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ÚVODNÍK
Ahoj!
Vítejte u našeho jarního vydání OAOčka.
Časopis se dočkal nového vedení. Doufáme, že se bude
nadále líbit a mít úspěch jako doposud.
Spolu s dalšími redaktory jsme si pro vás připravili
prohlídku hvězd na červeném koberci letošních Oscarů,
řekneme něco víc o čínském kreditovém systému,
zabrousíme do problematiky manželství LGBT párů,
pozveme vás na různé akce, okomentujeme letošní
„fiktivky“ a dokážeme, že i v realitě vám osud postaví
do cesty překážku jako z filmu v momentě, ve kterém
to rozhodně nebudete čekat – a to doslova.
To vše je přichystáno jen pro vás.
Tak ať se líbí a pěkné počtení
Vaše Nela
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VELTRH FIKTIVNÍCH FIREM
JA N

T I C H Á N E K

„Letošní jedenáctý veletrh fiktivních firem nemohu hodnotit
jinak než kladně. Já osobně jej navštívil poprvé a nemohu se
už dočkat dalšího ročníku, kterého se, jak doufám, zúčastním
se svou vlastní firmou.“
Akce podle mého kloubí
spolupráci studentů na
opravdu
zajímavých
projektech s mírnou
rivalitou a podnikavostí.
Co se mi na veletrhu
nelíbilo? Asi jen to, že
vy a vaše peněženka
můžete být mírně paf
z toho, kolik dokážete
utratit za pouhý jeden
jediný den. Mohli jste si
pořídit dům, zajít si do
úžasné a originální psí
kavárny nebo si třeba
zařídit svatbu se vším
všudy. Tak například
moje spolužačka má
díky
této
akci
naplánovanou svatbu i
svatební cestu. Firma
jim připravila vše od
kouzelného
obřadu
v Mikulově až po
nezapomenutelné
líbánky v Sydney.

No není to úžasné?
Mohli jste si třeba splnit
sen a pořídit obrovskou
vilu
na
pláži
ve
Španělsku. Kromě firem
se zde nabízel i úžasný
program
doplněný
pěveckým vystoupením
našich studentek. Musím
říct, že někdy nenechaly
jedno oko suché, neboť
jejich
výstupy
ve
francouzštině
byly
velkolepé.
V úvodní
části veletrhu jsme měli
možnost si vyslechnout
menší proslovy naší paní
ředitelky,
speciálních
hostů
a
učitelů
z ostatních obchodních
škol, a to nejen v rámci
naší republiky. Tradičně
k nám přijeli studenti
a
pedagogové
ze
spřátelených
škol
ze Slovenska a Polska
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Tuto mezinárodní soutěž všichni hodnotili kladně, i přes
velkou konkurenci trhu například v Bratislavě
a Košicích, které pořádají naši kolegové. Dostali jednu
velkou pochvalu nejen my, ale především studenti a jejich
celoroční práce, která se zde mohla prezentovat, nabízet
a vytvářet opravdového podnikatelského ducha.

Veronika Dřezová (studentka 2. B)

Jaké máš z letošního veletrhu dojmy?
Z veletrhu mám dobré dojmy. Zdá se mi menší než minulý rok,
ale dá se tu lépe orientovat.
A jak na tebe studentské firmy působí?
Asi záleží, jaká firma. Některé mi přijdou, že si s tím dali práci
tak na dvě hodiny a některé si podle mě dali tu práci opravdu
velkou.
Máš dnes mezi firmami nějakého favorita?
Ano mám. Je to Lucky café a mají tam opravdu výbornou kávu.
Ještě se tě zeptám, s čím podnikáš?
Já se svou partou podnikám v rozvážkové službě. Jmenuje se Až
do domu. Rozvážíme lidem, kteří nemají čas, například jídlo
z ověřených farem.

Ing. Sylva Sládečková (vedoucí odboru školství
a sportu MMO)

Jaké máte z letošního veletrhu dojmy?
Mám velmi dobré dojmy. Jsem tu poprvé, takže nemám s čím
srovnávat, ale kvalita je výborná, studenti jsou skvělí a myslím si,
že je to dobrý zážitek pro nás pro všechny.
Jak na vás působí studentské firmy?
Studentské firmy na mě působí velmi dobře. Dokonce je znám
z běžné praxe. Studenti mají výborné nápady a možná by měli
spolupracovat se skutečnými firmami. Firmy, které fungují každý
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den stejně, by tak byly obohaceny o něco nového. Nějaké nové
podněty, technologie nebo prvky, které vaše generace zná.
Máte dnes mezi firmami nějakého favorita?
Favorita úplně nemám, ale líbila se mi teď slovenská firma, která
nabízí pobyty. Firmu mají perfektně napojenou právě na nové
technologie a fungují na sociálních sítích.
Vytkla byste něco letošnímu veletrhu?
Nevytkla bych vůbec nic. Chtěla bych, aby se zapojovaly více
i základní školy, abyste právě vy středoškoláci mohli navázat
něco jako mentorství například nad osmáky a deváťáky. Takže
na to se těším, že dojde k většímu zapojení i těch mladších
studentů pod 15 let. Přece jenom už v 16 letech můžete reálně
podnikat.

Mgr. Aneta Krakovková-Raděvičová (Krajský
úřad)

Jaké jsou vaše dojmy?
Jaké jsou mé dojmy? Musím ocenit perfektní organizaci. Pak se
mi líbí, že se zde žáci a studenti aktivně prezentují a vidím v tom
velký smysl, protože praxe je důležitá a tato zkušenost může
nastartovat i budoucí dráhu podnikatele.
Jak na vás studentské firmy působí?
Myslím, že jsou perfektně připravené. Někteří jsou kreativnější,
někteří zase méně, ale celkový dojem je velmi pozitivní.
Za co byste letošní studenty pochválila, nebo co
jim vytkla?
Určitě bych vytkla telefony v ruce. (Smích)
Váš favorit mezi firmami?
Favorita nemám. Líbí se mi několik firem, ale vyloženě přímo
někomu nefandím a nechám to spíš na odborné porotě.
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Studentky z Košic

Jaké máte z letošního roku dojmy?
Já si myslím, že velmi dobré, veletrh nás velmi oslovil. Je tu velká
konkurence, líbí se mi všechny stánky, každý má něco do sebe,
každý je výjimečný a něčím jiný.
Jak na vás působí studentské firmy?
Jsou velmi nápadité, ale nemyslím, že jsou moc originální, co
chodíme po veletrzích, často se opakují, není tu žádný extra
nápad.
Je něco, co byste vytkli, nebo pochválili na
letošním veletrhu?
Tak konkrétně mě oslovila kavárna, mají pěkný stánek, ale
kaváren je hodně. V Košicích bývá 60 firem a u vás jen 35.
Celkově se nám však líbí.
A s čím podnikáte vy?
Podnikáme s kokosy a s jejich zpracováním, chceme dokázat, že
kokos je top, že se dá použít na cokoli, třeba kosmetiku,
matrace, ponožky.

Mgr. Šárka Fehérová (ředitelka ZŠ Gen. Janka)
Jaké máte dojmy, co byste vytkla, a naopak co
vidíte pozitivního na letošním veletrhu?
Dojmy jsou velice pozitivní, protože se rozrůstáte a těch fiktivních
firem je opravdu čím dál tím více, jsou daleko propracovanější. Co
by se dalo vylepšit, netuším, s naší školou se chceme zapojit příští
rok.
Máte zde nějakého favorita?
Ne, zatím, ne, líbí se mi všechny, chci si je ještě znovu
prohlédnout. Zajímá mne i konference, kde jsou informace celkově
o firmách.
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Ing. Liana Pírová (OA Polárna, Košice)

Jaké máte dojmy z letošního veletrhu?
Nevytkla bych asi nic, jsme tu po počtvrté, a kdybych měla
porovnat, je tady o hodně více firem, než když jsme tu byli poprvé,
a je to pestřejší. Je se stále co učit jeden od druhého, jsou zde
krásné stánky.
Máte zde nějakého favorita?
Mám, dokonce dva. Velmi se mi líbí Kavárna pro psy, ještě jsem
tento nápad neviděla, jsem taky příznivcem pejsků, mám totiž
doma dva. A ten druhý, nevím, jak se přesně jmenuje, ale
myslím, že Přímo do domu, jedná se o donášku domů bez plastů.
To je náš stánek, jsme velmi rádi, že se vám líbí.
Uznávám třídění odpadů, to je velmi dobrý nápad. Také krásný
stánek mají Košičanky s kokosy.
Jak byste hodnotila práci vašich studentů?
Máme tu dvě firmy, Renty five a Šatník benefit a stále mají co
učit.
Dokážete porovnat tento a košický veletrh, na
kterém bylo údajně 2x více firem?
Na košickém určitě nebylo tolik firem, bylo jich méně než tady.
Více jich bylo v Bratislavě, ale právě, že jich tam bylo tolik, bylo
to zdlouhavé a pro žáky únavné. Zde v Ostravě je to dobře
zorganizováno, je zde dobrá atmosféra, a proto jsme sem rádi
přijeli.

Ing. Martin Klepek, Ph.D. (Slezská univerzita)
Jsem na veletrhu fiktivních firem úplně poprvé, jsem
extrémně překvapený a nečekal jsem, že to bude mít takový
rozsah, ale hlavně kvalitu. Stánky jsou krásné, mnohé
nápady mě upoutaly. Líbí se mi, že studenti chodí mezi
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návštěvníky a snaží se je lákat, umí se prodat. Organizace
je báječná, myšlenka je super, měla by pokračovat, ideálně
růst ještě dál.
Mgr. Alena Danielová (Moravskoslezské
inovační centrum)
Jak na vás veletrh působí?

Jsem tady poprvé a po 20 letech jsem vlastně na půdě
obchodní akademie. Studovala jsem OA, zažila jsem tam
první fiktivní firmy a tady je to úplně něco jiného, takže
jsem fakt dojatá a překvapená, jaký to má vývoj. Mladí lidé
nám předvádějí, že se už něco naučili, a jde jim to výborně.
Takže já to jenom podporuji a budeme rádi, když budeme
moci být u dalšího rozvoje fiktivních firem, a když aspoň
třetinka
z toho vyjde, budu nadšená. Takže doopravdy gratuluji,
úžasná záležitost.
Děkujeme moc. Vy sama jste jako studentka
podnikala a byla na nějakém veletrhu fiktivních
firem?

Jako studentka ne, já jsem si to vyzkoušela neúspěšně až
v dospělosti. O to víc mě to ranilo, samozřejmě jsem si
myslela, že to na první dobrou všechno zvládnu. Je pravda,
že jsem si vůbec neověřovala konkurenci, že co nabízím já,
nabízí dalších tisíc lidí a v mém malém městě Bohumín,
minimálně dalších deset jiných lidí. Takže doopravdy má
smysl si nechat poradit, vyzkoušet si to, jinak je to pak
o ztrátě motivace a taky určitých finančních prostředků, což
je škoda, protože ty by se daly využít na jiné, chytřejší
podnikání.
Moc děkujeme za váš čas i zajímavé postřehy.
Pěkný den.
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Děkujeme všem milým hostům za rozhovory,
názory i slova chvály, která nás velmi povzbudila.
Těšíme se, že se po roce na veletrhu opět uvidíme.
(Hosty vyzpovídali Pavlína Kusová a Jan Tichánek.)
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PONOŽKOVÝ DEN
P E T R

K U C H TA

Možná jste si před pár dny všimli u spousty lidí, že mají dvě různé
ponožky. Tito lidé zrovna nezapomněli na tu druhou z páru, ale
společně se připojili k oslavám Světového dne Downova
syndromu, který právě připadá na 21. března. Asi se ptáte, proč
zrovna 21. 3.? Je to proto, že Downův syndrom je způsoben
přebývajícím chromozomem 21. Často se také mluví o trizomii
21. chromozomu. Normálně má totiž každý člověk chromozomy
dva, osoby s Downovým syndromem mají tři, proto to datum.
Proč vlastně ponožkový den? Existuje více důvodů. Jako jeden
z nich se uvádí, že každá rozdílná ponožka symbolizuje rozdíl
mezi osobami zdravými a osobami trpícími touto vadou. Dalším
důvodem, proč si vzít dvě rozdílné ponožky, je, že když se přiloží
patami k sobě, tvoří písmeno X. A právě chromozom X je
označením pro již výše zmíněný 21. chromozom.
Pokud se budete chtít dozvědět více o tomto dni prostřednictvím
sociálních síti, doporučuji hledat na #leavenoonebehind.
A samozřejmě příští rok, kdo bude mít chuť se přidat a podpořit
tuto skvělou akci, určitě neváhejte, domluvte se s kamarády
a hurá do ponožek! Děkuji za přečtení článku a všem přeji klidný
zbytek školního roku a nám maturantům hodně úspěchu
u zkoušek.
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LGBT A MANŽELSTVÍ
JAN TICHÁNEK
NEDÁVNO
JSEM
NA
FACEBOOKU
VIDĚL
ČLÁNEK,
ZE
KTERÉHO
MĚ
ZAMRAZILO.
NEMYSLEL
JSEM
SI,
ŽE
V
CIVILIZOVANÉ
ZÁPADNÍ
SPOLEČNOSTI
DOKÁŽE
NĚKDO
MLUVIT O DRUHÉM KVŮLI JEHO ORIENTACI,
VZHLEDU NEBO ETNIKU JAKO O POSTIŽENÉM…
OPAK JE ALE PRAVDOU. ČLOVĚK, KTERÝ MĚ
DONUTIL
NAPSAT
TENTO
ČLÁNEK,
JE
DOKONCE
POSLANECEM
PARLAMENTU
ČR,
OSOBA S VLIVEM, JEŽ BY NÁS MĚLA V RÁMCI
SVÉHO MANDÁTU REPREZENTOVAT.

Takto
dopadlo
hlasování
sněmovny,
ve
kterém
se
rozhodovalo, zda bude návrh
danou schůzi mít vůbec na
programu. Měli bychom si položit
základní otázku. Když našim
zákonodárcům nezáleží na lidských
právech, není něco špatně? Návrh
by dle mého názoru měl obsadit
titulní stranu v programu, neboť
jde o zákon, který může ovlivnit
desítky tisíc lidí. A to už podle mě
za něco stojí. Projednávat novelu o
právech zvířat je samozřejmě také
důležité, ale ne v porovnání s právy
občanů a obyvatel České republiky.

Je lhostejné, zda budou hlasovat
pro nebo proti, ale je důležité to
vůbec projednat. Nezpochybňuji
práci
a povinnosti poslanců,
nicméně této novele by měli dát
přednost
před
běžnými
záležitostmi své pracovní náplně,
ze které těží spoustu výhod. Jaké
výhody? Plat 76 245 Kč,
poslaneckou imunitu a indemnitu.
To jsou jedny z benefitů, jaké může
vykonavatel zákonodárné moci
pobírat. Jak jste si jistě všimli,
celkem 77 poslanců se zdrželo…
To je u tématu tak důležitého podle
mě nepřípustné.
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ČERNÁ PERLA OSCARŮ 2019
N E L A

D U B S K Á

ŽIJEME V DOBĚ, KDE JE MOŽNÉ VŠE. ZKUSILI BY
SI NAŠI RODIČE CHODIT V TEPLÁCÍCH DO ŠKOLY,
MÍT ŠÁTEK OVÁZANÝ PŘES ČELO, ČI NA DŮKAZ
METALOVÉ
VÁŠNĚ
OVĚSIT
SE
ŘETĚZY?
PŘEDSTAVA JE TO ZAJÍMAVÁ. NEJVĚTŠÍM
DŮKAZEM OTEVŘENOSTI DNEŠNÍCH DNŮ JSOU
OUTFITY
CELEBRIT
NA
NEJRŮZNĚJŠÍCH
PŘEDÁVÁNÍ CEN.

Určitě si vybavíte pestré barvy, různé tvary, nebo
neuvěřitelné rozměry dámských rób a šatů, (Lady Gaga
a její šaty z masa), ale kdo na letošních Oscarech byl pro
mě nezapomenutelný? Billy Porter jméno jeho.
14
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Neznáte? Nevadí, já do teď také ne. Jedná se o herce
narozeného v Pittsburghu. Má skvělou kariéru, manžela
a už leccos vyhrál, například Zlatý glóbus za nejlepší
mužský herecký výkon. Za mne předčil všechny ženy
jeho elegantní černé šaty. Ano, čtete dobře. Pro
srovnání, koukněte sami. Můžete jej srovnat s pár jinými
fotkami.
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SNĚHURKA V TĚŠÍNĚ
K L Á R A

D U B S K Á

Bonjour mes amis, v pátek 1. března 2019 se
francouzštináři z třídy 2. E vydali reprezentovat svou
úžasnou francouzštinu do Českého Těšína na čtvrtý
ročník festivalu "Je sais faire en français" / "Umím
francouzsky." Aula českotěšínského Gymnázia Josefa
Božka, kde se vše odehrávalo, se zaplnila milovníky
francouzštiny. Festival je určený všem příznivcům
tohoto
libozvučného
a
nádherného
jazyka
z širokého okolí s chutí podělit se o své nadšení
s ostatními. Po úvodním slovu ředitele gymnázia
Tomáše Hudce začal velice pestrý program plný
písniček, skečí, pohádek, a dokonce i velmi povedená
lekce francouzštiny pro začátečníky. Naše třída zde
hrála pohádku Blanche-neige et les sept nains / Sněhurka
a sedm trpaslíků.
Při zkoušení pohádky jsme se ve škole mnohokrát
nasmáli a užili si legraci při vymýšlení děje. Dalo nám
ale hodně práce vypilovat scénku tak, aby bylo vše, tak
jak má být, okouzlující princ na svém věrném oři,
krásná princezna, trpaslíci se svou chaloupkou, zlá
královna a samozřejmě i její kouzelné zrcadlo. Já
osobně jsem velmi ráda, že jsme se takové akce mohli
zúčastnit. Měli jsme možnost si obohatit slovní zásobu
a procvičit si konverzaci, která je důležitá pro všechny
cizí jazyky, je těžké mluvit tak, aby všichni dobře
porozuměli, a právě proto jsou takovéto zkušenosti jako
mluvení před publikem velice užitečné. Za celou naši
skupinu bych jen chtěla shrnout, že jsme si celý den
užili a těšíme se na další ročník tohoto úžasného
festivalu. Au revoir.
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
K A RO L Í N A

S A L A Č OV Á

Každý rok s odbitím půlnočního zvonu v noci na
8. března nastává Mezinárodní den žen. Tento svátek
mnoho lidí odbude pouhým koupením květiny či
čokolády, avšak málo z nich si uvědomuje jeho pravý
význam. Proč vlastně obdarováváme své drahé
polovičky, maminky, kamarádky a kolegyně?
Mnoho z nás si svátek spojuje s někdejší komunistickou
propagandou, ale opak je pravdou. Kořeny dne žen
sahají do roku 1908, kdy se v ulicích New Yorku sešlo
několik tisíc žen. Tyto odvážné demonstrantky
požadovaly zkrácení pracovní doby, zvýšení platu, ale
především volební právo. V Evropě byl den žen
zaveden o dva roky později než v USA, roku 1910. 8.
březen se jako Den žen ustálil až mnohem později, a to
po první světové válce. Hlavním aspektem byl protest
konaný v Petrohradě 23. února roku 1917. Dle
gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen,
a proto byl tento den ustanoven jako Den žen.
A jak oslavila tento den třída 2. E? Ráno si z postýlky
přivstala o půlhodiny dříve a vydala se do světa
s jediným úkolem – najít ty nejkrásnější květiny pro naše
milé učitelky. Následně byly tulipány předány mužské
populaci třídy, ti byli vysláni na nekonečnou cestu plnou
zmateného pobíhání po škole a hledání jejich vyvolené.
A jak to dopadlo? Všechny kytičky našly nový domov
a vykouzlily mnoho úsměvů na rtech.
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Srážka jako z filmu
Říkáte si, že věci, co se dějí ve filmech, se
vám nikdy nemůžou stát? Patřím mezi vás,
ale nikdy neříkej nikdy, znáte to…
Byla středa, první hodina, paní profesorka
Pavelková a písemka z účetnictví. Zatím nic
moc romantika, že? Probudila jsem se do
sychravého začátku dne. V klidu piju svůj oblíbený čaj,
no stress, kouknu na hodiny, 7: 10. Ujela mi tramvaj, no
stress. Počkat! Tramvaj?! Samozřejmě, s ledovým klidem jsem
si nevšimla, že jsem zaspala. Bylo mi podezřelé dnešní
jednoduché vstávání, ani přemlouvat jsem se nemusela…
Vyběhnu kopec a nastoupím do první tramvaje, nesmím
přijít na písemku pozdě! Spokojeně jedu, sluchátka v uších, až
uvidím budovy obchodů poblíž Prostorné, vystoupím
a poběžím do školy. No, dejme tomu, že bych se o to
pokusila, kdybych nenastoupila do mně dodnes neznámé
tramvaje, která jela do centra, nikoli ke škole. Ztratila jsem se
někde uprostřed Ostravy. Čas mi jasně dal najevo, že nejspíš
nestihnu první hodinu. Super. Vystoupím kdesi a jdu na
zastávku směr zpátky kamkoli, kde to znám.
Už tak dost naštvaná jsem čekala na tramvaj. Najednou do
mě někdo silně vrazí. „Promiň, neviděl jsem tě.,“ byla slova, která
jsem slyšela z vrchu. Jak jako neviděl?! Nejsem tak malá! To
snad není pravda. Více zlosti jsem v sobě ještě neměla.
Rozhodnu se tedy mladému muži rázně vysvětlit jeho chybná
slova a vyjmenovat, co všechno mne bolí. Podívám se
nahoru. Velké modré oči. Světle hnědé vlasy. Atletická
postava. Došla mi slova. Jen na něj zírám. On se na mě usmál
a řekl: „To je ale škoda, že jsem tě neviděl.“ Tak jestli mi předtím
došla slova, teď mi mohou diagnostikovat němotu. „Ještě
jednou se ti omlouvám, jsi v pořádku?“ Civím na něj s otevřenou
pusou do O. Kývnu, že jsem. V ten moment mi vůbec
nevadilo, že klíční kost i rameno děsně bolí. Nakonec jsem ze
sebe vykoktala, že spěchám do školy a že už musím jít.
Poslední jeho slova byla „Tak snad se ještě někdy zase potkáme.“
A pak že romantické filmy nejsou pravdivé.
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ČÍNSKÝ KREDITOVÝ SYSTÉM
M A R I E

M AT Ě J KOV Á

Představte si, že za své chování získáváte body, které
později rozhodují, zda si koupíte auto nebo dokonce
rozhodují o tom, jaké zaměstnání si můžete či nemůžete
dovolit. Že to zní hloupě? Ano, všem lidem mimo
čínskou politickou scénu.
Divákům seriálu Black Mirror může být tohle šílenství
docela povědomé. Na základě jednoho z dílů, kde jsou
lidé hodnoceni podle svého chování, se rozhodl
pracovat i prezident Číny Xi Jinping. Nejspíše velký
fanoušek seriálu, protože se chystá zmíněný díl převést
do reality. Systém již v Číně využívají, ale do plné
platnosti má přijít v roce 2020.
Jak by měl fungovat? Čína je ryze komunistický stát,
takže je pro něj opravdu výhrou, že vám umožní pouze
to, co vám umožnit chce. Místo toho, aby vás hodnotili
vaši spoluobčané, bude vás hodnotit stát samotný
pomocí CCTV kamer, kterých je dohromady v Číně
přes 450 milionů. Představte si, že by tento sytém
fungoval u nás a hodnotil by nás třeba Andrej Babiš.
Hell no.
Každý občan má přiděleno 1 000 bodů ke svému
občanskému průkazu a jeho hodnotu může zvyšovat
nebo snižovat na základě svých činů. Zvýšit své
hodnocení může například recyklací, darováním krve,
placením včas nebo chválením vlády a prezidenta (jak
překvapivé). Naopak ke snížení hodnocení vede třeba
přecházení na červenou, kouření na zakázaných
místech, kritika vlády nebo dokonce kontakt s lidmi,
kteří mají nízké hodnocení.
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Čím vyšší máte ohodnocení, tím lepší podmínky pro
život. Například, pokud máte hodnocení vyšší než
5 hvězdiček, můžete si dovolit lepší byt, lepší práci nebo
výhodnější půjčku. Pokud je vaše hodnocení nižší,
budete společností brán jako někdo méněcenný a vaše
podmínky pro život budou výrazně nižší. Například
vám nebude ani umožněno vycestovat nebo pořídit si
byt.
A co je nejhorší? Můžou vám dokonce zpomalit
internet. Už z tohoto důvodu, bych na červenou fakt
nechodila.
Co si z toho vzít? Buďme rádi, že žijeme v České
republice a že pan prezident Miloš Zeman nezná seriál
Black Mirror. Myslím, že pak by v naší milované
republice nemohl skoro nikdo nic.
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
L E N K A

F I E D L E R OV Á

Co si budeme povídat, sociální sítě jsou neskutečný
zabiják času. Člověku se to ani nezdá, že na internetu
a vůbec na mobilu či na čemkoliv jiném tráví spoustu
času. Když se dnes někoho zeptáte, jestli má nějaký ten
účet na internetu, většinou vám odpoví, že ano. Ovšem,
jsou i tací, kteří účet nemají, a nechápu, proč se na
dotyčného někdo dívá skrz prsty. Takový člověk, co
nemá Facebook či Instagram a další, je ve své podstatě
"chráněn" třeba před různými, životu zbytečnými
informacemi. Můžou to být například nějaké kauzy mezi
známějšími mladými lidmi (ne politiky třeba), nebo
přehnané řešení různých životních stylů a všelijakých
komunit. To ale neznamená, že by člověk neměl být
o věcech informován, samozřejmě čeho je moc, toho je
příliš.
K čemu sociální sítě jsou, asi nemusím úplně rozebírat.
Ale co je na nich tak zajímavého, že je má teď víceméně
každý? Je to tady hlavně o komunikaci, sdílením fotek,
videí, ale i taky názorů, postojů k různým situacím, a tak
dále. Díky těmto věcem lidé získávají své sledovatele
a podporovatele. Jenomže tady kolikrát nastává jeden,
ale přece jen docela zásadní problém. A to je zneužívání
toho počtu lidí. Tohle se spíš týká slavnějších,
známějších a vlivnějších osobností. Tito lidé ne
využívají, ale zneužívají svůj vliv. Místo aby sdíleli
užitečné a důležité věci, sdílí to, že dělají problémy,
podporují věci, které by úplně lidé vidět neměli,
především malé děti, které nemají na internetu a už
vůbec ne na sociálních sítích co dělat. Ne nadarmo mají
být od 13 let, už jen proto, že mladší publikum zas tak
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dobře neví, co je vhodné sdílet a co ne (i když, ani
někteří starší to asi úplně neví, už jen proto, co od
takových lidí můžete vidět).
Malé dítě, když vidí svůj vzor, bude ho napodobovat.
Ale ono si ještě neuvědomí, co je dobře a co ne. Tady
by zas člověk mohl oponovat, ať si rodiče ohlídají, co
dělá a sdílí jejich dítě na internetu (a pokud to
nedejbože ví, a podporuje je ho v různých hrůznostech,
jako je například TikTok..., tohle nechám bez
komentáře), ale ani rodiče dítěti zas tolik nezabrání.
Leda změnit heslo od WiFi, zrušit data, zabavit
všechno, na čem se dá být na internetu.
Sociální sítě ale taky využívají také různé firmy
a podniky nejen k propagaci, ale třeba různým soutěžím.
Tady si člověk musí dát pozor, jestli to nejsou například
různá vyskakovací okna a stránky, že jste něco vyhráli.
Z 99 % to bývají viry, takže na nic takového neklikat.
Pokud se přece jenom chcete přihlásit do nějaké té
soutěže, udělejte to spíše přes nějaké ověřené stránky,
firmy a podniky.
Abychom toto téma nějak uzavřeli, je třeba si uvědomit,
že to, co sdílíte na internetu, tam bude napořád. I když
to smažete. Dobře si rozmyslete, co budete dávat ven ze
svého soukromí, protože se vám to může pěkně
vymstít. Dávejte ven to, za co se nebudete stydět,
ohlídejte třeba i mladší sourozence, informujte se,
buďte na sociálních sítích, ale i choďte ven, protože
přece jenom pohyb je taky hrozně důležitý. A pokud
jste na síti, surfujte opatrně!
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ULTURNÍ AKCE ANEB…

KAM VYRAZIT TENTO
MĚSÍC?
MÁJA ŠÍMOVÁ

Někteří neví, kam prvně skočit, někdo uvažuje, jak se
rozkrájet a jiný zase přemýšlí, co se svým volným časem.
V tomhle článku najdete pár tipů, kam v Ostravě zajít na
dobré jídlo, do divadla nebo kam za pohybem.

Jídlo: Fæncy Fries
Myslím, že FF asi všichni
znáte, ale i tak je musím
zmínit. Když před dvěma
lety dva mladí kluci začínali
s konceptem
hranolek
s domácími dipy, nikdo
nečekal, že to bude mít
takový
úspěch.
Kromě
hranolků mívají i různé akce
jako bude zrovna 3. dubna
Maso & Hranolky, kdy se
bude podávat trhané hovězí
maso v bulce s chimichurri
omáčkou a salátem. Jinak
moje oblíbená kombinace
jsou hranolky posypané
chedarem s original dipem.
Doufám, že jsem všem

přivolala slinu a co nejdřív si
zajdete pro svůj kornout
téhle
bramborové
dokonalosti.

Kultura:

Jako každý rok se 17. května
koná oblíbená studentská
akce Majáles. Právě ten
ostravský
je
jeden
z
posledních
větších
majálesů, který připravují
samotní studenti. Letos ale
bude trochu jiný než
v předchozích letech. Celá
akce se totiž z Dolní oblasti
Vítkovic přesunula zpátky na
původní místo, a to na
Slezskoostravský hrad. Mezi
hlavní interprety patří třeba
Ben Cristovao, Mig21, Paulie
Garand nebo Poetika.
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Fasta pasta

Skromný podnik v centru
Ostravy s bohatou nabídkou
nudlí jak ve slané, tak i sladké
variantě. Fasta Pasta není
otevřená dlouho, ale postupně
si získává své zákazníky. Mezi
oblíbené varianty patří nudle
s mákem nebo se špenátem
a masem.

na
trampolínách
můžete
vyzkoušet třeba parkour. Nově
bude 4. dubna trampolínový
svět HopJump v Dolní oblasti
Vítkovice. Tady se můžete
klidně vžít do role spidermana,
cítit se jako ninja nebo si zahrát
basketbal na trampolíně.

Romeo a Julie

Příběh dvou mladých lidí, kteří
jsou do sebe zamilovaní, ale
jejich rody se navzájem
nenávidí. Romeo a Julie patří
mezi
nejznámější
dramata
Williama Shakespeara. Kdo
moc nemusí klasické divadlo,
může tuto hru zhlédnout ve
formě
muzikálu
v ostravském Divadle Jiřího
Myrona. Herecké, pěvecké
i taneční výkony jsou skvělé.
Nutno však podotknout, že
některé části jsou oproti
originálu lehce upravené.

Sport Trampolíny

Jaro je tady, a pokud jste ještě
nezačali s “od pondělí začínám
hubnout”, tak je načase oprášit
kola, brusle a běžecké boty.
Pokud jste člověk aktivní, ale
tohle je pro vás už ohraná
rutina,
zajeďte
si
do
trampolínové arény. V ENHA
FREESTYLE si kromě skákání

25

OAOčko

SOUTĚŽNÍ JEDNOHUBKY
Nová logická hádanka! Nejprve řešení z předchozího čísla:
Zadání: KULTOVNÍ: SHELDON COOPER
(Kultovní „hlášky“ byly ze známých filmů. První písmena
jejich názvů vytvořila výraz BAZINGA.)

Nová hádanka
Zadání: Kdo to tady zpívá?
Slovo jako metafora.
Byl bolševik a Rus.
Plachta nikdy nechybí.
Nápor u balonků.
Ruka pryč.
Kolem půjde žoldák.

Forma odpovědi: Jméno a příjmení

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