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Co nám o sobě prozradil pan učitel 
Karel Kučera?

ROZHOVOR

3

Co děláte rád ve svém volném čase?
	 Mými největšími koníčky jsou sport a hudba, 
kterým se aktivně věnuji celý život, takže pravidelně 
běhám, cvičím a nahrávám. Kromě toho mi přijde 
zajímavé a inspirativní sledovat úspěšné lidi 
z nejrůznějších oblastí, ať už je to Stephen R. Covey, 
Max Martin nebo Peter Sagan. A každý den si 
vyhradím nějaký čas na čtení.
Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
	 Nemám jednu nejoblíbenější knihu a musím říct, 
že mé čtenářské návyky se dosti změnily díky 
internetu. Informace, které bych dříve získával z knih, 
dnes mnohem častěji sleduji na svých oblíbených 
serverech a na youtube. Zajímá mě třeba geopolitika, 
ekonomika, management, média apod., ale vždy mě 
potěší, když se naučím i něco docela obyčejného 
a praktického, například jak se dá efektivně 
zorganizovat čas nebo jak správně připravit kvalitní 
espresso. 
Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
	 Hudba, kterou poslouchám, se mění v čase. 
Vždycky jsem obdivoval ryzí muzikanty, jako jsou 
Dave Weckl nebo Jeff Beck, ale dnes nejčastěji 
poslouchám moderní pop. Novinky na Óčku často 
znějí tak jednoduše, že si málokdo uvědomí, kolik 
talentu, umění, know-how, zkušeností a dřiny za tím 
ve skutečnosti je. Ceny Grammy pro Taylor Swift 
a Bruna Marse nejsou náhoda, ale zasloužené ocenění 
prvotřídní práce.
Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
	 Ani u filmů nevyberu jeden nejoblíbenější. Mám 
rád dokumenty, ale předpokládám, že se ptáte spíše na 
hrané filmy. Ty sleduji téměř vždy v angličtině 
a vybírám si podle nálady a příležitosti. Když chci 
napětí, podívám se na The Departed, Drive nebo Argo, 
o Vánocích si pustím Love Actually nebo Bridget 
Jones's Diary, pokud mám náladu na vyloženě 
jednoduchou oddechovou zábavu, tak to vyhraje 
Shrek, Hot Shots nebo nesmrtelný poručík Columbo, 
u kterého znám všechny díly nazpaměť. Ze seriálů 
z poslední doby se mi líbil House of Cards.
Učíte anglický jazyk a SSS. Proč jste si vybral tyto 
předměty?
	 Protože mě baví a ovládám je. 

Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí 
stát se zástupcem ředitelky školy, udělal byste to? 
A čím byste dnes byl?
	 Asi bych neměnil, protože je to opravdu zajímavá 
a pestrá práce. Pokud se ptáte, jestli si umím 
představit, že bych se živil něčím jiným, tak myslím, 

že ano. Vyhovuje mi každá smysluplná činnost, při 
které mohu uplatnit své silné stránky.
Jak dlouho působíte na SGO? Máte zkušenost 
i s jinou školou? Pokud ano, srovnejte prosím 
stručně dvě různé školy.
	 Na gymnáziu učím více než deset let, předtím 
jsem učil na vysoké škole. Rozdíl je v tom, že na 
gymnáziu se učí praktický jazyk, aby se člověk uměl 
domluvit. V akademickém prostředí se vyžaduje 
mnohem komplexnější uvažování, vědečtější přístup 
a řešení specifických otázek více do hloubky. Obojí je 
zajímavé a jsem rád, že mám tyto zkušenosti 
a možnost srovnání.
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/kariéry zástupce?
	 Na nostalgické vzpomínky si moc nepotrpím. 
Víc než minulost mě zajímá přítomnost a budoucnost.
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CHIA PUDINK 

Je tady říjen. Dnes mám pro vás typ na zdravou snídani. Tato snídaně je velmi snadno stravitelná, navíc její 
příprava vám zabere jen par minut. O superpotravině Chia už jste určitě slyšeli. Proč jsou vůbec tato – na první pohled 
nijak zajímavá – semínka tak zdravá?

Chia semínka jsou jednou z účinných, funkčních a výživných potravin. Jsou známá po celém světě. Semínka 
Chia jsou vynikajícím zdrojem vlákniny, jsou plné antioxidantů a bílkovin, obsahují velké množství vitamínů 
a minerálů a jsou nejbohatším známým rostlinným zdrojem esenciálních mastných kyselin. Jsou taky velmi lehce 
stravitelná a díky své schopnosti až 12x zvětšit svůj objem vás dokáží nasytit na dlouhou dobu a hydratovat tělo.  

Chia pudink s mangem
Budete potřebovat 

200 ml kokosového mléka (nebo jiné rostlinné) 
4 lžíce Chia semínek 

strouhaný kokos 
javorový sirup, med (nemusí být, pudink osladíte třeba i 

půlkou rozmačkaného banánu) 
mango (jiné ovoce ), oříšky  

Příprava:
Do mléka důkladně vmícháme Chia semínka, kokos a sladidlo. Necháme „odstát“ minimálně 30 minut. Pro 
dokonalejší pudinkovou konzistenci je nejlepší nechat Chia pudink přes noc v lednici. Čerstvé ovoce můžete 

přimíchat dovnitř nebo jím pudink ozdobit. 
Dobrou chuť! 

Aneta Macolová



AKTUALITY

Absolvent Slezského gymnázia vyhrál 
Opavskou míli

Známý český olympionik a bývalý student Slezského 
gymnázia Jakub Holuša, který se specializuje na střední tratě, 
vyhrál IV. ročník běžeckého závodu s názvem Opavská míle. 
Odstartováno bylo 7. září 2016. Celkem se kategorie ELITA, 
kde Jakub Holuša běžel, zúčastnilo 21 závodníků. Start 
závodu, který měřil 1609 metrů, se uskutečnil na Olomoucké 
ulici naproti Slezské nemocnice a cíl byl na Horním náměstí. 
Jakub Holuša potvrdil roli favorita, s časem 4:06 jen o vteřinu 
zaostal za svým vlastním traťovým rekordem. 

Sám vítěz si přál, aby všechny kategorie vyběhly 
naráz bez ohledu na věk a pohlaví, takže na trati bylo ve 
stejnou dobu zhruba 500 závodníků.

Matyáš Mička

Co se stalo v měsíci září?
1. 9. – slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročník 

v Kulturním domě Na Rybníčku
1. 9. – 3. 9. – adaptační kurz pro 1. ročník 

Adaptační kurz byl pro mnohé skvělý zážitek. Letos 
se jej zúčastnilo 90 žáků s 6 učiteli. Vydali se do Mokřinek 
u Opavy. 

Cílem každého adaptačního kurzu je, aby se spolu 
žáci sžili. To se podařilo i nyní. Při poznávacích hrách, 
odpoledních aktivitách nebo večerních rozhovorech se 
sblížili a spřátelili. Během činností, které pro ně připravili 
učitelé nebo starší žáci Slezského gymnázia, museli ukázat 
soudržnost a spolupráci. Aniž by si to uvědomili, vytvářeli 
tím kolektiv, který funguje dobře. Mohou to potvrdit i sami 
žáci z 1. A:
„Za kolektiv třídy jsem ráda. Rozumíme si a zatím to vypadá 
dobře.“
„Nejprve jsem měla z kolektivu trošku strach, ale to se 
změnilo v momentu, kdy jsme se potkali a začali se poznávat. 
Rozumíme si a všichni jsou fajn. Doufám, že nám to vydrží.“
A jaký mají názor na samotný adaptační kurz?
„Adapťák byla sranda. Dobře jsme se seznámili, zasmáli se 
a hlavně nesmíme zapomínat na ty skvělé buchty!“
„Bylo fajn, že jsme měli možnost seznámit se se všemi žáky 
1. ročníku. Rozuměli jsme si spolu, a to je dobře.“
„Ze začátku jsem měla trochu zmatek, s kým jsem ve třídě. 
Možná by bylo lepší, kdybychom první dva dny byli ve škole 
a potom jeli na AK.“

Žáci zažili na adaptačním kurzu 3 dny spokojenosti – 
někteří samozřejmě více, jiní méně. Ale úplně všichni se 
shodli na jedné věci:
„Nejlepší byly buchty!“

6. 9. – projekt Nautilus
Jak se dělá správná prezentace? Jak vystupovat 

před lidmi bez trémy? Jak si zapamatovat učivo? Jak si 
zorganizovat čas a naplánovat týden?

Tohle všechno a mnohem více se dozvěděli žáci 
1. ročníku, pro které byl připraven projektový den 
s názvem Nautilus.
13. 9. – Atletika Corny 
         – mise projektu Emise
14. – 16. 9 – exkurze žáků 4. roč. do Prahy
16. 9. – 39. ročník Memoriálu J. Martínka

V pátek 16. září se uskutečnil středoškolský 
volejbalový turnaj.  V soutěži bylo celkem 8 týmů dívek 
a 11 týmů chlapců. Družstvo chlapců SGO nakonec 
skončilo na 4. místě. Děvčata se ve finále utkala 
s družstvem z Mendelova gymnázia a dokázala utkání 
dovést do vítězného konce, když vyhrála 2:0 na sety. 
Děkujeme za skvělé výkony a gratulujeme!
19. 9. – historická exkurze do Hrabyně
20. 9. – dračí lodě na Stříbrném jezeře pro 1. C
23. 9. – ALLCHEMIE – věda, umění, zábava

Klára Adamopolusová
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ZÁBAVA

Prázdniny utekly jak voda,
což je tedy velká škoda.
Kdyby trochu delší byly,
všichni bychom jimi žili.

Moc zážitků bychom měli,
ale znalosti by nám chyběly.

Teď už v lavicích sedíme,
o svých zážitcích se bavíme,

co všechno jsme tropili,
jak prázdniny si užili.

Teď už se ale soustředit musíme,
ať si svou budoucnost nepokazíme.

Petra Magerová

Ach, ta škola...

Škola volá i na … no však to znáte. Jinak řečeno, začal nám podzim. A ano, většina studentů zažívá spíše něco jako 
deprese než radost z toho, že příštích deset měsíců se bude učit a s největší pravděpodobností trpět deficitem spánku, ale 
zkusme si najít alespoň maličkosti, které nám to zpříjemní. A protože je přece babí léto a v létě je nejlepší zmrzlina, mám 
pro vás pár tipů na tu nejlepší v Opavě.

Prvním místem je lahůdkářství na ulici Ostrožná. Mají tam tu nejlepší točenou zmrzlinu. Osobně doporučuji 
jahodovou, ale i ta smetanová stojí za hřích. Velká porce vás vyjde na 25 korun a ta menší na 18.  

Druhým místem je tzv. Zmrzlina u policajtů na ulici Hrnčířská. Za dvanáct korun si zde můžete koupit úžasnou 
kopečkovou zmrzlinu. Navíc jsou tu tak hodní, že si můžete požádat o půl kopečku té a půl kopečku jiné a i tak dostanete 
dva velké kopce. Každý miluje jiné příchutě, ale já mám nejradši marcipán a jahodovo-banánovou. Ať si ale dáte 
jakoukoli, zaručuji, že vám bude chutnat. Tak neváhejte a vyrazte!!!

Zažij Opavu aneb...
...Kam na zmrzlinu?

Iveta Galiová
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HUDBA

ANDY BLACK
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 „Nikdy jsem neočekával, že bych se měl dožít čtyřiceti let. Vykouřím dvě krabičky denně a piju 
jako velbloud. Nikdy jsem doopravdy nepřemýšlel o smrti. Vím, že jednoho dne umřu, ale pokud 
budu moct dosáhnout svých cílů a žít do té doby, přesně tak jak chci, nebudu mít žádné výčitky, 

až umřu.“

	 Školu nikdy nedodělal, protože jako mnoho jiných umělců, dal přednost 
hudbě a koncertům. Tento risk se mu naštěstí vyplatil, o fanoušky neměla kapela 
nouzi. 
	 Jak sám tvrdí, nechtěl změnit žánr celé stávající kapely a způsobit tím 
případné konflikty. Proto jako Andy Black nevystupuje s pomalovaným obličejem, 
objemnými účesy nebo v oblečení stylu punk. Namísto toho vsadil na obyčejnější 
styl a to se týká i hudby, ta se blíží spíše stylu grunge osmdesátých let, které sám 
zpěvák zbožňuje. 
	 Celý projekt vznikl náhodou, když měl Andy pár dnů nazbyt. A jak jinak 
může hudebník naložit se svým volným časem, než se vrhnout do tvorby nové 
hudby? 
	 Roku 2016 tedy vyšlo album s názvem The Shadow Side, ze kterého je Andy 
podle svých slov „opravdu nadšený“. Texty jednotlivých písní se liší, ale všechny 
přinášejí něco k zamyšlení. Například We don't have to dance pojednává o sociální 
fobii, nebo Beautiful pain o ztrátě velice blízkého člověka. Andy by se dal nazvat 
mistrem slov. Navíc se nebojí zabrousit i do témat, kterým se lidská diskuze záměrně 
vyhýbá, například mentální onemocnění.

Článek by měl končit pozitivními slovy, a tak tento úkol přenechám právě Andymu: 
„Když ti lidi ubližují pořád a pořád, mysli na ně jako na smirkový papír. Mohou tě 
poškrábat a hodně ublížit, ale na konci se budeš lesknout a oni budou zbyteční.“

Michaela Thomasová

Tipy do playlistu:
We Don't Have To Dance

Louder Than Your Love
Break Your Halo

Beautiful Pain

Pro některé sympaťák, pro jiné zase blázen s příliš mnoho malůvkami na těle. Ještě donedávna byl znám pouze jako Andy 
Biersack – zpěvák a zakladatel americké glammetalové skupiny Black Veil Brides. V roce 2014 však přišel s projektem 
zvaným „Andy Black“ a spustil tak lavinu něčeho zbrusu nového a odlišného. 
	 Andrew Dennis Dean Biersack se narodil 26. prosince 1990 v Ohiu. Už jako malého ho to táhlo k umění, 
navštěvoval Cincinnatskou školu pro tvůrčí a herecké umění. Během svých dětských let i dospívání však nebyl obklopen 
zrovna přátelskou atmosférou, jelikož způsob, jakým se oblékal, a hudební styl, který vyznával, z něj udělal jednoduchý terč 
šikany. V šestnácti letech objevil zábavu v hudbě a s kamarády založil kapelu. Tato vášeň postupně rostla a s ní i pětice také 
známá jako BvB.



RECENZE

8

Tak mě tady máte, přátelé.
Když jsem se přihlásila, že po našich odchozích spolupracovnicích převezmu rubriky hudba a knižní recenze, doslova jsem se 

nadchla, jelikož jde o mé dvě nejoblíbenější volnočasové aktivity.  Po nějaké době (přesněji po dvou měsících a několika dnech, při 

psaní tohoto článku) jsem však zjistila, že jsem si na sebe ušila pěknou boudu. První zádrhel přišel, když jsem chtěla vybrat knížku, 

která by byla hodna být středem pozornosti v mé první recenzi. Nakonec jsem se rozhodla, že vyberu mých pět nejoblíbenějších 

titulů, abyste věděli, jaký typ knížek ode mne v příštích měsících můžete očekávat. A v tuto chvíli přišel druhý zádrhel. Jak jich 

mohu vybrat pouze pět z mé knihovny, která čítá asi sto výtisků? (A to počítám pouze svou aktivní knižní zásobu.) Přiznám se, 

musela jsem se opravdu vzmužit. Po velkých útrapách jsem vylučovací metodou přišla na těch konečných pět (a překvapila tak 

sama sebe, jelikož jsem vynechala jak mého oblíbeného autora Dana Browna, tak i sérii knížek, 

jejichž děj se odehrává na jednom z mých nejoblíbenějších míst na světě, ve Středozemi). Teď už 

rychle k samotným pěti vyvoleným. Jen chci ještě upozornit, že k těmto knížkám si nedovoluji 

psát recenzi, jelikož jeden z autorů má Pulitzerovu cenu, další přímo cenu Nobelovu a ty 

zbývající knihy jsou světové bestsellery. Takže má „recenze“ obsahuje spíše důvody, proč pro mě 

tyhle knížky tak moc znamenají a co by mohly znamenat pro vás.  

1. Harry Potter a Vězeň z Azkabanu od J. K. Rowlingové

S Harrym jsem prožila své dětství a s Harrym i dospívám. I dnes, v osmnácti letech, sedm let 

od chvíle, kdy jsem poprvé uchopila a jedním dechem přečetla 

Relikvie smrti, se k příběhům z kouzelnického světa vracím se 

stejným nadšením, jako bych je měla číst poprvé. Jsou mi velkým 

pomocníkem ve chvílích, kdy potřebuji připomenout, že štěstí lze 

nalézt i v té nejtemnější době, pokud nezapomeneme, že existuje 

světlo (Albus Brumbál). Tohle však platí pro celou sérii. Ale proč 

zrovna třetí díl je pro mne úplná jednička? Protože v tomto díle se 

nejvíce objevují mé nejoblíbenější postavy, Sirius Black a Remus 

Lupin. A vy, co jste Harryho přečetli, či jen viděli, uznejte: číst, jak se ti dva hádají jako staří manželé, 

vám musí zvednout náladu, i kdybyste nechtěli.

     

#Hogwartswillalwaysbetheretowelcomeyouhome

2. Ten, kdo stojí v koutě od Stephena Chboskyho

„Cítím se nekonečně,“ řekl Charlie svým přátelům, když stál na korbě pick-upu, 

který projížděl osvětleným tunelem, zatímco z rádia hrálo Heroes od Davida Bowieho. 

Důvodů mého nadšení z tohoto příběhu je 

několik.  Jedním je právě onen pocit 

nekonečnosti, o kterém Charlie – hlavní 

postava – mluví. Pocit, který nelze pochopit, 

dokud jej neprožijete. A díky této knížce jej 

můžete zažívat znova a znova.  Dalším 

důvodem je to, že kniha popisuje opravdový 

život, takový jaký je. Autor nic nepřikrašluje, pouze popisuje problémy, které by se mohly 

týkat kohokoliv. Ne, že bych takové 

problémy někomu přála. 

 Ten, kdo stojí v koutě je obyčejně 

n e o b y č e j n ý  p ř í b ě h  n e o b y č e j n ě 

neobyčejného kluka, který chodí do 

prvního ročníku střední školy a který chce 

jen jednu věc. Být úplně obyčejný.

    #feelinfinite
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3. Jako zabít ptáčka od Harper Lee

Amerika, 30. léta 20. století, rasismus, spory, pochopení, dobrodružství, láska, 

nespravedlnost, překvapení a to vše očima 

osmileté slečny. Takhle nějak bych asi popsala 

děj knihy Jako zabít ptáčka od spisovatelky 

Harper Lee, která za tento román obdržela 

Pulitzerovu cenu. A nyní přichází ta omílaná 

otázka – proč? Kvůli vypravěčce. Je pěkné vidět 

svět opět očima malého dítěte, které ještě nebylo 

zkaženo společností a které stále ještě rozmýšlí 

rozumně, na rozdíl od dospělých. A je úžasné 

zamyslet se nad tím, jak se dospělý člověk mohl vžít do role dítěte a tak dokonale to popsat. 

4. Osvícení od Stephena Kinga

Ano, i horor se vyskytuje v pětici mých 

nejoblíbenějších knih. Ale není to ledajaký horor, je to 

horor napsaný hororovým Mistrem. Vždy jsem 

zastávala názor, že hororové příběhy ve vás nic, kromě 

strachu, nezanechají a že s vámi nijak „nepohnou“. 

Proto jsem úplně vynechávala jejich četbu, o takové knížky totiž nemám zájem. Potom 

jsem však viděla film s název Stuck in love, kde se postavy baví právě o Kingových 

hororech. „Na konci té knížky jsem brečel,“ zaznělo ve filmu. To se mi moc nezdálo, takže 

jsem se rozhodla to otestovat a koupila jsem si jeden z kratších příběhů tohoto autora – 

Osvícení. A stalo se to, co jsem očekávala. Bála jsem se. A pak se stalo něco, co jsem 

nečekala. Na konci jsem se rozbrečela.  

  

2. Čekání na Godota od Samuela 

Becketta

Musí te  s i  ř íka t :  „Pov inná  če tba  mez i 
nejoblíbenějšími knihami?!“ Ano, je to tak. Jsem rebel. A líbí se mi to.

Čekání na Godota je jedna z těch knih, u kterých nevím, proč se mi tak moc líbí, prostě je to 
tak. Když jsem knížku dočetla, ležela jsem na posteli, koukala do stropu a přemýšlela. Nedošla 
jsem k žádnému kloudnému závěru ani mě nenapadla žádná převratná filozofická teorie. Jen 
jsem věděla, že tahle knížka obsahuje mnohem víc, než v ní většina lidí vidí.  

Barbora Křížová



FEJETON

Postřehy ze studia v cizině
     Do Anglie poletíme! Je to rychlé a paradoxně levnější než cesta autobusem. Jela jsem už ledasčím, ale letecká 
doprava mou sbírku zatím nezdobila. Pokud si ale myslíte, že jsem den D očekávala s radostnou netrpělivostí, musím vás 
zklamat.
     Napřed se zdálo, že vše proběhne v klidu. Letiště jsme našli skoro na první pokus a na parkovišti bylo místo – důvod 
této skutečnosti jsme (naštěstí) odhalili poměrně brzy: půlhodinu parkování si totiž provozovatel cení na 100 korun. 
Každý si tedy dvakrát rozmyslí, jestli je nezbytně nutné vyprovázet příbuzné a známé až do odletové haly. Také 
Kloučkovi si nemohli dovolit zruinovat rodinný rozpočet čtyřhodinovým čekáním a rozloučili se po draze vykoupené 
hodině.
     V duchu hesla: „Lépe dříve, než později“ jsme o půl druhé vyrazily k check-in desk. Brzy se za námi vytvořila dlouhá 
fronta, která vyvrátila Marcelino tvrzení: „Vždyť do toho Leedsu určitě moc lidí nelítá, bude nás tak deset.“ Celý dav pak 
netrpělivě očekával příchod odbavovacích úředníků, přičemž každý cestující v duchu už po desáté přeměřoval příruční 
zavazadlo a uvažoval, co z obsahu kufru by se dalo oželet, aby nemusel platit za překročení limitu. V tomto ohledu se 
Marcela ukázala být schopnější než já, protože dvacetikilovou hranici překročila jen o 20 dkg. Můj kufr měl sice skoro 
2 kg navíc, ale mladík za přepážkou mě jen upozornil, že bych si příště měla dát pozor. Dobří lidé nevymřeli! Snažila 
jsem se později jeho chování analyzovat – když jsem vyloučila osobní sympatie, ustálila jsem svůj názor na domněnce, 
že pán doplatek účtuje jen evidentním zbohatlíkům, a protože já jsem opravdu nepůsobila dojmem, že bych přijela 
limuzínou a měla pozlacené i podpatky, nechal mě blahosklonně jít. Letiště si svou daň vybralo až později.
     Přesně podle pokynů jsme o půl čtvrté prošly pasovou kontrolou a zaujaly místa ve frontě na kontrolu předletovou. 
Do plánovaného odletu sice zbývalo už jen 25 minut, ale nám už tou dobou byla známa nepříjemná novina, a to že náš let 
je zpožděný. Protože přesný údaj o míře zpoždění nám nikdo nesdělil, kojily jsme se několik desítek minut nadějí, že 
nebude dlouhé. Když nám o půl páté ve frontě trnuly nohy, rezignovaně jsme zabraly dvě velmi nepohodlné židle, aniž 
bychom věděly, že na nich strávíme zbytek odpoledne. Téměř přesně v okamžiku, kdy jsme měly přistávat na Ostrovech, 
k nám zamířil náš spolucestující, anglický lord s vizáží Winstona Churchilla, aby nám oznámil, co vyzvěděl od letištního 
personálu. Kvůli vichřici nad Manchasterem je naše letadlo stále v Anglii, odkud vyrazí asi za 15 minut. Jednoduchým 
výpočtem jsme došly k závěru, který záhy potvrdilo i oficiální hlášení: do Leedsu dorazíme nejdříve ve 22.00. Mé 
sebeovládání se zhroutilo, slzy, zoufalství. To vše pramenilo z vědomí, že přílet do Británie je teprve začátek, na nějž 
podle pečlivě promyšleného plánu navazuje přesun z letiště do centra, umístění kufrů na kolej, cesta přes celé město pro 
klíče od pokojů a zpět na kolej.
     A tak jsme čekali – společné neštěstí stmelilo cestující v podmračenou komunitu, která nenávistnými pohledy 
probodávala šťastnější cestovatele, jejichž letadla přilétala a odlétala na čas. Skoro se až stydím za pocit zadostiučinění 
a škodolibé radosti, když kvůli dětem z naší skupiny nakonec pracovníci letiště vypnuli pojízdný chodník, a šťastlivci 
tak museli těžká zavazadla vléct dobrých 200 metrů sami. Děti vůbec tvořily svébytnou skupinku. Jejich vynalézavost 
v přeměně pojízdného pásu v prolézačku byla bez hranic. Anglická holčička se omezila na to, že na pohyblivém zábradlí 
vozila plyšového králíka. České děti vozily na zábradlí sebe. Jeden čtyřletý chlapeček dokonce objevil důmyslný 
způsob, jak na zábradlí za jízdy naskočit a vleže na břiše se jím nechat unášet. Letištnímu personálu nakonec došla 
trpělivost a zařízení vyřadili z provozu. Děti se pak uchýlily k jiné zábavě, která však z větší části spočívala ve výrobě co 
největšího hluku.
     Nakonec jsme se dočkali. Před vstupem do letadla nás důkladně ohledali, zda někdo z nás nemá v kapse teroristu. 
Zrentgenovali nám příruční zavazadla a mě donutili vzdát se Nutelly v tubě. Stejně si myslím, že úředník měl prostě 
chuť. Anebo si řekl, že to bude hezký dárek pro děti, když už kvůli nám pracuje přes čas.
     Let samotný probíhal hladce, pilot nás zahrnul spoustou informací, kterým jsme bohužel moc nerozuměly. Nejspíš 
informoval i o tom, že přistání bude poněkud drsnější, protože vichřice stále trvá, ale ani tato skutečnost k nám skrze šum 
reproduktoru nepronikla. Posledních pět minut před přistáním dělalo letadlo prapodivné věci. Ostatní cestující se však 
zdáli být v klidu, někteří dokonce vypadali, že spí. Usoudila jsem tedy, že vše probíhá normálně. Když letadlo dosedlo na 
rundy, začali cestující tleskat a provolávat pilotovi slávu. Domnělí spáči s ulehčením zvedli hlavy a přestali se modlit. 
Z okénka jsme pozorovaly, jak letadlo míjí řadu hasičských vozů a vozidel záchranné služby…
     Naštěstí se tím katastrofy vyčerpaly. Až na to, že z centrály, kde nám dali klíče od pokojů, jsme šly přes půl Leedsu 
pěšky, protože o půl dvanácté v noci už opravdu žádný autobus nejel, proběhl zbytek přesunu poměrně hladce. To, že 
tento fejeton byl napsán v mém pokoji ve Woodhouse Flats, je toho důkazem. Mgr. Lexová nám před naším odchodem 
na praxi říkala, že důležité je, aby náš první zážitek z nové činnosti byl co nejpozitivnější. Pokud se dá fakt, že jsme 
přežily, pokládat za pozitivní zkušenost, pak mohu říct, že létám ráda.    
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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, Amálie Kořistková, Iveta Galiová, Klára 
Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš Mička a Barbora Křížová.
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