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A zase ten konec školního roku 
 

Letošní maturanti již odmaturovali, absolventi tříletých učebních oborů se 
dostavili k posledním zkouškám, no a my ostatní se už nemůžeme dočkat 
prázdnin. Vedra posledních dní neumožňují myslet na nic jiného než na 
svlažení ve vodě bazénu, jezera nebo moře. 
Ať už budete trávit prázdniny kdekoliv, myslete na to, že sebelákavější 
dobrodružství se při troše neopatrnosti může šeredně zvrtnout. 
Skok po hlavě do vody je sice lákavý, ale pokud jste právě přišli a ještě 
neznáte dno, nedělejte to. Skoro každý rok takovou neopatrnost někdo 
odnese doživotní invaliditou, někdo zaplatí i cenu nejvyšší. Zbytek života na 
vozíku za takový jediný neopatrný skok nestojí. I když si třeba myslíte, že to 
místo dobře znáte, zvlášť v přírodě, buďte opatrní. Nevíte, co nového se 
může pod hladinou skrývat, lidé často odhazují do vodních nádrží velmi 
nečekané věci, kradenými auty, bicykly, již nefunkčním zemědělským 
nářadím počínaje a starým opotřebeným nábytkem konče. 
Užívejte si tedy prázdniny tak, jak nejlépe umíte, ale kamkoliv se vydáte, ať 
už to bude dálná exotika, či romantika u jihočeského rybníka, kouzlo 
historických měst, hradů a zámků, nebo tichý půvab hor, vždy myslete na 
bezpečný návrat.  
Krásné prázdniny a na shledanou v příštím školním roce. 
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Turnaj ve stolním fotbálku 
 
17. dubna proběhl na DM Jarní turnaj ve stolním fotbálku – smíšená  
družstva.  Přes malý počet přítomných na DM se zúčastnilo 8 hráčů.  
(6 chlapců a 2 dívky) Kombinovalo se to různě a na více variant. Účastníci si 
to i přesto užili. 
 
1.kolo: 1. místo Martin S. a Martin P. 
            2. místo David N. a Vladimír T. 
            3. místo Jakub B. a Tereza J. 
            4. místo Jakub M. a Michaela J. 
 
2.kolo: 1. místo Jakub B. a Tereza J. 
            2. místo David N. a Vladimír T. 
            3. místo Jakub M. a Michaela J.   
 
3.kolo: 1. místo Jakub B. a Jakub M. 
            2. místo David N. a Tereza J. 
            3. místo Vladimír T. a Michaela J.                                                                                                                                                                                                

  

           
 

 
 
 Gratulujeme všem zúčastněným 
 Michaela Štolbová 
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Děčínská kotva 16. – 17. května 2018 
 
Ukázky práce našich zahradnic 
 

              
 

 

         
 
 

 

Foto poskytla jedna z účastnic – Denisa Mäsiariková 
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Cyklus primární prevence na DM pokračuje… 

Protože kriminalita v Praze je značná, snažíme se našim žákům a žákyním 
podávat informace o právním vědomí a negativních vlivech ve společnosti. 
Právě na toto téma proběhla beseda na DM dne 26. 3. 2018 u děvčat  
i chlapců. Beseda byla hodnocena velmi kladně, účastnilo se 14 děvčat a 11 
chlapců. Účastníci zaujatě poslouchali a aktivně se zapojovali do diskuse. 
Programy primární prevence si kladou za cíl zvýšit pocit zodpovědnosti 
v oblasti svého osobního bezpečí, zdraví a majetku. 
 

                                  
 

 
 

Za kolektiv vychovatelů DM   Mgr. Iveta Rozsypalová 
 

 

 

 

 




Děkujeme paní vychovatelce Ivě Brožové za výborné 
vedení redakční rady a přejeme mnoho krásných 
chvil strávených na zaslouženém odpočinku.  
                                                                  
                                                                 Vychovatelé DM 
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Rozuměli bychom ještě svým staročeským předkům? 

Kvíz 
 
1. Kdo nebo co byl frejíř? 

a) doplněk dámského oděvu 

b) sukničkář (muž nadměrně vyhledávající dámskou společnost) 

c) řemeslník (vyráběl drobné dopňky oděvu) 

2. Kdo nebo co byly palečnice? 
a) mučicí nástroj 
b) ženy pochybné pověsti 
c) druh rukavic 

3.  Co znamenalo „vyšoustnout pardus“? 
a) zamést dvůr 
b) vyčistit komín 
c) veřejně zmrskat 

4. Kdo nebo co byla helmbrechtnice? 
a) nástroj zbrojíře (forma na výrobu přileb 

k brnění) 

b) součást středověkého brnění 

c) nepočestná žena  

5. Kdo nebo co byl caletník? 
a) výběrčí cla 

b) pekař – výrobce housek 

c) pracovní nástroj 

6. Kdo nebo co byl šlojíř? 
a) mistr dnes již zapomenutého řemesla 

b) podvodník 

c) doplněk dámského oděvu (závoj) 

7. Kdo nebo co byl pohodný? 
a) milý, pohodový člověk 

b) pracovní nástroj 

c) ras – člověk mající za úkol likvidaci nemocných zvířat a zdechlin 

8. Co byla halapartna? 
a) zbraň 

b) hanlivé označení starších hašteřivých žen 

c) hostinské zařízení nevalné pověsti 

(Znali jste odpovědi? Jejich správnost si můžete zkontrolovat na poslední straně.)    
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Sudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádej, co je na obrázku: 

 

1.        2. 

a) květy pivoňky     a) lilie 

b) tulipány      b) amarilis 

c) begónie      c) denivka 
 

 

                           
 

 

 1 5 2    8  

2 9 6   3 7  1 

7 3 8 1  4 2 5 6 

1 2  8 4 6  3  

5 8 3 7  9 1  4 

 7 4 3 1   9 2 

  7 4   6 2  

3  1  5 2  7  

9 4  6  8 3 1  
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Kvíz – správné odpovědi 

 

 
 

 

1. Frejíř byl z němčiny převzatý a zkomolený název pro sukničkáře. (Freya byla 
starogermánská bohyně lásky) 1b) 

2. Palečnice byl středověký mučicí nástroj – drtily se jím palce osobám 
vyslýchaným tzv. útrpným právem 2a) 

3. Vyšoustnout pardus – provádělo se zpravidla u pranýře, bylo to veřejné bití. 
Zpravidla se tak trestala menší provinění prostých lidí, znamenalo to doživotní 
hanbu – takový člověk už se např. nemohl stát členem řemeslnického cechu, často 
tak bývaly trestány také ženy. 3c) 

4. Helmbrechtnice byl název pro nepočestnou ženu, nemusela být přímo 
prostitutkou, stačilo, že nebyla provdána a vědělo se o ní, že již není panna. Název 
je opět převzat z němčiny. Jinak se těmto dívkám říkalo také harapanny nebo 
panečnice. 4c) 

5. Caletník byl pekař, který se specializoval na pečení housek, kterým se říkalo 
calty (pro zajímavost – calta se dodnes v jižních Čechách říká vánočce). 5b) 

6. Šlojíř byl závoj, nebo též rouška, kterou si ženy ve středověku ovíjely hlavu. 
Výraz opět pochází z němčiny. 6c) 

7. Pohodný – též ras, antoušek, byl člověk mající na starost likvidaci zdechlých 
zvířat a též utrácení nemocných zvířat – psů, koní a dalších. Byl spolu s katem na 
nejnižší příčce společenského žebříčku, nesměl si ani sednout v kostele do lavice 
vedle počestných měšťanů, pouhé dotknutí se jeho oděvu bylo pokládáno za 
pohanu. 7.c) 

8. Halapartna byla bodná a sečná zbraň – něco jako sekera s bodcem na dlouhé 
tyči. 8a) 

 

Hádej co je na obrázku:  1b) – plnokvěté tulipány      2c) - denivka 
 

Na přípravě tohoto čísla se podílely Denisa Mäsiariková a kolektiv vychovatelů DM. 
 
 


