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KLADENSKÁ 
SEDMA 

Ahoj sedmáčata! 

Čtvrtletí je za námi. Jak se to stalo? Už zase máme čtvrtinu školního 

roku za sebou. 

Aby nám čas zbývající do vánočních svátků rychleji a příjemněji utekl, 

přinášíme vám letošní první číslo Kladenské sedmy. 

Máme nový tým redaktorů. To je zajímavá věc. Na začátku každého 

školního roku se sejde k práci na časopisu asi dvacet žáků, články jich 

odevzdá tak deset a na konci roku zbydu většinou já, „pančelka“ Brabcová 

a kluci z 9. A. Tak uvidíme, jak to dopadne letos. Budeme časopisu držet 

palce, aby měl nejen co nejvíce redaktorů, ale i spokojených čtenářů.  

Přejeme příjemné počtení! 

 

Kladenská sedma je časopis nás všech! 

Neváhejte nám dodat své vlastní články, příspěvky, 

postřehy, rady, obrázky, práce, fotky… budeme rádi, když se zapojíte! 

Dejte nám vědět, že se něco děje na adresu kladenskasedma@7zskladno.cz 

nebo osobně. 

Ročník 16.  Číslo 1  

podzim – zima 

2019/2020 

file:///C:/Users/42072/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kladenskasedma@7zskladno.cz
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ROZHOVOR S PANEM UČITELEM 

KARLEM LINZEM 

“NEJEN O VOLEJBALU“ 
 

Na naší škole jste od září tohoto roku. Doslechla jsem se o Vás, že jste bývalým 

volejbalovým reprezentantem. Za jaký volejbalový tým jste hrál? 

Profesionální kariéru jsem odstartoval na Kladně, 

z kterého jsem odešel do Francie. Tam jsem hrál 

za Nantes, Rennes a Montpellier. Dále jsem hrál 

v Rusku za tým Krasnojarsk, v Rumunsku za tým 

Zalau a v Řecku za tým Syros. To bylo mé poslední 

angažmá. 

Proč jste s volejbalem skončil?  

Po skoro dvaceti letech jsem chtěl zkusit něco 

jiného. Syn začal chodit do školky v Čechách 

a druhý syn „byl na cestě“. Takže se to vše tak 

nějak sešlo najednou. 

Vyhrál jste někdy nějaká ocenění?  

Vyhrál jsem titul na Kladně a v Rumunsku. 

Ve Francii a v Řecku jsme skončili třetí. 

 

Nyní jste se dal na dráhu učitele, chtěl jste být učitelem? Pokud ne, čím jste jako dítě chtěl 

být?  

Můj sen byl být profesionálním volejbalistou. Za tím jsem si šel už od nějakých 16 let, kdy jsem 

odešel z Chomutova do Prahy kvůli volejbalu. Jsem rád, že se mi podařilo uspět a dotáhnout 

to až tak daleko. 

Jde zde na škole o Vaši první učitelskou zkušenost? 

Jde o mou úplně první pracovní zkušenost, protože do této doby jsem se věnoval profesionálně 

jen volejbalu. 
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Učíte kromě tělocviku ještě i jiné 

předměty? 

Na škole učím ještě předměty Člověk a svět 

práce a Bavíme se anglicky 

Na škole vedete kroužek volejbalu. 

Trénujete volejbal ještě někde jinde, 

popřípadě jakou věkovou skupinu dětí?  

Trénuji ještě v klubu Vavřinec Kladno, kde 

máme dívky od první třídy až po dospělý 

tým. Já trénuji starší žačky, to je věková 

skupina okolo 12 až 14 let. Na škole mám 

kroužek volejbalu každé úterý od 7 hodin. 

Zde si může každý volejbal vyzkoušet 

a naučit se ho hrát. 

Vždy jsem si myslela, že volejbal je sport určený spíše pro kluky. Jaký na to máte názor 

Vy?  

Volejbal je sport pro všechny, patří mezi nejpopulárnější sporty na světě. Můžete ho hrát 

kdekoliv chcete. 

Za rozhovor děkuji Petře Musilové z 9.A

Školní knihovna stále větší a lepší! 
Kdy a kam se přijít podívat? 

Každý ČTVRTEK po 1. vyučovací hodině 

v učebně 110 (dveře vpravo) 

Kdo knihovnu vede? 

Knihy půjčuje p. uč. Chabrová. 

Na jak dlouho si můžu knížku půjčit? 

Na jeden měsíc s možným prodloužením. 

Co mi knihovna nabízí? 

Proč to nezjistíš sám nebo sama? Přijď se podívat, jaké skvělé knížky máme! Určitě si vybereš!  
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VÍŤOVO TV OKÉNKO 
JOKER 

KRIMI / DRAMA / THRILLER 

USA, 2019, 122 minut 

Režie: Todd Phillips 

Scénář: Todd Phillips, Scott Silver 

Kamera: Lawrence Sher 

Hudba: Hildur Guðnadóttir 

Hlavní role: Joaquin Phoenix 

Ano, film, o kterém se v posledních dnech, týdnech a měsících stále více 

mluví a nezdá se, že by se nyní, s první dosaženou miliardou dolarů, přestalo. Joker 

se se svým R ratingem (mládeži nepřístupno) a inspirací v komiksech, společně 

se svým poměrně nízkým rozpočtem (50 milionů dolarů) stal terčem pozornosti 

asi v polovině roku 2019 a zůstal jím i poté, co se ke konci srpna s osmiminutovým 

potleskem ve stoje promítal na 76. ročníku filmového festivalu v Benátkách. 

Většina recenzí byla nadšená a hlásala chválu. Objevily se zde ale i takové, které 

film shazovaly, zejména jeho prázdnotu a brutalitu. Od 3. října bylo už jen na vás, 

ke které straně této kontroverze se přidáte. 

Já osobně jsem na film hodně čekal, zejména kvůli jeho podobnosti s filmem 

Taxi Driver, masterpiecem režiséra Martina Scorseseho, ale také díky právě 

zmíněné inspiraci v komiksové postavě Jokera, hlavního nemesis nejznámějšího 

superhrdiny od DC comics, Batmana. Nebudu chodit kolem horké kaše a ihned vám 

sdělím, že je pro mne Joker filmem téměř perfektním. První věc, která vás 

po zhlédnutí nenechá v klidu, je bezchybný herecký výkon herce Joaquina 

Phoenixe. Společně potom s úžasnou a překvapivou režií Todda Phillipse, který měl 
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doposud na kontě pouze komedie, navodí jakousi nepopsatelně nepříjemnou 

atmosféru, která se táhne přes celý stodvaadvacetiminutový film a nepustí vás ani 

po jeho skončení. Také zmíním zajímavý a atmosférický soundtrack, který mi 

nejednou navodil husí kůži. 

K filmu bych ale měl i poznámky záporného rázu. Nejdříve podobnost s již 

zmíněným Taxi Driverem, které je zde až příliš. Vzhledem k tomu, že je to jeden 

z mých nejmilovanějších filmů, tak s tím žádný extrémní problém nemám, akorát 

mohla trochu víc zasáhnout ruka originality. Pak také již zmíněná prázdnota filmu. 

Nechápejte mne špatně, u filmu jsem se nenudil ani na chvilku, ale po dlouhodobém 

přemýšlení a zamýšlení si myslím, že obsah filmu by se měl rozhodně rovnat kratší 

stopáži. Celkově se ovšem jedná o silný a hodnotný příspěvek do světové 

kinematografie. Obzvláště v dnešní době bezmyšlenkovitých romantických 

komedií, či jiných přiblblých komedií a dalších nepřínosných kusech odpadků, které 

nazýváme filmy, se takováto psychicky náročná studie komplikované osobnosti, 

která donutí velké množství diváků přemýšlet, hodí. Zaslouží si tedy silných 

8.5/10. 

 

Vítek Huml, 9.A 
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SOUTĚŽÍME, LUŠTÍME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. – 3. třída: Počítání oveček 

……………………………………………… 

Moje jméno: 

……………………………………………. 

Třída: ……………… 

Pokud si dáte práci a vyluštíte zákeřné hádanky, osmisměrky a křížovky, stačí napsat 

výsledek na kousek papírku (nebo rovnou na stránku časopisu do připravených rámečků) a spolu 

s vaším jménem a třídou ho zanést do slosovací krabice v kabinetu č. 204. Sudoku je nutné 

přinést celé ☺ 

Soutěžíte pouze ve své věkové kategorii! 
 

Výherci z minulého čísla možná už zapomněli, že soutěžili. Ale my ne! 

Jejich odpovědi máme uložené a všechny odměníme! 

 

Skřipková Jana, 5.A 

Kabrtová Carmen, 4.A 

Bára Jelínková, 4.A 

Perglová Anna, 5.B 

Jechortová Natálie, 5.B 

 

GRATULUJEME!!! 

"Ty, Terezko, moc 

zlobíš! Vzpomeň si 

na Karkulku, co se 

jí stalo, když 

neposlouchala." 

"A ty si, babi, 

vzpomeň, koho vlk 

sežral první..." 
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4. – 5. třída: Popletená 

přísloví 

…………………………………………… 

Moje jméno: 

………………………………………….. 

Třída: ……………… 

"Markétko, proč 

tvoje mladší sestra 

brečí?" ptá se teta 

neteře. "Protože 

jsem jí pomáhala." 

"A jak si jí 

pomáhala?" 

"Pomáhala jsem jí 

sníst její čokoládu." 

Několikrát o Pepíčkovi… zdravíme všechny Josefy a Pepy!!! 

Pepíček dostane za trest napsat 100x "Nebudu tykat paní 

učitelce." Pepíček to napsal 200x, tak se ho učitelka zeptala, proč 

to napsal tolikrát. Pepíček odpoví: "Jsem ti chtěl udělat radost..." 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: 

"Co se říká?" "Nevím!" "Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" 

"Aha - neříkej, že to je všechno!" 

Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš slepice čokoládou?" On odpoví: 

"Aby mi snesly kindrvejce." 

Přijde Pepíček do lékárny a říká: "Máte něco proti bolesti?" "A co 

tě bolí?" "Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení." 
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6.–7. třída: Sudoku 

Moje jméno: 

…………………………………………..… 

Třída: ……………… 

8. – 9. třída: Osmisměrka 

……………………………………………………… 

Moje jméno: ………………………………… 

Třída: ……………… 

Z čínské moudrosti… 

Kdo chce psa jíst, 

hůlky si vždycky 

najde. 

Pes, který štěká, 

není dovařený. 

Víte, jak znění tato 

moudra v originální 

podobě? 

Povídají si Google, 

Facebook, 

Wikipedie, internet 

a elektřina. 

Google říká: "Já 

všechny najdu!!!" 

Facebook: "Já 

všechny znám!!!" 

Wikipedie: "Já 

všechno vím!!!" 

Internet: "Kdyby 

nebylo mě, tak tu 

nejste!!!" 

Elektřina: "Tak se 

všichni uklidníme..." 
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Historické okénko „pančele“ Veselého 
Když vyhlédneme z okna naší školy ven, a to jakýmkoliv směrem, tak uvidíme sídlištní 

zástavbu. Podívejme se tedy ne z okna, ale zkusme pomyslně pootevřít historické okénko a 

podívat se, za jakých okolností byla postavena naše škola i okolní sídliště a zaměříme se i na 

některé zajímavosti, které se k této lokalitě vážou. 

Po druhé světové válce se v okolí Kladna těžila spousta uhlí a rozmach zažívala i průmyslová 

výroba spojená s ocelí. Kladno potřebovalo čím dál více pracovníků, ale ti vlastně neměli kde 

bydlet. Takže už v roce 1951 začaly práce na projektu snad největšího sídliště v Kročehlavech. 

Toto první sídliště neslo název “Sídliště 9. května”. Podle plánů začaly vyrůstat nejen obytné 

domy, ale i další stavby, jako např. školka, knihovna, restaurace, nebo právě budova, ve které 

sídlí naše škola. V roce 1960 se otevřely dveře školy, kterou dnes známe jako 8. ZŠ (nebo 

Vodárenská 2116), o rok později, tedy v roce 1961 začalo vyučování v naší “západní polovině”.  

Když někomu vysvětlujete, kam chodíte do školy, často použijete slovních spojení “u 

podjezdu” nebo “u hvězdy”. Ale proč se vlastně tomuto místu vedle naší školy říká “Hvězda”, 

“Na Hvězdě” nebo “U Hvězdy”? Název vznikl poté, co byl postavený bývalý internát a učiliště 

Průmstav - dnešní Střední škola designu a řemesel Kladno. Na vrcholu této vysoké budovy byla 

totiž za minulého režimu velká neonová rudá hvězda, která oznamovala všem svou září, že 

kladenské doly plní těžbu uhlí nad sto procent. Proto začali lidé tomuto místu říkat “U Hvězdy”. 

Ještě dvě zajímavosti. Věděli jste například, že před budovou “Průmstavu” je socha tančící 

mladé dívky nazvaná Radost? A nebo kupříkladu to, že objekt internátu a učiliště v roce 1964 

vyprojektovali významní čeští architekti Vladimír a Věra Machoninovi, kteří jsou mj. autoři 

obchodního domu Kotva v Praze nebo hotelu Thermal v Karlových Varech? Nevěděli? Tak, 

teď už to víte. Na sečtenou zase příště. To se zamyslíme nad názvem ulice “Vodárenská” a 

podíváme se, kde se říká “U Vraha”. 

Marek Veselý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Vykouk J.: Kladenský tulák; Veverková I.: Kladno; Němec A., Hájek R.: Jak se rodilo sídliště 

Nové Kročehlavy, časopis Oaza/zima 2017  

Sídliště 9. 

května, 

pohlednice 

z roku 1976 
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Unknow Worlds (vývojářské studio) vydalo předběžnou verzi pokračování 

úspěšné hry Subnautica se jménem Subnautica: Below Zero, která vypadá 

naprosto úžasně. Jsou zde zase jiní tvorové, takže vás zde nebude nahánět 

Reaper Leviathan ale budou zde všudypřítomní Peepři (čumíci). Hra se odehrává 

na zimní části planety 4546B (té samé jako v prvním díle) a hrajete za vědkyni 

zkoumající tuto planetu. Tvorové dokazují fantazii vývojářů, jsou zde například 

Ice Worm nebo třeba Sea Monkey. Hru lze koupit za 16 eur na Steamu nebo na 

Epcic Game store. Zkráceně, je to naprosto úžasná hra, kterou stojí 

za to vyzkoušet. 

 

 

 

 

Studio: Unknow Worlds 

Datum vydání plné verze: 31. 10. 2019 

Lukáš Sobotka, 7.B 

Sea Monkey 

Ice Worm 

 

Omylem spadne paní učitelka do pekla. 

Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu 

sedí a mlčky pozoruje celé dění. V tom přijde na kontrolu sám Lucifer. 

Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte 

do nebe a tady je peklo!“ „To je peklo?" diví se paní učitelka, „a já myslela, že je 

velká přestávka!“ 
 



 
 

11 
 

KLADENSKÉ 

MYSTÉRIUM 

 

Makotřasy 

Když je pravěká svatyně narušena moderní stavbou, tak to prý nevěstí 

nic dobrého. Přesně k tomu došlo u Makotřas u Kladna. V těchto místech byla 

postavena silnice R7, a až po jejím postavení se zjistilo, že pod jejím povrchem 

leží pozůstatky štědrého obětiště. 

Ačkoliv byl z celého naleziště odhalen nejspíš jen zlomek, i tato malá část 

vypovídá o nezvykle drastických rituálech. Vykopáno bylo dvacet hrobů, v nichž 

jsou poházeny lidské kosti smíchané s kostmi dobytka. Bližší ohledání ostatků 

naznačuje, že oběti zemřely bolestivou smrtí. Jejich končetiny jsou přelámané, 

usekané nebo vyvrácené z kloubů. V některých případech byly useknuté 

či proražené hlavy. Dá se předpokládat, že mohlo jít o oběti božstvu. Kvůli těmto 

drastickým vraždám zde můžeme zaznamenat negativní energii, 

která tu po rituálech mohla zůstat. 

Vše ale zřejmě umocnila stavba silnice. To se pokládá za důvod, proč je v daném 

úseku zvýšená nehodovost. Řidiči zde upadají do mikrospánku. K jedné 

z nejzávažnějších nehod zde 

došlo v roce 1999, kdy při 

havárii autobusu zemřelo deset 

cestujících a mnoho dalších 

bylo zraněno. Tragické nehody 

jsou tu častější než jinde, 

přestože jde o poměrně 

přehledný úsek. 

 

Eliška Raidlová, 9.B 

Zdroj: Enigma, 66 nejděsivějších míst světa  

Makotřasy Místo, kde 

bylo obětiště. 
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Lucie Krausová, 6.B 

 
 
Redakční rada: Vítězslav Huml, Eliška Raidlová, Erika Gryciková, Petra Musilová, Lukáš Müller, Lucie 
Krausová, Lukáš Sobotka, sazba a dohled Mgr. Petra Brabcová. 
Speciální poděkování patří kolegovi Marku Veselému. 
 
©ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115, Kladno (2019/2020)  
 

Zdroje obrázků 
Kliparty sady Microsoft Office 2019 
Archiv Kladenské sedmy 
Archiv Karla Lince 

Subnautica: 
https://www.google.com/search?q=subnautica+below+zero+ice+worm&authuser=0&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5xP7h9p_gAhXFXCsKHf6vB6YQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=pRWr
JUDMw6GMXM:  
https://www.google.com/search?authuser=0&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=QA9XXO6MCNL
7rQGorbwBQ&q=subnautica+below+zero+sea+monkey&oq=subnautica+below+zero+se&gs_l=img.1.0.35
i39l2j0i19l2.47252.49491..51305...0.0..0.456.4469.4-10......1....1..gws-wiz-
img.......0j0i30.1YdAMtlL8j0#imgrc=2w88tFIYwoh2KM 
 
Kladenské mystérium: 

https://rf-hobby.cz/profil/edice-zahady-a-mysteria/ 
http://www.vedmag.cz/media/cache/21/ae/21ae3a7379aa5a8aa1e87f8beaad77b2.jpg 
 
Joker: Obrázek: 
(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix9trfseLlAhWGsBQKHQicCZ0Qj
Rx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Ffilm-joker-nasili-utok-
denver-
obeti.A190925_093540_zahranicni_aug&psig=AOvVaw2rfgH2MN_w5_n2q4pQN0CX&ust=157356960539
3504) 
 
Sídliště 9. května 

http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/57?gallery=98&photo=1076 

 

https://www.google.com/search?q=subnautica+below+zero+ice+worm&authuser=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5xP7h9p_gAhXFXCsKHf6vB6YQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=pRWrJUDMw6GMXM
https://www.google.com/search?q=subnautica+below+zero+ice+worm&authuser=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5xP7h9p_gAhXFXCsKHf6vB6YQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=pRWrJUDMw6GMXM
https://www.google.com/search?q=subnautica+below+zero+ice+worm&authuser=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5xP7h9p_gAhXFXCsKHf6vB6YQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=pRWrJUDMw6GMXM

