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Duben měsíc vtipků je,
každý se z nich raduje.
První den je aprílový,

to vám každé dítě poví.
Kdekdo žertík provede –

ten se často povede.
Všichni kolem se usmívají,

jarního počasí užívají.
Sluníčko nad hlavou svítí,

kolem kvete jarní kvítí.
Můžem jít do přírody,
dny jsou plné pohody.
Každý se chce smát,

Apríl si užívat.

Petra Magerová 
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Co nám o sobě prozradila paní 
učitelka Věra Podrazká?

Co děláte ráda ve svém volném čase?
 Vo l n ý  č a s  n e j r a d ě j i  t r á v í m  s p o r t e m 
a samozřejmě se svými dětmi. Také ráda pracuji kolem 
domu a na zahradě. Nepohrdnu ani nějakou kvalitní 
četbou.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Svůj dobrý vztah k četbě mám díky knize Karla 
Maye Z Bagdádu do Stambulu a knihám Alexandra 
Dumase staršího, na kterých, i přesto že to byly romány, 
mě nejvíce zaujala historická fakta. Nyní mám 
oblíbených knih mnoho, právě teď si vybavuji knihu 
Ben Hur od Lewise Wallace, který ovlivnil mou lásku 
k historii.

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 V mých studentských letech jsem měla nejraději 
folk. Nyní poslouchám vše.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 Poklad na stříbrném jezeře nejen proto, že se 
odehrává v krásném prostředí a je přítomen Vinetou (má 
dětská láska), ale především, že vítězí spravedlnost. 
A ještě film Dar lásky, kde se na pozadí velké 
hospodářské krize a emigrace odehrává milostný příběh.

Učíte dějepis a tělesnou výchovu. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto 
předměty?
 Odjakživa jsem chtěla učit a chtěla jsem pracovat 
s mladými lidmi. Problémem byla tehdejší doba a jedinou 
možností, jak se dostat na vysokou školu, byl tělocvik, 
protože jsem tehdy patřila k biatlonovému výběru kraje 
v České republice. Nejdříve jsem studovala tělesnou 
a brannou výchovu. Později, na základě přesvědčování 
jedním učitelem (dnes učitel na Karlově univerzitě   
významný historik), který mě přemluvil, jsem šla 
studovat historii a právě díky tomu dnes učím dějepis.

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí 
stát se učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes 
byla?
 Neudělala bych to. Když jsem byla mladší, tak 
jsem v době, kdy už jsem i učila, měla s manželem firmu, 
ve které jsem pracovala jako účetní.

Právě proto vím, že mi kontakt se studenty vyhovuje 
mnohem více než nějaká administrativní práce.

Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i jinde? Pokud 
ano, srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
 Na SGO učím 22 let, předtím jsem rok učila na 
ZŠ Šrámkova. Když srovnám tyto dvě školy, vidím na 
SGO velkou výhodu v tom, že mohu lépe profesně 
působit na své studenty.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
n e j r a d o s t n ě j š í ,  n e j h o r š í ,  n e j d ě s i v ě j š í , 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry?

Nejděsivější pro mě je v pracovním procesu 
pravidelně to, co přímo nesouvisí s výukou, ale je to 
potřebné – řešení absence, pozdních příchodů, plány 
činností atd.

Nejlepší je práce se studenty. Ta mi přináší 
spoustu radosti. Krásných zážitků mám hodně. Nedávno 
jsem byla na plese, kde jsem potkala svou bývalou 
studentku, která zde zpívala. Moc mě potěšilo, když řekla 
do mikrofonu, že další písnička je pro její paní učitelku. 
Nebo například mě velmi potěšilo, když jsem 8. 3. našla 
ráno na stole kytku a čokoládu od své třídy k MdŽ.

Iveta Galiová
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PORTUGALSKÉ KOLÁČKY

Tento recept jsem okoukala od mého oblíbeného Jameho Olivera. Koláčky jsou skvělé a jednoduché. 
Co víc k nim dodat – snad jen, abyste je sami vyzkoušeli.

Budete potřebovat: 
základ: 

balení listového těsta
3 lžíce mleté skořice

na krém: 
1 vejce

120 g zakysané smetany
1 vanilkový cukr 

pomerančový karamel:
4 lžíce cukru krystal

šťáva z jednoho pomeranče

Listové těsto rozválejte na tenký plát a posypte mletou skořicí. Rozetřete ji, aby byla rovnoměrně po celém 
těstě. Pak plát otočte a zarolujte do ruličky. Ruličku nakrájejte na 12 dílků. 

Každý kousek si postavte na výšku a rukou zmáčkněte na placku. V placce je více méně vidět prosypání 
skořicí ve tvaru „šneka”. Placku napěchujte do formy na muffiny.  (Nevymazávejte plech, listové těsto je dost 
mastné a košíčky se vyklopí krásně samy.)

Pečte v troubě asi 8 minut při 230° C. Mezitím si připravte vanilkovou náplň. Všechny ingredience jen 
smíchejte vidličkou v misce, nalijte lžící do předpečených košíčků a opět je na 10 minut vraťte dopéci – snižte však 
teplotu na 200° C. 

Zatímco se budou koláčky dopékat, připravte si karamel. Cukr nechejte rozpustit na pánvi, a až 
zkaramelizuje, přidejte šťávu z pomeranče a neustále míchejte. Karamelem koláčky po vyndání z trouby přelijte.

Dobrou chuť!
Aneta Macolová
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Z TAJNÉHO DENÍČKU MLADŠÍ 
SESTRY 

řihlaste se, kdo máte rádi Velikonoce. Silně mě překvapilo, že spousta holek (!!!) zvedla ruku. A co jim Pna nich jako přijde super? Že můžou barvit vajíčka, že je to tradice… Blbost. Nesnáším Velikonoce.    

 Každý rok mám modřiny přes celé mé drahocenné pozadí a nemůžu si ani sednout. Třikrát za dopoledne 
jsem nucena měnit oblečení, protože mě někteří hází do vany, a jiní si dokonce drze nosí konev s vodou. Jako 
by nestačilo, že je vlastně odměňuju za výprask!
 Letos jsem se je rozhodla vypéct. Sešla se u nás skupinka spolužáků, kamarádů a potencionální budoucí 
muž. Slyšíte ty svatební zvony? Jsme si souzeni. Ale on o tom ještě neví. Všichni seděli spořádaně u stolu, po 
pořádném výprasku, jež mi uštědřili, doplňovali síly jednohubkami a chlebíčky, které byly nachystané na 
stole. Bavili se mezi sebou, za kým půjdou a jaká je legrace moci si zařádit na nevinných obětech zcela 
bezúhonně. 

V této chvilce nepozornosti nastala moje chvíle. Tiše jsem se vytratila se sklenicí vody pryč z pokoje. 
Obešla jsem celý byt a potichoučku otevřela dveře. Před vchodem leželo několik párů bot. Tak které? Od 
každého jednu. Pomalu jsem vlévala vodu do každého druhu boty, který jsem našla. Když bylo dílo 
dokonáno, vrátila jsem se s úsměvem zpět. A tehdy mi to došlo. 
 Byly tam JEHO boty! Pokud to zjistí, naše budoucnost je v troskách. Už s ním nikdy nebudu mít 
dvojčátka! S vyděšeným výrazem jsem se podívala na sestru. Vůbec nechápala, co se stalo a dál se bavila 
s našimi spolužáky. Vůbec nic netuší o mojí lásce k jejímu kamarádovi a vůbec nikdo netuší, co na všechny 
čeká. Už to nastalo. Zvedají se a odchází. Stojím jako zařezaná. 
 Slyším křik. „Kdo mi sakra nalil vodu do bot?!“ Sestra se na mě s údivem otočí. Já, celá rudá, se culím 
jak měsíček na hnoji. Mám po svatbě. Po životě. Je po všem! 
 Je i po Velikonocích. Stojím na chodbě a vytírám všechnu tu spoušť z bot. A konví. A mám zaracha. 
Přísahám, že na příští rok vymyslím něco lepšího. Na co se alespoň nepřijde tak brzo, aby se znal viník. Protože 
nemoci ve třinácti chodit měsíc ven, to je slušný peklo.

Anna Křempková
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7 A PŮL RADY PRO JARO PLNÉ ENERGIE

1. Detox
 Základní zásadou všech detoxikačních jídelníčků 
je odlehčení – to znamená především žádné těžké, tučné 
pokrmy a zvýšení příjmu čerstvého ovoce a zeleniny. 
Optimálním doplňkem jim může být rýže, která je lehkou 
a snadno stravitelnou potravinou nezatěžující trávicí 
trakt. Někdo volí radikálnější půsty v podobě celodenní 
konzumaci pouze ovoce a zeleniny, jiný pije ovocné 
a zeleninové šťávy, další pak volí pravidelnou 
„hladovku” – během které pouze pije vodu nebo bylinné 
čaje.

2. Pitný režim
 Je důležitý nejen v období půstu a nejen na jaře. 
Denně bychom měli vypít 2–3 litry tekutin, pokud 
sportujeme pak dokonce víc. Jako u všeho ani u pití však 
nezáleží pouze na kvantitě, ale i na kvalitě. Pokud do sebe 
během dne nalijete uvedené litry přeslazených limonád, 
uděláte svému tělu spíš medvědí službu. Jako příklad 
vhodných nápojů bych uvedla především různé druhy 
bylinných čajů, zelený čaj, vodu apod. 
 

3. Jarní jídelníček
 V rámci konzumace dostatečného množství 
ovoce a zeleniny (minimální množství by mělo být 
500–600 g denně!) byste měli uvolnit prostor především 
„zeleným druhům”, jakými jsou špenát, rukola a další 
druhy listové zeleniny, pokud máte možnost, tak nejlépe 
zakoupené přímo od farmářů. Pozornost také zaměřte na 
čerstvé byliny, a to nejen ty v truhlíku za oknem, ale i ty, 
které můžeme najít v přírodě – do salátů i polévek jsou 
skvělé kopřivy nebo pampeliškové listy. 
 Mezi koření vhodné pro jarní období patří různé 
druhy bylinek, kurkuma, koriandr, zázvor, křen nebo 
česnek. Všechny zmíněné přísady pomohou pročistit 
krev a také posílí vaši imunitu, takže jarní chřipky 
tentokrát nedostanou šanci!

4. Dopřejte si lázně
	 A nemusíte kvůli tomu okamžitě zabalit kufry 
a odjet do Luhačovic. Lázeňskou péči si můžete dopřát 
i v pohodlí domova a v zásadě vám k tomu postačí jediná 
surovina – olivový olej k ideálním jarním potravinám. 

říroda si konečně řekla, že v dubnu už je opravdu čas pro začátek jara, a tak přivolala slunce a krásné počasí. Jaro by Pmělo být pozitivním obdobím plným energie a elánu do života.  Bohužel v dnešní době se většině lidí spíše vybaví 
jarní stres a nepřekonatelné únava. A přitom mnohdy stačí dodržet jen pár drobných zásad a můžeme si užívat 

stejné chuti do života, jakou si teď užívá celá příroda. Pro zvládnutí jarního stresu pro vás máme 7 a půl rady pro jaro plné 
energie

Obsahuje mnoho cenných látek a při vnějším použití 
báječně zvláční a vyživí po zimě unavenou pokožku. 
Stačí přidat pár kapek do koupele nebo smíchat s trochou 
medu a použít jako kůru na vlasy. (Směs naneste na vlhké 
vlasy, zabalte do teplého ručníku a nechte 15 minut 
působit; poté opláchněte.) 

5. Ve zdravém těle zdravý duch!
 Neseďte doma a vyrazte aktivně prožít zbytek 
dne. Je jedno, jestli zvolíte běh, jógu nebo třeba dlouhou 
procházku se psem. Důležité je nesedět v křesle a užít si 
slunce. Už 30 minut pohybu denně vás uchrání před 
mnohými civilizačními chorobami, jako je třeba artritida 
nebo diabetes 2. typu, a pomůže vám udržet si kondici až 
do vysokého věku. 
 
6. Užívejte dne
 Ani dodržování zásad správné životosprávy 
nemusí být nuda a rozhodně si nemusíte odpouštět večery 
s přáteli u sklenky vína. Naopak. Jaro je nejlepším 
obdobím k tomu vyrazit s kamarády na první jarní piknik 
nebo vzít svou drahou polovičku na romantickou večeři 
pod podvečerní oblohou a není potřeba trpět výčitkami – 
již dávno je vědecky prokázáno, že sklenka kvalitního 
vína denně, ať už bílého, nebo červeného, vaše cévy a 
srdce ochrání před zhoubnými chorobami. Tak na zdraví!

7. Hřešte sladce
 Věděli jste, že i čokoláda může být zdravá? Ano, 
pokud je řeč o kvalitní vysokoprocentní hořké čokoládě.. 
Taková totiž obsahuje spousty vitamínů a antioxidantů, 
které společně bojují proti stárnutí organismu, 
organismus povzbudí a navíc dodá do těla řádnou dávku 
„hormonů štěstí”, díky kterým snáze zvládnete pracovní 
stres. A pár čtverečků denně vám figuru nezkazí.

7,5. Velká drobnost na závěr
 Rada tak jednoduchá a snadná, a přesto na ni 
v pracovním stresu často zapomínáme. Je prokázané, že 
lidé, kteří se více usmívají, žijí delší život, tak proč si 
ubírat zbytečně roky, když stačí tak málo? Ať už se 
smějete na náhodné kolemjdoucí, nebo na přátele na 
první letošní zahradní grilovačce, využívejte každou 
chvíli, kdy můžete úsměvem potěšit sebe i své okolí, 
a vyčarujte si tak opravdu krásné jaro, plné pozitivní 
energie.       

Petra Magerová
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PANA KAPLANA NAHRAZUJE 

FIMFÁRUM
o rozhovoru z minulého měsíce jsme se v redakci rozhodli, že náš časopis obohatíme Po interview s někým nám bližším, než jsou učitelé, tedy s našimi spolužáky. Pro duben se 
nám naskytla skvělá příležitost udělat rozhovor s dvěma studentkami, které jsou členkami 

divadelního souboru Bez názvu, a to s Peťou Schoppikovou, která v březnu odehrála derniéru 
Pana Kaplana, a s Lucií Galvasovou, kterou čeká premiéra Fimfára v úterý 22. 3. 2016 a které 
zároveň přejeme hodně štěstí! 

Petra Schoppiková
Vím, že je to celkem dávno, ale pamatuješ si, kdo přišel 
s nápadem hrát zrovna pana Kaplana?
 Přesně si to pamatuju. Bylo to před čtyřmi lety, tedy 
v mém prváku. Seděli jsme všichni ve třídě a uvažovali, co 
bychom mohli hrát, a Natka Janyšková přišla s tím, že zná 
jednu celkem vtipnou hru – právě pana Kaplana.
Byl pro vás rozjezd těžký?
 Nacvičovat jsme začali už v prváku, ale přesně si 
nepamatuju, kdy bylo naše první představení. Mám pocit, 
že až někdy na konci druháku. A to z toho důvodu, že se nám 
změnila sestava, přibrali jsme lidi z nižšího ročníku. Takže 
ten rozjezd – můj první ročník – byl celkem náročný.
Máš za sebou poslední představení. Bude ti hraní 
chybět, nebo jsi ráda, že to máš za sebou? 
 Jak kdy. Je to skvělý pocit, když už je po 
představení. Zároveň mě však hrozně baví, že můžu být na 
pódiu někým jiným, že můžu lidem přinášet radost a že je 
můžu rozesmát. 
Myslíš, že se vaše herecké výkony v průběhu zlepšily?
 Tak já jsem byla – tedy my všichni, samozřejmě, 
jsme byli velice dobří herci už na začátku. Takže ten pokrok 
z dobrého na ještě lepší je opravdu těžký (smích). Tak teď 
vážně. Neumím posoudit, jestli se naše herecké výkony 
zlepšily, spíše si myslím, že s každým představením jsme si 
začali všímat více a více detailů, jak udělat hru vtipnější. 
Myslím, že jsme ji nakonec vypilovali až k dokonalosti.
Co bys poradila mladším, nezkušeným hercům?
 Nemít nervy, užívat si to, když stojí na pódiu, vydat 
ze sebe co nejvíc – hrát na sto deset procent. Hodně důležité 
je taky věřit si. Lidi musí vidět, že máš na pódiu všechno 
pod kontrolou, potom až má představení tu správnou šťávu.
A na závěr – tvé celkové zhodnocení těch čtyř let 
divadla?
 Určitě to stálo za to, byla to výborná příležitost, jak 
se odreagovat od školy. Užili jsme si společně spoustu 
srandy. Trošku mě mrzí ty komplikace na začátku, mohli 
jsme klidně stihnout nacvičit ještě i další představení, na 
které jsem se těšila. Byla to hra, kterou napsala Natka 
Janyšková a během které bychom se náramně bavili. To je 
trošku škoda. 
 Celkově jsem však opravdu ráda, že jsem měla 
možnost být součástí divadelního souboru Bez názvu, moc 
jsem si to užila.    

Lucie Galvasová
Jak se cítíš před svým prvním představením?
	 Hrozně moc se těším, až všichni uvidí 
představení, které jsme si pro ně připravili. Zároveň jsem 
však nervózní. Snad se všechno povede.
Jak nejhůře by mohlo, podle tebe, představení 
dopadnout?
	 Celkem hrozné by bylo, kdyby se lidi nesmáli ve 
chvílích, kdy má být dialog vtipný. A samozřejmě, špatné 
by bylo, kdyby diváci nebyli s naším výkonem 
spokojeni.
Kdyby taková situace nastala, chtěla bys, aby diváci 
projevili nespokojenost?
	 Asi bych nechtěla, aby na mě přiletělo rajče. 
(smích). Vzhledem k tomu, že v úterý (22. 3., pozn. 
redaktora) bude naše první představení, určitě bych 
chtěla, aby dali nespokojenost najevo, a my bychom tak 
měli možnost se do příštího představení zlepšit.
Jak dlouho jste představení Fimfárum nacvičovali? 
Máte za sebou hodně tvrdé práce?
	 Ježkovy voči. Nacvičujeme to už nějaký pátek. 
Dalo by se říct, že nápad na nové představení přišel někdy 
v polovině mého prváku, tedy asi před rokem. Začátky 
byly těžší, měli jsme totiž úplně jinou partu lidí, obsazení 
se potom ještě dvakrát měnilo…To konečné uskupení, 
které uvidíte v úterý na jevišti, se dalo dohromady někdy 
před půl rokem. A přípravy – ty byly celkem náročné, ale 
myslím, že to stojí za to.
Kdybys věděla, kolik úsilí a času tomu budeš muset 
věnovat, šla bys do toho znova?
	 Určitě šla. Jak jsem už řekla, stojí to za to. Je to 
moc hezky strávený čas.
Z upoutávek jsme se dozvěděli, že budete hrát 
Fimfárum. Bude to takové Fimfárum, na jaké jsme 
zvyklí? 
	 Ne, právě naopak, uvidíte velice netradiční 
Fimfárum se spoustou, doufejme, že i pro ostatní, 
vtipných vsuvek.
Kdo přišel s nápadem hrát zrovna Fimfárum?
	 Dlouho jsme uvažovali, měli spousty nápadů, 
které jsme chtěli zrealizovat, nakonec jsme si však 
kolektivně odhlasovali právě Fimfárum.  

Barbora Křížová
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Co myslíš, že je Apríl? A udělal/a jsi někdy někomu nějaký vtípek?

1. Apríl je, když někdo řekne někomu jinému, že něco není pravda, a koukne se tam, kde ten první říkal, a udělá si 
z něho srandu.

2. Neudělala, ale oni mě chtěli napálit, ale já jsem jim nevěřila, protože jsem věděla, že je to Apríl!

1. Že si ze mě kamarád udělá srandu.
2. Ještě ne. Ani mě nenapálili. Napálil bych mamku, že bych řekl, že je sobota, a byl by pátek.

1. Když si ze mě někdo udělá legraci.
2. Ne, a nechci.

Petra Magerová a Tereza Dehnerová

DĚTI TO VÍ NEJLÉPE

Zažij Opavu aneb…
      … Čaj je stejně lepší než káva

si každý z nás má kamaráda, který obvykle v pátek říká: „Pojďme večer někam!“ Musím přiznat, že Apro mnohé jsem právě já ten dotyčný kamarád. A také bohužel musím přiznat, že i přes mou velkou 
snahu se mi moje přátele nedaří „dokopat“ k tomu, aby vstali z postele a vyrazili se mnou na nějakou 

pořádnou akci, která samozřejmě zahrnuje příchod domů v ranních hodinách. Proto jsem ráda, když je alespoň 
přemluvím k nějakému večernímu klidnému posezení. A pokud vám také nebylo osmnáct a seance u piva nepřipadá 
v úvahu, doporučila bych námi tak oblíbené místo – čajovnu.

Nejradši máme čajovnu Harmonie. Prostředí, teplo, mírné světlo, ale především milý přístup zaměstnanců, 
kteří se budou snažit snést vám modré z nebe, je to, co zde vytváří tak dobrou a optimistickou náladu. Ti, kteří budou 
mít zájem, si mohou objednat vodní dýmku s výběrem z mnoha příchutí, ale i ti, kteří nejsou jejími příznivci, si zde 
přijdou na své. Já osobně vždy sáhnu po mangovém džusu ze Saúdské Arábie za 32 korun. Samozřejmostí je zde 
nabídka spousty druhů čaje. A pokud budete mít na něco chuť, rozhodně vyzkoušejte Cous Cous (kuskus). Celá 
návštěva vás vyjde do stovky, což za večer zábavy s přáteli rozhodně stojí. Tak neváhejte a vyrazte!

Iveta Galiová



HUDBA

9

„Zdá se mi, že hodně lidí se zaměřuje na to, aby dělali stále stejnou hudbu, 
udrželi si ten stejný zvuk, jaký měli vždycky, a mají strach vystoupit ze svých 

rámečků. Pro mě je důležité zaměřit se na dělání dobré muziky, cokoli 
udělám, bude to dobré. Nenarodila jsem se proto, abych byla v žánru, 

narodila jsem se, abych byla umělcem. Pro mě neexistují žádná pravidla 
ohledně toho, co můžu a nemůžu vytvářet."

IDA REDIG

ato osmadvacetiletá zpěvačka ze švédského Gothenburgu se poprvé objevila v roce 2007 jako Therečka v seriálu Upp till kamp (Připraven k boji), už o rok později ale dělala předskokanku Maritě 
Bergman, Titiye a Krisi Kristoffersonu. Jejím debutem se stalo Standing Here (2010). Ačkoli slovům 

nejspíš neporozumíte – celé album je ve švédštině – přece je na něm cosi chytlavého, a to 'cosi' je nejlépe vidět na 
písni Du är bäst (Jste nejlepší), která by díky své geniálně jednoduché formě mohla být novým hitem léta. 

Následovalo Thou Shall Not Be A Pussy (2014), starší sestra debutu, která zrovna prochází pubertou – 
elektroničtější, rytmičtější, tanečnější, plné sebevědomí, tichého i netichého vzdoru a snahy něco dokázat. Nejspíš 
nejznámější je píseň Shout, součást soundtracku seriálu MTV Teen Wolf. Její poslední hudební počin, I Will Fight 
That Man, I Will Fight Anyone (2015), spíše spadá do škatulky klasického popu moderní doby, pokud se ale 
zaposloucháte, zjistíte, že slovo 'obyčejný' se pro něj nehodí – tak jako se, upřímně řečeno, nehodí ke kterékoliv 
z prací Idy Redig, zpěvačky, která před sebou sice má dlouhou cestu, ale svou povahou a přístupem to bude spíš cesta 
do amerického Disneylandu než strastiplná tahanice přes poušť.

Kristýna Hřivnáčová
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SKLENĚNÝ TRŮN
Erilea: země, kterou kvůli králi páchajícímu hrůzy magie opustila již 

před lety. 
Celeana: dívka, která ji může zachránit.

Celeana Sardothien vypadá jako křehká mladá 
dívka. Ve skutečnosti je to ale cvičená 
o s m n á c t i l e t á 

nájemná vražedkyně – po celé zemi 
pros lavená  jako Adar lanský 
zabiják. Není to ovšem osud, který 
si sama vybrala. Když jí v osmi 
letech zavraždili rodiče a ona byla 
v y d á n a  n a  p o s p a s  o s u d u , 
skutečnost, že ji objevil Král vrahů 
a  rozhodl  se  j i  vycvič i t  na 
profesionálního vraha, se jevila 
jako ucházející. 
	 Deset let Celeana zabíjela 
na objednávku a žila v blahobytu. 
Poté ji ale zradil někdo z jejích 
vlastních řad a nyní se nachází 
v solných dolech, kde je odsouzena 
pracovat do konce života nebo 
dokud nezešílí. Ať se ale stane 
cokoliv, nehodlá se vzdát!
„Pokaždé, když se ráno probudila, 
opakovala si stejná slova: Nebudu 
se bát.“
	 Po roce krutého zacházení 
v dolech se jí ale naskytne jedinečná 
příležitost. Sám korunní princ pro 
ni přijel s nabídkou dohody. Král 
pořádá klání, jehož vítěz se stane 
královým osobním bojovníkem. 
Pokud by Celeana souboj vyhrála, 
musela by 4 roky sloužit člověku, kterého z duše nenávidí, 
ale poté by se jí dostalo něčeho, po čem touží nejvíc: 
svobody! Odpověď je tudíž jasná. Dohodu přijímá a odjíždí 
do hlavního města.
 „Všichni máme jizvy, moje jsou jenom víc vidět.“
 

ve Skleněném hradu se začínají dít věci. Klání se účastní 
dalších 25 mužů (vrahů, lupičů či bývalých vojáků). 

Celeana trénuje, co nejvíce to 
jde, jí víc než 10 vojáků a je 
odhodlaná vyhrát. Věci se 
zkomplikují, když se na hradě 
z a č n e  z á h a d n ě  v r a ž d i t 
a Celeana objevuje svůj pravý 
úkol – zničit zlo a zachránit 
království. Otázka zní: Jak to 
osmnáctiletá vražedkyně – 
všemi podezíraná, držená 
v poutech a střežená mraky 
strážců – asi udělá?
„Mohla bys otřást nebem. 
Mohla bys dokázat cokoliv, 
kdyby ses odvážila. Hluboko 
v duši víš, že je to pravda. A to tě 
nejvíc děsí.“Kniha je plná 
dobrodružství, napětí, vtipných 
dialogů, ale bohužel také 
milostného trojúhelníku, který 
bude snad brzy vyřešen. Hlavní 
h r d i n k a  s r š í  s a r k a s m e m 
a  zami lu j e t e  s i  j i  během 
několika málo stránek. Její 
příběh budete hltat s ústy 
otevřenými dokořán a budete 
chtít platit zlatem za zjištění 
čehokoliv z její minulosti, co 
odmítá přiznat jak ostatním, tak 

sama sobě.
	 První díl (v originále Throne of glass) YA fantasy 
série americké autorky Sarah J. Maasové se stal trhákem 
po celém světě a po něm byly stejně tak úspěšné i další 
díly. V češtině vyšly zatím pouze první dva díly, ale 
zbytek série je chystán k vydání v blízké době. Rozhodně 
doporučuji příznivcům dobrodružství, fantasy 
a nebojácných silných hrdinek.

#SarahJMaas #throneofglass #series #ya #fantasy #adventure #assassin #kickass #fearless 
#Erileakingdom #horendousking #magic #lovetriangl #princewomanizer #captainlostpuppy 

Kristýna Bergerová
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Í ĜGǻI Ĝ PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA 
 

          Apríl 1 

Mezinárodní 
den dětské 
knihy 2 

Mezinárodní 
den 
spodního 
prádla 3 

Mezinárodní 
den proti 
nášlapným 
minám 4  5  6 

Světový 
den zdraví 7 

Mezinárodní 
den Romů 8  9 

 10 

Světový den 
Parkinsonov
y choroby 11 

Mezinárodní 
den letectví a 
kosmonautiky 12  13 

Světový den 
monitoringu 
diabetiků 14  15  16 

 17 

Mezinárodní 
den 
památek a 
sídel 18  19 

Mezinárodní 
den svobody 
tisku 20  21 

Evropský 
den akcí 
proti 
rasismu 22 

Světový 
den knihy 23 

Světový den 
laboratorních 
zvířat 24 

Světový den 
malárie 25 

Mezinárodní 
den 
vzpomínky na 
Černobyl 26 

Světový den 
grafiky 27  28 

Mezinárodní 
den tance 29 

Den 
pracoviště 30 

              

 

Světový den knihy

 23. duben vyhlásilo UNESCO Světovým dnem 
knihy a autorských práv. Má povzbudit každého, 
především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost 
a požitek z četby. Zajímavé je, že v tento den zemřely 
takové významné osobnosti světové literatury jako 
byl třeba Miguel de Cervantes y Savendra nebo 
William Shakespeare.

Mezinárodní den tance

 Valčík, samba, cha-cha, hiphop, quickstep 
I kankán. Dalo by se pokračovat ještě dlouho. 29. duben 
je tanců opravdu plný a rozhýbe snad úplně každého.

Amálie Kořistková



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: Petra Magerová, 

Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta
Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,

Anna Křempková, Kristýna Bergerová, Kristýna
Hřivnáčová, Amálie Kořistková, Iveta Galiová a Barbora Křížová.

KOMIKS
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