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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

vítám Vás u dalšího čísla našeho školního časopisu. V tomto čísle se dočtete o akcích, které se konaly, 

o našich úspěších, jichž jsme dosáhli a můžete si přečíst také literární práce našich žáků. Věřím, že Vás 

časopis pobaví a vyplní dlouhé chvíle před prázdninami. Hezké čtení a příjemné prožití léta! 

Mgr. et Mgr. Lucie Böhmová 

 

 

 

 

Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence 

Veletrh středních škol 

Masopust 

Noc ve škole 6. a 7. třídy 

Minulost hrou 

Jarní dílny 

Sportovní odpoledne 

Tancování s Popelkou 

Dětský den 

Práce žáků 

Zábava  



 

Takto zněl název pořadu, kterého se 20. 3. 2012 zúčastnili žáci 8. a 9. třídy ZŠ Blatnice. 

Přednáška s následnou besedou se konala pro školní mládež v kulturním domě Peklo v Plzni 

a hlavním aktérem byl tentokrát pplk. JUDr. Miloslav Dočekal, emeritní policejní rada a 

bývalý šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, dále 

člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí ( sdružení na pomoc obětem 

trestných činů).   

Pořad se dotkl témat jako jsou šikana, kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, 

trestná činnost páchaná na dětech a mládeži, organizovaný zločin v ČR a drogy z pohledu 

Národní protidrogové centrály. 

Pro žáky bylo velmi zajímavé a přínosné seznámení s touto 

problematikou na konkrétních případech a praktické rady, 

jak se proti kriminalitě bránit.  

Jako doprovodný program pro toto dopoledne si p. uč. 

Doležalová pro žáky připravila procházku v centru Plzně 

s představením nejznámějších církevních staveb (jejich 

historií, stavebními styly, minulým i současným využitím).  

 

Dne 24. 1. 2012 se žáci sedmého až devátého ročníku vypravili do Plzně na akci „Perspektiva 

technického a odborného vzdělávání v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a Východního Bavorska“. 

Měli možnost se seznámit s nabídkou učňovských a studijních příležitostí v technickém a odborném 

vzdělávání z celého Plzeňského kraje na jednom místě. Veletrh pořádala Regionální hospodářská 

komora Plzeňského kraje v prostorách SPŠ dopravní.  

Kromě získaných informací o studiu si mohli žáci vyzkoušet činnosti různých profesí v praxi, 

zasoutěžit si, ochutnat speciality studentů gastronomických oborů, nechat se učesat nebo nalíčit 

budoucími kadeřnicemi a kosmetičkami. Všechny přítomné také velmi zaujala barmanská show 

s následnou ochutnávkou koktejlů (samozřejmě nealko).  

  



 

 

 

 

 

 

  

Nejvíce mě zaujali šikovné ruce 
kadeřnic a kosmetiček, ale také 
zajímavá show zručných barmanů, 
která nešla přehlédnout. 

S. Bondrová, 9. třída 

Dostal jsem více podrobností o oboru 
Informační technologie. Bylo tam spoustu 

zahraničních nabídek od různých škol 
v Německu. Barmani začali míchat 

koktejly a dávali ochutnávat žákům. 
Předvedli skvělou šou. 

F. Kanta, 9. třída 

Mě se nejvíce líbilo, že tam byli moc 
milí lidé, všechno vysvětlili. 

Líbily se mi obrazy umělecké školy, 
ale také aranžérky měly moc pěkně 

naaranžovaný stůl. 
A. Hirschlová, 8. třída 

Pak se mi líbila soutěž z chemie, 
spojovali jsme chemické značky, 
kde jsem vyhrála dotykovou 
kalkulačku. 
Hrozně mě potěšilo, že jsem 
dostala autogramy od barmanů 
Martina a Davida, kterým to 
hrozně šlo... 
K. Selingerová, 8. třída 

Kosmetičky Zdenu i mě 
namalovaly. I kadeřnice dělaly 
Simoně vlasy, bylo to hezké. Moc 
se mi tam líbilo. 

E. Hráchová, 8. třída 

Líbilo se mi u 
stánku SPŠ 
stavební, která 
předváděla 
pokusy s baňkou. 
T. Bondra, 8. třída 

Nejvíce se mi zalíbily školy: lesnická, hotelová, 
elektrotechnická a dopravní. 

J. Karnolt, 7. třída 



 

 

Dne 17. 2. uspořádala naše škola při příležitosti masopustu průvod. Žáci celé školy, převlečeni za 

různé masky, prošli celou obcí, kde na ně čekali rodiče i prarodiče, místní občané, obecní kronikářka  

a zástupce regionálního tisku.  Mezi nejlépe hodnocenými maskami se umístili: Jakub Karnolt, Tereza 

Polívková, Anna Draská, Tomáš Bondra a Libuše Bondrová. Zvláštní cenu za masku získala také paní 

učitelka Jitka Hellmichová. 

  



 

 

 

  



 

 

 

Po vzoru starších spolužáků se letošní žáci šesté a sedmé třídy rozhodli přespat ve škole. Pro tuto akci 

si vybrali noc z 25. na 26. dubna. Kolem čtvrté hodiny odpolední se žáci začali scházet, přinesli různé 

sladkosti a dobroty na společný „piknikový“ stůl a poté začali hrát různé míčové a společenské hry. 

K večeři se upekly uzeniny na ohni, které se s chutí snědly. Po večeři nastal oddych v podobě 

společného sledování vybraného filmu. Před spaním si ještě žáci prošli stezku odvahy, kterou si 

připravili chlapci a děvčata navzájem. Poté se již všichni uložili ke spánku do svých spacáků a po 

chvílích posledního povídání spokojeně usnuli. Ráno už na žáky čekala snídaně ve školní jídelně a po 

intenzivním zážitku se vrátili do 

svých lavic.  

 

  



 

 

 

Ve druhém pololetí letošního roku měli žáci možnost zapojit se do zcela originálního projektu. 

Vzdělávací projekt pojmenovaný Minulost hrou vedl žáky k poznávání minulosti prostřednictvím 

výpovědí pamětníků, pátráním v dobovém tisku či odborných publikacích. Do aktivity se nejprve 

zapojilo velké množství žáků, ale náročnost brzy některé odradila. 

Skupiny byly celkem tři. Nejmladší tým byl složen ze žáků 6. třídy – Milana Caithamela, Anny 

Draské a Simony Rýdlové. Ti si za téma svého zkoumání vybrali tradiční slavení významných 

církevních svátků, a to Vánoc a Velikonoc. Ze všech skupin se jim podařilo provést rozhovory s nejvíce 

pamětnicemi (celkem pěti).  

Další dva týmy byly složeny převážně ze žáků 8. třídy. Skupina zkoumající historii blatnické 

pekárny byla složena ze žáků Tomáše Bondry, Miloslava Čecha, Jiřího Hány, Marka Routschky a 

Davida Šeffla. V průběhu projektu se k nim přidal také žák deváté třídy Jaroslav Minařík.  

Poslední tým žákyň osmé třídy – Jany Caithamelové, Adély Hirschlové a Viktorie Malé – 

zkoumal minulost zaniklého pivovaru v Rochlově. Žákyním se podařil vskutku detektivní úspěch, když 

vypátraly u pamětníka zachovalou lahev z tohoto pivovaru, ačkoliv byla všeobecná domněnka, že již 

žádný exemplář neexistuje.  

Všichni žáci poctivě a pilně pracovali na svých projektech ve svém volném čase. Samostatně 

vyhledávali a oslovovali pamětníky, natáčeli jejich výpovědi na diktafony či mobilní telefony a 

následně rozhovory zpracovávali. Výstupem projektu byly nejen powerpointové prezentace, ale také 

články, křížovky, osmisměrky, hádanky, plakáty a další. Veškerá několikaměsíční práce byla odeslaná 

zadavateli, tedy občanskému sdružení Propolis, které také vyhodnocovalo vítěze projektu. 

Naše všechny tři skupiny byly v konečném hodnocení úspěšné. Ze zúčastněných skupin 

obsadily naši žáci první tři pozice. Na bronzové příčce se umístili chlapci s projektem blatnické 

pekárny, druhým místem byly ohodnoceni žáci šesté třídy a jejich „Zvyky a tradice“ a vítězným se stal 

projekt „Rochlovský pivovar“. Žákyně osmého ročníku se sice o první místo dělí se skupinou z jiné 

školy, ale to nic nezkazilo na naší radosti. Všichni žáci jsou ohodnoceni za svoji několikaměsíční práci 

pěknými cenami od občanského sdružení Propolis, ale také od školy a starosty obce. Projekty budete 

moci v budoucnu zhlédnout v muzeu každodennosti v Chříči.  

Všem zúčastněným, kteří vydrželi až do konce za jejich práci děkujeme a těšíme se, že se snad 

podaří projekt někdy zopakovat. 

 

 

  



 

 

S příchodem jara se i naše škola oblékla do jarního kabátu. Napomohla tomu nejen výzdoba oken, ale 

také výrobky, které žáci vyrobili v rámci projektového dne s názvem Jarní dílny, jenž se konal 30. 3. 

2012. Žáci zdobili vyfouklá vajíčka, vyráběli stojánky na vajíčka, držáky na ubrousky, jarní dekorace do 

oken, zápichy, veselé motýlky, kuřátka, kohoutky a papírové kytičky. Projektový den se velice zdařil, 

žáci pracovali v sedmi skupinách, pomáhali si, tvorbu si užili a poskytli své výtvory na jarní výstavu 

s názvem Vítání jara, která byla přístupná veřejnosti v hlavní budově školy ve dnech 2. a 3. 4. 2012. 

Poté si žáci odnesli výrobky domů, aby i tam na ně dýchalo 

jaro.  

 

 

 

 

  



 

 

Jednoho krásného odpoledne se konalo „Sportovní odpoledne“ pro žáky školy i rodiče s dětmi. Sraz 

účastníků byl u horní budovy školy. Odtud se vyrazilo na „stopovačku“, jejíž trasu s úkoly připravily 

žákyně 2. stupně a někteří žáci 8. třídy s p. uč. Doležalovou.  

Putování začalo kousek nad kolejemi, odtud museli účastníci sledovat modré fáborky, které značily 

trasu a červené fáborky, které upozorňovaly, že se v okolí nachází úkol. Cestou si účastníci vyzkoušeli 

házení kroužků, skákání v pytlích, hledání věcí v terénu, prolézání, cvičení s obručí, přetahování 

s lanem, závody čarodějnic na košťatech a hod šiškou. Nakonec, když prošli všechny záludné úkoly, 

čekal na ně „strážce pokladu“, který jim připravil báseň s ukrytou nápovědou, kde hledat klíč 

v podobě kostlivce na žluté klíčence: 

  Já jsem strážce, dobrý den,   

  poklad tu hlídám celý den, 

  buďte moudří a chytří, 

  jsem strážce starší než fíky 

  a klíč k pokladu už asi nenajdu. 

  Hleď, hejna racků,  

  vidíš je? 

( Po nalezení klíče: ) 

  Děkuji vám ještě víc 

  a teď je mi hej 

  a vy řeknete:“Poklad mi dej!“ 

Odměna byla v podobě sladkých lízátek, kterých se díky hojnému počtu účastníků rozdala pěkná 

řádka. 

 Ještě je potřeba zmínit, že žáci 8. třídy se předvedli jako gentlemani, když v náročnějším 

úseku trasy pomohli maminkám s kočárky. 

Jinak akce proběhla skvěle, až na dešťovou přeháňku, která nemohla zkazit náladu, protože taková 

zábava se zkazit nedá. 

       (ze slohové práce Davida Rýdla, kráceno) 

Pozn. Uhodli jste, kdo byl „strážce pokladu“ a složil básničky s hádankou? Ale jistě, sám autor článku  

          David Rýdl.  



 

 

Dne 22. 3. 2012 navštívili naši tělocvičnu tři herci, kteří si připravili pro naše nejmenší interaktivní 

pořad s názvem Tancování s Popelkou. Žáci prvního stupně se zapojili nejen do tancování a zpěvu, 

nýbrž i do celého příběhu s Popelkou. O Popelku Verunku Mestlovou (5. třída) se ucházeli čtyři 

princové z naší školy, z nichž si Popelka vybrala za svého prince Dominika Routschku (4. třída). A jak 

to tak v pohádkách bývá, i naše pohádka skončila královskou svatbou v krásných kostýmech. Pro 

všechny zúčastněné je jistě nezapomenutelný tanec našeho prince Dominika, který na pódiu přímo 

zazářil. Bavili se všichni žáci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dne 31. 5. 2012 oslavily děti ve škole svůj svátek formou zábavného 

dopoledne, které bylo plné her a dobrodružství. Dětský den na téma indiáni  

a kovbojové měl dvě části. Nejprve se žáci se svými učiteli vydali na cestu 

lesem, kde plnili předem připravené úkoly, jako například vymyslet si pro své 

město či kmen název, zvolit šerifa nebo náčelníka, vyrobit vlajku nebo kopí. Po 

návratu do areálu školy soutěžili v házení šipkami a šerifskými hvězdami, jízdě 

na dřevěných konících, ve vědomostních úkolech, v navlékání korálků, prolézání 

bludiště z provazů, hledání pokladů a v dalších úkolech. Ceny za úspěšné plnění 

úkolů si odnesly všechny skupiny, ale nejúspěšnější tým utvořili tentokrát žáci 

4. třídy pod vedením paní učitelky Zemanové.   

Na závěr dne se všichni sešli u symbolického ohně, kde indiáni s kovboji 

mezi sebou uzavřeli mír. 

Dětský den pro spolužáky jako tradičně připravili žáci 9. třídy se svojí třídní 

učitelkou J. Hellmichovou. Za hezký zážitek jim děkujeme.   

 

 

 



  



 

 Mezi jedny z nejkrásnějších míst patří zámecké parky. Dýchne zde na Vás majestátnost a 

krása spojená se zvláštním kouzlem dob dávno minulých. 

 Nejkrásnější je taková procházka na jaře, kdy ve vzduchu 

cítíte probouzející se život po nekonečné zimě. Stoleté stromy se 

začínají pokrývat královským zeleným hermelínovým pláštěm, aby 

zdůraznily svoji důležitost. A veškeré pestrobarevné květy u jejich 

nohou jakoby jim vzdávaly svůj hold. I ten nejmenší mraveneček je 

oddaným poddaným těchto obrů. A ptáci v korunách znova a znova 

obdivně opakují královským velikánům, jak důležití a velcí jsou. Na 

oplátku jim i všem, kdo jsou ochotni naslouchat, tito králové šeptají 

dávno zapomenuté příběhy, jejichž němými svědky se staly. Příběhy 

zrady, zoufalství, ale i lásky. Občas jakoby celá krajina v němém 

úžasu nad neuvěřitelným příběhem ustrnula. 

 Jen vlastní kroky narušují tato kouzla. A já opouštím 

pohádkové místo bohatší o nezapomenutelné a těžko popsatelné pocity. 

 

 

 Ráda chodívám na jedno místo, odkud je vidět ten nejkrásnější západ 
slunce na světě.  

 Když přijde jeho čas, začne slunce směřovat své zářivé krůčky mezi 
vysoké kopce. Jeho stále silná zlatavá záře se rozlévá po celém mechově 
zeleném údolí a je unášena slabě šumícím tokem malé klikaté říčky. 

 Zapadající kotouč s sebou odnesl i poslední ptačí symfonii. 

 Nastalo nezvyklé ticho, ale představení úchvatné noční proměny se 
nechtělo vzdát své zajímavosti a dále představovalo šperky večerní oblohy. 

 Buclaté červánky se líně protahují po jindy blankytně modrém nebi.  

 Při pohledu do posledních slunečních paprsků uzounkých jako 
nejjemnější vlasec tak, aby se dotýkaly stříbřité zurčící vody, to vypadá, jako 
by se ve vzduchu vznášely stovky drahých kamínků. 

 S ukládáním zlatého kotouče ke slastnému spánku se pomalu vytrácí i 
jasná záře, jež na kratičkou chvíli polila celé okolí a osvítila snad i ten 
nejtemnější koutek nedalekého hustého lesa jako v pravé poledne. Červánky 
na širé obloze zůstávají i po tom, co slunce schovalo zlatý nosík za obzor. 

 V malebném údolí tak pro dnešek za sladkého zpěvu ptáků slunce zmizelo, začíná se smrákat 
a bledý nástupce nejjasnější hvězdy se pomalu připravuje ke své následující noční vládě nad tichou 
přírodou.  

 Tato krása mě vždy uklidní. Nemusím na nic myslet a můžu snít.  



 

 

Byl jednou jeden budík jménem Aleš. Aleš si myslel, že je neomylný a vždy 

vzbudí svého pána Matěje včas do školy. Pokaždé, když Matěj zaklapl dveře od auta, 

budík Aleš zašel k mocnému čaroději, který ho vždy natáhl na půl sedmou, aby mohl druhý den ráno 

zase svého pána probudit. Jenže když budík Aleš jednoho dne došel k čarovné jeskyni, kde bydlel 

mocný čaroděj, nestačil se divit. Dveře od jeskyně byly otevřené a nikde ani živá noha. „Haló, jste tu, 

mocný a čarovný kouzelníku? To jsem já, Aleš.“ Ale nikdo neodpovídal. Aleš se vrátil domů. Když měl 

ráno budík zazvonit, aby Matěj vstával, nevydal ani hlásku. Aleš prostě zaspal a spolu s ním zaspal i 

Matěj. A takhle to teď  bylo den co den. Matěj se rozzlobil a povídá: „Ten budík už osmý den ne a ne 

zazvonit.“ Rozhodl se zajít k čaroději sám. Potkal ho už po cestě a zeptal se ho, proč budík stále 

zaspává? Čaroděj odpověděl, že ho nemohl natáhnout, protože byl u své máti na dovolené. Omluvil 

se, Aleše natáhl a všichni byli zase šťastní. Od té doby bylo mezi Alešem a Matějem ještě větší pouto 

než dosud.  

 

IVETA BERNHARDOVÁ 

1. hádanka 

Včera ráno, když jsem se vzbudil ve své skříňce, jsem jako vždy čekal na zářivé světlo, pevný úchyt 

mého ucha, položení na kuchyňskou linku, voňavý ovocný sáček a vařící vodu se slaďoučkým 

cukříkem. Po vysrkání sladké vody mě ani neumyli. 

ANNA DRASKÁ 

2. hádanka 

Včera jsem si jen tak visela na věšáku až do večera, kdy mě vzal můj majitel do ruky. Napřed jsem 

myslela, že mě chce pochovat, ale pak mi to došlo. Majitel šel ven! A já jsem celá zmokla. Napřed mě 

sundal z věšáku, a pak mi zmáčkl můj nos a já se otevřela, a to vám říkám, že padaly i kroupy. To 

bolelo a teď ležím znovu na věšáku a čekám až mě hodí na smetiště a najde mě Krteček, jako v té 

knížce, a doufám, že mě taky opraví. 

 NIKOLA ŠIMŠOVÁ 

3. hádanka 

Včera odpoledne jsem si jen tak v předsíni viselo a všímalo jsem si svého. Najednou přišla maminka, 

která v tomto domě bydlí. Podívala se na mě a hned se začala upravovat. Poté přišla ke mně 

s hadříkem a nějakým čistícím prostředkem. Hezky mě umyla a za chvíli přišla, aby si znovu upravila 

účes. 



 

 

Želvičku jsem si koupila v Itálii na dovolené. Jmenuje se Bláža.  

Když jí schovám nohy a hlavu, vypadá jako šišatý hnědý plyšový 

míč. Když se ráno probudím, leknu se, protože na mě vykulí své 

obrovské krásné oči. Ale jakmile se podívám na její usměvavou pusu, 

zase je to v pořádku.  

Leze na čtyřech mrňavých nožkách. Bláža pořád leží na posteli, 

protože má větší hlavu než tělo. Když ji posadím, dá si hlavu na 

břicho a vypadá to, jako kdyby se zahřívala.  

Blážu zbožňuji a doufám, že se o ní budu starat ještě dlouho.  

 

 

 

 

Tento pejsek byl dárek od maminky.  

Trdlíkovy oči jsou černé jako havran a nos připomíná jeden velký 

balvan. Vždy se na mě usmívá tou nádhernou obrovitánskou pusinkou. 

Nosí ouška jako africký slon. Jeho srst je tmavě a světle hnědá, zkrátka 

veselý čokoládový pejsek. 

Trdlík miluje Vánoce, proto nosí vánoční čepičku a šálu. Čepička má 

zezadu kulatou kuličku a šálička zas cácorky. Kdybyste viděli Trdlíkův 

ocásek malinký jako ovce.  

Vůbec mě nenapadlo uvažovat, že bych chtěla jiného plyšáka.  

 

 

  



 

  

Lukáš Čech 

Tvá velikost je ohromující, 

tvůj revír je louka, 

tvoje rychlost je vražedná,  

tvůj zrak je ostrý, 

na tebe nikdo nemá! 

 

A tvoji hlavu si pytlák na zeď dá, 

na zdi budeš tupě zírat 

a pytlák bude tiše zpívat, 

zpívat bude radostně 

a polda ho potom zabásne. 

 

 

 

 

Petr Haišman 

Óóó, jeřábe, jsi tak veliký, 

koukáš z nebe na lidi, 

lidi ti ze země mávají, 

ty k nim slétneš do dlaní, 

oni tě tam nakrmí, 

letět dál tě nenechají, 

letět dál tě nenechají, 

koukat dál na tebe pořád chtějí. 

 

 

Patrik Havlíček 

Ztratil jsem se v tvé kráse, 

jak v hlubokém pralese. 

Hledám, hledám cestu ven, 

pomůžeš mi jen? 

Krása tak bílá a jasná, 

která radost vždy udělá! 

 

 

 

Patrik Havlíček 

Letí, letí tečka, 

malá vlaštovička. 

Lítá sem a tam, 

jakoby nevěděla kam. 

Koukám, jak tu lítá 

a kaluže hledá. 

Pod okny si staví hnízdo, 

pro své nové osazenstvo. 

  



 

 

Hana Hrdová  

 

Jaro, léto, podzim, zima, 

ty jsou přeci vždycky prima. 

Jsou to roční období, 

zkoušce nás vždy podrobí. 

Každý rok jdou po sobě,  

Vždy máme něco jiného na sobě.  

 

Jaro 

Těšíme se na jaro, 

až budou ptáci zpívat, 

sluníčko vykoukne za mraky, 

bude se na nás dívat.  

Rozkvetou sněženky, bledule,  

Zima už u nás nebude.  

 

Léto 

V létě už je teplíčko, 

svítí na nás sluníčko. 

V bazénu se koupeme,  

na vše hned zapomeneme.  

 

 

 

Podzim  

Na podzim nás uvítá uplakané počasí, 

vítr fouká ze strání, 

spadlé listí nanosí. 

Děti pouští draky,  

pečou brambory, 

půjdu s nimi taky 

zimě navzdory.  

 

Zima 

Na zimu napadne sníh,  

pojedeme na saních.  

Dále nás potěší Vánoci, 

budeme čekat až do noci, 

rozbalíme dárečky 

a v nich budou nové hračky.  

 

  



 

S kamarádkami jsme se rozhodly, že zkusíme štěstí a půjdeme do soutěže 

Minulost hrou. Jako téma jsme si vybraly Pivovar Rochlov. Je to velmi zajímavé 

a lákavé téma, ale bohužel z objektu pivovaru zbyla jen stará budova  

a informací o něm je velmi málo. Toto téma je však v našem okolí nejzajímavější 

a nás lákalo odhalit minulost místa, kde žijeme. 

      Jako první jsme se vypravily na Obecní úřad Rochlov, kde jsme četly novou 

obecní kroniku, ale nic jsme tam o pivovaru nenašly. Starosta obce nás poslal za 

panem Zavadilem, který je kronikář obce a má u sebe starší kroniky. Další den 

jsme zašly za ním. Pan Zavadil nám slíbil, že vybere informace z kroniky o 

pivovaru.  Poté je vypsal na papír a vysvětloval nám různé podrobnosti. 

Nakonec jsme zjistily, že některé informace, které nám pan Zavadil dal, byly 

chybné. Pravdu nám potvrdili pamětníci, se kterými jsme nahrávaly později 

rozhovory. Šly jsme na rochlovský zámek, zeptat se na nějaké informace o 

pivovaru, ale bohužel jsme se toho moc nedozvěděly. Udělaly jsme pár 

fotografií pivovaru. Spolu s paní učitelkou jsme se snažily získat informace také 

z archivů, ale bohužel oblastní archiv, kde jsou uloženy fondy Rochlova, právě 

prochází rekonstrukcí, a proto jsme tento zdroj nemohly využít. 

Nejvíce informací jsme získaly od pamětníků. První pamětník byl pan 

Maresch, se kterým jsme se domluvily a nahrály rozhovor. Dal nám také papíry, 

na kterých byly i další zajímavosti a také fotografie. Poté jsme šly za dalším 

pamětníkem panem Banertem, který nám o pivovaru řekl spoustu informací, 

které jsme použily v prezentaci, komiksu, křížovce a na plakátu. Pan Banert 

vlastní několik lahví z okolních pivovarů a také lahev z rochlovského pivovaru. 

Což nás velmi překvapilo, protože v kronice i na internetu jsme se dočetly, že 

žádný exemplář lahve rochlovského pivovaru se dosud nenašel. Pamětníky jsme 

si vyfotografovaly a daly do prezentace.  

Zjistily jsme, že v roce 2002 koupila zámek, včetně celého areálu, firma 

Pegisan. Zámek Rochlov je nejstarší součástí obce Rochlov. V místě dnešního 

zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánů a z té doby se zde zachovalo ještě 



několik objektů. Celý areál měl v průběhu doby různé využití-byl zde pivovar, 

konírna a skleníky. Od svého uzavření nebyl pivovar využíván. Do dnešních dnů 

se nedochovala pivovarská věž, její podobu známe jen z fotografií a kreseb, 

nedochoval se komín a část budovy spojující pivovar se sladovnou. Ke statku 

dále patřily dodnes dochované objekty jako kravín, koňské stáje a sýpka. První 

zmínka o vaření piva v Rochlově pochází z r. 1683, kdy se bratři Jan Adam 

Henigar a František Henigar snažili rozdělit majetek rochlovského statku. 

Zmiňovaný pivovar však není tím pivovarem dnešním. Podobu toho původního 

neznáme. Nový pivovar se sladovnou byl postaven někdy mezi r. 1838 - 1890. 

Pivovar nikdy nevydával svoje etikety, pouze měl svoje lahve, na nichž byl 

vyražen německý nápis rochlovského pivovaru.  

Další den jsme měly schůzi s paní učitelkou Böhmovou, která nám 

poradila, co a jak dál máme dělat. Domluvily jsme se se spolužákem, který nám 

slíbil, že nás vezme za dalšími dvěma pamětnicemi. První pamětnicí byla paní 

Žďárská, která pracovala na zámku, ale o pivovaru nic nevěděla. Jen o tom, že 

se u zámku rozprostírala obrovská zahrada, kde kvetly květiny a pěstovala se 

zelenina. Druhá pamětnice byla paní Peštová, která také pracovala na zámku, 

ale také si nic o pivovaru nepamatovala. Potom nám paní Peštová řekla, že má 

schovanou lahev rochlovského pivovaru, kterou nám ukázala. Bohužel ta láhev 

nepatřila rochlovském pivovaru, protože ta pocházela z roku 1590, je proto 

ještě starší založení pivovaru v Rochlově.  

      Plny dojmů jsme odešly a začaly zpracovávat informace. Byly jsme rády, že 

jsme vypátraly něco, co si ostatní myslí, že neexistuje. Rozdělily jsme si práce, 

které jsme pak vypracovaly. Informace jsme zpracovávaly do prezentace  

a plakátu. Tohle téma sice bylo složité, ale nám se podařilo dozvědět se více, 

než je v knihách a kronikách, zaznamenaly jsme výpovědi pamětníků, které by 

byly zapomenuty, a pomohly jsme objevit ztracenou historii místa, blízko něhož 

žijeme. 

Zdroje: 
 Obecní kronika obce Rochlov  
 http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75

E2C8E6D9B1F3B3985CE1  
 Rozhovory s pamětníky Antonín Banert (26. 3. 2012), Karel Maresch (26. 

3. 2012)  
 

http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1
http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1
http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1
http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1
http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1
http://www.pegisan.cz/web/rochlov/historie;jsessionid=D2EBCEE08D75E2C8E6D9B1F3B3985CE1


 

 

SPOJ ČÍSLA A VYBARVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení hádanek: 1. Hrneček 

2. Deštník 

3. Zrcadlo 


