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Úvodník
Nela Dubská

Zdravím!
Právě držíte v rukou první číslo OAOčka v letošním školním roce
a máme spoustu novinek! Redakce nabrala nové rekruty do našich
řad. Připravili jsme si pro vás novou pravidelnou rubriku, teď potěším
spíše hochy, sport. Provedeme vás Halloweenem, připomeneme si,
jak jsme se cítili, když jsme byli „bažanti,“ vzdáme poslední hold
největší české pěvecké legendě. Pro odlehčení se podíváme na
obrázkovou satiru, dovolíme si vás pozvat na různorodé kulturní akce
a zjistíme, že pomocí kamarádovi můžete pomoci úplně někomu
jinému.
Tak s chutí do čtení.
Vaše Neluš
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Být či nebýt v prváku? Toť otázka…
Veronika Mušálková

Můj první pocit, když jsem vstoupila do třídy plné neznámých osobností,
byl jako výkřik do neznáma. Představování, poznávání školy, nová
pravidla, učitelé i studenti, ale to zdaleka není všechno. Být prvákem
znamená, že jste v moři, ale neumíte plavat. Máte štěstí, ale nejste
kominík, takže se vás stále držet nemusí. Vaše známky létají nahoru
dolu, ale nemají křídla.
Škola, na kterou jsme se přihlásili, má své tradice, jednou z nich je tzv.
křest neboli vítání prvních ročníků. Ovšem, když jste noví, o ničem
takovém není zmínka a všichni vám to tají až do poslední chvíle.
Překvapení? V den D hodinu H se dozvíte, že jde o jakousi zábavu
starších ročníků připravenou pro první ročníky. Seběhlo se to tak rychle,
že jsme neměli čas přemýšlet, jak by to mohlo vypadat. Pocit, který jsme
asi všichni cítili, bylo napětí. Všechno to začalo v tělocvičně, kde na nás
čekali čtvrťáci s baseballovou pálkou. Museli jsme se seřadit do pozoru
ke zdi. Alespoň já si připadala jako na vojně. Jezdilo se na kolečkových
židlích s helmou na hlavě, dělaly se dřepy, slalom, nakonec se tančilo.
Bylo vidět, jak si čtvrťáci užívají a vychutnávají naše zmatení. V tuto chvíli
jsme se už těšili, až budeme čtvrťáci a v této tradici budeme pokračovat.
Budeme si to užívat a chudáci noví prváci nebudou nic tušit a budou
stejně zmatení, jako jsme byli my. Další část probíhala v knihovně, kde
jsme měli za úkol rozdělit se do skupin a zarapovat báseň Zlatý kolovrat.
Plnili jsme kvíz o naší škole typu – Jak se jmenuje ředitelka školy? Kolik je
na škole automatů? Tam jsem poprvé spatřila hvězdu hvězd dvojníka
spisovatele Thea Addaira. Na úplný konec jsme šli ven, kde na nás prskali
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ocet a psali fixy, završilo to společné foto v parku. Zde už to bylo takové
odlehčení, všem už spadl kámen ze srdce a všichni byli milí.
Být v prváku zrovna na naší škole znamená zažít dobrodružství a legraci.
Moc vám to přeji, i když je to tady občas jako v mraveništi nebo ve
včelím úle, stmelíte a seznámíte se rychle. Zjistíte, že i vítání prvních
ročníků je opravdu legrace a možná byste chtěli si to projít ještě jednou.
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Den jazyků
Jan Tichánek

V říjnu jsme si opět zopakovali u nás již tradiční Den jazyků pro základní
školy. Celý program započal v aule krásným projevem naší paní ředitelky
a pokračoval přivítáním kantorů v němčině, ruštině, francouzštině,
španělštině a také samozřejmě v angličtině. Po uvítání se žáci rozešli a po
skupinách procházeli učebny, kde pro ně byl přichystán bohatý program.
Čekal je test z obchodní angličtiny, jsme přece jenom obchodní
akademie. Odměnou za dokončený test jim bylo stanoviště
s ochutnávkou zahraniční kuchyně a byl to vskutku nevídaný kulinářský
zážitek. Ochutnali jsme francouzský koláč quiche, sladké německé
dezerty nebo ruské plněné těstovinové taštičky zvané pirožky a mnoho
jiných dobrot. Pochutnali jsme si, ale po koláčích zase do práce. Třídy
byly plné různých vědomostních kvízů v pěti světových jazycích
a žáci základních škol si vedli až překvapivě dobře. Po soutěžích je čekalo
venku na nové školní zahrádce, která je pro studenty v létě dostupná
u pavilonu C, další menší občerstvení. Mezitím studenti netušili, že
diplomy už jsou vytištěné a čekají pouze na své právoplatné vítěze. Sešli
jsme se tedy znovu v aule a vyznamenali nejlepší z nejlepších, kteří u nás
určitě obstáli na jedničku. Vítězům gratulujeme a ostatním moc
děkujeme za účast a doufáme, že si plnění zábavných úkolů užili. Chtěli
bychom také moc poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci
a přípravě oblíbené akce.
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Halloween
Jakub Rozsypal
Milí čtenáři,
rád bych vás informoval o velmi známém a zároveň tajuplném svátku
jménem Halloween.
Jedná se původně o irský svátek, ve kterém se děti oblékají do
strašidelných kostýmů a hláškou „Trick or treat“ (dejte mi koledu, nebo
vám něco provedu) koledují sladkosti. Typickými znaky jsou například
dýně, svíčky, lucerničky, čarodějnice, kočky a další. Mnozí z nás ani
netuší, proč se dýně vůbec při tomto svátku vyskytují. Je to proto, že
podle pověsti má dýně s co nejstrašidelnějším obličejem odhánět zlé
duchy.
Samotné slovo Halloween je zkráceno ze spojení „All Hallows´Eve“ tedy
„předvečer Všech svatých“. Tento svátek každoročně připadá na
31. říjen. Důvod, proč se Halloween slaví, je, aby si lidi připomenuli své
zesnulé předky. Avšak původní záminkou byla slavnost ukončení žní
a příchodu zimy, temnější části roku.
Halloween se tradičním způsobem slaví jen v anglicky mluvících zemích
jako je Anglie, USA, Austrálie nebo Nový Zéland. V ostatních státech se
Halloween připomíná zejména jen svíčkou za oknem, pochodní před
domem nebo tzv. „Halloweenskou party“. V České republice se svátek
vyvíjí pozvolna. Hlavní náplní svátku jsou většinou Halloweenské dny ve
školách či strašidelné noci na zříceninách hradů.
Šťastný Halloweeeeeen!!!
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Karel Gott
Jan Tichánek

V říjnu nás opustila jedna z legend českého kulturně společenského
života. Zemřel zpěvák, příležitostný herec a občasný malíř Karel Gott.
Skladby, jež zpíval v pěti světových jazycích, byly oblíbené po celém
světě. Z jeho života stojí za zmínku, že kromě obrovité řady Českých
slavíků dostal i Medaili Za zásluhy z rukou prezidenta Klause.
K největším hitům určitě bez pochyb patří Včelka Mája, Být stále mlád,
Trezor a mnoho dalších. Když pomineme pestrou kariéru, má čtyři děti,
byl ženatý pouze jednou s Ivanou Gottovou, za svobodna Macháčkovou.
V posledních letech rodinu ale trápila Karlova četná onemocnění, která
na veřejnost příliš nevytahoval. Držel se takto čtyři roky a nakonec
podlehl akutní leukemii.

Úterý 1. října 2019. Takový normální den zabalený do popelavě šedých mraků.
Celá republika vstává do zaměstnání, do škol a jde plnit své každodenní pracovní
povinnosti. Ráno ovšem bylo narušeno zprávou, jež se z počátku ani nechtělo věřit.
Opustil nás Karel Gott. Na této stále zářící hvězdě odrostlo několik generací.
Byla to opravdu dělová rána do našich srdcí, ale naši zemi stmelil, byť na jeden
den.
Děkujeme za všechno a budeme na vás vzpomínat, neboť v našich očích jste
a budete stále mlád. Redakce OAOčka.

dvojka.rozhlas.cz
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Pomůžu mu!
Nela Dubská

JSEM SI ŘÍKALA, KDYŽ JSEM NA CESTĚ ZE ŠKOLY NA TRAMVAJOVOU
ZASTÁVKU VIDĚLA SVÉHO SPOLUŽÁKA KUBU…
Bavil se s takovým zvláštně vypadajícím pánem, ale to nejhorší
spočívalo v tom, že mluvil anglicky. Z hodin vím, že angličtina není
Kubův šálek čaje, proto jsme se rozhodla jednat a zapojila se do
konverzace. Pán zrovna nevoněl, měl na sobě staré špinavé oblečení.
Všimla jsem si zkažených zubů a velkých modrých očí s červeným
bělmem.
Z krátkého dialogu jsem zjistila, že se potřebuje dostat do nejbližšího
obchodního centra, ale neví jak. Potřeboval jízdenku. Jenže kde ji na
Prostorné sehnat? Naštěstí můj kamarád měl v peněžence jednu
navíc a dal mu ji. Ale co teď? Zvlášť, když Kuba musel odjet. Dala jsem
se s tím mužem do řeči. Měla bych se bát, ale něco mi říkalo, že není
takový, jaký je jeho vzhled. Působil pozitivně, ale dost zmateně. Po
pár minutách se mi svěřil. Trpěl rakovinou očí. Měl 15 malých
zhoubných nádorů v oku. Pochází z Jižní Ameriky, z Chile. Tam mu
nedokázali pomoci, proto jel do USA, ale tam také nic. Poté byl i ve
velkých evropských státech. Rusko, Německo, Francie… Nepomohli
mu, až našel malý stát v srdci Evropy. Teprve u nás, našel doktory,
kteří byli schopni ho léčit. To je neuvěřitelné, běželo mi hlavou, vždyť
to není možné. Náš rozhovor zaslechla moje kamarádka Kája. Nejspíš
mě chtěla zachránit, ale když jsem jí řekla, o co jde, rozhodla se,
stejně jako já, mého nového kamaráda doprovodit do Karolíny. Nic se
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nestane, pokud se jednou zpozdíte, ne? Nastoupili jsme do tramvaje
číslo 8. Prozradil nám o sobě spoustu věcí. Třeba, že jeho maminka
hrála na housle a pocházela z Česka, ale umřela, když mu bylo 7 let.
Také prozradil svůj věk. Je mu 76. Bylo vidět, že celou situaci se svou
nemocí bere s nadhledem, když s vtipným podtónem v hlase říkal, jak
je ještě mladý, tak proč by měl umírat. Vždyť má vlastně pravdu!
Vystoupili jsme na Karolíně, zavedly jsme ho s Kájou dovnitř,
vysvětlily mu, co má dělat dál, a popřály hodně štěstí a dlouhý život,
vždyť je ještě mladý. Na rozloučenou nám oběma daroval malý
polibek na líčko. A jak zakončit takové malé dobrodružství nejlépe?
Přece mekáčem! Zvlášť, když Kája zve!
Co říct závěrem… Jsem pyšná na svou zemi, na naše doktory
a nesuďte knihu podle obalu. Nikdy totiž nevíte, čím si ten člověk
zrovna prochází.

13

Nabarvené ptáče
Jan Tichánek

Zvažovali jste film, který by v poslední době stál za návštěvu kina?
Jednoznačně můžeme doporučit Nabarvené ptáče. Mělo by se jednat
o největší zážitek české kinematografie za poslední desítky let.
Snímek byl dokonce nominován na Oscara. Za tento unikátní zážitek
vděčíme režiséru Václavu Marhoulovi. Od Ptáčete nicméně nečekejte
nějaké povrchní pobavení, film vás svým zpracováním rozerve na
několik kousků a ty následně ještě pošlape realistickými, strohými
a drastickými scénami z období druhé světové války. Scénáristé sice
neměli příliš velký rozpočet, ale podařilo se jim do emotivního
příběhu ulovit i hvězdy ze zahraničí. Nejznámější z nich bude zcela
jistě Švéd Stellan Skarsgård, který hrál například v Mamma Mia!,
a Američan Barry Pepper. Recenze jsou velmi smíšené, neboť obsah
snímku je velmi drsný a popisuje vztah mezi hrůzou a krutostí na
jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Za zmínku určitě
stojí, že příběh je adaptací stejnojmenné knihy polského spisovatele
židovského původu Jerzyho Kosińského. Premiéra se uskutečnila na
filmovém festivalu v Benátkách, kde ze sálu dokonce několik desítek
lidí z celkového počtu 1 500 odešlo kvůli zmíněné syrovosti. Ohlasy
jsou kladné, ale spousta recenzentů a kritiků z České republiky i ze
světa bylo mírně na vážkách z častých explicitních sexuálních
a násilných záběrů. Myslím, ale že scény odpovídaly realitě
a atmosféra zcela jistě naplnila očekávání odvážnějších diváků.
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Kam vyrazit v nejbližší době?
Lenka Fiedlerová

Jsem tady opět se nejrůznějšími tipy, kam vyrazit takhle hezky na
podzim. Ať už máte spoustu volného času, nebo naopak nevíte, kam
skočit, neuškodí si čas od času někam vyrazit.
Divadlo
Do Divadla Jiřího Myrona se můžete zajít podívat na představení
Kočky. Jedná se o muzikálové představení, takže pro milovníky hudby
a koček ideální spojení. Milovníkům opery bych nabídla Rusalku
Antonína Dvořáka, která se bude hrát v Divadle Antonína Dvořáka.
Divadlo 12 hraje mimo jiné činohru Opilí.
Kino
Co se kin týče, můžete jít zkouknout třeba Lvího krále, Angry birds 2,
Přes prsty, Rambo: Poslední krev, To kapitola 2, Toy story 4: Příběh
hraček, Zlatokopky nebo Deštivý den v New Yorku.
Koncerty, párty
Z koncertů tu mám v nabídce třeba Ega, který bude ve Fabric clubu
19. 10. 2019 nebo můžete jít třeba na Dalibora Jandu do
Multifunkční auly Gong 30. 10. 2019. Na stejném místě zazpívá
Tomáš Klus, a to 25. 11. 2019. Z jiného soudku tu bude třeba Viktor
Sheen v Koruně Pub 22. 11. 2019. Anebo můžete skočit na Mike roft
Tour, kde bude třeba Calin nebo Stein27 a jsou tady 26. 10. 2019
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v
Brickhouse.
Dušičky
a
Halloween
můžete
oslavit
1. 11. 2019 v Klubu Fabric na Halloween Madness - Taneční párty.
Jídlo
Tady nejspíš kraluje Čokoládový festival, který bude 1. - 3. 11. 2019
na Černé Louce. Další, velmi oblíbený festival, je Oktobeerfest
u Karoliny 11. - 12. 10. 2019. No a milovníci netradičních a exotických
jídel jistě navštíví Extrem food & travel festival v Trojhalí Karolina
26. 10. 2019.
Přednášky, workshopy
Zajímavá bude určitě cestovatelská přednáška Patrika Zouhara:
Západní Kanada – nalehko a téměř bez peněz. Patrik Zouhar nás
provede kanadskou divočinou s minimálním vybavením v Klubu
Atlantik 9. 10. 2019. Na Ostravské přednáškové noci vystoupí
studenti a hosté z akademického prostředí. Bude možnost si
vyzkoušet tematické únikové hry, první pomoc, hlavolamy nebo
různé pokusy. Akce se bude konat na Wichterlově gymnáziu
8. 11. 2019.
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Z nuly až do kvalifikace na olympiádu
Patrik Rošič

Osmnácté Mistrovství světa v basketbalu mužů, které se konalo
v Číně, bylo pro české fanoušky jednou velkou novinkou. Na světové
basketbalové scéně se totiž poprvé ukázala Česká republika! Češi
začali turnaj ve skupině E, kde narazili na Turecko, Japonsko a favority
z USA. Ze skupiny postupovali dva, takže českým basketbalistům
vůbec nevadilo, když skončili druzí v tabulce se ziskem pěti bodů. Češi
a USA postoupili do osmifinálové skupiny K, kde narazili na Řecko
a Brazílii. V této části byli čeští basketbalisté jasní outsideři a málokdo
čekal, že se podaří postoupit do čtvrtfinále. První skupinový zápas
Česko odehrálo proti favorizovaným Brazilcům a po nečekaném
výsledku 93:71 Češi vyhráli a do tabulky si připsali veledůležité tři
body. Následně nás čekal zápas proti Řecku. Národní tým už měl
danou teorii. Kdyby prohráli o víc než jedenáct bodů, už by to na
postup nebylo, nebo kdyby Česká republika vyhrála, slavila by postup
do vyřazovacích bojů. Česko nakonec prohrálo 77:84, ale bylo
nesmírně důležité, že pouze o sedm bodů. Česká naděje ještě žila,
rozhodnout měl zápas mezi USA a Brazílií, protože kdyby Brazilci
vyhráli, měli by víc bodů než Česko. Američané vyhráli 89:73 a Češi
slavili neuvěřitelný postup do čtvrtfinále. V prvním kole play-off ČR
prohrála proti Austrálii 70:82, a tak hrála o páté až osmé místo. Čeští
basketbalisté se umístili na parádním šestém místě před sedmými
Američany. Díky skvělým výsledkům se naši reprezentanti dostali do
kvalifikace na letní olympijské hry. Největší hvězdou týmu byl Tomáš
Satoranský, který hraje v NBA za Chicago Bulls.
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Soutěžní jednohubky
Máte chuť si opět protáhnout mozkové závity? Nová logická
hádanka je tu pro vás! Nejprve řešení z předchozího čísla:
Zadání: Kdo to tady zpívá? Forma odpovědi: Jaromír Nohavica
Slovo jako metafora. Byl bolševik a Rus. Plachta nikdy nechybí.
Nápor u balonků. Ruka pryč. Kolem půjde žoldák. (Názvy písní.)
Nová hádanka:
Výlet
Zadání: Na co jsem měl chuť?
Když jsem v Žilině přestupoval na svůj spoj, již při hlášení
o příjezdu jsem na ni dostal ohromnou chuť. Celou cestu jsem na
ni myslel. Každou zastávku mi ji připomínali. Ani pohled z okna na
majestátné štíty hor mi chuť na ni nezahnal. V batůžku jsem ji
neměl. Byl jsem rozhodnut, že v cílové stanici si ji okamžitě
koupím. Dorazili jsme s pětiminutovým zpožděním a já utíkal ke
stánku s občerstvením. Během dvou minut jsem tam byl a měl
jsem dvojnásobné štěstí. Stánek se za minutu zavíral kvůli polední
obědové pauze, byla tam. Vyšlo to.
Správnou odpověď na hádanku přineste do kabinetu C204.
První úspěšný řešitel obdrží sladkou odměnu.
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