáp černý, neboli
Ciconia nigra. Čáp, který žije skrytě,
narozdíl od čápa bílého. Málokdo ho
zná, málokdo ho viděl, a proto vám ho
chci představit a otevřít problémy,
které omezují a ohrožují tyto
majestátní ptáky.

Chybí staré rozvětvené stromy

Čáp černý žije skrytě v lesích, které jsou
věkově starší a stromy unesou těžké
hnízdo. Ovšem takových lesů moc není,
spíše máme smrkové monokultury.
Smrkové monokultury nejsou vhodné
především proto, že větve smrků jsou
moc slabé, aby udržela těžká hnízda
čápů, která každým rokem přibírají na
váze. Často se tedy stane, že čapí hnízdo
spadne z větví stromů na zem. Bohužel
většinou hnízdo nepadá samotné, ale
velmi často i s vejci nebo mláďaty, která
hynou. 

Tyto problémy nelze vyřešit v
nejbližší době, lesy rostou pomalu a
přístup některých lesníků je k
pozastavení. Vznik druhově
pestrých porostů jim není vlastní a
na přítomnost černých čápů
neberou ohled. 

ČÁP ČERNÝ
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Zachránce čápů

Čápům chybí lesy, kde jsou staré
stromy se silnými větvemi. Často se
tedy stane, že staví hnízdo na slabých
větvích, které tíhu hnízda nezvládnou.
Naštěstí existuje čapí zachránce, Lubor
Křížek. Lubor je povoláním arborista, ve
svém volném čase uplatňuje
schopnosti vylézt na strom a vášeň pro
ornitologii. Fascinují ho černí čápi a
mořští orli. A těm taky pomáhá.
Vyhledává vhodné stromy na vhodných
místech a staví na nich hnízda zcela
nová, nebo už stávající hnízda opravuje
a podpírá podložkami zabraňující pádu
hnízda. Při opravách hnízd využije
příležitosti a okroužkuje malá čápata a
malé orli. 

Ach ti rybáři

Příroda je krutá, to už známe od
předchozích ptačích druhů, často se
tedy i černým čápům nepovede
odchovat všechna mláďata. Lidé tomu
ale moc nepomáhají. Černí čápi jsou
více rybožraví, než aby chodili po
loukách lovit hraboše jako tomu je u
bílých čápů, a to se jim občas stane
osudným. Protože rybářské nástrahy a
rybářský odpad čápům moc nepřispívá.
A bohužel lovci čápů nejsou jen na
migračních trasách do Afriky, ale i u
nás v Evropě a bohužel setkáme se s
tím občas i u nás v Čechách, viz.
případy postřeleného čápa v Horním
Maršově a zastřelená volavka ve
Vítkovicích (v Krkonoších).

Jak jim jen pomoci?

Pomoct černým čápům můžeme
prostřednictvím podpory Lubora
Křížka a jeho projektu Daruj
Křídla, nebo díky studiu na této
škole pomůžeme zmírnit
negativní dopady lesního
hospodářství na čápy. Můžeme
také edukovat i samotné  lesníky
a zlepšit jejich přístup k černým
čápům. Protože právě lesníci hrají
významnou roli při hnízdění
těchto krásných ptáků. 



Nikola Botošová
@splendidnovel

              obor Lesnictví, 3.A 
redaktorka, grafička 
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JAK SE 
(NE)UČIT LÉPE? 

Každý z nás to zná - těžká písemka
klepe na dveře a mozek stále není
schopný schroupat to nepřeberné
množství informací. Možná toho je
opravdu na jednu hlavu moc.. a nebo
na to prostě jdeme špatně a existuje
způsob, jak se učit efektivněji a lépe.
Tipy, jak se ve svých studijních
úspěších zkusit posunout aspoň
trochu kupředu si právě teď ukážeme!

Z čeho se učit?
Na střední škole pořád máme
povinnost vést si zápisky. Ale jen
roboticky opisovat zápisky z tabule
nebo to, co učitel diktuje, vám
někdy opravdu nemusí dát vše, co
byste potřebovali vědět. 

Dávejte při hodině pozor i na to, co
učitel říká, o čem hodně mluví a
připište o tom aspoň zmínku do
svých poznámek. Pokud dostanete
to svolení a pokud se vám tak dobře
učí, je v tom případě skvělým
pomocníkem počítač, protože
rychle psané ruční poznámky, kdy
učitel přeskakuje z jednoho tématu
rychle k druhému, mohou být občas
hodně nepřehledné a
neuspořádané a zpětně
nepochopitelné a nečitelné. Takže
ať už se jedná o jakýkoliv předmět,
ujistěte se, že se opravdu máte z
čeho učit - a pokud ne, vytvářejte si
vlastní materiály pro učení se. Už jen
prostým přepisem se člověk něco
málo naučí. 

Jak dlouho to zabere? 
Příklad - učitel zadá test a my s
klidným svědomím, že “to přece
nemůže být nic těžkého”,
zasedneme k učení až předvečer
testu.. a ejhle! Z očekávaných pár
stránek se vyklube arch papírů, se
kterým můžeme dát sbohem
klidnému spánku, pokud chceme
vůbec něco umět. Našli jste se v
tom?

Už když se o testu dozvíte, podívejte
se, kolik látky odhadem obsahuje.
Kolik času bude nejspíš potřeba se
tolik věcí naučit? Měsíc? Týden?
Jen si zopakovat něco málo večer? I
když se to nemusí zdát, pokud si
látku rozložíme do více segmentů,
které se budeme učit postupně,
nemusí to nutně zabrat více času
než to jedno odpoledne. Co to
jedno odpoledne rozložit do
několika dní, kdy se budu učit jen
chvíli kousek? Nezní to, jako by
toho bylo najednou méně?
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Žádný spěch 
Přijdete ze školy úplně bez
energie a už se hrne další škola.
Tak se bude, věřte mi nebo ne,
opravdu špatně učit. I když si tak
berete trochu toho času -
odpočiňte si, než se doopravdy
začnete učit. Dejte si na půl
hodinky šlofík, koukněte se na pár
videií s koťátky (ale ne na moc!),
ale kontrolujte si čas, nařiďte si
budíka. Ta půl hodina vás sice
nezabije, celé odpoledne strávené
koukáním na koťátka by mohlo! 

Ten zen 
Je to tu - ten moment, kdy je
studium neodvratné. Vytvořte
si na učení svůj klid - uvařte si
třeba oblíbený čaj, usaďte se k
uklizenému pracovnímu stolu,
zapalte si svíčku a pusťte svůj
oblíbený playlist.. udělejte si
ten čas co nejhezčí.
A v žádném případě se neučte
v posteli. Vyberte si doma
(nebo na intru) místo jen čistě
k učení. Řekněte své hlavě, že
je teď čas se učit, ne odpočívat.
Pro majitele jablečných
zařízení doporučuji věnovat
trochu času nastavení režimů
soustředění - aby vás z učivého
rozjímání nic nerušilo.

Přestávka 
I pokud začnete s učením, dávejte
si po jednotlivých sekcích učiva
přestávky. Jednou z technik
takového “přestávkového” učení je
technika Pomodoro - ta funguje na
bázi 25 minutových učebních cyklů
a 5 minutových pauz. Po každém
učebním bloku si zopakujte, co jste
se naučili a chvilku si odpočiňte.
Mně osobně doba 25 minut přijde
příliš krátká pro naučení se určitého
sektoru informací, ale pro někoho
může být i právě tahle doba
optimální.

Víc hlav, jedna víc ví 
Učivo stále neleze do hlavy? Zkuste
si najít nějakého dobrovolného
obětního beránka a zkuste mu
látku postupně vysvětlovat. A aby
vás nemohl nikdo a nic u takového
učení vyrušit, vyražte třeba na
procházku. Trocha čerstvého
vzduchu vůbec neuškodí! Pokud
nikoho takového nemáte, zkuste si
třeba svoje učení nahrávat do
diktafonu a poslouchat ho. 

Ať už jste v těchto tipech objevili něco inspirativního, či ne, pamatujte, že
každý je unikát. Buďte ve vymýšlení způsobů učení se kreativní, radujte se z
každého drobného úspěchu - žádný učený přece z nebe nespadl. :)



Adam Dvořák
@adam_.dvorak

Lesnictví, 4.A
redaktor

Káva je zde již drahnou dobu. Prvně se dostala do Evropy z Jemenu díky
holandským obchodníkům zhruba někde v 16. století. Tehdy byla káva velmi
drahou komoditou stejně jako například koření v té době, tudíž mohli si ji
dovolit pouze lidé z vyšších vrstev a cenově dostupnější se stala až kolem
kolonialismu, kdy se začala rozjíždět globalizace a zákazy týkající se vývozu
kávy (např. v Arábii) už nebyly platné, neboť by se to koloniálním vládám
nevyplatilo. Zkrátka byly doby, kdy káva byla drahá komodita. V těchto
dobách si lidé, kteří si ji nemohli dovolit, chtěli tento luxus napodobit
náhražkami, které měly podobnou chuť, avšak kofein v nich nebyl. 

Všichni jsme jistě slyšeli o kávě ze žaludů, cikorce, meltě a mnoha dalších
náhražkách z těchto dob. Všechny mají takřka stejnou barvu a podobnou
chuť a souhrnně se jim říká tzv. kávoviny. To jsou alternativy o kterých se však
bavit nebudeme. Budeme se bavit o alternativách, které mají podobný
stimulační účinek, protože někteří lidé se začínají vyhýbat kofeinu z důvodu
možných zdravotních rizik při jeho nadměrné konzumaci, ke které se některá
individua díky jeho adiktivnosti dostanou snadno, a tak hledají tito
kofeinubojní lidé alternativy. Jsou i další možnosti, proč lidé vyhledávají
alternativy a to zkrátka proto, že jim káva nechutná. Důvodů proč někteří
preferují jiný druh kofeinu je zkrátka přehršel, tudíž zde shrnu všechny
možné alternativy ať už jsou zdravější, nebo ne.
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ALTERNATIVY
KÁVY
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Energetické nápoje
Začneme nejznámějším. Jedna část lidí jí haní jakožto balený infarkt, jiní zase
„energiťáky“ považují za spásu, kterou jim sám Bůh seslal v podobě sladkého
elixíru. Ovšem všeho moc škodí a když i těch látek, kterých moc škodí je vícero,
bude to působit vícero problémů. V případě energetických nápojů tu máme
hlavně taurin, který stimuluje srdeční činnost a společně s kofeinem je
zodpovědný za stimulační účinek těmito nápoji navozenými, avšak při
dlouhodobé nadměrné konzumaci může způsobit v pozdějších letech života
srdeční potíže, což má pak za následek, že tato pozdější léta bývají často i
poslední. Pak zde máme cukr, který sice není tak nebezpečný, ale v současné
době má jeho vlivem spousta lidí problémy s metabolismem. Cukr způsobí například
obesitu, nebo urychlí celkovou zubní hnilobu. Pravda je však taková, že když budete tyto
nápoje pít spíš normálně slazené nežli uměle, rozhodně vám to nezpůsobí problémy tak
snadno, jakoby jste pili energetické nápoje uměle slazené,
protože nové studie ukazují, že umělá sladidla jsou škodlivější než se zprvu
zdálo, ale to si už dokážete vyhledat sami.

Závěr: Když nemáte čas a není toho už moc tak si klidně dejte.

Yerba Maté
Tato substance se konsumuje rozmíchaná ve vodě, neboť jde o jemný
prášek z rozemletých listů cesmíny paraguayské (Ilex paraguariensis). Zkráceně
se mu říká Matéčko. Někteří uživatelé o něm tvrdí, že má povzbudivé účinky
kávy, zdravotní benefity čaje a skýtá potěšení jako čokoláda. Toto tvrzení sice
zní moc dobře na to, aby to byla pravda, ale teoreticky tomu tak vskutku je.
Yerba Maté totiž obsahuje kofein, který obsahuje káva, theobromin obsažený
také v kakau a theofylin, který působí protizánětlivě. Další protizánětlivé látky
v tomto nápoji obsažené jsou saponiny (to jsou látky dělající bublinky a které
daly jméno tzv. saponátům). Nápoj má výraznou zemitou chuť a k jeho přípravě
postačí zhruba jedna čajová lžička. Obsah kofeinu činí kolem 80 mg/150 ml
nápoje (zhruba jeden šálek).

Závěr: Když nemáte čas tak přijde vhod.
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Kratom
Zde se setkáváme s úplně jinými účinnými látkami. Strukturně jsou to však
také alkaloidy. Konkrétně zde mluvíme o mitragyninu a 7-hydroxy-
mitragyninu, což jsou látky, které stejně jako kofein blokováním receptorů
adenosinu povzbuzují a podobným způsobem jako opiáty tlumí bolest
chronického charakteru. Problém je u něj však ten, že je návykový a při
dlouhodobém užívání může způsobit hormonální nevyváženost, stejně jako
opioidy a opiáty. Nápoj se stejně jako výše zmíněný připravuje rozmícháním ve
vodě a opět stačí kolem jedné lžičky. A také jde o rozemleté listy, pro změnu
listy východoasijského stromu Mitragyna speciosa a dělí se dle síly (zde řazeno
od nejsilnějšího po nejslabší) na barevnou škálu a to na červený, zelený, žlutý a
bílý.

Závěr: Nebrat toho moc pokud nechcete mít problém.

Chceš se o kratomu dozvědět více?
Článek najdeš v našem předešlém čísle.

Guarana
Účinné látky jsou stejné jako u „Matéčka“, neboli kofein, theobromin a
theofylin. Uvádí se, že kofeinu obsahuje guarana až šestkrát více než kávovník,
a tak ji prakticky nenajdete jinak než v tabletách po 18-32 mg kofeinu na
tabletu.

Závěr: Časově je to nejúspornější možná varianta, ale je fajn si to opravdu hlídat.
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Kolový ořech
Jde o plod afrického tropického stromu rodu kolovník (Cola sp.) obsahující
kofein, methylxanthin, theobromin a theofylin. Zároveň obsahuje řadu
minerálů jako draslík, vápník nebo hořčík v dostatečné koncentraci na to, aby
to stálo za zmínku. Jakožto stimulant je využíván v energetické čokoládě
německé značky Scho-Ka-Kola, což je zkratka pro Schokolade (čokoláda), Kaffe
(káva), Kola Nuss (kolový ořech) a v poslední době se také užívá v podobě
jemného ve vodě rozmíchaného prášku. Nápoj má mírnou chuť kolové
limonády (nečekaně).

Závěr: Také to nespotřebovává moc času a k tomu to nemá na první ochutnání
nepříjemnou chuť.

A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Například obyčejným
zeleným a černým čajem, Matchou a tak dále, takže zde to raději utnu se
závěrem, že káva je úžasná, ale jestli s ní máte z nějakého důvodu problém tak
tady jsou nějaké alternativy, které dokonce také mají stimulační efekt.



  Sitting alone on an empty train is a surreal experience reminiscent of a spooky
movie or a low-poly indie horror game. There’s silence and the dank depths of
darkness swallowing the wagon whole. You feel like you are moving very
slowly, if even at all. You can’t tell, there’s nothing outside to base the
movement of.

  The corridors are shining with dim light and one fluorescent tube is flickering.
You are alone on the way from nowhere to the abyss. Time moves slowly like
dense concrete and might even be already hardened, yet the construction
can’t start, the only carpenter’s absent.

  The mind drifts back to the train. You are still breathing. Covered in a cold
sweat you make your way to the toilet. Grabbing the doorknob fills you with
unjustified excitement. “There’s just a nasty bowl there,” you think to yourself,
but the booth’s locked. The floor creeks under your feet as you stand in the
corridor.

Ondřej Petřík
@ulkas_stuff

              Ekologie, 4.O
redaktor, anglický guru
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ON THE
RAILS
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  The mind-numbing hum of your ride drives you sleepy, so you decide to
return to your seat, neverminding the fact, that you could have any seat you
want. You wish to nap, but the instance you lean your head on the window, you
hear a scream. “There’s no one on the fucking train” you repeat to yourself with
goosebumps running down your spine. The longer you contemplate it, the less
you believe there was any scream whatsoever. “The carpenter died,” says a
familiar voice in your head. “There’s no carpenter,” you think to yourself
correcting your mistake. “Conductor, of course, I meant conductor,” you mutter
to no one. “The conductor’s dead, not the carpenter, he’s fine.” Is he fine
though? Where did this thought come from, you think to yourself. Are any of
them alright?

  You don’t know if you even saw the conductor in the first place. The concern
of this idea makes you want to check your wallet for a ticket. You lift your hand
to frisk your pockets but they are so heavy, too heavy to lift even a bit. Your
mind drifts away and you see the concrete on the construction site again. A
stingy odor rolls from a portable toilet, not of feces but of blood. The door
opens by itself and a carcass flops on the dirty ground. The man’s corpse rolls
over and introduces itself as ‘The carpenter’ and tells you that he is, in fact,
dead in the toilet.

  You wake up once again with shaky hands and a dry mouth. Now you are
convinced that there’s something stale about the toilet. You force yourself
against the door with full force totally expecting them to resist you but you go
right through like they were nothing. And there he is. The carpenter, the
conductor, the carcass. Your trip is over, isn’t it? You are laying passed out at a
train station



HAVRANÍ HORA 

 Cesta se zpočátku nezdála tak strašlivá. Jindřich procházel docela obyčejným
lesním porostem, kde jedle střídaly smrky a výstup nebyl příliš prudký. Brzy
by jistě přátelsky vyhlížející les Jindřicha ukonejšil, avšak on myslel pouze na
Viléma a jeho záchranu.
 
 V tomto duchu uběhla jedna hodina, dvě, tři, a nakonec ztrácel Jindřich
pojem o tom, jak dlouho už skrz nekonečný hvozd stoupá. Hora se na první
pohled zřejmě jevila menší, než ve skutečnosti je, pomyslel si. To už ale slunce
zapadlo a všude se rozhostila tma. Jindřich se odmítal vrátit s tím, že by se ani
na vrchol nevyškrábal. Pokračoval dál, avšak les náhle utichl a Jindřich slyšel
už jen vlastní kroky a svůjulopocený dech. Jediné, co v onom ohlušujícím
tichu dále zaslechl, bylo krákání havrana. V tu chvíli se Jindřicha pomalu
zmocňoval strach. Nemohl se ubránit pocitu, že jej něco sleduje. Jako by se v
každém temném zákoutí skrývaly oči upřené přímo k němu.
 
 Nakonec se mu podařilo projít skrz houštinu a ocitl se mezi nízkými
borovicemi. Odtud v šeru zahlédl i vrchol Havraní hory. Potom však zaslechl
známý hlas. „Jindro!” To byl Vilém! V jeho hlasu se zračila hrůza, bolest a
žádost o pomoc. Jindřich okamžitě pocítil čerstvý příval energie a bez
rozmyslu se rozběhl přímo za žalostným voláním.
 
 Brzy se volání opakovalo a bylo doprovázeno bolestným úpěním. Jindřich
zrychlil a pln sil vyběhl na skalistý vrchol hory, odkud se Vilém ozýval. „Viléme,
kde jsi?!” Jindřich se rozhlížel všude okolo, avšak nemohl svého přítele najít.
Od Jindřichových úst stoupala oblaka páry a chvíli trvalo, než ticho prolomil
další Vilémův výkřik. Tentokrát byl tak blízko, až se zdálo, že je hned za
nejbližším kamenem. 
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 Jindřich vyrazil k Havraní hoře. Věděl, jaké hrůzné zvěsti se k onomu místu
vážou, avšak musel zde najít svého přítele Viléma. Je to již několik dní, co se v
těchto místech ztratil a Jindřich byl odhodlaný ho najít. Šel nalehko, neboť
měl v úmyslu se do večera vrátit, kdyby snad Viléma nenalezl.  Jindřich n
edbal rad ostatních  ani hrůzných pověstí. Strach z hory přemohla  ctnostná
věrnost k příteli  i  jinošská unáhlenost.



Jan Lotz 
 Lesnictví, absolvent 
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  Jindřicha však hlas přivedl k prudkému srázu. Při
pohledu do temné propasti se mu zamotala hlava
a ztuhlé nohy odmítaly vrhat se za prosebným
hlasem až dolů. Jeho pohled nakonec spočinul na
lidské postavě ležící bezvládně na skalní římse
pod ním. To byl Vilém!
 
 „Počkej, Viléme,” vyřkl pln naděje Jindřich, jehož
síly neopouštěly a který se hned vydal
nebezpečnou cestou ke svému příteli. Při sestupu
se tisknul k mokré skále a opatrně vážil každý
krok. Nakonec se dostal až na onu skalní římsu,
kde spatřil Viléma.

 Vilém však na žádné oslovení neodpovídal. Jeho pleť byla bělostná a
čelo mu hyzdila hluboká krvavá rána. Ztuhlý zděšený výraz, jenž zíral
do prázdna, svědčil o tom, že Vilém již několik dní nežije. Jindřicha
okamžitě pojala hrůza a znovu bylo slyšet pronikavé krákání havrana,
jako by se mu snad pták vysmíval.

Jindřich vzhlédl k nebi, kde krkavec kroužil. V tu chvíli jej opustily všechny síly,
jež vynaložil ke zdolání hory. Jindřich s hrůzou pohlédl na své ruce. Třásly se.
Zima i únava jej přemáhaly a on věděl, že musí pryč, jinak zmrzne. To byl fakt,
který si po celou dobu neuvědomoval. Odhodlání a tělesná zdatnost jej
přivedly až na vrchol, avšak nyní zůstal v pasti, bezmocný na skalním římse.

 Rychle se vydal stejnou cestou nahoru, avšak nyní bylo mnohem obtížnější se
na skále udržet. Nohy mu zdřevěněly a síla v pažích jej opustila. Sráz byl tak
prudký a kluzký, že Jindřich nechápal, jak jej dokázal předtím sejít. Křečovitě
se držel skály a pohlédl vzhůru ke vzdálenému  vrcholku, kde havran
netrpělivě vyčkával.  Kvůli komu zde kroužíš? Jsi tu kvůli Vilémovi, nebo snad…
čekáš na mě?  Při tomto pomyšlení Jindřich zaváhal a ztratil rovnováhu. Jeho
ruka se bezmocně sklouzla po mokré skále a Jindřich spadl do hluboké tmy.



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!

 


