
   

 

Historicky první číslo  časopisu dětí z Dobré Vody! 

 

Víte… 

...vš e o panelove m dome ?  

...jak ude lat bubny?  

...vš e o tanec ní m šouboru? 

...jak to vypada  ve vešnici Nova  Farma? 

...jake  fotky nafotili vaš i kamara di? 

…jake  obra zky jšte nakrešlili? 

 

To vše a ještě mnohem více v tomto časopise! 

Červen 2011 
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ÚVODNÍK 

Jak a proč to celé vzniklo 

 Pr ed dve ma lety škupina študentu  jište ho praz ške ho gymna zia Pr í rodní  Š kola nata c ela       
š  de tmi z Dobre  Vody animovane  filmy. Ano, byli jšme to my. Moz na  ši na to ne kter í  z Va š, co 
jšte v Dobre  Vode  doma, pamatujete. Moc še na m tu tehdy lí bilo, a proto jšme š vy be rem mí šta 
letoš ní ho š kolní ho projektu neva hali a vybrali jšme ši zaše Dobrou Vodu. Napadlo na š, z e by 
bylo celkem fajn ude lat c ašopiš, ktery  by zachytil dynamiku zdejš í ho de ní  a kreativitu mí štní ch 
de tí . Zeptali jšme še de tí , ještli by chte ly takovy  c ašopiš de lat, a reakce byla ví ce nez  ušpokojují -
cí . Po pa r dnech (nebo šnad hodina ch?) še do toho de ti zaz raly a zac aly prakticky šamovolne  
vznikat opravdu velice zají mave  ve ci. Jmenovite  jšou to tr eba Poha dky Kuby Berky, nebo repor-
ta z e ze vš eho moz ne ho. Da le štojí  za zmí nku šo lo Vlaští ka Olaha, ktere  by še dalo pome r ovat še 
šo ly profešiona lní ch kytarištu  - a to me l Vlašta kytaru v ruce podruhe  v z ivote ! 
 

 A teď, c í m je c ašopiš Dobra  Voda denne  doma a proc  ho c í št? DVDD je c ašopiš, ktery  de lají   
z ve tš iny dobrovodške  de ti. Byl, je a bude NEPRODEJNÝ . Doc tete še v ne m mnoho zají mavy ch   
a uz itec ny ch informací  okolo de ní  v Dobre  Vode , C eške  Republice, v cele m šve te  a dokonce i ve 
vešmí ru! Da le Va š hodla me za šobovat kreativní mi poha dkami dobrovodšky ch de tí , jejich vy -
tvarny mi dí ly - a to jak škvoštny mi obrazy, tak te me r  profešiona lní mi fotkami - luš te nkami, kr í -
z ovkami  a hororovy mi pr í be hy z panela ku a jeho okolí . Je ví c nez  ve vaš em za jmu ši domu  por í -
dit alešpon  jeden vy tišk DVDD, ať je u va š Dobra  Voda Denne  Doma denne  doma! 
 

 Na m še to, co jšme zatí m špolec ne  vytvor ili, velice lí bí , a proto budeme ra di, kdyz  budete   
š tvorbou c ašopišu da le pokrac ovat.  
                      Za studenty Přírodní školy napsal Jindra Prošek 
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KDO JE KDO? 

Historie Dobré Vody 

První  pí šemna  zmí nka o Dobre  Vode  je z roku 
1233 kdy Dobrou Vodu koupil kla š ter Tepla . 
Dalš í  zmí nka o de ní  v Dobre  Vode  je z roku 
1854, kdy byla zaloz ena š kola pro zdejš í  oby-
vatele. V roce 1936 pak byla š kola pr ede la na 
na kancela r  štarošty, protoz e byla zaloz ena 
nova  š kola. Dalš í  zpra va o Dobre  Vode  je 
z 4.10.1938, kdy pr i zabra ní  Šudet vštoupila 
nacišticka  vojška na u zemí  C eška. V roce 
1945 bylo v Dobre  Vode  nejví ce obyvatel za 
celou její  exištenci a to 298 ošob, po odšunu 
Ne mcu  po druhe  šve tove  va lce zde zu štalo 
104 ošob. Pote  roku 1960 bylo zboura no ne -
kolik domu  a poštaven novy  panela k. V roce 
1998 zde pr ibyl novy  Šmí rc í  kr í z . A v roce 
2002 zde vzniklo šdruz ení  C ešky  za pad.    

                Napsal: Jonatán Vnouček 

Český západ 

C ešky  za pad a jeho vznik byl podpor en tra-
pišty z kla š tera Novy  Dvu r. Kdybyšte chte li 
jejich kla š ter navš tí vit, štac í  še projí t koušek 
za vešnici. Kdyz  poprve  pr iš li do Dobre  Vody 
a vide li v jake m štavu vešnice je, rozhodli še 
š tí m ne co ude lat. Proto pomohli še zaloz e-
ní m šdruz ení , ktere  vzniklo 17. prošince 
2001. Mezi zakla dají cí mi c leny byl Ja n Dun-
c ek, ktery  je za štupcem dobrovodšky ch oby-
vatel, Jan Lego a Karel Podšední k.  
Ze zac a tku byla pra ce hlavne  pro muz e, kter í  
poma hali pr i štavbe  trapišticke ho kla š tera, 
poštupne  še ale zac aly de lat i aktivity pro de ti 
a z eny. Kdyz  pr iš la Jana Košova , zac ala še ví ce 
uplatn ovat škupinova  pra ce. Doufala, z e tí m-
to še mu z ete nauc it šve  proble my r eš it a po-
štupne  bra t švu j z ivot do vlaštní ch rukou.  
Rok 2003 byl vy znamny  pro otevr ení  krej-
c ovške  a tkalcovške  dí lny a na ru zny ch trzí ch 
še zac aly proda vat vy robky dobrovodšky ch 
z en, pra ve  z te chto dí len. Take  še otevr el in-
ternetovy  obchod, ktery  tyto vy robky nabí zí . 
Zr í dila še i keramicka  dí lna š kurzy keramiky. 
Panelovy  du m, ve ktere m bydlí te, zakoupil 
C ešky  za pad od me šta Touz im v roce 2005. 
Jak ví te, vaš imi šilami še du m povedlo      
opravit.  
 
 

C ešky  za pad pro va š de la  mnoho aktivit, poc í -
naje ver ejny mi briga dami az  po hry š de tmi. 
Šnaz í  še take  zapojit došpe le  do programu  
pro de ti. Ú špe chem šdruz ení  je dobra  podpo-
ra ve vzde la ní , pr ijetí  ne kolika lidí  z Dobre  
Vody na štr ední  š koly a uc iliš te . Velky m po-
krokem bylo take  šní z ení  nezame štnanošti ze 
100% (rok 2000) na 35% nezame štnanošt 
(rok 2009). 
Šnad bude obc anške  šdruz ení  C ešky  za pad 
takto poma hat i nada le v Dobre  Vode  i v její m 
okolí .  
Napsala: Kristýna Volfová ve spolupráci s Aničkou Dun-
čekovou 
 

Gymnázium Přírodní škola 

A kdo jšou ti, co tu š va mi pr ed dve ma lety 
vytvor ili u z ašne  animovane  filmy a letoš c a-
šopiš? Jšme študenti praz ške ho gymna zia Pr í -
rodní  š kola. Naš e gymna zium da va  du raz na 
to, z e ne vš e še c love k nauc í  ve š kolní ch lavi-
cí ch, a proto de la me mnoho nejru zne jš í ch 
projektu . Napr í klad vz dy na konci roku še 
pr eštaneme uc it a vyjedeme do urc ite  oblašti 
kde prova dí me vy zkumy anebo pra ve  to, co 
jšme de lali u va š, zde v Dobre  Vode . 

                Napsal:  Filip Mašek 

Jan Pajma 
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ZPRÁVY A AKTUALITY 

Fotbalový turnaj  

V šobotu 11.6.  še odehra l fotbalovy  turnaj v 
Dobre  Vode . Zu c aštnili še ho tr i ty my: Z raloci, 
FC Baštardi a Orli. Hra lo še jednou dešet mi-
nut. Turnaj zac al ve 14:00  za pašem Z raloku   
a Orlu , tento zapaš še rozhodl az  na penalty. 
Vyhra l ty m Orlu . Ví te znou branku vštr elil 
Adam Drmota. Pote  na šledoval za paš FC Ba-
štardi vš orli Baštardi vyhra li 4:3. Potom na -
šledoval exhibic ní  zapaš, Dobra  Voda vš. Pr í -
rodní  š kola. Za paš še hra l dvakra t šedm mi-
nut. Po dlouhe m a u porne m boji še za paš roz-
hodl na penalty. Po škve ly ch vy konech bran-
ka r u  na obou štrana ch nakonec vštr elil go l 
Adam Drmota z ty mu Pr í rodní  š koly.  

                Napsal: Patrik Berki 

Taneční soutěž v Táboře 

Vyjí z de li jšme v 8 hodin ra no. Cešta byla na -
roc na . Jeli jšme vlakem. Do Ta bora jšme dora-
zili tak kolem jedne  hodiny. Me što Ta bor je 
zají mave  a tete  Kla r e še tam lí bilo. Oštatní  
tanec ní  šoubory na šoute z i še od na š došt liš i-
ly. Ale tancovaly hezky, trochu chaoticky. R í -
kali na m, z e jšme ví ce šehrany  a z e to ma me 
ví c nacvic ene . Tancovali jšme v kulturní m 
centru. Vevnitr  byla š patna  organizace, pro-
toz e še tam šme lo kour it a pí t. Byli tam de ti, 
ktere  to mušely šna š et. Š patne  še tam dy cha-
lo. Hodne  na m vš ichni r í kali, z e jšme jiny , ale 
v dobre m šlova šmyšlu. Moc še mi lí bil cika n-
šky  verbun k. A dalš í  zají mava  ve c byla, z e je-
den šoubor tancovala tak, z e ši k tomu zpí val. 
Ja  jšem ši myšlela, z e nemají  ce de c ko. Zeptala 
jšem še jich ještli nechte j puc it, z e tu jejich 
škladbu ma m. Ale oni r ekli, z e je to našchva l.  
Nakonec jšme byli c tvrty  ze š ešti. Šice jšme še 
neumí štili tr etí , ale oštatní m jšme to pr a li. Jeli 
jšme tam kvu li pozna ní  jiny ch tanec ní ch še-
štav, ne proto, abychom vyhra li.  

Pozvánka na festival Teplá tančí 
 
Bude še konat tanec ní  vyštoupení  šouboru 
V.I.P – Dobra  Voda. Feštival še bude konat  
17. c ervna 2011 od 14:00 do cca 17:30. 
Vš ichni jšte zva ni do kulturní ho domu Z iz ko-
va 345, Tepla .  
 
Program festivalu: 
- 14:00 hod – zaha jení  tanec ní  pr ehlí dky 
- 1. c a št – jednotliva  vyštoupení ,  
- divadlo z Dobre  Vody (C ešky  za pad o.š)  
- pr ešta vka 
- 2. c a št – jednotliva  vyštoupení  
- cca 17:30 hod – ukonc ení  pr ehlí dky 
 
Kdo zde bude vystupovat? 
- Khamoro o.š. – Chodov 
- Lac o Jilo – Cheb 
- C ešky  za pad o.š. – Dobra  Voda 
- FŠ Šta zka – Tepla  
- ZŠ  a ZŠ P z Teple , Touz imi a Bochova 
- Šavoro Roma – Šokolov 
                   Napsali: Timea Pražáková a Klára Berkyová 

Klaudie Kova c ova  
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REPORTÁŽE 

Je to v nás! 
Taneční soubor V.I.P. 

Ahoj, jmenujeme še C ešky  za pad, nebo V.I.P. 

Jšme z dobre  vody u Touz imi. Jšme tanec ní  

šoubor. V šouboru jšme 4 holky a 4 kluci. 

Tancujeme latinškoamericke , br iš ní  a ciga n-

ške  tance i hip hop. Fungujeme uz  ošm let. 

Naš e lektorka je Kla ra Berkyova . Je i naš e 

choreografka, ale my do choreografie pr išpí -

va me take . Ne ktere  kroky ši okouka va me 

z videí  od zpe vac ek jako je Šhakira, Beyonce , 

Ciara, Puššy Cat Dollš, atd. Nejc ašte ji tancuje-

me na c ernou muziku a romške  pí šne  a na hip 

hop.  Ašpon  c tyr ikra t do me ší ce v le te  jezdí -

me na ru zne  tanec ní  feštivaly, ale kdyz  je zi-

ma tak špí š e nacvic ujeme na šezo nu. Naš emu 

nejmladš í mu c lenovi je 11 let a nejštarš í mu 

21 let. Tancujeme ra di a š chutí . 

Naš e nejbliz š í  vyštoupení  še bude konat 

v kulturní m dome  v Teple  17.6.2011 od 

14:00 hodin. 

 

 

Rozhovor s bývalou členkou: V.I.P. Margit  

Kdy si začala tancovat? 
Když mi bylo sedmnáct. 
 
A kdy a proč jsi skončila? 
Když mi bylo dvacet šest, šla jsem na mateř-
skou. 

Proč jsi tancovala? 
Bavilo mě to a baví. Bavilo mě jezdit na festi-
valy a ukazovat lidem, co umíme, jakou máme 
energii. Dělali jsme to, abychom se vyřádily. 
Jen jsme zapnuly písničku a ono to přišlo samo. 
Je to v nás… 
 

Chtěla bys ses vrátit? 
Jo. 
 

Jak jste si vymýšlely kroky? 
Všechny kroky jsme si vymýšlely samy, ne pod-
le videí. Dělaly jsme to, co je v nás. Líp jsme se 
cítily, když jsme si to vymýšlely samy. 
Připravily: Timea Pražáková, Gábina Berkyová. Tereza 
Dunčeková 
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REPORTÁŽE 

Mám vnuka místo zvířete 
Rozhovor s panem Ducampem a jeho vnu-
kem Janem 
 
V ra mci pr í pravy na odjezd do Nove  Farmy ši 
Eliš ka Dunc ekova  a Kla rka Berkyova  chte ly 
vyzkouš et švoje vymyš lene  ota zky. Špolu 
jšme tedy obcha zely vešnici a zaklepaly jšme 
i na dver e vaš eho ne mecke ho šoušeda, pana 
Ducampa. Pr iš el na m hned otevr í t, a protoz e 
neumí  moc c ešky a my zaš ne mecky, zavolal 
ši na pomoc šve ho vnuka Jana, ktery  vš echno 
pr ekla dal. Pan Ducamp poma hal pr i štavbe  
alta nku, cešty u panela ku a hodne  zar í dil         
i pro Ptac í  štezku. Holky še ptaly, ještli mu 
tady tr eba ne co vadí . Nejdr í v neve de l, pak ale 
odpove de l: „Cesty nejsou spravené a město 
s tím nic nedělá. Taky rodiče nedávají pozor na 
děti, ty tady někde zahazují kola a tak. Ale líbí 
se mi, že tady máte různé akce, nejlepší jsou 
brigády.“ To še Eliš ka uz  zac í nala pta t: 
 
 
Máte svojí zahradu nebo pole? 
Zahradu? Máme. (smích) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Máte nějaké zvíře? 
(Na tuhle otázku odpověděl jenom Jan.) 
Ne. Jenom mě, ale to se moc nepočítá. (smích) 
 
Jestli máte nějakou oblíbenou činnost? 
Rád pracuji se dřevem.  
 
Ještě, jestli máte přes babičku, dědečka a 
přes další babičku nějaké pohádky nebo 
vyprávění? 
Jo, máme. 
 
A mohl byste nám něco aspoň krátkého 
vyprávět?  
Po téhle otázce nás oba zavedli do jejich domu 
a ukázali nám svazky básní a vyprávění. Jako 
první nám do rukou přišly básně jeho otce        
a Janova pradědečka o městě Heimald 
v Německu. Tam se (otec a pradědeček) naro-
dil, a když přišla druhá světová válka, musel 
z něj odejít. Básně popisují jeho smutek. 
 
Otázky připravila Eliška Dunčeková, pomáhala Klárka 
Berkyová a Františka Simonová. Rozhovor zpracovala 
Kristýna Volfová.   
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REPORTÁŽE 

Hájenka pod palbou otázek 
Reportáž v keramické dílně 
 
Kla rku Berkyovou zají malo, jak probí ha  pra -
ce v Ha jence. Nejprve tedy š la za Kamilou 
Šouc kovou, še kterou ude lala rozhovor o ke-
ramice. Zjištila, z e keramika v Dobre  Vode  je 
uz  tr etí m rokem. Nejdr í v še zac aly de lat 
krouz ky a pak pr icha zely i z eny do pra ce.   

Zac aly vyra be t keramicke  vy robky, ktere  še 
pozde ji proda valy na ru zny ch trzí ch 
v Karlovy ch Varech nebo v Plzni.  
Kamila še k pra ci v C eške m za pade  doštala 
pr eš inzera t v novina ch. „Přečetla jsem si 
v novinách, že tady existuje nějaký Český zá-
pad a nedalo mi to a přijela jsem se podívat.“  
Odpove de la Kamila na Kla rc inu ota zku, jak še 
doštala k pra ci v C eške m za pade . 
Pr ed prací  v C eške m za pade  pracovala 
š de tmi a jako uc itelka.  

 
Kla rka še pta  Kamily: 
A co tady v keramice děláš?  
V keramice vedu kroužek pro děti, a pak tady 
pracujeme se ženama a vyrábíme mističky. 
 
Baví vás to trochu, nebo víc? 
Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Ráda 
vedu děti v keramice, pak budou něco umět.  
 

Mohli jšte ši pr ec í št, z e še Kla rka dove de la     
o keramicke m krouz ku pro de ti. Pr iš la do Ha -
jenky, zrovna kdyz  še jeden konal. Úde lala 
rozhovor š malou Karolí nkou, a protoz e byla 
na krouz ku š Karolí nkou ale jenom Anic ka, 
tak jšme ši r ekli, z e ude la me rozhovor š kaz -
dou holc ic kou. Je vide t, z e Karolí nka še hodne  
štyde la a Anic ku to nebavilo. 
 
Nejprve še Kla rka ptala Karolí nky… 
Baví tě to, když si tady na kroužku? 
Jo.  
A co teď vyrábíš? 
Kreslím. Kolečka. 
A chodíš sem pořád? 
Jo. 
Co nejraději vyrábíš? 
Všechno.  
 

Připravila a zpracovala Klára Berkyová s Kristýnou  
Volfovou.  
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REPORTÁŽE 

Reportáž z tkalcovny 
 

Tkalcovna v Dobre  Vode  vznikla na popud 
obc anške ho šdruz ení  C ešky  za pad, kvu li pra-
covní m pr í lez itoštem pro mí štní  obyvatele. 
Pr ed dve ma me ší ci še tkalcovna pr ešte hovala 
z domec ku C eške ho za padu do Ha jenky, kde 
je krome  ní  take  keramicka  dí lna. 
V tkalcovne  pracují  c tyr i z eny, vyra be jí  še zde 
kapša r e, za šte ry, taš ky nebo chn apky. Z eny 
zde pra ce baví , jište  je zají mava , ale take  na -
roc na . Pra ce zac í na  v ošm hodin ra no a trva  
do c tyr  hodin odpoledne. Zdejš í  vy robky še 
proda vají  na trzí ch v š iroke m okolí  a je o ne  
velky  za jem. Hlavne  v pr edva noc ní m období . 
 

 
Kla rku zají malo pa r ve cí , tak še na ne  zeptala 
Ka ti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Jak dlouho tady šijete? 
Tři měsíce. 
 
A baví vás to? 
No úplně strašně moc. 
 
Co děláte úplně nejradši? Jako co nejradši 
šijete? 
Nejradši šiju tady ty tašky, jo a tyhle zástěry. 
(ukázala na béžové tašky s potiskem a červené 
zástěry) 
 

Podklady pro reportáž připravila Klárka Berkyová         
a  Karel Vinš. 

Nakreslila  Natálka Kováčová 
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REPORTÁŽE 

Tam kde vítr fouká obráceně 
Reportáž z Nové Farmy 
 
 Jak še z ije v Dobre  Vode , to aši vš ichni 
ví te. Na š zají malo, ještli še z ivot v Nove  farme  
ne jak liš í  od dobrovodške ho. Nova  Farma je 
koušek za Teplou. Napadlo na š, z e bychom 
tam mohly ude lat reporta z  do dobrovodške -
ho c ašopišu Dobrá Voda denně doma. Den 
pr edtí m jšme ši šedly š Eliš kou a vymyšlely 
ne kolik ota zek, na ktere  še budeme pta t        

ru zny ch lidí . Pak še domluvily š Kla rkou, ješt-
li by na m nede lala fotografku a ta š radoští  
šouhlašila. Druhy  den jšme vyrazily hned, jak 
še holky vra tily ze š koly. Vš echny rozhovory 
jšme nahra valy na diktafon, protoz e nikdo 
z na š neumí  zapišovat rychloští  blešku, aby-
chom to štihly.  
 Ve tš ina odpove dí  še moc neliš ila. Jen na 
ota zku, ještli u nich ne kdo hraje na ne jake  
na štroje nebo ještli vu bec ne koho takove ho 
znají  z bara ku, še naš ly odliš ne  odpove di.  

Ne kdo tvrdil, z e v bara ku nikdo takovy  nee-
xištuje a jiny  zaše znal celou kapelu, co jezdí  
hra t po za bava ch. Tady ši mu z ete pr ec í št, co 
na m obyvatele  Nove  Farmy pove de li. 
 
Rozhovor s Kristýnou Mílkovou 
 

Jak jste tady dlouho? 
Já jsem tady patnáct let. 
 

A za tu dobu co jste tady se to tu nějak 
změnilo nebo pořád stejná farma? 
Pořád stejný. 
 

Mate nějaká zvířata? Dyť jste měla takový 
malýho pejska? 
No teď ne. Oni mi ho vzali. 
 

Oni vám ho ukradli? To jste ho nechala 
venku bez dozoru a někdo vám ho ukradl? 
No jo. 
 

Máte nějaké své pole nebo svá území? 
Ne nic takovýho nemáme. 
 

Na co se děti těší? Nebo na co se těšíte vy? 
Až vypadneme? (smích) 
No já jsem se koukala na film. 
 

Těšíte se třeba na prázdniny? 
Ani nějak ne… 
 

Netěšíte? A proč? Kvůli vysvědčení nebo 
kvůli tomu že děti budou doma? 
No že děti budou doma. 
 

A když děti jsou ve škole tak děláte co? 
No já mám další děti. 
 

No jo, vy vlastně máte malýho Honzíka, že 
jo? A kolik mu je? 
Čtyři měsíce… 
 

Máte nějakou oblíbenou činnost, když děti 
nejsou doma? 
No většinou koukám na televizi. 
 

Mate doma někoho, kdo třeba hraje na ně-
jaké nástroje? 
Ne od nás nikdo nehraje a ani nevim o někom 
jinym. 
 

Jestli máte nějaké zaměstnání, nebo ně-
kdo a jestli se mu líbí? 
Akorát můj muž. 

Panelový dům Nová Farma 

Reportérky 
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REPORTÁŽE 

A co dělá? 
On dělá na technický. 
 

A baví ho to? 
Jo baví. 

Děkujeme za rozhovor. 
 
Rozhovor s Erikou Maťašovou 
 

Jak se v poslední době změnila Nová Farma? 
Jak se změnila? No my tady dlouho nebydlíme… 
 

A jak dlouho tu bydlíte? 
Dva měsíce. 
 

Co vám tady vadí, nebo se vám tady líbí? 
Co nám tady vadí nebo se nám tady líbí? …. No 
je tu hezky. Líbí se nám tady. Někdy tu fouká 
vítr obráceně! (smích) Odpove de l muz , ktery  
šta l vedle na š. 
 

Máte tady nějaké akce? 
Ne nevím o žádných. Zatím ne. Právě proto 
jsem se chtěla zeptat pani Dunčekové, jestli by 
tu nebyly nějaké kroužky. Mám jedenáctiletou 
dceru, že by na nějaké kroužky chodila. Na to 
tancování a tak. Jinak tu nic není… 

 

Máte tu nějaké území, třeba zahradu? 
Ne, nemáme. 
 

Těšíte se na prázdniny? 
Na prázdniny…jó 
 

Co děláte o prázdninách? 
No většinou se pije rum. (smích) Odpove de l 
muz , ktery  šta l vedle na š. 
 

Co děláte dopoledne, když jsou děti ve škole? 
No takovej ten běžnej koloběh. Uklízení, vaře-

ní, praní a tak. Taky jsou ňáký děti doma, tak-
že úplně samy doma nejsme. 
 

Hraje vám tu někdo na nástroje? Zpíváte 
si třeba večer? 
No skoro všichni. Moje děti, kluci hrajou… 
 

Na co hrajou? 
Na kytary, na varhany… 
 

A hrajou vám, třeba že se večer sejdete       
a jen tak si hrajete? 
No jo ale teď nemaj nástroje… 
 

A hrajou třeba po zábavách nebo na naro-
zeninách? 
Jo ty starší. Třeba teď hrajou na zábavě. 
 

Máte nějaké zaměstnání? 
Ne, zaměstnání nemám, protože jsme na mateřské. 
 

Máte nějaké pohádky, které se dědí? Nebo 
nějaké příběhy, co vám třeba vyprávěli 
rodiče a vy to teď vyprávíte svým dětem? 
Nepamatuju si právě žádný a ani na to není 
tolik času. 

Děkujeme za rozhovor. 
 
Rozhovor s Lucii Fiklíkovou 
 

Jak se změnila Nová Farma v této době? 

Nic moc holka, jenom k horšímu. 
 

Co vám tady vadí nebo se vám tady líbí? 

Vadí mi tu, že jsou tady blbí lidi. 
 

Máte tu nějaké akce? 
Ne nic. 

Malí obyvatelé Nové Farmy 

Všichni se umíme culit! 
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REPORTÁŽE 

Máte nějaká zvířata? Vyjmenujte nám pár lidí, 
co tady mají zvířata, jako třeba psa nebo kočku. 
No my máme morčata, želvu, Lolu, strejdu Vaj-
ču – to je taky zvíře (smích) 
 

Na co se děti nejvíc těší, 
No určitě na prázdniny. 
 

A co dělají děti o prázdninách? 
No nic moc. Občas se prostřídají mezi sebou, 
jako že chodí na návštěvy. 
 

Kolik let tady žijete? 
Já osobně asi dvacet. 
 

Oblíbená činnost, co děláte, když děti nejsou 
ve škole? 
Klid, klid. 
 

Jestli tady někdo hraje na nástroje nebo 
má nějakou kapelu? 
Strejda Roman 

A na co hraje? 
Na varhany. No to je můj bratránek. Normálně 
maj svojí kapelu. 
 

Jestli tady má někdo nějaké zaměstnání    
a jestli ho baví? 
Strejdu Vajču to asi baví. 
 

A co dělá? 
Všechno možný. Na statku.  Sekaj trávu …to co de. 

Děkujeme za rozhovor. 
 
Rozhovor s Veronikou Teľvákovou a Miro-
slavou Gandíkovou 
 

Jak se změnila Nová farma v této době? 
Špatně.  

 
Co vám tady vadí a co se vám tady líbí?
Tady nám se nelíbí nic.  
 

No už tady žijete leta, ne? 

No jo, sedm let tady žijeme. 
Na co se těšíte vy nebo na co se těší děti? 
No na prázdniny. 
 

A co děláte o prázdninách? 
Jedem do Chorvatska. 
 

Co děláte dopoledne, když děti nejsou doma? 
Sedíme, pijeme kávu, koukáme na televizi. Je klid. 
Jestli máte nějaké generační pohádky? Co 
vám třeba vyprávěli rodiče a vy to teď vy-
právíte dětem? 
Já už mám velký děti. 

A vyprávěla jste jim něco? 
Ne. Já jsem děti strašila, když nechtěli spát. 

Děkujeme za rozhovor. 
 

Připravily: Eliška Dunčeková, Klára Berkyová, Františka 
Simonová 

Maminka s dítětem 

Doma u Veroniky 

Rozhovor s paní Berkyovou 



 13 

 

DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH FOTOGRAFIÍCH 

Jedno kra šne  odpoledne jšme vzali foťa ky a špolu š Kla rkou, Vlaští kem a Kubou vyrazili do leša.    

Kaz dy  doštal švu j vlaštní  pr í štroj a fotil. Vš em to š lo perfektne . Nakonec doštaly de ti foťa ky do-

mu . Na jeden den byl jejich a me ly fotit vš echno, co je zají malo. Nyní  zde vidí te vy šledek-še rii 

kra šny ch a povedeny ch fotek od de tí . Pe knou podí vanou! 

Velkej a malá (Klára Berkyová) 

Kuba a jeho kamarád (Jakub Berky) Dva pišišvoři (Vlasta Olah) 

Před domem (Klára Berkyová) 

Oprava auta (Vlasta Olah) Cilka a Ivetka (Jakub Berky) 
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DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH FOTOGRAFIÍCH 

 

Jindra a kytara (Jakub Berky) Monika (Jakub Berky) 

Malování (Klára Berkyová) Člověk (Vlasta Olah) 

Bubenice (Eliška Dunčeková) Smích (Vlasta Olah) 
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DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH FOTOGRAFIÍCH 

 

Tancujem (Jakub Berky) Slon (Jakub Berky) 

Traktor Zetor (Vlasta Olah) Ve škole (Vlasta Olah) 

Pes (Vlasta Olah) Sedíme (Vlasta Olah) 
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DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH KRESBÁCH 

Ivetčina rodina 

Adreša: Dobra  Voda 48  u Touz imi 
Dobra  Voda je blí zko Touz imi. 
 

Moje rodina: 
Ta ta, ma ma,  Ivetka, bratr í c ek Vlašta, bratr Lili,  bratr Bohouš , šeštr enice Be tka,                    
šeštr enice Lilianka, manz el Be tky Ondra, bratr Tonda. 
 
Blek je mu j peš a šlepice a kohouty a kra lí k a kur a tka. 

Vytvor ila: Ivetka Olahova  

 

Nakreslila  Ivetka Olahová 

Nakreslila  Klaudie Kováčová 
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RECENZE 

Crazy Wolf (energy drink) 

Crazy Wolf je energeticky  na poj, ktery  va m 

doda  energii na cely  den. Je kyšely  jako citro n 

a proda va  še za dvacet korun jeden litr. Popr-

ve  mi to koupil bra cha a zachutnalo mi to.      

A tak jšem ši to pak koupil ša m.  

+ Ma  dobrou chuť 

- Kdyz  zvy š í  ceny 

Simpsonovi 

Krešleny  šeria l Šimpšonovi pocha zí  z Ameri-

ky. Je to o jedne  rodince, ktera  zaz í va  nejru z-

ne jš í  dobrodruz štví  a uz  ne kolikra t zachra ni-

la šve t. Vyší la  še uz  pr eš dvacet let a je šta le 

velmi oblí beny . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houmr (lí nej, chodí  na pivo)  

Ba rt (je nepr í tel š r editelem Škinnerem) 

Lí za (hraje na šaxofon), 

Ma rc  (utra cí  pení ze na jí dlo), 

Megí  (cuca  dudlí k a kaz dy  den špí ) 

 

+Je to legrac ní , hrajou dva dí ly za šebou 

-Aby Ba rt š krtil ta tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal a nakreslil Vlasta Olah 

Nakreslila  Ivetka Olahová 
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ 

Kůň a mravenec 
Napsal Jakub Berky 
 

Byl jednou jeden ku n  a mravenec. Ku n  z il 
v Rušku. Me l tam šta j. V te  šta ji š ní m z il Jez-
dec, ale byl na ne ho zly , a tak še ten ku n  roz-
hodl, z e utec e. Pr ipravil ši švac inu (tra vu), 
pití  (vodu) a c okola du. V noci ve dvana ct ho-
din še vydal do Anglie. Be z el celou noc a po-
tom ušnul u navou. Dalš í  den ra no še probudil 
a myšlel, z e je ješ te  v Rušku. Tak š el da l, ale 
neve de l, z e uz  tam je. Š el da l a da l a doš el az  
do Indie. Jednou š el do šve ho bara c ku pro ba-
tu z ek a tam byl mravenec. Hnedka byli kama-
ra di. Be z eli da l a da l ale potom še ztratili 
v leše.  A tam byl zly  vlk a r í ka : „Je to mu j leš! 
Jde te pryc , nebo va š šní m!“ Ku n  a mravenec 
ho nepošlechli a š li da l. Tam potkali dalš í ho 
vlka. A ten vlk r í ka : „Jde te pryc , to je taky na š  
leš!“ A ty dva vlci zac ali u toc it. Bojovali š ko-
ne m a mravencem. Najednou tam pr ibe h 
medve d a zachra nil mravence a kone .  Pr iš el  
i jelen, aby je zachra nil, ale uz  bylo pozde . 
Mravencovi nic nebylo, ale ku n  me l zlomenou 
nohu. Jelen je vzal na parohy a odnešl je do 
Indie a tam koni tu nohu obva zal, ale ku n  ne-
mohl š lapat na nohu. Pak še jednoho dne uz-
dravil, ale zapomne l jak ma  na nohu š lapat, 
ale mravenec, medve d a jelen byli,  jeho dobr í  
kamara di a nauc ili ho znova chodit. Potom 
z ili, š ťaštne  a š ťaštne . 
 

 

 

 

 

 

Vlk a medvěd 
Napsal Jakub Berky 
 

Byl jednou jeden vlk a z il v leše. Nejdr í v byl 
ša m. Jednou š el do leša. Ú jednoho velika n-
ške ho štromu ši lehl pod štrom a pr iš el med-
ve d. Ten mu r ekl, z e je to jeho štrom. A pak 
mu r ekl: „Chceš  by t mu j kamara d?“ A vlk r ekl: 
„Jo, chci by t tvu j kamara d.“ Š li oba dva ven 
z leša a pr iš el tam kra lí k a r ekl: „Mu z u by t va š  
kamara d?“ a oni r ekli: „Jo, mu z eš  by t na š  ka-
mara d.“ A jednou š el vlk a medve d do leša na 
houby. (Kra lí k zu štal u šve ho domec ku, pro-
toz e še ba l, z e ho velky  vlk šní . Velky  vlk byl 
ta ta velke ho vlka. Vlk nechte l by t zly , ale 
vzpomne l ši, z e kra lí k ublí z il jeho šeštr e. Ale 
vlk še š kra lí kem pr ešto kamara dil.) Vlk š el    
o dva kroky da l a medve d š el pr ed ní m. A vlk 
ši naš el jine ho kamara da a uz  še nechte l ka-
mara dit š medve dem. A zac ali še pra t. Pr iš el 
tam kra lí k a pr eštali še pra t. Kra lí k r í ka :  
„Š niky m še nebudu kamara dit. Vidí m jak jšte 
zlí !“ A vlk š el na pravou štranu, medve d na 
levou a kra lí k š el rovne . Kra lí k š el furt rovne  
a ztratil še v leše. Šedl ši pod štrom.  Pr iš el 
jelen a r í ka : „Tady špí m ja . Jdi pryc !“ a kra lí k 
še zvedl a š el pod jiny  štrom. Pr iš el tam ten 
vlk, protoz e to byly tr i štejne  cešty. Pr iš el tam 
i medve d. Šeš li še a kra lí k r í ka : „Neví m proc  
jšem še š va mi kamara dil. Vy še furt a furt pe-
rete!“  A pak še ušmí r ili, protoz e še naš li a 
kaz dy  byl šmutny . Potom pr iš la šeštr ic ka Lí -
za, ktera  še pra ve  ten den vra tila 
z nemocnice. Velky  i maly  vlk r ekli: „Lí zo, 
mne  še po tobe  šty škalo.“ A uz  nebyli zly . Kra -
lí k pr iš el za Lí zou a omluvil še. A Lí za r ekla: 
„To nic.“ Konec. 

Nakreslila Iveta Olahová 
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ 

Mamka a sousedka 
Napsal Iveta Olahová 
 

Šví tí  šluní c ko a je pr eha n ka. Potom je hezky. 
Maminka zašadila kytic ky. Maminka uvar ila 
polí vku, pak odeš la do pra ce, pak še vra tila 
domu , pak šoušedka pr iš la na na vš te vu.  
 

Sluníčko 
Napsala Karolína Bartovancová 
 

Šluní c ko bylo malic ky  a uz  je veliky . Šluní c ko 
še zaštavilo u štromec ku. Šluní c ko š lo do do-
mec ku, zaklepalo na dver e, š lo dovnitr , napa-
palo še tam a zaše odlete lo. Potom šluní c ko 
zaštavilo na zahra dce, potom prš elo a šluní c -
ko ušchlo. Maminka pr iš la do domec ku            
a koukla še na polí vku a uz  tam nebylo nic. 
Maminka uvar ila oma c ku š ma šlí c kem                   
a š bramborama, a pak vš echno zalila. Zalila 
zahra dku a štromec ek, pak š la maminka na-
kupovat. Koupila jahody, š la na zahra dku        
a zašadila je.  
 

Nakreslil  Josef Pájma 

Nakreslila Karolína Bartovancová 

Nakreslila Iveta Olahová 
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ 

Ježibaba s kloboukem 
Napsala Karolína Bartovancová 

 

 

Byl jednou jeden štrom. Na tom štrome  še-

de l pta k. Jednou ke štromu pr iš la jez ibaba 

še š pic aty m kloboukem. 

Jez ibaba chte la zaklí t štrom, ale kdyz  ši vš i-

mla pta ka, zaklela na mí što štromu jeho. Za-

klela ho tak, z e mušel ve dne špa t a v noci by t 

vzhu ru.  

Pak ši zaklela klobouk, aby ška kal nahoru a 

dolu  a odeš la. Padla noc a pta k še probudil, 

rozhle dl še kolem, ale jez ibaba tu jiz  nebyla.  

Vydal še ji hledat a kdyz  ji naš el, ušadil še jí  

na ška kají cí  klobouk a ten pr eštal ška kat. 

Pote  pta k navz dy ušnul. Jez ibaba ši š ní m 

zac ala hra t a od te  doby byla hodna  a jiz  ni-

kdy nikoho nezaklela.  

1. 2. 

3. 4. 
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STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 

Úvod 

Tyto pr í be hy mi vypra ve li ru zní  lide  

z panela ku z Dobre  Vody. Jšou to hištorky, 

ktere  jim vypra ve li pr í buzní  nebo je ne kde 

zašlechli. Ne kter í  v tyto pove šti ve r í , ne kter í  

je neznají , a proto jšou alešpon  ne ktere  še-

pšane  zde v c ašopiše. Ve r it mu z ete v co chce-

te, ale hlavní  je še ne co o panela ku dozve de t. 

Smrtka volá do zrcadla 

„Kdyz  moje ma ma bydlela na druhy  štrane ,  

jak bydlí  teď Kla ra, me la maly ho kluka jako 

miminko. Špala na pošteli a naproti ní  bylo 

zrcadlo. Kdyz  malej bra cha furt brec el a ma -

ma neve de la proc , ptala še ho: proc  brec í š ?    

A me la troš ku uz  nervy, tak še chte la akora t 

nahnout a naproti ní  bylo zrcadlo a vide la 

v zrcadle šmrtku, ktera  drz ela šví c ku a vola jí  

do toho zrcadla. Ma ma me la štrach a tak vza-

la rychle maly ho bra chu a utí kala k tete   no     

a r ekla jí  to a teta r ekla, z e mohla i projí t škrz 

to zrcadlo. Z e jí  prošte  volala a ma ma od ty  

doby še ba la ba t šama v bara ku.“ 

Prase nebo Mula 

„Moji dva bratranci š li pe š ky v noci a honilo 

je divoky  praše a voni myšleli z e je to norma l-

ní  praše ale pr itom to ale byla norma lní  Mula. 

Honilo je to az  na Dobrou Vodu dokud nedo-

be hli domu .“ 

Tajemný obraz 

„Štalo še to aši v padeša te m roce. Mlada  ro-

dinka ši koupila bara k. Nechala ši tam pa r 

štaroz itnoští , co še jim lí bilo. Me li male  dí te , 

ktery  bydlelo ve šve m u tulne m pokojí ku. No     

a zkra tka štalo še to, z e na obraze byl pan uc i-

tel, ktery  pr ed ne kolika lety zemr el a pr edtí m 

še nechal namalovat. Vz dycky vec er ve 12 ho-

din zac al male  dí te  uc it pša t poc í tat c í št a dal-

š í  ve ci, ktere  še de ti uc í  az  v š ešti letech. To-

muto chlapci byly c tyr i roky. Jeho rodic e še 

podivovali, protoz e to dí te  bylo pr eš den hod-

ny  a hra lo ši šamo, ale neve de li, z e pr eš noc 

še uc í . Jednu kra šnou noc matka vštala, pro-

toz e šlyš ela rozruch, tak še š la kouknout do 

toho de tške ho pokoje. Nakoukla dovnitr          

a vide la, z e to její  dí te  tam pí š e, hraje ši a po-

c í ta . A protoz e byla unavena , myšlela ši, z e še 

jí  to zda . Tak š la špa t. A dalš í  den pr iš la 

z kra mku a poví dala, z e jí  ten prodavac  oš idil 

a to c tyr lete  dí te  še na to podí valo a poví da  

“no mami ma š  pravdu, oš idil te  o šedmdeša t 

korun“. No a ta matka še zkra tka zarazila. A 

dí te  zaše poví dalo „ no ke mne  chodí  uc itel a 

uc í  me . Ve dvana ct hodin pr ijde a ve tr i ra no 

odcha zí  zpa tky do obrazu “. Matka neve de la, 

ještli dí te  lz e, nebo ne, tak ši poc kala na dva-

na ctou hodinu. Kdyz  veš la o pu lnoci do poko-

je, vide la, z e dí te  šamo pí š e a c te. Maly  chla-

pec i odpoví dal na ota zky a pr í klady. Koukala 

na to takhle cely  ty den a nemohla to pocho-

pit. Pokaz de  o pu lnoci še zvedlo pero a papí r 

a pr ile tlo k dí te ti. Maminka to r ekla šve mu 

muz i. Nechte la, aby její  dí te  ve 4 rocí ch bylo 

tak chytre , aby to nevypadalo divne  tak zaš la 

za fara r em. Pan fara r  š el do jejich domu          

a matka mu uka zala vš echny popšane  a vypo-

c í tane  papí ry. A fara r  matce poví dal, z e je za-

jí mave , z e dí te  ma  tolik rozumu ve 4 letech. 

Tak tam pr iš el pan Biškup a vyšve til to tam. 

Ale nic še nezme nilo, uc itel zaše o pu lnoci 

pr iš el dí te  uc it. Fara r  rozhodl, z e štaroz itnoš-

ti, ktere  tu zu štaly po dr í ve jš í ch majitelí ch 

muší  špa lit. Ale otec male ho dí te te še rozhodl, 

z e ši obraz necha . Odnešl ho dolu  do šklepa. 

No ale kdyz  še vra til do bytu obraz višel na 

zdi, jakoby tam byl uz  pr edtí m. Otec to vš ech-

no pove de l a fara r  r ekl, z e še obraz muší  oka-

mz ite  špa lit. Ve 3 hodiny, coz  není  ani v noci, 

ani ve dne ude lali znova ohen  a obraz tam 

špa lili. Kdyz  še vra tili nahoru, obraz tam  ša-

mozr ejme  znovu višel. Podle tohoto pr í be hu 

tento chlapec vynalezl le k na AIDŠ a da l pracuje.“ 



 22 

 

STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 

Nechal jsem se pokřtít 

„Šlyš ela šem z e tento bara k je poštavenej na 

hr bitove . Jeden nejmenovany  kluk, kdyz  byl 

v druhe  pu lce bara ku a vracel še domu , vide l 

ducha kluka ktery  še tu ve štodole na trubce 

dr í ve obe šil. Ten ho štraš il. Pote  co še nechal 

pokr tí t uz  ho duch neotravoval .“ 

Krvavá vzpomínka  

„Jeden maly  kluk byl vec er ša m na chodbe  

v bara ku a bylo mu š patne . Najednou uvide l 

mulu a zac al ši š ní  poví dat. Zac ala še mu mo-

tat hlava a šnaz il še nají t šchody a dver e šve -

ho bytu. Nemohl je nají t.  Nakonec omdlel. 

Potom jeho matka šlyš ela š kra ba ní  na dver e,  

a tak otevr ela a tam šta l její  maly  kluk, cely  

od krve“ 

 
Podle vyprávění připravila Timea Pražáková 

Nakreslila Eliška Dunčeková 
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HŘÍČKY 

      Křížovky 

               

                     

                   

                  

                   

1. 5+3 

2. Šladka  placka 

3. Tik-ťak 

4. Kdyz  ji kra jí š , pla c eš  

5. Ohnuty  vracejí cí  še klacek 

 

Tajenka: 

          

          

              

            

            

             

       

           

            

            

1. Anglicky peš 

2. To, c í m še dí va me 

3. Ma ma mojí  ma my 

4. Zví r e š rypa kem 

5. Anglicky je to „word“ 

6. Zví r ata na jiz ní m po lu 

7. Nad na mi š mraky… 

8. Poštava ze Šimpšonu   

 (ma  hošpodu) 

9. Z a nr filmu  

 

Připravili: Patrik Berki, Klára Berkyová 
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HŘÍČKY 

Hádanky 

Sedí 9 vrabců na střeše, přijde myslivec a 2 za-

střelí. Kolik jich zbyde? 

 

Narodí se černoušek, jaké má zuby? 

 

Sedí kohout na střeše, na jakou stranu spadne 

vejce? 

 

Chalupář měl dvanáct velbloudů. Tři jich zašlo, 

4 jich vyšlo, 3 jich zašlo. Kolik jich měl? 

 

Byl jednou jeden hajnej a ten měl dva psi, Jme-

novali se Vim a Nevim. Kterého psa si vzal do 

lesa? 

 

 

 

 

 

Z a dny , oštatní  uletí . 

Z a dny , pra ve  še narodil. 

Kohout pr ece vejce nešna š í . 

10 

Táta hraje na kytaru, nakreslil Josef Pajma Máma na silnici, nakreslil Josef Pajma 



 25 

 

JAK NA TO 

Jak udělat bubny 

Potr eby: š pejle, alobal, lepí cí  pa ška 

1) Nejdr í ve nakrešlí me bubny na papí r. 

2) Muší me nají t kulate  ve ci, jako napr í klad 

ky bl nebo mišku. 

3) Zalepí me ky bl nahor e lepenkou. 

4) Šez en te ši š pejle nebo klacky. 

5) Úde lejte z alobalu š iš ku a zalepte ji na 

š pejli. 

6) Vyzkouš í me bubny. 

7) Pokud je va š ví ce, mu z ete ude lat bicí  

šeštavu. Vš echny bubny nalepí me na 

pr epravku.  

Bubnujte nahlas! 
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KUCHAŘKA 

Lokše 

Recept je urc en pro 6 lidic ek 

Co potr ebujeme 

1 droz dí  

1kg polohrube  mouky 

1 nebo 2 hrnky vlaz ne  vody 

š petku šoli 

š petku cukru 

 

Jak na to 

Vš echno da me do mí šy, nejprve šuche  potra-
viny a pak vodu. Necha me te ští c ko vykynout 
aši tak pu l nebo tr i c tvrte  hodiny. Az  te ští c ko 
vykyne, zkuší me ho zpracovat. Rozva lí me 
te što do va lec ku a rozkra jí me na pla tky. Ty 
pote  šmaz í me na olejí c ku. 

 

Halušky 

Recept je urc en pro 6 lidic ek 

Co potr ebujeme 

brambory 2 kg 

polohruba  mouka 1,5 kg 

zelí  (šladke  nebo kyšele ) 

kur e, vejce nebo šy r  

 

Jak na to 

Brambory naštrouha me najemno. Pr ida me 
mouku a trochu vody. Vznikne štr edne  hušte  
te što, ktere  pr ecedí me pr eš cední k na haluš -
ky a da me je var it. Var í me cca 2 -3 minuty, 
pote  pr ida me  zelí , š pena t nebo brynzu, po-
pr í pade  kur e, vají c ka a šy r. Podle toho, co ma  
c love k k dišpozici a na co ma  chuť. 

 

 

 

Pirohy 

Tento recept je urc en pro 6 jedlí ku  

Co potr ebujeme  

2 nebo tr i hrnec ky vlaz ne       
vody (podle potr eby) 

š petka šoli  

1 nebo 2 vají c ka (podle       
konzištence 

mazací  šy r 

Šlaninu 

 

Jak na to 

Vš e krome  šy ra šmí cha me dohromady. 
Nejdr í ve šuche  potraviny a pak vodu a vají c -
ka. Z te šta ude la me placic ky. Na kaz dou pla-
cic ku da me lz ic ku šy ra  

 

Domácí nudle 

Co potr ebujeme 

polohruba  mouka 1 – 1,5 kg (podle chuti) 

3 vejce 

Šu l 

 

Jak na to 

Nejdr í ve šmí cha me mouku a šu l a nakonec 

pr ida me vejce. Plochu ši pošypeme moukou, 

na ktere  z vznikle ho te šta vyva lí me tenkou  

placku, kterou opatrne  štoc í me do va lce. Va -

lec rozkra jí me na nudlic ky (aši 1 cm tlušte ) a 

z nakra jeny ch nudlí  vyšypeme pr ebytec nou 

mouku. Pak mu z eme da t nudlic ky var it. 
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KONEC 

Vám, obyvatelům z Dobré Vody 

Tento c la nek bych ra da ve novala Va m, obyva-
telu m Dobre  Vody. Jako nevidoma  jšem neve -
de la, jake  bude moje první  šetka ní  š Va mi, ale 
muší m r í ct, z e jšte me  pr í jemne  pote š ili, pro-
toz e jšem še nikdy v z ivote  nešetkala 
š takovy mto jedna ní m.  

 Ve tš inou, kdyz  mi u plne  ne kdo cizí  po-
ma ha  ne kam dojí t, neví , jak me  ma  ne kam 
dove št, jak me  ma  chytit nebo me  neošloví      
a ja  neví m, z e mluví  pra ve  na mne. Kdyz  mi 
nakonec poda  ruku nebo me  ne jak chytí  a 
jdeme špolu, cí tí m z vu dce jakouši nejištotu, 
štrach, z e neví , jak me  ma  upozornit na danou 
pr eka z ku. Nety ka  še to u plne  kaz de ho šetka -
ní , ale mu z e to by t tak pu l na pu l. Ú Va š jšem 
še ješ te  nikdy nešetkala š nejištotou nebo 
štrachem. De ti hned pochopily, z e me  muší  
ošlovit jme nem, kdyz  na me  mluví , protoz e 
jinak nepozna m, z e ode mne ne co chte jí  nebo 
z e mluví  pra ve  ke mne . Kdyz  jšem byla napr í -
klad na procha zce po vešnici š Monikou, 
Ivetkou a Kubou, do teď ma m radošt z toho, 
jak me  vedli. Popišovali mi krajinu kolem na š 
a upozorn ovali me  na šchody a dalš í  pr eka z -
ky a nerovnošti. Nikdy še mi neštalo, z e bych 
na nich poznala nejištotu z toho, jak me  mají  
ve št. Nepamatuji ši jme na vš ech z Va š, kter í  
jšte kdy še mnou ne kam š li. Napadají  me  ješ te  
dve  jme na a to Karolí nka a Viktorka. I tyto 
male  holc ic ky me  škve le vedly. Ví m, z e jšte 
z toho me li aši štrach, z e de ti jšou male  a z e je 
pro ne  te z ke  ve št nevidome ho c love ka nebo 
z e ši to tr eba ani neuve domují .  

Ale vš em z va š, kter í  jšte me  ne kam vedli, ne-
ma m co vytknout, protoz e to bylo ba jec ne .  

Jšem moc ra da, z e jšem tu š va mi mohla štra -
vit te chto ne kolik dní  a doufa m, z e še nevidí -
me napošledy. 

Cilka – Cecílie Novotná 
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Časopis vyrobily děti z vesnice Dobrá Voda u Toužimi   

a studenti SRG Přírodní škola v červnu roku 2011 


