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NAŠE ŠKOLA OPĚT VÍTĚZEM SOUTĚŢE ČESKÉ TELEVIZE 

Ostrava - Dne 27. 9. 2022 se uskutečnila televizní soutěţ “Uţ tam budem?“, které se zúčastnili 

naši „osmáci“ ve sloţení: David Kozák (kapitán), Anna Plešková, Tereza Horáková, Marek 

Sommer a František Jurajda. Také to jeli zdokumentovat jejich spoluţáci Michaela 

Mikulenková a Ondřej Vendelín Veselka spolu s jejich učitelem Karlem Jakešem. Naši ţáci se 

vydali brzy ráno do Dolních Vítkovic, aby se setkali s ţáky z Piště. 

 

Po příjezdu panovala v místnosti napjatá atmosféra. Všichni si jen povídali o tom, jaké bude téma a 

jestli to vyhrají. Natáčení probíhalo v Gongu, halách U6 (Malý svět techniky) a U13 (Velký svět 

techniky). Po asi třiceti minutách byli všichni soutěţící připraveni a natěšeni, a tak se začalo ve 

Velkém světě techniky. Tam se šel natáčet úvod do soutěţe, různé záběry a něco málo o soutěţících. 

Následně se vyhlásila přestávka a potom byla zahájena soutěţ. Nejdříve se hrály „Otázky“, na které 

byl vybrán náš kapitán. V hale by se atmosféra dala krájet. Na konci si všichni oddechli a náš tým 

oslavoval první vyhrané kolo. 
 

Následovala hra „Černá díra“. Tam soutěţila z našeho týmu Terka. Sice se v „Černé díře“ stala kolize, 

ale to nic nebránilo tomu, aby oba týmy nasbíraly všechny indície. 
 

Poté se zůstalo v hale U6. Tam byla další hra „Ţebříky a pytlíky“. Na ţebříky měl lézt Marek a pytlíky 

s nápovědami sbírala Anička. Kaţdý tým měl správně seřadit látky krystalické a amorfní. Náš tým 

vyhrál, jelikoţ jsme určili všechny látky v pytlících správně. 
 

Nato se připravovala týmová hra. Týmy měly za úkol poskládat funkční raketu z papíru a brčka. Bylo 

to napínavé. Náš tým ji dokončil a dali fouknout Markovi, aby raketa letěla. A letěla. Hra tedy 

skončila naším vítězstvím. Následoval oběd, měli jsme na vybranou ze dvou variant. 
 

Ke hře, kdy se z nádoby do odměrného válce dávaly brčky pěnové výplně do krabic, se přihlásil 

Franta. Bohuţel jsme tam my, „reportéři“, nemohli být, nebylo tam místo. Náš tým prohrál. 

Následovala cesta přes barevný tunel (neznám oficiální název; natočit to trvalo asi třicet minut), k 

„Piškvorkám“. Za náš tým hrála Anička. Ta od Davida získala během oběda tipy, kdyby se hrálo na 

pět. Jenţe se hrálo na čtyři. Pro nás bohuţel. 
 

Předposledním kolem pro oba týmy byla „Chemie“. Týmy odpovídaly na otázky podle tří moţností, 

které dostaly na výběr. Pro nás to znamenalo remízu. 
 

Poté se hrála „Osobnost“. Na věţi mohl stát pouze kameraman s reţisérem a soutěţící. Nikdo 

známého člověka podle indicií neuhádl. Z toho vyplývá, ţe náš tým vyhrál. Všichni byli hrozně 

šťastní. 
 

Nakonec šel náš kapitán do „Sprchy“. Odpovídalo se „ano“ nebo „ne“ na tři otázky. Naštěstí tým 

všechny otázky zodpověděl správně a získal všechny kufříky a s tím všechny ceny pro vítěze. Byly 

tam různé věci, například: dětské šampaňské, bonbóny, mobilní telefony,… ale i naši „reportéři“ 

dostali trička štábu a kníţku. Následně se šlo do Karoliny na jídlo a jelo se domů. 
 

         Pokračování na straně 2 

 



   …  

       

…  

 

Ještě je potřeba zmínit, ţe to není poprvé, co ţáci Základní školy Videčská vyhráli tuhle soutěţ. 

Poprvé se tak stalo 17. února 2020 s týmem, který jiţ nyní úspěšně studuje na středních školách. Kvůli 

covidu jsme pak dlouho na danou soutěţ nevyjeli, ovšem naše stoprocentní úspěšnost je zárukou, ţe se 

jí budeme nadále účastnit a neustále podporovat naše ţáky, kteří jsou moc šikovní a nadaní.  

 

Text: Ondřej Vendelín Veselka 

Foto: Michaela Mikulenková, Ondřej Vendelín Veselka 

 

 



 

RECENZE POČÍTAČOVÉ HRY: EURO TRUCK SIMULATOR 2 

Píše se rok 2012. Herní vývojáři z SCS 

Software se chystají vydat novou hru. Známou 

po celém světě. Řeč je o hře Euro Truck 

Simulator 2. Hra je, jak z názvu vyplývá, 

simulátor jeţdění kamionem po Evropě. 

Osobně tuhle hru hraju asi 5 let. Při staţení 

(hra není zadarmo, stojí cca 225 Kč, já jsem si 

koupil tzv. Zlatou edici, ta stojí kolem 217 aţ 

300 Kč, kde je i zároveň rozšíření na východ) 

si musíte udělat různá ověření, ţe hra je váţně 

vaše. Následně si musíte zaloţit účet na sluţbě 

Steam (pokud jiţ máte účet, můţete si hru 

koupit přímo na Steamu). Po nainstalování a 

po následném zapnutí si musíte zaloţit svůj 

herní účet, můţete jich mít i více. Na začátku 

vás to provede nastavením, tutoriálem a potom 

uţ můţete vyjet. Nachází se tu většina značek 

nákladních vozů a přívěsů i kamiony, které 

jsou dokonce licencovány (ţádnou licenci 

platit ovšem nemusíte). Pozadí, okolí, města a 

cesty jsou vymodelovány s maximální péčí. Ve 

hře si můţete kupovat garáţe, jezdit s 

kamionem (ostatně o tom ta hra je), upravovat 

vozidla,… je toho spousta. Můţete si taky 

dokupovat rozšíření mapy a nákladů. Za sebe 

svou hru hodnotím kladně 9/10, protoţe 

některé věci nejsou zas tak podle reality. 

 

 

 

Text , Foto: Ondřej Vendelín Veselka 

 



 

RECENZE KNIHY: BELLA A SEBASTIAN 

Tento příběh se odehrává za 2. světové války. 

Sebastián ţije v horách se svým dědečkem Césarem 

a nevlastní sestrou Angelinou. Nemají se moc 

dobře, Němci jim sebrali zbraně na lov zvířat pro 

obţivu, kaţdý týden tam pronásledují některé 

obyvatele a za kaţdou cenu jim musí Sebastiánova 

sestra dodávat chleba. V okolí se potuluje pes, který 

podle všeho dáví ovce. Sebastián ale nevěří tomu, 

ţe by tajuplné zvíře dávilo ovce a chce se s ním 

skamarádit. O tom, jak to všechno dopadne, si ale 

musíte uţ přečíst sami.  

Je to nádherná kníţka, plná hezkých záţitků, občas 

smutných, ale i přes to všechno dokáţe čtenáře 

dokonale vtáhnout do děje. 

Tato kniha má i stejnojmennou filmovou podobu, 

která je natočena velmi věrně podle ní. 

Román Bella a Sebastian bych doporučila dětem, 

které mají rády příběhy o psí lásce k člověku. 

Doporučený věk je od 10 let. Autor se jmenuje 

Nicolas Vanier. Pokud byste měli zájem o tuto 

knihu, tak je dostupná v Městské knihovně 

v Roţnově p.R. 

 

 

Text: Anna Plešková, Foto: internet 

RECENZE FILMU: ŠPUNTI NA VODĚ

Tento film byl natočen v Česku. Je to rodinná 

komedie, o které si myslím, ţe všechny pobaví. 

Rodinný ţivot totiţ dokáţe být někdy pěkná fuška. 

Příběh začíná, kdyţ rodiče dvou bratrů Igora a 

Davida chystají zlatou svatbu a za nimi přilétá 

jejich bratranec Ondra, který se vrací z Kanady 

zpátky do Česka. Igora a Davida tak napadne 

nápad, ţe pojedou na zlatou svatbu na kánoích po 

řece jen ve třech, tak jako za starých časů. Ale od té 

doby se toho hodně změnilo, například ţe Igor s 

Davidem jsou ţenatí a mají děti. Jenţe po sérii 

menších nehod a nedorozumění jejich drahé 

polovičky plány zatrhnou a místo toho natruc 

vyrazí na dámský cyklovýlet. Co teď? Sedět doma a 

starat se o děti? Ani náhodou. Pánové to nevzdají a 

na kánoe i tak pojedou a to i s dětmi. Celá rodina 

zaţije mnoho záţitků a dobrodruţství. 

Je to super film, který si můţete pustit se svou 

rodinou. Má plno vtipných scén a dokáţe vás i 

dobře rozesmát. Tento snímek má i pokračování v 

podobě seriálu, který se jmenuje Špunti na cestě. 

Film bych doporučila všem věkovým kategoriím. 

Rodinná komedie reţiséra Jiřího Chlumského 

nabízí vše, co Češi milují. Jednoduchý příběh 

přináší náloţ povedených vtipů, situace z běţného 

ţivota, s kterými se kaţdý dokáţe sţít, trochu toho 

napětí… 

 

Text: Tereza Horáková; Foto: internet 

 



 

ROZHOVOR S HERCEM KARLEM ZIMOU 

ANEB TO JE PTÁČEK, PAN DUCHÁČEK 

S hercem Karlem Zimou jsme se setkali v rámci soutěţe „Uţ tam budem“ v Ostravě. Jak dobře 

víte, tak jsme vyhráli a získali všechny ceny (viz úvodní strana tohoto čísla). Mých pět spoluţáků 

ze třídy 8. A porazilo tým z jedné školy v Moravskoslezském kraji. A co jsem dělal já? Pozoroval 

průběh natáčení a fotil spolu se svou další spoluţačkou, Míšou Mikulenkovou. Herec Karel Zima 

souhlasil, ţe s ním můţeme dělat rozhovor a o jedné z posledních přestávek jsme ho vyzpovídali. 

Vyprávěl nám o své roli Ducháčka v dané soutěţi a také o další práci i ţivotě. Já se ptal a Míša 

natáčela se souhlasem pana Zimy na mobilní telefon. WELL, LET´S GO… 

 

Takţe, pane Ducháčku, kolik je Vám let? 
Mně (pobaveně) je 50, ale vypadám omladěně. 

 

Takţe kulatiny? 
Takţe kulatiny, ale letos mi bude 51. 

 

Aha, v jakém měsíci? 
V prosinci, ale budu mít velkou oslavu, protoţe 

jsem minulý rok nemohl kulatiny pořádně oslavit, 

kvůli covidu. 

 

Tak to hodně štěstí, zdraví! 
Děkuji! (směje se) 

 

Jak jste se dostal k herectví? 
Já jsem to chtěl dělat úplně od dětství, takţe jsem 

uţ na základce prostě chodil do literárně - 

dramatickýho oboru, přednášel, dělal tanec, zpěv v 

takovým sboru na základce, chodil na klavír a 

pozoun a všechno, co souviselo s uměním. A taky 

do rozhlasu jsem chodil, do stanice malých 

reportérů uţ na základce. A potom jsem šel v 

patnácti na konzervatoř. 

 

Hrajete často v divadle? Popřípadě v jakém? 
No, hraju docela často, protoţe toho mám hodně, 

těch představení různých, ve kterých hraju, a to 

znamená, ţe jsem na "volný noze", coţ znamená, ţe 

nejsem v angaţmá jen v jednom divadle, které by 

mě platilo, ale hostuju v mnoha různých souborech, 

zájezdových skupinách, říká se tomu 

„administrativní představení”. Hraju asi v osmi 

nebo deseti představeních. Některý měsíc hraju 

10krát, někdy 8krát, ale někdy i dokonce 20krát. Za 

měsíc. 

 

Jak dlouho působíte v „Uţ tam budem?“ a baví 

Vás ten pořad? 
Hehehe. Tak já jsem v tomhle pořadu, který se 

předtím jmenoval „U6“, pak změnil název, tak jsem 

v něm uţ od samýho začátku. Myslím, ţe to je 8 let, 

co jsme poprvé začli natáčet, je to okolo 300 dílů, 

takţe je to docela sranda; vlastně kdyţ v kaţdým 

díle je 10 dětí, tak to vychází kolik? 

 

Hodně. Tři tisíce dětí. 
Správně, tři tisíce dětí tady soutěţilo. Coţ vlastně 

jako kdyby si člověk představil halu, kde je 3000 

dětí, tak je to hodně dětí. To uţ je jedna hokejová 

hala, vyprodaná. A ta druhá část otázky, jo, baví mě 

to, protoţe všichni ti lidi, se kterýma tady dělám, 

celý ten štáb, který se na tom podílí, tak za tu 

dlouhou dobu a za ten čas, jsme se hodně 

skamarádili a jsme taková jedna velká rodina. 

Vlastně nemám ani pocit, ţe jezdím do práce, ale za 

kamarádama. Samozřejmě, práce to je, ale člověk 

jako nemá nervy, nemá z toho trému a baví ho to. A 

to ţe ty děti jsou pokaţdý jiný, tak kaţdý ten díl je 

něčím originální a nový. 

 

Dobře, takţe díky za rozhovor. 
To uţ je všechno? Tak to je super, ţe tam nebylo 

nic intimního! Takţe taky děkuji. 

 

 
Tady jsem s Karlem Zimou při rozhovoru 

 

Text: Ondřej Vendelín Veselka 

Foto: Michaela Mikulenková 



 

PRÁCE NAŠICH DEVÁŤÁKŮ 

V tomto čísle jsem se rozhodl představit grafické práce našich ţáků v předmětu informatika. Konkrétně jsem vybral 

pozvánky na Halloween, který u nás proběhl 3. listopadu 2022. Ţáci devátých ročníků si večer do školy pozvali ţáky šestých 

ročníků a ukázali jim, jak má vypadat správná „strašidelná párty“. Předtím jim ovšem museli vytvořit pozvánky. Vybíralo se 

i z těchto 

 

 

 

Navíc na straně 3 je ještě další pozvánka na Halloween a plakát na charitativní akci (obě dole). O zmíněné charitativní akci 

Ţákovského parlamentu více v příštím čísle. Toť vše z informatiky od našich deváťáků 

 

Text: Karel Jakeš 

Grafika: Jiří Skalička, Matyas Vrečka, Adéla Vašková, Daniel Rára, Josef Richter, Vadym Reheyda, Vojtěch Šimša, 

Vojtěch Kozlovský, Michaela Stáňová 


