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Úvodník
Benika Krůželová, šéfredaktorka

New Year, New OAOčko.
Nejdříve zamáváme prosinci 2017 a lednu 2018. Máme za
sebou hned dvoje volby, studentské volby, vánoční akademii,
volejbal, Vánoce.
Rozhodila nás málem rozprouděná nukleární válka, takové
romantické špásy Trumpa a Kima. Doufejme, že si to příště
nechají na doma a nebudou se hádat o velikosti „tlačítek“.
Takže, přeju pěkný nový rok, hodně zdraví, dost másla a klid
v roce 2018!
P. S.: Velice důležité sdělení! Ztratil se Vojta…
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Stalowa Wola
Maja Matějková

5 studentek Obchodní akademie v Mariánských Horách se po
dlouhých přípravách ve dnech 29. 11. - 1. 12. vydalo do
polského města Stalowa Wola, kde měly za úkol prezentovat
Moravskoslezský kraj. A že to úkol nebyl vůbec lehký! Dívky
poučily polské studenty o tom, kde se náš kraj nachází a čím
se vyznačuje. Velká pozornost se věnovala také Ostravě.
Prezentace proběhly v rámci Dne otevřených dveří na místní
střední škole.
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Studentky byly ubytovány v polských rodinách nedaleko
města. „Poláci jsou strašně milí a pohostinní lidé, pozvali nás
i na letní prázdniny. Jediné, co by mohli zlepšit, je angličtina,
abychom si lépe rozuměli,“ shrnula Irena Galařová, studentka
2. ročníku.
Prezentace se vydařily a všichni účastníci si výlet užili. Tímto
děkujeme panu profesoru Krčkovi a panu profesoru Csöllemu
za rady a pomoc při tvorbě a přípravě prezentací.
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Volím, volíš, volíme?
Petr Kuchta
Podle titulku asi můžete usoudit, o čem bude článek. Ve
dnech 12.–13. ledna probíhaly volby prezidenta republiky.
Nikdo se nevyhnul jejich propagaci, ať už v televizi nebo
(žijeme v 21. století) na sociálních sítích. Na obrátkách nabraly
hlavně v posledních 2 týdnech. V televizi nás masírovali svými
názory všichni kandidáti, a aby toho nebylo málo, po cestě
nás z billboardu pozoroval například pan Topolánek…
Nechci vás nutit volit toho či onoho kandidáta. Chtěl bych se
podělit o své zážitky účasti z okrskové volební komise (pro
neznalé: to jsou ti lidé, co sedí ve volební místnosti za stoly,
chtějí po vás občanku, vrátí vám ji i s obálkou a po skončení
voleb se přehrabují v kopě lístků).
Jak jsem k této brigádě přišel? Jako student 3. ročníku jsem si
vybral praxi na Obecním úřadě Krásné Pole, kde jsem získal
místo v okrskové volební komisi. A teď něco málo o úkolech
člena komise: složení slibu člena, potěšující diskuze o mém
platu (díky podepsání mlčenlivosti vám nemohu částku říct –
jen, že nebyla nejmenší). Postupně se dny přibližovaly k pátku
12. a ve mně začala růst nervozita. Po příchodu do volební
místnosti mě však ihned opustila a začalo uvítací
seznamování, příprava samotné volební místnosti, tzn.
uložení obálek a volebních lístků na svá místa. Co nevidět
odbila 14. hodina a nedočkaví voliči se nahrnuli do místnosti a
předkládali své občanky jako na běžícím pásu.
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V průběhu první hodiny se začala projevovat alergie na fráze
‚Dobrý den‘ a ‚Na shledanou‘. Pořád je papouškovat není
bůhvíjaká zábava, ale naštěstí se tam míchaly dotazy voličů,
jestli se obálky lepí nebo jestli se mají na obálku podepsat.
Hodiny byly delší a delší a my hledali způsoby zábavy, protože
baterie mobilů klesaly nadzvukovou rychlostí. V průběhu
prvního dne jsme si našli aktivitu, která vydržela opravdu
dlouho. Jednou z nich bylo tipovaní jmen příchozích
(ve většině případů Bajgar, Homola, Horák – asi rozsáhlé
rodiny). Touto hrou jsme se zabavili do 19:00 a pak se účast
pohybovala na velice nízké úrovni. Znenadání už se na
mobilech rozsvítil čas 22:00, čas jít domů, ale to nebylo jen
tak, bylo třeba zapečetit volební urny a dveře do místnosti.
Po asi nejkratší noci v mém životě zazvonil budík a opět byl
čas usednout do komise. Naštěstí sobota začala poklidně
a první voliči přicházeli okolo půl deváté. Za chvíli se na
hodinách objevil čas 14:00, signál uzavřít volební místnost.
Začala mravenčí práce v podobě počítání obálek
a porovnávaní s čísly označujícími počet voličů. Sčítání hlasů.
Po necelé hodině práce bylo vše hotovo, uloženo na flashku.
Vcítili jsme se do kůže slavných osobností a rozdali jsme na
60 podpisů. Na konec zbyl úklid volební místnosti, odvezení
flashky na magistrát města Ostravy.
Závěrem bych chtěl vyzvednout, co mi tato brigáda dala.
Kromě peněz to jsou noví kamarádi a hromada zkušeností, jak
to chodí u voleb, a to je pro mě jako studenta veřejné správy
něco nedocenitelného. Choďte volit, má to smysl. Další volby
budou v říjnu (a to komunální) a při jednom volby do Senátu
České republiky. Také děkuji za to, že jste to dočetli až sem.
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Vánoční Vídeň 2017
Maja Matějková
Koncem listopadu jsme si sbalili věci do batohu, nachystali
řízky a tousty na cestu, proměnili české koruny na eura
a vydali se na 4hodinovou cestu autobusem do překrásné
vánoční Vídně. Ve městě jsme vyrazili jsme směrem MariaTheresien-Straße, kde jsme ochutnali typický vánoční punč a
Mozartovy koule. Po krátkém rozchodu směřovaly naše kroky
k Hofburgu, kde jsme se rozdělili na 2 skupiny. 1. skupina
(prvních ročníků) se vydala do klenotnice a skupina druhá
(druhé až čtvrté ročníky) do národní knihovny. Když jsme si
vše prohlédli, měli jsme všichni úkol: dojít k Národní Opeře,
koupit lístky na metro, a hlavně se neztratit! Procházeli jsme
ulicemi vídeňského centra a okukovali obchody typu Guess,
Gucci, Tommy Hilfiger. Ano, obchody, které jsme si opravdu
mohli jen prohlížet.
Sešli jsme se u Opery, nasedli na metro a jeli směr
Schönnbrun, podle mě snad nejkrásnější zámek vůbec, s ještě
krásnějšími zámeckými zahradami. Zde jsme také mohli
ochutnat již zmiňovaný punč, kochat se krásnými vánočními
trhy a nasát vánoční atmosféru. Po zhlédnutí památek jsme
nasedli zpět do našich autobusů a vyrazili směr Primark. No,
jak tomu bývá, eura byla rázem fuč. Po nákupech jsme všichni
už vcelku znavení, zasedli na svá místa v autobuse a jeli směr
Ostrava. Po dlouhém dohadovaní nám pan řidič pustil muzikál
Mamma Mia! a cesta utíkala hned rychleji. Určitě nesmím
zapomenout zmínit naše úžasné paní profesorky, které
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přispěly k vánoční atmosféře, s níž jsme se vrátili domů. Pro
ty, co ve Vídni nebyli, nebo váhají, jestli to za to stojí: ANO!
Neváhejte a jeďte, Vídeň je opravdu kouzelná.
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John Green: Turtles All the Way Down
Benika Krůželová

Po ohromném úspěchu knihy Hvězdy nám nepřály (The Fault
in Our Stars) před 6 lety John napsal několik knih, které
nevydal ze strachu. Bál se, že jeho nová kniha bude naprostý
propadák, což by po TFIOS přišlo všem jako naprosté
zklamání. Věnoval se jiným věcem. YouTube kanály jako
Vlogbrothers (který používá jako deník se svým bratrem
Hankem) a CrashCourse slaví úspěch, takže jeho nová kniha
měla zajištěné čtenáře.
Co znamená „turtles all the way down,“ doslovně přeloženo
jako „želvy až dolů“? Výraz vyjadřuje nekonečné nekonečno,
because some infinities are bigger than other infinities1.
Všichni známe teorii, že zeměkoule pluje vesmírem na velké
želvě. Ale nezastavujme se tady! Ta želva se veze na jiné. A ta
potom taky. Nekonečno želv, tudíž turtles all the way down.
O knize, spoiler-free
Aza už odmala bojuje s o obsedantně kompulzivní poruchou
(OCD). V jejím případě jí dělají problémy bakterie a viry.
Jednoho dne milionář nařčený z úplatkářství zmizí a Aza se
svou nejlepší kamarádkou Daisy se rozhodnou ho vypátrat
a dostat odměnu. Pátraní začne u jeho syna Davise, ke
1

„Některá nekonečna jsou větší než jiná nekonečna,“ Hvězdy nám
nepřály
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kterému začne něco cítit. Davis ji a Daisy přesvědčí, aby po
jeho otci nepátraly. Vše skončí podle Aziiných představ, jestli
dobře, nebo špatně, to můžeme jen diskutovat.
Kniha se zaobírá růstem Azi jako člověka a prolínají se zde
autorovy vlastní zkušenosti s OCD. Příběh je myšlen pouze
jako pozadí celých Želv, rozhodně si je tedy neužijí milovníci
napětí. Tak nebo tak, John je momentálně v LA a jedná
o zfilmování. Byl by to už 3. film podle jeho knih.
Zvažovala bych čtení, pokud občas uvíznete v „myšlenkových
smyčkách,“ ze kterých se vám těžce dostává. Kdy vychází
česká verze, to bohužel netuším a nepodařilo se mi najít.
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DOFE: The Duke Of Edinburgh´s
International Awards
Mgr. Tomáš Kolařík

V tomto školním roce jsme se zapojili do prestižního
vzdělávacího programu DOFE. Jedná se o Mezinárodní cenu
Vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s International
Award). V současné chvíli si 17 žáků (především ze 3. ročníku)
zpracovává své aktivity ve 3 oblastech: sport, rozvoj talentu a
dobrovolnictví. Každý z žáků si stanovil své vlastní cíle v každé
z uvedených 3 oblastí, mezi jinými například: vyběhnout na
Lysou horu za 50 minut, přečíst knihu v anglickém jazyce na
úrovni C1 a pravidelné venčení psů z útulku. Pro
zaznamenávání svého postupu a zlepšení žáci využívají
šikovnou mobilní aplikaci. Úkolem žáků je během 6 měsíců
splnit tyto své cíle a v létě absolvovat dobrodružnou expedici
v přírodě. Jako odměnu získají certifikát DOFE na bronzové
úrovni, a především spoustu zážitků a nové zkušenosti.
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Karaswood aneb Jsme talenti
Maja Matějková

Poslední školní den 22. 12. 2017 se učitelé i žáci sešli v budově
VOŠS, aby zjistili, jak talentované a šikovné máme studenty.
Zpívalo se, tančilo, hrálo divadlo i parodie. Dokonce i naši
milovaní učitelé si udělali čas a nacvičili pro nás tematický
taneček. Když jsme u tanců, dívky z 3. S předvedly číslo ze
známého muzikálu High School Musical. Barbora Horváthová
(2. E) a její kamarádky ovládly podium temperamentními
romskými tanci a Dance Hall. Třída 2. E se nám představila se
dvěma vystoupeními – Úklid kostela, ke kterému jste možná
potřebovali slovník prajžštiny, a scénkou Shakespeare
v kostce, jen trošku naruby. Určitě nás rozesmála skvělá 3. E
a jejich parodie na hodinu pana profesora Sýkoru (čekala
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jsem, kdy dostanu opis, za svůj hlasitý smích). Pohybově
nadaná 3. A si připravila svůj původní muzikál s názvem „To
všechno odnes čas“, u kterého jsme se také hodně pobavili.
Dokonce se zapojili i naši junioři – prváci. 1. E nám ukázala,
čeho všeho jsou schopní, když někdo urazí Justina Biebra,
zpěváci z 1. A nás potěšili písničkou Richarda Krajča
a Tomáše Kluse. A zpívalo se dál. Všechny nás okouzlila
úžasná Sára Němcová písní Bruna Marse nebo Marek Macej,
který zazpíval píseň Hallelujah, k níž se sám doprovodil na
kytaru.

Každý do toho dal všechno. Nedá se hodnotit, které
vystoupení bylo nejlepší (byť svého favorita mám), protože
i snaha se cení a vždycky je lepší udělat aspoň něco. Přece za
zkoušku nic nedáte a věřte nevěřte, šplhnout si u učitelů není
na škodu.
16
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Kam za kulturou v roce 2018
Maja Šímová
Každý z nás si určitě rád vyrazí na koncert oblíbeného umělce,
do divadla nebo na zajímavou přednášku. Spousta lidí ani
neví, co se v jejich okolí děje. Častokrát slýchám „Kdy měl xx
koncert?“ nebo „COŽE?! On byl v Česku?!“. Pojďme se proto
ve zkratce podívat na pár akcí, které se na rok 2018 chystají.
8. 1. 2018 – Centrum Pant – Listování Lukáše Hejlíka
Někteří z vás určitě znají Lukáše Hejlíka coby herce, milovníka
jídla a autora projektu Gastromapa Lukáše Hejlíka nebo
LiStOVáNí. Právě s Listováním dorazí v lednu k nám do
Ostravy, kde scénickým čtením představí knihu Co by můj syn
měl vědět o světě. Kniha je věnována synovi autora a je
o upřímných obavách a nepodmíněných vyznáních, která
zasáhnou čtenářovo srdce. Fredrik Backman v knize stírá
všechny úzkosti a nedostatky rodičů 21. století.
17. 2. 2018 – Dům kultury Akord – Mandrage
Jedna z nejlepších českých kapel vyráží na své další turné.
Kapelu, myslím, nemusím moc představovat, protože hity
jako Hledá se žena, Šrouby a matice, nebo Tanči, dokud
můžeš slyšíme v rádiích téměř denně. Nicméně, kdo se
zúčastnil Majálesu 2017 a zašel si na jejich koncert, ví, že to
umí na pódiu pořádně rozjet.
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23. 3. 2018-Barrák music club Ostava, 6. 4.-Kofola Music
Club
Krnov
–
Mirai
&
Poetika tour
2018
Cesta z města, Když nemůžeš, tak přidej, Zkouším žít. Že vám
to něco říká? Nedivím se. Tyhle megahity zahrají kapely Mirai
a Poetika na svém jarním turné. Ostravský koncert je sice
vyprodaný, ale můžete si zajet do nedalekého Krnova.
16. 4. 2018 – O2 aréna Praha, IMAGINE DRAGONS
Hlavní hvězdy Colours of Ostrava 2017 budou opět v Česku,
a to v rámci evropské části EVOLVE tour. Kdo však „nechytil“
lístky v první hodině předprodeje, má nejspíš smůlu, protože
jak už bylo řečeno, koncert byl během první hodiny
vyprodaný.
18. 5. 2018 – DOV– Majáles Ostrava 2018
Jako každý rok se můžeme těšit na Majáles. Program sice
ještě není znám, ale kdo někdy Majáles navštívil, ví, že si
Younie dává s programem záležet a rozhodně není čas se
nudit. Minulý rok si účastníci mohli zajít na autodrom,
proletět se vrtulníkem, poslechnout si umělce jako Paulie
Garand, No Name, Wohnout nebo již zmiňované Mirai či
Mandrage.
2. 6. 2018 – Ostravar Aréna – Shrek muzikál
Oblíbená zlobří rodinka, Oslík a kocour v botách. Jedny
z nejoblíbenějších postav na světě dostaly i svou jevištní
podobu! Děj muzikálu se víceméně drží filmové předlohy,
takže i když příběhy všech postaviček znáte nazpaměť, určitě
je na co se těšit.
Na co bude dál? O tom zase v dalším čísle.
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Lukáš Hejlík: „Život je tvrdý, ale nesmí
nás odradit od věcí, které nás baví.“
Maja Šímová a Maja Matějková
Na začátku ledna zavítal do Ostravy Lukáš Hejlík, známý herec
a foodbloger, se svým úspěšným projektem Listování
a představením Co by můj syn měl vědět o světě.
Listování je scénické čtení, ve kterém herci během hodiny
předvádí děj knížky. Nejen o jídle a Listování, ale také
o obchodní akademii se dočtete v našem rozhovoru.
Jste autorem úspěšného projektu Listování. Jak vybíráte
knížky pro svá představení?
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Myslím samozřejmě na diváky, protože v Pantu hrajeme
potřetí, ale někde už hrajeme počtyřicáté a já hodně myslím
na to, aby, když přijdou příští měsíc, je to bavilo, aby to bylo
zase dramaturgicky jinde, aby byli jiní herci, jiná téma, jiný
styl, jiný autor.
Taky hrajete hodně pro základní školy.
Jasná věc! Což je zase jakoby úplně nová větev, ale
i pro ně to je v podstatě tak, aby se to neopakovalo. Ale
hlavně pro dospělé se nesnažím mít nějakou jinou
dramaturgii než to, abychom se neopakovali. Takže nejsem
jako divadla, která se profilují, že mají německou sezónu
a hrozně na to dramaturgicky dbají. Já se jenom nechci
opakovat.
S listováním jezdíte už 15 let…
To je strašné, co? (smích) No, je to dlouho, ale vždycky si
říkám, že snad to dokazuje, jak se nám daří na všech frontách.
I nás to pořád baví.
Máte za tu dobu nějakou oblíbenou historku nebo příhodu?
Jejda! Já jsem se vždycky bál, abych nepřijel na představení
a nezapomněl knížku, ze které to čteme, kde my máme scénář
vlepený do originálu a máme to upravené sexy 50 minut, aby
to ty lidi bavilo, a když je to bavilo, aby si tu knížku koupili a šli
v tom dál. Takže to už se mi párkrát stalo, že jsem opravdu tu
knížku zapomněl. Jednou to bylo blbé, ale nějak jsme se
z toho dostali. To bylo vlastně podobné představení. Taky
takový dá se říct stand up a u tohohle žánru to docela šlo.
23

Máte také svůj blog Gastromapa Lukáše Hejlíka, se kterým
jste projel velkou část republiky. Ale co zahraničí?
NE! Naše země sice gastronomicky roste, čehož je můj blog
sice důkazem, ale zároveň i přesto, že jsem tady z těch, co se
tomu věnují, nejzcestovalejší, ale jenom díky Listování, které
mě vyhání na cesty, stejně těch míst přibývá tolik, že ne.
Takže, když bude něco v Těšíně, dám přednost Českému
Těšínu před Polským, který je sice hezčí, ale potřebuju to
nablogovat v Českém. Když už bych tomu chtěl začít dávat
mezinárodní nadstavbu a snažím se své celé blogerské
počínání poměrně profesionalizovat, spíše přemýšlím o té
jazykové mutaci, aby i turisti, kteří přijíždí do České republiky,
mohli podle mých tipů cestovat. Ale že bych já začal ještě do
toho dělat Slovensko, Rakousko, Polsko není možné. Ani
nechci, už tohle jsem přehnal. (smích)
Když už jsme u toho jídla. Které bylo nejzvláštnější nebo
nejvíc atypické které jste jedl? Takové jídlo, které se lidé bojí
sníst.
Já nejdu po žádných šílenstvích. Nevadí mi ochutnat cokoliv.
Ale asi nevím, že bych řekl „Tohle mi nechutná.“ Mě stejně víc
baví celý podnikatelský příběh toho místa a celý příběh toho
podniku, takže spíše chodím a snažím se orientovat, co se tím
podnikem kdo snaží říct a jestli se mu v tom daří. Že bych
chodil vysloveně ochutnávat, a jestli to je dobře udělané, na
to se úplně necítím. Nebo když mi to nechutná, tak to napíšu,
ale není to jenom o tom. Takže se omlouvám, tady asi
neodpovím konkrétně.
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Netajíte se tím, že se do Ostravy rád vracíte. Co vás sem
táhne a čím jsme od jiných měst odlišní?
Jenom poslední tři roky, jak se to změnilo. Třeba po té
gastronomické stránce, kterou sleduju, o ní snad můžu mluvit,
i přesto, že jsem cizí. Vnímám to, že se nejenom otevřelo
spoustu podniků, ale spoustu takových hezkých
a autentických podniků, a já už jsem to sice v jednom
rozhovoru pro Ostravu říkal a pak jsem na to trochu narazil,
ale na internetu vždycky nějak narazíte, protože tam jsou
a vždycky budou diskutéři. Stejně si myslím, že se to do toho
industriálního města začíná vnášet velmi sympatický život.
Myslím si, že patriotismus se od Baníku dostává ke kavárnám.
A to je mi sympatické. Že už to není jen: „Jsme prudcy haviřy,
a jestly se ti to neliby, dostaneš do držky.“ a začíná to být fakt
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hezké. Teď dělám pro časopis Elle výběr deseti hezkých míst
nějakého města a Ostrava je logicky na pořadu, takže se na to
moc těším. Bude docela problém jich vybrat jenom deset.
Právě přidávám post z bistra PetPunk a píši „Ostrava hoří!“
To je ono. Když jsem točil ve FÆNCY FRIES, říkal jsem, že
Ostravu nevystihuje nic víc než právě tři vykřičníky. Dřív to
bylo možná víc v hrubosti a teď je to v takové jisté
progresivitě. On ten ráz vlastně zůstává industriálně tvrdý,
příkrý, ale zároveň se začíná posouvat v tyhle milé koncepty.
Podle mě to zkvalitňuje žití tady a není to jen „Tady nic není,
musíme utéct.“ Přináší to úplně nové podnikatelské, pracovní
možnosti, a hlavně optimističtější možnosti, což je
nejdůležitější.
Studoval jste obchodní akademii a jako studentky OA se
nemůžeme nezeptat – proč zrovna obchodní akademie?
Jejda! To byl tak trochu omyl. V mojí době, což si asi
nepamatujete, to bylo velmi trendy. Studovat obchodní
akademii bylo tehdy víc než studovat gymnázium. To byla
devadesátá léta, kdy se do nás hodně bušilo, že jenom
ekonomové budou úspěšní a my tomu věřili. Já jsem měl taky
zcela jistý důvod a to ten, že moje maminka je ekonomka.
Koneckonců se teď stará o moji agendu, účetnictví, spravuje
mi úplně všechno. Já jsem jí zničil důchod tím, že ji
zaměstnávám 8 hodin denně. Takže v tomhle jsem to měl tak
trochu předurčené. To, že jsem se potom vrhnul do úplně
jiných vod, to už byla spíše věc náhody. Ale původně jsem si
myslel ještě asi do třeťáku na obchodce, že to budu dělat.
Mám pocit, že jsem si sháněl kšeft, že někomu povedu
účetnictví.
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A měl jste nějaký oblíbený nebo nejméně oblíbený
předmět?
Mě třeba docela bavilo právě to účetnictví. A co se týče třeba
počítačů, kdysi se to jmenovalo výpočetní technika, což je
podle mě dneska docela sci-fi označení, to mě docela bavilo,
protože to právě začínalo. Dneska je to totální retro tvrdit.
Nebo psaní na stroji. My jsme se učili psát všemi deseti ještě
na stroji. To tehdy byly stroje, díky kterým to dneska buším
docela slušně a zúročuji to ve svém psaní, kterého je mraky.
Ale zase kvůli tomu jsem se absolutně „odčeštinoval“ a na to
u svého psaní hodně narážím. Na základní škole mi to šlo,
a jelikož jsme se na střední mluvnici moc nevěnovali, bylo mi
to jedno a teď s tím mám fakt problémy. Na blogu dělám fakt
fatální hrubky, až je to trapné.
Studoval jste také herectví, hrál v seriálech i v divadle. Baví
vás více kamery, nebo zaplněná hlediště?
Listování dělám 15 let, takže zatímco do seriálu člověk
vystoupí, nastoupí a zase to opustí a stane se slavný poprvé,
podruhé, potřetí, tohle je věc, která mě baví. Koneckonců
jsem ze seriálů vyšel, abych se mohl věnovat svým projektům
jako je Gastromapa, Gastrokroužek a Listování, což jsou moje
úplně soukromé projekty, že se mi na jednu stranu podařilo
své koníčky proměnit v podnikání, na druhou stranu je to
trochu strašidelné. Všichni mi říkají: „Ty ses zbláznil, vždyť to
je šílené! Ty pořád pracuješ, hraješ a lítáš..! A proč?“ A já jim
říkám, že dělám svoje koníčky. Dneska jsem dělal rozhovor
v televizi a máma i žena mi psaly, že jsem nevypadal dobře, že
jsem vypadal unavený. Je to hezké, ale já jsem typ, který
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vždycky přehání věci do extrému, a jiný už nebudu, to vím.
Musím taky občas zatahat za jakési záchranné brzdy nebo
alespoň zpomalit.
Co byste na závěr rád vzkázal našim studentům?
Ať si jdou za svými sny a nebojí se je mít. Dneska jsme to hráli
v jednom představení, že život je tvrdý, je nás stále víc
a musíme víc a víc makat, že to je super, ale že nás to nesmí
odradit od věcí, které nás baví. Ať už člověk dělá cokoliv, co
ho živí, neměl by přestat s tím, co ho baví. Často to říkám
lidem, když mi píší, že chtějí být herci. Prostě jim to
nedoporučuji. Není to hezké, romantické nebo praktické
zaměstnání, ale přesný opak. I když člověk to na začátku
nevidí. Já pořád tvrdím, že holky chtějí být herečky, aby byly
slavné, a kluci jenom pro to, aby balili holky. To nikdo
nepřizná, ale je to tak. Je dobré se držet věcí, které vás baví.
Ono se to bude měnit, ale proč ne. O tom ten život je.
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Číše ledová
Katka Vantuchová

Připili jsme si číší k novému roku
připili jsme si číší ledovou
naplněnou vánicí sněhovou
zhotovenou královnou lednovou.

Slunce již protíná paprsky
jako když kocour švihne vousky
při doteku mrazem studí
jako poslední řeč nejvyššího sudí.

Víno v ní šeptem promlouvá
jako když si zločinec schůzku domlouvá.
Taková ta číše jest
taková jako spiklencova lest.
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Soutěžní jednohubky
Jistě se těšíte na logické hádanky. Nejprve řešení
z minulého čísla:
1. Piškvorková schovávačka Řešení: Alice
Jedničky a nuly rozepsané do čtvercové sítě vytvořily nápis.
2. Číslo – písmeno Řešení: Prázdniny
Počet písmen prvního slova určil písmeno tajenky druhého slova.

Čerstvý kousek:

Protonová soustava učitelů
Vypočítejte:

√3. (𝑃𝑒𝑡𝑟𝑎 + 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑜𝑟) − 5. 𝐽𝑎𝑛𝑎 + 2. 𝐾𝑎𝑡𝑒ř𝑖𝑛𝑎 =

Forma odpovědi: jméno učitele

Správnou odpověď na hádanku přineste do kabinetu C204.
První úspěšný řešitel obdrží sladkou odměnu.
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