
Puzzlíci u nás 

Je dobré mít kamaráda a proč by nemohl mít svého kamaráda i školní časopis? 
Hledali jsme dlouho a našli Druhému patru v daleké Kouřimi časopis Puzzlík. 
Máme společné to, že vycházíme dlouho (my patnáct, oni třináct let), stejně 
často (desetkrát ročně), občas se potkáváme v Brně (celostátní finále soutěže 
školních časopisů), oba máme ocenění Kvalitní školní časopis, Puzzlíci mají 
hodně barev, my černou a bílou. Předloni byli naši redaktoři ve středních 
Čechách, letos konečně přijeli redaktoři Puzzlíku k nám. Na jejich starobylou 
Kutnou Horu měl odpovědět náš Velký Javorník, na středověké královské město 
Kouřim měly platit Kopřivnické dny techniky. 

 

A jak to dopadlo? 

 

 

Redaktoři byli na výletě 

O víkendu 2. - 4. 6. se parta redaktorů (konkrétně já, Fífa, Mates, ačmE, 
Jonáš, Myšák a Nehete) a paní učitelky Bílková a Kolpaková  vydali do 
Frenštátu pod Radhoštěm, kde přebývá redakce spřáteleného časopisu Druhé 
patro. Druhopatrovští u nás byli loni.  

V pátek ve dvě odpoledne jsme po dlouhé cestě dorazili do Frenštátu. V jejich velké škole 
jsme v tělocvičně odhodili batohy a čekali na ostatní redaktory z Frenštátu. Chvilka 
odpočinku a hurá na Velký Javorník. Vrchol hory Velký Javorník leží ve výšce 918 m nad 
mořem a stojí na něm skoro 26 metrů vysoká rozhledna. Pohled z ní je fantastický. Za to ten 
výšlap stál. Zcela utrmácení jsme se po 10 kilometrech a 500metrech převýšení dotrmáceli do 
školy.  

Ráno jsme se vzbudili, nasnídali se a vyrazili na cestu. Vlakem jsme dojeli do Kopřivnice na 
Dny techniky. Nejprve jsme navštívili polygon (testovací trať pro náklaďáky Tatra), kde byly 
připraveny všechny možné technické atrakce, od koloběžek po nákladní auta a jinou techniku. 
Všechny atrakce se daly vyzkoušet. V jednom stánku s chemickými pokusy jsem si třeba 
nechala zapálit speciální pěnu na ruce. Později jsme se vydali do výrobny Tatra trucks. Po 
prohlídce jsme přejeli do centra města a navštívili muzeum Tatry. Tam to bylo taky velice 
pěkné. Je škoda, že některé vozy se už nevyrábí. Po návštěvě jsme si zašli na zmrzlinu a šup 
na vlak a zpátky do Frenštátu.  



Odpoledne nám čtyři holky 
z Druhého patra usmažily 
výborné palačinky. Pak jsme 
byli rozděleni do dvojic a 
vylosovali si jméno pověsti. 
Prohlédli jsme si město Frenštát 
a navštívili jsme místa důležitá 
k pověstem. Když jsme se 
vrátili, vymysleli jsme originální 
pověst na dané téma. K výletu 
patřila i trocha práce - zachycení 
dojmů, psaní do deníku a psaní 
pověstí.  

Večer nás čekalo příjemné zakončení - šli jsme na zahradu opékat buřty. A pak si dát noční 
kuželky. A utahaní šup spát. 

Ráno, když jsme se vzbudili a nasnídali se, museli jsme se zabalit a asi v devět hodin jsme 
odjížděli zpět do Kouřimi. Pětihodinová cesta zpět byla horší než cesta tam (i když ta trvala 
dokonce šest hodin). Ale víkend byl úžasný. Moc se mi líbil. Je škoda, že frenštátský časopis 
po patnácti letech končí.  

  Text Wewerka, foto náhodný návštěvník ☺ a Karel Šindler 

Jaké dojmy měli ostatní redaktoři?  

(Puzzlík – P, Druhé patro – DH) 
Viděl jsem lamborghini, ferrari, ford mustang… Potom jsem zavítal ke stánku se střelnými 
zbraněmi, ten byl vůbec nejlepší ze všech. Lukáš Kutáč (DP) 

  



Je těžké vybrat jeden nejlepší zážitek, ale byla to asi návštěva Dnů techniky v Kopřivnici. Já 
jako milovník aut jsem si to moc užila a i má skupinka holek mi tento den moc zpříjemnila. 
Jízda na řetízkovém kolotoči byla asi největší zážitek pro mé kamarádky, ale mně samotná 
atmosféra v celém polygonu přišla úžasná. Vidět na vlastní oči vznášení vrtulníku a kolem 
sebe mít vojáky a drahá auta, to je něco, co člověka fascinuje. Nikol Reková (DP)  
  
Po večeři jsme se všichni přesunuli do malé tělocvičny. Tam jsme si začali házet míči. Potom 
se k nám přidali úplně všichni. Nakonec z toho vznikla válka Druhé patro proti Puzzlíkům. 
Zatím si přespávání hodně užívám. Ze soboty  Pavlína Kantorová  (DP)    
  
Jeden z mých nejlepších zážitků byl, jak mě Nikol donutila jít na řetízkový kolotoč. Když 
jsem z něj slezla, tak se mi chtělo zvracet, ale nakonec jsem to zvládla. Katka  Jurečková 
(DP) 
  
Můžu říct, že to byl pěkný víkend. Při výstupu na Velký Javorník jsem málem umřel, ale ten 
výhled stál za to. Při výstupu jsme narazili na ministezku v korunách stromů a tam mě dostal 
model datla. Vypadal jak z jiného světa. V Kopřivnici na Dnech techniky jsem třeba viděl, jak 
to vypadá, když se auto převrátí, a jak se z auta správně dostaneme ven.  
Frenštát na mě působí spíš jako jedno velké sídliště, ale historické centrum je krásné. Našli 
jsme tady spoustu kuriozit jako např. most, který se ze dne na den ztratil, či opuštěnou sochu 
v zahradě. Celkově mě brouzdání krajinou Druhého patra bavilo, ale málem jsem přitom 
zkolaboval.  Jonáš (P) 
 
 
Na polygonu byla spousta dobrých věcí, jako třeba auta, auta nebo další auta. Ale samozřejmě 
i motorky, kola, vojenská technika, vrtulníky, soutěže, upomínkové předměty, stánky se 
slunečními brýlemi. Nejvíc se mi asi líbil stánek se zbraněmi. Mohl jsem si podržet reálnou 
zbraň. Martin Kundrát  (DP)  
 
Nejvíc se mi líbilo vylézt na Velký Javorník a pak rozhledna, protože rád chodím do hor a po 
skalách. Rád jsem potkal nové kamarády a poznal  nová místa. Fífa (P) 
                                                                                          
Nocování s Puzzlíky? Šli jsme na Javorník. Výlet na Den techniky do Kopřivnice a do 
technického muzea. Palačinky na oběd, na které se všichni těšili. Nakonec odjezd (bééé!!!). 
Julie Šablaturová (DP) 
 
Nejvíc se mi líbila cesta na Javorník, jak 
jsme uháněli svahem v čele s Lukášem a 
byli jsme první. Pak jsme jenom čekali na 
ostatní. A druhý den se mi nejvíc líbily Dny 
techniky v Kopřivnici a prohlídka 
Technického muzea. A jelikož mám nový 
foťák, tak jsem dělal fotky.  Karel Šindler 
(DP) 
 
Bylo to super a děti z Frenštátu byly fajn, 
rychle jsme se skamarádili. V haličce jsme 
hráli vybíjenou a dělali lumpárny. 
V Kopřivnici to bylo taky super, obří 
tatrovky mě doslova oslnily. Jel jsem na 



motokáře. Mates (P) 
 
Přátelé z DRUHÉHO PATRA jsou lepšími kamarády, než jsou u mě ve třídě. Hned od 
příjezdu jsme vycházeli dobře. Nehete (P) 
 
První den se mi líbil výhled z rozhledny na Velkém Javorníku. Cesta nahoru byla hodně 
strmá, ale stála za to. A druhý den? To jsme jeli do Kopřivnice podívat se na TATRY. Mohlo 
se ledaco vyzkoušet, tak bylo třeba dobré, jak mi hořela ruka (dali mi na ruku pěnu, kterou 
pak zapálili) nebo jsem měl na ruce tekutý dusík. Ale nejlepší byla vybíjená s Druhým 
patrem, která trvala vážně dlouho. Myšák (P) 
 
První den mi nejvíce učaroval pohled z rozhledny na Velkém Javorníku. Za tu štreku nahoru 
to stálo. Vidět pod sebou města, to je prostě něco, co ve Středočeském kraji moc nemáme. A 
druhý den na Dnech techniky? Tam jeden z nejsilnějších zážitků byl podpálení speciální pěny 
na ruce (byli tam profesionální chemici, takže ruka v pohodě ☺). Ale zážitků bylo mnohem 
víc. Wewerka (P) 
 
Sice jsme tu jen dva dny, ale je to super. V pátek jsme šli na Velký Javorník a potom na 
rozhlednu. Líbil se mi rozhled. Rozhledna měla osm pater (schody jsem nepočítala☺). 
V Kopřivnici jsme byli v muzeu a v továrně. Nejvíc se mi líbila vojenská auta. Jezdily jsme 
s Evičkou na koloběžkách a daly jsme si dva závody, skončily 1:1 a pak jsme si dali test, 
který dopadl bez chyby. ačmE (P)  
Foto Karel Šindler 
 

Deník cestovatele  
Pan učitel Ondryáš z Druhého patra připravil pro všech 14 účastníků expedice na Velký Javorník a 
do Tatry Kopřivnice deník s obrázky. Třeba by mohl být inspirací pro prázdninové výlety za 
dobrodružstvím.  
 



 
 
 
 
Deník Myšáka 
 


