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EDITORIAL 

Vážení a milí čtenáři,  

Vánoce se nezadržitelně blíží, všude propuká nákupní 

horečka. V uších slyšíme zvuky rolniček, nad kopci se 

vznáší sněhové vločky.   

Pojďte si tedy společně s námi odpočinout od starostí a 

shonu. Vraťte se ke kořenům slavných legend a zjistěte, 

kdo kde nosí dárky.  

Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce  

Vám přeje 

Lucie Jurečková 

šéfredaktorka 

 

mailto:2012.akade@gmail.com
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ČTYŘSPŘEŽÍ 

Letos jsme se pustili do zapřahání čtyřspřeží, které jsme v minulých letech zapřahali spíše 

výjimečně. David se rozhodl, že si chce na halových závodech v příštím roce - v lednu a únoru 

splnit jeden svůj sen. Tím snem je jet závody čtyřspřeží. 

Dlouho jsme kombinovali koho do „čtyřky“ dát. Ono to není jen tak, když se někteří koně 

třeba moc nesnesou, nebo je to klisna a hřebec anebo je třeba kůň příliš mladý. Takže 

nakonec složení čtyřspřeží dopadlo následovně: Přední dvojspřeží („pára“) se skládá z klisny 

Caromy a valacha Vilíka a zadní dvojspřeží z plemenného hřebce Ramíka a valacha Šimlíka. 

Koně máme naštěstí velmi spolehlivé, takže jsme první trénink zvládli na jedničku a to jsme 

na kočáře jeli jen 3. 

O týden později jsme se rozhodli jet opět trénovat se čtyřkou. Protože bylo krásné počasí, 

domluvili jsme se i s kamarádkou Lenkou, která si od nás kupuje hříbátko a kamarádem 

Honzou, který pomáhá Davidovi. Doma jsme koně vyčistili, nakšírovali a zapřáhli do kočáru. 

Jeli jsme na louky k Odře, kde jsme si rozestavěli kuželky, aby David mohl trénovat průjezdy 

mezi nimi. 

Na kočáře jsme zůstali David, já a Lenka. My dvě s Lenkou jsme vyvažovali kočár, abychom se 

nepřevrátili. A Honza s Eliškou fotili a stavěli kuželky. Koně chodili krásně, a tak jsme se po 
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nějaké době rozhodli i nacválat a zkusit projet kuželky ve cvalu. I to bylo dobré, ale najednou 

se přední dvojspřeží otočilo do pravého úhlu a zastavilo se tak, že bylo u hlav zadního 

dvojspřeží. Nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme s Lenkou seskočily z kočáru dolů a rychle 

jsme chytaly koně, aby se něco nestalo, když jsme měli s sebou Ramíka. To už doběhla i 

Eliška s Honzou a tak jsme koně „seřadili“ zpátky do čtyřspřeží. Vypadalo to, že se asi nic moc 

nestalo.  

Pak jsme si ale všimli, že oj mezi zadním dvojspřežím je ohnutá a tlačí Šimlíka do přední nohy.  

Mysleli jsme, že přední „páru“ vypřáhneme a dojdeme s ní domů pěšky, a zadní „pára“ kočár 

dotáhne domů, ale nešlo to. Takže jsme celou čtyřku vypřáhli z kočáru a David s Honzou 

zkusili oj ohnout zpátky do rovna. Jenže na kočáře to nešlo a tak oj odmontovali z kočáru, 

vzali ji mezi sebe a šli se podívat po vhodném stromu, přes který by oj ohnuli zpět. Naštěstí 

jsme byli na louce, kde je stromů hodně, takže se jim podařilo oj ohnout do původního stavu 

docela rychle. Vypadali jako Pat a Mat. Taky jsme se s Eliškou a Lenkou smály.  Oj jsme 

namontovali zpátky, koně zapřáhli a raději jeli domů, aby se už nic dalšího nestalo. 

Akorát jsme si 

říkali, že když oj 

ohne člověk, pro 

koně to není žádná 

námaha. 

O týden později 

jsme koně zapřáhli 

opět do čtyřspřeží 

a jeli trénovat. Ani 

tu neděli a ani 

žádnou jinou se už 

naštěstí nic 

nestalo. Teď už 

moc s kočárem 

nejezdíme, na 

kočáře je totiž dost 

zima a mrznout se nám tam nechce. Ale koně ze čtyřspřeží trénujeme samozřejmě i pod 

sedlem. 

29. prosince se chystáme na halové závody do Frenštátu pod Radhoštěm, takže doufáme, že 

naše první závody se čtyřkou dopadnou dobře.  

Katka Brožová 
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Hobit – neočekávaná cesta 
 
Režie: Peter Jackson  
Hudba: Howard Shore  
Hrají: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen, James 
Nesbitt a další 
USA / Nový Zéland, 2012, 166 min 

 

Peter Jackson se po dlouhých letech vrací do Středozemě a knižní Hobit se dočkal velkolepého 

zpracování ve stylu slavného Pána prstenů. 

A máme tady první třetinu! Hobit je původně spíše pohádka než fantasy příběh a zároveň je 

kratší než první díl trilogie Pán prstenů: Společenstvo prstenu. Režisér Peter Jackson proto 

měl před sebou náročný úkol. Zaprvé natočit Hobita tak, aby se atmosférou blížil úspěšnému 

Pánu prstenů. Zadruhé najít v knížce dost materiálu na ne jeden, ale rovnou tři filmy. 

Příběh spočívá v tom, že hlavní postava Bilbo Pytlík se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem 

cesty je znovu získat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj 

Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním 

bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, 

skřety a kouzelníky. Ačkoliv cíl jejich výpravy - Osamělá hora, leží na Východě, musí projít 

nejdříve jeskynním systémem, kde Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní život…Gluma. 
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Bilbo získá do svého 

vlastnictví Glumův prsten 

„miláška“, který má nečekané 

a užitečné možnosti.  

Kromě Tolkienovy knihy čerpá 

Jackson z dodatků a 

poznámek, které Tolkien 

napsal, aby děj pohádkového 

Hobita více navázal na 

ambicióznějšího Pána 

prstenů. Trpaslíci zuřivě bojují se skřety a jejich vůdcem Azogem.  

Představuje se další čaroděj Radagast Hnědý, aby Gandalfa upozornil na rostoucí nebezpečí. 

A samozřejmě jak jsem již zmínila, nechybí Glum. Díky tomu je z Hobita: Neočekávané cesty 

vynikající a 

plnohodno

tný výlet 

zpátky do 

Středozem

ě. Ta ožívá 

hlavně díky 

scénám, 

které v 

knižním 

Hobitovi 

nejsou. 

Vrací se v 

nich staří 

známí z 

Pána 

prstenů a většinou jsou zaslouženou chvilkou odpočinku uprostřed nekonečného spěchu. 

Trpaslíkům jde totiž pořád někdo po krku! 

Líbily se mi efekty a provedení filmu jaké Jackson ztvárnil, ale i přesto jsem od velkofilmu 

Hobit čekala poněkud více. Na druhou stranu si myslím, že je to pouze začátek, vždyť nás 

čekají ještě další dva filmy!       Hodnocení: 3,5/5 

          Petra Váňová 
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Kdo nám nosí dárky? 
 
Vánoce se nenávratně blíží a my Češi se jistě všichni těšíme na Ježíška. Kdopak ale nosí dárky 
ve světě? Tak se podívejme na stručný přehled.  
 

 U našich sousedů v Německu nosí dárky 
Weihnachtsmann nebo též v češtině Vánoční muž. 

 V Itálii čekají na Befanu, která je jedinou ženou nosící 
dárky – je ošklivá, ale má dobré srdce. 

 Rusové mají Dědu Mráze, který jezdí se Sněhurkou na 
Nový Rok na saních. 

 Ve Švédsku je tzv. Jultomten - milý přihrblý děda, 
který hází s trpaslíky dárky oknem. 

 Francouzský Pére Noel je dnes téměř totožný se Santa 
Clausem a v některých částech Francie schovává 
dětem hračky a dárky do velkých bot. 

 Britové a Američani mají typicky známého Santa 
Clause, který chodí v noci 24.12, známý je také jeho 
černý bratranec Uncle Santa, který hraje na trubku a 
tančí. Na Havaji přijíždí na surfu. 

 V Guinei přináší dárky Slon, ten chodí na Nový rok.  

 Španělé čekají na své 3 krále. 

 Vánoční koza, která chodí v Norsku, dárky dává i zlobivým. Nezbedné děti pro ni ale 
musí připravit seno. 

 V Sýrii chodí na Nový rok Velbloud.  

 Velký Ukko ve Finsku je dědeček s vousy, který je doprovázen pidimužíky. 

 V Řecku mohou očekávat o silvestrovské noci příchod Svatého Vassilia, který přináší 
dárky až k posteli. 

 Na druhé straně zeměkoule – 
v Argentině, nosí dárky kůň Magi, pro něhož 
se večer před Štědrým dnem připravuje před 
dveře do domu miska s vodou a pár stébel 
sena. 

 Brazilci čekají na svého Papai Noel, 
který podle legendy žije v Grónsku. 

 V Číně nejprve Vánoce vůbec neslavili, 
ale v poslední době duch Vánoc pronikl i tady. 
Objevuje se zde Americký Santa Claus v 
podobě malého panáčka Sengtana Laozena, 

kterého touží mít snad každé dítě, nebo se také objevuje v podobě figurky vánočního 
starce - Dun Che Lao Ren.  

 
A co vy? Taky se už těšíte na Vánoce?  

 Andrea Bartoňová 
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Učitelský dotazník 

Zapletal Petr 

Muž/Žena: Muž 

Datum narození:  10. 3. 

Znamení (Horoskop): Ryby 

Bydliště: Nový Jičín   

Oblíbené jídlo: Italské 

Oblíbené pití: Voda 

Oblíbený alkohol: Pivo  

Oblíbené koníčky: Turistika, sport  

Oblíbené zvířata: Divoká zvěř 

Oblíbený předmět: SVS 

Oblíbená hudba/knihy: Mnoho knih, mnoho hudby 

Předmět, který učíte: CJ, ZSV, SVS 

Své přání: Být 

zdravý 

Vzkaz žákům: 

Pilně studujte.  

Co si 

představujete pod pojmem Vánoce? 

Volno a klid s rodinnou. 

Jak trávíte Vánoce?  

Vánoce jsou pro děti. Trávíme je doma s rodinnou a 

u stromečku.  

Jaké dárky máte 

nejraději? 

Nejraději mám 

dárky abstraktní. 

Jaké jsou nejtrapnější dárky, které jste dostal?  

Mýdla a zubní pasty od babiček.  

Co máte na Štědrovečerní večeři? 

Jíme kapra, rozdáváme dárky pod stromečkem a 

povídáme si příběhy.  
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Škyvarová Hana 
 

Muž/Žena: Žena 

Datum narození: 19. 12. 

Znamení (Horoskop): 

Střelec 

Bydliště: Nový Jičín 

Oblíbené jídlo: Buchtičky 

s krémem 

Oblíbené pití: Coca-Cola 

Oblíbený alkohol: Rum 

Koníčky: Kolo, pletení 

Oblíbené zvířata: Psi, kočky 

Oblíbený předmět: Matematika  

Oblíbená hudba/knihy: Mozart 

Předmět, který učíte: Matematiku 

Své přání: Ať mají studenti samé 

jedničky. 

Vzkaz žákům: Učte se, ale hlavně ať 

jste zdraví! 

Co máte na vánocích nejraději? 

Nazdobený stromeček, vůni kapra a 

hodně dárků.  

Co děláte o Vánocích?  

Jezdíme po rodině okukovat 

stromečky, rozdáváme dárečky a na 

Štědroveč

erní 

večeři 

jsme 

doma 

s nejbližší 

rodinou. 

Jaké 

dárky máte nejraději?  

Cokoliv z čokolády.  

 

 

Zuzana Hrušková 
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TRUE STORY 

Vánoce, Vánoce přicházejí… 

Už je to tak, zima nám klepe na vrátka a ze všech komínů se 

line bílo-šedý dým. Topí se v krbu a na plápolající ohníčky 

v něm je moc příjemný a uklidňující pohled. Všichni se těší na 

ten úžasný čas před Vánoci, na cukroví, zdobení domu a 

stromečku ozdůbkami. Ale je tu taky předvánoční shon, 

nakupování dárků a jejich balení. Nikdy nevím, co mám komu 

dát. Je to každoroční dilema.  

Tak dva dny před Štědrým dnem většinou ještě nemám 

nakoupené všechny dárky, vůbec mě totiž nenapadá, co 

koupit. Na poslední chvíli se snažím prošmejdit všechny 

možné obchody, které jsou ve městě, ale nic zajímavého už většinou nenajdu.  

„Tak se rodiče budou muset spokojit s papučemi.“ říkám si lhostejně. 

Vánoce se kvapem blíží a já vždy začínám silně pociťovat nervozitu a otrávenost z 

„předvánočního shonu“. Jako každý rok moje mamka zažívá úplnou uklízecí mánii a chce mít 

celý dům vyzdobený různými ozdobami. Taky to pečení je otrava. Stát celý den u trouby a 

„šulat“ vanilkové rohlíčky. Ale ty vážně zbožňuju, je to snad nejlepší cukroví, a tak pečení 

jednou za rok přetrpím! 
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Den před Štědrým dnem je nejnáročnější. Nevím, jak vy, ale my zdobíme stromeček. Už 

nějaký rok po sobě míváme jedličku a je vždycky tak zapráskaná baňkami, řetězy, svíčkami a 

čokoládkami, že se ty chatrné větvičky jen prohýbají. Většinou zdobím já a nikdo mi 

nepomůže. Samotnou mě to vážně nebaví.  

Taky den před štědrovečerní večeří děláme bramborový salát, aby se uležel. Teda mamka ho 

dělá, ale my taky přispějeme kusem práce, když s taťkou ochutnáváme, jak se povedl. A ten 

úklid! Proč je takový zvyk, že na Vánoce musí být vysmýčeno, jako kdyby měl k nám domů 

přijet prezident republiky? To vážně nechápu. 

Většinou se probudím do příjemného 

rána, kdy nemusím do školy a na který 

se těší snad všechny děti na světě. Je 

24. prosince. Rodiče jsou už na nohou a 

koukají se na pohádky.  

Co se týče vánočních zvyků, tak se 

snažíme dodržovat půst. Na snídani 

jíme vánočku s mlékem, ale to víte, že 

mě vždycky plná lednička zláká. Když 

celý den takhle živoříme, tak máme 

brzo hlad a jen, co se setmí a vyjde 

první hvězda, většinou usedneme ke Štědrovečerní večeři.  

Tradičně smažíme řízky z kapra s bramborovým salátem. K tomu máme nakrájenou zeleninu 

a popíjíme Kofolu, víno nebo Bailey´s. To je moc dobré pití, něco jako vaječný koňak, jen bez 

vajec. 

Prostřeme stůl a pod talíře pokládáme nějakou korunu a rybí šupiny, aby nám přinesly štěstí. 

Když tedy vyjde první hvězda, usedáme ke stolu a pěkně se „nadlábneme“. 

Po jídle mamka na chvíli odejde a rozprostře pod stromeček dárky a zacinká na zvoneček. 

S taťkou se přesuneme do obývacího pokoje a já začnu rozdávat pěkně zabalené dárečky. 

Vždycky už vím, co dostanu, protože mamce s balením pomáhám. Ale i tak mě to baví. 

Večer se už jen koukáme na filmy a pohádky, pojídáme cukroví a užíváme si dárky. 

Sice si na hodně věcí stěžuju, ale je příjemné, když je doma čisto, hezky vyzdobeno a lednička 

plná dobrot. Dělá to takovou kouzelnou atmosféru, která se opakuje jen jednou do roka.  

Vánoce mám moc ráda!  

          Jana Harabišová 
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Zimou to nekončí 

Sezona pro většinu hradů a zámků už skončila, ale ne všechny památky se chystají k zimnímu 

spánku. 

Mezi památky, které letos své 

brány v zimním období nezavřou, 

patří hrad Sovinec. Pod sněhem 

ho můžete vidět úplně poprvé. 

Hradní místnosti budou vánočně 

vyzdobeny. Vánoční jarmark ani 

jinou podobnou akci ale hrad 

neplánuje. 

Mezi další „zimní“ památky patří 

zámek Raduň, který 

návštěvníkům ukáže, jak vypadal o adventu v dobách, kdy tam ještě sídlilo panstvo. 

V jednotlivých salonech se objeví vánoční stromky. Pokaždé bude jiný, aby bylo vidět, jak se 

měnil styl zdobení v různých dobách. Na zámku se také dozvíte, co panstvo o Vánocích jedlo, 

jaké zvyky se dodržovaly nebo jaké dárky si členové rodiny dávali. 

V Hradci nad Moravicí můžete navštívit tradiční jarmark, kde nebudou chybět dobové 

kostýmy či vánoční výzdoba zámku. Při této příležitosti pojede z Ostravy do Hradce historický 

vlak. 

Přes zimu se rozhodl 

lákat návštěvníky i 

zámek Linhartovy, který 

nabídne vánoční 

výzdobu, tradiční 

řemesla, ale i Ježíškovu 

poštu. 

Ve Starém Jičíně se 

připravuje sáňkovačka 

na hradním nádvoří a 

lampionový průvod 

spojený s rozsvěcením 

vánočního stromu. 

Soňa Richterová 


