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Úvodník
Vítám vás u nového vydání OAOčka.
Probereme nejnovější trendy, filmový trhák, který byl snad skoro stejně
úspěšný jako sama předloha, zabruslíme do exotiky, jako je Afrika, Asie
a mysl učitelů. Připomeneme si, že slovo „gay“ kdysi znamenalo „veselý“
a „jasný“.
Nové články (1), nové vydání OAOčka (2), nový rok (3), nové pololetí (4),
nově otevřený obor (5), přidejme si ještě jedno „nové“ pro sudý počet.
S ohledem na můj pokročilý seniorský věk (při psaní tohoto úvodníku mi
dokonce i křuplo v zápěstí) je čas předat štafetu mladší generaci, která
bude, doufám a věřím, poctivě pracovat (nejen protože mi bude platit
důchod). Je čas na nového šéfredaktora (6), kterému se vytvoří módní
šediny kvůli nespolupráci ostatních, neschopnosti najít slova vhodná pro
úvodník a neochotou mnohých zapojit se alespoň do jedné mimoškolní
aktivity. Kdože to je? Těšte se na příští vydání.
Loučí se
Benedikta Krůželová, zatím šéfredaktorka
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Jak by na to šli Hanzelka a Zikmund?
Benedikta Krůželová
přeživší a nadšený účastník expedice

Nemáme auto. Nejsme proslavení. Našim revírem není Afrika, ale
Suchdol nad Odrou. Máme přihlouplé komentáře a kompasy; fear us,
here we go.

Co je třeba na expedici DofE? Potřebujeme mapku, kompas, stan,
pohodlné boty a vodu. Cesta vlakem s sebou nese otázky života
a smrti. Co nás po trase potká? Kolik divokých veverek nás napadne?
Zabloudíme a budeme vychovávat vlky? Suchdol nad Odrou se v mé
mysli proměnil na neprostupný závod s divočinou, na jehož konci čeká
vysněná odměna. V podstatě Ready DofE Player One: Dědina version.
Skupinky už vyrážejí napospas přírodě a ztrátě civilizace.
Ze začátku se hádáme o správné otočení mapy, to ale nevadí,
i nejzářivější hvězdy zažívají zatmění. S pomocí kompasu za 70 Kč se
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probíjíme krajem zvaným ‚dědina‘, což je pouze startovací bod naší
cesty. Konečně pole. Klíšťata se naštěstí nekonala, pokračujeme dál,
tentokrát za deště. Zmoklé slepice přece patří ke každé vesnici. Zhruba
po 2 hodinách máme pokušení zavolat si taxík, ale i kdybychom mohli, co
bychom operátorovi řekli? ‚Ano, a za třemi duby zabočte doleva, vydejte
se kilák po modré a pak rovně mezi ty smrky.‘
Hudba z elektroniky sice patří mezi zákazy, ale bez amatérské hudby se
pochod neobejde, stejně jako alespoň o jeden pokus
o zazpívání Ktož jsú boží bojovníci. Naštěstí jsme se potkali s jinými
skupinami u smrku. Myslím ten smrk vedle toho modřínu. Naše diskuze
nebyla dlouhá, napadli nás létaví mravenci. Postupně jsme se začali
znovu v časových rozptylech rozcházet, abychom na konci zjistili, která
skupina je nejschopnější a přežije.
Zastávka u krav. Šlapeme dál polem, modlíme se, aby se nejednalo
o soukromý pozemek. Zatím nás psi nehoní, značka nikde, jsme v suchu.
Metaforicky,
ve
skutečnosti
si
ničíme
boty
bahnem.
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A najednou, hle, co to zří oko mé? Vesnice! A ještě k tomu ta, kterou
máme zaznačenou na mapě! Touhle cestou, tímhle směrem jsme se měli
dát, Klus by byl hrdý. Zbytek cesty jdeme po silnici, tam už
se přece není kde ztratit! Nebo je?
Dorazili jsme na bod srazu. Šťastní, nesežraní vlky. Zbývá už jen cesta
k tábořišti. Stany stojí, oheň hoří, párky padají do ohniště. Spíme na
masážní zemi, jejíž příjemné kameny se snaží o akupunkturu našich zad.
Komáři klepou na stany.
Ráno už jen dojít na vlak. Na měkké sedačce můžu konečně vyhlásit
úspěch. Po příchodu domů není nic lepšího než si napustit koupel,
zapnout po 2 dnech telefon a odpovědět na všechny z 0 upozornění. Je
čas reflektovat. Zúčastnila bych se pochodu znovu? Rozhodně. Bolavé
nohy stály za pokusy o zpěv, identifikaci stromů i záchvaty smíchu.
Moc bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří se zapojili do DofE,
přidali si tím více práce a nám více zkušeností a zážitků. Za tuto expedici
bych chtěla poděkovat hlavně paní profesorce Petře Novákové, která se
jí společně s námi zúčastnila, z dálky dohlížela a ráno nám poskytla dobrý
čaj na probuzení a posílení.
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Jan Palach
Jan Tichánek
Film Jan Palach nám ukázal jak prohnilost doby minulé, tak i odvahu
tehdejších studentů. Co mě na filmu nadchlo a naopak zklamalo?
Byl plný emocí, které vyústily až v nenávist našich okupantů, Rusů.
Byť měl hrdina příběhu kamarády v Sovětském svazu, brzy mu došlo, že
tehdejšímu temnému režimu, který dohnal svět až ke konfliktu Studené
války, nešlo o blaho svých občanů, nýbrž o blaho vysoce postavených
vůdců tohoto státu, který měl už historií určený svůj pád. Co bylo
opravdu v příběhu vidět, je odvaha studentů, kteří si nechtěli nechat vzít
svou vlast, co si ale musíme přiznat, je bezmoc malé skupinky lidí proti
celému národu, díky které ať už ze zoufalství nebo odvahy začaly vznikat
lidské pochodně.
O tom, zda byl tento akt správný nebo ne, můžeme dlouho debatovat.
Fakta jsou ale sirky, kterými Palach ukončil svůj život, nezapálily pouze
jeho, nýbrž dokázaly zažehnout jiskru vzdoru vůči režimu, která jeho
jménem a jmény jeho následovníků pomohla tento nepatrný a mizivý
vzdor přeměnit v revoluci. Sametovou revoluci. Určitě bychom měli tedy
ocenit přínos konání těchto hrdinů, a to ne přímo v jejich době, ale byli
jistě důležitou investicí do naší budoucnosti. Dnes jim vděčíme za
demokracii a svobodu.
Co to pro nás vůbec znamená? Hlavní podstata diktátu byla potlačit vše
nové a odlišné, ale v demokracii, byť se někdy zdá ještě v plenkách, se
člověk může projevit i jinak než jako tupá poslušná ovce. Mohou se zde
projevit jiná náboženství, etnika nebo sexuální orientace. Může dát
najevo svůj názor. To je podle mého názoru odkaz hrdinů, kteří se
zasloužili o náš stát.
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Bohemian Rhapsody
Petr Kuchta
Na úvod pro všechny skalní příznivce kapely Queen nebo jen pro lidi,
kteří někdy slyšeli hity, jako jsou We Will Rock You nebo We Are The
Champions, se sluší připomenout, že před pár měsíci vstoupil do kin
filmový masterpiece Bohemian Rhapsody. Zde si stručně přiblížíme,
o čem vlastně tento film je a samozřejmě bez spoilerů. Možná se dozvíte
i pár zajímavostí.
Tento biják není pouze nudným vypravováním historie jedné kapely
a příběhu jejich frontmana, ale je to poutavá kombinace mezi
životopisným dramatem a hudebním filmem protkaným těmi největšími
klasikami. Hlavní roli zde ztvárnil Rami Malek, kterého možná znáte
z filmů jako Noc v muzeu nebo Twilight, kde hrál egyptského upíra
Benjamina, ale jeho zatím nejúspěšnější role byla právě postava
Freddieho Mercuryho v Bohemian Rhapsody. Během celého filmu se
dovíte vše od začátků kapely Queen, jak začala jejich slavná éra a kdy se
z jejich frontmana (mimo jiné obrovského milovníka koček) stal jeden
z nejvýraznějších umělců na světě, a to nejen svým typickým na svou
dobu lehce bizarním vzhledem, ale také stylem vystupování na podiích.
Film nepoukazuje pouze na to, jak kapela objížděla jednotlivá turné, ale
také co frontman vyváděl po koncertech, kdy v opojení pořádal obrovské
oslavy života a všeho, co k němu patří. Mimo jiné decentně poodkrývá
roušku tajemství jeho sexuality a v pozdější fázi hlavně díky bujarým
večírkům poukazuje na život s nemocí AIDS, které Freddie v roce 1991
podlehl.
Tenhle filmový počin zdobí skvělé recenze napříč celým světem, existují
i lidé, kteří se do něj doslova zbláznili a byli na něm klidně i 7x. Možná si
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říkáte: proč? Je to přece jen film o někom, o kom moc nevím, a taky není
to žádná našlapaná Marvelovka, tak co na tom kdo vidí? Upřímně, taky
jsem na to šel jako nezaujatý člověk, co si během prázdnin chtěl
odpočinout od všeho kolem. Na začátku to vypadalo jako běžný
životopisný film, který bude v podstatě o ničem, ale pak se film rozjel na
takové úrovni, až jsem nevěděl, jaké emoce vlastně mám cítit, jestli se
mám smát nebo jestli mám brečet. A v tomhle tempu se držel až do
konce, každé slovo každý tón písně se zarývá tak hluboko pod kůži, až
během závěrečných titulků vlastně smutně zjistíte, že už to končí a máte
chuť to vidět znovu a znovu. A možná i proto tento film obdržel ocenění
Golden Globe v kategorii Drama a hlavní představitel, také vyhrál Golden
Globe za nejlepšího herce.
Samozřejmě vše není jen tak pozitivní i tenhle snímek má spoustu věcí,
které nejsou tak dobře provedeny, jak by mohly. Osobně mi na filmu
nejvíc vadilo asi to, že u některých písní nebylo popsáno, jak vznikaly
(například hit We Will Rock You dle mého to mohlo být i podrobněji), ale
to by měl asi dlouhou stopáž. Jinak osobně nemám co vytknout a pro mě
byl opravdu milým překvapením roku 2018.
Závěrem jsem slíbil nějaké zajímavosti o filmu, tak například hlavní roli
neměl hrát původně Rami Malek, ale Sascha Baron Cohen, kterého
určitě znáte z filmů jako Borat nebo Diktátor. Samotným členům kapely
se to nelíbilo, protože by z filmu vzniklo něco nepřístupného, a to nikdo
nechtěl. A nejen právě Sascha Baron Cohen nebyl součástí filmu, ale také
původní režisér Bryan Singer nedokončil jeho produkci, protože často se
stalo, že nepřišel ani na natáčení a místo něj film dotáčel Dexter
Fletcher, ale na konci v titulcích je jako režisér uveden právě Singer.
A poslední zajímavost je ta, když Rami Malek ve fimu zpívá, jedná se
o kombinaci tří hlasů, a to jak Ramiho, zpěváka Marca Martela
a nahrávek kapely Queen.
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Doufám, že máte chuť si alespoň poslechnout nějakou píseň této kapely
a pokud vás film zaujal, zajděte si do kina, nebo si můžete počkat do
6. 3. 2019, kdy bude oficiálně na DVD. A jak je u mých článků zvykem,
děkuji za dočtení až sem.

https://kulturawplot.pl
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Kola pro Afriku
Markéta Čudová a Simona Tomisová

Je 12:30 a my právě vyrážíme ze školy na prohlídku hlavního místa pro
sběr kol pro Afriku, do Koblova. Cesta trolejbusem trvá asi hodinu
i s přestupem. Budova není přímo u zastávky, jdeme ještě asi kilometr
pěšky. První věc, která nás překvapí, je místo, kde je tato organizace sídlí.
Bývalá kasárna.
Vcházíme do hlavní budovy, kde na nás již čeká jeden z organizátorů
charitativní sbírky a prohlídka může začít. Nacházíme se v opravně, zde
muži opravují kola, a hlavně třídí součástky, které se dají použít
a mohou být poslány do Afriky. Pán nás seznamuje s organizací a my se
dozvídáme dost zajímavých věcí.
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Procházíme dlouhou tmavou chodbou, po jejíchž bocích jsou velké
prostory s již upravenými koly nebo s koly čekajícími na opravu. Mnoho
součástek je využíváno jako náhradní. Některá kola jsou určena i na
prodej, pokud nesplňují podmínky pro africký terén.
„Kolikrát je vypravován kontejner s koly do Afriky?“ ptáme se.
„Kdysi jsme kontejnery posílali dvakrát ročně, ale teď posíláme jeden za
rok.“
Díky nově vymyšlené strategii se teď vejde do trajektu jednou tolik kolik
než před několika lety. Cesta je dost nákladná a vyjde okolo 70 000 Kč za
trajekt. Lidé, kteří tam pracují, jsou většinou ti, kteří si těžko hledají
práci, nebo je z nějakého důvodu nechtějí zaměstnat.
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Jdeme dál, a to do druhého patra, zde vidíme opět po bocích chodby
kola, tentokrát ta, která jsou volně na prodej a lidé jejich koupí přispívají
na provoz organizace. Po prohlídce budovy přecházíme do vedlejší. Tam
se kola skládají, aby se zredukovalo místo na trajektu. Jelikož se kola
převáží rozložená, je nutné je dát v Africe opět dohromady a k tomu jsou
vyškolení mechanici. Není jich bohužel moc, protože zaškolení jednoho
člověka vyjde na 3 500 Kč.

V Africe děti dostávají tato kola na vyžádání. Ti, kteří bydlí nejdál od
školy, což někdy může být i kolem 20 kilometrů, mají přednost
a dostávají kola jako první.
Je konec prohlídky a také velká zima, a proto se jdeme ohřát teplým
čajem a je čas vyrazit na autobus. Odcházíme se spoustou nových
informací a dobrým pocitem.
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Pohled do zrcadla minulosti
Mája Šímová
“To za našich dob jsme bývali úplně jiní.”. Ona slavná věta, kterou každý
slyšel od svých rodičů a prarodičů asi milionkrát, a ještě několikrát ji
určitě uslyší. Ale co naši učitelé? Jací byli v době, kdy studovali? Byli tak
vzorní, jak to požadují po nás? Pár z nich jsme položili 2 otázky.
1. Jaký jste byl/a student? Byl/a jste spíše “šprt” nebo “rebel”?
2. Co byl váš oblíbený zážitek a největší průšvih?
UPOZORNĚNÍ: Učitelé byli za své činy už tak dostatečně potrestáni, tak si
z nich neutahujte a vůbec si z nich neberte příklad.
PhDr. Tomáš Caloň
1.

2.

Neřekl bych, že jsem byl šprt, ani rebel ne. I když je pravda, že
jsem si jednou v Kenvelu koupil tričko s nápisem REBEL, které
bylo přes celá prsa, a hrdě jsem ho nosil. Řekl bych, že jsem
školu nebral na lehkou váhu a prostě studoval. Ale když občas
vyznamenání nevyšlo, tak jsem si z toho rozhodně nedělal
těžkou hlavu.
Průšvih. Tak to vím přesně. V primě jsme se dvěma spolužáky
zničili výkresy a kulisy, které maturanti vyrobili na majáles.
Učitelka během hodiny výtvarné výchovy odběhla pryč a my
se začali z nudy nahánět po třídě, nějak jsme neřešili, že těmi
špinavými papučemi šlapeme po všem, co se ve výtvarně suší
na zemi. Když se ta profesorka vrátila, málem dostala mrtvici
a měla pěnu u úst (skoro jsme o ni měli strach, protože už
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dlouho přes důchod přesluhovala). Pak už přišla domů
v obálce důtka třídního učitele. Oblíbených zážitků bylo asi
více, exkurze a výlety. Na lyžáku v hotelu Tetřev v Mostech
u Jablunkova (tehdy jsme ve 14 letech "pařili" ve společenské
místnosti v teplácích na Backstreet Boys a Šmoulí diskotéku),
pak cykloturisťák na Pálavě (kdy jsme kradli hrozny na vinici
a pili svá první piva), nakonec úžasná "maturitní Praha" s naší
milovanou třídní profesorkou... Byly ale i výjimečné zážitky,
např. sledování hokeje v Naganu v roce 1998, šokující byly
útoky 11. 9. 2001, o kterých jsme další den celé hodiny
hovořili, největším zážitkem bylo nakonec asi maturitní
zkoušení. Na maturitní den se nikdy nedá zapomenout. Rád
bych ten čas někdy vrátil. Aspoň na pár dnů...
Ing. Petra Nováková
1. Ani jedno. Když jsem se zeptala sama sebe, jaký jsem byla na
střední škole student, první, co mě napadlo: dívka na kole.
2. Výuka na gymnáziu mě moc nezajímala, ale vždy jsem plnila,
co bylo potřeba. Vzpomínám si, že jsem seděla ve 4. lavici
u okna a pozorovala vojáky naproti v kasárnách, kluky na
školním hřišti a přemýšlela jsem, kam odpoledne pojedu na
kole. Průšvih jsem na střední neměla, ale na základce jsme se
v 6. třídě dostali k zápisníku známek třídní učitelky a dvojky
jsme přepsali na jedničky. Naštěstí se to obešlo jen
s napomenutím třídní učitelky.
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Mgr. Eva Mikulíková
1. Já jsem byla spíše "šprt", ale takový zdravý, normální. Musela
jsem se učit hlavně do matematiky, fyziky a deskriptivy.
Deskriptiva, ta mi skutečně nešla, prostě nemám prostorové
vidění. Ale jazyky mně bavily, hodně jsem četla, chodila do
divadla, na výstavy, takže nějaký přehled jsem určitě měla.
2. Dodnes vzpomínám na svá studentská léta. Společně jsme
trávili se spolužáky spoustu chvil, chodili na pivo, do divadla,
kina, na koncerty Jarka Nohavici nebo jezdili na chmelové či
bramborové brigády. To jsou zážitky, které vám nikdo
nevezme! Byli jsme mladí a tuto etapu života si uměli řádně
užít. Průšvih ve škole??? Nevím. Měla jsem vždy hranice. Ale
jednou jsme na gymplu zamkly se spolužačkami školníka
Šimona do sklepa, když si šel pro kompot. Byl na nás protivný,
tak co.... Nastalo vyšetřování, ale dodnes nikdo nic neví, tak
tiše. Pst.
Mgr. Bc. Viktor Csölle
1. Student jsem byl takový, řekl bych, klasický. Musel jsem se
učit. Hlavně mi šly a jdou logické věci. Měl jsem problém
s paměťovým učením, ale když jsem si ty věci mohl odvodit,
bylo to super. Proto dnes učím matiku a fyziku, a ne dějepis.
2. Zážitků z dob studií je hodně. Většinou to byly super zážitky,
ale občas i ty negativní, protože to k životu patří. Byl jsem rád
za školní partu a největší kamarády mám ze základní školy. Co
se týče průšvihů, byly to takové drobnosti, které provázejí
studenty i dnes. Pozdní příchody, zapomínání věcí a pozdější
16

omlouvání absence. Tím, že jsem byl na hranici vyznamenání,
nebyla to žádná hrůza a drobnosti mi procházely.
Mgr. Kateřina Csölleová
1. Měla jsem vždycky samé jedničky, stále jsem se hlásila, nikdy
jsem si nenapsala tahák, …
no a teď vážně. Měla jsem
daleko do šprtky i do rebelky. Myslím, že mě víc než učení
zajímali kluci. Samozřejmě mě bavily jazyky, co jsem
nesnášela, byla fyzika. Hodiny byly pro mě čirým utrpením,
rozhodně by mě tehdy nenapadlo, že si vezmu fyzikáře.
2. Zážitků je hodně. Zažili jsme nejrůznější skvělé akce, třeba
jsme si secvičili jen tak pro sebe ve třídě Mrazíka, kdy jeden
spolužák hrál trojroli (Ťapku, sáňky a kocoura). Vtipná byla
scéna, kdy Ťapka jede na saních a kocour utíká za nimi.
Na průšvih si asi raději nevzpomínám.
Mgr. Hana Skalská
1. Myslím si, že ani jedno. Mívala jsem vždycky vyznamenání,
ale doma jsem se nikdy moc neučila. Snažila jsem se být
aktivní v hodinách a psát si poznámky. Měla jsem však hodně
zájmů: volejbal, angličtinu, turistiku, lyže, chodila jsem do
filmového klubu, divadla.
2. Jednou jsme se spolužáky odešli před poslední hodinou
z výuky. Půlce třídy odpadla hodina a někteří nás začali
přesvědčovat, abychom taky odešli domů. Chtěla jsem (ještě
s pár dalšími) zůstat, protože jsme nechtěli mít problémy
a chtěli jsme se něco nového naučit, ale řekli jsme si, že když
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už je většina pryč, budeme loajální, a odešli jsme. Ti, kteří
celou akci vymysleli, nakonec donesli omluvenky od lékaře.
Třídní učitel jim ale omluvenky neuznal. Nakonec jsme si
museli hodinu nahradit a všichni ještě nasbírat 100 kg papíru,
pokud jsme nechtěli mít dvojku z chování. To by tehdy
znamenalo, že bychom nemohli jít studovat na VŠ.
Mgr. Zdeňka Zamazalová
1. Ráda jsem se učila, a tak jsem měla vyznamenání a maturitu
na samé jedničky. Ale zároveň jsem dělala balet, hrála
divadlo,
chodila
do
pěveckého
sboru,
jezdila
z Havířova do Ostravy do jazykové školy a také jsem celý
čtvrťák randila se svým manželem a měla čas i na kamarádky.
Jenom si člověk musel svůj den dobře zorganizovat.
2. Nejoblíbenější zážitky byly návštěvy divadla a největším
průšvihem bylo, když jsme naší ruštinářce kolektivním
rozhodnutím vyhodili z okna obrovský svazek klíčů, které si
v naší třídě zapomněla. Nepřiznali jsme, co se s nimi stalo,
i když jsme byli po škole. Od té doby se jako učitelka snažím
nenechat na stole nic důležitého (třeba učitelský blok) a klíče
mám školní a domácí.
Mgr. Táňa Waliszewská
1. Ve škole jsem byla asi spíše šprt. I když to slovo nemám ráda.
Byla jsem zodpovědná, nechtěla jsem mít špatné známky,
takže jsem se na testy a zkoušení učila. Na ZŠ moc ne, tam to
nebylo potřeba, ale potom na střední ano, zejména
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matematiku, protože ta byla můj nepřítel. Ale měli jsme
úžasnou paní profesorku Lučanovou. Byla skvělá. Uměla
naučit, byla s ní sranda a byla nesmírně tolerantní k těm,
kterým scházelo logické myšlení. Samozřejmě dnes by to bylo
složitější, vzhledem ke státní maturitě.
2. Co se týče zážitku, tak to byla asi každá Garden Party, kterou
jsme ve škole měli, něco jako naše vánoční akademie. Já jsem
velmi stydlivý člověk, i když to tak nevypadá, ale možná právě
účinkování na každé Garden Party mi s ostychem pomohlo.
Průšvihář jsem nebyla, ale stalo se nám ve třetím ročníku, že
jsme se na sportovním kurzu ztratili. Byly jsme tehdy dva páry
a dodneška nám není jasné, jak se nám to povedlo, když jsme
šli ve skupině 40 lidí! Každopádně jsme večer dorazili na
základnu, zrovna když všichni večeřeli. Spolužáci se potutelně
usmívali, zato tělocvikáři byli zjevně naštvaní, i když je
podezřívám, že to, že jsme chyběli, zjistili, až u té večeře.
Mgr. Kamil Krček
1. Pro spolužáky šprt a pro mé rodiče rebel.
2. Mým nejkrásnějším školním zážitkem byly mimořádné zimní
uhelné prázdniny 8. - 29. ledna 1979. Největším průšvihem
byly každodenní povinné okružní procházky o velké přestávce
po chodbě s loupákem a nugetou.
Děkuji všem učitelům za to, že se s námi podělili o své zážitky
a příhody. Doufám, že mě za to později nepošlou do pekla a nechají mě
odmaturovat. :))
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Vídeň
Mája Šímová
Byl pátek 30. listopadu asi tři čtvrtě na pět ráno. Ospalí (ale i tak
natěšení) studenti se v tuto nekřesťanskou hodinu pomalu scházeli na
parkovišti před ostravským kulturním domem. “Guten Morgen! Jsme
všichni?” Poslední kontrola a můžeme jet na výlet do krásné předvánoční
Vídně.
Po příjezdu nás přivítala sice zima a studený vítr, ale koledy, světýlka
a vůně punče to všechno zachránily. Naše první zastávka byla na trzích
před vídeňskou radnicí. Poté jsme se někteří šli podívat do císařské
klenotnice na korunovační klenoty, někdo zase zavítal do Rakouské
národní knihovny staré přes 600 let. Následoval asi dvouhodinový
rozchod, který jsme si užili v centru, kde jsme mohli vidět jednu
z dominant Vídně, Katedrálu svatého Štěpána, nebo Vídeňskou státní
operu. Žaludky naplněny, velká červená mašle vyfocena, jízdenka na
metro koupena. Můžeme pokračovat. Nemohl chybět krásný zámek
Schönbrunn. Trhy tady mají ještě pohádkovější atmosféru než v centru.
Procházka s punčem (jak jinak než alkoholfrei) po zámecké zahradě byla
kouzelná. Promrzlí až na kost jsme postupně naskákali do autobusů
a hurá směr nákupní centrum G3 Gerasdorf. Celý náš výlet jsme zakončili
v Primarku. Tam jsme utratili zbylá eura za dárky a jeli jsme domů.
Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat paním profesorkám
Baluškové, Dorazilové, Langrové a Koubkové za to, že program
zorganizovaly a celý den s námi vydržely.
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Studenti CeR v Brně
Klára Dubská
Dne 18. ledna se studenti cestovního ruchu vydali na letošní Veletrh
cestovního ruchu v Brně. Cestu s nimi podnikli také páni profesoři Krček
a Bárta. Již od brzkého rána to nevypadalo na teplý den, ale nikdo se
nedal odradit špatným počasím a v hojném počtu započala naše cesta do
Brna.
Při příjezdu byla první a myslím si, že i nejčastější reakce: „Kde jsou
přechody?“ Kolem nás se hemžily tramvaje, autobusy a lidé, kteří
samovolně přecházeli přes cestu. Hned poté, co jsme si upřesnili srazy,
jsme se vydali do hlubin Brna, každý po své ose. Nenápadným
pozorováním jsme odhalili tajemství tamních neviditelných přechodů.
A to zní: „Přejdi na druhou stranu a nenech se něčím přejet.“
V tomto druhém největším městě naší země ani GPS nepomohla,
a tak se cesta za jídlem změnila na poznávací pěší túru po ulicích města.
Po krátkém posilnění se několik lidí rozprchlo okouknout ještě pár
obchůdků a zbytek se začal psychicky připravovat na cestu, která vedla
směr brněnské výstaviště. Trefit na tramvajovou zastávku
a najít tu správnou „šalinu“ bylo kupodivu lehké. Jízdu tramvají máme
natrénovanou z Ostravy, zvládli jsme ji perfektně.
Když se všichni sešli před výstavištěm, stačilo koupit vstupenky a najít
ten správný pavilon. Uvnitř bylo možno zhlédnout mnoho firem
nabízejících své výrobky či služby. Velkou atrakcí zde byl Hotelbus, ve
kterém se v pohodě vyspí i dvacet lidí, a mohou tak podniknout
dobrodružnou cestu např. okolo Norska. Unaveni z celodenního
putování jsme se s nulovými ztrátami vrátili v klidu a míru do Ostravy.
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Konkurent 1. máje
Benedikta Krůželová

Připravte si čističe vzduchu, love is in the air.
Komerční období lásky je tady, v Kauflandu jsou slevy na čokoládičky,
plyšáci zachraňují zkrachovalá hračkářství, přenosné pohlavní choroby
mají pré. Jak se láska oslavuje ve světě? Podívejme se z Česka na západ,
východ, jih i sever, jak oslavují 14. února…

Kanada
Láska má ráda bály, večírky, školní i profesionální divadelní představení.
Něžnější stránku ráda ukazuje cliché formou přáníček, růží, čokolád
a bonboniér.

Jižní Korea
Valentýna se zmocnily ženy, které dávají mužům čokolády
a bonboniéry jako symbol lásky. Kromě Ferrero Rocher jsou z nějakého
důvody oblíbeny značky Twix a Chupa Chups. Někdo rád čokoládu,
někdo rád lízátko.
White day (화이트데이) (14. března) – role se prohazují, muži
obdarovávají ženy. Název pochází z doby, kdy nejoblíbenější dárky
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byly bílé, od čokolády po spodní prádlo, dnes jsou ale akceptovatelné
všechny barvy.
Black day (블랙데이) (14. dubna) – symbolický svátek pro všechny
singletony. Žádné marketingové tahy, tradice, ani oslavy nečekejte, např.
jezení ‘černých nudlí‘ (자장면) je dnes už většinou považováno za
depresivní fake news.

Jihoafrická republika
Pláže, festivaly, týden dlouhé párty. Neoslavuje se vztah, ale láska.
Ať už je jakákoliv, ten pocit si podle Jihoafričanů zaslouží oslavu. Ženy
vyznávají lásku připnutím si jména vyvolené osoby na rukáv.

Arktida
Navzdory chladnému ‚image‘ se Arktida při období lásky přímo…
rozplývá (#globalwarming). Lišky, medvědy, chaluhy, a dokonce ani
lososy vaše láska nezajímá. Koupíte-li vašemu protějšku dárek
v obalu, třiďte.
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Kde trávit chladné dny a večery?
Lenka Fiedlerová
8. únor 2019 – Oldies party
Začátek února můžeme rovnou odstartovat party, kterou pořádá Rádio
Čas v Garage clubu v Martinově. Akce vypukne ve 20:00 hodin v pátek.
Cena základní vstupenky je 100 Kč. Můžete se těšit na různé žánry
hudby, videoklipy. Jako dýdžejové vystoupí Roman Pastorek, Marcel
Woodman a Aleš Škubal.
13.-14. únor – Mandrage
Jedna z nejznámějších kapel České republiky vystoupí v únoru
v Barrak music clubu. Tato plzeňská kapela zahraje nejen své
nejúspěšnější hity (Šrouby a matice, Hledá se žena nebo Tanči, dokud
můžeš), ale také písně ze starších i novějších alb. Koncert začíná v oba
dva dny ve 20:00, vstupenky by měly být stále v prodeji, tak ať to
stihnete!
23. únor – ČEZ City Cross Sprint Ostrava
Našlo by se samozřejmě něco i pro milovníky sportu, tentokrát závod na
běžkách, kterého se můžete sami zúčastnit! Stačí, když se do
21. února zaregistrujete (možná bude i registrace na místě, není to však
jisté). Kromě zaregistrovaných soutěžících budou závodit české
i světové lyžařské hvězdy. Je zařízen také doprovodný program
s jejich účastí. Celá akce se bude konat v DOV, takže určitě dorazte,
myslím, že to bude stát za to. Navíc vstup je zdarma, tak proč ne?:)
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28. únor – Jakub Krouhlík, Moc a síla hypnózy 2
Koho zajímá určitý druh psychologie, je tu pro něj akce jako vyšitá. Bude
zde probíhat praktické využití sugesce, což je ovlivňování myšlení či
představ jedince, využití hypnózy v praxi z řad dobrovolníků v publiku.
Na besedě, která se bude konat v Domě kultury města Ostravy, není
vhodné se hlásit k praktickým ukázkám, pokud máte problémy se
srdcem, berete psychofarmaka, jste v jiném stavu nebo jste konzumovali
alkohol (což se mladších 18 let netýká, že jo).
1.-3. březen 2019 – Knižní festival
Poslední akcí je Knižní festival (může se hodit nám studentům
k povinné maturitní četbě, třeba tam něco ulovíme). Nebudou chybět
autogramiády, workshopy, dětský koutek, besedy, ale hlavně, pokud
budete mít štěstí, podepíše vám knížku oblíbený autor. Číst knihy
můžete na Výstavišti Černá louka tři dny, v pátek, sobotu a v neděli
a na každý den je připravený program pro různé žánry. Třeba v pátek to
budou komiksy, sci-fi a fantasy, v sobotu média a komunikace,
a v neděli na téma Lidská práva a svoboda. Myslím, že by si tu každý
mohl přijít na své. Není na škodu si jednou za čas něco přečíst
a nemusí to být nutně z povinné četby...
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GAY POLITIKA
Nela Dubská

Již od roku 2011 se každý rok koná v srpnu festival Prague Pride
a patří v současné době k největším kulturním akcím. Původně byl
důvodem založení spolku Prague Pride českými LGBTQ+ aktivisty žijícími
v Praze. Festival trvá vždy týden.
Na co se účastníci mohou těšit? Pride nabízí například přes stovku
společenských či kulturních debat nebo duchovních setkání. Také do
Prahy již zavítaly známé LGBT osobnosti, mezi nimi Wir gehen in die
Patisserie i zpěvačka Conchita Wurst. Ulicemi Prahy projíždí i duhová
tramvaj.
Tradičně Pride vrcholí sobotním průvodem. Zúčastněných bývají
desetitisíce. Kdo se průvodu účastní? Členové politických stran,
zaměstnanci firem či rodiče a přátelé LGBT lidí. Veřejně tak lidé vyjádří
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podporu rovným právům bez ohledu na svou sexuální orientaci nebo
genderovou identitu.
Další aktivitou je charitativní běh Fun&Run, který se koná 17. května.
Tento den totiž Světová zdravotnická organizace odstranila
homosexualitu ze seznamu duševních nemocí. V místě akce se také vždy
nachází mobilní laboratoře testující zdarma testy na HIV a syfilis.

www.freshgaymag.cz/cz/news/read/3

https://38/duhova-vlajka-kde-se-vzala/
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Mnet Asian Music Awards
Nela Dubská
Asijské předávání „Zlatého slavíka“ se nese ve znamení propracovaných
show a nuda to rozhodně není. Asiati jsou proslulí svou pečlivostí
a přesností. To je to, co dělá jejich představení výjimečným zážitkem.
Co je u nás Karel Gott nebo Lucie Bílá, v Asii jsou to BTS či Black pink.
Neznáte? Navštivte YouTube! MAMA je významné slavnostní předávání
cen Jižní Koreje, kde jsou oceňováni různí asijští interpreti. Každoročně
díky společnosti CJ E & M si dvě miliardy lidí užívají tuto jedinečnou
událost, jelikož všichni, co něco v asijské hudbě znamenají, se sejdou na
jednom místě. A je to jízda. Během oceňování někteří interpreti
i vystoupí a předvedou tak svůj talent, který bude odměněn.
Většina cen se uděluje umělcům K-popu, některé ceny jsou však
udělovány i jiným asijským umělcům. Slavnostní předávání cen se poprvé
konalo v Soulu v roce 1999. Na MAMA 2018 bylo rozdáno
53 cen. Mezi největší ocenění, které asijští umělci mohou získat, jsou:
album roku, umělec roku, píseň roku a světová ikona. Tři z těchto cen
utržila korejská skupina BTS. Další z těchto cen obdržela skupina TWICE.
Album roku:
Umělec roku:
Píseň roku:
Světová ikona:

LOVE YOURSELF 轉 'Tear' od BTS
BTS
What is Love? od TWICE
BTS

https://www.bandwagon.asia/articles/bts- 1
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Soutěžní jednohubky
Nová logická hádanka! Nejprve řešení z předchozího čísla:
Zadání: MEZINÁRODNÍ ALFABET: NEWTON
(pořadí písmen v mezinárodních abecedách - RU15 D5 GB23 F20 E16
CZ17)

Nová hádanka:
Zadání: KULTOVNÍ
Ema mele maso. Ema mele maso? Co je tohle za krávovinu?!
Fujtajbl vespolek.
Kdo jsi? John Coffey. Jako kafe, ale napsaný jinak.
Pes? Ty máš jméno po psovi? Na toho psa mám spoustu hezkých
vzpomínek.
Ráno nás budí cirkulárkou a v noci hraje na housle. To je viola, Věro.
Nesnáším pondělky!
Přiletěl jsem, abych se vám omluvil, Květuško. Zítra nemohu přijít na
knedlíky.
Odpověď: Celé jméno
Správnou odpověď na hádanku přineste
První úspěšný řešitel obdrží sladkou odměnu.

do

kabinetu

C204.
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