
 

 
 

 

Neničme dětem HŘIŠTĚ 

Také vám vadí, co se děje 
s krásným hřištěm pro děti? 

Čtěte na straně 4.   

Jaký to je pocit patřit ke koloritu města?  

Je to pěkný pocit! Děti mám moc ráda a na tom se nic 

nezměnilo ani po jednadvaceti letech, co v Hostomicích 

krámek s potřebami pro školáky mám.  

Proč vlastně nejste učitelkou?  

Přiznám se, že by mě to lákalo. Děti mě vůbec nerozčilují 

a užívám si je. Ale nevyšlo to. Nejprve jsem pracovala 

v Praze, pak tady v rukavičkárně… A v devadesátém roce, 

když jsme přemýšleli, jak využít prostor bývalého obcho-

du v tomto domě, mě to napadlo. Rozhodla jsem zkusit 

vlastní podnikání. Hlavně kvůli dětem, protože mne práce 

s nimi skutečně baví. Myslím, že kdybych nemohla 

prodávat dětem, ani by mne stát za pultem nelákalo. 

Jaké jsou podle vás dnešní děti? 

Podle mne dobré. Nemám s nimi žádný problém. Nikdy na 

mne, ani na paní Jaroslavu Maleckou, se kterou se 

v obchodě střídám, nejsou drzí či hrubí. Slýchám venku 

různé názory, ale u nás se zatím žáci chovali vždy slušně.  

A co malé děti, nestydí se? 

Hlavně prvňáčci… Pokaždé, když vidím, jak si střádají 

penízky v dlani, musím se usmát. Ostýchají se, nevědí, 

co by mohli chtít. A tak jim vždy pomohu – podívám se, 

kolik mají a ukáži jim, co by za to mohli mít. Většinou 

samo-zřejmě jde o věci za pár korun. Oni si pak třeba 

koupí jednu věc, já jim vrátím drobné nazpět a znovu 

zhodnotíme, na co by ještě měli. V dalších měsících po-

stupně pozoruji, jak „rostou“. A ke konci školního roku 

přicházejí do obchodu už jako naprostí suveréni.  

Co když dítko něco moc chce a nemá na to dost peněz? 

Většinou mu to dám. Ale vysvětlím mu, že si jej zapíši na 

lísteček a musí dlužné peníze druhý den přinést. Zpravid- 

Šli jsme s mámou na Mikulášskou diskotéku. „Až k tobě přijde Mikuláš, 

ničeho se neboj a řekni básničku,“ povídala mi cestou. Když jsme vešli, 

hrála tam muzika a všude bylo plno balónků. Bohužel tam stál i Mikuláš.  

Málem jsem na místě omdlel. Místo k němu jsem zamířil do rohu 

k občerstvení. Pak jsem šel tancovat. Ani jsem si nevšiml, že se Mikuláš 

blíží. Najednou stál u mne. Málem jsem samou hrůzou spadl na zem. 

Mikuláš řekl: „Nestalo se ti nic?“ Tak jsem se vylekal, že jsem nemohl ani 

promluvit. Honem jsem utekl k mámě. Jenže ta mě odnesla zpět a musel 

jsem říci básničku. Nakonec jsem to zvládl a nebylo to tak strašné. Od té 

doby jsem se Mikuláše již nikdy nebál.  

Věřím, že i na vás všechny byl ten letošní vousatý pán hodný a dal vám 

nějak dáreček pro radost.                 Lukáš Bíma 

 

Každý školák ji zná − Jaroslava Brůnová má obchůdek na rohu přímo naproti škole. Před Brůnovou se dávají srazy, 

běhá se k ní pro pití před zahájením vyučování a pro něco dobrého cestou domů. Tady se kupují nejrůznější potřeby 

do školy – samozřejmě na poslední chvíli, zde jsou k dispozici různé legrácky, dárečky, ptákoviny a dobroty. Kdyby 

krámek a školu nerozdělovala ulice, leckdo by si mohl myslet, že k ní patří.  

 

Většina dětí se bojí čertů. Nikdo z nás totiž nemůže být tak moc hodný, 

aby si mohl být jistý, že si ho čert ani nevšimne. Já jsem však, když 

jsem byl hodně malý, měl strach z Mikuláše. 

 

Foto: Kateřina Havelková  
Pokračování na straně 3  



 

 
 

 

da ale také bruslím na ledu či na kolečkových bruslích 

a také jezdím na kole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusy na Tyršově náměstí v Hostomicích 7. prosince nahradil Adventní jarmark. Lidé mohli navštívit řadu 

stánků s hračkami a s jídlem. Například řízky jste mohli ochutnat přímo z rukou starosty Víta Šťáhlavského. Ve 

13. hodin začalo sněžit, přišla zima, ale na zábavný program byla krátká.  

Paní Zima si umí vybrat. Jediný den, kdy chlad zalézal za nehty 

a chumelilo, připadl právě na 7. prosince 2013. Alespoň u nás na 

Hostomicku. Děti z Divadélka dětského herce PcDrak to ale 

nerozházelo. Pod kostýmy navlékly svetry a bundy a vykouzlily 

úsměvy na tvářích diváků. Žáci 1. tříd ZŠ Pavla Lisého 

v Hostomicích předvedli Červenou Karkulku a pohádku O koťátku, 

které zapomnělo mňoukat. A jejich starší spolužáci z druhých 

a třetích tříd pak uprostřed vloček zahráli Sněhurku a sedm 

trpaslíků.  

„Paní učitelko, já zmrznu,“ drkotala zuby zlá královna v podání 

Věry Váchové a korunku nahradila teplou čepicí. Sněhurka Linda 

Báchorová vypadala s červenými tvářemi zimou ještě křehčeji 

a trpaslíci byli určitě vděčni za své čepice. Ale nakonec vše dobře 

dopadlo – princ přijel pro svou princeznu na dřevěném koni 

a zazvonil zvonec, pohádky byl konec. Prozradíme vám, že šlo 

vůbec o první veřejné vystoupení dětí, které navštěvují kroužky 

herectví Divadélka dětského herce PcDrak. Potlesk diváků byl 

proto více než zasloužený.   

Po zbytek odpoledne se pak o dobrou zábavu postarala plzeňská 

folková skupina Strašlivá podívaná a skupina historického šermu 

Romantika.              Text: (red), Foto: Eva Macková 
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Lukáš Bíma 

V různých průzkumech se tvrdí, že děti školou povinné mají málo pohybu. Byli jsme zvědaví, jak je tomu u nás, 

a proto jsme se několika spolužáků zeptali: „Co si myslíš o sportu?“. A co jsme se dozvěděli? 

 

  

 

Text a foto:  

Lukáš Bíma, Karolína Dvořáková, Nikola Hájková, Róza Jírová 

Michaela Brůžková, 11 let 

Já mám sport hrozně ráda! Určitě 
je to užitečná věc a osobně ne-
znám nikoho, kdo by ho rád neměl. 
Sama závodně tancuji. 

 

Kačka Šebková, 11 let 

O sportu si myslím, že je to zají-
mavý koníček a dobrá zábava pro 
všechny lidi. 

Vít Parkán, 10 let 

O sportu si myslím, že je to zábav-
ný koníček pro spoustu lidí a mo-

hou se ho zúčastnit i postižení. 

Jana Korytová, 11 let 

Sport zvyšuje kondici a zlepšuje 
výdrž. Osobně se mi, když sportuji, 
lépe přemýšlí.  A proto sportuji co 
nejčastěji – každý den běhám. Rá- 
 

Jakub Souček, 9 let 

Pro mne je sport velmi náročný. Bolí mě ruka, jak moc 
musím při něm hýbat myší u počítače. 

Lukáš Rabiňák, 11 let 

Při sportu se dobře balí holky. Zrovna se mi to na 
fotbale povedlo! 

Karolína Terkošová, 10 let  

Je to fajn. Při sportu si procvičím 
svaly a nadýchám se čerstvého 
vzduchu. 
 

Jakub Král, 9 let 

Při sportu se dobře s kamarády 
zabavím. Nejlepší ze všech je pro 
mne fotbal. 

 
 

Prvňáčci děkují za potlesk (nahoře), druháci a tře- 

ťáci jako trpaslíci a mezi nimi Sněhurka.  



 

 
 

 

Dokončení ze strany 1: 

la to skutečně udělá. A když ne, připomenu mu to, až si 
pro něco přijde příště. Vždycky to vyřešíme. 

Co jde u vás tzv. na dračku? 

Tyčinky, lízátka, brambůrky, pití. A když byla móda slizu, 
tak slizy. To pak tekl sliz všude. Jsou to všechno spíše 
drobnosti za pár korun. 

To vás přece nemůže uživit! 

Já jsem ale obchod před jedenadvaceti lety otevírala 
právě s tím, že v něm bude všechno, co děti ze školy 
naproti chtějí a potřebují. Zvykli si na to již i učitelé. 
Někteří z nich mne dokonce chodí informovat s před-
stihem, co se budou s dětmi učit a jaké pomůcky by 
k tomu mohly být potřeba. To je báječné, protože mám 
dost času vše pořídit a děti či jejich rodiče nemusí nikde 
nic shánět. Ale nemám tu jen věci do školy, i když to je  
hlavní sortiment. Najdete tu knihy pro děti, hračky, ale 
také drogerii, svíčky apod.  

Jak jste se připravovali v obchodě na Vánoce? 

Asi jako každý obchod – snažíme se tu mít to, co děti 
chtějí. Od blikajících rohů přes drobné pozornosti pro 
maminky a tatínky až po dárečky, které si děti nadělují 
navzájem. Například různé panáčky, barevné notýsky, 
tužtičky.  

Vracejí se k vám žáci? 

Určitě! Chodí nás navštěvovat. A nejsou to jen ti, co 
odešli ze školy třeba v loňském roce. Přicházejí sem i po 
mnoha letech už se svými vlastními dětmi. Z toho mám 
vždy velkou radost. 

Redakce novin Ehmmm… 

 

 

Celkem osm tisíc korun získali pro Dětský domov a Ma-
teřskou školu speciální v Berouně žáci ZŠ Pavla Lisého 
Hostomice na Vánočním dobročinném trhu. Ten se konal 
17. a 18. 12. v tělocvičně školy. Za symbolickou cenu si 
tu každý návštěvník mohl zakoupit hračky, malé i velké 
plyšáky a oblečení, které přinesli žáci školy ze svých 
domovů. Neprodané věci byly stejně jako finanční 
výtěžek věnovány dětem z dětského domova.  

„Vánoce jsou dobou, ve které se plní lidská, a především 
dětská, přání. Těší mne, že k tomu mohla alespoň trochu 
přispět i naše škola svou dobročinnou akcí. Žáci přinesli 
ze svých domovů opravdu hodně věcí, z nichž se velké 
množství prodalo,“ konstatovala Aneta Šimonová, 
učitelka ZŠ Pavla Lisého Hostomice, v jejíž hlavě se celý 
nápad zrodil. V tělocvičně se sešly stovky krásných 
hraček, hlavně plyšáků, a lavice v tělocvičně málem 
neby- 

 

 

Trpělivost a úsměv má paní Brůnová pro každého školáka. 

Foto: Kateřina Havelková 

  

nebyly vidět pod hromadou oblečení. Kupovali žáci školy, učitelé i návštěvníci například z řad rodičů.  

„Peníze budou věnovány na nákup didaktických pomůcek nebo na zajištění doplňkových terapií v rámci 
volnočasových aktivit dětí, jako jsou canisterapie, hiporehabilitace, muzikoterapie a plavání,“ uvedla Jana 
Müllerová, ředitelka Dětského domova a Mateřské školy speciální v Berouně. Z hraček a oblečení se již děti těší. 
Dětský domov v Berouně pečuje o děti s kombinovanými vadami.  

Karolína Dvořáková a (red) 

Foto: Aneta Šimonová 
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Ehmmm… pro vás v rámci kroužku žurnalistiky PcDrak MgA. Kateřiny Havelkové připravili žáci ZŠ Pavla 
Lisého Hostomice: Lukáš Bíma, Karolína Dvořáková, Nikola Hájková a Róza Jírová.  
Layout: PcDrak, Noviny vycházejí na www.zsplhostomice.cz, www. hostomice.cz, www.pcdrak.cz.   
Kontakt: tel.: 774 776 361, e-mail: redakce@pcdrak.cz 
Za pravopisné a  jiné chyby redakce neručí. Jejich původcem je školní skřítek Šotek, který vymazává paměť 

žáků a omezuje jejich schopnosti při písemkách a zkoušení! 

Tajenku získáte spojením zbylých písmen po 

vyškrtání následujících slov: kostel, hezká, 

car, cop, pivo, jas, kam, krev, bubák, hody, 

spokojenost, tis, semínko, mrak, kmen, on, 

ne, mor, klika, cukrárna, šok, Řím, kel, oř, 

lež, rám, vrh, mina, terasa, váza, sáně, kněz, 

oj, knihovna. 

Ve škole říká paní učitelka: „Venku tak krásně sněží, co 
kdybychom začali s koulováním?“  
„Ano, ano,“ křičí žáci.  
„Dobře, k tabuli půjde Pepíček“. 
 
 

Z báboviček a prolézaček jsme již většinou vyrostli, přesto nám 

vadí, že dřevěné dětské hřiště na náměstí v Hostomicích je tak 

ošklivé. Tedy ne, že by nebylo hezké. To ono je a určitě dalo 

stavitelům mnoho práce a stálo nemálo peněz, jenže… Podívali 

jste se někdy, v čem si zde musí předškoláci často hrát? 

Nedopalky cigaret poházené po zemi, odpadky, nejrůznější 

kresby na prolézačkách a rozbitý plot.  

Co s tím? Nejsme dospělí, takže to netušíme. Myslíme si ale, že 

pokud místo pro hry malých dětí hřiště slouží k ničitelským 

zájmům větších dětí, nemuselo se vůbec stavět a peníze se 

rovnou mohly vysypat do Chumavy. A to je velká škoda. 

Máte pro nás nějaký námět nebo byste nám jen chtěli něco sdělit? 

Pište nám na redakce@pcdrak.cz nebo telefonujte na 774 776 361. 

Stránku připravila redakce novin Ehmmm… 

Odpadky 

Povídá máma Pepíčkovi: „Tak už konečně vstávej! 
Přijdeš pozdě do školy.“ 
„Jen klid, mami. Škola je otevřená až do večera!“ 
 
Povídá doma malý Michal: „Ve škole jsem zlomil třídní 
rekord.“  

„A budeš ho muset zaplatit?“ ptá se starostlivě matka. 

Tajenka: Hostomice. 

http://www.zsplhostomice.cz/
http://www.pcdrak.cz/
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