0

1

Na úvod úvod
Michaela Kaczmarková, šéfredaktorová

Nový čtenáři i staří známí,
prvním úvodním slovem v tomto školním roce bych ráda
přivítala letošní první ročníky. Dobře už bylo,
drahouškové. Vítejte na střední škole.
My, sirotci školního časopisu, jsme velmi rádi a můžeme
jen děkovat, že si nás adoptovala paní profesorka
Kateřina Csölleová. Kromě korektury jsme jí přidělili
status „sluníčka“, které svým úsměvem a novým
pohledem otevírá prostor k nápadům. Čekají nás změny,
vážení… Donald Trump je prezidentem USA.
Jako školní časopis přicházíme i s novou výzvou. Nenoste
si nás domů, studenti. V tomhle jsem velký pokrytec,
protože již mám slušnou sbírku výtisků. Navíc musíte
připustit, že vy se k nim nostalgicky nevracíte.
V opačných případech čtěte tady, nebo buďte tak poctiví
jako paní Kiszová a zavčasu OAOčko vracejte. Přece jen
jsme žádané zboží!
Moje vanilkové rohlíčky milující maličkost vám za celou
redakci přeje usměvavý den, originální počtení, barevný
konec listopadu, energické a voňavé adventní období,
šťastné a veselé prázdniny (což, je žáky nejlépe chápané
označení pro vánoční svátky). Že je brzo? Asi preferujete
jiný obchoďák než my.
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První dny na střední aneb OA
z pohledu „bažanta”
Mája Šímová

Je 1. září a z nočního stolku každého školou povinného
se ozývá zvuk budíku, jenž se snaží nás dostat z říše snů.
Začíná nový školní rok a s ním i nová etapa života,
obzvláště nás, prváků. Nikdo neví, co od nové školy
čekat, co a jak bude probíhat a jak bude vypadat skok
z toho nejstaršího deváťáka, ze kterého mají ostatní žáci
na škole respekt, na nejmladšího prváka, který je starším
pro srandu.
Postupně se všichni scházíme před třídou a mezi sebou
se pomalu seznamujeme. Hodinky ukazují 8:00 a všichni
už netrpělivě vyhlíží nové třídní učitele. A je to tady –
začíná první hodina na střední škole. Hodina utekla
stejně rychle jako celý první a dokonce i druhý den.
Přichází nový týden a s ním i slavnostní začátek školního
roku, který jsme oslavili v divadle, kde někteří z nás viděli
poprvé paní ředitelku a ostatní spolužáky z jiných tříd.
Celý týden probíhal v duchu seznamování s vyučujícími,
školou a novými předměty. Ovšem pátek byl i přesto
něčím speciální. Jak si většina z vás určitě dobře
pamatuje, na začátku prvního ročníku jste museli projít

3

uvítacím ceremoniálem, vítáním prváků. A my nejsme
výjimkou. Jelikož spousta z nás má kamarády a známé ve
vyšších ročnících, byli jsme docela vyděšeni tím, na co
nás upozorňovali (třeba, že budeme celí politi vodou
apod.). Když se tak na to dívám zpětně – nebylo to zas
tak hrozné, ba naopak. Poznali jsme se ještě o něco víc a
vznikly tak i naše první vtipné historky. Ale to hlavní, stali
jsme se „bažanty“, takže i právoplatnými studenty OA.
Říkáte si, že seznamování už bylo dost? Jestli ano, jste na
omylu. Následujících pár dní nás čekaly adaptační kurzy,
na kterých jsme se
postupně vystřídali
obor po oboru. Dva
dny
plné
her,
legrace,
nových
zážitků a společně
stráveného času na
čerstvém vzduchu
v prostředí krásných Beskyd. Co víc si přát?
Všechno bylo hezké, ale jednou musel přijít čas i na
učení. Pro někoho je těžší dostat se zpátky do módu
učení a soustředění, pro někoho lehčí. Někdo na začátku
nasbíral lepší známky, někdo naopak horší, ale věřím, že
nás čekají krásné 4 roky, protože už teď to tady mám
ráda. Chtěla bych za všechny prváky poděkovat, že nás
všichni hezky přijali a doufám, že naše vztahy budou
lepší a lepší.
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20 kg toustového chleba aneb
Nová studentská společnost
Veronika Škopková

Osm lidí, nová pohovka, shozené závěsy a 20 kg
toustového chleba. Zatím krátký popis, jak znovu začala
fungovat studentská společnost.
Asi si říkáte, jak si jíme každou volnou chvíli palačinky a
neplatíme ani korunu. Opak je bohužel pravdou. Hned
na začátku našeho nápadu oživit místnost jsme si určili
pár pravidel. Jedním bylo třeba i neshození závěsů. Jak
správně tušíte, „nepravidlo“ bylo stejně porušeno. Každý
den se chodí pro nejméně kilo šunky a sýra. Všechno
oblečení máme od oleje a prvotní náklady jsme si platili
taktéž sami.
Tuhle nabídku jsme brali jako skvělou příležitost a chopili
jsme se jí všemi deseti! Když jsme otevřeli dveře
studentské společnosti se slovy: „Jen nakoukneme,“
staly se z toho čtyři hodiny plné hadrů, jaru a
přestavování. Ani nevíte, jak moc jsme chtěli začít.
Nejraději bychom už otevřeli na druhý den a ukázali
vám, jak moc nás to baví. Oficiální otevření bylo
stanoveno na pondělí 12. 9. a my se už nemohli dočkat!
Všechny začátky jsou skvělé, dokud není na dveřích od
bufetu napsáno ZAVŘENO. Málokdo může říct, že
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v Makru vyprodal toustový chléb, protože byl v akci.
Nám se to jeden den povedlo.
Příště máte šanci se zapojit i vy. Co na to říct? Máte ruce
a hlavu stejně jako my. Dále stačí obojí alespoň jen
trochu zapojit!
Studentská společnost je pro vás otevřena každé ráno,
velkou přestávku, desetiminutovou přestávku a po škole
také! Tak neváhejte a přijďte, rádi vás uvidíme!
Za celý tým Can you feel..!
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Normandie aneb Žádné mustaches,
Paul na každém rohu, multikultura
a mnohem víc
Benika Krůželová

Jakožto hrdí druháčci jsme se vypravili do země
mustaches, proužkovaných triček a baget. Nebo jsme si
to mysleli. Co nás doopravdy potkalo na cestě do
Normandie a Bretaně? Přečtěte si naše vzpomínky a
strasti, aniž byste museli vykročit nohou z vaší zóny
pohodlí.
Před: běžná rutina – chaos u kufrů, brečící rodiče, šťastní
teenageři, divné mávání před startem autobusu.
Cesta tam: co říct? Všichni se bavíme, posloucháme
písničky, smějeme se, hrajeme hry, čteme knihy. Alespoň
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několik hodin. Po pár hodinách ve stísněném prostoru
s lidmi ve vašem věku si všichni začnete lézt na nervy.
Lidé si stěžují na ztuhlý zadek. Jak já říkám – tvrdší než
z posilování.
Den první: Rouen. Konečně si protahujeme nohy.
Nádhera! Nejvyšší gotická katedrála, jakou jsem kdy
viděla. Opatství Saint-Ouen, muzeum umění, Johanka
z Arku. Náměstí Vieux-Marché a uprostřed sympatický
francouzský kytarista. Nikde nevidíme obyčejný

potravinový obchod. Později jeden takový nacházíme
nedaleko obchodního centra. Někteří z nás si zoufají po
levnějších cenách než 5 euro za housku, i když tarteletky
v pekařství Paul nás lákají bez ohledu na ceny.
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Den druhý: Mont Saint-Michel. Už od pohledu
okouzlující. Snažíme se proplést mezi ostatními turisty
nahoru. Pokud v sobě vyvoláte svou vnitřní sílu a vyjdete

je až nahoru, čeká vás impozantní výhled. Je vidět
opravdu daleko. Během procházky po pláži si nemůžete
nevšimnout linie, kam pravidelně sahá příliv. Moc mušlí
tam ale nenajdete. Zato Cancale má břeh úplně jiný. Je
to nádherné městečko, a když už jste tady, proč byste si
nedali ústřice?
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Den třetí: dnes si připomeneme vylodění spojenců. Naše
první kroky vedou do muzea v Arromanches.
Nepředstavujte si pod tím něco nudného. Pro někoho,
kdo se alespoň trochu zajímá o druhou světovou válku,
je to skvělé místo. Pokud nejste fanda válečné historie,
zamilujete si pláž. Jemný písek, spousta mušlí a
upomínkových obchodů. Po takovém zážitku se musíme
trochu zchladit. Co jiného na zchlazení než

dvacetiminutový výklad o tapisérii? Na závěr dne jsme
navštívili útesy v lázních Étretat. Jako v Rosamunde
Pilcher. A zatímco ostatní obdivovali útesy zblízka nebo
se opalovali na oblázkové pláži, pár bláznů jako já se
rozhodlo vyjít schody ke kostelíku na útesu. Výhled byl
nádherný, sebevražedné fotky se z větší míry povedly.
Francouzi ZBOŽŇUJÍ schody. V těch vedrech jsem je za to
chtěla obejmout.
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Den čtvrtý: Poslední den ve Francii. Naším cílem bylo
odjíždět domů z města Nancy. Další muzeum umění.
Viděli jsme mnoho zajímavých soch a obrazů. A pak
sklápěcí sedačky. Podle štítků jsme poznali, že se jedná
také o vystavený kousek. Všichni musí souhlasit, že
nejlepší byl zrcadlový sál (na fotce). Cesta zpátky:
Usycháme, jíme, usínáme.
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I přestože jsme nebyli v Paříži, zájezd byl nádherný.
Osobně bych ho ani za Paříž nevyměnila. Na to, abych
vyšla několik set schodů, nepotřebuju Eiffelovku. Mají tu
skvělé jídlo, většinou příjemné lidi, chundelaté psy,
spoustu obchodů s oblečením, ale i tak ve Francii
většinou nemají něco úžasného – studenty naší školy.
A na závěr menší dodatek – za skvělé fotky vděčím
fotografce Nele Dittrichové.
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Anglie 2016
Tereza Hinštová a Michaela Chnúriková

Dne 11. září 2016 se v 7 hodin ráno shromáždilo
30 nedočkavých studentů u autobusu směr Anglie. Každý
byl sice sbalený, ale něco nám ještě chybělo. Museli
jsme tedy udělat nezbytnou zastávku v Brně, kde
nastoupila skvělá paní průvodkyně, a mohlo se jet!
Cesta přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii byla
sice zdlouhavá, ale aspoň jsme se sblížili a byli tak ještě
více natěšení na nadcházející týden.
V Anglii nás přivítal nádherný východ slunce a my mohli
vyrazit do ulic přelidněného Londýna. Byli jsme sice po
noci v autobuse unaveni, ale úchvatný Big Ben spolu
s dalšími památkami a Oxford Street nám udrželi úsměv
na tvářích po celý den. Po návštěvě Primarku a
neobvyklého McDonald’s jsme dojeli na místo, kde si nás
přebraly naše náhradní rodinky. Po lahodné večeři jsme
zalehli do měkoučkých peřin a nechali se unášet na
křídlech spánku – jak s oblibou říkala průvodkyně
Zuzanka.
Následující den jsme po báječné snídani dorazili na sraz,
odkud už jsme se vydali do kouzelných ateliérů, kde se
natáčely filmy Harryho Pottera.
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Po několika hodinách procházení jsme nakoupili nějaké
suvenýry v podobě Harryho brýlí či kouzelných fazolí a
s dobrou náladou jsme vyrazili do Camden Town. Tam
panovala skvělá atmosféra, počasí nám přálo a my
strávili odpoledne pohodovým nakupováním v ulicích. Po
dalším skvělém a náročném dni jsme se vrátili zpátky do
rodin a těšili se na další den.
Třetí den ráno jsme jeli do malebného městečka Ely ve
východní Anglii. Zde jsme byli unešení nejen z Elyjské
katedrály, ale i ze samotných uliček města. Ty byly plné
kavárniček, obchůdků s cukrovinkami a podobně.
Celkově působilo příjemným dojmem a nám se ani
nechtělo odejít. Věděli jsme ale, že nás čeká další
destinace, Cambridge. Nešlo ovšem jen o universitu,
kterou si pod tímto názvem většina z nás vybaví. Město
samotné nám otevřelo svou náruč plnými ulicemi,
milými lidmi, obchodním domem, ale i trhy. Utratili jsme
nějaké peníze, popovídali si s místními o nezvykle teplém
počasí a spokojeně jsme se vrátili do autobusu. Přes
optimistickou náladu, která v autobuse panovala, jsme si
ale nemohli odpustit jedinečnou příležitost navštívit
hřbitov amerických vojáků padlých v druhé světové
válce, Cambridge American Cemetery and Memorial,
kudy jsme tiše prošli a den zakončili opět u našich
anglických rodin.
I v poslední den našeho výletu jsme hodně cestovali.
Nejprve metrem, pak pěšky, a tak jsme se před dlouhou
cestou autobusem značně unavili. Stálo to však za to.
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Navštívili jsme např. Doky sv. Kateřiny či Tower Bridge,
někteří z nás se zasněně prošli i kolem University of
London. Po této zkušenosti by si totiž život v Londýně
uměli představit. Krásy Londýna jsme už z chodníků
viděli dost, a tak jsme se vydali výš. Nultý poledník jsme
si prohlédli, ale hlavní byl nostalgický pohled na Londýn,

když jsme shlédli dolů. Už se pomalu stmívalo a město
světly jako by ožívalo. Pak nastala ta chvíle, které jsme
se všichni obávali. Odjezd zpět domů a další noc
v autobuse, po které bolelo celé tělo. Cesta zpět
proběhla bez komplikací, stihli jsme se podívat na
spoustu skvělých filmů a odjížděli s pocitem, že výlet stál
za to! Chtěly bychom za všechny účastníky zájezdu
poděkovat paním profesorkám Šťastné a Waliszewské,
že byly po celou dobu velmi hodné a trpělivé, protože
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jsme občas nebyli nejhodnější. Velký dík patří také paní
průvodkyni Zuzance, která nás dokonale provedla všemi
uličkami měst a pověděla nám spoustu zajímavých
informací. Už teď se těšíme na další návštěvu Londýna!
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Hablamos Español
Nina Simeonová

První zářijový den se sešla třída 1. E v učebně A200, kde
to všechno začalo. Shromáždili se zde úžasní a nadaní
lidé s chutí studovat.
Postupem času studentky 1. E zjistily, že by zabruslily
i do španělštiny, jelikož nabídka jazyků pro lyceum je
vymezená
angličtina
+
němčina/francouzština.
V minulém roce se pro studenty jiného oboru otevřely
hodiny francouzštiny, a tak si děvčata dovolila oslovit
pana zástupce Csölleho, jestli by se to nedalo nějak
realizovat. Netrvalo dlouho a dostala odpověď. Pan
zástupce jim vyhověl a pomohl uskutečnit výuku
španělštiny navíc. Skupina se schází každý čtvrtek ve
14:10 na B104.
Tímto článkem by zároveň chtěly poděkovat panu
zástupci a paní profesorce Cabákové, která se věnuje
rozvíjení jejich jazykových dovedností.
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Uskutečnil se další Den jazyků!
Veronika Škopková

Je libo pořádně se „zakousnout“ do nějaké země? Anebo
si poslechnout melodické hlasy zpěváků? Tohle a
mnohem více jsme mohli okusit na Dni jazyků!
„Ty neabla espaňol?“, tak proč si nevyzkoušet pár
základních frází ve španělském jazyce? Skvělou tečkou
byly zajímavosti o samotném Španělsku. Mluvilo se třeba
o Antoniu Banderasovi. Popojeďme ale dále! Co by to
byla za ekonomická škola, kdyby neuměla mluvit
„ekonomicky“ i v angličtině? Každý účastník si udělal
malý test, který s příjemným překvapením vyšel většině
dobře. Už jsou z nás Španělé, Angličané, ale co takhle
mluvit rusky? Azbuka se nezdá, ale je celkem těžká, když
nepoznáte ani písmenko. Kdo by si ale nevzpomněl na
Mrazíka, anebo na Jen počkej zajíci? Ochutnávka Ruska
byla velice zajímavá.
Bez práce nejsou koláče. Ve Francii nás čekaly typické
křupavé makronky společně s čokoládovými šneky.
Dostatečná motivace k poznávání francouzských
památek. Naše studentská společnost také přispěla
malinkými palačinkami, aby se žáci základních škol měli
čím nabažit!
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Akce se velice zdařila a doufáme, že i příště budeme
moci nějakou školu takto potěšit jako právě na Dni
jazyků!
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Klauni na OAO
Michaela Kaczmarková, klaun č. 3

Sedíte v hodině účetnictví asi půl dne a ono uběhlo jen
deset minut. Najednou někdo zaklepe na dveře a jakoby
z jiné dimenze přicházejí různé postavy, které pod
vrstvou převleků a make-upu připomínají čtvrťáky.
Předávání pozvánek na stužkovací plesy byly originální,
vtipné, nebo přinejmenším příjemným kořením do
nudných… ehm, chci říct poučných hodin. Pamatuju si na
Rockyho nebo gangstry, promenádující se po škole, jež
bavili studenty, učitele, vrátné i bufeťáka.
V naší třídě jsme se shodli, že nejsme žádný béčka.
Všichni čtvrťáci teď určitě udělali hlasité: „Óooooo,“
protože ono je těžké se shodnout na čemkoli, když máte
před maturitou, tablem, výběrem šerp a v neposlední
řadě posledním zvoněním. Zvedl se telefon, prolítali
obchody, chodili na několikatýdenní kurzy líčení, náš
spolužák Mirek Budinský kvůli tomu dokonce v prvním
ročníku začal hrát na bubny.
Pokud jste v pátek 4. listopadu potkali trojici klaunů
s manažerem v obleku, nešlo o žádný pokus někoho
zabít nebo vyděsit. Tedy nenazvali bychom to hlavní
myšlenkou. Cirkusácké číslo s balónky mělo navnadit
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profesory na originální večer! Vždyť už jen pozvání bylo
legendární.
Místo klaunů jste letos mohli poznat i sexy letušky ze
4. E. Jejich červené šátky a krásné úsměvy také mnohým
profesorům učarovaly. Vždyť jen instagramová a
facebooková popularita roste každou minutou.
Doufejme, že party navštíví jen zvaní.
Malá výzva pro budoucí maturanty. Udržujte tradice.
Užijte si blázniviny. Využijte každé šance pro zábavu. Po
zkoušce dospělosti už bude příležitostí ubývat
a podobnými zážitky uděláte čtvrťák nezapomenutelný a
přežitelný!
P.S. Omlouvám se panu profesoru Bártovi. Nějaký
předmět jsem vybrat musela. Ráda bych byla připuštěna
k maturitě.
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Driblujeme v Budapešti!
Patrik Němec, Daniel Vaněk a Veronika Škopková

Projekt Visegrádské čtyřky nás tentokrát zavedl společně
se s našimi košickými a katowickými partnery do
Budapešti.
Cesta mikrobusem, půlka spících lidí, druhá půlka hraje
karty, občas pravidelná přestávka. Jak už to bývá, muselo
se hned ze začátku něco stát. Čím se platí na Slovensku?
Samozřejmě eury. Co neměl celý mikrobus? Eura!

Při příjezdu jsme byli velice mile uvítáni místní školou.
Brzy jsme se přesunuli na pokoje. Večeře a hurá do víru
velkoměsta! Místním metrem jsme se dostali až
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k Dunaji, kde jsme se asi další dvě hodiny plavili a
obdivovali krásy noční Budapešti.
Proč jsme vlastně tady? Přijeli jsme hrát basket! Druhý
den po snídani nás čekal turnaj. Byli jsme připraveni víc
než kdykoliv jindy! Turnaj byl nakonec pojat velice
přátelsky a mile nás překvapilo, když všechny týmy
ocenili medailemi. Čekal nás zajímavý výlet na Visegrád a
taky skvělé palačinky, které jsme dostali k obědu
v nedaleké restauraci. Na závěr jsme se prošli a pak
projeli mikrobusem po městě.
A jak skvěle zakončit výlet? Vyzkoušeli jsme si maďarské
hry, ale co víc . . . i tance! Cestou zpět už všichni spali
jako zabití a zničehonic jsme byli zpět u nás, v Ostravě.
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Knihovničky na chodbách
Marie Matějková

Drazí milovníci knížek! Taky tak nenávidíte to běhání
o přestávkách po chodbách? Raději si vezmete
příjemnou či napínavou knížku, sednete si do rohu a
necháváte se unést literaturou?
V tom případě se vám určitě budou líbit knihovničky na
chodbách. Z mého pohledu je to super nápad, protože
nemusíte chodit do knihovny, abyste si půjčili knihu,
a ještě k tomu si hlídat, kdy ji máte vrátit. Takhle si
prostě jenom vezmete zajímavou knihu nebo časopis,
který se vám líbí, sednete si a čtete! :) Na konci
přestávky knihu vrátíte a během té příští klidně můžete
ve čtení pokračovat.
Myslím si, že pro milovníky čtení je to super nápad, jak
strávit třeba volnou hodinu. ☺
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Dealeři z obchodky
Michaela Kaczmarková, odběratel

Pamatujete si na kouzelné představení Poslední trik
Georgese Mélièse? Ačkoli jsme všichni nedočkavě
vyhlíželi konec (protože posledních 20 minut obsahovalo
asi osm přirozených míst k potlesku a spadnutí opony),
musíte uznat, že představení bylo originální, nápadité,
hravé a vtipné.
A vážení, vězte, že tohle je reklamní trik. Sprostě nás
navnadili na začátek divadelní sezóny. Dělají to tak každý
rok, víte proč? Neboť dealeři na naší škole v čele s paní
profesorkou Mikulíkovou prodávají nedostatkové zboží,
vhodné pro náš rozvoj, všeobecný přehled, kulturní
povědomí a maturitní zkoušku. Chtějí nás vzdělávat
i v osobním životě. Přiznám se, rovněž jsem se chytila do
pasti. Kupuji LÍSTKY DO DIVADLA.
Ono se ale není moc čemu divit. Letošní sezóna NDM
nabízí už známé a několik let hrané kousky jako Donaha
nebo věčně vyprodaní Mein Kampf střídají novinky
posledních sezón Edith a Marlène, Velký Gatsby či
Španělská muška. Na kolika jste díky našim
distributorům byli?
Když se každý první den v měsíci snažím v 7:00 připojit
na rezervační systém a utrhnout si lístky na Jesus Christ
Superstar, zadělávám si na žaludeční vředy. Vždyť
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v obsazení jsou jména jako Tomáš Savka nebo Petr
Cmorik! Každá nervózní babička, co se naučila
s rezervačním systémem, mi o milisekundu lístky
vyfoukne. Budu doufat, že i tyhle nervy si ušetřím a brzy
se podaří „ušudlit“ i pár lístků na tenhle skvost Andrewa
Lloyda Webbera.

Já i mnozí další děkujeme. Děkujeme za lístky, snahu,
ochotu a čas nad tím strávený, jedné hodné tetě (jak řekl
jeden nejmenovaný student).
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BARISTA CUP OSTRAVA 2016
Sylvie Kučerová

BARISTA CUP OSTRAVA je kávová slavnost, kde baristé
z oblíbených ostravských kaváren předvádí své umění
v přípravě espressa a cappuccina a soutěží mezi sebou,
kdo je nejlepší ostravský barista. Tento rok se akce
konala 24. 9. v Trojhalí Karolina a soutěžících bylo
celkem 9.
Neumíte si představit soutěž v přípravě kávy? Pokusím
se vám to stručně popsat.
Připravují se většinou 3 kávové nápoje –
espresso, cappuccino a volitelný nápoj.
Káva se podávává většinou 4 porotcům, kteří sedí
u stolu naproti baristovi a hodnotí chuť i vzhled
nápoje (například latte art u cappuccina).
Další dva porotci stojí za baristou, sledují každý
jeho pohyb a všechno si zapisují do svých
kartiček.
Barista musí po celou dobu přípravy kávy
vyprávět, jak o sobě (jak se stal baristou, co ho
k této profesi přivedlo…) tak o kávě, kterou
připravuje (odkud káva je, jakým způsobem je
zpracovaná, jak je pražená…). Velmi důležitý je
oční kontakt a sledování porotců u stolu, jestli
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například nedopili vodu, kterou mají postavenou
na stolku a dolít mu ji.
Na to všechno má barista obvykle 15 minut, ale
pokud překročí časomíru, nic se neděje, ale je
samozřejmé, že lepší a rychlejší barista vyhrává.

To jsou kritéria pro velké nebo i celosvětové baristické
soutěže. Na BARISTA CUP OF OSTRAVA to měli trochu
jednodušší – 12 minut pouze na espresso a cappuccino.
Nejlépe si vedl barista Rostislav Martynek z kavárny
U Černého stromu, který vyhrál 1. místo. 2. místo získal
Dan Sedláček z Čerstvých Bobů a na 3. místě se umístil
Tomáš Taussig ze Sí Restaurant.
Zaujalo vás to? Proto určitě neváhejte přijít příští rok a
fandit baristovi/baristce ze své oblíbené kavárny!
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COFFEE OF OSTRAVA 2016
Sylvie Kučerová

V sobotu 5. 11. 2016 jsem se zúčastnila festivalu COFFEE
OF OSTRAVA 2016. Jak už je z názvu patrné, je to kávový
festival. Den plný kávy – espressa, cappuccina, latté,
filtrované kávy, ale i přednášek, workshopů a cuppingů
(degustace kávy). Kávu celý den připravovali nejen

baristé (lidé, kteří se specializují na přípravu kvalitní
kávy) z různých ostravských kaváren a pražíren, ale
i z Brna nebo Šumperku. Na programu bylo i promítání
filmu o australském baristovi Sašovi Šestićovi a jeho
příběh, jak v roce 2015 vyhrál v Seattlu celosvětovou
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soutěž baristů (ano, baristické soutěže opravdu existují a
není to vůbec lehké).
Jestli kávu pijete a zajímá vás, jak se správně připravuje,
jaké jsou metody přípravy kávy, anebo jak probíhá celý
proces od kávovníku až po kávu ve vašem šálku,
doporučuji se na film The Coffee Man podívat, a třeba
i příští rok dorazit do Impact Hubu na další ročník
COFFEE OF OSTRAVA!
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Kapra nebo šneky?
Michaela Kaczmarková, která má na ploše odpočet do Vánoc

Jsem vánoční maniak. Dárky v předstihu nakoupeny,
ořechy naloupány, vím, v kolik hrají Pelíšky a lednička
schovává dvě majonézy na salát (v Kafu byly slevy).
Nedám dopustit na rybičku a hrachovku, koušeme do
česneku pro zdraví a olizujeme se po oplatku s medem,
abychom byli po cely rok sladcí cukrouši.
Ale jak je to jinde? Nemyslím u Pepíka od vedle.
Prozkoumala jsem, jaké dobroty i „chuťovky“ podávají ve
světě.
U sousedů v Německu vás asi moc nepřekvapí. Pečená
husička nemusí být vůbec špatná, na severu ji vymění za
klobásky a bramborový salát, tradiční jsou i fazolky,
kapusta nebo kysané zelí. Bavorsko s Rakouskem jsou
kámoši a taky si dají rybičku.
Polsko je velmi nábožensky založený stát, proto na talíři
přes celý Štědrý den nenajdete maso. Po tradičním
rozlomení chleba následuje boršč a další chody.
Například sledi v zálivce ze zakysané smetany a
gratinované ryby servírované s vejci natvrdo a vařenými
bramborami. Aspoň ty deserty zní docela dobře:
medovo-makové sušenky nebo babka – pečený sladký
uzel se skořicí.
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Po půlnoční mši si Francouzi (po bohatém obědě i večeři)
teprve začnou dávat do nosu. Réveillon de Noël je
tradiční hostinou, u které nikdy nesmí chybět
šampaňské. Region od regionu se složení večeře liší. Od
předkrmů
z ústřic,
uzeného
lososa,
sladkých
pohankových palačinek můžeme vybírat až k jehněčímu,
pečené huse nebo krocanu s ořechy. Za samozřejmost
považují sýrovou tabuli, víno nebo calvados a tradiční
pečený Kristův chléb ozdobený cukrovou pěnou, aby se
podobal malému Ježíškovi. Podle starých zvyků se
rozdává chudým.
Když půjdeme na jih, narazíme na italské artyčoky a
polentu – kukuřičnou kaši podávanou ke kuřeti nebo
rybám.
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Trošku světácky. V Peru se vánoční hostina neobejde bez
masa. Krocan nadívaný ovocem se servíruje s jablečnou
omáčkou, saláty a tamales – v páře vařené kukuřičné
listeny plněné mletým masem nebo zeleninou. A dezert?
Marcipán!

Argentinská večeře se podobá té v USA, až na slané
masové koláčky. No považte – plněné kousky steaku! Za
to Filipíny ujíždění na horkou čokoládu. Taky rádi vývar
z hovězí oháňky nebo kalamay – lepivá rýže s kokosem,
burákovým máslem, cukrem a kokosovým mlékem.
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V Austrálii se podává snad všechno: hovězí, vepřové,
kuřecí, ale i krevety nebo jehněčí. V jiných rodinách
papají po americku. Ovšem vše dostatečně střídmě,
protože v nejteplejším měsíci v roce se těžko přejídá
i tráví.
Říkáte si, nic moc extra?! V České republice k tradičním
pochoutkám patří i šneci.
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Soutěžní jednohubky
Je logika vaší silnou stránkou? Tak se ukažte! První, kdo
přinese správné odpovědi na obě hádanky do kabinetu
C 204, obdrží malou odměnu.

1.

Umělecká

Zadání: Který směr?
21. 2.; Streptopelia; 50°33'52.97N, 14°39'19.891E;
Ovocný trh 8
Forma odpovědi: Vyplývá ze zadání.

2.

Jiná číselná

Zadání: Co skrývá nula?
231, 219, 189, 129, 3x189
Forma odpovědi: Vyplývá ze zadání.
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