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Roman Kollár

1. Co děláte rád ve svém volném čase?
Rád sportuji (badminton, volejbal, kolo,..), i když už 
jen pro své potěšení. Dosahovat rekordů už mne 
n e l á k á .  P o m ě r n ě  d o s t  č a s u  t e ď  v ě n u j i 
„rozhodcování“ ve volejbale. Je to po mnoha letech 
aktivního hráčství změna. Neztrácím tak kontakt 
s hráči a prostředím volejbalu. Kdo se pohybuje 
v tomto prostředí, ví o čem mluvím.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
Vyloženě oblíbenou knihu asi nemám. V dětství to 
myslím byli Broučci.
Jinak v poslední době mne pohltila kniha 
T. Sedláčka Ekonomie dobra a zla. Autor prochází 
dějinami naší civilizace a provokativním způsobem 
ukazuje, jak lidstvo v minulosti řešilo otázky 
týkající se bohatství, práce atd.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
Určitě rock. Metallica, Scorpions, AC/DC, Black 
Sabbath s úžasným Ozzym. Prostě poctivá muzika... 
A na Pink Floyd nesmím zapomenout.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Samsara. Proč? Sedněte si, udělejte opravdovou 
pohodu a asi dvě hodiny prožívejte….

5. Učíte základy společenských věd a 
tělesnou výchovu. Co Vás přimělo jít studovat 
učitelství a proč jste si vybral tyto předměty?
Od dětství jsem se věnoval sportování a to vše asi 
ovlivnilo mé rozhodnutí jít v páté třídě na přijímací 
testy na ZŠ  B. Němcové do sportovní třídy se 
zaměřením na atletiku. Tam působili opravdu skvělí 
učitelé. Za všechny bych uvedl M. Kumstáta 
a P. Scholze. 

6. Kdybyste teď mohl změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? 
A čím byste dnes byl?
Popravdě bych neměnil. Ve škole se pořád 
něco děje a žáci nás často obohacují 
o své názory, pohled na svět. Jsem 
spokojen se svou volbou.

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste 
i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě 
různé školy.
No, už to bude 15 let, co jsem vstoupil do budovy 
školy, tehdy ještě na Krnovské ulici, a jsem tady 
dodnes. Po studiu na Pedagogické fakultě v Ostravě 
a roční vojenské základní službě jsem nastoupil na 
opavskou stavební průmyslovku. V bouřlivých 
devadesátých letech jsem pracoval jako OSVČ 
v oblasti vzdělávání a obchodní činnosti. V roce 
1999 jsem se vrátil zpět do školství na ZŠ Englišova.  
A pak už od roku 2000 Gymnázium Krnovská, resp. 
Slezské gymnázium Opava.
Tolik přehled, srovnávat nechci.

8. J a k ý  j e  V á š  n e j -  ( n e j v ě t š í , 
nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, 
nejděsivější ,  nejpesimističtější)  zážitek 
z dosavadní učitelské kariéry?
Zážitků je spousta. Každý den ve škole přináší něco 
nového, mnohdy i nečekaného.
V paměti mi zůstávají jen ty pozitivní. Mám-li být 
konkrétní, v poslední době je to udělení třídnictví 
(současná 2. C) a každoroční setkávání s žáky po 
letních prázdninách. Obě strany jsou plny 
očekávání, energie, předsevzetí. 

Barbora Křížová

a jeho „free time”
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Místnost naplňoval onen úžasný bol, jaký svírá srdce, 
když vzdycháme nad dávnou vzpomínkou. 

Byl tichý, nedal o sobě znát, ale jeho přítomnost byla 
zřejmá… Nevnímat jej by bylo jako nechat bouři 
vtančit do pokoje a nestrachovat se, že její kroky 
zanechají následky. 

Byl jako parfém, jenž spočívá na tepajícím místečku 
kůže dívčina labutího krku. 

Paprsky dopadaly otevřenými okny na vodorovné 
i svislé povrchy. Suché listí na podlaze díky vánku 
pobíhalo z rohu do rohu, jako by se bálo, že je 
sluneční zář spálí na popel. Mrtvé růže ve váze, v níž 
výheň i chlad dávno spálily životodárnou kapalinu, 
vrhaly dlouhé stíny na holé zdi; byly pomíjivou 
připomínkou neustálých vln konců i počátků. 
Záclony se díky světlu i vánku s vůní jablek a skořice 
zdály mléčné a hebké jako hedvábí klouzající 
po nahém těle umělcovy milenky. I usínající slunce si 
přálo lásku a obdiv k obrazu, jenž nevědomky 
obtiskovalo do myslí pozorovatelů. Tiše tonulo 
v moři červánků zpívajících ukolébavku o světlých 
i tmavých zítřcích. Ona barva západu připomínala 
plameny sežehávající okolní modř i bělostný pokryv, 
až z nich zbyl pouhý opar. Ten se snášel k zemi 
jako déšť otevřených mračen a postupně 
zahaloval horizont do mlhoviny. 

Rovněž křídla letících ptáků žhnula plamenem a peří 
z větví obnažujících se stromů půvabně dopadalo 
na jezerní plošinu. 

Lidskému oku se to jevilo jako sen. 

Všechno bylo vzájemně propojeno, sjednoceno, jako 
těla milenců, jež prvně svými smysly okusili kouzlo 
a krásu života, jeho zrod i bujnost. 

Pohled na zavírající se oko boží budil v nitru člověka 
pokoru. Osud řídí, určuje naše cíle, ale touhy nás 
svádějí z cest, neboť bez nich by vytrvalost nebyla 
hodna svého významu. Nebýt touhy lidstvo by nikdy 
nepoznalo rozkoš tak silnou, tak mocnou, jako když 
se tóny piána rozezní ztichlou krajinou. 

V očích se zrcadlil ten skvost, ten zázrak, to spojení 
citů, co nás dělá lidmi, však srdce pukalo a krvácelo, 
sténalo nad ztrátou... 

Další konec, další setmění našich dní. 

Jak steskné myšlenky v nás budí soumrak a snění…

Klára Moravcová

 Sladkobol před soumrakem...
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Barbora Křížová

1. Na jaké škole jsi absolvovala? 
Na Slezské gymnázium jsem přišla ze Základní školy 
v Oldřišově.

2. V jakém jsi ročníku?
Naše gymnázium navštěvuji již druhým rokem. 

3. Co v časopise děláš?
Mou prací v časopise jsou jen a pouze rozhovory. Tato 
práce mě baví, i když vymáčknout z někoho rozhovor 
může být čas od času pořádná fuška.

4. Proč chceš být v časopise?
Už na základní škole jsem chtěla být součástí 
školního časopisu, ale naneštěstí, než jsem dorostla 
do správného věku, časopis zanikl a nepodařilo se mi 
jeho činnost obnovit. To se však povedlo zde, na 
Slezském gymnáziu, a jsem za to moc ráda, tahle 
práce mne baví. 

5. Jaké jsou tvé koníčky?
Ráda si něco přečtu nebo se zaposlouchám do své 
oblíbené hudby. Dá se říct, že mým koníčkem je také, 
čas od času, hraní na kavárenské povaleče s mými 
kamarádkami. 

Kristýna Hřivnáčová

1.	 Na jaké škole jsi absolvovala?
Po čtyřech letech na ZŠ Neplachovice jsem 
přestoupila na ZŠ Englišova, kde moje základní 
vzdělání úspěšně skončilo.
 
2.	 V jakém ročníku jsi?
Čtvrťák. Netřeba dodávat maturitní ročník.
 
3.	 Co v časopise děláš?
Hudební sekci. Představuju umělce, kteří jsou buď 
málo známí, nebo naprostí cizinci. Od třetího (možná 
čtvrtého?) čísla dělám grafiku, sestavuju články, 
fotky, obrázky do celků – jakékoli připomínky jsou 
vítány!
 
4.	 Proč chceš být v časopise?
Psaní je vedle jazyků na prvním místě ve volbě 
budoucího povolání.  Ať už v žurnalistice, 
překladatelství nebo – s trochou štěstí – kreativním 
psaní. Taky mi to dovoluje trochu rozvíjet fantazii 
a zkušenosti, co se grafiky týče.
 
5.	 Jaké jsou tvé koníčky?
Knihy ve všech druzích a velikostech, hudba ve formě 
klavíru,  kytary nebo poslechu, j inak 24/7 
#professionalfangirl

ČÍ	JE	TO	PRÁCE?
aneb	Dovolte	nám	představit	redakci	II.
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Přečtěte si to. A jestli se Vás někdo zeptá, jak to 
skončí, prostě lžete!

Celým příběhem nás provází Cadence Sinclairová, 
mladá a bystrá dívka, se kterou je ale něco 
v nepořádku. Vypráví nám o dokonalé bohaté 
americké rodině Sinclairových, ve které hraje 
důležitou roli – je nejstarším vnoučetem Harrise 
Sinclaira a také dědičkou veškerého jeho majetku. 

„Zbožňuju ho, ale nejsem si jistá, jestli ho mám 
ráda.“

Sinclairovi vlastní soukromý ostrov, na kterém tráví 
každé léto, a samozřejmě jim nestačí jedna vila, na 
ostrově najdete rovnou pět – jedna obrovská pro 
prarodiče, další tři velké pro každou z jejich dcer 
a jejich rodiny, plus jedna menší pro služebnictvo. 
Rodina Sinclarových je dokonalá: dokonalý vzhled, 
dokonalé oblečení, dokonalé názory, dokonalý život. 
I když jako každá jiná rodina prožívají obvyklé 
tragédie, jako je rozvod či úmrtí někoho blízkého, 
nedávají to na sobě znát, všechny důkazy zranitelnosti 
nebo jen lehký náznak citu schovávají za hrdými 
výrazy a perfektními úsměvy.

„Když chcete žít někde, kde se lidé nebojí myší, 
nemůžete žít na zámku.“

Cadence vypráví o svém životě, svých názorech, ale 
hlavně o věcech, které přes léto prožila se svými 
přáteli. Cadence, její sestřenice Mirren, bratranec 
Johnny a jeho kamarád Gat – Lháři. Dokonalé 
přátelství, které ale začne být destruktivní. Cady si 
pamatuje všechny momenty svého života. Všechny, 
až na jedno léto. Na léto, které změnilo celou rodinu. 
V létě svých patnáctin měla nehodu, nervové 
zhroucení, které následovala neutišitelná bolest 
hlavy, kterou doktoři léčí jen drogami v podobě 
desítek lahviček s různými prášky od bolesti, ale 
žádným lepším řešením. Cady netuší, co se stalo ani 
jak k tomu došlo. To bylo ale dva roky zpátky, teď se 
vrací na ostrov, za rodinou, přáteli a svou první láskou

Gatem. Je odhodlaná zjistit, co 
se stalo, i když jí v tom 
často brání migrény 
a odmítavý postoj 
rodiny.

„Nepřijímej zlo, které 
můžeš změnit.“

V první polovině 
knihy se čtenář 
snaží porozumět 
příběhu a historii rodiny, najít 
něco většího a zajímavějšího, 
o  č e m  b y  m o h l a  C a d e n c e 
vyprávět ve zbytku knihy. Ve 
druhé polovině hledá odpovědi 
na otázky spolu s ní. Snaží se
porozumět všem událostem 
a vysnít si konec, který by 
nekončil tragicky. Ono to 
ale nejspíš není možné.

„Vždycky udělej to, co se 
bojíš udělat.“

Hlavním sdělením celého příběhu 
je podle mě to, že privilegium 
bohatých lidí je spíše ochromí 
a skolí, než že by jim pomohlo.

„Buď o trošku milejší, než musíš.“

Emily Jenkins  píše  knihy 
pro dospělé a pod pseudonymem 
E .  L o c k h a r t  k n i h y 
pro dospívající mládež, včetně 
Ostrova lhářů, kterému se 
dostalo mnoha ocenění a který 
př i táhl  pozornost  mil ionů 
čtenářů po celém světě.

Kristýna Bergerová

#Elockhart #WeWereLiars #ya #novel #family #privateisland #friends #liars #love #hate #secrets #lies 
#destructivefriendship #illness #pills #memories #firstlove #truelove #richpeople #familyproblems 

OSTROV LHÁŘŮ
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1. 11.	 	 Svátek všech svatých
	 	 Světový den veganství
2. 11. 	 	 Památka zesnulých
3. 11.	 	 Den bez pesticidů
5. 11.	 	 Mezinárodní den romského jazyka
6. 11. 	 	 Mezinárodní den prevence ničení 

životního prostředí v průběhu válek 
a ozbrojených konfliktů

9. 11.	 	 Mezinárodní den boje proti fašismu 
a antisemitismu

10. 11.	 	 Světový den vědy pro mír a rozvoj
11. 11.	 	 Mezinárodní den válečných veteránů
13. 11.	 	 Mezinárodní den nevidomých
14. 11.	 	 Světový den diabetiků
	 	 Den bez aut
15. 11. 	 Den vězněných spisovatelů
16. 11.	 	 Mezinárodní den tolerance
17. 11.	 	 M e z i n á r o d n í  d e n  p ř e d č a s n ě 

narozených dětí
	 	 Mezinárodní den studentstva
19. 11.	 	 Mezinárodní nekuřácký den
	 	 Světový den toalet
	 	 S v ě t o v ý  d e n  p r e v e n c e  t ý r á n í 

a zneužívání dětí
20. 11. 		 Světový den chronické obstrukční 

plicní nemoci
	 	 Den industrializace Afriky
	 	 Světový den dětí
21. 11.	 	 Světový den televize
	 	 Světový den pozdravů
	 	 Mezinárodní den filozofie
25. 11.	 	 Mezinárodní den za odstranění násilí 

páchaného na ženách
	 	 Mezinárodní den bez nákupů
28. 11.	 	 Mezinárodní den nekupování ničeho
29. 11. 	 Mezinárodní den solidarity s lidem 

Palestiny

na obrázku: Jan Opletal

Světový den vědy pro mír a rozvoj 
10. 11.

Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 
2001 OSN. Upozorňuje na problematiku získávání 
prostředků pro vědecké účely, ukazuje, jak je věda 
prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by 
měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě to 
přispívá k rozvoji lidstva.

Mezinárodní den válečných veteránů 
11. 11.

Tento den se slavil již dříve po celém světě, ale v ČR 
byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl 
vybrán náhodou, 11. listopadu 1918 byly ukončeny 
boje I. světové války podepsáním příměří mezi 
Německem a Spojenci. 

Mezinárodní den nevidomých 
13. 11.

Mezinárodní den nevidomých byl vyhlášen na 
památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro 
nevidomé Valentina Haüy (1745-1822).

Mezinárodní den studentstva 
17. 11.

Mezinárodní den studentstva je stanoven na 
17. listopadu, připomíná české studenty, kteří roku 
1939 uspořádali protiněmeckou demonstraci, v jejímž 
průběhu byl smrtelně postřelen medik Jan Opletal. 
Poté, na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření 
českých vysokých škol. Někteří studenti byli zatčeni 
a deportováni do koncentračních táborů. 
17. listopad si připomínáme i v naší novodobé historii. 
V tento den došlo k demonstraci studentů na Národní 
třídě, která odstartovala roku 1989 Sametovou 
revoluci.

Mezinárodní nekuřácký den
 19. 11.

Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na třetí 
čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den by měl být 
osvětou pro kuřáky, že kazí zdraví nejen sami sobě, 
ale i nekuřákům, z nichž činí tzv. pasivních kuřáky. Na 
tento den připadá celá řada akcí upozorňujících na 
škodlivost kouření v přítomnosti dětí.

Mgr. Magda Hrstková

Svátky



Bylo to právě roku 2007, kdy se Ariel Bloomer 
(vokalistka) setkala v americkém Decatur, Illinois, 
s jistým kytaristou Shawnem Jumperem. Zkoušeli 
společně hrát, melodii však něco chybělo – proto si 
do svých řad přibrali bubeníka Adama Kronshagena 
a basistu Joshuu Davise. A tak v listopadu 2007 
vznikla skupina Icon For Hire.
 
Dva roky fungovali bez smlouvy s nahrávací 
společností, s koncerty projeli americký středozápad 
a vydali dvě EP: Icon For Hire (2008) a The Grey 
(2009). Stín toho, že skupinu opustil Joshua, byl 
zahnán skutečností, že jim společnost Tooth & Nail 
Records nabídla smlouvu, kterou v červenci 2010 
podepsali. Trvalo téměř rok, než jejich debutové 
album spatřilo světlo světa – Scripted, zelektrizovaný 
mix rocku a metalu podpořený kapkou punk popu a 
s Make A Move jako úvodním singlem, prodal za první 
týden přes 4 300 kopií a překonal tak rekord 
společnosti.
 
Jako předskokani koncertovali 
na mnoha místech, a to 
s novým basistou Joshem 
Kincheloe (který je spíše 
stálým hostem než 
oficiálním členem 
skupiny). Od konce 
roku 2011 pracovali 
na novém albu 
Icon For Hire, 

které se po uvedení singlu Cynics and Critics objevilo 
na pultech v říjnu 2013 a získalo mnoho pozitivních 
ohlasů.
 
Od ledna do srpna tohoto roku jezdili Amerikou s Vans 
Warped Tour. V červnu ukončili spolupráci s Tooth & 
Nail Rec. a za podpory singlu Now You Know 
oznámili, že třetí album je na cestě.

Kristýna Hřivnáčová
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'Cause everybody's so scared
We don't wanna go there

We don't wanna make a move
We got all our lives to lose

Screaming in the dark while 
We just play our part out

I'll play along
Like I don't know what's going on
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Dýňová 
polévka

Ingredience

1 kg dýně oloupané, bez semínek, nakrájená na 
drobné kostky (nejlepší je dýně máslová)
2 lžíce olivového oleje 
1 cibule
850 ml horkého zeleninového vývaru (lze použít 
i vodu) 
2 stroužky česneku
muškátový oříšek 
sůl a pepř

Postup

Cibuli nakrájíme na jemno a orestujeme na olivovém 
oleji dozlatova, potom přidáme česnek a dýni 
nakrájenou na kostičky a restujeme asi 8 minut 
dozlatova. Zalijeme vodou nebo vývarem, přidáme 
sůl a pepř. 

Vaříme asi 20 minut, než dýně úplně změkne. 

Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka na 
jemný krém.

Polévku dochutíme muškátovým oříškem, popřípadě 
solí a pepřem. Servírujeme ji horkou zjemněnou 
smetanou nebo jogurtem.

Aneta Macolová 
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové, která má na starosti gramatickou korekturu, časopis vytvářejí: Petra 

Magerová, Barbora Křížová, Monika Böhmová, Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta Macolová, Tereza 

Dehnerová, Jana Beránková, Anna Křempková, Kristýna Bergerová a Kristýna Hřivnáčová.

Není důležité, co je zvenku, záleží na tom, co je uvnitř.
Platí to o lidech, ale hlavně o ledničkách.

Proč nosí koala mládě na zádech?
S kočárkem by se jí na strom lezlo těžko.

Víte, kdo první použil bezdrátový telefon?
Přece Mach a Šebestová.

Víte, co to je?
Je to černý, bílý

černý, bílý
černý, bílý
černý, bílý
černý, bílý

.....
Tučňák válející sudy.

o je to 90-50-90?
Jízda autem okolo policajtů

Proč blondýnka na přechodu rozhazuje housku?
Krmí zebru
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