
Prázdniny pro nás znamenají většinou pohodu a klid. 

Jezdíme k moři, k babičkám, na výlety a odpočineme si 

od školy. Je sice pravda, že ve škole se něco naučíme, 

ale asi jen málokoho z nás to všechno tolik měsíců 

skutečně baví.  

Jen tak mimochodem – víte, proč vlastně ty naše 

milované letní prázdniny máme? Je to v podstatě velmi 

příjemný přežitek z minulých dob, kdy tady žilo spousty 

zemědělců. Děti totiž musely v létě pomáhat na poli. 

            

 

 

 

Ve škole to už pěkných pár dnů nevypadá jako ve 

škole. Všechno se uklízí, stěhuje, jezdí se na výlety. 

A my, žáci, jsme již jednou nohou mimo tu budovu, 

ve které jsme deset měsíců trávili možné více času 

než doma. 

Píšeme o prázdninách                  Foto: Kateřina Havelková  

Jak už to tak v každé základní škole bývá i tu 

naší každoročně opouští řada našich spolužáků 

z devátých tříd. Podívejte se proto s námi na 

jejich slavnostní ukončení povinného vzdělání 

a popřejme jim šťastné vykročení do života 

a mnoho úspěchů.  

Stužkování 9. tříd v roce 2014,  

foto: archiv ZŠ P. Lisého Hostomice  

Hráli jsme divadlo 
Hned dvakrát jsme 
v červnu hráli pro 
dospělé diváky a tě-
šili se z potlesku. 
Čtěte na straně 3. 

 

Prázdniny tedy nevznikly proto, aby si děti odpočinuly, ale kvůli tomu, aby mohly pracovat. Měly by se tedy zrušit 

nebo alespoň zkrátit? Rozhodně ne! Na co bychom se potom tolik těšily? Vždyť dětství máme přece jenom jedno. 

Nikola Hájková, Michaela Zárybnická, kat 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Proč jste si vybrala právě práci v knihovně? 

V knihovně v Hostomicích jsem již od roku 1976. Ta 

práce se mi vždy líbila – není jednotvárná, stále zde 

poznávám nové lidi. Nepůjčuji jen knihy, ale organizuji 

besedy a soutěže pro 

školy z Hostomic a Osova. 

Mám asi štěstí, protože 

moje práce je zároveň 

mým koníčkem. Byla 

náhoda, že zde bylo 

tehdy volné místo.  

Máte nějakou oblíbenou 

knihu?  

Spíše autory, mám ráda 

třeba Otu Pavla nebo 

Ivanku Devátou.  Myslím 

si, že jsem nečetla nic 

dvakrát. Většinou, když 

už vím, jak kniha do-

padne, nevracím se k ní. 

Mou oblíbenou knihou je ale „Školník Kulda je 

jednička“ od Jiřího Kahouna. Koupila jsem jí kdysi do 

knihovny a použila jsem jí pro přípravu besedy. Byla 

tak úžasná, že jsem jí četla svým dětem a dodnes z ní 

čerpám. 

Kolik máte knih v knihovně a odkud pocházejí? 

Přibližně tu máme 14 500 knih. Většinou je již 

objednávám přímo z nakladatelství. Mám například 

sedmidílnou monografii Berounska a Hořovicka, která 

vycházela postupně od roku 1928.  Píše se v ní také 

o Hostomicku a okolí. Najdete tu i originality – 

například, že první černý pasažér na železniční trati 

z Hostomic do Lochovic byl právě z našeho města. Je 

to asi nejcennější kniha, co tu máme. 

Jakou nejstarší knihu zde máte? 

Nejstarší máme historický román od Prokopa 

Chocholouška „Templáři v Čechách" z roku 1843.  

Které knihy si děti i dospělí nejvíce půjčují? 

Děti čtou nejvíce knížky o upírech. Vedou tedy horory 

a fantazy literatura. Je to prostě moderní. A malé děti 

mají rádi krtka a mašinku. To se nezměnilo. Dospělí 

nejvíce čtou beletrii. Ženy si potrpí na současné 

a historické romány a české detektivky. Muže zajímají 

knihy zaměřené na vá-

lečná fakta a samo-

zřejmě i detektivky.  

Mohou si lidé vypůjčit 

všechny knihy domů? 

Všechny ne, ty nejstarší 

už nepůjčujeme, nemu-

sely by to vydržet. 

A  také některé skutečně 

drahé publikace půjču-

jeme jen prezenčně.  

Na jak dlouho si lze 

knihy půjčit a kolik 

nejvíce najednou? 

Výpůjční doba jsou čtyři 

týdny. Čtenáři si mohou půjčit nejvíce šest knih, pokud 

je nestačí přečíst, mají možnost si je dvakrát 

prodloužit.  

Po jaké knize ještě do knihovny toužíte? 

Určitě bychom potřebovali český současný román.  

A sháním knihy o zdejším regionu, například kdyby 

někdo měl kroniku Hostomic – klidně ofocenou. Nebo 

od Karla Kazdy „Pověsti a staré tradice z Podbrdska“ 

z roku 1923.  

Co si myslíte o elektronických knihách? Nahradí 

jednou ty „vaše“ papírové? 

Zatím nedokáži soudit, jak se to ujme. Mezi mladými 

asi ano, ale co dospělí a hlavně důchodci? Tady 

v Hostomicích čtou především senioři. Takže u nás by 

se asi elektronické knihy zatím neuplatnily. Osobně 

doufám, že klasická kniha nikdy nezmizí. 

     Nikola Hájková  

Foto: Kateřina Havelková

 

 

 

Máme se čím chlubit. Naše město totiž má opravdový skvost. Je jím 165 let stará knihovna – nejstarší 

v okrese Beroun. My, školáci, ji známe velmi dobře, protože ji pravidelně navštěvujeme se svými 

pedagogy a řada z nás se díky tomu stala již stálými čtenáři. Rozhodli jsme se proto prozradit vám něco 

i o paní knihovnici Ireně Lisé. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hned dvakrát mohli v posledních týdnech obyvatelé Hostomicka shlédnout výkony malých herců Divadélka 

dětského herce PcDrak. Zatímco to první bylo určeno především členům Svazu tělesně postižených, 

smyslem druhého bylo udělat radost rodičům, prarodičům i dalším divákům z řad veřejnosti. Obě 

představení se konala v prostorách ZŠ Pavla Lisého Hostomice. 

 Malí herci předvedli pohádky O perníkové chaloupce, 

O Koblížkovi a O opravdovém princi a opravdové 

princezně. Zejména první dvě každý zná, avšak 

v úpravě, a především v podání našich spolužáků, 

vyzněla řada scén tak nějak vtipněji, než při ztvárnění 

dospělými.  

Perníková chaloupka byla ta ve verzi s Ježidědkem 

a snad všemi milovanou scénou, kdy „osoba“ na poli 

dělá, že je hluchá, aby zdržela dědka utíkajícího za 

dětmi poté, co strčily Ježibabu do pece. Hodně smíchu 

vyprovokovaly i situace, když Jeníček řekl s plnou pusou 

perníku: „To nic, to jenom větříček“. A vtipné byly 

i scény, ve kterých si princ Fridolín v pohádce 

O Opravdovém princi a opravdové princezně vybírá svou 

nastávající. Někteří malí umělci měli sice trému, ale 

stejně své role zahráli úžasně. Klidně by to mohli 

všechno zahrát znovu a rádi bychom se podívali.  

Hned po zahájení nového školního roku bude Divadélko 

dětského herce PcDrak MgA. Kateřiny Havelkové nabírat 

 

 

 
Ve školní družině nedávno vypukl divadelní konkurz na 

pohádku O Červené Karkulce! Pořádal ho herec 

a moderátor Otta Tesař. Tento starší vtipný pán si vždy 

pozval na podium několik dětí. Rozdal jim role, řekl, co 

mají dělat a pak už bylo jen na nich, jací herci z nich 

budou. O každou z rolí – vlka, Karkulku, maminku, 

babičku a myslivce – bojovalo šest dětí.  Nakonec byl 

složený soubor, který pohádku zahrál. 

Ottovi Tesařovi pomáhala s Červenou Karkulkou mladá 

slečna Diana Lisá, která byla u nás v družině na praxi 

(určitě víte – bydlí v Hostomicích a ještě v loňském 

školním roce byla naše spolužačka).                Róza Jírová 

HERECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V HOSTOMICÍCH 

nové členy, a to sice již tradičně mezi žáky ZŠ Pavla 

Lisého Hostomice a nově i mezi žáky MŠ a ZŠ Osov. Další 

informace a přihlášku najdete na www.pcdrak.cz. 

Nikola Hájková, Róza Jírová 

 

Perníková chaloupka: nad oponou zleva Armin Maršálek a Líza 

Jírová, dole Karolína Kozlová a Ema Pišková. Foto: Jan Piška 

 

Termín: 7. – 11 července                Téma: Pohádky naruby 

Sraz každý den mezi 7.00 a 8.30 hod. v ZŠ Pavla Lisého 

Hostomice, odchod dětí mezi 16.00 a 17.00 hod. Obědy 

zajištěny ve školní jídelně. Cena: 1590 Kč za celý turnus, 

400 Kč/den. Nutná domluva předem. 

Zábava a legrace v rolích pohádkových i moderních hrdinů 

se snoubí s nenásilnou formou podpory rozvoje fantazie, 

umění komunikace a budování vztahů. Ústředním 

tématem tábora je vymýšlení vlastní hry a její herecké 

ztvárnění.  

Kontakt: tel.: 774 776 361, e-mail: khavelkova@pcdrak.cz 

7. – 11. ČERVENCE 
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plakáty a odvedla nás k velké řezačce. Tady jsme si mohli 

naše plakáty oříznout na jakoukoli velikost.  

Lukáš Bíma, Michaela Zárybnická  

 

Ilustrační fotografie 

Vytisknout noviny není zase tak jednoduché, jak si mnozí myslí. Zjistili jsme to na exkurzi ve školicím 

typografickém centru REPROMAT v Hořovicích, které jsme nedávno navštívili s kolegy z redakce časopisu 

Školní Popcorn 2. ZŠ Beroun. 

Michaela Zárybnická ořezává plakát. (Vzadu kolegyně z redakce 

Ehmmm…Nikola Hájková a Adam Balej z 2. ZŠ školy Beroun.)  

                                                          Foto: Kateřina Havelková 

 Nejprve nám vedoucí centra Helena Dušková promítla 

prezentaci a vysvětlila nám, jak se vlastně na papír 

přenáší barva. Při ofsetovém tisku (a nejen při něm) se  

 

Foto: archiv ZŠ P. Lisého Hostomice 

používají jen čtyři základní barvy (purpurová, modrá, 

žlutá a černá). Každá z nich je nanášena samostatně na 

zvláštní desce a navíc je přitom vše ještě zrcadlově 

obráceno. Tisk totiž funguje na základě vzájemného 

odpuzování vody a tiskové barvy, která je mastná. Pružná 

deska, na které jsou fotografie a texty, projede ve stroji 

válečky, které ji navlhčí. Voda ale zůstane jen na těch 

částech, které nemají být obarveny. Deska pak putuje 

k dalším válečkům. Na ně již teče barva, která obarví 

části, jež na desce zůstaly suché. Na závěr se vše 

v podstatě obtiskne na papír – opět samozřejmě s pomocí 

ofsetového válce. Právě proto je vše na deskách 

zrcadlově obráceně – princip je totiž stejný jako třeba 

u razítka.  

Když jsme vyzkoumali barvy, šli jsme do haly, kde se 

tisknou noviny, knihy a mnoho dalších věcí. Helena 

Dušková nám ukázala obrovskou tiskárnu a vysvětlila, jak 

funguje. A pak přišlo to nejlepší – mohli jsme si vybrat 

plakáty a odvedla nás k velké řezačce. Tady jsme si mohli 

naše plakáty oříznout na jakoukoli velikost. 

Michaela Zárybnická, kat 

Obyvatelé Hostomic se před měsícem v okolí školy asi 

nestačili divit. Určitě si mysleli, že se zdejší děti ráno 

přinejmenším nestačily učesat. V pátek 30. května se 

totiž k příležitosti nedělního dne dětí konal na 

hostomické základce Den šílených účesů, který byl 

uspořádán na podnět žáka 9. ročníku Patrika Sokola 

a zbytku školního parlamentu. 

Děti i učitelé pustili uzdu své fantazii a na svých 

hlavičkách vykouzlili roztodivné kreace. Škola se hemžila 

nejrůznějšími parukami, vlásky nastříkanými barevnými 

spreji a rozličnými vlasovými doplňky.  

Porota složená ze samých odborníků na vlasový styling, 

ve které samozřejmě nechyběl ani ředitel školy, vybrala 

v každé třídě několik jednotlivců, jejichž účesy vynikaly 

nad ostatními a ocenila je diplomem i sladkou odměnou. 

Zkrátka však nepřišly ani celé zúčastněné třídy a jejich 

učitelé.  

Den se vydařil a všichni si ho náležitě užili. 

Mgr. Ivana Ševčíková 

 

 

Seznam oceněných:  

1.A:  Kuba Černý, Armin Maršálek; 1.B: Eliška Blahnová, 

2. tř.: David Maussilli; 3. tř.: Faustýnka Klozíková; 4. tř.: 

Lukáš Rabiňák, Standa Krotil, Jakub Souček; 5. tř.: Jana 

Barešová, Honza Fatka;, 6. A: Honza Spousta; 6. B: Eliška 

Hálová, Adéla Horáková; 7. A: Eda Šuster;  7. B Terka 

Biskupová, Martin Kácha; 8. tř.: Vašek Bareš, David Malý. 

 

Za excelentní vlasové kreace patří poděkování i třídním 

paní učitelkám prvních tříd, 2., 4., 5. a 7. A třídy. 

Mgr. A. Šimonová 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Odborná porota vybrala počátkem června nejkrásnější kresby a malby autorů odeslané nebo odevzdané 

do výtvarné soutěže, kterou již tradičně pořádá ZŠ Pavla Lisého Hostomice.  

V letošním roce žáci základních škol zpracovávali téma 

„Krajina mého srdce“ a nutno uznat, že některé práce 

byly opravdu zdařilé. Při vybírání pěti nejlepších autorů 

v každé ze tří soutěžních kategorií to porota neměla 

jednoduché.     Mgr. Ivana Ševčíková, koordinátorka projektu 

 

1 

2 

1. kategorie: žáci 1. až 3. ročníku 

1. Dora Bílková, Dobřichovice 

2. Natálie Bělíková, Dobřichovice 

3. Tereza Cajthamlová, Hostomice 

4. Oliver Jaroš, Hostomice 

5. Natálie Knapešová, Hostomice 

Soutěžilo více než 20 žáků. 

 

 

 

 

2. kategorie: žáci 4. až 6. ročníků 

1. Lucie Doubravová, Hostomice 

2. Nikola Krulichová, Hostomice3. 

Jakub Bäumel, Tmaň 

 

 

 

3. kategorie: žáci 7. až 9. ročníku 

1. Kristýna Klimtová, Hostomice 

2. Kateřina Obořilová, Hostomice 

3. Nikola Holá, Hostomice 

4. Martin Hanko, Hostomice 

5. Eliška Pflegerová, Hostomice 

Soutěžilo více téměř než 30 žáků. 

 

 

 

 

 

 

Nikola Holá, 7. třída 

Tereza Cajthamlová, 3. třída 

Kristýna Klimtová, 9. B 

Kateřina Obořilová, 8. ročník 

4. Kateřina Šebková, Hostomice 

5. Aneta Šmejkalová, Hostomice 

Soutěžilo více téměř než 30 žáků. 

 

Kateřina Obořilová,  

8. třída 

Nikola Krulichová, 5. třída 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uprostřed náměstí stojí dvě velké dvoupatrové 

budovy. Z hlavní ulice jsou spojeny nízkým domkem, 

v němž je tabák a bankomat. A z druhé, tedy 

z pohledu od autobusového nádraží a restaurace 

U Frajerů, mezi nimi stojí transformační stanice.  Na 

první pohled se tak zdá, že jde vlastně o jeden 

objekt. Ano, hádáte správně, první z budov – ta, 

která již přímo volá po nové fasádě, je pošta.  

My bychom se však rádi trochu více věnovali té druhé 

šedivé. Ta v sobě totiž skrývá nejen mateřskou 

školku, ale také hasičskou zbrojnici. Jak jsme zjistili, 

za dvěma obrovskými garážovými vraty parkují 

hasičská auta. Je mezi nimi například bezmála 

čtyřicet let stará Tatra T – 148 CAS 32 s objemem 

cisterny 6 000 litrů nebo o něco mladší Škoda 706 

s vysokozdvižnou plošinou, přičemž rameno dosáhne 

až do výšky 20 metrů.                                Róza Jírová 

 

Foto: Kateřina Havelková 

Noviny Ehmmm… pro vás v rámci kroužku žurnalistiky PcDrak MgA. Kateřiny Havelkové připravily žákyně  
ZŠ Pavla Lisého Hostomice: Nikola Hájková, Róza Jírová a Michaela Zárybnická.  
Layout: PcDrak, Noviny vycházejí měsíčně (někdy se to však nepodaří) elektronicky na www.zsplhostomice.cz, 
www. hostomice.cz, www.pcdrak.cz.   
Kontakt: tel.: 774 776 361, e-mail: khavelkova@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! 

 
Každý novinář, který chce psát dobré reportáže, by měl 

umět vnímat tzv. pod čarou. Ale je to velmi těžké. 

Přesvědčili jsme se o tom sami na našem výletě po 

Hostomicích, kdy jsme měli za úkol „poslouchat“ 

atmosféru a soustředit se na věci, kterých bychom si asi 

normálně ani nevšimli. Předmětem našeho zkoumání 

vlastní pozornosti byla především tři místa: hřbitov, 

louka a pole kousek za vypuštěným rybníkem a náměstí.  

Na hřbitově se mi moc nelíbilo, protože mě to prostřední 

děsilo. Na druhou stranu tam ale bylo veselo. Všude byly 

hezké květiny a dekorace na náhrobcích. A hlavně – byl 

tu báječný klid.  

Prošli jsme Hostomicemi kolem školy dolů 

k vypuštěnému rybníčku a pokračovali jsme dále do polí. 

Usadili jsme se mezi břízkami a dívali se na školu 

zespoda – vypadala odsud jinak, protože byla vidět jen 

její novější část. Moc nám do té krajiny nezapadala. 

Když jsme se však dívali do polí, směrem k Beštínu a 

Bezdědicím, bylo to jiné. Foukal mírný vítr a zpívali 

ptáčci. Občas se z dálky ozýval štěkot psa, ale jinak tu 

bylo nádherně ticho.  

 

Nakonec jsme se vrátili do Hostomic a šli na náměstí. 

Usadili jsme se na lavičky u dětského hřiště a mlčeli. Na 

to, že bylo teprve šest hodin večer, tu byl až podivný 

klid. Rušily ho jen děti, které hráli na travnatém 

prostranství mezi hřištěm a hasičárnou vybíjenou. 

A občas i nějaké auto, které jelo odněkud někam. 

Chodníky však byly prázdné, všichni byli asi doma nebo 

v nedalekých hospodách.  

Pro mne jsou Hostomice malé, tiché, ale útulné město. 

Dospělí by možná řekli: Hotový balzám na nervy. 

Nikola Hájková 

 

Kreslíte komiksy a potěšilo by vás, kdyby je všichni viděli? Malujete, fotografujete nebo rádi píšete? Chtěli byste si 

zkusit, jaké to je být novinářem či spisovatelem? Můžete s ními tvoři Ehmmm…, psát knihy i básničky. Rádi vás přivítáme 

ve školním roce 2014/2015 v našem kroužku žurnalistiky a literární tvořivosti PcDrak.  

Bližší informace na tel.: 774 776 361, e-mailu khavelkova@pcdrak.cz či na www.pcdrak.cz. 

 

http://www.zsplhostomice.cz/
http://www.pcdrak.cz/
mailto:khavelkova@pcdrak.cz
http://www.pcdrak.cz/
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