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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Vážení čtenáři, sborník, který máte před sebou, zaznamenává dění na výchovně vzdělávacím
projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Ve dnech 7. – 9. září 2016 se konal jubilejní, již
desátý ročník tohoto projektu. Jeho historie se začala psát
v roce 2007 na půdě Pedagogické fakulty Karlovy
univerzity v Praze. Tehdy se tam sešli učitelé z osmi škol
z různých koutů republiky a představitelé několika muzeí
a galerií s odborníky z univerzity a společně vytvářeli
metodiku pro implementaci průřezového tématu Výchova
ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních
vzdělávacích programů. Její součástí byly i modelové
výchovně vzdělávací projekty, které měly sloužit jako
příklady dobré praxe pro ostatní školy. Jedním z nich byl i
projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Od té doby se rozvíjí plodná spolupráce mezi základní
školou na Kostelním náměstí v Moravské Třebové a
průmyslovým muzeem v Mladějově. Jejím nejviditelnějším projevem jsou právě každoroční projekty
MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Jsou to několikadenní akce, během nichž se žáci v areálu
muzea nejen věnují rozličným činnostem (badatelským,
výtvarným i literárně dramatickým), ale také v muzeu
přespávají a v muzejní restauraci se stravují.
Smyslem projektů je vytvářet a posilovat u žáků
kladný vztah ke svému regionu skrze poznání jeho
kulturních, historických a přírodních krás.
Za
deset
let
projektem
MEZI
PRAŽCI
MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY prošlo 136 žáků. 57
dětí prostředí muzea zaujalo natolik, že se do Mladějova
alespoň jednou vrátily, aby při dobrovolných sobotních či
prázdninových akcích pomohly muzejníkům při
renovacích historických strojů a zvelebování muzea.
Několik z nich se v muzeu objevovalo i poté, co
absolvovaly povinnou školní docházku a někomu tento
zájem vydržel až do dospělosti.
Desátý ročník mezipražcového projektu se držel
v posledních letech osvědčeného modelu třídenního
programu s úvodní celodenní poznávací pěší túrou. Přesto
byl v několika ohledech výjimečný. Účastnilo se jej 24
žáků, nikoliv však jen z jednoho ročníku, jak bylo zvykem
v předchozích letech, ale ze 7., 8. a 9. třídy.

Účast v projektu byla dobrovolná. Děti, které se
obávaly, že by byl program projektu nad jejich fyzické a
psychické možnosti, mohly zůstat ve škole a absolvovat
běžnou výuku. Zásadní změny doznala i pěší túra.
Zatímco v předchozích letech byla výchozím bodem
Hřebeč a žáci celou cestu šli na sever, v letošním roce byl
start v Anenské Studánce a do Mladějova se šlo jižním
směrem. Další novinky na účastníky projektu čekaly
v samotném muzeu v podobě rozšířené muzejní expozice
a hlavně nové prostorné restaurace.
Pro mezipražcový projekt bylo také poměrně
neobvyklé krásné slunečné počasí, které provázelo
všechny tři projektové dny. I to nepochybně přispělo
k tomu, že atmosféra projektu byla ještě více přátelská,
uvolněná a tvořivá než bývá zvykem a přispěla tak ke
vzniku mnoha pozoruhodných žákovských děl.
Program projektu, stejně jako ve všech jeho
předchozích ročnících, připravili Mgr. Vlastimil Novák a
RNDr. Alena Purketová. Krom nich se na jeho úspěšném
průběhu podílel Ing. Petr Sýkora, který se ujal technické a
materiální podpory projektu a Eva Kopřivová, díky níž
byl v muzeu stále připraven dostatek jídla a pití.
Následující stránky zevrubně představují průběh
projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY a výsledky práce žáků v areálu Průmyslového
muzea Mladějov a jeho okolí, které svou neopakovatelnou
podmanivou atmosférou nepřestává být inspirací při tvůrčí
činnosti žáků a učitelů.

DENÍK PROJEKTU
Sepsaly Laura Uhrová a Zuzana Kučerová
Je tak krásné a hřejivé ráno. Spokojeně si spím a najednou zase ten otravný zvuk, který všichni
jistě znáte. Budík! Celá rozčílená jsem do něj práskla, aby už konečně zmlknul. Když v tom jsem si
uvědomila: „Dnes je den D! Máme se zúčastnit projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ
ÚZKOKOLEJKY.“ Už jsem nebyla tak rozhořčená a rychle na sebe něco hodila, abych vše stihla včas,
což jak je u mě známé, je strašný problém. Naštěstí jsem na třebovské nádraží dorazila včas. Všichni
jsme se tu sešli, plní očekávání.
Nastoupili jsme do vláčku a jeli do mladějovského muzea. Vůbec jsme nevěděli, co se bude dít.
Tedy až na to, že se pěkně projdeme a budeme natáčet jakýsi film. Měli jsme proto smíšené pocity sice jsme se těšili, ale na druhou stranu jsme se báli toho, co se od nás bude očekávat. Seděli jsme ve
vlaku, všichni vysmátí jak leča a povídali si se svými kamarády. Pomalu jsme přejížděli stanici za
stanicí, když v tom jsme konečně uslyšeli hlášení: "Stanice Mladějov na Moravě." Ale co to? My
jedeme dál?! Vystupovali jsme, až když vlak zastavil v Anenské Studánce, což znamenalo pouze
jediné: cesta bude ještě delší, než jsme očekávali.
Jakmile jsme vystoupili z vlaku, svolal nás pan učitel Novák na louku, kde jsme se dozvěděli
podrobnosti. Nejdříve nám představil pana inženýra z mladějovského muzea, jehož jméno jsme přes
zvuk traktoru, který zrovna podél silnice sekal trávu, neslyšeli. Kvůli tomu hroznému hluku jsme se
museli kolem pana učitele co nejvíce shluknout. Vysvětlil nám, jak se máme během následujících tří
dnů chovat. Také jsme se dozvěděli podrobnosti k filmu - scénář nebude jako obvykle o nějaké
historické události, ale přímo o tomto projektu. Zprvu jsme to nechápali, ale jakmile se začaly rozdávat
role učitelů a žáků, vyjasnilo se nám.
Každý, kdo měl nějakou roli, dostal scénář. Lauřina role byla na samém začátku snímku, který se
měl natáčet až v areálu muzea a dohromady tam prohodila asi čtyři věty, takže to moc neřešila. Já jsem
měla hrát paní učitelku Purketovou. Neměla jsem to moc lehké, bylo tam hodně slov, o kterých jsem
ani nevěděla, že existují. Ze všech nejvíc tam toho měla Denča - dva dlouhé proslovy. Hned jak dostala
scénář, začala se šprtat.
Po rozdělení filmových rolí jsme
dostali každý dva špekáčky s chlebem k
obědu a šli na naši první zastávku při
cestě do Mladějova. Tou se stala
Anenská Studánka, místo bývalých
lázní. Během této cesty nabídl pan učitel
Novák mně a Lauře, jestli bychom
nechtěli napsat něco jako deník z tohoto
výletu. Lauře to přišlo jako zábava, a tak
to odkývla, já jsem trochu váhavě také
souhlasila.
Když jsme dorazili ke studánce, pan
Aneta Boháčková
učitel nám pověděl pověst. Zněla
přibližně takto:
Rytíř jel pustinou na koni. Byl vážně zraněný v bitvě, kde přišel o zrak. Vtom se mu splašil kůň a
rytíř uprostřed lesa zůstal sám. Jak se tak plazil, zaslechl zvuk tekoucí vody. Plný naděje se k místu,
odkud zvuk vycházel, z posledních sil připlahočil, nabral vodu do dlaní a opláchl si obličej. Když

otevřel víčka, byl překvapen. Vrátil se mu zrak a jeho rány z bitvy se zacelily. Od té doby se studánce
připisuje zvláštní léčivá moc.
U studánky se natočila jedna ze scén filmu. V podstatě v ní šlo o to, že mrtvého žáka Pažouta oživí
pomocí zázračné vody. Byla docela sranda pozorovat, jak "mrtvolu" táhnou po zemi. Když byl pan
učitel s výsledkem spokojen (asi), šli jsme dál.
Další scénku jsme natáčeli pod skálou. Jelikož to tam bylo
mírně nebezpečné (hrozilo, že by se při neopatrném chování
nebo větším hluku mohlo utrhnout ze skalní stěny kamení), tak
ti, co neměli ve scéně roli, zůstali na hlavní cestě. Laura mi moc
nezáviděla moji odbornou roli. Kdo by se taky chtěl učit názvy
jako "Anatosaurus anectens" nebo nějakého plže z rodu
Inoceramus?
Pak jsme vešli do lesa. Bylo nám řečeno, že máme hledat
zajímavé klacky, větve a tak dále, které by se daly použít na
výrobu nějaké sochy. A tak jsme šli a hledali.
Procházeli jsme loukami a lesy. Chodili do kopce a zase z
kopce. Někdy jsme měli i to štěstí, že jsme šli po rovince nebo i
po silnici. Nemůžu uvěřit, jak mě tahle výprava přinutila
používat, ba dokonce se i přiučit novým sprostým slovům. To
víte, kořen tady, větev támhle, komu by alespoň jedno z pusy
neuniklo.
Laura se během cesty propadala čím dál víc na konec zástupu. Začala ji pálit chodidla. A paní
učitelka Purketová, která byla také spíš vzadu, jí řekla, že to má asi z bot. A to ještě Laura nevěděla, že
to bude ještě horší.
Díky bohu se blížil čas oběda. Laura myslela, že umře, protože jí došlo pití. Je to neuvěřitelné, jak
rychle dokáže litr a půl vody zmizet. Ale to bude asi tím, že to nepila jen sama.
Vyšli jsme z lesa na menší palouček. Vedla tudy úzkokolejka. Bylo tam ohniště a lavičky.
Konečně jsme si mohli odpočinout.
Spolu s holkami jsme si sedly kolem ohniště. Konečně! Byly jsme už hodně unavené. Pan inženýr
nám řekl, ať jdeme najít nějaké klacky na oheň. My jsme to ale velmi ochotně přenechaly aktivním
sedmákům. Byla sranda je pozorovat, jak běhají okolo jako
fretky. Když se nashromáždilo dostatečně velké množství klacků
a zapálil se oheň, natěšeně jsme vytáhly špekáčky. Bohužel se
však naskytl problém. Nikdo nám nechtěl sehnat klacek na
opékání! A tak, díky prázdnému žaludku, jsme se přemohly a
zašly do lesíka pro nějakou tu větev.
Poté, co jsme se všichni konečně najedli, měli jsme pocit,
jako bychom se znovu narodili. Dobře, to je asi trochu přehnané.
Každopádně potom se šla točit další scéna filmu. Ach! Zase
Matěj Till
vstávat!
Když jsme měli hotovo, vydali jsme se po kolejích do mladějovského muzea. Šli jsme za sebou
jako kuřátka za slepičí zadnicí, protože koleje byly opravdu velmi úzké. Šli jsme a šli, až se nám úplně
ztratili všichni ostatní! Vepředu jsem byla jen já, Denča a Anet. Naštěstí jsme se kvůli rozcestí u silnice
zastavily, a tím se náš náskok zkrátil. Jinak bychom snad došly až na konec dráhy. Kousek za
rozcestím byl totiž náš cíl. Sice se nám nedostalo dlouho očekávaného muzea, jak jsme jistojistě
Denisa Bubeníková

všichni toužili, ale zato jsme si vyslechli přednášku pana inženýra o mladějovských dolech. Pak jsme
se teprve rozešli směrem k muzeu…
Když jsme konečně došli do muzea, svalili jsme se na lavičky u místní hospůdky. Po této
vyčerpávající cestě plné naříkání a různého stěžování: „bolí mě tohle, bolí mě tamto,“ byl konečně
konec! Ještěže místní zaměstnanci byli tak hodní a donesli nám sem džbány s pitím, které rozhodně
moc dlouho plné nezůstaly. Ale pořád jsme nebyli kompletní, několik členů chybělo, mezi nimi
samozřejmě i Laura. Zatímco ona ještě šlape, já si už v klidu sedím na lavičce a piju studené pití.
Chudinka, když jsem ji viděla naposledy, vypadala jako chodící mrtvola.
Pálí mě chodidla, ale definitivně, až se vrátím domů, koupím si kvalitnější boty. Šoupu nohama
jako káča. Díky bohu, že jsem měla psychickou podporu v sedmácích. Jinak bych tak pozitivní nebyla.
Vzadu jsem šla s paní učitelkou Purketovou a několika kluky ze sedmičky a jedním z devítky. Šli jsme
tak nějak svým tempem. Pořád jsme šli po úzkokolejce. Celkem jsem litovala, že jsem se do téhle
šlamastiky vůbec dostala. Neměla jsem pití a úplně jsem umírala.
Nikdy jsem nečekala, že to řeknu, ale jsem ráda, že jsem byla žíznivá! Našla jsem jednoho
spojence, se kterým jsem trpěla, a tak se můj výlet o něco zpříjemnil. A taky jsem s ním díky tomu
zakopala válečnou sekeru. Hned jsem dostala větší chuť do života!
Když jsme vyšli z lesíka, naskytl se nám pohled na louku a rozcestí. Paní učitelka řekla, že půjdeme
dolů po cestě, i když to neznělo zrovna dvakrát přesvědčivě. Došli jsme pod kopec a ouha! Byly tam tři
cesty – vlevo a vpravo pokračovaly cesty podél plotu, cesta rovně vedla k bráně, jenže ta byla zamčená.
Kluci hned začali zmatkovat, vymýšleli jak plot podlézt, ale to už paní učitelka rozhodla, že půjdeme
doprava. Vybrala správně. Naproti nám běžel ochotný sedmák Dan, který byl jedním z těch, co už
v klídku seděli a popíjeli vychlazené pití. Pomohl nám s batohy.
Konečně jsme došli do areálu muzea! Jupí!! Už byla skoro tma, což je po troše přemýšlení děsivé,
když si představíte, že naše cesta začala již ráno. Konečně se znovu shledávám se Zuzkou! Sedli jsme si
na lavičky a hned dopíjeli zbytky pití. Natáčela se ještě nějaká scénka. Pak už jsme se šli jen ubytovat a
najíst do místní hospůdky. Byli jsme za jídlo nesmírně vděční! A taky za ten čaj!
Když všechny holky dorazily do pokoje, pan učitel Novák nám dal papírek, na kterém jsme měli
ohodnotit dosavadní zážitky. Já jsem hodnotila dost negativně. Není divu, když jsem po sprše zjistila, že
mám spálená chodidla. No koneckonců byla to jen moje blbost. Zato Zuzka hodnotila velice pozitivně,
nechápu, co se jí na tom tak líbilo a kde vzala tolik síly na to být stále vpředu!
Vrhla jsem se do postele a už neměla sílu se ani přikrýt, či vykonat nějaký jiný „neuvěřitelně
složitý“ pohyb. Naopak Zuzka měla tolik energie, že tam dělala neustále blbiny a pořád se tam
s holkami něčemu smála. Nějak jsem to nevnímala a samým vyčerpáním usnula.
Vstávali jsme v sedm hodin ráno. Protože se snídaně opozdila, měli jsme ještě nějakou chvíli volno.
Holky vypadaly jako zombie. Radši jsem nechtěla vidět
sebe. V noci byla zima, ale s tím se dalo počítat.
Po snídani nám pan učitel Novák rozdal pracovní
listy, které jsme měli v muzeu ve dvojicích vypracovat.
Například jsme měli u traktorů určit pořadí od
nejstaršího k nejmladšímu, zjistit jakými nástroji se
pracovalo na poli, nebo najít věci na obrázcích a
pojmenovat je. Byla sranda, jak jsme kličkovali sem a
tam a snažili se najít správné odpovědi.
Ondřej Neubauer
Moc dlouho nám to netrvalo, takže když jsme to
měli, dostali jsme za úkol vybrat si jeden předmět v muzeu a nakreslit ho. Já, Anet a Denča jsme si

vybraly motocykly a Zuzka jakýsi fukar na obilí. Jelikož jsme ale ostatním nechtěly překážet v muzeu,
vyfotily jsme si naše vybrané stroje a šly je kreslit podle fotky ke stolu v hospůdce. Strašně jsme se do
toho s holkami „zažraly“. Až tak, že jsme vynechaly vyrábění soch
z předešlého dne nalezených klacků. Ale paní učitelka Purketová
říkala, že když jsme si s těmi obrázky tak vyhrály, tak to nevadí.
Po obědě nám pan učitel řekl, co budeme dělat dál. Položil na
stůl papír se šesti aktivitami a každý z nás si měl dvě vybrat. Se
Zuzkou jsme si vybraly natírání strojů a grafiku (prý něco se
dřevem). Sice nás lákalo ještě fotografování, ale mohli jsme se
zapsat pouze do dvou.
Po tomto roztřídění jsme se sešli před hlavní budovou. Na
natírání bylo moc lidí, a tak se to rozdělilo na dvě části. My byly
v té druhé. Když se dořešily organizační věci, šly jsme na grafiku.
Ve skupině grafiků každý dostal kousek z kmene stromu –
kolečko. Nejdříve jsme měli jednu stranu obrousit šmirgl-papírem,
aby povrch byl hladký. Pak jsme sem nakreslili strom a nakonec
jsme ho měli pomocí rydel vydloubat. Kvůli bezpečnosti našich
rukou se plátek kmene raději upevnil hřebíky o trám. Zprvu nám to
Zuzana Kučerová moc nešlo, ale po chvíli jsme se do toho dostali. Nutno dodat, že
jsem skrz to prolila krev! Dobře, jen kapku krve. Ti, co měli
vydloubáno, válečkem na dřevo nanesli barvu a obrázek
otiskli na papír.
Když jsme dokončili naše grafiky, šly jsme se podívat za
deváťačkami. Na trávě měly papír, který byl posprejovaný a
sem tam byl bílý list. Z rozjímání mě přerušil hlasitý smích.
Hned mi bylo jasné, že je to Zuzka, a tak jsem se za ní vydala.
Spolu s Denčou a Anet natíraly nějaký traktor. Zuzka a
Anet měly skoro celé ruce hnědé od barvy. Chtěla jsem si také
Denisa Dřímalová
něco natřít, ale to už přišel pan učitel a šlo se natáčet. Když
byla tahle scéna hotová, tak nám paní učitelka Purketová dala ředidlo, abychom ze sebe dostaly barvu.
Jsem ráda, že jsem měla jen jednu šmouhu na ruce
od Anety.
Když jsme byly hotové, šlo se znovu natáčet,
ale teď moje scéna. Byla jsem nervózní. No
nakonec to nedopadlo zas tak hrozně. Doopravdy
obdivuji Denču! Tak dlouhý proslov s tolika cizími
jmény! A ještě k tomu na jeden záběr! Nefalšovaný
respekt!
Když byla tato scéna, která se odehrávala
v hospůdce, hotová, šli jsme na večeři. Už jsem se
Jan Lošťák těšila do postele, když se vyhlásila bojovka! Noční
výšlap! Jupí! Půjdeme někam do lesa. Měli jsme si vzít baterky, nebo něco na svícení a teple se obléct.
Sešli jsme se před vchodem do areálu, kde se znovu ozval Zuzčin zraněný kotník. Přes vesnici jsme
proto šly poslední a celkem se ztrácely vzadu. Nechápu, jak se Zuzka mohla přes tu bolest usmívat a
vtipkovat. Když jsme došly do lesa, tak jsme se probojovaly někam do středu zástupu.

Štvalo mě, že všichni kolem říkali, ať zhasneme baterky. Bylo to dost nepříjemné. Představte si, že
jdete lesem, v noci, ve tmě a vy máte zhasnout baterku. Nakonec jsem nátlaku podlehla a baterku
zhasla. No jenže hned po pár metrech jsem zahučela do bahna. Ano, to mám za to, že jsem tak
velkorysá. Pak už jsem baterku nezhasla. Alespoň, že Aneta měla také štěstí a je od bahna.
Jelikož jsme se cestou probojovali až k těm, co šli první, nachystali jsme si pro ty, co byli za námi
překvapení. Všichni jsme se sehnuli za keře a čekali. Když už
opozdilci byli u nás a my se připravovali na bafnutí, někdo
v naší skupince si prdnul! Všichni se začali smát, a tak jsme se
prozradili.
Šli jsme dál. Když jsme došli ke stolu s lavicemi okolo, který
stál uprostřed lesa, bylo nám jasné, že jsme dorazili do cíle. Měli
jsme za úkol ve vyhrazeném prostoru najít papírky, složit z nich
obrázek a přečíst text na druhé straně.
Ale měli jsme na to jen omezený čas. A tak jsme se všichni
postavili vedle sebe do lajny a šli až na konec vyznačené trasy.
Já jsem zahlédla pouze jeden papírek. Pak jsme nějak nesmyslně
vylezli na svah a po chvíli lezli zase dolů. Jenže kopec byl prudší,
Zuzana Kučerová
než se zdálo, a spíše jsme ho sjeli. Zuzka při tom nějak spadla na
ten kotník a zmrzačila si ho ještě víc! Ale i přes to, že to bylo trochu chaotické, jsme snad většinu
papírků posbírali. Když jsme se vrátili ke stolu, ještě nám nějaký čas zbýval, takže kdyby nám nějaký
dílek chyběl, tak ještě můžeme jít hledat. Jenže vůbec jsme se k postavení obrázku nedobrali. První
problém byl vůbec přiřadit dílek k dílku. Když se do toho vložila Zuzka, tak se obrázek poskládal, ale
s obrácením obrázku a přečtením textu to bylo horší. Zkrátka se nám to nepodařilo, a tak jsme dílky
dali do sáčku a šli zpátky do muzea.
Rychle jsme se osprchovali a zalezli do pelechů. Tentokrát jsem tak brzo neusnula, a tak jsem se
nasáčkovala k Zuzce a její nabíječce. Měli jsme takovou pohodu, když v tom se něco stalo. Jedna
deváťačka druhé vylila kofolu na záda a do spacáku. Nechtěně, nutno podotknout, ale i tak se z toho
stalo pěkné divadlo. Naštěstí vyprosila spacák od kluků a díky tomu, že v pokoji byly volné postele, se
problém vyřešil. Ale i tak už jsme nechtěli ještě přilévat olej do ohně a radši šli spát.
Další den ráno byl o něco svižnější. Taky jsme radši vstávali dřív. Když jsme se totiž zlidštili a
nasnídali, měli jsme si sbalit věci a vystěhovat se. Všechny ruksaky jsme si dali na nádraží u
úzkokolejky. Potom jsme se ještě vrátili do pokojů a zametli tam.
Když to bylo hotové, sedla jsem si na lavičku u vchodu a nevěděla, co dělat. Holky odešly natáčet
film a deváťáci se sedmáky na nádraží něco
lepili z klacíků. V tom mě něco napadlo. Vytáhla
jsem ze Zuzčina batohu sáček a na stůl vysypala
dílky papíru ze včerejší bojovky a začala
skládat. Za chvíli se ke mně připojila i Anet
s Denčou a díky jejich izolepě to šlo mnohem
líp.
Když se z natáčení vrátila i Zuzka, přišla
s nápadem vyvolávat duchy. Byla to sranda, ale
občas mi naskakovala husí kůže. Postupně se
nám střídalo obecenstvo. Chvíli tu byli sedmáci,
Vojtěch Petřík pak zase deváťačky.

Taky jsme v mezičase, kdy se čekalo na to, až pan inženýr připraví vlak, chodili koukat na
hospodu, abychom si mohli koupit něco na zub. A nebyli jsme sami. Pořád jsme viděli kluky chodit sem
a zase zpátky. Jednou, když se nám zdálo, že už tam jsou moc dlouho, rozběhli jsme se tam také
v domnění, že už je otevřeno. Ale oni si jen sedli na lavičky u hospody a čekali tam. Takže jsme šli zase
zpátky. Takto se to opakovalo asi třikrát, než se konečně otevřelo.
Všichni byli nadšení a ta fronta u pultu podle toho taky vypadala.
Pak se natáčela poslední scéna. Žáci, kteří hráli „žáky“, v ní
mávali odjíždějícímu vláčku. Myslím, že mohli mávat trochu víc
nadšeně, ale my máme zrovna co mluvit, když jsme se na ně jen
koukali, že?
Pak už jsme si vzali svá zavazadla, nastoupili do vláčku a jeli.
Cesta lesem byla pěkná, ale pořád mi něco lítalo do obličeje.
Vystoupili jsme u silnice. Ještě před tím, než jsme se rozloučili
s panem inženýrem, se přečetl vzkaz, který jsme před chvílí
poskládali: „Říká se, že je ve štolách bývalých lomů ukrytá
jantarová komnata a podobné poklady. Ve skutečnosti byly a stále
jsou pokladem hřebečského podzemí žáruvzdorné jílovce a uhlí.
Pravým bohatstvím Hřebečska jsou však lidé, kteří zde žijí a mají
tento kraj rádi. Doufáme, že k těmto lidem patříte i VY.“
Poté jsme se vydali směrem k autobusové zastávce v Nové Vsi.
Úzkorozchodná mašinka nám za zády zahoukala na rozloučenou.
Zuzana Kučerová
Nakonec ten výlet byl přece jen bezva.

Martin Šibor
Jakub Dvořák

Adam Sekáč

Denisa Dřímalová

Z EXPOZICE MUZEA
Průmyslové muzeum Mladějov má ve svých sbírkách stovky pozoruhodných přístrojů a strojů
používaných v minulém století v dolech, zemědělství, na stavbách i v domácnostech a rozličných
vozidel pohybujících se po silnicích i kolejích.
Během projektu stroje nemohou zůstat bez
pozornosti žáků – v rovině výtvarné i odborné:
Solex 3800
Francouzské motokolo Solex 3800 má
dvoudobý, jednoválcový, vzduchem chlazený
motor o objemu 49 cm3 a výkonu 0,58 kW.
Nejvyšší rychlost je 35 km/h, Hmotnost cca 30 Kg.
Vyráběl se v letech 1966 – 1988. Na začátku jeho
výroby stál 373 franků.
Laura Uhrová

Jawa 175 Villiers

Aneta Boháčková

Jawa 175 Villiers je československý,
vzduchem chlazený jednoválcový motocykl. Má
výkon 4,1 kW, maximální rychlost 85 km/h a
objem motoru 172 cm3. Zahájení jeho výroby
v roce 1932 je spojeno s příchodem konstruktéra
G. W. Patchetta z Anglie, který zajistil licenční
výrobu motoru Villiers. Válec je odlit z litiny,
má hliníkovou snímatelnou hlavu. Dvojitý rám
motocyklu je sešroubovaný z lisovaných
ocelových plechů, nádrž je umístěna pod rámem.
Motocykl se vyráběl do roku 1933. Bylo
vyrobeno asi 500 kusů, díky příznivé ceně 4 600
korun byl velmi žádaným strojem.

ČZ 125 C
Motocykl ČZ 125 C je československý
jednoválcový
motocykl
vyráběný v letech 1950 – 1953 ve
Strakonicích. Celkem bylo vyrobeno 5629
kusů. Jedná se o poslední ze série
motocyklů ČZ 125 (A, B, T, C).
Konstrukcí i motorem byl motocykl na
první pohled k nerozeznání od motocyklu
ČZ 150 C, jediný rozdíl mezi nimi byl ve
vrtání válců a pístech. Motor má
zážehový, dvoudobý vzduchem chlazený,
s obsahem 123,2 cm3 a výkonu 4,1 kW.
Jeho maximální rychlost je 75 km/h. Nádrž má kapacitu 12 l.

Denisa Bubeníková

Lokomotiva DH-70 D
Důlní lokomotivu DH-70 D ve sbírkách mladějovského muzea vyrobily roku 1974 Turčianské
strojárne n.p. Martin, závod Hliník nad Hronom. Sloužila v důlní dopravě na Hřebči. Má šestiválcový
vodou chlazený motor Škoda 6 S 110 CO o výkonu 53 kW. Motor je přizpůsoben provozu i
v hlubinných dolech, kde hrozí nebezpečí
výbuchu metanu a uhelného prachu. Trakční
výkon motoru je přenášen hydrodynamickou
převodovkou U–120, soustavou kloubových
hřídelů a nápravovými převodovými skříněmi
na 2 hnací soukolí. Může dosahovat rychlosti
až 18 km/h, její hmotnost je 10,5 t.
Lokomotiva má dvě kryté kabiny. Obě jsou
s čelným posedem řidiče a jsou vybaveny
Martin Šibor
potřebnými ovládacími a kontrolními zařízeními. Je vybavena provozní tlakovzdušnou brzdou a pojistnou mechanickou brzdou. Brzděna jsou
všechna 4 kola současně.

Tomáš Horák

Zetor 4011
Během 2. světové války vybudovala firma Flug-MotorwerkeOstmark v Brně továrnu na letecké motory. Nefungovala však
dlouho, v roce 1944 byla vybombardována. Opravila ji až v roce
1946 brněnská zbrojovka a začala zde vyrábět traktory značky Zetor.
Po několika velmi úspěšných typech se v roce 1960 začal vyrábět
první model unifikované řady s označením 3011. O dva roky později
se objevil výkonnější, ale vzhledově stejný traktor 4011 s dieselovým
motorem o výkonu 33 kW.

Bagr Škoda D-500
V letech 1947 – 1948 zavedly Škodovy
závody Plzeň do výroby lopatové rypadlo
typu D-500 s lopatou o objemu 0,5m3 a
poháněné dieselovým motorem Škoda 4S110.
Některé konstrukční prvky lanového bagru
byly využity z předešlého typu D-05, jiné
Škoda převzala z licenčně vyráběného bagru
společnosti Menck und Hambrock.
Typ D-500 se postupně vyráběl
v několika továrnách na území ČSR. Od roku
1954 tyto bagry vyráběly i nově založené
Vojtěch Petřík
Popolianské strojírny v Detvě na Slovensku.
Celkem bylo vyrobeno 1500 kusů tohoto typu, dnes však v České republice najdeme pouze jediný
exemplář, který se nachází v mladějovském muzeu. Vznikl roku 1955 v PPS Detva pro kamenolom v
Liticích nad Orlicí, kde byl v provozu až do roku 1978.
V roce 2002 jej do svých sbírek získalo Průmyslového muzea Mladějov, kde prošel kompletní
rekonstrukcí a v roce 2014 se návštěvníkům muzea poprvé představil v provozu.

STROMY NA HŘEBEČSKÉM HŘBETU
Tradiční součástí programu mladějovských projektů jsou
přírodovědná pozorování a bádání. Každý rok se zaměřují na
určitou část flóry regionu. V letošním ročníku jsme se v rámci
projektu zabývali dřevinami. Zájem o dřevo ovšem nebyl jen
biologický, ale i umělecký. Zajímavě pokroucené větve a kořeny
vyvrácených stromů (většinou smrků) posloužily jako základ
sochám, dřevěné koláče zase výborně posloužily k tvorbě malých
dřevorytů. Špalíčky nastříhané z mladých větviček jsme použili
k tvorbě reliéfů. Na dřevě jsme si také opékali špekáčky, díky
dřevu nám v koupelnách v muzeu tekla teplá voda. Dřevo je
zkrátka nenahraditelný materiál, který stojí za naši pozornost.
Laura Uhrová

Stromy bez listí
Poznávání přírody ve svém okolí je přirozeným zájmem snad většiny z nás. Poznat stromy podle listů a
plodů ve vegetačním období je pro nás snadné, proto jsme se rozhodli vytvořit katalog běžných stromů
pro možnost poznat je i v zimním období. To je možné podle pupenů, dřeva a také podle kůry, borky.
Listnaté stromy a keře shazují na zimu listí, aby předešly nežádoucím ztrátám vody v období, kdy je
voda hůře dostupná, protože mrzne. Listy jsou na rozdíl od jehličí (což jsou ve skutečnosti tzv.
jehlicovité listy) více porézní, a proto se jimi odpařuje více vody.
Listnaté dřeviny spadají do třídy dvouděložných rostlin. Tvoří několik významných čeledí: bukovité,
břízovité, lískovité, vrbovité, lípovité, javorovité. Jiné čeledi obsahují jak byliny, tak i dřeviny, např.
růžovité nebo bobovité.
1. Pupeny dřevin dělíme podle:
a) růstového základu na pupeny listové, květní a kombinované.
b) postavení na větvičce na pupeny vstřícné (dva proti sobě), střídavě postavené či nahodile
postavené.
U některých dřevin jsou pupeny překryty šupinami. Pupeny představují zárodečnou tkáň rostlin, ve které
jsou obsaženy látky potřebné pro jejich další růst (především minerály, vitaminy a enzymy). Jednou z
moderních léčebných metod je medicína pupenů (ve formě kapek s výtažky pupenů stromů, keřů nebo
rostlin). V roce 1952 jako první připravil výtažek z pupenů břízy belgický lékař Paul Henry a původně ji
nazval blastoterapií (léčení zárodečnými látkami).
Výrazné rozlišovací znaky větviček s pupeny:
bříza – vrcholové pupeny v podobě jehněd
buk – úzké, dlouhé špičaté pupeny
dub – nahloučené pupeny na konci větvičky
habr – drobné, špičaté, štíhlé, červenavě hnědé pupeny rostou střídavě na téměř černých tenký a
jemných větvičkách
jasan – černé pupeny, vstřícně postavené; na samičích stromech na větvičce mohou být zbytky plodů či
po nich pouze zbytky (vousy); na samčích stromech pak můžeme spatřit větvičky se zbytky zaschlých
prašníků připomínajících černé hrudky
javor – vstřícně postavené pupeny, na konci jeden větší se dvěma menšími pupeny na každé straně

– klen má pupeny zelené, na větvičkách mnohem častěji než u mléče zůstávají zbytky plodů
(nosy) se sevřenějším tvarem, nejsou tak velké a tvoří hrozny
– mléč má načervenalé pupeny rostoucí proti sobě, jsou hladké a lesklé a těsně se přimykají
k povrchu hladkých lesklých a dlouhých větviček
lípa – střídavé lesklé vejčité pupeny často s červenavým nebo oranžovým nádechem
olše – pupeny na krátké stopečce
škumpa – drobné, kuželovité, hustě rezavě chlupaté, vrcholový větší než úžlabní; listové jizvy
podkovovité, silné větvičky s jakoby chlupatým povrchem, na koncích s velkými chlupatými chuchvalci
(zbytky po plodech)
topol osika – malé podlouhlé trojboké pupeny s velmi ostrou špičkou
trnka – pupeny nejsou na větvičkách téměř vidět, přestože jsou často dva i tři těsně u sebe; na větvičce
vyrůstají nepravidelně postranní špičaté výhonky (trny), mnohdy téměř kolmo k hlavní větvičce
trnovník – větvičky s ostrými trojúhelníkovitými trny, na konci se zbytky plodů připomínajícími černé
lusky
třešeň – velké kulaté pupeny blízko sebe
vrba – střídavě rostoucí pupeny, štíhlé a těsně přimknuté ke kůře
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dřevo
kambium (dělivé pletivo – tloustnutí kmene)
lýko
kůra

Letokruhy na příčném řezu kmenem dubu
letního ukazují na stáří 21 let.

2. Dřevo – odhalí druh i stáří stromů. Dřevo se skládá
hlavně
z celulózy a ligninu.
Tvoří
ho cévní
svazky složené z cév a cévic (tracheí a tracheid), které
dopravují vodu a v ní rozpuštěné anorganické živiny
(minerální soli aj.) od kořene do kmene (xylém).
V lýkové části (floém) složené z živých protáhlých
buněk s proděravělými příčnými přepážkami (tzv.
sítkovice)
se uskutečňuje
sestupný
transport
produktů fotosyntézy. Stonky většiny dřevin sílí na
vnější straně. Výjimkou jsou palmy, u kterých přibývá
dřevo "zevnitř".
Dřevo nepřirůstá stejně rychle, což je možno na řezu
pozorovat jako letokruhy. Na uhlazeném řezu jsou pak
letokruhy dobře patrné. Každý světlý letokruh s
letokruhem tmavým (tedy 2 kroužky) prozrazují jeden
rok života. Vytvořily se proto, že strom má k růstu jiné
podmínky na jaře a jiné v létě. Na jaře je více vláhy a
méně sluníčka – přírůstek je širší a světlý. V létě je více
sucha a horko – vzniká tmavá užší část. Stáří stromu se
počítá od středu, který se vytváří asi ve 4. roce života
(tedy připočteme 4 roky navíc), po vnější okraj.
U starších stromů buňky dřeva odumírají a hromadí se
v nich třísloviny, čímž toto staré dřevo, tzv. jádro, ve
vnitřní části kmene ztmavne a ztvrdne. Funkční zůstává
pouze obvodová část kmene zvaná běl, se světleji
zbarveným dřevem. U některých stromů, např. vrb,
dochází ke ztrouchnivění střední části kmene, a tak
vznikají dutiny.

Na řezu však poznáme pouze stáří části, z níž byl řez oddělen. Chceme-li zjistit stáří celého stromu,
musíme počítat letokruhy na pařezu. Jestliže najdeme na pařezu dvě i více jader, vznikl řez v místech,
kde se strom větvil.
Dřevo
bříza – bez znatelného jádra, barva bělavá, se žlutým nebo
načervenalým nádechem; tvrdost a hmotnost: středně tvrdá a
středně těžká; letokruhy nejsou příliš zřetelné a kresba dřeva je
málo výrazná
buk – bez znatelného jádra, barva pleťově růžová; tvrdost a
hmotnost: tvrdé a středně těžké
dub – běl světle hnědá, jádro žlutohnědé až tmavě hnědé; tvrdost
a hmotnost: tvrdé a středně těžké; čerstvé dřevo díky tříslovinám
vydává výrazný pach; dřevo dubu uložené dlouhodobě ve vodě
tmavne, až na úplně černou barvu
habr – bez znatelného jádra, bělavé s šedavým nebo žlutým
nádechem; tvrdost a hmotnost: tvrdé a těžké; patří k našim
nejtvrdším a nejtěžším dřevům; letokruhy jsou zvlněné, málo
výrazné; dřevo je matné bez nápadné kresby
jasan – běl bílá až světlehnědá, jádro tmavě hnědé; tvrdost a
hmotnost: tvrdé a středně těžké; velmi dekorativní
javor – bez znatelného jádra, barva bělavá, nažloutlá nebo
narůžovělá; tvrdost a hmotnost: středně tvrdé a středně těžké;
dřevo je lesklé; hranice letokruhů zřetelné, ohraničené úzkou
tmavou čárou; občasný výskyt nazelenalých dřeňových skvrn;
velmi dekorativní
lípa – bez znatelného jádra, barva bělavá, nažloutlá až
načervenalá; tvrdost a hmotnost: měkké a lehké; letokruhy špatně
rozlišitelné, bez nápadné kresby; možnost výskytu nazelenalých
pruhů nebo skvrn; charakteristická, ne příliš výrazná, vůně,
kterou si na rozdíl od ostatních druhů dřevo ponechává dlouhou
dobu
olše – bez znatelného jádra, barva narůžovělá až světle oranžová,
tvrdost a hmotnost: povětšinou měkké a lehké; typický je výskyt
tmavých dřeňových skvrn; letokruhy jsou málo výrazné; dřevo je
bez nápadné kresby; v čerstvém stavu má dřevo intenzivní
oranžovou barvu; dřeň má na rozdíl od většiny dřevin
trojúhelníkovitý tvar
škumpa – jádro tmavě hnědé, běl úzká; tvrdost a hmotnost:
měkké a lehké; letokruhy dobře rozlišitelné; dřevo s nápadnou
kresbou
topol osika – bez znatelného jádra, barva je v celém průřezu bílá
až šedožlutá; tvrdost a hmotnost: měkké a lehké; jedno z našich
nejměkčích a nejlehčích dřevin; v čerstvém stavu charakteristický
pach; textura bývá většinou stejnoměrná, málo zajímavá; dřeň

BŘÍZA

BUK

DUB LETNÍ

má na rozdíl od většiny ostatních dřevin pětiúhelníkovitý tvar
trnka – běl načervenalá, jádro tmavě červenohnědé s
fialovým odstínem; tvrdost a hmotnost: tvrdé a těžké; běl je
úzká, jádro široké a přechod mezi jádrem a bělí je náhlý
trnovník – běl nažloutlá, jádro žlutozelené až zlatohnědé;
tvrdost a hmotnost: tvrdé a těžké; patří k našim nejtvrdším a
nejtěžším dřevům
třešeň – běl úzká narůžovělá, jádro žlutohnědé až
červenohnědé, často se zelenými pruhy; tvrdost a hmotnost:
středně tvrdé a středně těžké
vrba – běl bledožlutá, jádro žlutohnědé až žlutočervené;
tvrdost a hmotnost: měkké a lehké; jedna z našich nejměkčích
a nejlehčích dřevin; hranice letokruhů málo zřetelné; častý je
výskyt oček; dřevo velmi podobné dřevu topolovému
DRUHY INTRODUKOVANÉ
1. Trnovník bílý, akát - Intenzivně se šíří a v některých
oblastech se stal obtížnou invazní dřevinou, která potlačuje
původní vegetaci. Jsou rozšířeny v jižních a jihovýchodních
oblastech Severní Ameriky. V Evropě byl poprvé vysazen již
v roce 1601. Z rozkládajících se listů se do půdy uvolňují
látky zabraňující klíčení semen jiných rostlin. Je jedovatý.
Otravy akátem jsou řídké, projevují se kolikovitými bolestmi
břicha a průjmy, namáhavým dechem, srdeční slabostí a
křečemi, které později přecházejí v ochrnutí a smrt. V Americe se z chlopní lusků připravuje sirup s ostře narkotickými
vlastnostmi.
2. Škumpa orobincová (Škumpa ocetná) - Samovolně se
snadno šíří, protože velmi rychle tvoří kořenové výmladky.
Často je nutno její expanzivní vlastnosti omezovat. Na českém
území první exempláře v Praze v Královské oboře v roce 1835,
do Evropy introdukce již v 17. století. U citlivějších osob
vyvolává dotykové alergie projevující se mimo jiné
zčervenáním a záněty pokožky. Je jedovatá, požití je však málo
pravděpodobné. Dřevo škumpy orobincové bývá často
používáno v řezbářství. Některé kmeny indiánů ze Severní
Ameriky kouřily tabák s listy škumpy. Z plodů indiáni
připravovali nápoj nazývaný "indiánská limonáda". Kořeny
byly používány jako žluté barvivo.

JASAN ZTEPILÝ

JAVOR KLEN

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
běl – z hlediska makroskopického popisu stavby dřeva bělí
LÍPA SRDČITÁ
chápeme světlejší obvodovou zónu kmene, která je barevně
odlišitelná od většinou tmavšího jádra; dalším hodnoceným znakem běli, který je často druhově
specifický, je její šířka, případně náhlost přechodu mezi jádrem a bělí

dřeň – pletivo tvořené parenchymatickými buňkami, označované často jako (biologický) střed kmene,
kolem kterého se následně ukládají jednotlivé letokruhy; průměr dřeně u většiny dřevin je velmi malý
(1-2 mm), pro některé druhy je však typická naopak mohutná dřeň; na příčném řezu má většinou oválný
tvar; jsou však dřeviny, u kterých má dřeň na průřezu tvar
trojúhelníku, pětiúhelníku nebo hvězdicovitý tvar; pletivo dřeně
je poměrně měkké a kompaktní, jsou však i druhy, u kterých se
vyskytuje přehrádkovaná dřeň; dření prochází radiální řez
dřeňové skvrny – nejčastěji v podobě tmavých, různě dlouhých,
čar nebo plošek, výrazně barevně odlišených od okolního dřeva,
viditelné na všech řezech; jsou charakteristické pro určité druhy;
na rozdíl od dřeňových paprsků není jejich vzhled podstatně
ovlivněn řezem; vzhledem k podstatě jejich vzniku se navíc jedná
pouze o lokální záležitost, omezenou vždy jen na jeden
letokruh
hmotnost – doplňkový znak při identifikaci dřeva; nejedná se o
exaktní měření pomocí váhy, ale o kvalifikovaný odhad ve
smyslu zatřídění dřeva do jedné z kategorií „lehké dřevo - středně
těžké dřevo – těžké dřevo“

OLŠE LEPKAVÁ

jádro - z hlediska makroskopického popisu dřev jádrem chápeme
tmavší středovou zónu kmene, která je barevně odlišitelná od
většinou světlejší běli; analogicky s bělí se u jádra dále hodnotí
jeho šířka, případně náhlost jeho přechodu do běli
letokruh – přírůst dřeva vytvořený během jednoho vegetačního
období; skládá se z jarního a letního dřeva, které buď lze, nebo
nelze od sebe odlišit, s čímž souvisí i výraznost hranice
letokruhů; hranice letokruhů je dobře patrná u všech jehličnanů a
kruhovitě pórovitých listnáčů; u roztroušeně pórovitých listnáčů
méně výrazná; na příčném řezu kmenem mají tvar kružnic (s dření
uprostřed), u některých dřevin však mohou být zvlněné; na
radiálním řezu mají tvar rovnoběžných čar, na tangenciálním řezu
obvykle tvar parabol (fládr)

TOPOL OSIKA

listnáč – zde chápáno jako dřevo listnatých dřevin
(Angiospermae), vykazující jisté charakteristické znaky, které
umožňují jeho odlišení od jehličnanů; je to především složitější
stavba, kdy jsou často makroskopicky patrné dřeňové paprsky,
póry nebo dřeňové skvrny, případně další znaky; výraznost
VRBA JÍVA
letokruhů, a tedy odlišitelnost jarního a letního dřeva, je dána
určena stavbou letokruhu z pohledu kruhovité nebo roztroušené pórovitosti; složitost stavby se často
projevuje i v mnohem zajímavější a pestřejší textuře

očka – zarostlé drobné adventivní pupeny nebo malé suky; dávají vznik očkové textuře, která zvyšuje
atraktivnost vzhledu některých, za běžných okolností
fádních, dřev
příčný řez – řez vedený kolmo k vertikální ose kmene.
Kresba, která se objeví na vzniklé ploše, má tvar
soustředných kružnic s dření uprostřed; v případě
malých vzorků dřev se jedná o výseč těchto kružnic
radiální řez - řez vedený rovnoběžně s vertikální osou
kmene; prochází středem kmene – dření; kresba, která se
objeví na vzniklé ploše, má tvar rovnoběžných čar;
v případě malých vzorků, tam kde není možno přesně
lokalizovat pozici dřeně, je radiální řez určen jako řez
Denisa Bubeníková
vedený kolmo k letokruhům (z pohledu příčného řezu)
Poznámka: Radiální řez i tangenciální řez jsou vedeny podél osy kmene, oba jsou tedy řezy podélné.
tangenciální řez - řez vedený rovnoběžně s vertikální osou kmene; na rozdíl od radiálního řezu
neprochází středem kmene a je veden v libovolné vzdálenosti mimo dřeň; kresba, která se objeví na
vzniklé ploše, má většinou tvar parabol (fládr); v případě malých vzorků, tam kde není možné přesně
lokalizovat pozici dřeně, je tangenciální řez určen jako řez vedený rovnoběžně s letokruhy (z pohledu
příčného řezu)
Poznámka: Řez radiální i tangenciální řez jsou vedeny podél osy kmene, oba jsou tedy řezy podélné.
tvrdost – podobně jako v případě hmotnosti doplňkový znak při identifikaci dřeva; opět se nejedná o
exaktní měření pomocí přístrojů, ale subjektivní zatřídění dřeva do jedné z kategorií „měkké dřevo středně tvrdé dřevo – tvrdé dřevo“, obvykle na základě vrypu nehtem
http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_dreva/lexikon_dreva.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kumpa_orobincov%C3%A1
Kůra, borka
bříza – bílá, později zvrásněný povrch
buk – šedá, hladká, někdy s mírným namodralým nádechem
dub – tmavě hnědá, rozbrázděná
habr – hladká, bělavě šedá
jasan – v mládí světle nebo nažloutle šedá, ve vyšším věku tvoří jemně, pravidelně rozpraskanou borku
tmavošedé barvy
javor – v mládí šedá, přechází dosti pozdě ve světle hnědou borku, odlučující se v dlouhých šupinách
lípa – v mládí hladká, hnědá, později přechází v šedočernou, podélně rozpukanou borku
olše – zprvu hladká, tmavošedá, později tmavošedá a brázditá
škumpa – šedá až hnědá, podélně rozpraskaná
topol osika – v mládí šedá a hladká, později tmavší a v bázi zbrázděný povrch jako bříza
trnka – hnědošedá, matná, která je podélně mírně rozpraskaná
trnovník – šedohnědá, hluboce rozpraskaná

třešeň – s podlouhlými vodorovnými skvrnami a místy se svitky odlupující se kůry
vrba – téměř bílá, při pohledu do koruny jsou větvičky až černé
3. Habitus - celkový vzhled daného stromu (souhrn jeho zjevných vlastností)
bříza – strom vysoký až 25 m s vyšší, oválnou, převisající korunou
buk – statný strom 30až 40 m vysoký s přímým kmenem a rozložitou korunou
dub – statný, dlouhověký, 30 až 40 m vysoký strom, nepravidelně zavětřený
habr - středně vysoký strom, asi 20 m, se širokou korunou a větvemi rostoucími v pravém úhlu
jasan - strom vysoký 30 až 40 m, zpravidla solitera (široká koruna, pokud v zápoji koruna úzká)
javor – statný strom až 30 m vysoký
lípa – statný, asi 20 až 40 m vysoký strom
olše – strom asi 20 až 25 m, vejčitá koruna
škumpa – strom vysoký 2 až 10 m
topol osika - strom vysoký asi 30 m s nepravidelnou korunou
trnka – malý, hustý, rozložitý strom dosahující obvykle výšky 2 m
trnovník - strom vysoký asi 25 m, provzdušněná koruna
třešeň – statný strom dorůstající výšky až 35 m s vejčitou korunou
vrba – malý až středně vysoký strom 6 až 12 m, má zprohýbaný kmen a hustou košatou korunu s
nepravidelným větvením

ŽÁCI MEZI PRAŽCI
V průběhu mladějovského projektu se pravidelně natáčí film. K jeho desátému výročí jako námět
posloužil samotný projekt. Film je sice inspirován skutečnými událostmi, příběh i osoby jsou (téměř)
smyšlené.
Natáčelo se v průběhu celého projektu, vzniklo 52 minut filmového záznamu, z něhož byl sestříhán
výsledný sedmnáctiminutový film. Je to nejdelší, nejnáročnější a díky hereckým výkonům žáků zřejmě
také nejlepší film, který v desetileté historii mladějovských projektů byl natočen.
OBRAZ 1 – (dvůr muzea)
Doktorka Pekařová: Dobrý den, paní profesorko, jak se máte?
Profesorka Gollová: Dobrý den, paní doktorko, představte si, že ti noví studenti u nás na univerzitě
vůbec neví, jaké jsou u nich doma historické památky. O tom, jakým způsobem žili jejich předkové,
ani nemluvě. A to mají být historikové.
Doktorka Pekařová: Na naší univerzitě to není o moc lepší.
Docent Balbín: Dobrý den, o čem diskutujete, kolegyně?
Doktorka Pekařová: Dobrý den, pane docente, řešíme, jak pozvednout vědomosti studentů o svém
domově.
Docent Balbín: U studentů už je pozdě, s tím by se mělo začít mnohem dřív, aby k nám už studenti
s těmi vědomostmi přicházeli.
Profesorka Gollová: To je pravda, ale to sami nezvládneme, budeme si muset vzít pár lidí na pomoc.
OBRAZ 2 (salonek restaurace)
Skloněni nad mapou
Docent Balbín: Z jižních Čech bychom mohli oslovit toho archeologa z Vodňan a na Vysočině musíme
určitě zapojit někoho z muzea v Pelhřimově.
Doktorka Pekařová: A taky musíme vzít nějakého učitele z Ostravy. A koho z Hřebečska?
Profesorka Gollová: No tam je prý nejlepší škola na Kostelním náměstí v Moravské Třebové.
OBRAZ 3 (salonek restaurace)
Doktorka Pekařová: Vážení přátelé a kolegové, vítám zde zástupce Národní galerie Františka
Šternberka, ředitele Louvru Henriho Verna, Thomase Messera z Guggenheimova muzea, zástupce
mladějovského muzea Ing. Křižíka, magistra Palackého ze základní školy na Kostelním náměstí
v Moravské Třebové a další. Trápí nás, že mladá generace jezdí na víkendy do Paříže nebo New
Yorku, prázdniny tráví na Seychelských ostrovech, Havaji nebo v Karibiku, ale jak to vypadá
v sousední vesnici, jak krásná je naše země, neví. A proto jsme se tu my, nejlepší z nejlepších, sešli,
abychom to změnili. Vymysleme společně projekty, které dětem přiblíží přírodu, historii, tradice
regionu, ve kterém žijí. Za rok se tady sejdeme a představíme si výsledky naší práce.
Ing. Křižík (k Mgr. Palackému): Zítra bychom se mohli sejít u nás v muzeu a dohodneme se, co
všechno bychom v projektu udělali.
OBRAZ 4 (areál muzea)
Mgr. Palacký: Dobrý den, já jsem vzal s sebou ještě paní doktorku Sklodowskou, aby byl náš projekt
dokonalý po všech stránkách.

Ing. Křižík: Pojďte, projdeme si areál muzea, ať si uděláme obrázek, kde se budou žáci během projektu
pohybovat a co všechno tady mohou dělat. Nám by se hodilo, kdyby nám v rámci projektu pomohli ve
zvelebování muzea. (prolézají houštím, přelézají šrot)
Mgr. Palacký: Já bych v projektu aplikoval Emmersonovu teorii apsagoloidního thergerolgionismu.
Dr. Sklodowská: To je dobrý nápad, ale mohli bychom také v projektu využít poznatky profesora
Parrigtona, které publikoval minulý měsíc v časopise „Cleverest magazine” (procházejí kolem kamery,
diskutují, gestikulují).
Ing. Křižík: Tak jsme domluveni, v září projekt zahájíme. Ale ještě to nejdůležitější, jak se bude
projekt jmenovat?
Mgr. Palacký (přelézá pražce): Třeba „Mezi pražci mladějovské úzkokolejky“.
OBRAZ 5 (na úpatí Křížového vrchu)
Mgr. Palacký (k žákům): Vítáme vás na projektu „Mezi pražci mladějovské úzkokolejky“. Na začátek
nás čeká krátká, asi desetikilometrová cesta do Mladějova.
OBRAZ 6 (v přírodě)
Žák 1: Už tam budem?
Mgr. Palacký: Vždyť jsme ušli sotva 2 km.
Žák 1: A kolik ještě?
Mgr. Palacký: Asi 10 km.
...
Dr. Sklodowská: Vidíte, támhle je sameček kriticky ohroženého permoníka hřebečského.
...
Žák 1: Už tam budem?
Mgr. Palacký: Vždyť jsme teprve v necelé půlce?
Žák 1: A kolik ještě?
Mgr. Palacký: Asi 10 km.
...
Žák 2: Paní učitelko, co je toto za rostlinu?
Žákyně 1: Vždyť to jsme se přece už učili, to je přece Impatiens parviflora!
Dr. Sklodowská: A co je toto?
Všichni žáci: Equisetum sylvaticum.
...
Žák 1: Ale teď už jsme určitě ušli 10 kilometrů.
Mgr. Palacký: Ještě zdaleka ne.
...
Dr. Sklodowská: Pojďte se podívat. Toto je velmi zajímavá, smrtelně jedovatá houba pavučinec
plyšový. Nyní si předvedeme, proč bychom ji v žádném případě neměli jíst. Pažoute, ty jsi zase
nedával pozor. Pojď sem a vem si houbičku.
Pažout se kácí k zemi.
Dr. Skolodovská: (vytahuje kapesní nůž) vidíte tu naprostou destrukci ledvin typickou pro otravu
toxinem orellaninem? A tady ta zvětšená játra.
OBRAZ 7 (Mariánská studánka)
Mgr. Palacký: A tady je zázračná studánka s Mariánským sousoším z roku 1738.

Žák 4: A v čem je jako zázračná?
Mgr. Palacký: Přineste Pažouta!
Pažout (pokropený vodou): Co se stalo? Kde to jsem?
OBRAZ 8 (v lomu)
Dr. Sklodowská: Tady se vyskytují zkameněliny druhohorních živočichů. Vidíte, tady máme mlže
z rodu Inoceramus. A tady je Anatosaurus annectens. Ale ten ještě není dost zkamenělý, toho tady
musíme ještě pár let nechat. (ukazuje na z kamení trčící pařát)
OBRAZ 9 (na cestě u rozcestníku)
Žák 1: Jé, už jenom 2 km.
Mgr. Palacký: Ale my půjdeme zkratkou, tudy je to 5 km. (vrhne se do prudkého kopce)
OBRAZ 10 (důl Kaolin)
Ing. Křižík: Nyní se nacházíme v areálu bývalého dolu Kaolin. Na pravé straně jste mohli vidět vstup
do podzemí, na levé byla horní stanice lanovky. Až si to tady prohlédnete, přejdeme na místo bývalé
kovárny. Tady byste kolem sebe mohli vidět budovu kovárny. Přede mnou byla výheň, po vaší pravé
ruce byla kovadlina a samozřejmě nezbytné kovářské náčiní. Až budete mít prohlédnuto, postupujte si
do vedlejší budovy skladu.
OBRAZ 11 (kolejiště)
Žák 1: Už tam budem? (kolem se někteří žáci plazí po čtyřech, leží v příkopu…)
Mgr. Palacký: Už jenom kousek.
...
Dr. Sklodowská: Pojďte sem, to se vidí jen málokdy – květ kapradí.
OBRAZ 12 (dvůr muzea)
Mgr. Palacký: Tak jsme na místě.
Žák 2: A kde je to muzeum?
Mgr. Palacký: Tady všude.
Ing. Křižík: Vítám vás v Průmyslovém muzeu Mladějov. Chci vám představit paní Rettigovou,
doporučuji vám s ní dobře vycházet, protože u ní budete dostávat jídlo. Dále si musíme ujasnit, kam
v muzeu můžete jít sami. Tak je to tento prostor, všude jinde je to životu nebezpečné.
Žákyně 1: Prosím, Havránek támhle spadnul do nějaké díry.
Ing. Křižík: Támhle do té? Tak to je špatný, toho už nikdo nenajde.
OBRAZ 13 (správní budova muzea)
Mgr. Palacký: Pojďte se podívat, kde budete bydlet. Jak už jsem říkal, moc místa tady sice není, ale na
to přespání to stačí. Holky tady, kluci támhle. (ukazuje na dvě postele, žáci si sundávají bundy a lehají
si na postele jeden přes druhého)
OBRAZ 14 (expozice muzea)
Mgr. Palacký: Dnešní den zahájíme zevrubnou prohlídkou expozic muzea. Dostanete jednoduché
pracovní listy s několika úkoly, které pro vás nebude těžké vyplnit.
Žák 2: (čte v listu) Který traktor má zdvihový objem válců 1297 cm3?

Žákyně 2: To je jednoduchý, to ani nemusíme hledat, to jsme se učili ve fyzice.
Žák 3: Jakou hmotnost má pásový traktor Stalinec T 100M?
Žákyně 3: (zvedá traktor) To bude takových 11 400 kg.
...
Mgr. Palacký: A nyní se budeme věnovat umělecké tvorbě.
Žáci si rozebírají papíry, kreslí – žák Pažout technický rys, žák 5 hyperrealismus, žákyně 1 krajinu,
žák 7 axonometrii.
...
Mgr. Palacký (k žákům 1, 2, 3, 6, 7, žákyni 2): Pro vás, kteří neplánujete podat přihlášku na Akademii
výtvarných umění, mám jinou práci. Vy jak jsem slyšel chcete studovat přírodní vědy, tak běžte do
laboratoře paní Sklodowské, a vy plánujete strojní fakultu, že ano. Tak to pojďte se mnou. (přechází
k vraku automobilu) Vaším úkolem bude opravit náklaďák Praga RN. Tady máte fotku, abyste měli
alespoň rámcovou představu, jak to původně vypadalo.
Ing. Křižík (před renovovaným automobilem): No, docela to ujde, ale tady máte ještě nějakou šmouhu,
a nezapomeňte připumpovat pneumatiky, máte je nějaký měkký.
Žák 2: Máš pumpičku?
Žák 3: Ne, tak to přifoukni pusou.
...
Paní Rettigová: Oběééd! (Ze všech stran se sbíhají žáci, tlačí se ve dveřích)
OBRAZ 15 (dvůr muzea)
Mgr. Palacký: Dnes nás čeká natáčení filmu. První věc, co musíme udělat, je rozdělení rolí. Tak kdo si
vezme hlavní roli? Ale pozor, je to pořádně těžká role.
Žák 1: To je pro mě moc těžká role.
Mgr. Palacký: To zvládneš, tahle role už je trochu lehčí, a na tebe zbyla jen taková malá rolička.
(rozdává papírové role)
...
Mgr. Palacký (sleduje, jak žáci běhají kolem nakládače se stromky v ruce, na něm sedí žák 1 a
předstírá jízdu): …a stop. Dobře, beru. Můžeme jít na scénu číslo 68. To budeme natáčet tam nahoře.
(ukazuje na šachtové pece)
OBRAZ 16 (pece)
Mgr. Palacký: Poběžíš a tady skočíš dolů.
Žák 1: To je hrozně vysoko.
Mgr. Palacký: Není, necelých 30 metrů. Co máš z tělocviku?
Žák 1: No jedničku.
Mgr. Palacký: Tak vidíš.
Žák skáče, dole se oprašuje.
Mgr. Palacký: No nebylo to špatný, ale zkusíme to ještě jednou.
Žák vyběhne po schodech a znovu skočí. (tatáž scéna se opakuje ještě jednou)
OBRAZ 17 (vedle kolejí)
Mgr. Palacký: Tak to byl poslední záběr, takže máme všechno hotové, zbývá po sobě jen uklidit, sbalit
věci a za půl hodiny odjíždíme domů.
Žák 3: Já už tady zůstanu, slíbili mi místo topiče. Tady jsem napsal rodičům dopis na rozloučenou.

OBRAZ 18 (kolejiště)
Žáci nastupují do vlaku.
Ing. Křižík: Kam jdete? Nafta je drahá, přece vás nebudu táhnout.
Ing. Křižík nastupuje do lokomotivy, žáci vystupují a tlačí vlak.
OBRAZ 19 (restaurace)
Doktorka Pekařová: A tak vás tu na půdě Karlovy univerzity vítám na výstavě výsledků práce žáků
v projektu „Mezi pražci mladějovské úzkokolejky“. Zdarma jsou tady pro vás připraveny sborníky, kde
najdete články žáků o technologii těžby žáruvzdorných jílů v první polovině 20. století, Technický
popis nákladního automobilu Csepel D 352 a nakládače T 157/2, studie o lichenologii, dendrologii,
hydrofitech a geologii na Hřebečsku a další články.
Prof. Johnson: I´m profesor Johnson from Oxford and this obraz is very beautiful. I´m sběratel modern
umění and this by se mi hodil do my sbírky nejlepších evropských malíržů. Kdo is autor?
Žákyně 1: To jsem malovala já.
Prof. Johnson: Kolik za něj chcete?
Žákyně 1: Já nevím, to se snad ani nedá prodávat. Ono se mi to ani moc nepovedlo…
Prof. Johnson: Mám tady 500 liber.
Žákyně 1: Když myslíte. (žákyně přebírá peníze, Johnson sundává obraz ze zdi)
OBRAZ 20 (chodba školy)
Ředitelka: (vyjde z ředitelny, vstupuje do kabinetu) Přišel dopis z Los Angeles, máte si přijet převzít
Oscara za nejlepší zahraniční film.
Mgr. Palacký: Už zase? Kam všechny ty ceny dáme? To je Český lev, Zlatý lev, Křišťálový globus,
Zlatý medvěd, Zlatá palma.
Ředitelka: Nebojte, na příští rok jsem objednala na ceny novou vitrínu. Doufám, že bude mladějovský
projekt i příští rok.
Mgr. Palacký: Právě za vámi jdu projednat harmonogram projektu na příští rok. (společně odchází)
Osoby:
Doktorka Pekařová – Denisa Bubeníková

Žák 7 – Martin Frič

Profesorka Gollová – Laura Uhrová

Žák 8 Dominik Královič

Docent Balbín – Jakub Řehůřek

Žák 9 Martin Šibor

Ing. Křižík – Michal Lexa

Žák Pažout – Dan Bílek

Mgr. Palacký – Jan Lošťák

Žákyně 1 – Aneta Boháčková

Dr. Sklodowská – Zuzana Kučerová

Žákyně 2 – Veronika Rejchrtová

Žák 1 – Ondřej Neubauer

Žákyně 3 – Barbora Punčochářová

Žák 2 – Jakub Dvořák

Žák–kameraman – Matěj Till

Žák 3 – Vojtěch Petřík

Paní Rettigová – Denisa Dřímalová

Žák 4 – Tomáš Horák

Prof. Johnson – Adam Sekáč

Žák 5 – Martin Ston

František Šternberk – Kristián Gallik

Žák 6 – David Tomek

Ředitelka – Kristýna Smékalová
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