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3 Rozhovor

Meena Ferik
1. Co dìláte rád ve svém volném èase?

6. Kdybyste teï mohla zmìnit své døívìjší 
rozhodnutí stát se uèitelem, udìlala byste to? 

2. Jaká je Vaše nejoblíbenìjší kniha? Proè? A èím byste dnes byla?

7. Uèila jste i nìkde jinde než na Slezském 
gymnáziu? Pokud ano, srovnejte prosím struènì 
dvì rùzné školy.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 

4. Jaký je Váš nejoblíbenìjší film? Proè?

5. Uèíte angliètinu. Co Vás pøimìlo dìlat tuto 
práci?

Nikdy nebylo mým zámìrem stát se uèitelkou 
Jelikož jsem dle mého názoru již postarší, dìlám angliètiny. Na univerzitì jsem studovala ruštinu 
ráda nudné vìci, jako je práce na zahradì nebo a španìlštinu a následnì, po ukonèení školy, jsem 
vaøení. Ráda zkouším nové recepty z populárního dostala místo na èeském letním kurzu. V prùbìhu 
poøadu Great British Bake Off, který se vysílá ve mé návštìvy jsem potkala jednu paní z Opavy, která 
Spojeném království. Taky se ráda dívám na fotbal, mi zde nabídla práci. Rozhodla jsem se, že chci 
jsem velkým fandou FC Liverpool. S mou rodinou Èesko poznat více, tak jsem se rozhodla práci 
trávím tolik èasu, kolik jsem schopna. Také pøijmout… a o 14 let pozdìji jsem stále tady.
samozøejmì nepohrdnu vyjít si s mými pøáteli do 
restaurace a popovídat si s nimi.

Moje nejoblíbenìjší kniha je pravdìpodobnì kniha Tak na tuhle otázku je tìžké odpovìdìt. Má 
Pravidla moštárny od Johna Irvinga. Moc se mi líbí odpovìï je ano, ale i ne. Mám moc ráda gramatiku - 
komediální prvky knihy a  taky to, jak se autor anglickou, èeskou, španìlskou i ruskou, a také ráda 
potýká se závažnìjšími vìcmi, jako je napøíklad komunikuji s lidmi. Ve své nynìjší práci mùžu 
potrat nebo incest. všechny tyhle vìci zkombinovat. Ale chtìla bych 

práci, která by zahrnovala více cestování, abych 
mìla možnost poznat více ze svìta.

U jedné firmy uèím angliètinu už 14 let, u další už 
pøes 5 let. Než jsem však pøišla na SGO, uèila jsem 
angliètinu už i na normální škole. To však bylo pøed 
desíti lety, takže srovnávat je opravdu tìžké. Ale 
øekla bych, že úroveò angliètiny je na SGO mnohem 
vyšší než na ostatních školách. 
Zároveò jsem toho názoru, že školy v Èeské 

Líbí se mi soul, R&B, Motown, stejnì tak jako pop republice nejsou dostateènì pøísné. Tohle je mé 
music. Opravdu mám ráda zpìváky Stevieho srovnání s Anglií, kde jsem navštìvovala støední 
Wondera nebo Luthera Vandrosse. Z tìch novìjších školu.
by to byli Sam Smith a John Legend. Barbora Køížová

Mám ráda rùzné typy filmù. Jedním z mých dvou 
neoblíbenìjších je film Spy Game s Bradem Pittem 
a Robertem Redfordem, tím druhým pak je film 
Vèera v noci s Kierou Knightley. Mám ráda vìtšinu 
britských filmù, a to i pøes to, že se mi vždy pøi jejich 
sledování stýská po domovì.



4 Pøíbìh

„Drahá rodino, maminko!“ utøel si táta pusu od že se pìtadvacátého u ní ukážeme na slavnostní 
brambor ubrouskem a položil si obì ruce na stùl. obìd. A co se toho lososa týèe, chtìla bych tì ještì 
„Letos jsem vám všem pøipravil velké pøekvapení! jednou upo-“ Teï se zase namíchnul táta.
Letošní Vánoce totiž budou úplnì jiné, než jak je 
známe! Tak jsem jakožto hlava rodiny, já otec, „Vy mi taky zkazíte každou radost! Jak chcete, 
rozhodl.“ Myslím, že po tomhle proslovu jsme pojedeme na tu naši – podle dìtí blbou – chatu bez 
dojedli opravdu všichni. Jediný brácha se opravdu signálu a wi-finy, žádný 
rozzáøil. dárky, jenom uhlí na 

zátop. A na veèeøi – 
„A co byste ráèil zmìnit, pane hlavo rodiny?“ co jsi to øíkala s tou 
prohodila mamka, když zaèala sklízet ze stolu rybou, drahá?“
zbytky øízkù.

„No, tak jednak 
„Pojedeme do Karibiku! Nebo øíkám, že na chatu už 
na Bahamy! Štìdrý den ti nepojedu po tom, 
strávíme na pláži, c o  n á m  s o u s e d  
veèer si dáme málem zastøelil dceru 
drink a kapra, v domnìní, že je to 
kapra si, vážení divoèák. Nevím, co 
a milí, ulovíme!“ to byl za nápad stavìt 

r o u b e n k u  v e d l e  
„Miláèku,“ takovýho cvoka.“
shovívavì na nìj 
máma, „dovolila  Horeènì jsem pøikyvovala. 
bych si upozornit „A o té rybì jsem jen chtìla 
na fakt, že tvá dcera má alergii pøipomenout, že ses loni málem udusil kostí 
na slunce, a nezapomeò na ten loòský incident, a zapøisáhl ses, že rybu na Vánoce už nikdy více, 
když –“ vzpomínáš?“  Chvíle ticha…

Bratrùv vražedný pohled smìrem ke mnì. Paráda! „Jak chcete, já konèím s veškerou iniciativou, mám 
vás dost! Když už mi teda nechcete dovolit nìjakou 

„Dobøe, vynecháme moøe. A co Kanada? Stanování poøádnou zmìnu prostøedí, tak aspoò na veèeøi 
v zimì, v lese, divoèina! A dáme si lososa; lososa, chci… chci…“ pøekotnì uvažoval, až nakonec 
kterého si ulovíme! A vùbec budeme u táboráku a to ukázal nožem na zbytky na bratrovì talíøi, 
si teprve budete v té zimì vážit dárkù!“ To mamku „...poøádný øízek!“
dopálilo.

„Tak to teda ne! Já do žádného lesa nejedu. Jako Jana Beránková
bych už tak nemìla starostí s peèením. A navíc, to Anna Køempková
nebude žádná atmosféra. A já slíbila mojí mamince, 

Drahá rodino



5 Redakce

Èí je to práce?
aneb Dovolte nám pøedstavit redakci III.

Aneta Macolová

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
Na Slezské gymnázium jsem pøišla ze Základní 
školy ve Slavkovì.

2. V jakém jsi roèníku? 
Na Slezské gymnázium studuji druhým rokem.

3. Co v èasopise dìláš?
Mou prací v èasopise jsou recepty a fotografie 
kulináøských výrobkù.

4. Proè chceš být v èasopise?
Vždycky jsem ráda psala a ještì radši jsem byla, 
když mé èlánky nìkdo èetl. V èasopise nejsem od 
úplného zaèátku. Holky vymyslely, že by 
v èasopise nemìly chybìt recepty, a jelikož vìdìly 
o mé vášni k vaøení, peèení a fotografování, 
kontaktovaly mì. Práce v èasopise mì moc baví, 
jsem rada, že jsem jeho souèástí.

5. Jaké jsou tvé koníèky?
Ráda vaøím a peèu pro rodinu a kamarády. Když 
mám volnou chvilku, nejradìji ètu zahranièní i 
èeské blogy o módì a životním stylu, kde obèas 
narazím i na nìjaký ten recept.

Petra Magerová

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
Na Základní škole generála H. Píky ve Štítinì.

2. V jakém jsi roèníku?
Nyní ve druhém, pøesnìji 2. C.

3. Co v èasopise dìláš?
Hlavní náplní mé práce je psát básnièky, ovšem 
nìkdy ráda pøidám recept. V prvních èíslech 
èasopisu jsem psala o PPP, což jsou poruchy pøíjmu 
potravy.

4. Proè chceš být v èasopise?
Už odmala mì baví psát básnièky. Na základní 
škole, kde jsme také mìli èasopis, ovšem ten 
vycházel jen jednou do roka, jsem také pøispìla 
nìjakou básnièkou. Líbí se mi také, že náš èasopis 
je obohacen napøíklad o recepty, protože jsem 
nadšená kuchaøka. 

5. Jaké jsou tvé koníèky?
Mým nejvìtším koníèkem je sport. Miluju všechny 
druhy sportu od bìhání pøes snowboard až po 
fitbox. Ráda trávím èas venku, na procházce se 
svým pejsek. Poslouchám hudbu a hraju na kytaru.



6 Co si pøeèíst?

Už podle názvu je zøejmé, že se v pøíbìhu že sdílí jméno, jim nìjak usnadòuje seznamování a 
nesetkáváme s jedním, ale rovnou se dvìma vzájemné sdílení svých soukromých dramat. Od této 
mladými chlapci pojmenovanými Will Grayson noci se jim životy zaènou mìnit. Obèas k lepšímu, 
(dále už jen WG). obèas k horšímu, ale rozhodnì dramaticky.

Prvním je WG, kterého si vymyslel John „Je tìžké vìøit v náhodu, ale je ještì tìžší vìøit 
Green. Je milý, vtipný a chytrý. Na tomto Willovi je v cokoliv jiného.“
skvìlé, že se nenechává ovládat svým rozkrokem, 
když jde o dívky, které o nìj mají zájem. Ve vztazích Skuteèné sdìlení knihy ale nemá být 
si nechává jak fyzický, tak emocionální odstup. o prostém povyprávìní pøíbìhu nìkolika 
Mentálnì už to ale neplatí, WG až moc pøemýšlí, amerických teenagerù. Tady jde o nìco mnohem 
všímá si každé malièkosti u lidí ve svém okolí a dùležitìjšího. Jde o jedineèný pøíbìh pøátelství. 
analyzuje naprosto vše, co vidí. O pøiznání lásky ke svým kamarádùm a rodinì. 

Lidem, kteøí tady pro nás stále jsou a budou, vždy 
„Tím, že øeknete, že Vám když je potøebujeme. Jde o víru v sebe samého a 
nezáleží na tom, zda se víru, kterou vkládáme do ostatních. Jde o stavìní 
svìt rozpadne, vlastnì pøekážek a jejich pøekonávání. Tady jde o nás!
øíkáte, že chcete, aby 
zùstal pohromadì, ale jen „Možná existuje nìco, co se bojíš øíct, nebo nìkdo, 
za vašich podmínek.“ koho se bojíš milovat, nebo nìjaké místo, na které se 

bojíš jít. Bude to bolet. Bude to bolet, protože na tom 
Druhého WG si záleží.“

v y m y s l e l  D a v i d  
L e v i t h a n .  J e  WG, WG je první homosexuálnì ladìný 
m a n i o d e p r e s i v n í m  román, který se dostal na vrchol žebøíèku nejlépe 
homosexuálem, který se prodávaných knih podle The 
doposud ke své sexualitì New York Times. Byl napsán 
veøejnì    nepøiznal. spoleènou kooperací autorù 
Je jemný, roztomilý, Johna Greena (Hvìzdy nám 
ale neustále smutný a komplikovaný. nepøály, Hledání Aljašky, 
Vše kolem nìj je komplikované a vše pro nìj Papírová mìsta) a Davida 
dùležité je snad ještì komplikovanìjší. I když Levithana (Slovník lásky, 
chvíli trvá, než tohoto WG pochopíme, nakonec  Den co den). Je to román, 
to stojí za to.   který mì (alespoò mám ten 

 pocit) zmìnil v mnoha 
„Neustále jsem rozpolcen mezi rozhodnutím, ohledech. Proto chci i vás 
zda zabiju sebe nebo zda zabiju všechny kolem.“ nalákat k jeho pøeètení, a� 

mùže zanechat stopu i ve 
Ve skuteènosti hlavní postavou není ani vašem srdci.

jeden WG. Je jí chlapec jménem Tiny Cooper. Tiny 
je nejvìtším gayem na svìtì. Není nejvìtším 
èlovìkem, ani tím nejvíce homosexuálním, ale je 
dokonalou kombinací obojího. Jeho osobnost je 
stejnì velká jako jeho zevnìjšek, je sebevìdomý, #JohnGreen #DavidLevithan #WGWG #ya #novel 
hrdý a naprosto bájeèný. #WillGrayson #TinyCooper #homosexuality 

#LGBT #pride #awesome #friendsip #family 
„Je to kompromis, když ty udìláš, co ti øeknu, a já #lovetrouble #lifetrouble #presriptiondrugs 
dìlám, co já sám chci.“ #lifechange #deepstuff

První WG a Tiny Cooper jsou nejlepší Kristýna Bergerová
pøátelé již od základní školy a druhý WG žije opodál 
svùj melancholický život. Vše se zmìní, když se oba 
WG potkají uprostøed noci v centru Chicaga. Fakt, 
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Svátky



8 Vánoce

 
Egypt Brazílie Indie 

Jak Vánocùm 
øíkají? Coptic Christmas La Navidad Christmas 

Kdy je slaví? 7. ledna 24.–25. prosince 25. prosince 

Tradice Vánocùm zde pøedchází 
40 dní pùstu. Lidé by 
nemìli jíst tolik hodin 
dennì, kolik v sobì mají 
víry, a mìli by se 
vyvarovat potravin 
živoèišného pùvodu. 
Poslední den se lidé 
sváteènì obléknou 
a vyrazí na pùlnoèní 
bohoslužbu. Pak zvony 
ohlásí konec pùstu. 
I v Egyptì dìti dostávají 
dárky. 

Dárky nadìluje Papai Noel 
(Otec Vánoc), který je 
vlastnì takovou letní 
obdobou amerického 
Santy, nosí lehkou košili 
a kalhoty. Katolíci také 
navštíví mši „Misa de 
Gallo“. V posledních 
letech Brazilci oslavují 
Vánoce i pomocí 
ohòostrojù, a to hlavnì ve 
velkých mìstech jako Rio 
de Janeiro, Sao Paulo èi 
Brasilia. 

Køes�anská menšina 
v Indii pøebrala 
vánoèní zvyky hlavnì 
od Britù. Liší se však 
v tom, že se slaví po 
10 dní, toto období se 
jmenuje „méla“. Pøed 
kostely stojí betlémy, 
v ulicích jsou stánky 
s obèerstvením i dárky. 
Ty ale nenajdete až pod 
stromeèkem, lidé se 
obdarovávají bìhem 
celého dne. 

Jídlo Jí se chléb zvaný 
„Qurban“ (obì�) nebo 
speciální vánoèní pokrm 
„Fatta“, který se skládá 
z rýže, chleba, èesneku 
a vaøeného masa. 
Obdobou našeho 
cukroví jsou sladké 
sušenky 
opatøené køížem. 

Pro Brazilce je typická 
tzv. „Ceia de Natal“ 
(Veèeøe zrození), která se 
skládá z nadívané krùty, 
šunky, neloupané rýže, 
ovoce, zeleniny a sladkých 
zákuskù. 

Indové si dopøejí maso 
s karí a rýží a jako 
dezert koláè. Peèou se 
také zvláštní vánoèní 
sušenky rùzných tvarù. 

Zajímavost Kdekdo by èekal, že 
v tomto pøevážnì 
muslimském státì se 
Vánoce slavit vùbec 
nebudou. Køes�ané i 
muslimové je však od 
roku 2002 slaví 
spoleènì, a to díky 
prezidentu Husní 
Mubárakovi. 

Lidé bìhem vánoèních 
oslav zpívají a tanèí 
v ulicích. Veselit se vydrží 
až do 6. ledna – do 
pøíchodu Tøí králù. 

Na jihu Indie lidé 
umis�ují nad vchod 
svých domù obrovské 
papírové hvìzdy jako 
symbol pøicházejících 
Vánoc. 

 

Jak jdou na Vánoce 
ve svìtì?

Jak jdou na Vánoce 
ve svìtì?
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ánoceV v èíslech Akce
Stromeèek, cukroví, výzdoba... V následujících 1. 12. Pøekladatelská soutìž v anglickém 
týdnech nás èeká fanatismus vánoèních pøíprav.   jazyce
Poøídit všechno potøebné ale není levná záležitost. Testy FCE a SAE
 4. 12. Zpívání s andìly
Velkou èást penìz utratíme samozøejmì za dárky. Fan Night – Co pohádky øíkají a o 
S jejich nákupem zaèíná 20 % z nás už 3 mìsíce èem mlèí
pøedem. Ženy jsou celoroèní nákupní maniaèky 7. 12. Olympiáda z ÈJ – školní kolo
a o Vánocích tomu rozhodnì není jinak. Nakupují 8. 12. Den otevøených dveøí SGO
více dárkù, ale zato levnìji než pánové, kteøí volí 11. 12. Dìjepisná soutìž – školní kolo
radìji jeden dražší. Prùmìrná cena dárku je pak 868 14. 12. Beseda s docentem Davidem 
Kè. Z toho mají radost hlavnì obchodní centra, kam (OSU) o místních jménech – pro 
si pro vìcièky, kterými potìšíme své blízké, chodí 2. roèník
86 % lidí. Jednoduchost internetového nakupování 22. 12. Etiketa – pøednáška pro 1. roèník
volí až tøi ètvrtiny Èechù, z toho však jen 14 % Prezentace volitelných pøedmìtù 
objednává u zahranièních e-shopù. pro 2. a 3. roèník

23. 12. – 3. 1. Vánoèní prázdniny
Pøipoèteme-li k tomu zhruba 200 Kè za metr 
vánoèního stromeèku, 70 Kè za kilo kapra a další 
výdaje, napø. za výzdobu, dostaneme se na 5000 Kè. 
Tolik prùmìrnì stojí Vánoce jednoho Èecha. Pøi Prosincová
pohledu na rodinný rozpoèet je to 10–20 tisíc 
korun. I pøes tuto èástku je absolutní vìtšina proti Vítr zatøásl vìtvemi,
„Vánocùm na dluh“ a pùjèku si vezmou jen 4 % ladnì slétly listy ku zemi.
z nás. A dìti už si špitají

o dopisech, co psaly potají.
Když od penìz zabrousíme do jiných èísel, dozvíme Pannu? Méïu? Ko�átko?
se napøíklad, že pošleme cca 75 milionù vánoèních To dozvíme se zakrátko.
textových zpráv nebo že si 86 % z nás peèe alespoò Ježíšek pod stromek nadìlí,
èást cukroví. To nám pak spoleènì s vánoèkou, u stolu sejdem se s pøáteli,
bramborovým salátem a jinými dobrotami, které si rozdáme nadílku vánoèní,
v prùbìhu roku nedopøejeme, zajistí prùmìrnì 3 kg spolu zajdem na Pùlnoèní.
navíc. Zkusme proto obèas utnout proud pohádek Prosinec pøináší sváteèní èas,
v televizi, zachumlat se do svetru a pøerušit sváteèní slavnostní pocit má každý z nás.
nicnedìlání krátkou procházkou. Napøíklad do Všichni se na Vánoce tìšíme,
kostela na pùlnoèní, kam i v našem ateistickém státì nejen když stromeèek zdobíme.
zamíøí více než tøetina obyvatel. Ještì pøed ZIPÁÈEK pøeje Vám nádherné svátky
odchodem však nezapomeòte zfouknout svíèky na 
adventním vìnci, aby vám vánoèní pohodu – a po nich zase do školy zpátky.
nepøekazil požár, kterých o svátcích vznikne 
prùmìrnì 48.

Petra Magerová
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Tahle elektronická kapela vlastnì vznikla sledem existenci. Single King se poprvé objevil v lednu na 
š�astných náhod – nejprve se Mikey Goldsworthy stanici BBC Radio 1, kdy také vyhrál cenu BBC 
rozhodl pøestìhovat z Austrálie do Anglie, pak se na Sound of 2015; oficiálnì se objevil až v bøeznu 
internetu seznámil s Emre Türkmenem a a nakonec a dosáhl na první pøíèku UK Singles Chart. Skupina 
slyšel zpívat Ollyho Alexandra ve sprše. Pravda, na byla nominována na Critics Choice Award na 
zaèátku v roce 2010 jich bylo pìt a první singl I Wish prestižních Brit Awards. V èervnu vyšlo debutové 
I Knew z èervna 2012 vyšel také jako práce pìtice, album Communion, které – po vzoru písnì King – 
ale smlouvu s Kitsuné Records podepsali už jen tøi zabralo první pøíèku hitparády.
lidé. Jejich EP Take Shelter vyšel roku 2014 pod 
Polydor Records a zaøadil se na špièku iTunes V prosinci vystoupí v Londýnì èi v Dubaji, co je ale 
Singles Electronic Charts. lepší: 12. bøezna 2016 navštíví Prahu.

Letošní rok se jeví jako zatím nejlepší v jejich Kristýna Høivnáèová



11 Recept

Mrkvový dort je snad mùj nejoblíbenìjší dezert. Philadephie, pøípadnì luèina. Ale mnì osobnì 
Když jsem ho nedávno pekla, bytem se linula jeho pøijdou tyto sýry moc tìžké, takže používám tvaroh. 
skvìlá vùnì, která mi pøipomnìla blížící se Vánoce. Aby nepopraskal, pøidávám kousek másla. 
Rozhodla jsem se proto trošku netradiènì do tohoto 
vánoèního èísla èasopisu napsat recept právì na nìj 250 g tvarohu
a ne na typické vánoèní dobroty. Ráda peèu š�áva z pùlky citrónu
zdravìjší formy receptù, takže používám èasto 1 lžíce másla
celozrnnou mouku, med apod. Pokud ale nejste 2 lžièky medu (mouèkový cukr) 
fanoušci zdravé výživy lze, všechny tyto potraviny pro zjemnìní chuti trošku Mascarpone nebo Luèiny 
lze nahradit tìmi obvyklými. (Philadelphie)

oøechy na ozdobu 

PostupIngredience

Pøipravíme si dvì mísy. V jedné vyšleháme žloutky 
1 hrnek (100 g) mletých oøechù (mandle, vlašské 

s medem, postupnì zašleháváme olej. Bílky 
oøechy)

ušleháme do tuhého snìhu.
1 hrnek celozrnné špaldové mouky (nebo obyèejné 
polohrubé)

Do druhé mísy si prosejeme mouku. K ní pøidáme 
2 lžièky prášku do peèiva

všechny ostatní suché suroviny a vše promícháme.
špetka soli

Do ušlehaných žloutkù pøidáme vanilkové aroma, 
2–3 lžièky skoøice 

nastrouhanou mrkev a suché suroviny z druhé mísy. 
1 lžièka mletého muškátového oøíšku

Vše poøádnì promícháme. Pak opatrnì vmícháme 
kapka vanilkového aroma 

sníh z bílkù. 
špetka perníkového koøení 
hrst vlašských oøechù

Hotové tìsto nalijeme do koláèové formy vyložené 
hrst rozinek

peèicím papírem. Peèeme na 200° C asi 35 minut.  
2 hrnky nastrouhané mrkve
2 velká vejce

Než se korpus upeèe, vyšleháme si všechny 
4 lžíce medu nebo javorového sirupu (cukru)

suroviny na krém, který pak už jen natøeme na 
1 lžíce kokosového oleje (rostlinného oleje) 

vychladnutý korpus. Ozdobíme oøechy.

Náplò

Aneta Macolová
Správnì by mìl být carrot cake pomazaný polevou 
z tzv. „cream cheese“, patøí do ní krémový sýr 

Carrot Cake



12 Komiks

Pod záštitou paní uèitelky Magdy Hrstkové, která má na starosti 
gramatickou korekturu, èasopis vytváøejí: Petra Magerová, 

Barbora Køížová, Amálie Koøistková, Alena Klementová, Klára 
Moravcová, Aneta Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková, 

Anna Køempková, Kristýna Bergerová a Kristýna Høivnáèová.
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