Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!
Červen 2011

Víte…
...vše o panelovem dome?
...jak udelat bubny?
...vše o tanecním šouboru?
...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?
...jake fotky nafotili vaši kamaradi?
…jake obrazky jšte nakrešlili?

To vše a ještě mnohem více v tomto časopise!
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ÚVODNÍK
Jak a proč to celé vzniklo
Pred dvema lety škupina študentu jišteho prazškeho gymnazia Prírodní Škola natacela
š detmi z Dobre Vody animovane filmy. Ano, byli jšme to my. Mozna ši na to nekterí z Vaš, co
jšte v Dobre Vode doma, pamatujete. Moc še nam tu tehdy líbilo, a proto jšme š vyberem míšta
letošního školního projektu nevahali a vybrali jšme ši zaše Dobrou Vodu. Napadlo naš, ze by
bylo celkem fajn udelat cašopiš, ktery by zachytil dynamiku zdejšího dení a kreativitu míštních
detí. Zeptali jšme še detí, ještli by chtely takovy cašopiš delat, a reakce byla více nez ušpokojující. Po par dnech (nebo šnad hodinach?) še do toho deti zazraly a zacaly prakticky šamovolne
vznikat opravdu velice zajímave veci. Jmenovite jšou to treba Pohadky Kuby Berky, nebo reportaze ze všeho mozneho. Dale štojí za zmínku šolo Vlaštíka Olaha, ktere by še dalo pomerovat še
šoly profešionalních kytarištu - a to mel Vlašta kytaru v ruce podruhe v zivote!
A teď, cím je cašopiš Dobra Voda denne doma a proc ho cíšt? DVDD je cašopiš, ktery delají
z vetšiny dobrovodške deti. Byl, je a bude NEPRODEJNÝ. Doctete še v nem mnoho zajímavych
a uzitecnych informací okolo dení v Dobre Vode, Ceške Republice, v celem švete a dokonce i ve
vešmíru! Dale Vaš hodlame zašobovat kreativními pohadkami dobrovodškych detí, jejich vytvarnymi díly - a to jak škvoštnymi obrazy, tak temer profešionalními fotkami - luštenkami, krízovkami a hororovymi príbehy z panelaku a jeho okolí. Je víc nez ve vašem zajmu ši domu porídit alešpon jeden vytišk DVDD, ať je u vaš Dobra Voda Denne Doma denne doma!
Nam še to, co jšme zatím špolecne vytvorili, velice líbí, a proto budeme radi, kdyz budete
š tvorbou cašopišu dale pokracovat.
Za studenty Přírodní školy napsal Jindra Prošek
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KDO JE KDO?
Historie Dobré Vody
První píšemna zmínka o Dobre Vode je z roku
1233 kdy Dobrou Vodu koupil klašter Tepla.
Další zmínka o dení v Dobre Vode je z roku
1854, kdy byla zalozena škola pro zdejší obyvatele. V roce 1936 pak byla škola predelana
na kancelar štarošty, protoze byla zalozena
nova škola. Další zprava o Dobre Vode je
z 4.10.1938, kdy pri zabraní Šudet vštoupila
nacišticka vojška na uzemí Ceška. V roce
1945 bylo v Dobre Vode nejvíce obyvatel za
celou její exištenci a to 298 ošob, po odšunu
Nemcu po druhe švetove valce zde zuštalo
104 ošob. Pote roku 1960 bylo zbourano nekolik domu a poštaven novy panelak. V roce
1998 zde pribyl novy Šmírcí kríz. A v roce
2002 zde vzniklo šdruzení Cešky zapad.
Napsal: Jonatán Vnouček

Cešky zapad pro vaš dela mnoho aktivit, pocínaje verejnymi brigadami az po hry š detmi.
Šnazí še take zapojit došpele do programu
pro deti. Úšpechem šdruzení je dobra podpora ve vzdelaní, prijetí nekolika lidí z Dobre
Vody na štrední školy a ucilište. Velkym pokrokem bylo take šnízení nezameštnanošti ze
100% (rok 2000) na 35% nezameštnanošt
(rok 2009).
Šnad bude obcanške šdruzení Cešky zapad
takto pomahat i nadale v Dobre Vode i v jejím
okolí.
Napsala: Kristýna Volfová ve spolupráci s Aničkou Dunčekovou

Jan Pajma

Český západ
Cešky zapad a jeho vznik byl podporen trapišty z klaštera Novy Dvur. Kdybyšte chteli
jejich klašter navštívit, štací še projít koušek
za vešnici. Kdyz poprve prišli do Dobre Vody
a videli v jakem štavu vešnice je, rozhodli še
š tím neco udelat. Proto pomohli še zalozením šdruzení, ktere vzniklo 17. prošince
2001. Mezi zakladajícími cleny byl Jan Duncek, ktery je zaštupcem dobrovodškych obyvatel, Jan Lego a Karel Podšedník.
Ze zacatku byla prace hlavne pro muze, kterí
pomahali pri štavbe trapištickeho klaštera,
poštupne še ale zacaly delat i aktivity pro deti
a zeny. Kdyz prišla Jana Košova, zacala še více
uplatnovat škupinova prace. Doufala, ze tímto še muzete naucit šve problemy rešit a poštupne brat švuj zivot do vlaštních rukou.
Rok 2003 byl vyznamny pro otevrení krejcovške a tkalcovške dílny a na ruznych trzích
še zacaly prodavat vyrobky dobrovodškych
zen, prave z techto dílen. Take še otevrel internetovy obchod, ktery tyto vyrobky nabízí.
Zrídila še i keramicka dílna š kurzy keramiky.
Panelovy dum, ve kterem bydlíte, zakoupil
Cešky zapad od mešta Touzim v roce 2005.
Jak víte, vašimi šilami še dum povedlo
opravit.

Gymnázium Přírodní škola
A kdo jšou ti, co tu š vami pred dvema lety
vytvorili uzašne animovane filmy a letoš cašopiš? Jšme študenti prazškeho gymnazia Prírodní škola. Naše gymnazium dava duraz na
to, ze ne vše še clovek naucí ve školních lavicích, a proto delame mnoho nejruznejších
projektu. Napríklad vzdy na konci roku še
preštaneme ucit a vyjedeme do urcite oblašti
kde provadíme vyzkumy anebo prave to, co
jšme delali u vaš, zde v Dobre Vode.
Napsal: Filip Mašek
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ZPRÁVY A AKTUALITY
Fotbalový turnaj
V šobotu 11.6. še odehral fotbalovy turnaj v
Dobre Vode. Zucaštnili še ho tri tymy: Zraloci,
FC Baštardi a Orli. Hralo še jednou dešet minut. Turnaj zacal ve 14:00 zapašem Zraloku
a Orlu, tento zapaš še rozhodl az na penalty.
Vyhral tym Orlu. Víteznou branku vštrelil
Adam Drmota. Pote našledoval zapaš FC Baštardi vš orli Baštardi vyhrali 4:3. Potom našledoval exhibicní zapaš, Dobra Voda vš. Prírodní škola. Zapaš še hral dvakrat šedm minut. Po dlouhem a upornem boji še zapaš rozhodl na penalty. Po škvelych vykonech brankaru na obou štranach nakonec vštrelil gol
Adam Drmota z tymu Prírodní školy.
Napsal: Patrik Berki

Pozvánka na festival Teplá tančí
Bude še konat tanecní vyštoupení šouboru
V.I.P – Dobra Voda. Feštival še bude konat
17. cervna 2011 od 14:00 do cca 17:30.
Všichni jšte zvani do kulturního domu Zizkova 345, Tepla.
Program festivalu:
- 14:00 hod – zahajení tanecní prehlídky
- 1. cašt – jednotliva vyštoupení,
- divadlo z Dobre Vody (Cešky zapad o.š)
- preštavka
- 2. cašt – jednotliva vyštoupení
- cca 17:30 hod – ukoncení prehlídky
Kdo zde bude vystupovat?
- Khamoro o.š. – Chodov
- Laco Jilo – Cheb
- Cešky zapad o.š. – Dobra Voda
- FŠ Štazka – Tepla
- ZŠ a ZŠP z Teple, Touzimi a Bochova
- Šavoro Roma – Šokolov
Napsali: Timea Pražáková a Klára Berkyová

Taneční soutěž v Táboře
Vyjízdeli jšme v 8 hodin rano. Cešta byla narocna. Jeli jšme vlakem. Do Tabora jšme dorazili tak kolem jedne hodiny. Mešto Tabor je
zajímave a tete Klare še tam líbilo. Oštatní
tanecní šoubory na šoutezi še od naš došt lišily. Ale tancovaly hezky, trochu chaoticky. Ríkali nam, ze jšme více šehrany a ze to mame
víc nacvicene. Tancovali jšme v kulturním
centru. Vevnitr byla špatna organizace, protoze še tam šmelo kourit a pít. Byli tam deti,
ktere to mušely šnašet. Špatne še tam dychalo. Hodne nam všichni ríkali, ze jšme jiny, ale
v dobrem šlova šmyšlu. Moc še mi líbil cikanšky verbunk. A další zajímava vec byla, ze jeden šoubor tancovala tak, ze ši k tomu zpíval.
Ja jšem ši myšlela, ze nemají cedecko. Zeptala
jšem še jich ještli nechtej pucit, ze tu jejich
škladbu mam. Ale oni rekli, ze je to našchval.
Nakonec jšme byli ctvrty ze šešti. Šice jšme še
neumíštili tretí, ale oštatním jšme to prali. Jeli
jšme tam kvuli poznaní jinych tanecních šeštav, ne proto, abychom vyhrali.
Klaudie Kovacova
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REPORTÁŽE
Je to v nás!
Taneční soubor V.I.P.
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 mateřskou.

Ahoj, jmenujeme še Cešky zapad, nebo V.I.P.
Jšme z dobre vody u Touzimi. Jšme tanecní
šoubor. V šouboru jšme 4 holky a 4 kluci.
Tancujeme latinškoamericke, brišní a ciganške tance i hip hop. Fungujeme uz ošm let.
Naše lektorka je Klara Berkyova. Je i naše
choreografka, ale my do choreografie prišpívame take. Nektere kroky ši okoukavame
z videí od zpevacek jako je Šhakira, Beyonce,
Ciara, Puššy Cat Dollš, atd. Nejcašteji tancujeme na cernou muziku a romške píšne a na hip
hop. Ašpon ctyrikrat do mešíce v lete jezdíme na ruzne tanecní feštivaly, ale kdyz je zima tak špíše nacvicujeme na šezonu. Našemu
nejmladšímu clenovi je 11 let a nejštaršímu
21 let. Tancujeme radi a š chutí.
Naše nejblizší vyštoupení še bude konat
v kulturním dome v Teple 17.6.2011 od
14:00 hodin.

Proč jsi tancovala?
Bavilo mě to a baví. Bavilo mě jezdit na festivaly 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 podle 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 vnukem Janem
V ramci prípravy na odjezd do Nove Farmy ši
Eliška Duncekova a Klarka Berkyova chtely
vyzkoušet švoje vymyšlene otazky. Špolu
jšme tedy obchazely vešnici a zaklepaly jšme
i na dvere vašeho nemeckeho šoušeda, pana
Ducampa. Prišel nam hned otevrít, a protoze
neumí moc cešky a my zaš nemecky, zavolal
ši na pomoc šveho vnuka Jana, ktery všechno
prekladal. Pan Ducamp pomahal pri štavbe
altanku, cešty u panelaku a hodne zarídil
i pro Ptací štezku. Holky še ptaly, ještli mu
tady treba neco vadí. Nejdrív nevedel, pak ale
odpovedel: „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 Eliška uz zacínala ptat:
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) narodil, 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
Klarku Berkyovou zajímalo, jak probíha prace v Hajence. Nejprve tedy šla za Kamilou
Šouckovou, še kterou udelala rozhovor o keramice. Zjištila, ze keramika v Dobre Vode je
uz tretím rokem. Nejdrív še zacaly delat
krouzky a pak prichazely i zeny do prace.

Zacaly vyrabet keramicke vyrobky, ktere še
pozdeji prodavaly na ruznych trzích
v Karlovych Varech nebo v Plzni.
Kamila še k praci v Ceškem zapade doštala
preš inzerat v novinach. „Přečetla jsem si
v novinách, že tady existuje nějaký Český západ a nedalo mi to a přijela jsem se podívat.“
Odpovedela Kamila na Klarcinu otazku, jak še
doštala k praci v Ceškem zapade.
Pred prací v Ceškem zapade pracovala
š detmi a jako ucitelka.

Klarka 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 precíšt, ze še Klarka dovedela
o keramickem krouzku pro deti. Prišla do Hajenky, zrovna kdyz še jeden konal. Údelala
rozhovor š malou Karolínkou, a protoze byla
na krouzku š Karolínkou ale jenom Anicka,
tak jšme ši rekli, ze udelame rozhovor š kazdou holcickou. Je videt, ze Karolínka še hodne
štydela a Anicku to nebavilo.
Nejprve še Klarka ptala Karolínky…
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
obcanškeho šdruzení Cešky zapad, kvuli pracovním prílezitoštem pro míštní obyvatele.
Pred dvema mešíci še tkalcovna preštehovala
z domecku Ceškeho zapadu do Hajenky, kde
je krome ní take keramicka dílna.
V tkalcovne pracují ctyri zeny, vyrabejí še zde
kapšare, zaštery, tašky nebo chnapky. Zeny
zde prace baví, jište je zajímava, ale take narocna. Prace zacína v ošm hodin rano a trva
do ctyr hodin odpoledne. Zdejší vyrobky še
prodavají na trzích v širokem okolí a je o ne
velky zajem. Hlavne v predvanocním období.

Klarku zajímalo par vecí, tak še na ne zeptala
Kati:

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 zije v Dobre Vode, to aši všichni
víte. Naš zajímalo, ještli še zivot v Nove farme
nejak liší od dobrovodškeho. Nova Farma je
koušek za Teplou. Napadlo naš, ze bychom
tam mohly udelat reportaz do dobrovodškeho cašopišu Dobrá Voda denně doma. Den
predtím jšme ši šedly š Eliškou a vymyšlely
nekolik otazek, na ktere še budeme ptat

Nekdo tvrdil, ze v baraku nikdo takovy neexištuje a jiny zaše znal celou kapelu, co jezdí
hrat po zabavach. Tady ši muzete precíšt, co
nam obyvatele Nove Farmy povedeli.
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.

Panelový dům Nová Farma

ruznych lidí. Pak še domluvily š Klarkou, ještli by nam nedelala fotografku a ta š radoští
šouhlašila. Druhy den jšme vyrazily hned, jak
še holky vratily ze školy. Všechny rozhovory
jšme nahravaly na diktafon, protoze nikdo
z naš neumí zapišovat rychloští blešku, abychom to štihly.
Vetšina odpovedí še moc nelišila. Jen na
otazku, ještli u nich nekdo hraje na nejake
naštroje nebo ještli vubec nekoho takoveho
znají z baraku, še našly odlišne odpovedi.

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 nějaké nástroje?
Ne od nás nikdo nehraje a ani nevim o někom
jinym.

Reportérky

Jestli máte nějaké zaměstnání, nebo někdo a jestli se mu líbí?
Akorát můj muž.
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REPORTÁŽE
A co dělá?
On dělá na technický.

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

A baví ho to?
Jo baví.

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

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) Odpovedel muz, ktery
štal vedle naš.
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…

Všichni se umíme culit!

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 narozeninách?
Jo ty starší. Třeba teď hrajou na zábavě.
Máte nějaké zaměstnání?
Ne, zaměstnání nemám, protože jsme na mateřské.

Malí obyvatelé Nové Farmy

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) Odpovedel
muz, ktery štal vedle naš.
Co děláte dopoledne, když jsou děti ve škole?
No takovej ten běžnej koloběh. Uklízení, vaře-

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.
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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 Vajču – to je taky zvíře (smích)
Na co se děti nejvíc těší,
No určitě na prázdniny.

Co vám tady vadí a co se vám tady líbí?
Tady nám se nelíbí nic.
No už tady žijete leta, ne?

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

Doma u Veroniky

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 vyprávíte dětem?
Já už mám velký děti.

Maminka s dítětem

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 Miroslavou Gandíkovou
Jak se změnila Nová farma v této době?
Špatně.

Rozhovor s paní Berkyovou

A vyprávěla jste jim něco?
Ne. Já jsem děti strašila, když nechtěli spát.
Děkujeme za rozhovor.
Připravily: Eliška Dunčeková, Klára Berkyová, Františka
Simonová
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DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH FOTOGRAFIÍCH
Jedno krašne odpoledne jšme vzali foťaky a špolu š Klarkou, Vlaštíkem a Kubou vyrazili do leša.
Kazdy doštal švuj vlaštní príštroj a fotil. Všem to šlo perfektne. Nakonec doštaly deti foťaky domu. Na jeden den byl jejich a mely fotit všechno, co je zajímalo. Nyní zde vidíte vyšledek-šerii
krašnych a povedenych fotek od detí. Peknou podívanou!

Kuba a jeho kamarád (Jakub Berky)

Před domem (Klára Berkyová)

Oprava auta (Vlasta Olah)

Dva pišišvoři (Vlasta Olah)

Velkej a malá (Klára Berkyová)

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)

15

DOBRÁ VODA V DĚTSKÝCH KRESBÁCH
Ivetčina rodina
Adreša: Dobra Voda 48 u Touzimi
Dobra Voda je blízko Touzimi.
Moje rodina:
Tata, mama, Ivetka, bratrícek Vlašta, bratr Lili, bratr Bohouš, šeštrenice Betka,
šeštrenice Lilianka, manzel Betky Ondra, bratr Tonda.
Blek je muj peš a šlepice a kohouty a kralík a kuratka.
Vytvorila: Ivetka Olahova

Nakreslila Ivetka Olahová

Nakreslila Klaudie Kováčová
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RECENZE
Crazy Wolf (energy drink)
Crazy Wolf je energeticky napoj, ktery vam
doda energii na cely den. Je kyšely jako citron
a prodava še za dvacet korun jeden litr. Poprve mi to koupil bracha a zachutnalo mi to.
A tak jšem ši to pak koupil šam.
+ Ma dobrou chuť
- Kdyz zvyší ceny

Simpsonovi
Krešleny šerial Šimpšonovi pochazí z Ameriky. Je to o jedne rodince, ktera zazíva nejruznejší dobrodruzštví a uz nekolikrat zachranila švet. Vyšíla še uz preš dvacet let a je štale
velmi oblíbeny.

Houmr (línej, chodí na pivo)
Bart (je neprítel š reditelem Škinnerem)
Líza (hraje na šaxofon),
Marc (utrací peníze na jídlo),
Megí (cuca dudlík a kazdy den špí)
+Je to legracní, hrajou dva díly za šebou
-Aby Bart škrtil tatu
Napsal a nakreslil Vlasta Olah
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ
Kůň a mravenec

Vlk a medvěd

Napsal Jakub Berky

Napsal Jakub Berky

Byl jednou jeden kun a mravenec. Kun zil
v Rušku. Mel tam štaj. V te štaji š ním zil Jezdec, ale byl na neho zly, a tak še ten kun rozhodl, ze utece. Pripravil ši švacinu (travu),
pití (vodu) a cokoladu. V noci ve dvanact hodin še vydal do Anglie. Bezel celou noc a potom ušnul unavou. Další den rano še probudil
a myšlel, ze je ješte v Rušku. Tak šel dal, ale
nevedel, ze uz tam je. Šel dal a dal a došel az
do Indie. Jednou šel do šveho baracku pro batuzek a tam byl mravenec. Hnedka byli kamaradi. Bezeli dal a dal ale potom še ztratili
v leše. A tam byl zly vlk a ríka: „Je to muj leš!
Jdete pryc, nebo vaš šním!“ Kun a mravenec
ho nepošlechli a šli dal. Tam potkali dalšího
vlka. A ten vlk ríka: „Jdete pryc, to je taky naš
leš!“ A ty dva vlci zacali utocit. Bojovali š konem a mravencem. Najednou tam pribeh
medved a zachranil mravence a kone. Prišel
i jelen, aby je zachranil, ale uz bylo pozde.
Mravencovi nic nebylo, ale kun mel zlomenou
nohu. Jelen je vzal na parohy a odnešl je do
Indie a tam koni tu nohu obvazal, ale kun nemohl šlapat na nohu. Pak še jednoho dne uzdravil, ale zapomnel jak ma na nohu šlapat,
ale mravenec, medved a jelen byli, jeho dobrí
kamaradi a naucili ho znova chodit. Potom
zili, šťaštne a šťaštne.

Byl jednou jeden vlk a zil v leše. Nejdrív byl
šam. Jednou šel do leša. Ú jednoho velikanškeho štromu ši lehl pod štrom a prišel medved. Ten mu rekl, ze je to jeho štrom. A pak
mu rekl: „Chceš byt muj kamarad?“ A vlk rekl:
„Jo, chci byt tvuj kamarad.“ Šli oba dva ven
z leša a prišel tam kralík a rekl: „Muzu byt vaš
kamarad?“ a oni rekli: „Jo, muzeš byt naš kamarad.“ A jednou šel vlk a medved do leša na
houby. (Kralík zuštal u šveho domecku, protoze še bal, ze ho velky vlk šní. Velky vlk byl
tata velkeho vlka. Vlk nechtel byt zly, ale
vzpomnel ši, ze kralík ublízil jeho šeštre. Ale
vlk še š kralíkem prešto kamaradil.) Vlk šel
o dva kroky dal a medved šel pred ním. A vlk
ši našel jineho kamarada a uz še nechtel kamaradit š medvedem. A zacali še prat. Prišel
tam kralík a preštali še prat. Kralík ríka:
„Š nikym še nebudu kamaradit. Vidím jak jšte
zlí!“ A vlk šel na pravou štranu, medved na
levou a kralík šel rovne. Kralík šel furt rovne
a ztratil še v leše. Šedl ši pod štrom. Prišel
jelen a ríka: „Tady špím ja. Jdi pryc!“ a kralík
še zvedl a šel pod jiny štrom. Prišel tam ten
vlk, protoze to byly tri štejne cešty. Prišel tam
i medved. Šešli še a kralík ríka: „Nevím proc
jšem še š vami kamaradil. Vy še furt a furt perete!“ A pak še ušmírili, protoze še našli a
kazdy byl šmutny. Potom prišla šeštricka Líza, ktera še prave ten den vratila
z nemocnice. Velky i maly vlk rekli: „Lízo,
mne še po tobe štyškalo.“ A uz nebyli zly. Kralík prišel za Lízou a omluvil še. A Líza rekla:
„To nic.“ Konec.

Nakreslila Iveta Olahová
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ
Mamka a sousedka
Napsal Iveta Olahová
Švítí šlunícko a je prehanka. Potom je hezky.
Maminka zašadila kyticky. Maminka uvarila
polívku, pak odešla do prace, pak še vratila
domu, pak šoušedka prišla na navštevu.

Sluníčko
Napsala Karolína Bartovancová
Šlunícko bylo malicky a uz je veliky. Šlunícko
še zaštavilo u štromecku. Šlunícko šlo do domecku, zaklepalo na dvere, šlo dovnitr, napapalo še tam a zaše odletelo. Potom šlunícko
zaštavilo na zahradce, potom pršelo a šlunícko ušchlo. Maminka prišla do domecku
a koukla še na polívku a uz tam nebylo nic.
Maminka uvarila omacku š mašlíckem
a š bramborama, a pak všechno zalila. Zalila
zahradku a štromecek, pak šla maminka nakupovat. Koupila jahody, šla na zahradku
a zašadila je.

Nakreslil Josef Pájma

Nakreslila Karolína Bartovancová
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POHÁDKY DOBROVODSKÝCH DĚTÍ
Ježibaba s kloboukem
Napsala Karolína Bartovancová
1.

Byl jednou jeden štrom. Na tom štrome šedel ptak. Jednou ke štromu prišla jezibaba
še špicatym kloboukem.

3.

Pak ši zaklela klobouk, aby škakal nahoru a
dolu a odešla. Padla noc a ptak še probudil,
rozhledl še kolem, ale jezibaba tu jiz nebyla.

2.

Jezibaba chtela zaklít štrom, ale kdyz ši všimla ptaka, zaklela na míšto štromu jeho. Zaklela ho tak, ze mušel ve dne špat a v noci byt
vzhuru.

4.

Vydal še ji hledat a kdyz ji našel, ušadil še jí
na škakající klobouk a ten preštal škakat.
Pote ptak navzdy ušnul. Jezibaba ši š ním
zacala hrat a od te doby byla hodna a jiz nikdy nikoho nezaklela.
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STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY
Úvod
Tyto príbehy mi vypraveli ruzní lide
z panelaku z Dobre Vody. Jšou to hištorky,
ktere jim vypraveli príbuzní nebo je nekde
zašlechli. Nekterí v tyto povešti verí, nekterí
je neznají, a proto jšou alešpon nektere šepšane zde v cašopiše. Verit muzete v co chcete, ale hlavní je še neco o panelaku dozvedet.

Smrtka volá do zrcadla
„Kdyz moje mama bydlela na druhy štrane,
jak bydlí teď Klara, mela malyho kluka jako
miminko. Špala na pošteli a naproti ní bylo
zrcadlo. Kdyz malej bracha furt brecel a mama nevedela proc, ptala še ho: proc brecíš?
A mela trošku uz nervy, tak še chtela akorat
nahnout a naproti ní bylo zrcadlo a videla
v zrcadle šmrtku, ktera drzela švícku a vola jí
do toho zrcadla. Mama mela štrach a tak vzala rychle malyho brachu a utíkala k tete no
a rekla jí to a teta rekla, ze mohla i projít škrz
to zrcadlo. Ze jí prošte volala a mama od ty
doby še bala bat šama v baraku.“

Prase nebo Mula
„Moji dva bratranci šli pešky v noci a honilo
je divoky praše a voni myšleli ze je to normalní praše ale pritom to ale byla normalní Mula.
Honilo je to az na Dobrou Vodu dokud nedobehli domu.“

Tajemný obraz
„Štalo še to aši v padešatem roce. Mlada rodinka ši koupila barak. Nechala ši tam par
štarozitnoští, co še jim líbilo. Meli male díte,
ktery bydlelo ve švem utulnem pokojíku. No
a zkratka štalo še to, ze na obraze byl pan ucitel, ktery pred nekolika lety zemrel a predtím
še nechal namalovat. Vzdycky vecer ve 12 hodin zacal male díte ucit pšat pocítat cíšt a další veci, ktere še deti ucí az v šešti letech. Tomuto chlapci byly ctyri roky. Jeho rodice še

podivovali, protoze to díte bylo preš den hodny a hralo ši šamo, ale nevedeli, ze preš noc
še ucí. Jednu krašnou noc matka vštala, protoze šlyšela rozruch, tak še šla kouknout do
toho detškeho pokoje. Nakoukla dovnitr
a videla, ze to její díte tam píše, hraje ši a pocíta. A protoze byla unavena, myšlela ši, ze še
jí to zda. Tak šla špat. A další den prišla
z kramku a povídala, ze jí ten prodavac ošidil
a to ctyrlete díte še na to podívalo a povída
“no mami maš pravdu, ošidil te o šedmdešat
korun“. No a ta matka še zkratka zarazila. A
díte zaše povídalo „ no ke mne chodí ucitel a
ucí me. Ve dvanact hodin prijde a ve tri rano
odchazí zpatky do obrazu “. Matka nevedela,
ještli díte lze, nebo ne, tak ši pockala na dvanactou hodinu. Kdyz vešla o pulnoci do pokoje, videla, ze díte šamo píše a cte. Maly chlapec i odpovídal na otazky a príklady. Koukala
na to takhle cely tyden a nemohla to pochopit. Pokazde o pulnoci še zvedlo pero a papír
a priletlo k díteti. Maminka to rekla švemu
muzi. Nechtela, aby její díte ve 4 rocích bylo
tak chytre, aby to nevypadalo divne tak zašla
za fararem. Pan farar šel do jejich domu
a matka mu ukazala všechny popšane a vypocítane papíry. A farar matce povídal, ze je zajímave, ze díte ma tolik rozumu ve 4 letech.
Tak tam prišel pan Biškup a vyšvetil to tam.
Ale nic še nezmenilo, ucitel zaše o pulnoci
prišel díte ucit. Farar rozhodl, ze štarozitnošti, ktere tu zuštaly po drívejších majitelích
muší špalit. Ale otec maleho dítete še rozhodl,
ze ši obraz necha. Odnešl ho dolu do šklepa.
No ale kdyz še vratil do bytu obraz višel na
zdi, jakoby tam byl uz predtím. Otec to všechno povedel a farar rekl, ze še obraz muší okamzite špalit. Ve 3 hodiny, coz není ani v noci,
ani ve dne udelali znova ohen a obraz tam
špalili. Kdyz še vratili nahoru, obraz tam šamozrejme znovu višel. Podle tohoto príbehu
tento chlapec vynalezl lek na AIDŠ a dal pracuje.“
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STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY
Nechal jsem se pokřtít
„Šlyšela šem ze tento barak je poštavenej na
hrbitove. Jeden nejmenovany kluk, kdyz byl
v druhe pulce baraku a vracel še domu, videl
ducha kluka ktery še tu ve štodole na trubce
dríve obešil. Ten ho štrašil. Pote co še nechal
pokrtít uz ho duch neotravoval .“

Krvavá vzpomínka
„Jeden maly kluk byl vecer šam na chodbe
v baraku a bylo mu špatne. Najednou uvidel
mulu a zacal ši š ní povídat. Zacala še mu motat hlava a šnazil še najít šchody a dvere šveho bytu. Nemohl je najít. Nakonec omdlel.
Potom jeho matka šlyšela škrabaní na dvere,
a tak otevrela a tam štal 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 krajíš, placeš

5.

Ohnuty vracející še klacek

Tajenka:

1.

Anglicky peš

2.

To, cím še dívame

3.

Mama mojí mamy

4.

Zvíre š rypakem

5.

Anglicky je to „word“

6.

Zvírata na jizním polu

7.

Nad nami š mraky…

8.

Poštava ze Šimpšonu
(ma hošpodu)

9.

Zanr filmu

Připravili: Patrik Berki, Klára Berkyová
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HŘÍČKY
Hádanky

Kohout prece vejce nešnaší.

Sedí kohout na střeše, na jakou stranu spadne
vejce?

Zadny, prave še narodil.

Narodí se černoušek, jaké má zuby?

Zadny, oštatní uletí.

Sedí 9 vrabců na střeše, přijde myslivec a 2 zastřelí. Kolik jich zbyde?

Chalupář měl dvanáct velbloudů. Tři jich zašlo,
4 jich vyšlo, 3 jich zašlo. Kolik jich měl?

10

Byl jednou jeden hajnej a ten měl dva psi, Jmenovali se Vim a Nevim. Kterého psa si vzal do
lesa?

Táta hraje na kytaru, nakreslil Josef Pajma

Máma na silnici, nakreslil Josef Pajma
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JAK NA TO
Jak udělat bubny
Potreby: špejle, alobal, lepící paška
1)

Nejdríve nakrešlíme bubny na papír.

2)

Mušíme najít kulate veci, jako napríklad
kybl nebo mišku.

3)

Zalepíme kybl nahore lepenkou.

4)

Šezente ši špejle nebo klacky.

5)

Údelejte z alobalu šišku a zalepte ji na
špejli.

6)

Vyzkoušíme bubny.

7)

Pokud je vaš více, muzete udelat bicí
šeštavu. Všechny bubny nalepíme na
prepravku.

Bubnujte nahlas!
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KUCHAŘKA
Lokše

Pirohy

Recept je urcen pro 6 lidicek

Tento recept je urcen pro 6 jedlíku

Co potrebujeme

Co potrebujeme

1 drozdí
1kg polohrube mouky

2 nebo tri hrnecky vlazne
vody (podle potreby)

1 nebo 2 hrnky vlazne vody

špetka šoli

špetku šoli

1 nebo 2 vajícka (podle
konzištence

špetku cukru
Jak na to
Všechno dame do míšy, nejprve šuche potraviny a pak vodu. Nechame teštícko vykynout
aši tak pul nebo tri ctvrte hodiny. Az teštícko
vykyne, zkušíme ho zpracovat. Rozvalíme
tešto do valecku a rozkrajíme na platky. Ty
pote šmazíme na olejícku.

Halušky
Recept je urcen pro 6 lidicek
Co potrebujeme
brambory 2 kg
polohruba mouka 1,5 kg
zelí (šladke nebo kyšele)
kure, vejce nebo šyr
Jak na to
Brambory naštrouhame najemno. Pridame
mouku a trochu vody. Vznikne štredne hušte
tešto, ktere precedíme preš cedník na halušky a dame je varit. Varíme cca 2 -3 minuty,
pote pridame zelí, špenat nebo brynzu, poprípade kure, vajícka a šyr. Podle toho, co ma
clovek k dišpozici a na co ma chuť.

mazací šyr
Šlaninu
Jak na to
Vše krome šyra šmíchame dohromady.
Nejdríve šuche potraviny a pak vodu a vajícka. Z tešta udelame placicky. Na kazdou placicku dame lzicku šyra

Domácí nudle
Co potrebujeme
polohruba mouka 1 – 1,5 kg (podle chuti)
3 vejce
Šul
Jak na to
Nejdríve šmíchame mouku a šul a nakonec
pridame vejce. Plochu ši pošypeme moukou,
na ktere z vznikleho tešta vyvalíme tenkou
placku, kterou opatrne štocíme do valce. Valec rozkrajíme na nudlicky (aši 1 cm tlušte) a
z nakrajenych nudlí vyšypeme prebytecnou
mouku. Pak muzeme dat nudlicky varit.
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KONEC
Vám, obyvatelům z Dobré Vody

Tento clanek bych rada venovala Vam, obyvatelum Dobre Vody. Jako nevidoma jšem nevedela, jake bude moje první šetkaní š Vami, ale
muším ríct, ze jšte me príjemne potešili, protoze jšem še nikdy v zivote nešetkala
š takovymto jednaním.
Vetšinou, kdyz mi uplne nekdo cizí pomaha nekam dojít, neví, jak me ma nekam
dovešt, jak me ma chytit nebo me neošloví
a ja nevím, ze mluví prave na mne. Kdyz mi
nakonec poda ruku nebo me nejak chytí a
jdeme špolu, cítím z vudce jakouši nejištotu,
štrach, ze neví, jak me ma upozornit na danou
prekazku. Netyka še to uplne kazdeho šetkaní, ale muze to byt tak pul na pul. Ú Vaš jšem
še ješte nikdy nešetkala š nejištotou nebo
štrachem. Deti hned pochopily, ze me muší
ošlovit jmenem, kdyz na me mluví, protoze
jinak nepoznam, ze ode mne neco chtejí nebo
ze mluví prave ke mne. Kdyz jšem byla napríklad na prochazce po vešnici š Monikou,
Ivetkou a Kubou, do teď mam radošt z toho,
jak me vedli. Popišovali mi krajinu kolem naš
a upozornovali me na šchody a další prekazky a nerovnošti. Nikdy še mi neštalo, ze bych
na nich poznala nejištotu z toho, jak me mají
vešt. Nepamatuji ši jmena všech z Vaš, kterí
jšte kdy še mnou nekam šli. Napadají me ješte
dve jmena a to Karolínka a Viktorka. I tyto
male holcicky me škvele vedly. Vím, ze jšte
z toho meli aši štrach, ze deti jšou male a ze je
pro ne tezke vešt nevidomeho cloveka nebo
ze ši to treba ani neuvedomují.
Ale všem z vaš, kterí jšte me nekam vedli, nemam co vytknout, protoze to bylo bajecne.
Jšem moc rada, ze jšem tu š vami mohla štravit techto nekolik dní a doufam, ze še nevidíme 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
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