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ÚVODNÍK
Nela Dubská

Zdravím!
Tak jsme zase o rok starší a Oaočko vám i v tomto roce
přináší spoustu zajímavých článků. Které to jsou? Ohlédneme
se za školní Vánoční akademií, dozvíme se, jaké jsou
silvestrovské zvyky napříč světem, zhodnotíme čerstvé Mistrovství
juniorů v ledním hokeji a dokážeme si, že komedie plná omylů
nemusí být vždy ta Shakespeara. Pěkné počtení a mnoho
úspěchů v roce 2020!
Vaše Nela
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GOLDEN GLOBES
Nela Dubská

Všichni známe prestižní cenu, která je udělována každým rokem
v lednu. Kdo dostane Zlatý glóbus, má předpoklad získat
i další prestižní cenu, stává se tak například předzvěstí Oscara.
Nebyla by to Amerika, kdyby se jednalo pouze
o televizní a filmové ceny. Nejdiskutovanějším tématem, dokonce
diskutovanějším než samotná ocenění, jsou a vždycky budou šaty.
Podívejme se spolu na ty nejzajímavější letošní róby. Prohlédněte si,
jak se například vyfešákoval Brad Pitt v porovnání s jinými slavnými
muži či nejkrásněji oblečené ženy. Kdo vás nejvíce zaujal? V čem
byste se rádi prošli po červeném koberci?
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MADISON VE VÍDNI
Veronika Mušálková

Na Mikuláše odjely dva plné autobusy našich studentů do
Vídně. Ovšem nebyl to ledajaký výlet, jel s námi i náš
americký host, Madison. Pokud vás zajímá, jestli má ráda
Vánoce nebo jak se jí líbilo ve Vídni, směle pokračujte ve
čtení.
Madison, máš ráda Vánoce?
Vánoce jsou jedny z mých nejoblíbenějších svátků. Jsem ráda,
že to můžu oslavit jinou cestou, když žiju v Česku.
V Americe nemáme vánoční trhy, proto je fajn, že můžu
prozkoumat ty, co jsou tady, a zažít české Vánoce.
Jak se ti líbila Vídeň?
Miluju Vídeň! Nikdy jsem nenavštívila Vídeň ani Rakousko,
takže jsem ráda, že jsem to mohla zažít s naší školou. Město je
staré, krásné a plné kultury. Zvlášť mě těší, že jsem ho navštívila
v době slavných vánočních trhů.
Ochutnala jsi kinderpunsch?
Dala jsem si kinderpunsch, byl vynikající. V Americe máme
podobný nápoj, ale ten má v sobě jen jablka. Rakouský mi
chutnal, protože měl více ovoce a příchutí.
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Která část Vídně se ti líbila nejvíce?
Myslím, že mým oblíbeným místem byl první trh, který jsme
navštívili. Už vím, proč se mu v angličtině říká Viennese Dream
Christmas Market, bylo to jako v pohádce. Tolik zajímavých stánků!
Líbilo se prohlížet si je a přemýšlet nad tím, co si chci koupit,
dekorace byly nádherné. Doufám, že se tam budu moci podívat
někdy znovu.
Děkuji za rozhovor.
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VÁNOČNÍ AKADEMIE 2019
Jan Tichánek

Po dvou letech netrpělivého čekání je zpět naše velkolepá show,
která ani letos nezklamala a nabídla barvité herecké výkony,
talentované zpěváky, tanečnice a mnoho dalšího. Studenti naší
akademie se letos zcela jistě překonali a sebe sama dostali na
vrchol svých možností. Mezi vystoupeními diváci mohli vidět
parodovanou scénku na jeden z českých nekonečných seriálů,
živé historické obrazy, moderní tance a samozřejmě velice
důvěryhodné ukázky z vyučování naší školy. Ze zákulisí mohu
opravdu potvrdit, že někteří učitelé a především návštěvníci,
mezi kterými seděli i bývalí absolventi této instituce, zcela jistě
poznali autentičnost simulovaných hodin.
Dost bylo školy… Hurá na prázdniny! A co se o takových
volných dnech obvykle dělá? Přece cestuje! O tom publikum
přesvědčila třída 3. E, jež všechny vzala s sebou na cestu kolem
světa a přiblížila obecenstvu místní kulturu a obyčeje pomocí
tance. Sladkou tečkou byla třída 1. S, která nás všechny nesmírně
dojala a dostala emocionálně vypjatou a romantickomelancholickou písní do předvánoční nálady.
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SILVESTR VE SVĚTĚ
Jakub Rozsypal
Silvestr je den veselých oslav, který vítá příchod nového roku.
Ve světě se datum slavení může radikálně lišit, a to hlavně v zemích,
které se řídí lunárním kalendářem. Například v Íránu slaví tamní
Peršané Nový rok až 21. března, zatímco v Evropě nebo Americe
se slaví 1. ledna.
Hlavní náplní silvestrovského dne je trávení času s rodinou nebo
přáteli, popíjení alkoholu či pojídání různých dobrot.
O půlnoci se většinou odpalují petardy nebo barevné ohňostroje,
které v minulosti měly odhánět zlé duchy a očistit tak daný dům od
neštěstí. Nutno připomenout, že silvestr je v České republice
a v mnoha dalších státech všedním dnem, a proto oficiálním
svátkem je Nový rok.
Co se týče silvestrovských tradic, po celém světě je jich mnoho.
Možná až trochu bizarní tradici mají Dánové, kteří vždy vylezou na
židli, a jakmile odbije půlnoc, skočí ze židle přímo do nového roku.
Tato tradice se zcela liší od našeho klasického přípitku dobrým
sektem.
Mně jen zbývá vám popřát
vše nejlepší do nového roku
a doufám, že jste poslední
den roku 2019 pořádně
oslavili!
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MS JUNIORŮ V LEDNÍM HOKEJI
Patrik Rošič
Ostravu, také některými lidmi přezdívanou jako město sportu,
čekaly v roce 2019 dvě velké sportovní akce světového formátu. Po
parádním MS v para hokeji, kdy Ostrava vytvořila historický rekord
v celkové návštěvnosti, přišla na řadu další velká událost. Třetí
největší město České republiky hostilo na přelomu roku po
dlouhých dvaceti pěti letech MS juniorů v ledním hokeji. Druhým
pořadatelským městem se stal Třinec a bylo jasné, že
Moravskoslezský kraj bude mít o svátcích jasno. Odehrálo se třicet
jedna utkání s celkovou návštěvností 173 474 diváků. Turnaj byl
rozdělen do dvou skupin. Skupina A se odehrála v Třinci, ve které
hrálo:
Švédsko,
Švýcarsko,
Finsko,
Slovensko
a Kazachstán. V ostravské skupině B hrála: Kanada, USA, Rusko,
Česko a Německo. Co se týče diváků, této kategorii dominovali
Češi, kteří však v krajském městě měli velké konkurenty. Do
Ostravy totiž přijelo více než 3 000 Kanaďanů, a tak o atmosféru
v největší hale v kraji bylo postaráno. MS vyhrála Kanada, když ve
finále porazila po velkolepém obratu Rusko, třetí pozici obsadili
Švédové.

ČESKO – RUSKO 4:3
Češi první utkání odehráli proti favorizovanému Rusku. Hodně
vyrovnaný zápas sledovala vyprodaná hala. Rusové hráli takticky
a dostávali se do větších střeleckých šancí. Paradoxně však do
vedení šel český národní tým. Hosté pokaždé dokázali vyrovnat, ale
Češi zase stihli včas odskočit aspoň o jednu branku. Varaďovi
svěřenci nakonec udolali ruskou Sbornou, a tak si čeští mladíci
nadělili k Vánocům překvapivé vítězství. Největším šokem bylo
zranění Jakuba Lauka, který dohrál již po šesti sekundách na ledě.
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ČESKO – NĚMECKO 3:4
Snad jediný zápas, kde bylo Česko favoritem, který nevyšel. Němci
ukázali svou sílu v individuálních akcích a trestali skoro každou
chybu. Češi sice zdárně dotahovali, jenže když přišel snižující gól,
Německo rázem odskočilo na rozdíl tří branek, a to na výsledek 1:4.
Po inkasovaném gólu zvýšila Česká republika tempo a Němce
přehrávala. Na obrat však bylo zaveleno pozdě. Češi stihli
dotáhnout pouze na konečný výsledek 3:4, a tak začaly obavy, jestli
se reprezentanti dostanou do čtvrtfinále, nebo budou hrát o udržení
v elitní skupině.

USA – ČESKO 4:3
Šlo pomalu ale jistě do tuhého. Skupina A byla nesmírně zamotaná,
do čtvrtfinále se mohl dostat kdokoliv. Amerika jako favorit utkání
si měla dojít pro pohodovou výhru. To se však nenastalo. Češi hráli
ze všech sil a odměnou jim bylo dokonce vedení 2:1. Američané
však ukázali, kdo je pánem na ledě, a v druhé třetině zápasu otočili
na 3:2. Postup do play-off se vzdálil. Přišla třetí perioda a s ní
i vyrovnávací gól. V Ostravar aréně vypukla velkolepá radost, kdy se
tribuny doslova houpaly. Američané si vzali možnost trenérské
výzvy a po zkontrolování brankové situace gól neuznali pro
nedovolené bránění brankáře. Z následné přesilovky padla regulérní
branka a prodlužovalo se. Druhý cenný bod si připsal soupeř ze
zámoří.

KANADA – ČESKO 7:2
Po zaváhání Němců bylo jasné, že Češi postoupí do čtvrtfinále.
Proti Kanaďanům čeští junioři neodehráli moc dobré utkání. Do
play-off Česká republika šla z posledního postupového místa.
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ŠVÉDSKO – ČESKO 5:0
Následovalo play-off, ve kterém se v Ostravě setkali čeští mladící
proti švédským. Hráči tří korunek využili dlouhou přesilovou hru,
kdy byl český reprezentant vyloučen do konce utkání. Ve zbylých
třetinách vsítili Švédi další góly a závěr utkání už si pohlídali. Česká
republika tak padla už v prvním kole play-off a na domácím turnaji
obsadila sedmé místo.

sport.aktualne.cz
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TO BYLO DIVADLO!
Karolína Salačová

NOVÝ ROK A JÁ SI ŘEKLA, VYTÁHNU RODINU VEN ZA
NĚJAKOU TOU KULTUROU. VZALA JSEM SI ZE ŠKOLY PÁR
LÍSTKŮ PRO SEBE A SVOU RODINU NA DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ HABAĎŮRA. AČKOLIV MI NÁZEV NIC
NEŘÍKAL, VĚŘTE MI, ŽÁDNÝ JINÝ HRU NEVYSTIHNE
LÉPE.
PRO
MĚ
TO
BUDE
DO
KONCE
NEZAPOMENUTELNÁ, SNAD MI SHAKESPEARE ODPUSTÍ,
KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ, NA NIŽ BUDU JEŠTĚ DLOUHO
VZPOMÍNAT. PTÁTE SE PROČ?
Začalo to nevinně. Doma se společně chystáme, protože se nemůžeme
dočkat, až jako rodina zase jednou někam vyrazíme. Výsledek stál za to!
O čem komedie byla, psát nebudu, chtěla bych psát o tom, jak
i herci mají špatný den. Znáte efekt motýlích křídel? Vylíčila bych to
podobně. První chyba přišla, když jeden z herců zapomněl svůj text, od
tohoto momentu šla celá hra takzvaně do kytek, ale aktéři byli stateční
a z každé další chyby si dělali legraci, to se musí uznat. Korunní situace
nastala, když papuče jednoho z představitelů omylem zasáhla divačku
v hledišti. Jako pomstu za toto trauma jimi způsobené mohla dívka
hodit onu obuv na herce zpět.
Celé představení bylo jedno velké vtipné faux pas, které vlastně nemělo
chybu. Hercům se za jejich výkon dostalo oprávněným dlouhým
ovacím ve stoje. Musely to být pro ně opravdu nervy.
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POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Veronika Mušálková

NEVÍTE, JAK SI UDRŽET VÁNOČNÍ NÁLADU I PO
VÁNOCÍCH?
Zajděte si do kina na novou komedii Poslední aristokratka. Věřím,
že se za nimi rádi ohlédnete a s nadšením se budete těšit na další.
Film režíroval Jiří Vejdělek podle námětů knih Evžena Bočka.
Zaujal mě tím, že se natáčel na čtyřech zámcích a my jako diváci
můžeme nahlédnout do zámeckých zákoutí, kam se při běžné
placené prohlídce nedostaneme. Rodina hraběte Kostky (Hynek
Čermák výjimečně nehraje drsňáka) se vrací po letech z USA zpět
do svého sídla do Čech a návrat do polorozpadlého zámku není
snadný. Asi nejvíc mě pobavily vtipné hlášky a nezapomenutelné
zpěvy hypochondrického opraváře (Pavel Liška). Myslím si, že
komedie mohla být víc nabitá zajímavými dějovými kličkami, přesto
jsme si pěkně rozehřáli své bránice. Neváhejte do kin zavítat, neboť
takové Vánoce na zámku jste ještě nezažili!
imdb.com
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KDE STRÁVIT CHLADNÉ ZIMNÍ DNY?
Lenka Fiedlerová

Milí kulturní čtenáři,
máme tu opět další zpestření zdlouhavých nudných zimních dnů. Můžete
zajít do divadla, třeba na nějakou komedii. Skočte po nějakém filmovém
zážitku, zajděte si někam na koncert, přeneste se v duchu na vzdálená
místa.
Ať už vás nohy či srdce vedou kamkoliv, následujte to, vykupte
vstupenky a pořádně si užívejte. Protože odpočívat je důležité a od toho
jsem tu teď já, takže enjoy!
Divadlo
Divadelní sezóna je v plném proudu, můžete se v průběhu zimních dnů
podívat do divadla. Třeba na Kočky, Dokonalou svatbu nebo Donaha!
v Divadle Jiřího Myrona. V Domě kultury města Ostravy se hraje
například Saturnin, Bludný Holanďan nebo taky komedie Jak zabít
komika.

Kino
Hned ze startu února se můžete těšit na premiéru Birds of prey
(podivuhodná proměna Harley Quinn). Od poloviny měsíce na The
King's Man: První mise, Sonic the Hedgehog (Ježek Sonic) a Volání
divočiny. V březnu nás čekají Little Women (Malé ženy), Neviditelný
muž, A Quiet Place 2 (Tiché město 2) a taky dlouho očekávaná
Legenda o Mulan.
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Koncerty, party
V únoru nám zahrají Mandrage (29. 2.), Vojtěch Dyk
& B-Side Band v Ostravar Aréně (29. 2.). Edith Piaf (The show)
bude vystoupení v Plato Platforma (pro současné umění) 28. 2. Hned
na začátku března 4. 3., v DKMO vystoupí samotný Freddie Mercury.
Samozřejmě, bohužel sám Freddie nevystoupí, ale bude to Freddie –
concert show, kde bude účinkovat například Rudolf Hrušínský. Kdo ale
bude skutečný, nebo spíš skutečná, je Aneta Langerová, která rovněž
vystoupí v DKMO 25. 3.

Přednášky, workshopy
Co se týče přednášek v DKMO, můžete se hned 3. 3. jít podívat na
jednu od fotografa Pavla Svobody Napříč Jižní Amerikou, kde se
dozvíte o sedmiměsíční cestě ve dvou lidech po 5 zemích Jižní
Ameriky. Další přednáška v Kulturním domě města Ostravy bude 10. 3.
Patrik Dekan: Kanada, která vás obohatí o zajímavosti hlavně z oblasti
přírody druhé největší země na světě.
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SOUTĚŽNÍ JEDNOHUBKY
Minulá záhada pořádně zamotala hlavy mnohým řešitelům, ale našli
se i ti úspěšní, kteří ji vyřešili. A tady je nová. Nejprve řešení
z předchozího čísla:
Zadání: Na co jsem měl chuť?
Forma odpovědi: Horalky Sedita

Nová hádanka:
Zadání: Ekonomicko-literární

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