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Co nám o sobě prozradil pan učitel 
Jaromír Křížek?

ROZHOVOR

3

Co děláte rád ve svém volném čase? 

Věnuji se svým koníčkům, v létě turistika a sport. Rád 
objevuji místa, kde jsem ještě nebyl, poněvadž u nás 
v České a Slovenské republice je opravdu krásně. Z 
každého místa, které navštívím, pořídím nějaké fotky, 
takže i fotografování patří mezi mé další oblíbené 
aktivity. 

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč? 

Budete se možní divit, ale moje nejoblíbenější kniha je 
Robinson Crusoe. Kniha pojednává o životě ztroskotance 
na pustém ostrově a o schopnostech člověka přežít ve 
volné divočině a v souladu s přírodou. 

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 

Rock and roll - hudební žánr, který se objevil v 50. letech 
v USA, mě přitahuje asi nejvíce, protože za mých 
mladých let jakákoliv západní produkce v rádiu nebo 
televizi prostě chyběla.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč? 

Nedá se říct jaký je můj neoblíbenější film, ale mohu Vám 
říci, že mám trvale předplaceny dokumenty o divoké 
přírodě. Skladba a úroveň pořadů v České televizi 
a dalších několika komerčních televizích mě v poslední 
době příliš neoslovuje.    

Učíte IKT a fyziku. Co Vás přimělo jít studovat 
učitelství a proč jste si vybral tyto předměty? 

Původně jsem vystudoval fyziku a základy odborné 
přípravy. V devadesátých letech jsem v Olomouci 
dostudoval třetí aprobační předmět Informatiku 
a výpočetní techniku. Ke studiu učitelství jsem se 
přiklonil ze dvou důvodů. Dlouhodobě jsem pracoval 
s mládeží již jako student. Vedl jsem turistický oddíl 
v rámci mládežnické organizace „Pionýr“ a jezdil jsem 
s nimi na letní tábory. Rodiče v době, kdy jsem se 
rozhodoval jít studovat vysokou školu, stavěli rodinný 
dům a já chtěl přiložit ruku k dílu, proto jsem musel zůstat 
doma a dojíždět do školy. No a v té době se daly studovat 
pouze dvě školy, do kterých bych mohl dojíždět. 
Pedagogická fakulta a VŠB. 

Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí stát 
se učitelem, udělal byste to? A čím byste dnes byl? 

Kdybych byl mladý v dnešní době, tak bych asi spíše 
strojírenské technologie. V průběhu studia na gymnáziu 
jsem se zajímal o strojírenství, navštěvoval jsem volitelný 
předmět deskriptivní geometrie, dokonce jsem z něj i 
maturoval a byl jsem téměř rozhodnut, že půjdu studovat 
strojařinu.   

Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i jinde? Pokud 
ano, srovnejte prosím stručně dvě různé školy. 

Začínal jsem na gymnáziu ve Vítkově a poté jsem přešel 
do gymnázia v Opavě. Charakter obsahu učiva i metody 
výuky se ve výuce zásadně liší, protože když jsem 
nastoupil, psal se rok 1986. Z tohoto důvodu se obě školy 
dají obtížně porovnávat, Ve Vítkově jsem strávil 4 roky.

  

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry? 

Nejradostnější zážitky se čas od času dostaví, když 
potkáte někde ve světě mladé lidi a oni Vám připomenou, 
že jste je učil, že úspěšně vystudovali vysokou školu a že 
teď třeba už učíte i jejich děti. Z takového setkání máte 
pak opravdovou radost.

Nejděsivější zážitek jsem zažil při suplování v tělocviku. 
Pustil jsem studenty do tělocvičny a než jsem se stačil 
převléci, jeden student vyskočil na trampolínu a při skoku 
si rozbil hlavu tak, že to bylo na několik stehů. Vše 
nakonec dobře dopadlo.     

     Amálie Kořistková



ROZHOVOR

ento měsíc se redakce chopila příležitosti a udělala rozhovor s vítězi celorepublikové chemické soutěže s názvem TChemQuest, a to s Amálií Kořistkovou, Tomem Bednářem a Honzou Mikulíkem (všichni 1. A), kteří to na své vítězství 

dotáhli pod vedením paní učitelky Kláry Šírové. V následujícím rozhovoru se dočtete třeba to, jak se cítili na pražském 

finále, které se uskutečnilo Za těch společně strávených pět minut musím podotknout, že nejen 28. dubna 2016 na VŠCHT. 

chemie, ale i smysl pro humor je jim vlastní.  

Co předcházelo vaší účasti na pražském finále?

Tom: Museli jsme si vymyslet co nejoriginálnější pokusy, 

provést je před třídou a řádně zdokumentovat a na základě 

toho jsme byli vybráni do celostátního kola.

Kdo měl co ve vašem týmu na starost?

Honza: V podstatě jsme nic nerozdělovali, rozdělilo se to 

nějak samo. Takže všechno dělal Tomáš (všichni tři smích). 

Tomáš našel pokusy, sepsal jejich teoretickou stránku, 

Amálka sepsala praktickou stránku a já jsem měl na starosti 

tu méně chemickou část pokusu aneb jak z toho dělat dobrou 

show.  

Můžete ve stručnosti popsat váš pokus?

Amálka: Dělali jsme dvě elektrolýzy. Jedna byla založena na 

změně barev v zásaditém a kyselém prostředí, ta druhá byla 

potom založena na eosinu, což je barvivo, které svítí pod 

UV- zářením, když není v kyselém prostředí. (pozn. red.- 

jedno prostě měnilo barvičky a druhé svítilo, nebo ne - pro 

nás, méně chemicky zdatné).

Chtěli byste se příští rok opět zúčastnit ChemQuestu?

Všichni (jednohlasně): Ano.

Co si myslíte, že přesvědčilo porotu, aby vybrala právě 

vás?

Honza: Já si myslím, že v jednoduchosti je krása. Všichni 

ostatní přijeli v kostýmech, měli svá představení složitá po 

divadelní stránce, ale jakmile došlo k vysvětlování pokusu, 

tedy k tomu, o čem ChemQuest opravdu je, tak nevěděli 

vůbec nic.

Amálka: Taky si myslím, že jsme byli profesionálnější. 

Třeba takové základní pomůcky jako brýle nebo rukavice 

jsme měli snad jako jediní.

Co byste poradili těm, kteří by se chtěli zúčastnit 

ChemQuestu příští rok?

Amálka: Mít Toma v týmu (smích).

Honza:  Najít si dobrého chemika a další dva, co ho 

doprovodí. (smích) Teď už vážněji - co nejlépe se připravit.

Amálka: A nebát se. A mít rukavice. 

Čeho jste se nejvíce báli, že by se ve finále mohlo 

přihodit?

Amálka: Že by nám nezafungoval škrob. Při cvičných 

pokusech se nám to párkrát stalo.

Tom: Vždycky se může cokoliv pokazit.

Co jste si pomysleli ve chvíli, kdy jste vyhráli?

Honza: Já jsem říkal od začátku, že vyhrajeme (smích).

     

paní učitelka Šírová, Tom Bednář, Honza Mikulík a Amálie Kořistková

CHEMIE JE NÁM VLASTNÍ

Mimo chemii si soutěžící užili i hodně zábavy.
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POVÍDKA

SOUČÁST SYSTÉMU

en jako každý jiný. Moc dobře vím, že Dbych se měla učit, ale dnes na to prostě 
nemám. Hodila jsem tašku do rohu 

pokoje a přešla k notebooku na posteli. Nedokážu na 
jedné ruce spočítat, kolik toho mám. Domluvit focení, 
biologie, chemie, čeština … nějak podivně se zmiňovali o 
matice. Ne, nebudu si to připomínat. Nějak bylo, nějak 
bude. Nejsem líná, jen unavená. Je pátek, necháme 
všechno na víkend. Teď si jen lehnu do postele a bude. 

Otevřela jsem počítač a – snad to byl nějaký 
podmíněný reflex – hned taky facebook. „Nastavte si filtr 
francouzské vlajky pomocí nové aplikace!“ Celá stránka 
se omezila na tři barvy. Červená, bílá, modrá. Ti, co za 
tohle všechno můžou, musí mít ohromnou radost. Tohle 
přece chtěli, je to ohromná reklama. Sice špatná, ale co na 
tom? Celý svět o nich mluví. O jejich činu. Možná, 
kdybychom mlčeli a pouze je potrestali … solidarita je na 
místě, ale zároveň jim jdeme krásně na ruku. 

Svět je plný smrti, nenávisti a tragédií, ale teď 
všichni žijeme jen Paříží. Rozdělili jsme se na několik 
táborů. Někdo odsuzuje politiky, někdo chce okamžité 
řešení po Evropské unii. Proč na ně nadáváte? My jsme 
Evropská unie! Všichni v téhle republice tam patříme, 
a všichni moralizujeme. Válka v Sýrii. Další důvod, proč 
rozdělit společnost. 

„Proč bychom měli přijímat uprchlíky? Máme 
dost svých problémů!“ Kecy.

„Ať si to vyřeší sami tam v té jejich Sýrii!“ Kecy. 
Všichni máme nějaké řešení, které nic neřeší. 

Jsme strašně chytří, bohužel jen v hospodě u piva. Teda, 
byli jsme. Teď už dáváme svoji inteligenci najevo jen 
pomocí statusů na facebooku. 

Jaké máme problémy, že nemůžeme pomoci 
ostatním? Vždyť ti lidé žili ve válce, chtějí jen přežít, 
chtějí něco lepšího než to, co mají ve své vlastní zemi! Jak 
nám mohlo proklouznout mezi prsty tolik … tolik čeho? 
Jak se tohle všechno stalo? 
  	 Bolest hlavy mě vytrhla ze vzteklého projíždění 
stránkou. Poškrábala jsem se zezadu na krku. Au! Kde se 
mi vzal kovový střep ve vlasech? Procházela jsem kolem 
stavby, asi se musel zachytit. Nevadí. 

Posadila jsem se na posteli. Divný pocit, jako 
bych mohla pomoct. Sáhla jsem po telefonu a napsala 
Kláře. „Co takhle sehnat partu na pomoc v uprchlických 
táborech a osvětu o první pomoci?“ – „Proč první 
pomoc?“ – „Protože až tyhle průšvihy přijdou až sem, 
chci mít vedle sebe někoho, kdo umí resuscitovat, ne kdo 
si umí nastavit filtr na profilovku.“ – „Fajn, proč ne  :)“

 

Páni, to šlo snadno, znám spoustu lidí, kteří se 
připojí. Pomůžeme migrantům. Dohromady dáme lidi, 
kteří mluví různými jazyky, vezmeme hračky, jídlo. Bude 
to skvělé! A přednášky pro veřejnost. O první pomoci, 
Islámském státu, přistěhovalecké politice. Vždyť 
můžeme pomoct!

Anonymous už se do toho pustili. Nelegální 
organizace je najednou tolerována, ba až podporována. 
Vtipné. Zítra bych mohla udělat zevrubný plán. Mohli 
bychom si vypsat grant. Tolik možností! Jak to, že si toho 
nikdo předtím nevšiml? No, zvednu se, půjdu si udělat čaj 
a potom začneme něco dělat s touhle válečnou situací, 
vždyť … ano! Heureka! Vím jak na to, vždyť řešení je –
 Když jsem otevřela oči, jako první jsem viděla … 
nic. Holý šedý strop, jako beton, nebo nějaký kov. Okolo 
mě čtyři stěny, pode mnou podlaha, na které jsem ležela. 
Posadila jsem se. Šíleně mě bolela hlava, za krkem. Ani 
nevím, odkud do té místnosti přicházelo světlo. Prostě tam 
bylo.

Byla jsem tam sama, v malém prostoru. Asi tři krát 
tři metry. Kde to jsem? Byla jsem přesvědčená, že tady 
jsem určitě spát nešla. Pamatuju si, byla jsem doma 
a hledala řešení. 

Řešení … já ho našla! Chtěla jsem jít a říct ho 
všem, sdělit celému světu že můžeme –

Stěna se odsunula a místo ní jsem uviděla chodbu. 
Přímo proti mně stál nějaký muž v obleku. Moc mu sluší. 
Vypadá jako z krimi seriálu. Vůbec nevím, kdo by to mohl 
být, ale usmívá se na mě. 

„Dobré ráno, Viktorie, jak se cítíš?“ 
Mě neoklameš, tlemí se jako kamarád a vůbec mu 

nepřijde divné mít v kobce zavřenou holku.
„Kdo jste? A proč … kde to jsem?“
„O všem si popovídáme, teď spolu půjdeme na 

ošetřovnu – bolí tě hlava, že? Ovšem, to spravíme. 
Všechno bude v pořádku. Pak se tě zeptám na pár věcí 
a budeš zase doma. Upadla jsi, když jsi vstávala z postele, 
víš?“

„Já nikde nespadla, ale hádám, že když s vámi 
odmítnu jít, moc mi to nepomůže. Takže fajn. Ale ani na 
mě nešáhnete. Kde to jsem?“

„Říkej tomu nemocnice. Spravíme tady tu bolest 
hlavy, budeš se cítit fajn a bezstarostně.“

Pořád se culil, tak jsem se radši dál neptala. 
Vypadá jako cvok, snad tady je normální doktor. Ti jsou 
přece v pohodě, ta jejich přísaha a tak všechno… Fajn, 
budu věřit doktorovi a pěkně se ho poptám. U vyšetření 
přece tenhle Horatio Caine, jak stálo na jeho jmenovce, 
být nemůže. 

Vítezná povídka Náchodské prima sezóny 2016 od Anny Křempkové
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Šli jsme dlouhou bílou chodbou kolem spousty dveří 
s velkými čísly. Celou dobu kráčel přede mnou. Asi bych se 
měla bát. I když jsem z něj byla nesvá, působil na mě tak …  
ne důvěryhodně, ale necítila jsem se být ohrožená. I když 
bych asi měla.
Ví máma, že jsem pryč? Kdybych upadla, tak by mě přece 
odvezla do nemocnice. Ale já neupadla. Byla jsem v pohodě. 

Šli jsme prostě dál. Kartou otevíral jedny dveře za 
druhými, u žádných však nestál hlídač. Divné, v každém 
filmu totiž nějací jsou. 

Byla mi zima. Jemu se to smálo, v obleku, ale já na 
sobě měla jen punčochy, šaty a lehký svetřík. Nechtěla bych 
vidět, jak vypadají moje vlasy. Proč myslím na vlasy? 
Nejspíš jsem v pěkném průšvihu a já přemýšlím nad …
  	 Zastavil se. Otočil se na mě. Usmál se. 

„Počkej tady, hned se pro tebe vrátím. Nikam prosím 
nechoď, byl by z toho jen problém.“

Stála jsem tam a on odešel do nějakých dveří. Když 
za sebou zavřel, čekala jsem ticho a dlouhé vyčkávání. Místo 
toho mou pozornost upoutaly hlasy na druhé straně chodby. 
Když jsem se otočila, byly tam dveře. 

Oproti ostatním byly jako jediné pootevřené. Malá 
škvíra mi nabízela pohled na dva muže sedící vedle sebe 
zády ke mně. Jeden z nich měl nějaký bílý hábit, jeho kůže 
byla tmavší než kůže toho vedle. Ten měl na sobě oblek 
a ruce si pokládal na šíji. O něčem diskutovali. Dominantní 
byl jeden hlas. Jako bych ho znala. Z televize nebo internetu. 
Určitě jsem ho někdy slyšela. Vím, kdo to je … jen si 
vzpomenout na to jméno. Je známé, je to moc důležitý muž 
… Už, už jsem si málem vzpomněla, když se Horatio vrátil, 
vzal mě za paži a odvedl do dveří, ze kterých vyšel.

„Hej, říkala jsem, že se mě ani nedotknete!“
Ani neodpověděl. Ocitli jsme se ve velké ordinaci. 

Vypadala dost vybaveně. Spíše jako výzkumný ústav. Bylo 
tam jedno lehátko. Zpoza závěsu vyšel muž v bílém plášti. 

„To je ona? Viktorie Kerešová. Pojď, sedni si sem na 
tohle lehátko a předkloň hlavu.“ Udělala jsem, co říkal. 
Konečně normální člověk. Doktoři nám přece nemůžou lhát. 

Nasadil si rukavice a odhrnul mi vlasy z šíje. Začal 
mi prohmatávat krk, ramena a zátylek. Jeho dotek studil. 
Najednou mi přítomnost těch dvou neznámých mužů začala 
být nepříjemná. 

„Zdá se, že je skutečně pryč. Musela ho nějak 
vytáhnout, možná vypadl díky nějakému cizímu zásahu. 
Nevím. Každopádně nechám vytvořit nový. Bude hotový do 
dvou hodin. Potom ji přiveď a já ho zasadím zpět na jeho 
místo.“

Vůbec jsem netušila, o čem ti dva mluví, ale vůbec se 
mi to nelíbilo. Hlava mě pořád bolela a doktor nevypadal, že 
by mi chtěl svou řeč přeložit. Tohle nevypadalo moc dobře. 

„Chci zavolat rodičům.“
„To dost dobře nepůjde, drahoušku. Bohužel nemají 

čas. Ale neboj, brzy se vrátíš domů,“ odpověděl Horatio. 
Pobídl mě, ať jdu za ním. Doktor mezitím usedl k počítači 
a začal něco programovat.

Šli jsme zase tou bílou chodbou. Teď už se tak 
neusmíval jako předtím. Přišli jsme k dalším dveřím. 
Otevřel je, abych mohla vejít. Tahle místnost tomu 
dodala korunu. Mám tady detektiva a teď už i dokonalou 
výslechovou místnost.  
„Posaď se, dáš si něco k pití?“ Zavrtěla jsem hlavou. 
Zmáčkl něco na svém telefonu a jedna stěna se 
odsunula, vešla mladá dívka a podala mu kávu. Potom 
zase odešla a my jsme tam zůstali sami. Posadil se 
naproti mně a konečně zvedl oči. 

„Slyšela jsi o té hrůze v Paříži? Šílené. Měli 
bychom zakázat muslimské náboženství, co říkáš? Už sis 
taky nastavila vlajku na facebooku?“ 

Vůbec jsem to nechápala. Vypadal jako 
inteligentní člověk a teď mi tady říká takové věci. Co to 
má být? Nějaká past?

„Jo, slyšela, je to hrozné. Ale proč zakazovat 
náboženství? O čem to mluvíte? To přece nejde, má své 
historické kořeny! Nemůžou za to všichni muslimové jen 
proto, v co věří! Nemůžete je jen tak odsoudit. A ne, fotku 
jsem si nenastavila. Radši se za ně skutečně pomodlím, 
než někde jen tak psát, že se modlím za Paříž, i když je ten 
popisek vlastně to jediné, co pro to udělám.

Spíš jsem myslela, že bych mohla pomoct jinak. 
Chtěla jsem sehnat skupinu do uprchlických táborů, 
a dělat osvětu.  Začít od jedince, chápete…“ ̈

Povídala jsem mu všechno. Celý můj světonázor 
na tuhle situaci. Trpělivě seděl a poslouchal mě. Vypadal 
tak zaujatě. Koukal na mě a chvílemi si dělal i poznámky. 
Mluvila jsem a mluvila. O všem.

Dost jsem si načetla, zjistila a odvodila 
z historických událostí. Měla jsem mu co říct. Vzhledem 
k tomu, kde jsme byli a jak se choval k doktorovi, byl ten 
muž asi hodně vysoko postavený. Snažila jsem se mu říct 
vše, co jsem věděla a doufala jsem, že mě pochopí a něco 
s tím uděláme.

„…no a přišla jsem na řešení! Je to vlastně úplně 
prosté, stačí jen –“

„Tiše!“ rychle mě umlčel „Opravdu zajímavé, ale 
to myslím stačilo. Jsi velice chytrá a na to, jak tě bolí 
hlava, i upovídaná. Máš vlastně pravdu, ale představ si, 
že by všichni byli jako ty. Měli vlastní názor, věděli, jak 
se má co dělat – ale doopravdy! Ne jen nějaké utopické 
teorie. Představ si, že by lidé nebyli zmanipulovatelní. 
Byli by inteligentní. Četli si etikety od potravin. Zničilo 
by to tolik firem, tolik životů. Celý systém by se 
zhroutil!“

Teď jsem už nechápala vůbec nic. Co mi to tady 
povídal? Vlastně řekl, že jsme všichni hloupé ovce. Ale 
to přece není pravda. Jen jsem na něj hleděla a nebyla 
schopna slov. Koukl se na hodinky.

„Pojď, je čas. Doktor je již jistě hotový s lékem na 
tvou hlavu. Upadla jsi opravdu tvrdě,“ ušklíbl se.

POVÍDKA
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Za pár okamžiků už jsem zase seděla na tom lehátku. Tentokrát tam byla i nějaká žena, asi zdravotní sestra, i když 
poněkud divně oblečená. Držela v rukou tác a na něm byl položený malý plíšek. Přesně takový plíšek, o jaký jsem se řízla 
tenkrát na posteli, když … V tu chvíli mi to došlo. V mé hlavě to znělo jako nemožné sci-fi. Viděla jsem doktora, jak drží 
jehlu.

„Trošku to št ípne,  to jen proto,  aby tě  nebolelo,  až budeme odstraňovat  tu … bolest .“
Chtěla jsem se bránit, ale byl rychlejší a než jsem se vzpamatovala, všechno se začalo rozmazávat.

Naposledy jsem zahlédla Horatia, jak mě chytá za ramena a pokládá na lehátko.
	

Otevřela jsem oči. Ležela jsem na své posteli a vedle mě byl otevřený notebook. Bylo ráno a do oken pokoje svítilo 
slunce. Musela jsem usnout. Zdály se mi dost zajímavé sny, asi o tom napíšu povídku. Jako by mě odvedli do tajného 
institutu, vyslýchali mě a pak mi nainstalovali čip do … Uaaa! Svědí mě zátylek. 

Poškrábala jsem se. Asi mě něco štíplo, cítím pod prsty maličkou bulku. Jako od komára. Musím ho najít, 
nenechám se poštípat. 

Napojila jsem počítač na nabíječku a zapnula ho. Páni, islamisté zase útočili. Jsou úplně všude. Hnusáci. Všimla 
jsem si změněných profilových fotek. Na všech byla francouzská vlajka. Hezké ... „Nastavte si filtr francouzské vlajky 
pomocí nové aplikace!“ hlásil facebook. Samozřejmě, je to přece vyjádření soustrasti. 

Sdílela jsem svůj nový obrázek a do popisku přidala jen #PrayforParis.

POVÍDKA
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RECEPT
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Nana cream 
aneb Banánová zmrzlina 

Pokud si chcete v letních dnech dopřát zmrzlinu bez jakýchkoliv výčitek, právě banánová zmrzlina je pro vás. 
Až ji vyzkoušíte, klasickou zmrzlinu už nebudete chtít. Žádná smetana ani cukr. Zde působí pouze kouzlo 

zmražených banánů. Po několika minutách mixování se z banánů na kost zmražených stane hladká krémovitá 
hmota.

Budete potřebovat: 

- 3–4 dostatečně ZRALÉ banány (Když nevíte, co s přezrálými 
banány, jednoduše je dejte do mrazáku. Během několika minut 

z nich vytvoříte skvělou domácí zmrzlinu, kterou ohromíte 
každého.) 

- 2–3 lžíce kokosovo-rýžového, mandlového, sójového mléka 
nebo vody 

Teď už jenom všechno rozmixujte. 
Můžete přidat cokoliv, co vám vytvoří požadovanou příchuť – skořici, kokos, maliny, borůvky, kakao…

            Aneta Macolová



ZÁBAVA

Jsem ráda za tyhle spanilé duše.
jsem šťastná, že je kolem sebe mám,

jsem ráda, že mě stáhnou na zem z výše,
tyhle duše, nejkrásnější, co znám.

Pomohou, pohladí, poradí.
Pro ně to tady nevzdám.

Rozesmějí, naštvou, nenudí.
Díky nim věčnost v kapse mám.

Věčnost věčností se stává,
jakmile máte duše, co naplní tu vaši,

pouze tehdy věčnost smysl dává
když máte přátele, kteří ji s vámi snáší.

Kdyby všechny duše takhle krásné byly,
svět mnohem lepším místem by se stal.

Všechny zemské hříchy rázem by se smyly
a temný stín svou snahu konečně by vzdal.

SPANILÉ DUŠE

A je tady červen, měsíc, kdy máme učení nad hlavu a po čtyřech měsících nezájmu se snažíme spravit známky, co to 
jen jde, ale také měsíc, kdy nás nad vodou drží představa, že už za chvíli začínají prázdniny. A protože na stres 
z písemek nejvíce pomáhá něco dobrého na zub a zároveň se většina z nás snaží na poslední chvíli zhubnout do 

plavek, tady je pár tipů na místa, kde můžete mlsat i zdravě. 
	 Nejprve jsme navštívily centrum zdravé výživy Bobaja. Nachází se v parku u Dolního náměstí. Nejen že si zde 
můžete zakoupit spoustu až přehnaně zdravých bio potravin, ale lze si rovněž zamlsat hned před krámkem u stolečku. My 
jsme zvolily rybízovo-jahodovou zmrzlinu. Každý den jsou příchutě jiné, ale zaručuji, že vždy skvělé. Krom zmrzliny jsou 
zde k dostání palačinky a zdravé zákusky, ale jestli jsou opravdu zdravé, nebo se 
jen tak tváří, musíte už posoudit sami. 
	 Naší druhou a zároveň poslední zastávkou byla Zdravá výživa U Hlásky. 
Jak již název napovídá, najdeme ji na Horním náměstí nad papírnictvím. Pro 
opravdové příznivce zdravé výživy je zde opět velká nabídka všelijakých 
semínek, rostlinných mlék, olejů, ale také tu mají skvělou kávu a zákusky. Pro 
mnohé jsou častým důvodem návštěvy obědy. Cenově se vejdete do stovky a pro 
studenty je zde skvělá nabídka polévky za 5 Kč.  Tak neváhejte a vyrazte!

Zažij Opavu aneb...
...Kam zajít, když chcete začít žít zdravě

Iveta Galiová
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HUDBA

JACK SAVORETTI
Narodil se italskému otci a britské matce, dětství strávil v Londýně a Luganu, švýcarském městě v blízkosti italských 

hranic, kde navštěvoval The American School in Switzerland – kulturní rozhled mu tedy rozhodně nechybí. 

ako malý trávil spoustu času psaním poezie, když mu Jvšak matka koupila kytaru, zjistil, že i pro tohle mu 
nadání nechybí. Od té doby uplynulo patnáct let 

a vyšla čtyři alba, každé odlišné, a přece podobné. Jeho 
hudba je mixem folku, popu a něčeho, co je pouze a jen 
Savoretti (nejspíš ten nezvyklý odstín hlasu). Snad 
nejdůležitější je fakt, že Jack zpívá stejně dobře jak na 
záznamu, tak naživo, což se až tak často nevidí. 
	 Mezi obecně nejuznávanější skladby patří 
Home, Fight 'Till the End a Written In Scars, za sebe 
doporučuji Dreamers a Hate & Love, duet se Sienou Miller. 
Velmi špatně se popisuje, proč právě tyto skladby; možná 
slova, možná melodie, možná melancholie, která je 
společným znakem pro skoro všechny písně. Dostane se do 
vás a najednou máte chuť se o samotě projít soumrakem 
a přemýšlet o všem a o ničem, i když jste třeba nikdy 
předtím takovou potřebu neměli. Proti tomu stojí 
Back Where I Belong se svých rychlejším rytmem, které 
spíše vybízejí k tanci než myšlenkám. Jack Savoretti, to je 
hudba, kterou je nejlepší slyšet naživo, k nám ale v rámci 
své tour nezavítá – nejblíže to budeme mít do Švýcarska.

PROČ MAJÍ DĚTI PRÁZDNINY A RODIČE NE?

Anička: Aby si mohli užít s rodičema i bez rodičů anebo zažít zábavné věci.
Martínek: Aby mohli jít ven s kamarády.

Lukášek: Protože rodiče potřebují peníze na jídlo.
Šarlotka: Protože maminka potřebuje penízky na to, aby mi něco koupila.

      Petra Magerová

Kristýna Hřivnáčová
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RECENZE

THE UNIVERSE VERSUS ALEX WOODS

Příběh jedinečného a nezapomenutelného 
přátelství

Celý příběh začíná momentem, kdy je sedmnáctiletý Alex 
zastaven celní správou na hranicích. V autě veze 113 g 
marihuany, velký obnos peněz a urnu. Celý národ je na 
nohou a bedlivě sleduje, jak vyvrcholí aféra, do které je 
tento (valnou většinou označovaný) maniak zapleten. No, 
nepřečtěte si knihu, když už její první strana vás zaujme 
natolik, že se nedokážete odtrhnout od jejích stránek 
a prostě musíte přijít na to, co se vlastně stalo!

„Čas má pro lidi v rozdílných 
podmínkách odlišnou hodnotu.“

	 Bylo by moc jednoduché 
dostat se pouze pár dní či hodin před 
onu vrcholnou scénu, a tak se vrátíme 
o celých sedm let. Do dne, kdy do 
Alexova domu narazí meteorit. 
Meteorit, který prořízne střechu 
domu jako nůž máslo a zničí 
koupelnu. Koupelnu, ve které Alex 
p r á v ě  s t o j í .  R á n a  d o  h l a v y. 
Bezvědomí. Probuzení v nemocnici 
o dva týdny později.

„Dokonce i málo pravděpodobné 
věci se mohou stát a stávají.“

	 Po probuzení v nemocnici se 
zdá, že až na častější návštěvy 
doktorů se v Alexově životě nic 
n e z m ě n í .  O p a k  s e  a l e  s t a n e 
skutečností. Prvním příznakem, že 
něco není v pořádku, jsou mírné halucinace či iluze, které 
Alex v průběhu dní prožívá. A jakmile sebou v kuchyni 
„praští“, je to nad slunce jasnější. Diagnózou je epilepsie, 
kterou způsobil právě onen osudný meteorit. 
	 Alex končí ve škole a přechází na domácí výuku. 
Chodí k psychologům a učí se předcházet epileptickým 
záchvatům. Čte a studuje. Hodně. Provádí výzkumy, klade 
otázky a spekuluje. Opravdu hodně!

„Nikdy se nevzdávej práva rozhodovat sám za sebe, 
chlapče.“
Jednoho dne o pár let později okolnosti napomohly tomu, 
že se Alex seznamuje s postarším mrzutým důchodcem, 
závislým na droze, která mu pomáhá od bolesti 
způsobené zraněním z války. Jejich vztah je přímo 
vynucený. Ani jednomu není ze začátku příjemný, ale 
brzy se pro oba stane něčím neobvykle důležitým. 

Z otrávení se stane přátelství. 
Přá te l s tv í  vskutku  uniká tn í , 
naplněné úvahami,  knihami, 
čtenářským klubem, nezákonným 
řízením, hádkami, sarkasmem, 
nemocemi a drogami. 

„Protože je to můj přítel a potřebuje 
mě tady – i když si to neuvědomuje. 
I když na mě bude po celou dobu 
křičet. Jestli je křik to, co potřebuje, 
vypořádám se s tím.“

	 Kniha britského spisovatele 
Gavina Extence je jeho prvním a 
zároveň nejvíce úspěšným dílem. 
Hrdě přiznávám, že je to jedna 
z mých nejoblíbenějších knih, ne-li 
ta nejoblíbenější! To, co mě naučila 
a o čem mě donutila dlouhé hodiny 
přemýšlet a diskutovat, nelze 
v jedné recenzi popsat. Alex je tím 
nejchytřejším a nejbystřejším 
dítětem, jaké znám. Je všímavý, 

rozumný, sarkastický a oddaný. Je to člověk, jakého stojí 
za to v životě mít! 

    Kristýna Bergerová

#GavinExtence #theUniverseVersusAlexWoods #meteorit #survivor #epilepsy #bullying #universe #deepknowledge 
#bookish #unusual #friendship #help #death #speculations #illegal #heartbreak
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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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