
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bavorovská 1046 

389 01 Vodňany 

383 313  411 

zsb.vod@seznam.cz 
 

Leden 2015 Ročník IX., Speciál 

 
V lednu  strávili sed-
máci týden na Zadově 
na lyžařském kurzu. 

Přijeli velmi spokojeni, 
proto jsme se rozhodli, 
že se s vámi podělíme o 
jejich zážitky, názory 
a zkušenosti ve speci-

álním vydání BLIKU. 
JanaVršecká 
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 Tohoto dne začal sedmým ročníkům 

lyžařský kurz. Ráno jsem vstávala v sedm 

hodin, protože ve čtvrt na devět jsme měli 

sraz na školním dvoře. Okolo deváté hodiny 

přijel autobus, do kterého jsme naložili kuf-

ry, lyže, přeskáče a výbavu na běžky. Po na-

ložení věcí do autobusu jsme se rozloučili 

s rodiči a vyrazili jsme. Cesta byla veselá a 

všichni jsme se těšili na sníh. Když jsme do-

jeli k Hotelu Churáňov, všichni jsme se na-

hrnuli ke dveřím autobusu, abychom mohli 

ven na sníh. Vystoupili jsme z autobusu a šli 

jsme si nosit kufry do hotelu. Pan učitel Ku-

belka nám řekl, že máme třetí patro a tam 

jsme si odnosili věci. Na třetím patře jsme si 

rozdali klíče a rozešli jsme se do pokojů. 

V pokojích jsme si vybalili a šli jsme na 

Neděle 18. 1. 2015  

oběd. Po obědě jsme měli polední klid a vy-

balovali jsme si věci. Polední klid skončil a 

šli jsme na sjezdovku. Rozdělili nás do týmů 

a jezdili jsme. Ve čtyři hodiny jsme šli na 

svačinu. Po svačině jsme šli na pokoje a če-

kali jsme do večeře. Mezi tím jsme se ospr-

chovali a potom jsme šli na večeři. Večeře 

skončila a chvilku jsme měli klid. V půl 

osmé jsme chodili každý den do salonku si 

říci další režim dne. První den nás také roz-

dělili na tři skupiny: nejlepší, dobří a ti, kteří 

se to učili. V salonku se i udělala menší 

sranda z jednoho kluka, který měl narozeni-

ny. S paní učitelkou Šťástkovou jsme vy-

mysleli zábavu. Tento první den byl super. 

Večerka byla v půl desáté.  Pája 

 

  

Kuba a jeho 

narozeniny 
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 Druhý den nás v sedm hodin  přišla vzbudit 

asi paní učitelka Šťástková. V půl osmé byla snída-

ně ve čtvrt na devět jsme byli připraveni dole před 

hotelem na sjezdovky. S panem učitelem Veselým 

jsme šli na Kobylu, kde jsme byli tak do půl jede-

nácté a jeli jsme na oběd, který byl ve dvanáct ho-

din, po poledním klidu jsme byli ve dvě připraveni 

na běžky s panem učitelem Kubelkou. Běželi jsme 

plus mínus 4 kilometry a ve čtyři jsme se vrátili na 

svačinu, pak jsme šli v půl šesté na večeři a po ve-

čeři jsme přemluvili učitele, abychom šli na večerní 

lyžování, které bylo mimochodem super, a když 

jsme se vrátili, tak jsme šli rovnou spát. 

Matěj 

 Ráno jsme se vzbudili a šli jsme na snídani. 

Snídaně byly ve stylu švédských stolů. Druhý den 

začal dobře. První tým šel na běžky, druhý tým na 

lyže a třetí tým také na lyže. Druhý tým šel na Ko-

bylu, takže začalo super lyžování. Třetí tým šel na 

sjezdovku za hotel. Na Kobyle jsme měli pana uči-

Pondělí 19. 1. 2015  

tele Veselého, který nás učil, jak se vylepšit na ly-

žích. Takže jsme jezdili obloučky a vylepšovali 

jsme se. Po dvou hodinách ježdění na lyžích jsme 

šli na oběd. Po obědě jako vždy byl polední klid. Po 

poledním klidu nás čekala nejhorší část dne, a to 

běžky. Jeli jsme asi pět kilometrů. Vanesa vyhrála 

mistrovství v padání na běžkách. Mysleli jsme si, 

že to bude hrůza, ale byla to velká zábava. Byla 

svačina a po svačině jsme šli na pokoje se umýt a 

čekali na večeři. Večeře byla super a po večeři jsme 

šli opět na pokoj. Na pokojích jsme se domluvili, 

jestli bychom mohli jít na večerní lyžování. Nejdří-

ve jsme šli za paní učitelkou Šťástkovou, kde jsme 

si dokonce klekli na kolena. Pan učitel Kubelka to 

slyšel a začal se domlouvat s panem učitelem a s 

paní učitelkou. Po pauze jsme šli do salonku a pan 

učitel Kubelka nám řekl další režim dne a také se 

rozhodlo, že můžeme jít na večerní lyžování. Tento 

den byl nádherný. 

Pája 

Prosili jsme o 

večerní lyžování 
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 Ráno bylo stejné jako každý den, ale paní 

učitelka Šťastková měla narozeniny. Zazpívali jsme 

jí Happy Birthday. Paní učitelka byla šťastná. Když 

jsme se večer dozvěděli, že druhý tým jde na celý 

den na Kobylu, radovali jsme se. Ráno šel s námi i 

první tým, ale ten šel odpoledne na běžky. Třetí tým 

šel ráno běžkovat, zatímco my jsme si lyžovali na 

Kobyle celý den. Mezitím byly přestávky na oběd a 

na svačinu. Po svačině jsme zůstávali v hotelu. Pro-

tože paní učitelka Šťastková měla narozeniny, ob-

jednala každému pohárek. Byla to dobrota.  Nastala 

večeře a po večeři sraz v salonku.  Pan učitel nám 

v salonku řekl, že ve středu je vždy odpočinkový 

den. Všichni jsme se radovali. Ale dopoledne jsme 

museli jít buďto na lyže, nebo na běžky. 

Pája 

Úterý 20. 1. 2015  

 Stejně jako včera byl budíček už v 7:00. A 

stejně jako včera se zase nikomu vstávat nechtělo. 

Bohužel jsme vstávat museli, jinak bychom prošvihli 

snídani. Nakonec jsme všichni vstát dokázali, ale tak 

přece jenom - kdo by se netěšil na švédské stoly. 

Snídaně byla zase skvělá. Po snídani jsme byli zase 

v 8:15 připraveni jít na svah. Drutěva šla zase na 

Churáňov a 2. a 1. družstvo šlo na Zadov. Cesta na 

Zadov byla zase krutá, bohužel zvládnout jsme to 

museli, pokud jsme si chtěli zalyžovat. Nakonec 

jsme to všichni donesli. Bohužel první družstvo si 

zalyžovalo jen krátce, protože museli odpoledne na 

běžky. Zatímco druhé družstvo bylo na Zadově až do 

15:45. Po krátké lyžovačce jsme se zase pěšky vrátili 

na hotel. K obědu jsme měli myslím karbanátky, by-

lo to celkem dobré. Na kurzu dalšího oslavence, tím 

byla paní učitelka Šťástková. Paní učitelce jsme po-

přáli a ona nám za to dala sladkou odměnu v podobě 

poháru. Bylo to luxusní. Měli jsme další polední 

klid. Ve 14:00 bylo naše první družstvo nastoupeno 

před chatou. Měli jsme jít znovu na běžky. Všichni 

jsme si mysleli, že půjdeme na stejnou trasu jako 

minule, ale mýlili jsme se. Pan učitel nás zavedl na 

stadion, kde před několika lety trénovala i naše skvě-

lá běžkařka Kateřina Neumanová. Byl to velký záži-

tek. Začínali jsme si konečně zkoušet to slavné brus-

lení, které už i někomu šlo. Po asi hodinovém výcvi-

ku jsme toho měli všichni dost. Šli jsme tedy zase 

zpátky na chatu, kde jsme měli svačinu, jak jinak něž 

pomazánku, a chvíli na to jsme měli hned večeři. 

Měli jsme knedlíky s omáčkou, takže zase dobré. Po 

večeři už jsme se sešli jen v salónku, kde jsme se 

sešli, abychom se dozvěděli, co se bude dít zítra. 

Okolo 20:20 jsme přišli ze salónku, všichni byli 

utahaní, takže skoro nikdo nechodil na cizí pokoje. 

Okolo  21:45 jsme všichni usnuli. Dan 
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Středa 21. 1. 2015 
Konečně nastal odpočinkový den. Dopoledne jsme 

museli jít na běžky. Šli jsme tam i se třetím týmem. 

Museli jsme vyjít sjezdovku až nahoru, kde se na-

chází areál. V tomto areálu dříve cvičila Kateřina 

Neumanová. Tam jsme se naučili bruslit na běž-

kách. Skončily běžky a šli jsme na oběd, po kterém 

jsme měli polední klid. Tento jsme měli prodlouže-

ný. Po odpočinku jsme šli na procházku. Procházka 

byla dlouhá, ale byla super. Přišli jsme akorát na 

svačinu. Po svačině, jsme šli na pokoje se umýt. 

Než jsme se umyli, byla večeře. Pan učitel nám 

řekl, že objednal bowling. Všichni jsme se těšili. 

Na bowlingu jsme se dobře bavili, ale nestihli 

jsme spočítat, jestli vyhrálo áčko, nebo béčko. 

Všichni jsme si dali pizzu. Na hotel jsme přišli 

v půl deváté, takže jsme se ještě mohli navštívit. 

V půl desáté jsme šli spát.        Pája  

Už jako každé ráno jsme vstávali v 7:00. 

Skoro jako každý den se nikomu vstávat nechtělo, 

no jo, ale co jsme mohli dělat. Nakonec jsme se 

přemohli a dokázali vstát. Zase na nás čekala snída-

ně v 7:30. Jako každý den jsme měli švédské stoly. 

V 8:30 jsme 1.družstvo vyrazili na skiareál Zadov. 

Lyžovačka nebyla nic moc, protože bylo náledí, a 

bylo i celkem hodně lidí. Po 2-3 hodinové lyžovač-

ce jsme měli dost, a tak jsme šli na hotel. Těšili 

jsme se zase na oběd. Tentokrát nám udělali těsto-

viny se sýrovou omáčkou. Všichni jsme se těšili 

zase na odpolední lyžování, ale pan učitel nám řekl, 

že odpoledne se nikam nepůjde, že se místo lyžová-

ní půjde večer na bowling. Po odpoledním klidu, 

malé procházce, svačině a večeři jsme konečně vy-

razili na ten bowling. Bowling jsme měli tak 200 

metrů od našeho hotelu. Když jsme tam přišli, pan 

učitel nám to ještě trochu dovysvětlil a mohli jsme 

začít hrát. Všechny to bavilo a byla u toho nesku-

tečná sranda. Po hodinovém bowlingu jsme končili, 

ale nakonec jsme se s učiteli domluvili, jestli by-

chom  tam ještě aspoň tu hodinku nemohli zůstat, 

protože tam bylo strašně moc  ostatních her. Nako-

nec jsme tam tu hoďku zůstali. Poté jsme šli zpátky 

na hotel a rovnou do postelí. Už jsme jen odevzdali 

mobily a šli spát.  Dan 



Stránka 8 
Ročník IX., Speciál 

Komiks 

Karel, 7.A 
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Drutěva 

 

  

Lyžování celý den.. 

Ráno po probuzení jsem našla na nohách ,,menší“ 

modro – zelenou památku na včerejší odpoledne 

na běžkách. Trochu to vypadalo, jako kdyby nás 

učitelé mlátili za každý chybný pohyb hůlkou či 

lyží. U snídaně jsme zazpívali paní učitelce, jeli-

kož zrovna měla narozeniny. Dopoledne i odpo-

ledne jsme strávili velice příjemně, a to opět na 

Kobyle. Při osobním volnu jsme chodili na sou-

sední pokoje a povídali si. Další krásný den byl za 

námi. Vanesa 

Odpočinek byl potřeba.. 

Ráno jsem si znovu užila. Běžky. Upřímně, tahle čer-

tova prkénka nejsou pro mne. Ale bylo to lepší než 

poprvé. Na oběd jsme přišli utahaní, jako kdybychom 

šlapali do kopců. Odpoledne nás čekala procházka. 

Došli jsme k Churáňovskému vrchu a k meteorolo-

gické stanici. Večer jsme se dohodli, že půjdeme na 

bowling a hrát další hry, které restaurace nabízela.  

Bowling jsme si užili, a to bylo hlavní. Večer se mi 

nechtělo vůbec spát, a tak jsme si s Pájou povídaly. 

Vanesa 
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1. družstvo 

 6. A 

  

 



Čtvrtek 22. 1. 2015 

Stránka 12 
Ročník IX., Speciál 

 Ráno bylo stejné jako každý jiný den. Tento 

den byl závodní. Ráno se konal slalom na lyžích. 

Závod jsme jeli na Kobyle. Po závodech jsme měli 

volnou jízdu. Lyžování skončilo a byl oběd a polední 

klid. Když byl polední klid, vybrali jsme si boty na 

běžky. Potom jsme vyrazili na závody s běžkami. 

Závodili jsme v areále. Bylo to velmi napínavé. Zase 

jsme přišli na svačinu a po chvíli byla večeře. Dnes 

večer jsme se nesešli v salonku, ale v restauraci, ve 

které jsme jedli. Tam se vyhlásili vítězové na lyžích 

a běžkách.  Jelikož to byl poslední večer, každý po-

koj si měl připravit hru. Všichni spolužáci měli zají-

mavé hry a i učitelé se zasmáli. Pak jsme skončili a 

každý šel na svůj pokoj. 

Pája 

 5. den nás budila paní učitelka Šťástková a 

po snídani jsme šli na Kobylu, kde byl slalomový 

závod na lyžích. Do půl jedenácté jsme si mohli 

jezdit jak chceme. Po obědě jsme šli na stadion a 

měli závod na běžkách, vyrazil jsem třetí ze začát-

ku a doběhl třetí od konce. Večer po půl osmé 

jsme hráli hry, které jsme si vymysleli sami. Hol-

ky vymyslely hru, že jsme měli navléct jednoho 

člověka do co nejvíce oblečení a mě to naštvalo, 

protože jsem měl už sbaleno. Do půl desáté jsem 

uklízel všechno oblečení do tašky. Potom jsme šli 

spát a dostali jsme vynadáno, že jsme měli zapnu-

tou televizi. 

Matěj 

Jede, jede mašinka... 
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Pátek 23. 1. 2015 

 Pátek byl poslední den na horách. Ještě ráno 

byla snídaně a pak domů. Ale mezi tím jsme si šli 

zalyžovat na sjezdovku za hotel. Když jsme přišli ze 

sjezdovky, odnosili jsme věci do autobusu a jeli 

jsme. V autobuse jsme všichni usnuli. Paní učitelka 

Šťástková vše fotila. Přijeli jsme do Vodňan a všich-

ni rodičové čekali na školním dvoře. Vystoupili jsme 

z autobusu a začali jsme uklízet a vyndávat věci. Ly-

žařský kurz se mi moc líbil a jsem ráda, že jsem jela. 

Pája 

 

 Poslední den jsme si hned skoro po vzbuzení 

začali balit. Šli jsme na snídani, která byla stejně ja-

ko celý víkend skvělá. Po snídani už se nás jen učite-

lé zeptali, kdo půjde na běžky a kdo na lyže. Šli jsme 

na pokoje, kde  jsme si jenom dobalovali a připravo-

vali se na poslední vyjížďku na běžkách (někdo na 

lyžích). Vyrazili jsme stejně jako vždycky v 8:30. 

Poslední vyjížďka byla už jen taková klidná a nikam 

se nespěchalo. Po hodinové vyjížďce jsme šli zpátky 

na pokoje už jenom trochu poklidit. Okolo 11:00 si 

pan učitel Kubelka zkontroloval pokoje a vzal si od 

nás klíče. Na autobus jsme čekali u recepce. Autobus 

přijel cca v 11:45. Začali jsme zase dávat do autobu-

su tašky, lyže a běžky. Potom už jsme mohli vyrazit 

zpátky domů. Přijeli jsme okolo 13:10. Rodiče už na 

nás čekali na parkovišti u školy. Zase jsme začali 

vyndávat postupně všechny věci. Když se všechno 

vyndalo, mohli jsme se všichni sejít u pana učitele. 

Nakonec jsme dali lyžařskému kurzu sbohem heslem 

ZDAR!!!  

 

 Celý lyžařský kurz jsem si náramně užil a 

jsem rád, že jsem tam jel. Bylo to super a klidně 

bych tam ještě zůstal. Strašně se mi tam líbilo!!   

 

Dan 

 

 6. den jsme šli lyžovat za hotel, protože 

nemělo cenu chodit až na Kobylu. Tak v půl jede-

nácté jsme začali uklízet pokoje a od půl dvanácté 

jsme čekali na autobus, který přijel chvíli před dva-

náctou. Potom jsme do něj naskládali všechna za-

vazadla, běžky a lyže. Poté jsme jeli zpátky do 

Vodňan, kam jsme přijeli kolem jedné odpoledne. 

Když jsme vše vyložili, tak jsme se rozjeli domů. 

 Lyžařský kurz se mi moc líbil a byla tam 

sranda.  

Matěj 

Poslední večer na Šumavě.. 

 Ve čtvrtek nás čekaly závody. Jak ve slalomu, 

tak na běžkách. Ráno byl naplánován slalom. Měli 

jsme krásné počasí. Svítilo sluníčko a vše kolem 

vypadalo jako v pohádce. Když jsme se vrátili, náš 

poslední oběd byl již připraven. Odpoledne se ko-

naly závody na běžkách. Vše bylo natočeno pod 

vedením pana učitele Veselého. Večer jsme hráli 

hry. Každý pokoj vymyslel jednu či dvě. Všechny 

hry jsme hráli asi do půl desáté.  

 

 

  Pátek 23.1.2015 

 

 Týden je za námi.. 

 Po balení všech našich věcí jsme si šli ještě na-

posledy zalyžovat za hotel. To už ale byly spíše 

srandičky, co jsme vymysleli. Na tento týden budu 

opravdu dlouho vzpomínat. Jsem moc ráda, že 

jsem se mohla zúčastnit téhle akce se skvělými 

lidmi. Moc jsem si lyžařský kurz užila, a hned 

bych jela znovu :) 

Vanesa 

 „Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” domlouvá 

lyžaři před hotelem manželka. „Vždyť už skoro 

všechen sníh roztál - někde se zabiješ!” 
   „Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si vodní 

lyže.”  



Na svahu 
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Na snídani 

Hry 



Diplomy 
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1. místo Dan 

2. místo David 

3. místo Dominik 

1. místo Adéla 

2. místo Tereza 

3. místo Markéta 

1. místo Vanesa 

2. místo Adéla 

3. místo Tereza 

1. místo Kamil 

2. místo Dan 

3.místo Jakub 

 Přiběhne do horského chaty vyděšený turista a 

křičí: „Utečte! Všichni utečte! Valí se sem ob-

rovská sněhová koule!” 

   Recepční ho mírní: „Z toho si nic nedělejte, to 

jen Yetti metá kotrmelce.”  

 Majitel vleku si stěžuje lyžařskému instruktoro-

vi: „Sjezdovka je teď tak přeplněná, že se skoro 

nedá sjet.” 

   Instruktor se pousměje: „Tak to bych ti mohl 

na hodinku půjčit své žáčky. Jestli je dostaneš 

nahoru, tak ti to tady zaručeně vylidní!”  
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Z našich deníčků 
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Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

L. Šťástková - foto 

 

žáci 7. ročníku 

Redakční rada: 

Karel Sádlo 

Jakub Protiva 

Adéla Švarcová 

Pavlína Zíková 

Karel Leskovec 

Jana Vršecká 
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Ročník IX.  Speciál  

     Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

Foto: Eva Marková 


