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Kateřina Obrusníková

1. Co ráda děláte ve svém volném čase?
Jezdím na kole, na in-linech, chodím na procházky, 
starám se o zahrádku, ale taky lenoším u knížky 
nebo si povídám s kamarádkou.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
Čtu ráda a bývaly doby, kdy jsem na to měla čas, 
takže je těžké vybrat jednu knížku. Za všechny tedy 
budu jmenovat knihy Jamese Herriota o jeho praxi 
venkovského zvěrolékaře.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?
Hudbu mám ráda, spíš by bylo jednodušší říct, co 
vypnu nebo přeladím, ale na to jste se neptali. Jako 
třináctiletá jsem propadla kouzlu chlapecké skupiny 
New Kids on the Block, kterou rychle vystřídala 
skupina Lucie a Bon Jovi. Umím hrát na akordeon 
a na klarinet, takže mi nevadí ani dechovka. Jednou 
za rok si s manželem zajdeme na koncert Janáčkovy 
filharmonie. Hodně ráda mám zpěvačku Pink …

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Shrek 2. Hlavní postavy mají krásný charakter, 
dobro zvítězí nad zlem, zazní tam pěkná hudba 
a ještě se u toho zasměju.

5. Učíte francouzštinu a angličtinu. Co Vás 
přimělo jít studovat učitelství a proč jste si 
vybrala tyto dva předměty?
Už na základní škole jsem se o sobě dozvěděla, že se 
pro toto povolání hodím, ale zvolila jsem si jinou 
cestu a pět let studovala ekonomiku a podobné 
obory. Na Obchodní akademii jsem se poprvé 
setkala s francouzštinou, která mi byla přidělena 
v rozporu s mým přáním, ale paní učitelka ve mně 
dokázala probudit lásku k tomuto jazyku a byla 
další, kdo mě směřoval na učitelskou dráhu. Po 
maturitě se mi už nějak nechtělo učit a rok a půl jsem 
pracovala jako účetní. Trvalo čtyři roky, než jsem si 
ujasnila, že toužím dosáhnout vysokoškolského 
vzdělání, a ač už jsem v té době měla manžela 
a potomka – a proto to bylo komplikovanější – to 
bylo to, co jsem chtěla.

6. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? 
A čím byste dnes byla?
Asi tou účetní, ono účetnictví je taková praktická 
matematika a matematika mě kdysi hodně bavila.

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste 
i někde jinde? Pokud ano, srovnejte prosím 
stručně tyto dvě školy.
Na SGO učím přes 3 roky a srovnávat nechci.

8. Jaký je Váš nej- zážitek (největší, 
nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, 
nejděsivější, nejpesimističtější) z dosavadní 
učitelské kariéry?
Nejpěknější zážitek pro mě určitě dlouho bude naše 
poznávací exkurze z loňského září. Viděli jsme 
hodně pěkného, zažili hodně pěkného, přálo nám 
počasí a všechno klapalo, ale úplně nejlepší z celého 
zájezdu byli studenti, byli prostě úžasní, skvělí, 
dokonalí …

9. Květen je měsíc lásky. A proto Vám chci 
položit ještě jednu otázku. Co pro vás znamená 
láska? 
Znamená mé nejbližší. A vím, že 1. května dostanu 
pusu pod rozkvetlým stromem.

Barbora Křížová

a její „free time”
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Dotek na kůži
 Stvoření, jež by mělo být nositelkou života, 
o svůj vlastní pomalu přichází. 
 Stojí před zrcadlem v prázdné místnosti, do 
níž otevřenými okny proudí mírný májový větřík 
a nese s sebou příjemnou vůní rozkvetlých třešní 
a zpěv ptáků schovaných v korunách stromů. Jemné 
záclony se nadzvedávají a zahalují její útlou postavu 
do tajemna a cudnosti. U nohou se jí válí hromádka 
bílé krajky. 
 Dlouhé tmavé vlasy jí  tančí kolem 
uzounkých ramen a letmo se dotýkají výrazných 
lícních kostí potažených bledou kůží. Hnědýma 
očima zakalenýma smutkem pomalu klouže po 
liniích svého obnaženého těla. Připadá si tak 
zranitelná, tak křehká, až ji sužuje strach, že se při 
sebemenším dotyku rozpadne. 
 Klíční kosti, jež dominují celému jejímu 
vzhledu, doslova křičí, že není o co stát. Životní 
tajemství, které ukrývají pod sebou, postrádá teplo. 
Tenkými prsty ploché dlaně na dlouhé hubené paži si 
jemně přejíždí po vystouplých žebrech, pánevní 
kosti, která jen taktak že neproděraví tenkou kůži, 
pohublém obličeji s propadlými bledými tvářemi. 
 Chce se jí křičet, plakat. Rozbít ono zrcadlo, 
které nemilosrdně ukazuje, co se z ní stalo. 
 Není jednou z těch dívek, které se 
dobrovolně vzdaly životní síly a vydaly se na cestu 
smrti.  Nikoli. Ona k tomu byla vědomě donucena. 
 Nikdy nechtěla být kostlivcem, poslem 
záhrobí. Chtěla žít, vychutnávat si každý okamžik 
a cítit život hlubokými nádechy.  
 Jenomže jak,  když j í  cestu  zkř íž i l 
našeptavač? Muž, do něhož byla z celého srdce 
zamilovaná, mluvil o tom, jak ideální jsou 
topmodelky, o kterých se píše v magazínech. Měla 
postavu krásných měkkých křivek. Zakládala si na 
tom, aby zdůrazňovala svou ženskost. Jenomže 
touha zalíbit se své lásce byla silnější. Chvíli 
dostávala na oplátku to, o čem snila. Ale byl to cit, 
který ji postupně sžíral. A to doslova.
 Vyměnila své tělo za naivní představu 
o pravé lásce. 
 Když ji pak opustil, zůstala sama, slabá 
a zničená. Svůj obraz v zrcadle se naučila 
vyhledávat, a nenávidět. 

 Až po několika měsících ji našel ten, kterého 
hledala celý svůj život. Přišel znenadání, sotva by ho 
zpozorovala skrz slzy. Ale on si všiml jejího 
zmučeného těla, její slabosti, bezmocnosti. Chtěl 
pro ni to nejlepší a pomoci jí. Nebylo to snadné – 
nechtěla ho k sobě pustit, nedovolila mu nahlédnout 
do zákoutí jejího života. Opravdu mu na ní záleželo 
– příliš na to, aby nečinně sledoval, jak se mu ztrácí. 
Dívka však dál žila svou noční můru. Nevěřila na 
lásku, nevěřila na přátelství, nevěřila na soucit. 
 Chápal to. Věděl, že dozvuky minulosti nad 
nimi zněly, kdykoliv se jejich oči byť jen setkaly. 
Museli tomu dát čas. A jedině ten bude jejich spásou.
 Teď, po mnoha měsících se dívá jeho 
směrem, aniž by se odvrátila od zrcadla, a sleduje 
jej, jak k ní zvolna přichází. Zastrkuje jí vlasy za 
ucho. Pak zvedá zrak a zadívá se na jejich společný 
odraz. Vidí lásku svého života a také svou snahu 
chránit ji ode všeho zlého. Je oproti němu tak 
malinká. Jeví se jako holčička, i když je dospělou 
ženou. Jen ve tvářích je vepsáno tisíce útrap. 
 „Jak se na mě můžeš takhle dívat?“ ptá se 
a hlas se jí třese jako ptáček v dlani. V očích se jí 
lesknou slzy a ona je zakrývá svými dlaněmi. „Jak 
mě můžeš vůbec vystát?“ 
 „A jak ty se můžeš takhle ptát? Jsem tu pro 
tebe. Opři se o mě. Žádej, co chceš.“ 
 Slyší tichý vzlyk, který se jí dere z hrdla, 
a pocítí vůní slz, jež jí už stékají po tvářích. Mají 
vůni soli a kůže. 
 „Jak můžeš chtít být s někým, jako jsem já?“ 
vzlyká. „Jsem nic! Obyčejné nic bez smyslu 
a důvodu! Pouhá myšlenka, zničený ideál, pomíjivá 
iluze. Ztrácím se každým dnem, každou sekundou 
jsem blíž smrti. Copak mě nevidíš? Nevidíš, co se ze 
mě stalo? Možná mě chceš chránit, ale jak, když 
jsem už dávno přestala v záchranu věřit já sama?“
 Mladík vztáhne paži, ale pak ji nechá zase 
klesnout. Mučí ho, jak trpí, ale sám se bojí udělat 
jakýkoliv krok. Je mu jasné, že i on je schopen jí 
ublížit. Rád by to břemeno nesl sám, ví však, že je to 
nemožné. 
 Odevzdaně si k ní kleká a bere ji do náruče. 
Ona se k němu tiskne a nechá ho, aby setřel její slzy.
  Místností tiše zní její roztřesená slova: 
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„Mám strach.“
 „Já vím,“ zamumlá. 
 „Mám strach, že to nezvládnu,“ pokračuje 
v slzách. „Mám strach, že už nikdy nebudu uzdravena. 
Mám strach, že odejdeš jako všichni ostatní.“
 Odtáhne se, aby se jí mohl podívat do 
vyděšených očí. „To se nikdy nestane,“ ujišťuje ji. 
„Nedovolím, aby se ti něco stalo. Nenechám nikoho, 
aby ti ublížil! Nemůžu tě ztratit – a proto se tolik bojím. 
Bojím se, že o tebe přijdu. Bojím se, že mi zmizíš. 
Bojím se pohnout, dýchat nebo se tě dokonce dotknout. 
Bojím se všeho... Všeho.“ Zasténá a schová svou tvář.
 To je poprvé, co snad uvěřila. Ne naději, ale jeho 
strachu. Strachu, který sama tak dobře zná. Najednou, 
jako by otevřel závoru a vypustil všechno, co v sobě tak 
dlouho skrývala. Z očí jí vytékají další slzy a on 
pozvedá hlavu. Nechce ještě mluvit o lásce. Je příliš 
brzy. Důvěra, je příliš křehká. Ví, že nejprve musí být 
ona dost silná, aby zvládla vlastní mysl. Na všechno 
ostatní je dost času, až se začne vracet zdraví.  

Klára Moravcová

Dobrý den, ahoj, čau.

 Tímto bych vás chtěla přivítat u něčeho nového, 
co ještě v časopise nebylo. Pokud čtete Zipáčka poprvé, 
pak vám z tematiky mého příspěvku ještě nic neuteklo.
 Tyto články nebo také fotky se budou přidávat 
spíše ve zkratkách, jen abyste byli informováni. Budou 
se věnovat hlavně poruchám příjmu potravy – anorexii, 
bulimii, orthorexii. 

 A proč vlastně? Na naší škole s nástupem 
nových prváků, ale i v ostatních ročnících narostl 
výskyt anorexie či bulimie. Možná že právě ve vašem 
okolí je dívčina nebo kluk, který těmito problémy trpí, 
potřebuje pomoc, neví, jak se z toho dostat. Možná že 
díky těmto příspěvkům opravdu někomu pomůžete 
a vrátíte ho do normálního života.

JAK ANOREXIE NAPADÁ TĚLO? 

JAK MŮŽEME ANOREXII ROZPOZNAT?

ź Zkreslené vnímání svého těla.
ź Užívání projímadel.
ź Vynechávání „kalorických“ jídel v jídelníčku.
ź Změna jídelního režimu – pomalá konzumace, tzv. 

převalování na talíři, aby toho stihli, co nejmíň sníst.
ź Podrážděnost, plachost, plačtivost, vyhledávání 

samoty; v pozdějším stádiu i výčitky.
ź Hubnutí, maskování volným oděvem.

Rozhlédni 

se

„Opravdová láska je umění 
najít ve světě někoho, s kým 
si rozumíš lépe než se sebou 

samým.”

- Henri Frederic Amiel
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CHLAPEC - POLOBŮH - HRDINA

Percy Jackson

Série Percy Jackson and the Olympians (u nás 
Percy Jackson a Olympané) od Ricka Riordana, 
amerického spisovatele a bývalého učitele angličtiny 
a historie, obsahující pět knih plných dobrodružství, 
vrátila roku 2005 mytologii znovu do kurzu. 

Na začátku série je pouze dvanáctiletý nic netušící 
Percy Jackson – dyslektický, problémový kluk, který 
je každý rok vyhazován z jiné školy – vržen do světa 
p l n é h o  l a t i n y ,  s t a r o d á v n ý c h  j m e n 
a nejprapodivnějších zvířecích kříženců, do světa, kde 
se střetává nynější západní kultura s kulturou 
starověkého Řecka. 

„Herkules, co?“ zamračil se Percy. „Ten chlap byl 
něco jako Starbucks antického Řecka – kam se 

otočíš, tam je.“

Jinými slovy, do světa polobohů – dětí, které mají za 
jednoho z rodičů boha. Percyho matka je prostá 
smrtelnice, otce nikdy nepoznal a nyní se dozvídá, že 
jeho otec je bůh. A ne ledajaký. Percyho otcem je 
Poseidon – bůh moře a vodního živlu, bouří 
a zemětřesení.

Percy je umístěn do Tábora polokrevných, kde se 
setkává s dalšími dětmi jemu podobnými a zjišťuje, že 
ne všichni polobozi jsou stejní – Áreovi potomci 
rozhodně nepatří mezi nejmilejší lidi na světě. 
Dozvídá se, že právě jeho – jako jediného potomka 
„velké trojky“ – se týká proroctví, na jehož konci čeká 
rozhodnutí o osudu celého Olympu. Každým dnem 
musí čelit hrozbám v podobě mýtických příšer, které 
ohrožují jak jeho vlastní život, tak život jeho blízkých 
a celého světa. 

„S lidmi se pracuje hůř než se stroji. A když se 
poničí člověk, nedokážeš ho spravit.“

V každé knize čelí větším a větším nebezpečím, které 
vrcholí na konci celé knižní série. Dokáže nakonec 
přesvědčit Olympany, že ho mohou právem nazývat 

hrdinou?

Někteří lidé mohou tvrdit, že knihy o Percym jsou 
pouze pohádky pro malé děti, ale ti, kteří je četli, ví, že 
tomu tak rozhodně není. Poprvé jsem tyto knihy četla 
ve svých sedmnácti letech a tvrdím, že patří mezi 
plnohodnotnou literaturu, a kdyby si je přečetly hlavy 
států, na světě by bylo hned méně problémů (tedy 
v případě, že by se chtěly nechat poučit!). 

„Jestli má můj život něco znamenat, musím si ho 
žít sám.“

Percy Jackson není jen o mystickém dobrodružství, 
ale také o důležitosti přátelství a rodiny, o lidských 
povahách a o možnosti změny vlastního osudu. 
Jednou z věcí, které mě tyto knihy naučily, je řešení 
rodinných záležitostí. Každá rodina má problémy, ale 
vyřešit se dají vždy, stačí snažit se pochopit druhé 
a společně najít možnou cestu. Mohu garantovat, že 
každý čtenář si najde něco, co jej zaujme a z čeho si 
vezme ponaučení do vlastního života.

„Nejnebezpečnější chyby jsou ty, které jsou 
v umírněné formě dobrými vlastnostmi.“

Tyto knihy bych doporučila všem bez ohledu na věk, 
vyznání či rasu. Jelikož jsou psány jazykem 
srozumitelným i pro děti, je opravdu jednoduché je 
přečíst. Fungují jako skvělé odreagování, a tudíž ani 
nemrknete a jste ztraceni v Percyho světě naplněném 
dobrodružstvím.

První kniha série byla zfilmována a následně uvedena 
do kin v roce 2010 a kniha druhá v roce 2013. Oba 
filmy byly celkem úspěšně, ale obdržely smíšené 
recenze. Ten, kdo přečetl knihy, by dokonce řekl, že 
tyto filmy mají se svými knižními předlohami 
společný jen název.

Kristýna Bergerová

##RickRiordan #PercyJackson #AnnabethChase #hero #seaguy #seaweedbrain #percabeth #fantasy #ya #mystery 
#mythology #weirdcreatures #theoriginalgreatthree #geeks #greeky stuff #goreadit #itsawesome 



1. Až budete mít sraz po deseti letech, který 
moment bude ve Tvé paměti nejživější?
Nejspíš moment, kdy mi došlo, že i když dostanu 
špatnou známku, svět se i přes to točí dál. 
 2. Který učitel SGO Ti toho nejvíce předal?
Je těžké vybrat jen jednoho, ale nejspíš to bude Mgr. 
Zdeňka Hrstková. Díky jejím hodinám si troufnu říct, 
že mluvím anglicky.
3. Na který počin Tvého středoškolského života jsi 
nejpyšnější?
 Získání certifikátu CAE. 

Veronika Pchálková, 4. C

1. Až budete mít sraz po deseti letech, který 
moment bude ve Tvé paměti nejživější?

Asi to bude cyklisťák. Seznámil jsem se s více lidmi z 
dalších tříd a některé historky jsou zkrátka 
nezapomenutelné.

2. Který učitel SGO Ti toho nejvíce předal?

Paní magistra Tkáčová (smích), zkuste si s ní zažít 
jednu z jejích hodin, to nejde popsat.

3. Na který počin Tvého středoškolského života jsi 
nejpyšnější?

Naučil jsem se vypracovat grant. Konkrétně jsem psal 
grant na odbor životního prostředí v Opavě na 
kvadrakoptéru. To je můj podpis, který tady po mě 
zůstane ještě nějakou dobu po mém odchodu.

Miroslav Němec, 4. C

1. Až budete mít sraz po deseti letech, který 
moment bude ve Tvé paměti nejživější?
Nedokážu asi říct konkrétní moment, ale obecně 
školní exkurze typu Pálava, cyklisťák... 
2. Který učitel SGO Ti toho nejvíce předal?
Pan učitel Petlach. Skvělý chlap se smysluplnými 
názory.
3. Na který počin Tvého středoškolského života jsi 
nejpyšnější?
Určitě jsem nejpyšnější na svůj řidičský průkaz 
(smích)

Kristýna Konečná, 4. A

1. Až budete mít sraz po deseti letech, který 
moment bude ve Tvé paměti nejživější?
Budou dva: ten první, kdy jsme stáli první den 
v divadle nastoupení, plní očekávání toho, co přijde, 
a ten druhý, kdy dostaneme maturitní vysvědčení 
a pochopíme, že ty 4 roky končí.
2. Který učitel SGO Ti toho nejvíce předal?
Určitě paní Dočekalová, je to úžasná osobnost.
3. Na který počin Tvého středoškolského života jsi 
nejpyšnější?
(smích) Že jsem zvládl 3 roky chemie a biologie. 

Standa Průcha, 4. C

1. Až budete mít sraz po deseti letech, který 
moment bude ve Tvé paměti nejživější?
Těch nezapomenutelných momentů a zážitků, na 
které budeme společně vzpomínat, je za ty čtyři roky 
opravdu nesčetné množství. Myslím si, že ten 
nejživější moment v naší paměti bude bezesporu 
představovat právě ten poslední, který se nám všem 
do paměti zapíše asi nejvíce: maturita a s tím spojený 
maturitní večírek. Doufám proto, že si jej všichni 
náležitě užijeme! 
2. Který učitel SGO Ti toho nejvíce předal?
Je těžké, vybrat toho „nej“. Myslím si však, že jako 
náš třídní učitel, který to s naší třídou neměl někdy 
jednoduché, a přesto to s námi „dotáhl“ až do 
zdárného konce, by si toto označení zasloužil určitě 
pan Vaněk. 
3. Na který počin Tvého středoškolského života 
jsi nejpyšnější?
Asi na své působení v projektu Help P3. Podle mého 
názoru je to smysluplný projekt a doufám, že bude i 
nadále úspěšně pokračovat ve své činnosti.

Nikola Tisoňová, 4.C
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Čtvrťáci
Na co vzpomínají?

Cyklistický kurz třetího -  dnes už čtvrtého - ročníku.
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Svátky
1.5.  SVÁTEK PRÁCE

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický 
svátek, který se  slaví od roku 1890. Svátek zavedla 
v oce 1889 II. internacionálana paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chicagu.

8. 5.  DEN VÍTĚZSTVÍ

V evropském prostředí se jedná především 
o připomenutí konce 2. světové války (v Evropě), 
který připadá na 8. května, některé země však uznávají 
jako den osvobození od fašismu 9. květen– jde např. 
o Rusko.

10. 5.  DEN MATEK

Den, kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. 
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. 
V Česku se slaví podle amerického vzoru vždy druhou 
květnovou neděli. 

1. 5.   státní svátek – den volna
4. – 11. 5.  písemné maturitní zkoušky
5. 5.   projektový den pro žáky 1. – 3. ročníku
6. 5.   Středeční přednáška SGO – Navštivte
  Vietnam s Tran Ngoc Mai
7. 5.   benefiční koncert v Městských sadech
8. 5.   státní svátek – den volna; Mezinárodní
  se tkání  mládeže  u  př í lež i tos t i 
                                       70. výročí ukončení 2. světové války  
                                       v Evropě
11. – 14. 5.  pobyt 3. ročníku na Pálavě
15. 5.   Matematický pátek
18. – 29. 5.  ústní maturitní zkoušky
28. 5.   Zlepši si techniku – finále
  popularizační kampaně VŠB-TU
  Ostrava

Akce



Tom Odell
 Ještě před několika lety jste jej mohli potkat, 
jak si to štráduje s keyboardem na zádech ulicemi 
Londýna - blonďák s modrýma očima, nejspíše na 
cestě k nějaké open-mic akci. Dnes už je jako zpěvák i 
skladatel s kariérou o něco dál.

 Narodil se 24. listopadu 1990 v anglickém 
Chichesteru. Jeho otec je pilot a právě kvůli tomuto 
zaměstnání strávil Tom část svého dětství na Novém 
Zélandu. Od sedmi let se učil hrát na klavír, ve třinácti 
napsal první píseň - ne že by o tom někomu řekl; jak se 
sám vyjádřil, prostě se mu to nezdálo cool. 
V osmnácti se rozhodl, že o místo na University of 
York bojovat nebude a radši to zkusí na hudební 
konzervatoři v Liverpoolu. Tam to ale nevyšlo, a tak 
nějakou dobu pracoval. Ve studiu pak pokračoval na 
Brighton Institute of Moder Music, kde také byl částí 
skupiny Tom and the Tides; po čase ji však opustil, 
protože se mu nelíbilo, že se musí spoléhat na další 
lidi.

 Byla to zpěvačka Lily Allen, kdo ho objevil. 
K jeho vystoupení řekla: „Na pódiu má podobnou 
energii jako David Bowie,” který je shodou náhod 
jedním z Tomových hudebních vzorů. Podepsal 
smlouvu s nahrávací společností In The Name Of 
(odnož Columbia Records) a v říjnu vyšel jeho první 
singl, Another Love, následován EP: Songs from 
Another Love. Rozhodně to není čistokrevný pop - 
klavír, na který Tom sám hraje, dodává písním jakýsi 
jiný význam, jenž se pohybuje mimo meze 
obyčejných slov; je třeba to slyšet.
 Svou tvorbou vyhrál v roce 2013 na Brit 
Awards ocenění Critics' Choice Award. Jeho 
debutové album Long Way Down vyšlo v červnu 2013 
a umístilo se na první příčce UK Oficiall Chart. Právě 
teď je Tom na tour, žádné z dat ale není u nás. 
Nejbližší koncert se odehraje na začátku července 
v polské Gdynii v rámci Open'er Festivalu (to 
,nejblíž' znamená přes celé Polsko až k Baltskému 
moři. Možná že Švýcarsko by vyšlo líp).
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Obtížnost: lehká - střední - těžká

Ingredience

150 g máslových sušenek
60 g rozpuštěného másla 
250 g plnotučného měkkého tvarohu
200 g bílé čokolády
250 g mascarpone 
200 ml smetana ke šlehání 

Postup

Korpus

Máslové sušenky rozdrtíme (rozmixujeme) na jemno. 
Do rozdrcených sušenek přidáme rozpuštěné máslo. 
Vytvoříme hmotu, kterou pak vtlačíme na dno dortové 
formy. 
Pozn. Je nutné, aby bylo těsto dobře „stlačené“ a nebyl 
v něm žádný vzduch, protože hmota je celkem sypká 
a korpus by pak nedržel pohromadě. 

Krém

Ve vodní lázni si rozpustíme bílou čokoládu, pak ji 
odstavíme a ještě chvíli mícháme, aby lehce 
vychladla. Ze smetany si ušleháme šlehačku, do které 
přidáme tvaroh a mascarpone a znovu lehce 
prošleháme (mascarpone by se jinak mohlo srazit). 
Přidáme bílou čokoládu a opět krátce prošleháme do 
jemného krému. 

Krém naneseme na sušenkový základ  a hotový 
cheesecake dáme do lednice vychladit. (Ideální je tak 
do druhého dne, cheesecake  je pak lepší, ale myslím, 
že na ztuhnutí postačí tak 3-4 hodiny.)

Malinová omáčka

Ta nemusí být, ale já mám cheesecake v kombinaci 
s ní nejradši. 
Na omáčku budete potřebovat: maliny, med nebo cukr 
podle chuti, špetku skořice, malinko vody.
Maliny vaříme s cukrem, skořicí a vodou dokud nám 
nevznikne omáčka, tu pak přepasírujeme, dáme 
vychladit a můžeme podávat.
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CHAMPOLIONŮV DEŠIFROVACÍ ZÁKON
Dříve než odpovíte na inzerát v novinách, musíte umět správně rozluštit některé termíny, které jsou v inzerátech 
běžně uváděny:

 1.   Prý pohledná  =  Za šera se za ní jednou ohlédl nějaký muž.

 2.   Romantická =  Zjihne při pohledu na vaši kreditní kartu.

 3.   Životem zklamaná = Pro její nesnesitelnost ji opustilo už nejméně osm mužů.

 4.   Ne vlastní vinou rozvedená =  Má doma nejméně dva naprosto nevychované spratky.

 5.   Rodinný typ  =  Vyžaduje, aby se po bytě chodilo v papučích a při jedení bábovky neupadl ani drobek.

 6.   Citlivá =  Sleduje všechny stupidní jihoamerické telenovely a navíc při nich pláče.

Byl pozdní večer, první máj...

Má jediná! Světlo mého života! Dnes 
zůstaneme jen spolu. Myslím jen na tebe. 
Co všechno mi nabízíš! Jsi celá k sežrání!
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