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INFOŽELVÍK 

„Kdo víno má a nepije, kdo 

hrozny má a nejí je, kdo ženu 

má a nelíbá, kdo zábavě se 

vyhýbá, na toho vemte bič a 

hůl, to není člověk, to je vůl.“ 

-Jan Werich 
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 Martina Sáblíková 
Česká olympijská závodnice 

Aplikace o fázích Měsíce 

Nádoba s hlínou a žížalami v naší škole 

Kanada 
Zeměpisný pořad o Kanadě 

Vermikompostér 

 

Aplikace 

Editorial 
Tématem tohoto čísla jsou zajímavé osobnosti, 

činnosti a něco málo z dění ve škole. Na titulní a 

poslední stránku jsme umístili fotky filmových 

ikon—poznáte, kdo to je? Pokud ne, těšte se na 

příští číslo, které bude filmové (a předprázdnino-

vé). 

Přejeme pěkné čtení! 
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01 Buďte sami sebou 

Ředitel naší školy, pan Mgr. Pavel Rafaj 

Milí čtenáři. Je pro mě ctí, že vás mohu oslovit na stránkách Infožel-
víka, časopisu školy, ve které jsem prožil krásných 23 roků. V sou-
vislosti s tím si uvědomuji, jak čas nekompromisně utíká. 

Do základní školy jsem nastupoval jako prvňáček v roce 1962. Od té 
doby se škola stala mým osudem. Když jsem chodil do 5. třídy, pro-
hlásil můj třídní učitel, že bych mohl být ředitelem školy. Už tenkrát 
jsem měl jasno o své budoucí profesi. Samozřejmě jsem nemířil tak 
vysoko, chtěl jsem se prostě stát učitelem. Po základce jsem vystu-
doval gymnázium, pak pedagogickou fakultu a hned po skončení 
studia v roce 1980 se mi splnil klukovský sen a nastoupil jsem jako 
učitel do školy v Nové Cerekvi. V roce 1995 jsem přijal pozici zá-
stupce ředitele na pelhřimovské základní škole Na Pražské a od ro-
ku 1999 jsem nepřetržitě řídil naši Základní školu Krásovy domky. 
Zda a jak se mi to dařilo, musí posoudit jiní. 

Za tu dobu se svět neskutečně změnil. Když jsem jako kluk lezl po 
stromech a vymýšlel s kamarády lumpárny, ani v nejmenším jsem 
netušil, že auta, počítače a mobily se stanou běžnou a neodmysli-
telnou součástí lidského života. Se svým prvním počítačem jsem se 
učil pracovat ve svých 40 letech a s mobilem ještě o 5 let později. 
Tím chci jenom říct, že pokrok se nedá zastavit a člověk musí být 
připraven na to, že se bude učit celý život. I vy nepochybně zažijete 
spoustu změn. 
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Jsem vděčný osudu, že jsem mohl svůj profesní život strávit mezi 
vámi, příslušníky nejmladší generace. V tom kolotoči, kdy každý rok 
opouštějí školu žáci 9. ročníku a místo nich nastupují noví prvňáčci, 
jsem se cítil pořád mladý. I když pravda je samozřejmě jiná. 

Vy máte před sebou prakticky celý život. A záleží jenom na vás, jaký 
bude. Chtěl bych vám popřát, aby se vám splnily vaše sny, abyste 
byli šťastní ve svém osobním životě. A aby se vám dařilo i ve škole a 
jednou z vás vyrostli moudří, čestní a pracovití lidé. Jděte krok za 
krokem, nelekejte se překážek a nenechte se odradit neúspěchem. 
Přeji vám, abyste kolem sebe měli kamarády, na které se můžete 
vždy spolehnout. 

Kdysi jsem četl citát, 
ke kterému se často 
vracím, a který pova-
žuji na základě svých 
zkušeností za velmi 
trefný a pravdivý: 
„Nejde o to, mít 
úspěch. Jde o to, být 
dobrý. Ale především 
jde o to, být sám se-
bou.“ Proto buďte sa-
mi sebou, buďte dobří. 
A úspěchy se určitě 
dostaví. 

 

S úctou Pavel Rafaj 
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02 Rozhovor                

s pilotem 
Zeptali jsme se pilota vojenského letadla Davida Sochac-
kého na jeho zkušenosti. 
 
Jak dlouho létáš? 
 Létám víc než 10 let. 
 

Jak vysoko létáš? 
 Létám až do výšky 10 000 metrů. 
 

Jak rychle létáš? 
 Průměrná rychlost, kterou létám, je až 650 km/h. 
 

Kde létáš: 
 Většinou létám nad územím České republiky. 
 

S čím létáš? 
 Nejdříve jsem létal v cvičném letadle, nyní v modelu L-150.  
 

Co musíš mít na sobě? 
 Musím na sobě mít speciální nehořlavý oblek a pilotní helmu. 
 

Co děláš, když je na letadle porucha? 
 Pokud to jinak nejde, vystřelím se se sedačkou letadla ven. 
 

Kde přistáváš? 
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 Přistávám na vojenských letištích. 
 

Kam jsi nejdál letěl? 
 Nejdále jsem letěl do Velké Británie. 

Je ti v letadle teplo:? 
 Ne není, je tam klimatizace. 
 

Nemáš hlad ve stíhačce? 
 Ne, před letem se musíme najíst. 
 

V jakých zemích jsi sloužil? 
 V Německu, Švédsku, Velké Británii a v Iráku. 

-vaclav- 
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03 Rozhovor s             

Danielem Matějkou 

Zeptali jsme se pana faráře Daniela Matějky, jezdícího ve stříbr-

ném větru s logem TenSingu (sborový zpěv), na pár otázek. 

Co tě vedlo k založení TenSingu? 

 Potřeboval jsem zabavit partu lidí, kteří byli už moc velcí na Člově-

če nezlob se. 

 

Co všechno tvoje práce obsahuje? 

 Moje práce je velmi pestrá, od sezení nad velmi starými knihami 

po hraní fotbalu s dětmi. 

 

Jaký máš názor na LGBTQ+? 

 Jsou to lidé, kteří si nevybrali, koho mají rádi. Přeju jim, aby jim 

společnost umožnila žít mezi námi.  

 

Na jaké nástroje hraješ? 

 Na hudební. Například na kytaru, klavír, trumpetu… 

 

Jaké písničky se hrajou v TenSingu? 

 TenSing by měl hrát soudobou hudbu, ale ten náš hraje hlavně pís-

ničky ze 60., 70. a 80. let.  
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Jakou školu jsi vystudoval? 

 Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích a Evangelickou teo-

logickou fakultu na Karlově univerzitě. 

 

Jaké máš záliby? 

 Muzika, ježdění na kole a štípání dřeva. 

 

Jaká je tvoje nejoblíbenější píseň? 

 Z českých mám rád písničky od Suchého a Šlitra. Nejradši mám asi 

„Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě“. 

 

Děkujeme za rozhovor -pavel- a -zety- 
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04 Streetdancový    

rozhovor 
Zeptala jsem se spolužaček Aničky, Laury a Káji na několik otázek 
o streetdancu, na který chodí k trenérce Gábině Svobodové. 
 

Co je to vlastně streetdance? 
 Anička: Jsou to drsné tance. 
 Laura: No, to jsou tance, které jsou rychlé a dáváš do toho ten  
 rytmus 
 Kája: Jak bych to vysvětlila, je to prostě tancování. 
 

Jak dlouho chodíte na streetdance? 
 Anička: Chodím tam první rok. 
 Laura: Chodím tam druhým rokem. 
 Kája: Já prvním rokem. 
 

Jak jste se dostaly ke streetdancu? 
 Anička: Prvně jsem chodila na latinsko-americké tance, pak mě to  
 přestalo bavit, rok jsem nikam  nechodila, a pak mě mamka  
 přihlásila na streetdance. Streetdance mě baví víc než  
 latinsko-americké tance. 
 Laura: Mně to řekla kamarádka, zajímalo mě to, a tak mě tam  
 mamka přihlásila. Baví mě to víc než latina. 
 Kája: Chodím tam díky své sestře. Chodila tam a tak jsem to chtěla 
 zkusit taky. 
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Už jste byly na nějaké soutěži a měly už jste nějaké vy-
stoupení? 
 Anička: Na soutěži jsem nebyla nikdy, vystoupení jsme měly v  
 divadle v pondělí 2.5.2022. 
 Laura: Měly jsme vystoupení 2.5.2022. 
 Kája: Vystoupení jsme měly, ale na soutěži jsem ještě nebyla. 
 

Teď bych se vás chtěla zeptat na několik otázek ohledně 
vaší trenérky Gábiny.  
 

Je na vás hodná? 
A musí na vás někdy křičet? 
 Anička: Je na nás hodná, ale někdy na nás křičí. 
 Laura: No, někdy jo, ale ona když křičí, tak to znamená, že se 
 máme zlepšit nebo když zlobíme. Je hodná. 
 Kája: Na zlobily křičí, když nedávají pozor, ale jinak je na nás moc 
 hodná. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhrála už Gábina nějakou medaili? 
 Anička: Asi ano. 
 Laura: Vyhrála jich snad padesát. 
 Kája: Jo. Ta jich má spoustu. 
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Kolikrát týdně máte trénink a máte i jiné trenérky než 
Gábinu? 
 Anička: No, máme trénink dvakrát týdně a ještě mám trenérku  
 Adélku. 
 Laura: No, vlastně v pondělí máme Gábinu a ve čtvrtek máme 
 Áďu. 
 Kája: Jo, máme i jiné trenérky než Gábinu a trénink máme dvakrát 
 týdně. 
 

Máte nějaký taneční vzor? 
 Anička, Laura, Kája: Gabču. 
 

Čeho byste chtěly ve streetdancu dosáhnout? 
 Anička: Chtěla bych dosáhnout až ke hvězdám. 
 Laura: No, já bych chtěla určitě dosáhnout hodně, vyhrávat  
 medaile a tak. 
 Kája: Soutěžit a mít medaile. 
 

Na jaké písničky tancujete? 
 Anička, Laura, Kája: Třeba na Cono nebo Ice-cream. 
 
V jakém oblečení tancujete? 
 Anička: V čemkoliv. 
 Laura: V topu a kraťasech. 
 Kája: Ve sportovním. 
 

Od kolika let si myslíte, že můžeme začít chodit na stree-
tdance? 
 Anička: Od té doby, kdy začneš chodit. 
 Laura: Od šesti let. 
 Kája: Klidně od tří let. 
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Jaké dovednosti bychom měli mít, pokud chceme chodit 
na streetdance? 
 Anička: No.. být pružný a aktivní. A musíš si věřit. 
 Laura: No, musíš mít talent a tak.. 
 Kája: No, prostě musíš umět vnímat hudbu. 
 

Jste po tréninku spíše unavené nebo máte více energie? 
 Anička: Mám víc energie. 
 Laura: Jsem hrozně unavená. 
 Kája: Jsem unavená. 

Myslíte si, že vám streetdance pomáhá udržet si fyzičku? 
 Anička: Myslím, že ne. 
 Laura: Jo. 
 Kája: Jasně. 
 
Přeji vám samé úspěchy, ať se vám ve streetdancu daří a ať se splní 
vaše sny. 
 
Děkuji za rozhovor. -linda- 
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05 Taekwondo 

Zeptala jsem se nejúspěšnějšího trenéra korejského umění sebe-
obrany taekwonda Petra Lacka na pár otázek.  
 

Jak jste se dostal ke trénování? 
 Dalo by se říci, že jako slepý k houslím. Protože jsem nikdy tréno-
vat nechtěl, chtěl jsem závodit, vyhrát Olympiádu, takže jsem cvičil. 
Potom když mi bylo 17 jsem na závodech ve Slovinsku vyhrál seni-
orskou kategorii (byl jsem tam nejmladší). No a druhý den jsem ja-
ko 58 kilový bojoval v kategorii bez rozdílu vah a ve finále jsem do-
stal KO od kluka který měl 98 kg. Takže jsem už nemohl závodit a 
proto jsem začal trénovat.  
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A proč jste si vybral právě taekwondo, a ne něco ob-
vyklejšího, třeba fotbal?  
Fotbal jsem hrál, ale nešel mi a taky mě moc nebavil, protože jsem 
se jediný z týmu snažil a ostatní se nesnažili a to mě štvalo, protože 
mi to kazili. Potom jsem chvilku hrál házenou, to mi taky moc ne-
šlo, protože to byl také kolektivní sport. No a ve škole jsem byl šika-
nován, proto jsem chtěl dělat nějaký bojový sport.  
 

Co považujete za největší úspěch vašeho týmu TKD La-
cek?  
Těch úspěchů je několik, mezi ty největší patří například bronzová 
medaile Terezy Novákové ( Schindlerové) z Mistrovství světa roku 
2013, 4.místo oddílu na Mistrovství Evropy klubů, nebo že Domini-
ka Hronová a Iveta Jiránková jezdí po Grand Prix. Také opravdu vel-
ký úspěch je 5.místo Ivety Jiránkové z Mistrovství světa seniorů a 
co já považuji za úplně největší úspěch, je stříbrná medaile Jakuba 
Skořepy na Univerzitním mistrovství Evropy.  
 

Máte i jiné záliby, co rád děláte?  
Řekl bych, že spíše ne, protože na to nemám moc čas. Jediné čemu 
se ještě věnuji, je teď aktuálně přestavba mého domku, který jsem 
asi před dvěma lety koupil. To mě baví.  
 

Máte nějaký trenérský vzor?  
Trenérský vzor co se týče taekwonda je španělský trenér Ireno Far-
gas. A druhý velký vzor je trenér Martiny Sáblíkové, Petr Novák.  
 

Kdy vznikl klub TKD Lacek?  
To vím úplně přesně, bylo to 19.5.1995. Ale tenkrát jsme se jmeno-
vali TKD Humpolec, v roce 2008 jsme přenesli sídlo do Pelhřimova. 
No a jelikož Humpolec přestal trénovat, tak jsme chtěli klub pře-
jmenovat a některý z rodičů přišli s návrhem, že by se klub mohl 
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jmenovat jako v Německu po trenérovi, takže TKD Lacek.  
 

Převažuje u vás v týmu spíše klučičí nebo holčičí  
osazenstvo?  
Nevím jak se to stalo, ale jsme holčičí oddíl. Je normální poměr na 
tréninku 12-25 holek ku zhruba 2 klukům, když se sejde více jak 2 
kluci, tak je to super. Asi je to tím, že kluci hrají spíše fotbal, florbal a 
takové ty kolektivní sporty.  
 

Jezdíte na nějaká trenérská školení? 
Přímo jako na trenérské škole úplně ne, protože jich moc není, mám 
ale klučovskou licenci druhé kategorie. To znamená, že kromě 
Olympiády můžu koučovat jak na Mistrovství světa, tak na Grand 
Prix a na Mistrovství Evropy. Mám trenérskou dvojku, měl jsem i 
jedničku. Pro lepší pochopení, ve fotbale bych mohl vést prvoligový 
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klub. S trenérskou dvojkou, kterou mám ale teď, bych prvoligový 
tým, třeba Slavii, vést nemohl.  
 

Jsou nějaké zahraničí turnaje, kam se rád vracíte? 
 Já se rád vracím skoro všude do ciziny, protože taekwondisté jsme 
jedna velká rodina a spousta trenérů a organizátorů jsou moji ka-
marádi. Takže se s nimi rád potkávám, protože jak už jsem říkal, 
nemám tady čas na moc věcí, proto ani tady po republice moc ka-
marádů nemám. Moji kamarádi jsou převážně trenéři taekwonda v 
cizině.  
 

A proč byste doporučil někomu, aby zkusil taekwondo?  
Protože jsme  fajn parta, je s námi legrace, naučí se bránit i když 
klasickou sebeobranu neučíme, ale učíme princip boje. Ale kdyby 
vás někdo napadl, tak ty principy boje se dají použít.  
 
Děkuji za rozhovor. 

-lari- 
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06 Antické báje 

Na přednášku o an-
tických bájích přišla 
do 6.tříd Hana Zrno 
Vondrů z pelhři-
movského muzea. 
Už jste někdy slyšeli 
pojem antické báje? 
Ti co ještě ne, tak si 
tento článek rozhod-
ně přečtěte. Báje, 
neboli  pověsti,  jsou 
například o lásce, 
moudrosti, stateč-
nosti, ale i o strachu 
a nenávisti. My má-
me v této době také 
své bohy, např. Bo-
ha, Buddhu atd. Ale 

v Římě a Řecku vlád-
lo mnoho bohů, kte-
ří sídlili na hoře 
Olymp. Znáte třeba 
Dia nebo Pro-
méthea. 
Zeus je vládce nebe, 
země, blesků a hro-
mů. Jeho znaky jsou 
býk, blesk, dub. Také 
má za manželku Hé-
ru, která je ochrán-
kyně rodiny. Jejich 
děti byly Héfaistos, 
Áres, Hébe a Ei-
leithýia. 
Artemis je bohyně 
lesa, ochránkyně 

lesů a divoké zvěře. 
Její znaky jsou luk a 
šíp. 
Pallas Athéna je bo-
hyně války, ale také 
moudrosti a strate-
gie. Její znaky jsou 
sova, hadi, 
zbroj ,helma. 
Celá přednáška se 
mi velmi líbila. Moc 
děkujeme paní uči-
telce Havránkové, že 
nám takto zpestřila 
den a také paní z 
muzea, která  nám o 
všem poutavě vy-
právěla. 

-nely- 
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07 Projekt            

„Čtení pomáhá“ 
Zdeněk Svěrák vy-
myslel projekt „Čtení 
pomáhá“, který kaž-
dý rok rozdělí na 
charitu 10  mil. Kč.  

Na webu 
www.ctenipomaha.cz 
si z nabídky vybereš 
knihu, která tě zají-
má. Knihy jsou rozdě-
leny do tří kategorií 
podle věku. Po pře-
čtení si uděláš test, 

čtyři otázky, které 
musíš  do čtyř minut 
zodpovědět. Na test 
máš tři pokusy. Když 
test zvládneš, dosta-
neš kredit 50 Kč. Tyto 
peníze pak můžeš 
darovat na charitu 
podle svého výběru. 
Já jsem peníze získa-
né z projektu darova-
la například na výcvik 
vodícího pejska pro 

nevidomé a na pod-
poru záchranné sta-
nice pro zraněná zví-
řátka. Na stránky 
www.ctenipomaha.cz 
také chodím pro in-
spiraci, jakou knížku 
bych si mohla přečíst. 
Můžeš si vybrat třeba 
všechny díly Harryho 
Pottera, Malé ženy, 
Malého prince nebo 
Robinsona Crusoe.  

 

Takže jestli rádi čtete, hurá do toho! Zdroj: www.ctenipomaha.cz 

-linda- 

http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
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08 Daniel Vávra 

Daniel Vávra je známý jako český vývojář her. Projdeme jeho kari-

érou od začátku až do konce. 

Illusion Softworks / 2K Czech 

V roce 1998 byl přijat 

do firmy Illusion Soft-

works jako 2D grafik. 

Jeho první projekt 

byla hra Hidden & 

Dangerous. Dalším 

projektem byla svě-

toznámá hra Mafia: 

The City of Lost Hea-

ven. Podílel se na ní 

jako hlavní designér, 

scenárista a režisér. 

Později se stal nej-

známějším zaměst-

nancem Pražských 

Illusion Softworks. 

Spolupracoval též na 

hře Wings of War, 

která byla vydaná 

v roce 2004. Poté 

pracoval na projektu 

Hi-Tech, který byl 

později zrušen. Jeho 

poslední hra pro 

Illusion Softworks 

je Mafia II. Během 

vývoje Mafie 2 byla 

firma koupena v ro-

ce 2007 společností 2

K Games, která ji pře-

jmenovala z Illusion 

Softworks na 2K 

Czech. Na rozdíl od 
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Warhorse Studios 

V roce 2011 spoluza-

ložil firmu Warhorse 

Studios, která 13. 

února 2018 vydala 

RPG hru Kindom Co-

me: Delivernace, rea-

listické historické 

RPG z pohledu první 

osoby, s otevřeným 

realistickým světem, 

souboji a jízdou na 

koni. Přes ob-

chod Steam se pro-

dalo přes 300 tisíc 

kopií hry během prv-

ních dvou dnů od 

vydání. Rok po vydá-

ní KC:D společnost 

Warhorse oznámila 

dva miliony proda-

ných kopií.  

předchozích titulů 

pro tuto hru napsal 

scénář, ale na tvorbě 

hry se mohl podílet 

minimálně, Vávrovo 

příběhové zakončení 

hry bylo poté z ame-

rické strany ještě 

před jejím vydáním 

kontroverzně pozmě-

něno. Ještě během 

vývoje Mafie 2 pra-

coval na scénáři 

k Mafii III, ten byl ale 

zrušen, v roce 2009 

Vávra z 2K Czech 

odešel.  

-maty- 
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09 Martina Sáblíková 

Narodila se v novém 
městě na Moravě, 
ale dnes žije se svou 
rodinu ve Žďáru nad 
Sázavou. Martina 
Sáblíková je naše 
moc dobrá olympij-
ská závodnice,  která 
nedávno vyhrála v 
Pekingu  bronzovou 
medaili z 5000m. V 
letech 2007-2009-
2010 byla vyhlášena 
českým sportovcem 
roku. 2010 získala 

rychlobruslařskou 
cenu Oscara Mathi-
sena. A v roce 2017 
byla oceněna českým 
státním vyznamená-
ním, neboli medaili 
za zásluhy. V čem 
vlastně závodí ? Jezdí 
na bruslích - rychlo-
bruslení—a je v tom 
moc dobrá, je trojná-
sobnou mistryní svě-
ta a Evropy. Jak se k 
tomu dostala? Jako 
malé děvče hrála 

basketbal a k rychlo-
bruslení se dostala až 
v 11 letech. Od malič-
ka ji trénuje Petr No-
vák a trénuje ji dod-
nes. K tomuto sportu 
se dostala pomocí její 
matky Evy, která dě-
lala účetní už zmiňo-
vanému Petru Nová-
kovi. Její otec Milan 
pro změnu hrál bas-
ketbal, se kterým 
Martina jako malá 
začínala. 

-nely- 



23 Infoželvík 

10 Aplikace 
Ahoj! Pokud vás baví 

pozorovat Měsíc, tak 

si můžete nainstalo-

vat tuhle aplikaci, 

kde se toho hodně 

dozvíte.  

V aplikaci Phases of 

the Moon najdete: 

kde jaké rakety při-

stály (dělá se to tak, 

že přiblížíte Měsíc), 

kdy bude jaká fáze 

Měsíce (posouváte 

se stínem), zvěro-

kruh, v kolik hodin 

vychází a zapadá Mě-

síc, najdete zde i ka-

lendář, kde jsou hez-

ky vidět všechny fáze 

Měsíce. Můžete si i 

spustit, jak se Měsíc 

postupně otáčí… Mě-

síc si můžete na mo-

bilu dát na plochu, 

přes widgety. Tato 

aplikace je ke stáhnu-

tí zdarma a podle mě 

je vhodná pro každé-

ho. Tuto aplikaci roz-

hodně doporučuji, 

protože je velmi zají-

mavá.  
-agi- 
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11 Vermikompostér 

Tento rok se naše 
škola zapojila do 
projektu „Občánek“. 
Parlament si odhla-
soval dva projekty. 
Vermikompostér se 
realizoval jako první. 
Čtyřčlenná skupina 
ve složení Aleš Musil, 
Pavel Jírů, Zdeněk 
Šulc a propagátorka 
Eva Belžíková se po-
starala o průběh pro-
jektu. Ale měli by-
chom si představit 

vermikompostér. 
Vermikompostér je 
nádoba podobná 
přenosnému kom-
postéru, ve které je 
hlína a žížaly. Žížaly 
se krmí zbytkem po-
travin ať už jsou to 
jakékoliv slupky, ká-
vový logr, papírové 
ubrousky a nebo klid-
ně zbytky ovoce a 
zeleniny. Žížaly po-
tom zbytky potravin 
sežerou a přetvoří  je 

v tzv. žížalí čaj. 
Žížalí čaj se pou-
žívá jako účinné 
hnojivo k jaké-

koliv rostlině. Naše 
žížaly ve vermikom-
postéru již na první 
dávce žížalího čaje 
pracují. Čekáme na 
kladné výsledky. Ver-
mikompostér najdete 
na chodbě směrem k 
tělocvičnám. Prosí-
me, abyste žížalám 
jakýmkoliv způsobem 
neubližovalii a roz-
hodně do nich neďo-
bali. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na 
realizaci vermikom-
postéru. 

-ebi- 
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12 Kanada 
Ve středu 11.5 se 

žáci druhého stupně 

vypravili do kina na 

dokument o Kanadě, 

který byl vytvořen 

agenturou Pohodáři. 

Agentura Pohodáři 

vznikla roku 1999 v 

Pelhřimově. U jejího 

zrodu stál novinář, 

dlouholetý redaktor 

deníku Právo a spolu-

pracovník Českého 

rozhlasu Martin Du-

fek a také živnostník 

v obchodní sféře Vra-

tislav Kratochvíl. Sou-

částí týmu byl mimo-

chodem i kokršpaněl 

Aragon, který s agen-

turou jezdil i po před-

náškách, ale bohužel 

pouze do roku 2010. 

V roce 2015 začal s 

agenturou spolupra-

covat Michal Poulí-

ček jako fotograf a 

kameraman. V roce 

2019 Martin Dufek 

ukončil vedení agen-

tury a na jeho místo 

nastoupil právě Mi-

chal Poulíček. A teď 

už k pořadu. Doku-

ment o Kanadě byl o 

druhé největší zemi 
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světa, kterou agentu-

ra procestovala od 

západu na východ. 

Ujeli 13 tisíc km jen 

pomocí auta a hro-

madné dopravy. Ani 

po takovéhle dlouhé 

cestě je Kanada ne-

přestala překvapo-

vat. Vydali se zjistit, 

jak je to vlastně v 

dnešní době s první-

mi národy, které i v 

Kanadě stále žijí. Do-

stali se také do kon-

taktu ještě s jednou 

specifickou skupinou 

obyvatel tohoto kon-

tinentu – s Amiši. Ob-

zvláště během prv-

ních dnů v horách na 

západě jim tato země 

vyrazila dech svou 

nepopsatelnou příro-

dou, kterou byste 

jinde jen těžko hleda-

li. S tím souvisí i divo-

ká zvířata, která se 

nebojí lidí tak jako v 

Česku, a proto se k 

nim můžete dostat 

relativně blízko, ale 

samozřejmě ne vždy 

je to úplně bezpečné. 

Věděli jste například, 

jak se v kanadské pří-

rodě chovat, abyste 

předešli riziku napa-

dení zvířetem? Už 

podle názvu pořadu 

jsme nemohli vyne-

chat lední hokej, pro-

tože právě v této ze-

mi tato hra vznikla a 

kanadští hráči patří k 

nejlepším na světě. 

Ne nadarmo se Kana-

dě říká kolébka lední-

ho hokeje.  

Zdroj: agentura pohodari.cz  

-lari- 
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ZPÍVEJ S NÁMA!!! 

Myslíš, že zpívat neumíš? Takovejch už bylo… :) 

My to z tebe dostanem! 

A taky to není jen o muzice… 
 

TEN SING PELHŘIMOV 
CHOIR & BAND: POP, ROCK, OLDIES, GOSPEL 

Pro mladý od 12 do 19 let, instrumentalisté vítáni, 

zkoušky každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 

v Růžové ulici č.p. 82 v Pelhřimově. 
 

 

víc info: 777 25 88 31 

daniel.matejka@gmail.com 
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