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Úvodník
Benika Krůželová, šéfredaktorka (nová, buďte milí)

Bonjour milí čtenáři,
OAO je zpět se zbrusu novými posilami a vedením.
Držíte první vydání roku 2017, mimochodem, šťastný
nový rok. Rok, který bude, doufejme, mnohem
pozitivnější než uplynutý 2016(66). Co se událo od
posledního vydání? Trump, objev 7 nových planet (good
job, NASA). Ples, veletrh FIF, ME v krasobruslení,
Grammy, předávání Oscarů, … To je všechno minulostí,
nyní se soustřeďte na čtení.
Co dalšího dodat? Děkujeme za vaši loajalitu. Mějte
úspěch po celý rok. Nečtěte OAOčko v hodinách.
Doporučte nás přátelům. Dejte like nebo pozitivní reakci.
Pěkné čtení!
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3. E ovládla školu ve Vánočním
volejbale
Vojta Jasinski

Baví tě volejbal? Moc ne, že? Ale 3. E prostě ANO. Už
třetím rokem se třída paní profesorky Csölleové
probojovala až do finále tohoto turnaje. Loni zůstali
druzí. A letos? Bezkonkurenční tým zvládl všechna utkání
a dočkal se i zmiňovaného superutkání proti učitelskému
sboru. Jak celá akce probíhala? V 7:45 začali hrát prváci,
pro které byl turnaj novinkou, a druháci, ti si ho
vyzkoušeli loni. V 10 hodin však rozjeli svou hru třetí a
čtvrté ročníky. Příjem, nahrávka, smeč. Ve dvou
skupinách
se
hrálo o postup
do finále, do
kterého
se
dostaly třídy 3. E
a 3. B. Finále
stálo za to! Přes
všechnu snahu
holky ze 3. B
bojovaly, jak mohly, ale 3. E měla v týmu zkušené
volejbalisty, kteří si 1. místo nenechali ujít. Na závěr
nechybělo ani zmiňované utkání proti učitelskému
sboru, kde opět dominovali žáci 3. E. Studenti vyhráli 2:0
na sety a podali si ruce po dobře odvedeném výkonu.
A pak že volejbal není zábava!
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Není talent bez práce
Benika Krůželová

Odvážní, ochotni udělat práci navíc, schopni prezentovat
před davem spolužáků. Splňujete všechny podmínky?
Pokud ne, nejspíš jste se mnou sdíleli výhled a sledovali
vypracovaná témata talentovaných žáků naší školy
z auditoria VŠB.
Za každou prezentací stálo mnoho úsilí a přípravy, vyhrát
však mohly jen 3 nejlepší. Na prezentace si nemůžete
vzpomenout? Jmenuji alespoň pár z nich: o volbách,
ovlivnění života válkou, podnikání jinak (s úplatkem
poroty), budoucnost a minulost Ostravy, Španělsko,
motivace žáků OAO? Ano, to bylo naše dopoledne
20. 12. 2016.
Ale naše škola podporuje i talenty jiného zaměření, což
se ukázalo už ze začátku coverem Nothing Else Matters
(Metallica, pokud písničku neznáte) a později tanečními
vystoupeními. Přestávka měla samozřejmě jiný program
– pokud jste nefandili svým spolužákům, fandili jste
připravenému štrúdlu s punčem.
Nyní k vítězným prezentacím. Po poradě odborné
komise jsme se dozvěděli oficiální výsledky a ukončili
jsme vytváření „konspiračních teorií“.
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4. místo – Kola pro Afriku
3. místo – Akustika
2. místo – Život na sociálních dávkách
1. místo (fanfáry, prosím) – Sdílení, nebo život!

Gratulace vítězům, čest poraženým! Na závěr snad mohu
dodat jenom jedno – pracujte na sobě, rozvíjejte svůj
talent. Roku 2018 to možná vyhrajete.
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Spalovač mrtvol: „Je libo rakvičku,
nebo věneček?”
Maja Šímová

Knižní dílo Ladislava Fukse z období nacistické okupace
dostalo kromě filmové nově i svou divadelní podobu
v ostravském Divadle Petra Bezruče. Večer plný husí
kůže, hrobového ticha v sále, ale i černého humoru. Tato
slova vystihují vyprodanou inscenaci režírovanou
Jakubem Nvotou.
Hned po příchodu do sálu diváka pohltí dechberoucí
atmosféra. Hra se odehrává nejen na jevišti, které
simuluje nejdříve kremační spalovnu a v druhém dějství
se v pozadí nachází i jídelna a koupelna, ale i před
jevištěm představujícím jídelnu s podlouhlým stolem a
hořící svící uprostřed, nebo třeba boxerský ring.
Hlavní roli Karla Kopfrkingla – abstinenta, nekuřáka, otce
rodiny, ale hlavně zaměstnance krematoria ztvárňuje
famózní Norbert Lichý. Ne každý se pro tuto roli hodí a já
myslím, že pan Lichý ji předvedl naprosto uvěřitelně. Po
jeho boku se pohybuje i rodina (manželka Marie, dcera
Zina a syn Mili), pro kterou dle jeho slov dělá strašně
málo, i když to vlastně není vůbec pravda. Karel
Kopfrkingl nebere svou práci jako povolání, avšak jako
poslání. Bohužel se s tím tak moc propojí, že ho doba
začínající nacistické okupace promění z dobráka na
vraha.
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V hledišti bylo doslova hrobové ticho, když se Karel
chystal zabít svou ženu se skoro ironickými slovy: “Co
abych tě, drahá, oběsil?”. To by člověk slyšel spadnout
špendlík. Ale abych nepopisovala pouze tu “děsivější”
stránku hry, objevuje se v ní i pár černých vtípků jako
například “Je libo rakvičku, nebo věneček?, když jeden
z Kopfrkinglových zaměstnanců nabízí zákusky
s letáčkem o krematoriu. Závěr hry, kdy se všichni herci
objevili jako duchové, musel všem nahnat husí kůži a
strach. Publikum nakonec odměnilo herce (a všechny,
kdo na hře pracovali) zaslouženým potleskem.
Dle mého názoru se tato hra opravdu povedla a můžu ji
do budoucna všem doporučit. Bohužel, o lístky je boj,
neboť jak už jsem jednou zmiňovala, představení je
beznadějně vyprodané. Proto přeji hodně štěstí a nervů
až budete vstupenky na Spalovače nebo na jinou hru
kupovat :)
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Jet s lidmi hromadně musíš umět
bezvadně
Maja Šímová

Asi každý z nás už někdy jel městskou hromadnou
dopravou a popravdě já s ní najezdila už desítky, ne-li
stovky kilometrů a upřímně nevím, co bych bez tramvaje
nebo autobusu dělala. Ovšem ne každá cesta bývá
zrovna příjemná. Pojďme se spolu podívat na pár
základních pravidel, jak se chovat v MHD, abychom se
právě my nestali těmi, kdo se neumí chovat.
1. Čekání
Možná byste to neřekli, ale všechno začíná už na
zastávce. Už tady si totiž okolí o vás může udělat
obrázek, jestli jste slušně vychovaní a jestli s vámi vůbec
chtějí cestovat.
8

2. Nástup a výstup
Někam spěcháte a bojíte se, že daný prostředek odjede
dřív, než stihnete nastoupit, a tak se do něj snažíte
dostat co nejrychleji? Raději zpomalte a nehrňte se
dovnitř jako buldozer. Jako všude i zde platí pravidlo
“nejdřív se vychází a až potom vchází”. Když ho dodržíte,
ušetříte tím čas a vyhnete se možnému konfliktu.
3. Sezení a držení
Není-li možnost si sednout, určitě se držte madel, která
jsou k tomu účelu, a věřte mi, nemusíte na to mít žádné
svolení ani nic takového. Avšak jestli je místo na sezení,
je lepší nepřekážet a sednou si. ALE POZOR! Jakmile
nastoupí někdo starší, kdo by se nemusel udržet, nebo
těhotná žena, neváhejte a pusťte je sednout. Nikdy
nevíte, jaké problémy vás ve stáří čekají a můžete se tak
vyhnout narážkám typu “Ach ta dnešní mládež.”.
4. Hlasitost
Uvědomili jste si někdy, že když telefonujete, okolí slyší
pouze jednu stranu hovoru, a tak upoutáte větší
pozornost, než kdyby slyšeli celý dialog? Proto si dejte
pozor, jak nahlas a o čem v MHD mluvíte, a to nejen při
telefonním hovoru. Totéž platí o hlasitosti hudby ve
vašich sluchátkách. Ne každý totiž poslouchá death
metal nebo třeba Hanku Zagorovou.
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5. Hygiena
Každý občas býváme nemocní, obzvláště v jarním počasí.
Už ve školce nás učili, že při kašlání a kýchání patří ruka
před pusu. Proto neprskejte všude kolem sebe a dejte si
před ústa ruku, v lepším případě kapesník. Není totiž
lepšího místa ke křížení bacilů než právě MHD.
6. Batoh, kam se podíváš
Situaci, kdy jede tramvaj plná studentů s batohy na
zádech, si nemusíme ani představovat, neboť ji snad
všichni známe. Co si budeme nalhávat, není nic
otravnějšího, než když do vás ze všech stran strká nějaká
taška. Proto buďte ohleduplní a sundávejte si batohy ze
zad.
A takto bych mohla pokračovat až do nekonečna, ale
dodám pouze jediné:
„Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji povahu.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Bradavice
Benika Krůželová

Rok 2016 byl všelijaký, ale jedno mu upřít nemůžeme –
nová nálož kouzel. Kniha Harry Potter a prokleté dítě,
která vlastně není o Harrym Potterovi. Vlna Bradavic
a okolí do ČR vtrhla vcelku nečekaně, snažila se usadit
a odešla s povánočními výprodeji.
Něco málo k zápletce (spoiler free) – je mi to líto,
zápletka nebyla nic překvapivého, zvláště pro fanoušky
sci-fi/fantasy. Byla použita milionkrát, milionkrát použita
bude. Ocitáme se sice v jiném prostředí, než jsme
z tohoto žánru zvyklí, ale lidi podobné věci po čase
omrzí. Své místo mají i klišé o přátelství a vztahy
v rodině. Na obranu zápletky ale musím dodat, bylo tam
i pár věcí, které jsem docela nečekala. Navíc, pokud
máte rádi vesmír HP, stejně si knihu přečtete.
Spousta šťastlivců, kteří měli možnost zhlédnout jedno
z oficiálních představení, se shodují, že naživo je to jedna
z nejlepších her. Herecké výkony i obsazení by prý
nemohly být lepší.
A co je na tom nejlepší? Dostali jsme nového HP a
budeme dostávat více HP! Do kin se loni dostal film
Fantastic Beasts and Where to Find Them, což byl pouze
první díl z pěti, na další si sice musíme počkat do roku
2018, ale pořád lepší než čekat na novou sérii Sherlocka.
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Pokud to nevíte, existuje oficiální blog o HP a novinkách!
Můžete být přiřazeni do koleje Bradavic i Ilvermorny,
objevit svou hůlku i patrona – stačí se zaregistrovat
na www.pottermore.com.
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Star Dance – OAO Edition
Benika Krůželová

Jako novoroční předsevzetí jsem si dala za úkol chodit
více ven. Čím lepším začít než školním plesem?
V pohádkách vás na podobné akce přiváží kočáry, nás
ke klubu Alfa přivezla auta. A tramvaje.
Ze začátku jsme se podívali na vystoupení mažoretek
a hip-hop tanečníků (nejspíš pro inspiraci) a čekali jsme,
kdo se odváží na taneční parket, který odpočíval asi
20 minut, než se na něj začaly hrnout páry.

Nějakou dobu se hrály převážně písně pro ty, co chodili
do tanečních, aby si oprášili kroky. Pak přišla menší
přestávka od šlapání po nohou a ohlásila se klasika – hra
Židličky. Holky sundaly lodičky, spravovaly si sukně
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a zničily silonky, a to vše jenom proto, aby se ani do
finále nedostaly.
Hra skončila, čas na další dávku sportu, hýbání se do
rytmu. Tentokrát hity z rádií a nové písničky. Není nic
lepšího, než když celý sál lidí tancuje YMCA, Gangnam
Style nebo zpívá Karla Gotta.
Nesmím zapomenout na tombolu. Hlavní ceny byly
velice lákavé, a to hlavně poukaz na řidičák. V průběhu
celé akce se za 5 Kč/ks prodávaly lístky. Abych byla
upřímná, mně se teda moc nedařilo, zato některé
obličeje jsem viděla vícekrát. Žal z prohry se však dal
zapít kofolou z CYF.
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Veletržní střípky
Dan Hošek, Míša Selesová, Natka Stachníková

1. Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.
Pane inženýre, pokolikáté se již veletrhu účastníte?
Poprvé. Ale slyšel jsem o něm od paní ředitelky, takže
vím o něm nějaké 3-4 roky.
Víte, kolikátý je to ročník?
Nevím.
Devátý.
Devátý? Super.

Jak se vám daří propojovat v práci v zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje s prací v Europarlamentu?
Tím, že mám zkušenost z kraje, to není žádný problém
a je to spíš výhoda, že se dívám, co se kde odehrává,
protože jsem už dlouho nebyl na kraji. Je to docela,
myslím si, príma pro mě.
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Jak dlouho jste byl na kraji?
Osm let.
Uvažujete o kandidatuře na prezidenta?
(smích) Ježíš. Já už jsem si to trochu zažil. Neuvažuju
o tom. To je vždycky nějaká doba. Nepřemýšlím nad
tím. Užil jsem si nějaké primárky, a to byla tak těžká
zkušenost, že se mně do toho zpátky úplně nechce.
Rozumím. A co nová vědecká knihovna? Mluví se
o tom, že by se měla postavit. Jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že knihovna by měla být. Myslím si, že je
nejvyšší čas to racionálně spustit tak, aby to ta nová
garnitura, která přišla na kraj, stihla. Technická
knihovna není jenom obyčejná budova, ale je to
docela komplikovaná fabrika, která musí splňovat
mnohé podmínky. Věřím, že se jim to povede.
Takže se bude muset knihovna zcela nově
vybudovat?
Je to připraveno. Je projekt, na který je třeba se
podívat, jestli odpovídá, nebo jestli máme jít úplně
jinou cestou. To rozhodnutí se musí udělat rychle,
protože bude docela problém ji postavit do čtyř let,
když ještě nebyly naplněny všechny věci. Knihovna je
složitý projekt.
Ale podporujete vědeckou knihovnu?
Ano, podle mě je vědecká knihovna potřebná. A druhá
věc je, že se musí změnit trošku pohled – knihovny se
vyvíjejí. Knihovna před dvaceti lety je něco jiného než
knihovna v současné době. Je to jakési centrum
informací, kontaktů. Musí se změnit pohled na
16

knihovnu. Knihovna není jen o tom, že si půjčujete
knížky.

2. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Pane náměstku, můžu se zeptat, jak hodnotíte celý
veletrh, jak se vám líbil?
Je to úžasný nápad. Jak jsem říkal, v dnešní době, kdy
dostává podnikání na frak, jsem rád, že se naopak
podnikání propaguje, a vidím, že to probouzí
kreativitu studentů, kteří tady jsou. A pevně doufám,
že část z nich se třeba dostane do praxe a budeme se
s nimi setkávat jako s reálnými firmami.
Vidíte nějaké změny oproti minulým ročníkům?
Firem postupně přibývá. Já bych řekl, že jsou
i propracovanější prezentace, že se učí nové metody,
postupy. Když si člověk projde reálnou a tuhle výstavu,
moc rozdílů nenajde. Opravdu se to velmi blíží
reálným firmám.
Co vás nejvíce zaujalo?
Já bych řekl, že ta pestrost nápadů. Každý je z jiného
soudku, každý si vybral jiné téma. A to, že ti lidé mají
různé nápady a kreativitu, to je výborné.
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3. Can you feel
Můžete představit váš stánek?
Naše firma se jmenuje Can you feel, ve zkratce CYF.
Jsme čajovna a věštíme. Dnes nabízíme například
valentýnský čaj s ibiškem. Máme také sušenky.
Vyvěštíme vám také z karet, ruky nebo z kostek.
Čaje jsou sypané nebo v sáčcích?
Sypané.
Takže jsou lepší?
Jsou rozhodně lepší.

4. Daily Donuts
Co nabízí vaše firma?
My
jsme
Daily
Donuts
a zabýváme se výrobou donutů.
Jaké máte?
Nabízíme velkou škálou, např.
Nut donuts, které obsahují
ořechy, Strawberry donuts,
Rainbaw donuts. Potom i donuty
s náplní,
např.
Bananas
s banánovou náplní.
Všechny donuty vypadají lahodně. Který vám nejvíce
chutná? Který si lidé nejvíce berou?
Nejvíce si lidé berou jahodový donut, je velmi
oblíbený, protože jahody má asi každý rád.
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5. Mental Café
Dobrý den, jaký máte stánek?

Dobrý den. Máme stánek s kávou, jmenujeme se
Mental Café a zaměstnáváme osoby s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením. V současné
době zaměstnáváme třináct baristů ve věku od 18 do
60 let. Máme pár prodejních míst, prodáváme každé
úterý a čtvrtek v České televizi, ve středy v Innogy a
v úterý a čtvrtky na Vysoké škole sociální. Jezdíme
i na akce, kam si nás pořadatelé pozvou, tzn. akce
kulturního, společenského a sportovního charakteru.
Jenom tady v Ostravě, v Moravskoslezském kraji?
Přesně tak. Řešíme spolupráci s Českou televizí, takže
si myslím, že na jaře o nás budete slýchat i díky této
spolupráci.
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6. Nela & Klára Dubské
Ahoj holky. Vy vlastně ještě nejste studentkami naší
školy. Co vás přivedlo na veletrh?
Před nedávnem jsme si podaly přihlášky na Obchodní
akademii v Mariánských Horách a paní sekretářka nás
pozvala na veletrh.
Takže jste tady poprvé?
Ano, letos poprvé.
Co se vám tady tak nejvíc líbí, oslovilo vás to nějak?
Určitě. Je to super akce.
O jaký obor na naší škole máte zájem?
Veřejnosprávní činnost.
Který stánek se vám nejvíce líbil?
Ten od Poláků …Green Corner.

7. Ivana Češková ze Světa techniky
Paní Češková, co říkáte na náš veletrh, jak se vám
líbí?
Na to mám asi špatnou odpověď, protože já jsem ho
ještě nestihla. Ani začátek konference, což mě velmi
mrzí. Přišla jsem proto, abych se podívala, jak to tady
všechno vypadá. A na samotný veletrh se teprve
těším.
Byla jste tady někdy, nebo jste tady poprvé?
Na veletrhu fiktivních firem, přiznám se, jsem ještě
nebyla. Zatím je to vše jen o tom, co si představuju,
jak si myslím, že to asi bude vypadat a co mě tam
čeká.
20

A jaké jsou vaše představy?
(smích) Představuji si to tak, že tam bude spousta
zajímavých nápadů od vás, mladých, o tom, jak by
mohly fungovat firmy, jaké máte nápady, co by ty
firmy mohly realizovat, co by mohly produkovat,
nabízet, prodávat apod. A jsem zvědavá na to, jak jste
to dobře technicky zvládli, jak moc obsahu jste do
toho dali, jak moc kreativity jste do toho promítli.

Tak určitě navštivte všechny stánky, máte možnost
ochutnat jídla i nápoje, zasoutěžit si a něco vyhrát.
Tak to se obzvláště těším. Dostala jsem hlasovací
lístek, takže určitě budu hlasovat pro firmičku, která
se mi bude nejvíc líbit. I když si myslím, že budu mít
problém, protože takových tam určitě bude hodně.
(smích)
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Děkujeme všem hostům za rozhovor a těšíme se na
další jubilejní desátý ročník našeho veletrhu.
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O kosmetice a kariéře
Míša Kaczmarková
Zní to jako název motivační knihy pro moderní ženu.
Rozhovor s paní Šárkou Moravcovou také obsahuje poselství
a doufám, že kromě toho na vás foukne příjemná atmosféra,
jakou jsem si při zpovědi paní direktorky užila já v pro mě
úplně novém a neznámém místě. Dům Oriflame stojí, co by
kamenem dohodil od naší školy, a nutno podotknout, milé
dámy, že v přízemí domu plného kosmetiky je umístěna
příjemná vinotéka.

Na úvod si dáme nějaké klišé pro uvolnění atmosféry.
Jak jsme se k práci v této společnosti dostala?
Před 17 lety, když jsem čekala dceru, jsem měla
v Ostravě nehtové studio. Oriflame mě požádal, zda bych
nemohla pro jejich členky uspořádat nějaké povídání
o manikúře a nehtové modeláži. A takové programy se
začaly opakovat. Když jsem přišla s firmou do užšího
styku, zaujal mě multilevel – myšlenka pasivní příjmu
17krát za rok. To mě přesvědčilo, abych začala ve
společnosti pracovat.
V rámci práci pro Oriflame se hodně nacestujete.
Berete to jako bonus, nebo zatěžující povinnost?
To je radost, úplný oddech! Mám své skupinky na jižní
Moravě, Ostravsku a v našem kraji. Samozřejmě i různá
firemní setkání pro direktory nebo manažery jsou taky
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úžasné záležitosti a mnohdy mezinárodní. Já například
byla v Paříži, Egyptě a Španělsku.
Jak takové VIP setkání v zahraničí probíhá? Pijete
koktejly a plácáte se po ramenou se samolibým
úsměvem úspěchu? (Je třeba se pochválit.)
Představte si tisíc lidí z různých zemí i kultur, kteří mají
společné téma a vizi. Nejdůležitější poznatek je, že vše
hradí firma. Program bývá zpravidla celodenní
konference, kde jednotlivé země prezentují své výsledky
a posuny. Vesměs to pozitivní, neboť setkání už je za
odměnu a neúspěchy si řeší skupiny v rámci svého týmu.
Nabízí se celá škála různých workshopů, večerní
společenské aktivity. Představte si ve Španělsku
společenský tematický večer. V dlouhých červených
společenských šatech jsem se očima setkala
s elektrickým býkem. Obecenstvo poskládané z direktorů
všem zemí se bavilo nad mým 2 minuty dlouhým
řáděním. Viděla jsem fotky, no hrůza! Ale rozhodně to
stálo za to.
Když se přesuneme zpět do ČR a ještě konkrétněji tady
do Ostravy-Mariánských Hor. Jak dlouho už Dům
Oriflame funguje?
Jsem tady už rok a půl, ale ten první rok se muselo
všechno utřepat. Bylo zapotřebí provést hodně změn a
přiblížit nové prostory předchozímu studiu. V novém
prostředí jsem nevěděla, co tu bude a nebude fungovat.
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Například ty obrovské bannery. V životě jsem neměla tak
obrovitánskou reklamu jako teď!
Dům Oriflame stojí opravdu kousek od OA. Může si
sem kterákoli ze studentek po cestě na trolejbus zajít a
nakoupit?
Sloužíme jako především výdejní místo. Samozřejmě dále
zde provozujeme poradenství, workshopy, například
líčení. Můžete si i v malém množství nakoupit
a zajít sem prakticky kdykoli, třeba cestou z Kauflandu.
Ze studia jsem udělala více méně rodinný podnik, střídá
se tu dcera, dokonce i syn a snacha. Za atmosféru ručíme
rodinným jménem.
Všimla jsem si školící místnosti vedle. K čemu slouží?
Knowledge party, kurzy líčení, přijímání nováčků a jejich
zaškolení, poradenství zákaznicím i velké firemní porady,
oslava ročního výročí Domu Oriflame (ta byla
samozřejmě i s tím vínem ze zdroje o patro níže). No a
v neposlední řadě ji dokonce pronajímáme. Na některá
školení si mohou zajít i studentky. Vstupné bývá
symbolické a včetně občerstvení vyjde do 50 Kč. Jenom
kurzy líčení se už samozřejmě pohybují v jiných částkách.
Jako správná Ostravačka navštěvuji CoO a nechala jsem
si u stánku Oriflame udělat nehty. Šlo by to i příští rok?
Lak mi poměrně dlouho vydržel.
My jsme se letos Colours of Ostrava účastnili poprvé a šli
do velkého neznáma. Ještě netuším, zda takhle PR akce
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bude probíhat i letos. Kromě lakování nehtů jsme
oslovovali především ženy, některé zůstaly a nadále
s námi spolupracují, některé nahlásily špatné osobní
údaje a odkráčely s dárky. Taky zkušenost.
Záleží na vás, jestli následující otázka bude osobní,
nebo pracovní: Co byste si opravdu přála?
Bude to kombinace obojího. Aby se Dům Oriflame dostal
do povědomí lidí, aby si zde vytvořené místo našlo koleje,
ve kterých pojede. Aby se ta příjemná atmosféra šířila na
lidi a zákazníky, kteří tady chtějí trávit čas, udělat si pro
sebe volnou chvilku, aby ženy relaxovaly, nebály se
rozmazlit novou toaletní vodou. Aby to fungovalo!
Já moc děkuji za příjemně strávené odpoledne a přeji,
aby se přání splnilo do posledního domu.
Všem hochům se chci omluvit za téma kosmetika a zároveň
připomenout, že každá slečna, maminka i babička ocení
dárek jen tak! Všem slečnám zase, že kosmetika Oriflame
není testována na zvířatech, tak mi prosím po přečtení
tohoto článku neposílejte nenávistné zprávy na facebook
nebo po mě nelijte červenou barvu na školních chodbách se
slovy: „Kožich a líčení je vražda.“
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Budeme mít Miss?
Vojta Jasinski

Další modelka na OAO!
Kristýna Rudolová, 15letá studentka 1. ročníku, bude
reprezentovat naši školu v soutěži Miss Reneta. Spojili
jsme se s ní a přinášíme rozhovor o jejím pohledu na
modeling a na život.
Ahoj, můžeš se nám představit?
Ahoj, jmenuji se Kristýna Rudolová, je mi 15 let a
pocházím z Děhylova. Chodím do prvního ročníku tady na
obchodní akademii. Mezi mé koníčky patří jízda na koni,
požární sport, atletika a samozřejmě modeling.
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Důležitá otázka hned na úvod, proč ses rozhodla
přihlásit se do Miss Junior a později Miss Reneta?
Jééj, to je těžká otázka. No, oslovil mě plakát na školní
nástěnce, poté jsem se podívala na webové stránky Miss,
a tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Oznámila jsem to
rodičům a ti souhlasili.
Jaké byly tvé začátky?
Byla jsem hodně nervózní, první casting byl sice
v Ostravě, ale i tak jsem se bála. Navíc chodit na
podpatcích taky není taková legrace.
Ale i přesto tě to baví, ne?
Jasně, jinak bych to se na to vykašlala. Je to úplně jiný
život.
Jsou nějaké nevýhody?
Ta největší je, že zabírá hodně času, ne jako sport,
dokonce je to ještě únavnější. Dále třeba neznámí
pozorovatelé na soutěžích, každý si tě prohlíží ze všech
stran. Sama se někdy bojím, abych nespadla, nebo mi
nespadly šaty. :D
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Jaké jsou tvé cíle v životě?
Když jsem byla mladší, chtěla jsem se stát mistryní České
republiky v parkuru, v jízdě na koni přes překážky, ale
kvůli zdravotním problémům z toho sešlo. Teď je mojí
prioritou modeling, samozřejmě zúčastnit se MISS ČR, ale
na to jsem ještě mladá. Postupem času bych se chtěla
podívat jako modelka i do zahraničí.
Máš nějakou Missku, která se stala tvým vzorem?
Každá mladá holka má někoho za vzor. U mě se jím stala
loňská vítězka České Miss Andrea Bezděková. Úplně se
v ní vidím, i když ona je mnohem hezčí než já. :D
Asi zbytečná otázka, ale znáš Veroniku Krejčí ze
čtvrťáku?
Ano znám, je pěkná. Líbí se mi její fotky. Dokonce sleduji
její Instagram i facebookovou stránku.
Jak zvládáš školu? Co tví spolužáci a učitelé, mají na
tebe nějaký vliv?
Vztahy ve třídě jsou v klidu. Spolužáci mě podporují, za
což jsem ráda. Bohužel, je to namáhavá činnost, jezdit po
soutěžích a chystat se na castingy. I kvůli tomu mám
málo času se učit, ale nějak to zvládnout musím.
A dokonce někteří učitelé o tom nevědí a po zhlédnutí
mých fotek se snaží zjistit více informací, např. paní
profesorka Wodáková alias Paparazzi. :D
Co na to říkají rodiče? Určitě tě podporují?
Samozřejmě, bez jejich podpory bych to asi nedala. Už
kvůli té finanční stránce, ta je velmi složitá, cestování po
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republice. A hlavně, když jezdí na soutěže, tráví se mnou
dost času.
Na závěr taková perlička, máš nějakou vtipnou historku
ze soutěže?
Ne přímo ze soutěže, ale při první procházce po molu,
jsem měla na nohou patnácticentimetrové podpatky,
a sotva jsem vyšla, podlomil se mi kotník. Ale nic vážného
to nebylo.
Mockrát děkuji za rozhovor a přeji ti mnoho úspěchů
v životě, a hlavně na molu.
Není za co.
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…za kamna vlezem.
Duben – ještě tam budem!
Verča Škopková

Začíná březen a s ním i jaro. Ale jsou pranostiky o jaře
opravdu pravdivé, anebo si je jen generace předávají
jako tradiční klišé? Je zvláštní, že jaro má určené přesné
datum, ale pocitově ho máme mnohem dříve. Co nám
tedy určí to „pravé jaro“?
1. Koťátka a jiná roztomilá mláďata
Většina z nás zná ten pocit, když se narodí například
štěňátka, a vy nevíte, které chcete první pohladit. Přesně
tato malá chlupatá stvoření jsou znakem příchodu jara!
2. Sněženky
Co by to byla za jaro bez sněženek? A víte o tom, že jsou
chráněny? Mnoho lidí to netuší. Takový sněženkový
koberec na louce dovede vykouzlit úsměv na tváři.
3. Kila dolů
Známe to. O Vánocích do sebe ládujeme nejrůznější
cukroví a spoustu jídla, ale kdy přichází ten čas na
hubnutí? Ano, jaro je ten správný čas na kila dolů. Je to
způsobeno nejen koncem hodování, ale také stresem,
který přichází díky klimatickým změnám po zimě.
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(A taky nesmíme zapomínat na příchod maturit!)
4. Šaty a sukně
Konečně zase můžeme oprášit naše letní sukně. Muži už
jen čekají, kdy zase nastane ten čas.
5. Velikonoce
Jako by modřin nebylo dost, musí nás opět navštívit
Velikonoce. Ženy budou jako každý rok obrány o spoustu
čokolád a dostanou za to při nejlepším smradlavou
voňavku a výprask. Ledová vana je ta horší možnost.

A co vy? Už na vás jde taky jaro?
Doufejme, že zhubnutá kila půjdou rychle pryč
a sněženky vytvoří dlouhé koberce.
A abych nezapomněla na ty naše muže – nebojte, i letos
vás navštíví opět rýmička!
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Můžeš! Pomůžeš? Martin Glac
Tuto otázku jste mohli vidět v loňském roce na plakátech
zvoucích k účasti na dobročinné akci „Dřepy pro Gambii“.
Celkem se nám podařilo vybrat téměř 6 000 Kč, které byly předány
organizaci „Kola pro Afriku o. p. s.“. Rád bych ještě jednou všem
aktivně se podílejícím poděkoval.
V květnu budou mít opět všichni na naší škole možnost pomoci
dobré věci. A tentokrát to bude ještě jednodušší. Pomůžete tím, že
z domu donesete věci, které již nepotřebujete.

Co můžeš donést?

oblečení – doplňky – boty – kabelky – bižuterii – sportovní
potřeby – hry – hračky – domácí potřeby - bytovou dekoraci –
sklo – keramiku – drobnou funkční elektroniku
(V š e v z a c h o v a l é m a p o u ž i t e l n é m s t a v u . )

Sbírka proběhne
OD 2. 5. 2017
DO 17. 5. 2017
Knihovna / Studentská společnost
Moment! Proč to sbíráme?
Veškeré věci budou předány dobročinné
organizaci Moment o. p. s., která je ve
svých obchodech rozprodá. Obchody jsou
k nalezení na 8 místech v Ostravě. Výtěžek z prodeje zamíří na
podporu jedné ze 4 organizací:
Denní Stacionář Žebřík
Save Elephants

Kola Pro Afriku
Mobilní Hospic Ondrášek
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Soutěžní jednohubky
Jsou tu opět logické hádanky, dva čerstvé kousky,
nejlepší z nejlepších má opět na C 204 malou odměnu.
Čtvrté


Odpověď: české město.

Kdo jsem?
Lidé mě mají rádi, neradi se se mnou loučí.
Přitom nejsem ani silná, ani slabá. Třeba takový Jan mi
nesahá ani na paty. Aby se mi vyrovnal, museli by být na
mě dva, a ještě si vzít na pomoc Karla. Na druhou stranu
třeba k Tomášovi mám velmi daleko. Ten mě převálcuje
hned desetkrát.
Odpověď: křestní jméno.
Řešení z minulého čísla, které zamotalo nejednu hlavu:
1. Umělecká - Zadání: Který směr? Řešení: Romantismus
Eleonora (= Máchova láska), hrdlička, Doksy, Myslbek (= autor Máchovy
sochy na Petříně) -˃ K. H. Mácha-˃ romantismus
2. Jiná číselná - Zadání: Co skrývá nula? Řešení: A
Čísla se převedla do binární soustavy a v uvedeném pořadí se zapsala pod
sebe. Nula vytvořila písmeno A.
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