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Úvodem
V Číně letěl netopýr,
kdo ho snědl,
náhle zbledl
a tak vznikl jeden vir.
Nějaká myš, i když má křídla,
nezkazí nám práci.
Páč jsou to šikovní žáci,
tak Hrochoviny opět vydá
naše 8. třída.
Uznávám, že tato báseň
by nemohla konkurovat
ani Máchovi, ani Seifertovi, nicméně vystihuje
naše snahy. Opakoval se
jarní scénář. Školy se
zavřely,
my
usedli
k displejům
počítačů,
tabletů a smartphonů a
snažili se nějak popasovat se situací. Nebylo to
vždy jednoduché, ale už
to šlo lépe. Dětem, učitelům i rodičům. Jasně,
občas nám to všem lezlo

krkem. Ale přežili jsme
to. Zase.
A byli jsme ve svém snažení celkem úspěšní. A
třeba i proto mám teď
plnou složku rozhovorů,
recenzí, cestovních tras,
vtipů a rébusů. A jsme
schopni vydat další číslo
Hrochovin. Číslo, ve kterém bude chybět jediné
- reportáže ze školních
akcí. Ale svět se pomalu
vrací do normálních kolejí, tak se snad v příštím
čísle vrátí i recenze do
Hrochovin.
Teď zpět k pokladům,
kterými máme v plánu
zaplnit stránky těchto
Hrochovin. Mám tady
zajímavé recenze. David
Teplý
vás
seznámí
s knihou Tajemná Řásnovka. Tereza Pešková
vás naláká na počítačo-

vou hru Hřebčín u Bílého
potoka a Hela Binková
vás pozve na Cestu do
fantazie.
Na cestu vás pozvou
i žáci 9. ročníků, kteří
naplánovali několik tras
pěších,
cyklistických
i jiných výletů po okolí
Hrochova Týnce.
Potom vás budeme inspirovat našimi nejbližšími. Přečtěte si rozhovory s lidmi, jež nám dělali
společnost
v posledních dnech –
s rodiči a sourozenci.
Podíváme se na jejich
sny a na to, jakou cestou
za nimi šli.
A nakonec se jako vždy
budeme bavit nad vtipy
a rébusy. Ať se vám Hrochoviny líbí.
Red.

Hrošíkovy tipy
Tajemná Řásnovka
Jaroslav Foglar

Jindra je nešťastný, chemikář Pacula mu
dnes oznámil, že má nedostatečnou z chemie. V
jiných předmětech mu
to taky zrovna moc nejde a táta by ho kvůli
tomu snad i zabil. Alespoň si to Jindra myslí.
Proto se rozhodl utéci z
domova.

Když přijel do Řásnovky,
kde předtím ještě nikdy
nebyl a zaujalo ho to
tam, tak tam zůstal. Našel si kůlnu, kde by mohl
přespat, a když tam šel
večer spát, zpozoroval
na vedlejším dvorku několik kluků, kteří si tam
zakládali klub.
Ve stejný večer zpozoroval, jak se na vedlejším
dvorku plíží dvě postavy.
Šel je sledovat, ale byl
neopatrný a oni ho chytili!
Po nějakém čase se vrátil domů. Začal se učit
v truhlárně v Řásnovce,
které potom začal říkat
tajemná Řásnovka.
Nevěděl
jsem,
co číst, tak jsem sáhl

ve školní knihovně právě
po této knize a nebudu
toho nikdy litovat!!! Čtu
ji už potřetí a jsem pořád ještě zaujatý dějem,
který se v této knize popisuje. Líbily se mě zatím
všechny Foglarovky, které jsem četl, ale tahleta
je fakt bomba!
Na téhle knize
jsem nenašel a asi nikdy
nenajdu negativa. Je
pěkná, zajímavá a dobrodružná. Hlavně se mi
líbí, jak to Foglar umí
pěkně vysvětlit (fantan)
nebo jak pěkně vypráví.
Doporučuji ji všem,
hlavně klukům.
David Teplý

Hřebčín u Bílého potoka
Hra na CD
Musí se nainstalovat
do PC. Je to hra, která ti
dá pocit plnit povinnosti
do života, už jen díky
tomu, že se musíš dennodenně starat o své
koně.

Jaká je hra?
Je to podobné normálnímu lidskému životu, ve
kterém máš zájem se
starat o koně a „trávit
s nimi čas”. Ve hře si získáváš důvěru u koní

hřebelcováním, čištěním
kopyt, kupováním mu
ječmene. Taky ve hře
můžeš spát, umývat je
kropící hadicí, masírovat
je, jezdit s nimi na louku
a dokonce si i vydělávat

menší brigádou. Brigáda
je založená na tom, že ti
nějaká postava ve hře
přiveze hříbě a ty ho
musíš vyučit, aby se
správně rozklusal či rozcválal a nebo se správně
otočil. Pokud se vám povede hříbě dobře vycvičit, dostanete velkou
částku „peněz”, za které
pak můžete koním kupovat jídlo, nebo jezdecké potřeby či dokonce
zvěrolékaře. Všechno se
ti ale povoluje od určitého levelu, který získáváš buď za ujetou trasu
na koni, nebo za dostihy

či nacházející se překážky, které musíš přeskočit.
Na co si musíš ve hře
dávat pozor?
Když koně budeš chtít
umýt, nebo vyhřebelcovat, nesmíš mu polít hlavu hadicí, či kartáčem
přejet po hlavě, jinak mu
u tebe klesne důvěra a
musíš koupit dražší granule a starat se o něj do
té doby, než mu důvěra
k tobě stoupne.
Co grafika a ovládání?
Má dobrou grafiku, zvuk
a dokonce má skvěle
přizpůsobené ovládání.

Ovládá se myší, klávesami W, A, S, D a nebo
šipkami.
Podle mě, je hra určená
spíš pro lidi, kteří se
chtějí věnovat koním.
A hodnotím ji 10/10.
Tereza Pešková

Cesta do fantazie
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Pohádka / Rodinný
Japonsko, 2001, 124 min
Film byl vytvořen studiem Ghibli a do kin byl
uveden 27. července
2001. Získal také oscara
za nejlepší celovečerní
animovaný film.
Děvče jménem Chihiro
se svými rodiči stěhuje,
ale když jedou ke svému
novému bydlišti, tak zabloudí. Dostanou se
před záhadný tunel, kterým projdou, a ocitnou
se v prázdném městě.
Její rodiče neodolají

stánku s jídlem a promění se v prasata. Chihiro se snaží najít pomoc.
Více si toho musíte zjistit
sami.
Na filmu se mi líbila jeho kouzelná a precizní
animace, která patří k
jedněm z nejlepších na
světě. Také vám doporučuji si pustit film v původním jazyce, protože
se k němu japonština
velice hodí a je potom
zajímavější se na něj dí-

vat. I když je to film pro
děti, myslím, že se svou
originalitou se bude líbit
i dospělým. Bohužel se
ale po zhlédnutí z cesty
do fantazie, budeme
muset vrátit do reality.
Film hodnotím 10/10,
jelikož mě vážně zaujal a
jeho zhlédnutí mě donutilo se podívat i na další
filmy od studia Ghibli.
Helena Binková

Pokec s rodinou
S bráchou Václavem o životě
Dobrý den, ráda bych
vám představila svého
bratra Václava.
 Jaké byly tvé dětské
sny ohledně profese?
Když jsem byl hodně malý, chtěl jsem být řidičem kamionu, líbila se
mi velká auta, pak mě
bavilo fotografování, a
tak jsem měl sen být fotografem. Asi od 10 let
jsem navštěvoval dramatický obor v ZUŠ a
dalším mým velkým
snem bylo stát se hercem.
 Takže jsi vystudoval
herectví?
Bohužel, ne. Dělal jsem
talentovky na konzervatoře jak v Praze, tak v
Brně i Ostravě. Byl jsem
devátý, ale brali jen pět
uchazečů. Své štěstí
jsem zkoušel třikrát, pak
jsem sen stát se hercem
zahodil.

 Splnil sis nějaký jiný
svůj sen?
Ano, chtěl jsem hrát
a zpívat v kapele a to se
mi splnilo. Můj strýc založil kapelu Daliveron,
kde jsem hrál na sólovou
kytaru i zpíval. Hráli
jsme na vesnických zábavách a plesech, bylo
to fajn. Škoda jen,
že naše působení trvalo
pouze rok.
 Máš v současné době
nějaké své životní sny a
cíle?
Ano. Rád bych žil někde
na jihu u moře a vlastnil
bar na pláži, kde bych
připravoval lehká a
zdravá jídla.
 Měl bys pro nás nějakou veselou příhodu
z dětství?
Když mi bylo asi šest let,
byl jsem se svým otcem
v Chrudimi. Líbilo se mi
chodit po okraji kašny,
která je uprostřed ná-

městí. Hezky jsem si tam
vyšlapoval a najednou se
objevil blízko kašny velký pes, já jsem se lekl
a spadnul jsem do vody
v kašně. Hloubka tam
není, ale byl konec října,
tak to příjemné nebylo.
Zděšený otec mě vytáhl
vmžiku ven a uháněl se
mnou k autu a pak rychle k babičce, kde mě
osušili, aby o tom moje
maminka nevěděla. Vždy
si na tuto příhodu
vzpomenu, když stojím
na chrudimském náměstí.
 Rozesmál jsi mě
a moc ti děkuji nejen za
historku, ale i celý rozhovor. Zároveň ti přeji
splnění tvého současného snu a dosažení
cíle, ráda tě u moře navštívím.
Děkuji také.
Helena Binková

S mamkou o výběru školy
 Ahoj mami, jaký jsi
měla dnes den?

Ahoj, ale jo … šlo to, ale
v práci to byla fuška.

 No to je dobře, že
dnes byla fuška. Chci se

tě zeptat na to, čím jsi
chtěla být, když si byla
malá.
Dělám to, co jsem vždy
chtěla - učitelku v mateřské školce. Víš, vždy
to není v práci nejlepší,
ale baví mě to.
Aha a jak sis vybírala
střední školu?
Hledala jsem školu, kde
měli obory, které jsem
chtěla dělat. Hlavně dělej, co tě baví.
 Dobře, já bych chtěl
být podnikatel se svojí
značkou oblečení a asi
se budu chtít zaměřit na

sportovní oblečení, popravdě jsem chtěl být
profesionální fotbalista,
ale když jsem viděl
v kolika letech jim končí

kariéra, budu hrát tam,
kde hraju.
Hodně štěstí, budu tě
vždy podporovat.
Jan Šubrt

Tomáš Vrba (3.třída)

S mamkou Lenkou Žídkovou o snech
Co byl tvůj první dětský sen?
Pamatuju si, že jsem
chtěla být strašně dlouho zpěvačka, ale postupem času jsem se
dozvěděla, že nemám
hudební sluch. Tak jsem
ten sen odložila.
Takže když jsi byla
malá, chtěla jsi být jenom zpěvačkou?
Nene, vystřídalo se toho
hodně. Třeba učitelka,
veterinářka, prodavačka
a jako poslední zdravotní sestřička.

Podle čeho si vybírala
střední školu?
V tuhle dobu mě stále
držela sestřička. Vždycky
jsem chtěla nějak pomáhat dětem nebo lidem obecně.
Splnila nebo plníš si
svoje dětské sny?
Já jsem měla strašně
dětských snů a na některé už si ani nepamatuji.
Chtěla jsem se stát
sestřičkou, což se mi povedlo. Chtěla jsem mít
motorku, ale to se postupem času změnilo na
auto. Taky si pamatuji,

že jsem chtěla zažít nějaký adrenalin jako třeba
let balonem nebo tandemový let. Tenhle sen
se mi letos povede splnit, s mojí kamarádkou
dostaneme k narozeninám poukaz na tandemový let.
Máš nějaké cíle, kterých bys chtěla ještě
dosáhnout?
Chtěla bych zase pořádně cvičit, chodit na túry,
ale teď na to není moc
času.
Barbora Žídková

Do Chrasti na kole
Časová náročnost: výlet na půl dne
Vzdálenost: 17,8 km s převýšením 70m
Doprava: horské kolo
Obtížnost: středně náročné
Začátek trasy: Náměstí v Hrochově Týnci
Pojedete kolem městského úřadu za hasičárnu a poté zahnete doprava a narazíte na zámek v Hrochově Týnci.
To bude naše první zastávka.
Zámek zde stál údajně již
před rokem 1700. Dnešní podoba však vznikla
až
v době,
kdy
v Hrochově Týnci působil řád premonstrátů.
Postupně zámek prošel
celou řadou úprav, takže
na něm dnes můžeme
obdivovat jónské hlavice, rizality, volutové
konzole, mansardovou
čtyřbokou střechu s věží
a toskánské sloupy
v průčelí. Kolem zámku
je nádherný park, kde
můžete relaxovat ve stínu vzrostlých stromů,
nebo aktivně odpočívat
u diskgolfu.
Ale nás ještě čeká kus
cesty, takže nasedněte
zpět na kolo, zámek ob-

jeďte a napojte se na
silnici do Trojovic. Tam
se u hřbitova dáte doprava a pojedete kolem
pomníku rovně až do
Řestok.
Jste u kostela sv. Václava. Jedná se o původně
gotický kostel. Zajímavý
příběh se váže ke zvonům. Ještě v roce 1915
měl kostel 3 zvony, ale
za války bylo potřeba
materiál na odlévání kulek, a tak byly zvony sejmuty. Dva zvony válku
nepřežily, třetí – ten
největší a nejcennější –
byl zachráněn a na věž
se vrátil.
A my budeme pokračovat dál - rovně a poté u
obecního úřadu doleva a
nasměřujeme se na
Chrast. To je náš hlavní
cíl cesty.
Po sportovním výkonu si
zasloužíme něco dobrého z cukrárny na náměstí.
Pak vyrazíme k zámku.
V něm se nachází muze-

um, kde je možné obdivovat kopii slavné Ďáblovy bible. Za zámkem je
nádherný zámecký park.
Až si užijeme do sytosti
přírodních krás parku,
vyjedeme bočním východem
směrem
k hlavní silnici a stočíme
se na Chrašice. Vedle

Chrašického rybníka se
tyčí již od roku 1662 stará vodárenská věž, která
v současnosti slouží jako
rozhledna. Ale není to
jediné zajímavé místo.
O kousek dál na hřbitově
stojí kostel sv. Martina.
Kostel byl v 18. století
přestavěn
pravděpo-

dobně samotným Janem
Blažejem Santini – Aichelem, autorem poutního kostela na Zelené
hoře ve Žďáru.
Je čas vrátit se zpět. Najedeme na silnici na Rosice, v nich se stočíte
k zemědělskému družstvu (kde mají mimochodem výbornou zmrzlinu) a za ním doleva na
polní cestu, ta vás dovede přes Blansko a Skalici
zpět do Hrochova Týnce.
Tipy na další zastávky
po cestě (nebo lehce
mimo):
 Pizzerie v Chrasti
 Podlažický
kostel
sv. Markéty - místo,
kde stávala klášter
a kde byl sepsán zmiňovaný Kodex Gigas
 Zastávka u Horeckého rybníka

Kateřina Brandová, Tereza Jägermannová, red.
* obrázky: http://cs.wikipedia.org, https://cs.wander-book.com/
Rozhodl jsem
se cestovat
po světě …

… dokud neutratím
všechny úspory.

Okruh kolem Hrochova Týnce

Podle mých
výpočtů budu
v 21,00 doma.

Okruh kolem Hrochova Týnce
Časová náročnost: 40 minut
Vzdálenost: 10,5 km
Doprava: kolo, koloběžka
Obtížnost: nenáročné

Začátek trasy:
Náměstí Hrochův Týnec

Popis trasy:
Z náměstí se vydáte kolem školy na hlavní silnici vedoucí do Dvakačovic. Silnici budete následovat až na křižovatku
mezi Dvakačovicemi a
Kostěnicemi. Na křižovatce se dáte doleva
a dojedete do Vejvanovic. Ve Vejvanovicích se
napojíte na silnici ve-

doucí do H.T. V Hrochově
Týnci
dojedete
ke zmrzlině a jste v cíli.
Tipy:
 před začátkem výletu
se můžete naobědvat
v restauraci Měšťanka
 nakonec si jako odměnu dáte zmrzlinu
v H.T.
Rahel Klüter

Procházka s rodinou
Výborná trasa na procházku s rodinou po klidné přírodě. Cesta nabízí spoustu
krásných výhledů po okolí. Chvíli vede po mírně frekventované silnici. Proto
doporučuji zvýšenou opatrnost.
Časová náročnost: 2,5 h
Vzdálenost: 9,2 km
Doprava: Pěšky/ koloběžka
Náročnost: nenáročné
Začátek trasy:

U Městského úřadu Hrochův Týnec
Popis trasy:
Od městského úřadu se
vydáte rovně, podél
hlavní silnice směrem na
Čankovice. Za mostem
se dáte doprava a vyjde-

te kopec. Asi v půlce
kopce si můžete všimnout první větší památky, a to pomníku padlých. Potom, co se vydrápete na kopec, ještě
kousek popojdete. Budete stát naproti hřbito-

vu. A zabočíte doprava.
Půjde rovně a asi v půlce
cesty na Přestavlky zabočíte doleva. Touto
cestou půjdete pořád
rovně. Budete si moci
prohlédnout krásy vesnické přírody.
Dojdete do Blanska,
kde můžete obdivovat
místní kapličku. Půjdete
pořád po hlavní cestě, až dorazíte na křižovatku. Vydáte se doleva
přes mostek a půjdete
pořád rovně, až dojdete
do Čankovic. I zde je za-

jímavá barokní kaplička.
Zde je hlavně možné
si koupit výtečný kebab
a něco k pití. Po vydatné
svačině se vypravíte zpáteční cestou. Ovšem nepůjdete do Blanska. Křižovatku projdete rovně
a na první odbočce, kterou potkáte, zabočíte
doprava. Vyjdete kopec
a jste ve Skalici. Půjdete
pořád rovně po hlavní
cestě. A vyjdete u hřbitova v HT. Přejdete silnici a jste na vámi již známe cestě.

Tipy:
V HT je celkem obstojná
restaurace
Měšťanka,
ve které se pěkně najíte.
Cestou potkáte zmrzlinu
nebo již zmíněný kebab.
Za zacházku by stál i židovský hřbitov u Přestavlk. Pokud půjdete
v létě, cestou potkáte
pár řek s velmi příjemnou vodou ke koupání.
Nebo jen na smočení
spocených a unavených
nohou.
Lukáš Hebký

Máte rádi únikové hry? Tak si naskenujte QR kód a pojďte se s námi zabloumat do hrochotýnských uliček.
Poznáte něco z místní historie a snad
se i dobře pobavíte.
Ve škole máme nadané instagramery – mrkněte na fotky našich deváťáků.

Rébusy
2.

TLIVEC
PO
ADÍ

4.
Přelož tři zápalky tak, aby vzniklo 5 rovnostranných trojúhelníků.

A

Vtipy

Hlášky z onlajnovek
Paní učitelka: „Děti, kdo byl první kosmonaut?“
Žák: „Pančelko, Masaryk.“
Paní ředitelka: „Kde najdete poloměr?“
Žák: „ Ve čtverci?“

My se ptáme, vy odpovídáte …
Co vás bavilo na distanční výuce? Odpovídali žáci 2. stupně.
 Mohla jsem jíst při hodině a nikdo mě neviděl.
 Mohla jsem mít při hodině domácího mazlíčka.
 Vstával jsem v 7,34.
 Nemusel jsem každý den štrádovat do školy.
 Nemusel jsem nosit roušku.
 Úkoly jsem si dělala, kdy jsem chtěla. Měla
jsem míň hodin a víc volna.

Hrošík a Vánoce

Šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce vám přeje redakce Hrochovin.

