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Úvodník
Benika Krůželová, šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
představuji Vám nejnovější vydání našeho občasníku OAOčko.
Teaser trailer pro toto vydání:
- ukončili jsme staletí anglo-francouzských sporů tím, že jsme
si postěžovali na oba národy,
- uvedli jsme znovu hierarchii do školních chodeb,
- ukázali jsme monolingualismu, kdo je tady pánem (a my
jsme to nebyli),
- prozradili jsme odpovědi ke všem testům z práva
a účetnictví.
Dejte na stůl Váš oblíbený nápoj, kapky Visine a s chutí do
čtení!
S pozdravem a přáním alespoň únosného nového školního
roku,
Benedikta Krůželová, šéfredaktorka-senior

POZN.: Poslední bod našeho výčtu se týká omezené nabídky,
která je tak omezená, že ji nemáme ani my.
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Drahá bažanťátka,
jakožto stará a vypelichaná bažantice s nejlepšími léty za
sebou jsem se rozhodla napsat přímo Vám. Proč? Letos,
oproti předchozím rokům, vládne na chodbách anarchie.
Dovolte mi proto, abych Vám nyní předložila Desatero, jímž
by se každý Phasianus colchicus měl řídit.
1) Pravá strana chodeb, toť přítel Tvůj.
2) Chodba je dvouproudová, netvoř tudíž lidské pohybující se
hradby. Jeden za druhým, stejně jako neštěstí, ne vedle sebe.
3) Ačkoliv škola není Tvůj chrám boží, není to ani stadion.
Starší kolegové mají citlivý sluch a nezajímá je Tvůj vokální
rozsah.
4) Vzpomínati budeš s láskou na testy z 5 listů, nenaříkej tudíž
nahlas.
5) V místnosti zasvěcené, bufetu, budiž zakázáno předbíhání.
Obžerství je možná hřích, ale předbíhání deprimovaných
starších je vrchol.
6) Proklet budiž člověk, jež zanechá odpornosti pod stolem.
Rozjíždím program na klonování jedinců z posmrkaných
kapesníků.
7) Bude hůř.
8) Bez třídního fondu do čtvrťáku nelez.
9) Ano. Umění psát na klávesnici posvátné jest.
10) Své právoplatné místo poznej a zaujmi. Obecná formule
hierarchie nechť zní takto: zaměstnanci školy – brečící
maturanti – studenti – prváci.
Hodně štěstí (budete ho potřebovat)!
Vaše Benika
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Ostravu zaplnila růžová kola
Maja Šímová
Každý určitě někdy slyšel termín bikesharing neboli sdílení kol.
Ale co to vlastně je? Bikesharing je systém, kdy jsou po městě
různě rozmístěny stojany s jízdními koly, která si můžete za
poplatek půjčit. Pokud už jste absolvovali oblíbený zájezd do
Beneluxu, nepřekvapí vás, kde bikesharing vznikl. Dnes už ho
ale najdeme takřka po celém světě a v Česku tomu není jinak.
Sdílení kol v Česku funguje asi od roku 2003, ve větší míře ho
však lidé využívají až posledních pár let. Půjčit si kolo je možné
v několika městech, mezi kterými nechybí Praha, Brno,
Olomouc a nově i Ostrava.
Mohli jste si všimnout, že od začátku května se v centru začala
objevovat růžová kola s košíkem na řídítkách. Jak to vlastně
funguje? Stačí mít aplikaci a platební kartu. Přijdete ke kolu,
zadáte kód kola a vám přijde kód k zámku.
Jízda do 15 minut je zdarma, potom za 45 minut zaplatíte
18 Kč a každá další čtvrthodina stojí 6 Kč. Po ukončení své
jízdy pak kolo jednoduše vrátíte do jednoho za stojanů ve
městě. Pokud je stojan plný, jednoduše připnete kolo
k dalšímu kolu. Je možné zaparkovat i mimo stanoviště, to
vám však bude z účtu strženo 320 Kč. Naopak za převezení
kola na doporučené stanoviště můžete v aplikaci dostat
Recoiny, kterými si můžete zaplatit následující jízdu.
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V Ostravě najdete dostatečně stojanů po celém centru, ale
také v Dolní oblasti Vítkovic, na Landeku či na Hlavním
nádraží. Kola kromě výrazné růžové barvy mají také svá
nápaditá jména jako třeba Lenka Střelenka, Zlatonka nebo
Perlín ostrobřichý.
Rekola jsou fajn jak na krátké vzdálenosti a jízdu po městě,
tak na projížďky parkem. Posílíte svou kondičku, ušetříte
životní prostředí a vyjde to levněji než jízdenka v MHD.

forbes.cz
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Studovat o prázdninách? Proč ne?!
Marie Matějková
Může to znít bláznivě, ale zrovna letní studium bylo pro mě
tím největším zážitkem. Stačí vědět kam jet a mít trošku té
odvahy vycestovat do zahraničí.
Osobně jsem se zúčastnila anglického jazykového kurzu
v nádherném městečku Bournemouth na jihu Anglie. Strávila
jsem tu dohromady 2 týdny, cestovala jsem sama, takže
cokoliv jsem potřebovala řešit, jsem musela, of course, řešit
just in English. A to je právě na celém studiu jazyků vůbec to
nejpřínosnější. Každý den musíte řešit běžné problémy jen
v angličtině. Možná, že jsem se nenaučila víc gramatiky nebo
slovíček, ale naučila jsem se pořádně mluvit
a nebát se cokoliv říct. A co bylo hlavně super – poznávat
nové lidi všech národností.
Bydlela jsem v anglické rodině, což byla ta nejmilejší rodina,
jakou jsem snad vůbec poznala. A jejich snídaně
a večeře? Oh my god, to mi nejvíc chybí (joke). Musela jsem
s nimi řešit, kdy přijdu, kam jdu nebo s kým jdu. Vtipné bylo
taky vysvětlovat, proč jsem přišla pozdě (I’m sorry I’m late
bylo na denním pořádku).
Proto jestli jste někdo jen uvažovali o studiu v zahraničí, radím
vám jednu věc – DON’T BE AFRAID AND GO FOR IT! Nebudete
litovat. Ráda bych poděkovala Nadaci Václava a Livie
Klausových za možnost se kurzu zúčastnit.
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Paříž – město světel
Lenka Fiedlerová
Uprostřed září jsme se vydali do kouzelné Paříže.
Přivítala nás deštivě, a tak jsme se šli nejprve podívat na
záhadný úsměv Mony Lisy do Louvru. Za chvíli se počasí
umoudřilo a my jsme se prošli přes náměstí Concorde po
známé třídě Champs-Elysées (někteří si i zazpívali
stejnojmennou píseň :-)) k Vítěznému oblouku. Poté jsme
dorazili na náměstí Trocadéro, odkud byl krásný výhled na
obrovskou „Železnou dámu“ – Eiffelovu věž.
Další den vedly naše kroky k samotné Eiffelovce. Město světel
jsme mohli obdivovat z druhého, odvážní výletníci i ze třetího
patra. Odpolední procházka po nábřeží Seiny byla příjemná
a končila před dechberoucí katedrálou Notre-Dame. Když
jsme si dost užili nejslavnější francouzskou památku, chvíli
jsme obdivovali pouliční akrobacii velmi sympatických
mladých umělců. Pomalu se stmívalo a na nás čekala Seina.
Hodinová plavba večerní osvětlenou Paříží pod zářícími mosty
a svítícími památkami. Nezapomenutelným zážitkem byla
barevná laserová show doprovázená hudbou s názvem
Japonismes 2018 na Eiffelovce.
Třetí den jsme navštívili zámek ve Versailles a jeho upravené
zahrady. Ze zámku jsme se vrátili do centra k muzeu
moderního umění Centre Georges Pompidou. A protože
Francie je spojena nejen s krásnými památkami, uměním,
módou, ale také výborným jídlem, rozhodli jsme se ho
ochutnat. Den jsme ukončili výbornou večeří v Latinské čtvrti.
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Pobyt v Paříži utekl jako voda. Poslední den jsme vystoupali
na kopec Montmartre, plný malířů a turistů, který zdobí bílá
bazilika Sacré-Coeur. Svezli jsme se i na starobylém kolotoči!
Náš výlet končil v moderní čtrvrti La Defénse, pro niž jsou
typické mrakodrapy. Pak nás čekala už jen zpáteční cesta
domů.
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Anglii jsme prozkoumali společně
s Voškou
Mgr. Radka Šťastná

Na šestidenní zájezd do Londýna a Cambridge jsme se vydali
společně hned na začátku školního roku, v neděli 2. září 2018,
kdy jsme vyrazili autobusem na dlouhou cestu směrem
k přístavu Dunkerque, odkud nás po důkladné celní kontrole
přepravil trajekt až do Anglie. A kdo je to my? No přece
studenti a vyučující Obchodní akademie a Vyšší odborné školy
sociální.
V pondělí ráno jsme po celodenním putování konečně
dorazili do Londýna, kde jsme měli možnost si prohlédnout
čtvrť Westminster. Viděli jsme například obrovské ruské kolo
London Eye, Westminsterské opatství nebo Parlament, který
se právě rekonstruuje; také Elizabeth Tower, nepřesně známá
jako Big Ben, byla schovaná pod lešením. Naštěstí už je ale
část paláce opravená, takže kdo jej nezná, může si představit,
jak bude vypadat, až se jednou opět objeví v celé své kráse.
Měli jsme štěstí i na výměnu stráží před Buckinghamským
palácem. Pak jsme si prošli Whitehall, nakoukli do Downing
Street, jestli neuvidíme premiérku Mayovou a prohlédli si
Picadilly Circus a Trafalgarské náměstí. Po náročném dni jsme
si odpočinuli na Covent Garden, kde jsme mohli nasát zdejší
atmosféru. Poté už jsme se ale plní očekávání vydali do
londýnské čtvrti Bexleyheath, kde už na nás čekaly naše
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náhradní rodiny. „Budeme jim vůbec rozumět?“ „Budou umět
vařit?“ I takové myšlenky se nám honily hlavou, než si nás
vyzvedli a dopravili do svých domovů. Někteří z nás měli
i štěstí na netradiční zážitky, jaké se v centru měst moc často
nestávají, například setkání s liškami nebo s paní domácí,
která studenty vozila autem v pyžamu, a někdy i bez bot.
Druhý den jsme naštěstí více odpočívali. Autobus nás ráno
provezl okružní cestou po West Endu a vysadil nás u Hyde
Parku. Měli jsme možnost nakupovat na Oxford Street, kde se
utrácí fantasticky, i proto, že je tu obrovský Primark :-). Koupit
si něco na památku bylo opravdu nutné, když už jsme tu byli,
to dá rozum! A odpoledne? Správný čas na návštěvu Harry
Potter Studios, filmových ateliérů, kde se natáčela tato
čarodějnická sága z Bradavic. Mohli jsme si prohlédnout
všechny rekvizity, kostýmy, učebny, nebo třeba nástupiště 9 ¾
s bradavickým expresem, vyzkoušet si kouzlení hůlkou nebo
se nechat vyfotit při letu na koštěti. A co bylo nejlepší? Těžko
říct, možná ohromná maketa hradu nebo Zapovězený les.
Ve středu jsme vyrazili na výlet do Cambridge, druhého
nejstaršího univerzitního města v zemi. Prošli jsme si
nádherné středověké centrum, a dokonce jsme zavítali i do St
James´College, která nás překvapila svou rozlohou. Podívali
jsme se i do Trinity College, co kdybychom tu jednoho dne
chtěli studovat? Pak jsme si nemohli nechat ujít punting,
projížďku na loďce po řece Cam. Naštěstí jsme se nemuseli
odrážet bidlem sami, jinak bychom tam snad byli ještě dnes.
Na zpáteční cestě k rodinám jsme ještě stihli Hall Place,
venkovský palác Jindřicha VIII., který má nádherné zahrady,
zkrášlené keři ve tvaru mýtických zvířátek.
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Poslední den v Anglii jsme se opět vydali do Londýna. Ráno
jsme se prošli překrásným parkem u Greenwiche, kde jsme se
museli vyfotit u nultého poledníku, s jednou nohou na
východní a druhou na západní polokouli. Z kopce
u observatoře je kouzelný výhled na mrakodrapy Canary
Wharf. Po přestávce u lodi Cutty Sark jsme zajeli do centra,
zastavili se u mostu Tower Bridge, podívali se na palác Tower,
kde jsme neplánovaně zhlédli i vystoupení skotských dudáků.
Z výšky nás stále kontrolovaly další supermoderní
mrakodrapy, například Shard (Střep), Gherkin (Okurka), nebo
Walkie Talkie. Vyrazili jsme i do finanční čtvrti, abychom si
prohlédli Bank of England a futuristickou budovu pojišťovny
Lloyds. Koho ještě nesly nohy, vyrazil do interaktivního
Museum of London; pak už nás ale čekala největší katedrála
v Anglii, St Paul´s Cathedral, která je druhá největší na světě,
procházka po mostě Millenium Bridge a cesta metrem k O2
aréně, kde parkoval náš autobus, potom jízda k trajektu do
Calais a dlouhá cesta domů. Na shledanou, Anglie! Určitě
jsme se neviděli naposled!
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Dumpova schovávaná s ruskými trolly
aneb Zúčastnili jsme se semináře
o fake news v politice
Benika Krůželová

Den začal pro pana Puťku jako každý jiný. Vstal, ulovil si
medvěda ke snídani, okoštoval čerstvou ropu a poslal pár
přebytečných balíků peněz na jeho oblíbenou farmu
v Petrohradu. Řeknu vám, politikaření je dřina. Naštěstí na to
má stejně jako Santa pomocníčky, trollíčky. Ty pěstuje ve
skleněných ekofarmách.
Mezitím v Petrohradu se trollíčci pomocníčci snažili zavděčit
svému pánovi. Věděli, že jeho boy crush, pan Dump, mu večer
skypoval a stěžoval si, že nikdo nemá rád pomeranče a dávají
přednost jeho opozici. Okamžitě se dali do práce. Dobyli
Twitter a pracovali na zdiskreditování jeho opozice, madam
Hilarious Flintstone. Rozšířili o ní pomluvy. Chytila rýmičku od
imigrantů! Hele, na Ksichtknize je i foto, jak se ti imigrouši
zbrojí nemytýma rukama! Zaručeně ale pomůže pomeranč!
A příčina existence imigrantů přenášejících rýmičku? UE! Jak
jinak. Dává totiž peníze do byrokracie, ale ne na věci, na
kterých doopravdy záleží.
Jak můžeme zvítězit nad touto nemocí? Meducínou!
Pomeranč na Hrad! Pan Dump je naprostý Alfa samec, je to na
internetu, je to pravda! I maminky na mimiskove.org to tvrdí.
Trollíčkové byli spokojeni se svou prací. Podařilo se jim
naprosto vyřadit Dumpovu konkurenci a zároveň to všechno
20

svést na UE, terčem jejich metaforických šipek se stal i pan
Kalous. Pan Puťka byl dojat. Z radosti zdvihl ceny ropy. Ale to,
samozřejmě, udělal jenom jako ochranu před UE, která ho
neustále ohrožuje sankcemi a neustálým propagováním
alternativních zdrojů energie ohrožujících trh s jeho ropou.
Jako příjemné překvapení sloužilo také vystrnadění Čajového
království z UE.
Po pomerančově korunovaci ale všichni začali mít podezření…
Jak je možné, že všechny ty pravdivé informace byly napsány
azbukou? Co na to říká pan Dump? „Co prosím? Azbuka?
Nikdy jsem neslyšel. O žádných trollích farmách v Rusácku
jsem neslyšel. Mé vlasy jsou pravé. Azbuka? Fake news.
Vlastně vůbec neslyším. Co jste to říkal? Neslyším. Já jsem
totiž hluchý. Jsem skvělý král. Neslyším. Rusácko je fake news.
Jsem velmi inteligentní.“ Podobně se vyjádřil i pan Puťka. „Co
prosím? Trollí farmy? Nikdy v životě jsem žádnou neviděl.
Rozhodně jsem je neplatil, aby pomohli panu Dumpovi. To, že
je Hilarious nemocná, to byla jejich iniciativa. Ona proti nám
spustila agresivní politiku, Rusácko se jen bránilo! A vůbec,
kdyby proti nám nezbrojila UE, byl bych milejší. Omluvte mě,
musím si nečekaně zajít vytáhnout vzácný artefakt z jezera.“
Všechny pochybnosti tak byly vyvráceny, idolové by nám přeci
nelhali! UE si azbuku jenom vymyslela, to je fake news.
Nedělají nic jiného, než že křivdí našemu panu Puťkovi.
Našemu zastánci demokracie, kdy jeden stát nezasahuje
druhému do politiky. Zastánci demokracie, kdy se rozhodně
nevyužívá kybernetická válka, trollí farmy jsou mýtus
a pomocníčci nemanipulují s myslí důvěřivých lidí pomocí
internetu.
* Veškerá podoba jmen je čistě záměrná. Příběh je založen na
skutečných událostech, jen je extrémně zestručněn. To, že je
21

založen na skutečných událostech, nemusí nutně znamenat,
že je pravdivý.
** Myslete kriticky. Nevěřte všemu, co čtete na internetu.
Vytvářejte si vlastní názor.
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Čím si zpříjemnit podzimní dny?
Lenka Fiedlerová
5. 10. 2018 – Noc vědců – VŠB a Dolní oblasti Vítkovice
Pro ty z vás, kteří máte rádi vědu, nabízíme akci
s názvem Noc vědců. Můžete si vyzkoušet, jak svět vědy
funguje. Čekají na vás různé přednášky, workshopy
a taky experimenty například s virtuální realitou (kterou
předpokládám jistě mnozí už vyzkoušeli). Součástí bude
zábavná show a hudební vystoupení.
6. 10. 2018 – World Dancesport Championship Latin 2018 –
Ostravar aréna
Po roce se do Ostravy opět vrací jedni z nejlepších
profesionálních tanečníků latinskoamerických tanců. Vystoupí
zde nejlepší páry se špičkovým tanečními výkony v této
mezinárodní soutěži.
6. 10. 2018 – koncert Viktora Sheena – Barrak Club Ostrava
Mladý kladenský rapper připravil parádní Laser show, Smog
show, fotoreport. Účast bude obrovská a atmosféra jistě
skvělá!
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12. 10. 2018 – Ostravar aréna – Elán 50 let tour 2018
Kdo by neznal tuto legendární kapelu? Kapela vznikla
v roce 1968, když se skupinka mladých muzikantů rozhodla
poprvé vystoupit v bratislavském hotelu. Po 50 letech je stále
na scéně, nenechte si ji ujít!
12. - 14. 10. 2018 – Japonské dny v Ostravě – Dům kultury
města Ostravy
Festival japonské kultury. Určitě je i mezi vámi spousta fandů,
kteří ocení přednášky, workshopy, promítání japonských filmů
či ochutnávku sushi a různých cukrovinek. Akci pořádá
Ostravské Muzeum spolu s Domem kultury města Ostravy.
14. 10. 2018 – Čechomor Kooperativa Tour – GONG
Kapela hraje především české, moravské, slezské
a slovenské lidové písně. Od svého vzniku a působení stihli
procestovat celou Evropu, Severní Ameriku, Čínu, Mongolsko
a Austrálii. U nás vystoupí s hostem, Martinou Pártlovou.
31. 10. 2018 – Klamárium – Svět vědy a techniky, DOV
Akce je opět zaměřená na vědu, takže si určitě každý student
přijde na své, že? Samozřejmě, že může přijít kdokoliv, i když
ho věda zas tak úplně nebere, protože výstava bude spíše
praktická. Prověří zrakové vnímání návštěvníků všech
věkových kategorií. Výstava je plná zajímavých exponátů,
optických klamů a interaktivních pomůcek, takže se pobaví
snad úplně každý.
24

2. - 4. 11. 2018 – Čokofest – Černá louka
Pro milovníky čokolády, takže vlastně úplně pro všechny, tady
máme akci, jak už z názvu vyplývá, o čokoládě. Dovíte se něco
o historii čokolády, budete si moci zkusit čokoládu uvařit.
Workshopy, soutěže, vystoupení…. ale to nejlepší na konec –
ochutnávky čokolád! To si doufám nenecháte ujít, tak jako si
nebudete moci nechat ujít pozdější návštěvu zubaře.
20. 11. 2018 – Tomáš Klus v Ostravě – Dům kultury města
Ostravy
Tomáše Kluse samozřejmě všichni dobře znáte. A kdo ne, tak
vám tady Toma v rychlosti představím (ne, že bych ho znala
osobně). Je to český písničkář, textař, skladatel a taky herec.
Letos své turné věnuje hudbě o lásce ve všech možných
podobách a provedeních. Poselstvím nového alba má být
poznání, že mluvit spolu a milovat se jsou nejkrásnější
a nejcennější okamžiky v životě.
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Nová tvář
xD
1. Kapitola: Velký únos
Před dávnými časy, kdy všichni lidé byli bez rozdílů,
se jednomu národu stalo něco, co navždy změnilo jejich
životy. Kdesi blízko Plochy utrpení stávala malá víska. Chatrče
z bambusu a suché vysoké trávy byly to jediné široko daleko.
Tam žili Nugové, milosrdní lidé. Ne však odjakživa. Jejich
vůdce Chan měl jednoho jediného syna. Jmenoval se Dawei.
Když bylo Daweiovi deset let, Chana zradili. Za chladné noci
nebohého Chanova syna unesli. Něžně jej uchopili, aby se
nevzbudil. Dvě zahalené mužské postavy ho odnesly do
pouště. Přivázali mu uzlem k noze pytel kamení a zalili horkou
smolou. Od té chvíle bude pár dní bude trpět pomalou smrtí,
táhlo hlavou menšímu muži. „Je moc mladý, daruj mu alespoň
naději pokusit se zachránit si život,“ žádá vysokého. „Aby
pokazil, co chci vybudovat?! Nikdy!“ zněla odpověď. Menší se
soucitně díval na spící tělíčko malého dítěte, jež neví, že za
pár hodin bude svádět boj o holý život. Vtiskl mu do dlaně
kámen odlišný od těch připevněných k úzké nožičce. Byl
průhledný. „Abys nikdy nezapomněl, odkud pocházíš. Budu
doufat, že jednou nalezneš zpět k Nugům cestu, synovče.“
Kulatý Den vyšel, již ráno bylo neúprosné teplo. Starý Chan se
probudil s úsměvem ve tváři, ten mu však velmi rychle opadl.
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„Kde to jsem?!“ Nacházel se v cele Nugů. Byl zmaten. „Já
nejvyšší z Nugů, nařizuji: pusťte mne ven!“ Nikdo ho však
neslyšel. Připadalo mu to divné. Podezřelé ticho kolem,
neslyší obvyklý rámus dětí, žádný křik ani smích. Rozhlíží se
kolem sebe. Už dávno by přece byli všichni vzhůru, jde mu
hlavou. Najednou před ním stojí žena. Je nádherná. „Chane,
včerejší noci ti unesli syna, neboj se ničeho, vrátí se a přinese
tvému národu novou tvář. Bude bloudit léta. Roky se bude
potácet na pokraji sil, bude smrti čelit každým dnem.“ „Kdo
jsi?! A kde je Dawei?!“ „Říkám, nestrachuj se, nad tvým
synem budu držet ochrannou ruku, dokud na něj poslední
z vás nezapomene. Přichystali na tebe zradu. Nevěř ani tvým
nejbližším.“ „Cože? Zrada! To není možné, starám se o lid
dobře. Nikdo hlady netrpí. Proč by mě chtěli zradit?“ Kráska
pozvedla ramena, převtělila se v ducha draka a v mžiku
zmizela.
Vůdce vyskočil z postele, chvíli do východu Dne. Jen sen.
Vyběhl, musel se jít podívat do synovy chatrče. Dawei nikde.
Dračí žena měla pravdu, unesli jej. Tedy pokud to byla pravda,
pak musí být pravdivá i zrada. Chan běžel rychle za svou
ženou, když v tu chvíli uviděl dvě postavy s kápěmi. Menší mu
někoho připomínala, snad jeho bratra? Ne, to ne. Bylo mu
jasné, že to jsou oni, kdo unesli jeho štěstí. Šli od Plochy
utrpení. Došlo mu, kde tedy unesli jeho syna. V srdci cítil
bolest a již osnoval body své pomsty. Sledoval je. Nyní, když
vstoupili do chatrče, už znal stoprocentně toho, kdo jej zradí.
Jen otázka času, která zahalená osoba je jeho přívržencem.
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„Ženo, vzbuď se! Jde o naše životy!“ důrazně šeptal. Ah-Kum
se okamžitě vzbudila. „Co se stalo?“ „Není čas na
vysvětlování. Vše jsem ti zde napsal. Unesli nám dítě, ale Dračí
žena jej bude ochraňovat, dokud na něj budeme vzpomínat,
a vrátí se. Mám zlé tušení, že zde nemohu zůstat. Chystá se na
mne zrada. Neptej se, dělej podle toho, jak jsem ti napsal.
Cítím se potupně, ale musím utéct. Neboj, tobě se nic
nestane. Zanechal jsem dopis u svého bratra. Miluji tě.“
Políbil Ah-Kum, neb věděl, že to může být naposled, co ji vidí.
Den byl již celý na obloze. Dawei se vzbudil s pocitem sucha
v krku. Když otevřel oči, spatřil největší můru všech nočních
můr. Kolem nebylo ničeho. Jen písek. Písek, jehož krystalky jej
dráždily v očích, jež tvořil duny podobající se jedna druhé, jež
mu znemožňovaly jakoukoli schopnost se zorientovat. Nebyla
to noční můra, nýbrž realita, ve které desetiletý chlapec nemá
šanci. Cosi jej neskutečně štípavě řezalo u nohy. Postavil se,
jeho krok se stal tak těžkým, že prakticky nohu za sebou mohl
pouze tahat. Snažil se provaz rozvázat, ale marně. Smola mu
to nedovolila. Sedl si a hlavu opřel do kolen. Dezorientovaný,
vystrašený, žíznivý a zoufalý Dawei propadl v pláč. Ve své
malé od smoly ulepené pěstičce svíral průhledný kámen,
kámen jeho rodu.
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Barevná revoluce
Katka Vantuchová

Je čas utnout těm starým moresům,
přišel čas nastavit nový zákon.
Ať vezme ďas ten pařící čas.
Chce to změnu
Hlásám revoluci.
K vládě ať se dostane teplá záře s plody první staroby,
větrem sílícím snad stromy obnaží,
draky vynese k výšinám
a s námi ať zacloumá jako s loďmi v bouři.
Nechť se ušije šat protkaný barvami,
na něj nezná recept žádný ze smrtelníků.
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Soutěžní jednohubky
Nová porce logických hádanek! Nejprve řešení z minulého
čísla:
Zadání: Kdo nepatří mezi ostatní? Dumas
Poblíž nedalekého Landeku se našly zajímavé historické nálezy.
Nečekaná výhra balíků! Vesnický tým Třebovic porazil favority!
Do záchranné stanice v Bartošovicích byla přivezena straka,
i na rorýse se tam můžeme podívat.
Poliklinika v Ostravě-Hrabůvce přijala loni řadu masérů.
„Oheň plápolá, čekáme už jen na hasiče,“ křičela žena před hořícím
domem na ulici Přemyslovců.

Nová hádanka:

MEZINÁRODNÍ ALFABET
Zadání: RU15 D5 GB23 F20 E16 CZ17
Odpověď: vědec

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