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Co děláte rád ve svém volném čase?
 O mně je všeobecně známo, že mám rád sport, 
takže pokud čas a síly dovolí, sportuji, tenis, basket, 
běh, kolo, brusle… Vedle sportu také rád čtu, 
poslouchám hudbu, podívám se na dobrý film, 
pravidelně chodím do divadla, na koncerty, takže mi 
volný čas na to vše ani nestačí.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Mám rád historickou beletrii a humoristické 
knížky a  těžko označím jednu,  a le  mezi 
nejoblíbenější patří určitě Tři muži ve člunu, kteří mi 
vždy zvednou náladu, dále knížky pana Vondrušky 
o české historii nebo anglických spisovatelů Noaha 
Gordona, např. Ranhojič nebo Poslední žid, nebo 
Bernarda Cornwella, např. Azincourt nebo jeho série 
o králi Alfredovi. Právě dočítám pětidílnou ságu 
o Čingischánovi a jeho potomcích od Conna 
Igguldena.

 

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 Z hudebních žánrů mám nejraději americkou 
i  českou  count ry.  Z  té  amer ické  je  mým 
nejoblíbenějším legenda Johnny Cash, kterého jsem 
viděl živě na koncertě v Praze, a z české country je to 
určitě Druhá tráva s Robertem Křesťanem, ale 
i mnoho dalších. Rád mám také klasickou hudbu 
a operu.

Co nám o sobě prozradil pan učitel 
Zdeněk Hrubý?

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 S filmy to mám podobně jako s knihami, 
neumím říct jeden nej.., ale patří tam určitě 
komediální žánr, jako je Saturnin nebo Rozmarné 
léto, klasické „pohádky pro dospělé”, kde dobro 
vítězí nad zlem, jako westerny V pravé poledne, 
Tenkrát na západě nebo Sedm statečných, a určitě 
bych do výběru zařadil Podraz, Někdo to rád horké, 
Bezstarostnou jízdu nebo Markétu Lazarovou.... 
Těch filmů by bylo opravdu hodně.

Učíte angličtinu a ruštinu. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybral tyto 
předměty?
 Poměrně brzy jsem věděl, že chci pracovat 
s lidmi a kantořina mne lákala. Původní záměr byl 
tělocvik s angličtinou, ale situace se nakonec 
vyvinula tak, že jsem musel místo tělocviku zvolit 
ruštinu, o které jsem své profesorce na gymnáziu 
vždy s oblibou tvrdil, že ji nikdy nebudu potřebovat, 
a vidíte.

Kdybyste teď mohl změnit  své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem udělal byste to? A čím 
byste dnes byl? 
 To je těžké říct. Určitě bych chtěl pracovat 
s lidmi a kantořina jako taková. Tedy učení a kontakt 
se studenty mi nikdy nevadily, takže z tohoto pohledu 
bych asi volil stejně. Bohužel však musím uznat, že 
skepse zkušených kantorů z mých učitelských 
začátků už mne také dostihla. Nikoliv však kvůli 
učení, ale kvůli nárůstu nesmyslné administrativy a 
různých experimentů ve školství, které se mění dříve, 
než se stačí vůbec nějak osvědčit či znemožnit. 
Kdybych si měl vybrat něco jiného než kantořinu, tak 
asi něco jako fyzioterapii, ale to spekuluji o oblasti, 
kterou znám je zvenku a její problémy nevidím.

ROZHOVOR



Aneta Macolová

4

Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě různé 
školy 
 Za těch 35 let, co učím, jsem vystřídal šest škol, ale fakticky jsem učil ve dvou, které však měnily 
své názvy. Prvních 11 let jsem učil na gymnáziu ve Vítkově a rád na to vzpomínám. V roce 1991 jsem 
přišel do Opavy na „žižkárnu”, která měnila názvy i působiště, a doufám, že zde taky svoji kariéru 
zakončím. Porovnávat je těžké, ale ve Vítkově a zpočátku v Opavě jsem pracoval často se studenty, 
pro které nebyla tato škola první volbou, zatímco v současné době si studenty opravdu vybíráme. 
Nevím, není-li to historický optimismus, ale někdy mám pocit, že ti studenti, kteří nám kdysi „zbyli”, 
byli vděčnější a nakonec jsou mnozí v praxi velmi úspěšní.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské kariéry?
 Těch zážitků je opravdu mnoho a drtivá většina je optimistických. To jsou setkání s bývalými 
studenty, kteří vám po letech třeba poděkují, že jste jim něco dal, nebo se vzpomíná na zážitky 
z výletů, kurzů a pod. Asi takový nejvýraznější mám ještě z Vítkova, kdy jsem jel se třídou jako 
náhradník náhradníka na výlet do Vysokých Tater, kde si někteří studenti neuvědomili, že jsou na 
školním výletě, a museli jsme nakonec kontaktovat horskou službu. Výsledkem byla poměrně tvrdá 
kázeňská opatření, jako snížené známky z chování či ředitelské důtky. A po prázdninách jsem se stal 
v této třídě třídním učitelem. Vše skončilo „happyedem”, protože jsme si věci vyříkali, a od té doby 
vše klapalo jako na drátkách a dodnes si s mnohými píšeme k Vánocům, jsme v kontaktu přes email 
a pravidelně se setkáváme.

ROZHOVOR
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 Je zima, což znamená období, kdy ničeho, co sníme, nemáme dost. Vědci už několikrát prokázali, 
že právě v zimě máme sklon k přejídaní, s čímž souvisí i tloustnutí. Co si tedy uvařit, abychom toho 
nesnědli haldy, zasytilo nás to a zůstali jsme přitom zdraví a t? Co třeba takové gnocchi s hráškem ? 

Budete potřebovat:
500 g bramborových noků (můžete si je vyrobit doma, ale jednodušší je si je koupit) 

5 hrstí mraženého hrášku 
40 g másla

 2 lžičky jemně nastrouhané citronové kůry z bio citronu 
60 ml citronové šťávy 

sůl, pepř
lístky čerstvé bazalky

nastrouhaný parmazán

 Noky uvařte podle návodu na obalu, sceďte je a nechejte řádně okapat. Hrášek dejte do mísy, zalijte 
ho vroucí vodou a po 2 minutách rovněž sceďte. Máslo rozehřejte v pánvi, přidejte noky a opékejte je asi 
10 minut dozlatova. Přidejte hrášek a citronovou kúru, promíchejte a podle chuti osolte a opepřete. 
Přidejte citronovou šťávou a bazalku. Podávejte s parmazánem.

GNOCCHI S HRÁŠKEM



 Odvaha... čest... víra... pravda...
 Svobodný život... být zajedno s větrem... být 
králem nočním časů, pánem temných hvozdů... stínem 
mezi stromy... kapkou v toku života...
 Už si nepamatuji, jaké to je být svobodný – 
stát v noci na útesu, hledět na stříbrných kotouč 
ozařující vše kolem a vytím svolávat své druhy. 
Nepamatuji si ten pocit, když mi vítr čechrá srst 
a v mých uších zní coby dávná hymna divočiny 
a zaklínadlo duchů mého kmene. 
 Jak rád bych opět cítil pod tlapami měkkou 
půdu pokrytou mechem nebo suchým listím; zažil 
tu opojnou extázi, při které se mé tesáky boří do 
masa bezmocné oběti; co všechno bych dal za 
pouhý pohled na revír z pozice alfasamce, jímž jsem 
býval. Děkoval bych Bohu za náklonnost a respekt 
své smečky. Všechny ty obrazy vídám ve svých 
snech, doslova je cítím a vnímám všemi smysly, 
avšak těsně před probuzením se rozplynou stejně 
jako mé jméno. Ze všeho už zbyly jen útržky, 
bláhová přání a mlhavé vzpomínky. 
 Můj svobodný život se zdá tak vzdálený, že 
si ani nejsem jist, jestli jsem někdy byl jeho součástí. 
Není to jen výplod mé představivosti? Nepřišel 
jsem zcela o rozum? Vždyť pomalu začínám ztrácet 
pojem o skutečnosti. Jediné, čím jsem si jist, je, kdo 
jsem. Jen tohle mi dává sílu jít dál, nevzdat se, nějak 
přežít všední den, přestože se můj hřbet už dávno 
ohnul pod tíhou otrockého života, do nějž jsem byl 
lapen jako moucha do lepkavé pavučiny. 
 Vězte, že kdyby bylo peklo, s chutí byl do něj 
prchl a dovolil synům Satanovým, aby mě spálili na 
popel. Jen tak bych mohl opět povstat. Připadá vám 
to strašné? Pak jste ještě nic nezakusili. Nic totiž 
nemůže být horší, než tohle místo – toto vězení 
nevinných. 
 Den za dnem, týden po týdnu, rok co rok se 
probouzím do cely s přírodními prvky, jež se chabě 
snaží napodobit divokost a smysl nespoutané 
přírody. Všechno je tu stejné a tak stereotypní – až 
na ty prapodivné tvory na zadních nohách, jejich 
tváře bez čumáku, bez srsti. Míhají se mi před 
očima, křičí, smějí se, je jich tolik... Je to jako 
nekonečná noční můra. Tohle není žádný život. 
 . 

Jsem vězeň. Němý vězeň, který se ničím neprovinil. 
Byl jsem zavřen pro to, abych zde zešílel a umřel 
sžíraný touhou rozpárat krky těch stvůr a rozervat 
ty proklaté mříže z oceli vlastními tesáky. 
 Zkrvavená tlama bez zubů... – Ale co na tom 
záleží. Touha je silnější než bolest. Než sama smrt. 
Možná by mě odpráskli dřív, než bych stihl 
vyběhnout z vrat, nebo bych skončil pod koly 
pohybující se obludy se dvěma slunci místo očí. Tak 
či onak, zemřel bych svobodný. Ne jako starý, 
prašivý vlk, co dočista přišel o rozum a na úplném 
konci škemral o jakoukoliv smrt. 
 Viděl jsem mnoho takových vlků. Tolikrát, 
že se mi ten obraz navždy vpálil do hlavy – stařec se 
zmučeným výrazem ležící na hlíně a pod ním louže 
jeho vlastní krve. Nechci takto skončit! Nechci! To 
raději umřu s kulkou v hrudi. Musím se odkud 
dostat, musím vymyslet nějaký plán...
 Zatím mi nezbývá nic, než se schovávat před 
hlukem a křikem těch sadistických tvorů, co na mě 
volají: „Hej ty! Pojď sem! No ták!“ Bez pudu 
sebezáchovy ke mně natahují své přední končetiny, 
jež vypadají jako chapadla. Ani se nehnu! Divili by 
se, co by se stalo, kdyby se mé zuby dostaly příliš 
blízko k jejich obnažené kůži. 
 A tak vyčkávám ve stínu a spřádám plán na 
svůj útěk. Čekám na den, kdy vyběhnu z bran 
směrem ke svobodnému konci svých dní. Ať už na 
kameni horkých bystřin nebo s kulkou v hrudi. 
A chór duchů země mě bude provázet. 
 Tady mě žádný osud nečeká. Nepatřím sem. 
Nikdo z nás. 
 Proto musím utéct.
 A ten den se blíží!
 Vykročil jsem ze stínu a ve světle měsíce se 
zlatě zatřpytily mé oči. Vystoupil jsem na umělý 
kámen a dlouze, vítězoslavně zavyl. Mé vytí se 
vzneslo k obloze a rozlehlo nad městem jako óda. 
Její název má jen jedno slovo. 
 Svoboda. 
 Cítím to, už přichází. 

Vězení nevinných

Klára Moravcová
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 Všichni to moc dobře známe – ráno nám zazvoní budík a my se s třeštící, těžkou hlavou hrabeme 
ven z postele. Kolik z nás si už řeklo, že budeme víc spát? Kolik z nás počítá hodiny spánku, když si 
nastavuje budík? A kolik z nás spí v pracovním týdnu dostatečný počet hodin? Určitě máme se spaním 
problém všichni. Tady je pár rad, jak správně a efektivně spát:

Co byste před spaním dělat neměli:
1) Před spaním nejezte těžké věci a vůbec byste neměli 3–4 hodiny jíst
2) Uvařte si bylinkový čaj z meduňky, heřmánku, kozlíku nebo třezalky, tyto bylinky mají zklidňující 

účinky. Ovšem nepijte ho také těsně před spaním – neměli byste pít žádné tekutiny zhruba 2 hodiny 
předtím, než jdete do postele

3) Aby se vám dobře usínalo, v posteli neseďte, nejezte, nečtěte nebo nepište úkoly přes den. Mělo by to 
být místo, kde jen spíte

4) Nekonzumujte v žádném případě kofeinové nápoje či potraviny (kávu, kofolu, černý čaj, čokoládu…) 
a také žádný alkohol, sice má zklidňující účinky, ale poté i nabuzovací

Co by vám mělo pomoct spát dobře:
1) Známý hrnek teplého mléka s medem opravdu pomáhá – vápník pomáhá mozku přepnout do 

oddechového režimu
2) Kupodivu i banánový koktejl má uklidňující účinky – pokud spojíte med, mléko a banány, účinky 

ještě zesílí
3) Vyvětrejte, zatáhněte si žaluzie a pozhasínejte všechny lampy, televizi – všechno, co svítí
4) Pokud se vám nedaří usnout, pusťte si třeba pohádku, čtěte knihu nebo cokoliv, co vás naladí dobře. 

Ovšem pokud na vás přijdou dřímoty, knížku sklapněte a odeberte se ihned do spánku
5) Než si vlezete do pelíšku, dejte si horkou koupel nebo sprchu – příjemně vaše tělo naladí
6) Pravidelnost – to je zásadní, ale velice obtížný bod. Pravidelnost spánku je důležitá. Nedospíte 

hodiny přes víkend, když nespíte přes pracovní dny. Vaše tělo potřebuje pravidelnou „spací dobu“
7) Nejdůležitější a nejúčinnější je spánek v době od 23.00–01.00. Pokud usínáte později, anebo dokonce 

spánek přerušujete, bude se vám usínat špatně
8) Myslete pozitivně. Sněte, fantazírujte. Mysl se tím uvolní a nebudete usínat s tlakem myšlenek

Doufám, že vám alespoň jedna z těchto rad pomůže. Dobrou noc!

Jak se správně oddávat
 činnosti nejmilejší - spánku 
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Amálie Kořistková

Na jaké škole jsi absolvovala?
Celých 9 let před SGO jsem prožila na ZŠ 
v Neplachovicích.

V jakém jsi ročníku?
Už půl roku mám tu čest být součástí úžasné 1. A.

Co v časopise děláš?
Do rukou mi byla svěřena rubrika Významné dny. 
V každém čísle tedy najdete info o více i méně 
známých svátcích, mezinárodních či evropských 
dnech nejrůznějších témat.

Proč chceš být v časopise?
Součástí školního časopisu jsem byla i na základní 
škole, takže když se mi na gymplu naskytla 
příležitost v tomto pokračovat, měla jsem radost. 
Psaní mě baví a je fajn, že se pro něj najde uplatnění.

Jaké jsou tvé koníčky?
Jsem hodně aktivní člověk a nebaví mě jen tak sedět. 
Volný čas trávím s kamarády i rodinou, většinou 
venku. Nebráním se žádnému sportu. Mám ráda 
psaní, kytaru, cestování, poznávání nových lidí 
a kultur. Taky se hodně věnuji psychologii, 
přírodním vědám a jazykům.

Iveta Galiová

Na jaké škole jsi absolvovala? 
Na Slezské gymnázium jsem přišla ze Základní 
školy ve Slavkově.

V jakém jsi ročníku?
Na Slezském gymnáziu studuji druhým rokem.

Co v časopise děláš?
Mým úkolem je rubrika Zažij Opavu, ve které píšu 
o různých akcích nebo místech, kam by člověk mohl 
vyrazit. 

Proč chceš být v časopise?
Už na základní škole mě bavilo psát, a když jsem 
uvažovala, že by bylo fajn se zapojit do nějaké 
aktivity, napadl mě právě časopis.

Jaké jsou tvé koníčky?
Asi vše, co se týče jídla – vařím, peču a nejradši ho 
samozřejmě jím. Jinak moc ráda trávím čas s přáteli, 
ať už je to na diskotéce, nebo jen u hrnku čaje a mým 
možná trošku podivným koníčkem je si každý večer 
obout boty a ujít tak 10 kilometrů po mých krásných 
Životicích.   
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Jak se pozná, že přišlo 
jaro?

 Tentokrát jsme se v MŠ Eliška ptali, jak poznáme, že přišlo jaro. Děti měly zrovna 
maškarní bál, proto místo jmen uvádíme pohádkové postavy:

Locika: Já vím, ptáčci zpívají a já skáču na trampolíně.

Beruška: Sluníčko svítí a květinky rostou, kvetou.

Princezna: Kvetou květinky a je hezky. A taje sníh.

Zoro: Když kvetou květinky a když svítí květinky.

Pirát (s vyndavací náušnicí): Je slunce a já chodím s mamkou na hřiště.

POČASÍ SI S NÁMI 

HRAJE

Březen – za kamna vlezem.
Duben – ještě tam budem.

Že to letos neplatilo?
Počasí nás pozlobilo?

Lyžaři se neužili,
děly sníh nezachránili.
I když teprv březen je,
sluníčko už se směje.
Zima byla teploučká
jako deka heboučká.

I tak na šálek čokolády
v bufetu jsme stáli řady.

Snad můžeme všichni věřit,
že příští rok bude sněžit!

9
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Zažij Opavu …

… aneb Někdy si prostě musíme zlepšit den

Známe to asi každý, někdy se prostě probudíme, a i když víme, že máme povinností nad hlavu, 
nějaká motivace k tomu, abychom vstali – nikde. Ale co si tak zpříjemnit začátek dne nějakou dobrou 
snídaní? 

První místo, které jsem v Opavě navštívila, je Květ lotosu. Nachází se na ulici Nákladní č.p. 41, 
kousek od bowlingu Alexandria. Už při příchodu na vás dýchne atmosféra zdravé výživy a milá paní 
vám nabídne, co dobrého si můžete dát. Já jsem zvolila chia puding s ovocem a oříšky za 45 korun. Pokud 
nebudete mít čas si vychutnat svou snídani přímo na místě, můžete si ji vzít s sebou. Za zálohu 50 Kč ji 
dostanete do rozkošné skleničky. 

Jestli zrovna nejste příznivci zdravé výživy a vaším favoritem jsou spíše míchaná vajíčka nebo 
tousty, rozhodně navštivte kavárnu růžovou jako domeček panenky Barbie – Dolce Vita na ulici 
Hrnčířská. Právě tady si vaše chuťové pohárky přijdou na své. Můžete si zde vybrat z několika 
snídaňových menu nebo sáhnout po nějakém zákusku. Tak neváhejte a vyrazte!

Iveta Galiová

ZÁBAVA
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EDISON aneb Jak se mají v Austrálii, 
Číně a Indonésii

V týdnu před jarními prázdninami, od 8. do 12. února, naši školu navštívili čtyři 
studenti univerzit z Turecka, Číny, Austrálie a Indonésie. Dostala jsem šanci a ve 

společně strávené a velmi příjemné půlhodince, které se naneštěstí nemohl 
zúčastnit náš turecký přítel, jsem vyzpovídala tři účastnice projektu EDISON. 

Dozvěděla jsem se například, co si myslí o Češích či jaké otázky našich studentů je 
zaskočily. 

Co se ti na Česku zatím líbilo nejvíce?
 Musím přiznat, že mě velmi příjemně 
překvapilo české j ídlo.  Moc mi chutnala 
bramborová kaše, svíčková a knedlíky. Na Česku se 
mi taky moc líbí architektura, a to speciálně v Praze.  
Mezi budovami v Česku a v Číně nebo v Austrálii je 
velký rozdíl. A do třetice - Češi. Jste všichni moc 
přátelští a hodní. 

Jaký je největší rozdíl mezi Číňany, Australany 
a Čechy?

 Myslím, že mezi Čechy a Australany moc 
velký rozdíl není. Jste ochotni si navzájem pomáhat. 
Ale myslím si, že Číňané ve městě, ze kterého 
pocházím a které je 4. největší v Číně, nejsou tolik 
přátelští a jsou hodně zaneprázdnění.

Předtím, než ses rozhodla, že pojedeš do České 
republiky, věděla jsi něco o naší zemi?

 Znala jsem jen Prahu, slyšela jsem, že je to to 
nejkrásnější město v Evropě. Taky jsem znala české 
jídlo z restaurací z Melbourne, které nebylo moc 
dobré. Takže jsem doufala, že v Česku trošku 
zhubnu, ale právě naopak! (smích)

Když se řekne Austrálie, mnohým se okamžitě 
vybaví surfování, takže se musím zeptat. Umíš 
surfovat?
 Popravdě řečeno neumím. Australani se 
vyžívají ve venkovních sportech, na rozdíl od 
Číňanů, takže i ode mě. Surfování nemám ráda, ale 
když už jdu s kamarády na pláž, nevadí mi zaplavat 
si.

Stejně tak k Austrálii patří velké množství hadů 
a pavouků. Máš s nimi ty osobně nějaké 
nepříjemné zážitky?
 Já naštěstí nemám žádné, ale slyšela jsem pár 
historek. I když je Melbourne velké město, je možné, 
že se ráno probudíš a vedle postele budeš mít hada. 
Taky tam žije jeden druh pavouka, který když tě 
kousne, je za pár minut po tobě.  

Naši studenti ti během tvé lekce pokládají otázky. 
Která otázka tě překvapila nejvíce?
 Když se mě jeden kluk zeptal, jestli mám 
přítele. To jsem opravdu nečekala. Já jsem se ho 
ihned zeptala, jestli má přítelkyni, což jsem neměla 
dělat (smích).

Jaká je tvoje oblíbená kniha? 
 Jedna čínská knížka, kterou pravděpodobně 
neznáš. Navíc já nevím její anglický název.

Oblíbený lm? 
 Indický lm Tři idioti.

Oblíbený zpěvák či kapela? 
 Moje nejoblíbenější kapely jsou Coldplay 
a jedna jihokorejská kapela – Big Bang.  

Mao Yin Dou
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Co se ti na Česku zatím líbilo nejvíce?
 I přes všechny krásy Česka musím přiznat, 
že sníh (smích). V Indonésii ho totiž nemáme, takže 
si ho opravdu užívám. Česká republika má ale taky 
moc krásnou architekturu, zvláště Praha. Taky se 
mi líbí, že i v malých městech máte kousek historie, 
že zachováváte staré budovy, protože moc zemí to 
takhle nemá – staré se nahrazuje novým.

Jaký je největší rozdíl mezi Indonésany a Čechy?
 Tak samozřejmě barva pleti, ale na to se asi 
neptáš. Myslím, že Češi jsou hezčí (smích). Ale 
Indonésané jsou přátelštější a více se smějí. Taky se 
mi zdá, že jste víc stydliví. Jakmile vás však víc 
poznám, bude to určitě lepší.

Předpokládám, že jsi už zkusila nějaké české 
jídlo. Co ti chutnalo nejvíc?
 Zkusila jsem toho hodně. Nejvíc mi asi 
chutnala svíčková, knedlíky, hranolky a řízek.

Předtím, než ses rozhodla, že pojedeš do České 
republiky, věděla jsi něco o naší zemi?
 V mém univerzitním kampusu mi hodně lidí 
radilo, abych jela do Česka, říkali mi, že vaše země je 
nejhezčí v Evropě. Tak jsem se přihlásila do 
programu Edison pro Českou republiku. Když jsem 
říkala svojí mamce, kam pojedu, byla zmatená, 
protože hodně lidí v Indonésii zná Československo, 
a ne Českou republiku.  Moc se o vás ve škole 
neučíme.

Soca Rizky Ayu Andari

Tvoje oblíbená knížka?
 Čtu hodně, ale nejspíš to bude Harry Potter.

Nejoblíbenější lm? 
 Deník Bridet Jonesové, Harry Potter, Hříšný 
tanec a Za zvuků hudby.

Nejoblíbenější kapela nebo zpěvák?
  Mám moc ráda Whitney Houston, Arianu 
Grande, Beatles, Bon Joviho a Queeny – Freddie 
byl úžasný zpěvák.

A tvoje koníčky?
 Čtení, zpívání – na střední jsem byla 
zpěvačka v kapele, cestování i poakování 
s kamarády. Taky nenávidím učení.

Indonésie je známá velkým počtem zemětřesení, 
je to tak?
 Je to pravda, zemětřesení a tsunami jsou 
v Indonésii poměrně časté, ale já naštěstí bydlím na 
místě, které se netřese tak hodně (smích).
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Co se ti na Česku zatím líbilo nejvíce?
 Jídlo. Hodně lidí doma v Číně, mi říkalo, že 
české jídlo a jídlo obecně ve střední Evropě není 
dobré, ale mně vaše jídlo moc chutná.

A které jídlo ti chutnalo nejvíc?
 Názvy jídel jsou převážně v češtině, takže si 
je nepamatuju. Vím jen, že mi moc chutnala 
bramborová kaše i hranolky.

Jaký je největší rozdíl mezi Číňany a Čechy?
 To je těžké říct, nevidím žádný hlavní rozdíl. 
Možná to, že Češi jsou více otevření. V Číně se musíš 
s lidmi bavit déle, abys je opravdu poznala. S tím 
souvisí i to, že Češi jsou výřečnější a ne tolik stydliví.

Předtím, než ses rozhodla, že pojedeš do České 
republiky, věděla jsi něco o naší zemi?
 V dějepise jsme se o Česku neučili skoro 
vůbec, jenom bylo zmíněno v období druhé světové 
války. Celkově o Evropě se moc neučíme, snad jen o 
Itálii, Spojeném království a Francii. Takže o Česku 
jsem opravdu moc věcí nevěděla, znala jsem pouze 
Prahu, a proto jsem se rozhodla sem jet. Ještě jsem si 
vzpomněla, že když jde o Prahu, tak ta je v Číně 
známá. V Praze se natáčelo celkem hodně čínských 
lmů.

Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha?
 Myslím, že nejradši  mám Sherlocka 
Holmese. Geniální knížky.

Jaký je tvůj nejoblíbenější lm? 
 Vlastně ani nemám nejoblíbenější lm, 
protože se mi líbí hrozně hodně lmů. Ale jedním 
z nejoblíbenějších bude asi Titanik.

Tvůj nejoblíbenější zpěvák nebo kapela?
 Tady je to stejné jako s lmy. Ale jedna 
z nejoblíbenějších kapel jsou Beatles a jeden 
z nejoblíbenějších zpěváků je Michael Jackson.

Co děláš ráda ve svém volném čase?
 Hraju šachy, dělám jógu, taky se moc ráda 
učím ciz í  jazyky (kromě angl ič t iny taky 
francouzštinu), ráda čtu a poslouchám muziku.

Když se tě naši studenti ptají na různé věci během 
lekcí, položili ti nějakou otázku, která tě 
překvapila?
 Během lekce na otázky moc času není, trošku 
jsem to přehnala s délkou prezentace. Jednou se mě 
zeptali na něco ohledně čínské politiky jednoho 
dítěte. To mě celkem zarazilo.

V jakém znamení čínského horoskopu ses 
narodila? Myslíš, že vlastnosti znamení se shodují 
s tvými?
 Narodila jsem se ve znamení krysy – v roce 
1996. A vlastnosti krysy? Spíše mě nevystihují. 
Krysa je popsána jako výřečná, kreativní a plná 
skvělých nápadů. Nevím. (smích)

Evelyn Ho

Barbora Křížová
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Kdo ho znal už na začátku jeho kariéry, vám s jistotou řekne, že hladina moře v zapadajícím 
moři se netřpytí ani zdaleka tolik jako on. Od té doby se třpytky staly pouhou vzpomínkou, lesk 

s námi ale zůstává.

Před rokem 2009 byl Adam jenom další 
nadaný kluk v Los Angeles, který psal hudbu 
a úžasně zpíval. Dostal ale radu: „Potřebuješ 
fanoušky. Základnu.“ A kde najít fanoušky 
snadněji než v televizi? Osmý ročník talentové 
soutěže The American Idol se stal na několik 
měsíců Adamovým domovem, 
ze kterého nakonec vyšel jako 
stříbrný. Neztratil se ale v davu – 
právě naopak. Díky své, na tu 
dobu nezvyklé,  vizáži ,  jež 
obsahovala hodně make-upu a 
černé barvy, a hlasu, před kterým 
se sklonil i Simon Cowell, vyšlo 
ke konci roku 2009 jeho debutové 
album For Your Entertainment, 
poklona g lamrocku ( jehož 
zástupcem byl například David 
Bowie), sedmdesátým létům, ale 
i popu a taneční hudbě. Mělo 
značný ohlas na obou stranách – 
na jedné neuvěřitelný talent, 
který mu přinesl nominaci na 
Cenu Grammy, na druhé ne 
docela tolerantní společnost, 
která se neuměla poprat se 
zpěvákem, jenž je otevřeně gay 
a nestydí se za to.

O dva roky později vyšlo Trespassing, na jehož 
tvorbě se podílel i Pharrel Williams. Nabité energií 
dobývalo svět stejně jako FYE. Právě tehdy se začala rodit 
spolupráce se skupinou Queen. Místo zesnulého 
frontmana Freddieho Mercuryho na šest koncertů 
zastoupil právě Adam – a protože všechno fungovalo, 

vyrazili na tour: Queen 
+  A d a m  L a m b e r t 
( b ě h e m  k t e r é  s e 
zastavili i v Praze).

Vloni vyšlo jeho 
zatím poslední album, 
The Original High, které 
se od předchozích 
dvou významně liší. 
V  p í s n í c h ,  j e ž  n a 
počátku byly obrazem 
nespoutaného života, 
už  nezas lechneme 
v š e c h n y  h l a s o v é 
schopnosti, které jsou 
mu přirozené, spíše se 
nesou ve své zvláštní,      
trochu elektronické 
lince, které odhaluje 
spíše něco z Adama 
samotného. Album je 
doprovázenou tour po 
celém světě, do Prahy 
v š a k  n e z a v í t á  – 
nejblíže to budeme mít 
d o  V a r š a v y 
(30. duben) či Vídně 
(2. květen).

Adam Lambert
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NAPŮL ZLÝ
Nechtěn nikým, loven všemi. 

A o koho vlastně jde? Řeč je o šestnáctiletém 
chlapci jménem Nathan Byrn. Napůl Bílý a napůl 
Černý čaroděj – „poloviční kód“. Jakmile se někde 
zmíní čaroděj, většině lidí v mysli vyvstane slavný 
Harry Potter a očekávají pouze jeho hloupou 
napodobeninu. Můžu slíbit, že Napůl zlý je 
naprosto odlišný příběh, který stojí za to přečíst. 

 „Nic není dobré ani špatné, jen podle pojetí.“ – William 
Shakespeare, Hamlet

Tímto citátem je uvedena 
kniha Napůl zlý od americké 
autorky Sally Green a řekla bych, že 
naprosto vystihuje celý příběh 
a jeho hlavní myšlenku.

B í l í  č a r o d ě j o v é  j s o u 
ztělesněním dobré magie a ti Černí 
zase té špatné, temné magie. 
Alespoň ociálně. Bílí vládnou celé 
čarodějné komunitě a Černí běhají 
po lesích a krutě vraždí. Kontakt 
mezi těmito rasami je zakázán. 
Občas k němu ale přece jen dojde. 
Nathanovou matkou byla Bílá 
čarodějka, kterou svedl Černý 
čaroděj. A ne jen tak ledajaký Černý 
č a r o d ě j .  M a r c u s  E d g e , 
nejobávanější ,  nejmocnější  a 
nejhledanější čaroděj v celé historii. 
J a k ý  o t e c ,  t a k o v ý  s y n ,  ž e ? 
Předpokládá se tedy, že Nathan 
bude naprosto stejný, a proto na 
poklidný život někde v ústraní 
nemá ani tu nejmenší šanci.

„Člověk musí občas přiznat porážku.“

Od osmi let byl Nathan nucen projít mnoho 
testů a zkoušek, aby Čarodějná rada zjistila, zda je 
více Bílý, či Černý. 

#SallyGreen #HalfBad #England #fantasy #witchcraft #magic #goodvsbad #whitevsblack #nolove 
#onlyhate #murders #familyissues #supernaturalproblems #ontherun #abuse #killer #survival
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 V jeho čtrnácti usoudili, že ať je jakékoliv rasy, 
rozhodně je nebezpečný a měl by opustit dům 
a (Bílou) rodinu, která mu zůstala – babičku 
a nevlastní sourozence, kteří jej milovali, ať byl 
kýmkoli. Byl odvezen daleko do hor a zavřen do 
klece. Každý den byl nucen snášet tvrdý fyzický 
trénink, výchovu, psychické a fyzické týrání.

„Trikem bylo nedbat. Nedbat na bolest, nedbat na nic.“
´
I když si už na takový život Nathan zvykl, nemůže 

tam zůstat. Pokud do svých 
s e d m n á c t ý c h  n a r o z e n i n 
neuteče a nedostane krev 
některého z předků a tři dary, 
nedostane ani svou magickou 
moc či dar a zemře. To nemůže 
dopustit. Nathan se potřebuje 
dostat ven. 
 „Je toho tolik, co si užívat, vlastně 
skoro příliš.“

N a p ů l  z l ý  j e  p r v n í 
knihou stejnojmenné fantasy 
trilogie. Koncem loňského roku 
v České republice vyšel také 
druhý  d í l  Napůl  d ivoký 
a očekáván je ten třetí – Napůl 
ztracený. Americká lmová 
s p o l e č n o s t  F o x  2 0 0 0  j i ž 
zakoupila lmová práva, a tak 
se snad brzy můžeme dočkat 
lmového zpracování tohoto 
úžasného příběhu.

K n i h u  d o p o r u č u j i 
přečíst všem milovníkům fantasy či jakéhokoliv 
dobrodružství, jelikož tím je dílo nabito. Jediné, co 
by mohlo způsobit lehké problémy při četbě, je 
vyprávěcí styl. Mezi kapitolami se ve vyprávění 
střídá hlavní postava a jakési její druhé já, které vidí 
příběh stejně a pouze jej vypráví svému prvnímu já. 
I když je to zpočátku těžké pochytit, stojí za to 
vytrvat a dokonce bych řekla, že to příběhu přidává 
něco navíc. Něco speciálního, co se jen tak jinde 
nevidí.



NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA 
 

     1 

Mezinárodní 
den boje 
spisovatelů 
za mír 2  3  4  5 

Den jódu 6  7 

Mezinárodní 
den žen 8  9 

Den 
památky 
obětí 
terorismu 10 

Evropský 
den mozku 11  12 

 13  14 

Den 
spotřebitel-
ských práv 15  16  17 

Světový den 
zdravého 
spánku 18 

Mezinárodní 
den invalidů 19 

Den divadla 
pro děti 
a mládež 20 Den poezie 21 

Světový 
den vody 22 

Světový den 
meteorologie 23 

Den horské 
služby v ČR 24  25  26 

Světový 
den divadla 27 Den učitelů 28  29  30  31     

              

 

Světový den vody
 Tekutina, které vděčíme za život na naší 
modré planetě, se svého dne dočkala roku 1993 
díky návrhu Spojených národů. Hlavním 
důvodem je fakt, že na světě žije více než 
miliarda lidí, kterým se vody nedostává. A to už 
je pro nás velkým signálem k tomu, abychom si jí 
vážili a zamysleli se nad jejím znečišťováním 
či nad plýtváním s vodou.

Světový den zdravého spánku
 Nespavost postihuje 30–45 % dospělé 
populace. Možná právě to byl důvod, proč 
zdravý spánek dostal také vlastní den. Připadá 
na pátek před březnovou rovnodenností, 
a proto se datum jeho konání každým rokem 
mění. Připravte si tedy pyžamo a deku 
a  oslavte jednu z nejoblíbenějších lidských 
činností.

VÝZNAMNÉ DNY
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové, která
má na starosti gramatickou korekturu, časopis

vytvářejí: Petra Magerová, Iveta Galiová,
Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta

Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,
Anna Křempková, Kristýna Bergerová, Kristýna

Hřivnáčová, Amálie Kořistková a Barbora Křížová.
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