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ROZHOVOR

Co nám o sobě prozradil
pan učitel Vladimír Mikulík? 

Co děláte rád ve svém volném čase?
Nejraději trávím čas se svou rodinou – jakkoliv: na kole, v bazénu, na koncertě či festivalu, v přírodě i ve městě. A se 
svými přáteli.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
Nejoblíbenější knihu, ke které bych se neustále vracel, nemám. Ale kniha, kterou nejčastěji otevírám, je třídní.
Pokud se najde chvilka času, tak si přečtu akční thriller či dobrodružný román od Clive Cusslera, Lee Childa, Robina 
Cooka. Není to žádná „klasika“, ale na vyčištění hlavy ideální. Vždy to zhltnu raz dva.

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
V hudbě jsem multižánrový – poslouchám skoro vše a v případě nouze tančím i na dechovku. A když jsem v kabinetě 
sám, pouštím si na YouTube třeba Kryla, Nohavicu, Beatles, Queen. Největší hudební zážitky mám z festivalů Zahrada 
Strážnice a Náměšť na Hané, Noc plná hvězd Třinec a Kryštof kemp Hukvaldy.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Tak jako nejoblíbenější knihu nemám ani nejoblíbenější film. Spíše sleduji seriály – od Přátel až po Hru o trůny.

Učíte zeměpis a matematiku. Co Vás přimělo jít studovat učitelství a proč jste si vybral tyto předměty?
Být učitelem jsem chtěl už od základní školy. Zpočátku hlavně kvůli prázdninám. Zeměpis mě vždy bavil a matiku jsem 
si vybral z lenosti, nechtěl jsem se něco učit zpaměti.

Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? A čím byste dnes byl?
Velice mě láká kariéra rentiéra. To by mě asi bavilo. Aspoň na chvilku
.
Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
Začínal jsem na Střední policejní škole v Holešově, kde jsem učil pět let, a pak jsem se přestěhoval do Opavy a učím 
tady. A srovnání? Děcka jsou všude stejná.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) zážitek 
z dosavadní učitelské kariéry?
Co se mi bohužel jako první vybavilo, byla jízda záchrankou. Byl jsem se svými žáky na celostátním finále soutěže 
Eurorebus v Praze a tam mi jeden z nich zkolaboval. Nakonec vše dopadlo dobře, akorát to finále jsme už nestihli.

Klára Adamopulosová
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ERASMUS +

Kdo cestuje, třídí odpad. 
Kdo (zatím) necestuje, třídí taky.
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 Takové bylo motto akce, která se uskutečnila na Slezském gymnáziu dne 21. února 2017. Jednalo se samozřejmě 
o jednu z projektových aktivit našeho mezinárodního partnerství. Cílem bylo podpořit recyklaci a ekologickou likvidaci 
neobvyklých materiálů, jako jsou žárovky, baterie či hliník. Organizace se výborně zhostili studenti 3. A Aleš Židek 
a Ivana Šimečková. 
	 Podstatou akce bylo, že proběhne na všech partnerských školách současně, což se také stalo. Některé partnerské 
školy sběr doprovodily i dalšími aktivitami. V Norsku například sbírali i nepoužívané šatstvo, které plánují poslat 
potřebným v rozvojových zemích. Ve Švédsku pak recyklovali stará trička tak, že z nich vyrobili látkové tašky, které si 
studenti mohli pod vedením vyučující estetické výchovy sami originálně ozdobit barvami na textil. 
	 Děkujeme touto cestou všem, kteří se zapojili. A třebaže jsme nevybrali sběru plný kontejner, máme dobrý pocit, 
že jsme alespoň něčím přispěli. Je důležité si uvědomit, že velké změny začínají u „malých“ lidí. Každý krůček 
k ekologičtějšímu hospodaření se počítá.

Mgr. Zdeňka Morcinková
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Co nás čeká ve Valencii?
Jak jsme již avizovali v minulém čísle časopisu, v březnu proběhne expedice šesti studentů a dvou učitelů do španělské 
Valencie. Našim hostitelem bude partnerská škola IES Campanar, která poskytuje středoškolské vzdělání v osmiletém 
cyklu a leží v blízkosti největších turistických lákadel Valencie. 
	 Z České republiky odlétáme v pondělí a ten den toho už moc nestihneme. Zajímavější bude úterý, kde nám bude 
průvodce Valencií dělat pan učitel Plaček. Navštívíme starobylé centrum s katedrálou, ochutnáme místní speciality na 
historickém trhu a v nejstarší valencijské horchaterii (něco jako kavárna, ale servírují zde valencijský nápoj zvaný 
horchata). Podíváme se i do supermoderní části města, kde se nacházejí slavná muzea.
	 Ve středu začne oficiální program mobility, a to hned zostra – výletem do přírodní rezervace Albufera, která se 
vlastně nachází v obvodu města. Odpoledne nás čeká seznámení s první „podivnou“ valencijskou tradicí – tzv. 
correfoc, což by se dalo volně přeložit jako běh s ohňostrojem. Ve čtvrtek se podíváme do vybraných vyučovacích 
hodin ve španělské škole a dopoledne nás čeká i oficiální uvítání ve škole a na místní radnici. Přesně ve dvě hodiny pak 
na vlastní kůži zažijeme tzv. mascletu, speciální zvukový zážitek, který vzniká současným odpálením velkého 
množství rachejtlí, takže výsledný hluk doslova rozkmitá každou buňku v těle účastníků. Asi už vám došlo, že právě za 
zvukovými zážitky jsme se do Valencie vydali. Celý týden tu budeme zkoumat vliv zvuku a hluku na lidský organismus 
a na přírodu.
	 V pátek nás čeká uklidnění v podobě exkurze do starověkého města Saguntum, které známe z historie kvůli 
jeho roli v punských válkách mezi Římany a Kartaginci. Město existuje dodnes a rozkládá se asi 30 km od Valencie. 
Najdeme zde malebný přístav a pozůstatky kartaginské, římské i maurské kultury, vedle nichž barokní stavby působí 
téměř moderním dojmem. A protože je Saguntum u moře, strávíme zbytek dne aktivitami na pláži. Na koupání v moři 
ale nejspíš bude v březnu ještě zima.
	 Víkend je zatím velkou neznámou, protože jej stráví každý se svou hostitelskou rodinou. Uvidíme, co pro nás 
připraví. 
	 Na pondělí je připraven bubenický workshop, abychom pochopili, o čem je tzv. batucada. V úterý budeme 
hodně pracovat, protože přijdou na řadu prezentační bloky. Ten stěžejní je o hlukovém znečištění v partnerských 
zemích, ale stejně zajímavý je i blok věnovaný zvukovým kvalitám jednotlivých partnerských jazyků – jsme zvědaví, 
jak partnerům půjde výslovnost hlásky Ř. Ve středu se ještě podíváme do centra pro výzkum hluku, kde budeme 
sledovat vliv zvuků na lidskou schopnost soustředění. Odpoledne se zúčastníme přehlídky obřích loutek las fallas, 
které valencijští umělci s velkou péčí staví, aby je pak všechny na konci oslav spálili.
	 Ve čtvrtek se po deseti dnech nabitých zážitky vrátíme do Opavy. 
	 Jsme plni očekávání a moc se těšíme. O tom, jaké to všechno bylo, se podělíme v příštím čísle časopisu.

Mgr. Zdeňka Morcinková 
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ZÁBAVA
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První jarní dny

Zima zvolna odchází,
žádný chlad už nemrazí,

už se blíží k svému konci.
Jen poslední vytrvalci

na lyžích si musí zajezdit,
pak zbývá se na rok rozloučit.
Příroda si už je docela jistá,

že se k nám jaro navrátit chystá.
Paprsky sluneční půdu oteplují,
kvítky se už na louce objevují.

Dny delší a delší jsou,
víc světla máme nad hlavou.
První jarní dny si užíváme,

někdy si k tomu i zazpíváme.
Hlavu krátkou procházkou vyčistíme,

však všechny problémy nějak vyřešíme.
Petra Magerová

 · strašek má nejrychlejší a nejsilnější úder ze všech živočichů na světě

· je schopen udeřit silou 1400 N a rychlostí 23 m/s

· rychlost jeho úderu je tak velká, že by byl schopen rozbít i lidskou lebku

· oběť ránu dostane ještě dřív, než se jí tento korýš vůbec dotkne – jeho úder je totiž 
tak rychlý, že před ním vzniká tlaková vlna a ta je 2x silnější než samotný úder

· rozbíjí například krunýře krabů nebo ústřic

· strašek se taky často chová v akváriích kvůli jeho atypickému vzhledu a zabarvení, 
měl by se ale chovat v samostatném akváriu, protože v opačném případě by se na svých 
„spolubydlících“ živil

· v případě chovu v akváriu je nutné použít plexisklo, protože normální sklo by 
strašek rozbil

· za zmínku stojí také jeho oči – člověk má 3 druhy fotoreceptorů, ty rozlišují základní 3 
barvy (červenou, zelenou a modrou) a další barvy vytváří kombinací těchto tří, strašek má fotoreceptory pro 
12 různých vlnových délek (člověk 9 z nich není schopen vnímat)

· jeho oči jsou na sobě nezávislé a dokáže je otáčet o 360 stupňů

· straškové jsou věrní – se svým partnerem zůstávají přes 20 let

· vytváří si tunely v rozmezí 3–40 m pod zemí, ale většinu žije v hloubce 10–30 m

· kromě lovu či přemisťování své doupě neopouští
	

Strašek paví …

 aneb „Nejrychlejší klepeto světa“
 Říká vám něco jméno strašek paví či kudlankový? Ne? Tak si tedy o tomto podivném tvorovi, který se nejčastěji 
vyskytuje v Tichém a Indickém oceánu, něco řekneme:

 A rada na závěr? Pokud jste začátečníci v akvaristice, určitě si nekupujte straška, protože tento podivný tvor dokáže 
být velice agresivní a ne nadarmo se mu taky říká „rozněcovač palců“. 
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Čočkový salát

- 2 hrnky uvařené čočky 
- jarní cibulka

- 400 g cherry rajčátek
- listový špenát nebo rukola 

- hladkolistá petržel 
- sůl, pepř, olivový olej, šťáva z půlky citronu

- kozí sýr nebo Niva k podávání 

Jaro je v plném proudu a letošní dlouhá zima na nás jistě zanechala své stopy. S přicházejícím sluníčkem přichází i jarní 
očista. Tento salát je jednoduchý a zdravý, takže se k pročistění organismu skvěle hodí. 

Do salátové mísy nasypejte uvařenou čočku. Cherry rajčátka rozkrájejte na poloviny, jarní cibulku očistěte, nakrájejte 
ji na tenká kolečka a přidejte k čočce. Špenát omyjte, nechte okapat a přidejte do mísy. Osolte, zakápněte olivovým 
olejem, šťávou z citronu a vše dobře promíchejte. Podle chuti můžete přidat ještě trochu olivového oleje a soli. 
Nakonec nasekejte petržel nahrubo a přisypte ji do salátu.
 	 Já čočkový salát jím nejraději jen tak nebo s kozím sýrem, ale skvěle se hodí také k rybě.



HUDBA

GYMPL BANDS 2017
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	 Vyřvané hlasy, bolavé svaly a skvělý příval 
energie – v tomto duchu se konal letošní ročník známé 
akce nesoucí název GYMPL BANDS.
	 Vše vypuklo v pátek 17. února 2017, kdy pódium 
ARTu rozžhavilo postupně šest kapel, které se nebály 
ukázat svůj talent, ať už se jednalo o rock, pop či metal.
	 Kromě vlastní tvorby se některé kapely pustily i 
do předělávek pecek jako Song2 od známé kapely Blur 
nebo Wonderwall od Oasis.
	 Svou chvilku slávy jsme si mohli užít i my, jelikož 
jedné z kapel na poslední chvíli vypadla zpěvačka. A kdo 
by tušil, že tak dobře zvládneme písničku Radioactive od 
Imagine Dragons?
	 Z mého pohledu diváka byla akce opravdu 
vydařená a všechny kapely si zaslouží obrovské uznání. 
Teď nezbývá nic jiného, než si opět počkat rok na večer 
plný kvalitní hudby.
	 Na závěr jsem zahrnula některé členy kapel 
otázkami a zde jsou jejich zpovědi, pocity i zajímavé 
historky:

Jak se ti celá akce líbila? 
Víťa Bumba (Draath 42): Celá akce probíhala na 
výbornou. Organizátoři odvedli kus práce a vše bylo 
dokonale připraveno.
Milan Jirkal (Firepulsation): Celá akce byla skvělá, 
tentokrát přišla velká spousta lidí a bylo to mnohem 
zábavnější než kdykoliv předtím.
Jakub Šetka (Firepulsation a Tvoje máma!): S celou akcí 
jsem byl velice spokojen, vše se obešlo bez větších 
komplikací.
Honza Stanovský (Draath 42): Akce se mi líbila, už jsme 
na ni s Draath byli jednou. 

Jak hodnotíš své vystoupení a publikum?
Jakub: Své vystoupení hodnotím velmi pozitivně. 
Myslím si, že publikum si vystoupení naší kapely 
vždycky užívá a je to pokaždé prostě úžasné – lidi 
i atmosféra. Já sám si své vystoupení taky vždycky moc 
užiji.
Víťa: Atmosféra ve vyprodaném klubu byla úžasná. Na 
to, že jsme hráli už v 5 hodin odpoledne jako první kapela, 
se nám to podařilo celkem dobře rozjet, takže jsme byli 
velmi spokojeni. Pro tak skvělé obecenstvo, jaké bylo na 
Gympl Bands, se hraje vždy skvěle.
Milan: Publikum bylo nepřekonatelné. Za celé 4 roky, co 
hrajeme na GB, se surfování na davu neuchytilo, až tento 
rok. Trošku mě mrzí, že jsem se nemohl projet taky, ale je 
to pro dobro lidstva.

Jonáš: Mé vystoupení bylo podle lidí dobré, ale co se týče 
mě, tak to mohlo být o dost lepší a do příští akce taky bude. 
A publikum bylo výborné, zapojili se, nestáli tam jak tvrdá 
Y, ale uměli se pořádně odvázat a měl jsem z nich fakt 
dobrý pocit.

Je to poprvé, co vaše kapela vystupuje na takové akci?
Jonáš: Poprvé to bylo loni, letos jsme hráli podruhé a je to 
lepší a lepší.
Honza: Koncerty míváme, takže na takové akce jsme 
zvyklí. Přece jenom jsme přesně před rokem na GB 
začínali.
Jakub: Kapela FIREPULSATION vystupovala na všech 
ročnících GB od našeho prváku až do čtvrťáku. Toto byly 
naše čtvrté a poslední Gympl Bands. Dále máme za sebou 
ještě něco okolo deseti koncertů na různých akcích.
Víťa: Kapela Draath 42 hrála na Gympl Bands již druhým 
rokem. Ovšem pro mě do byla s Draathem na této akci 
premiéra, protože jsem v tomto seskupení teprve krátce.

Jaké máte s kapelou plány do budoucna?
Milan: Ještě před rokem jsme měli téměř každý měsíc 
nabitý koncerty ... bohužel maturita nám dýchá na krk tak 
zblízka, že když si uplivne, vyjde to ven našimi ústy ... 
takže naše aktivita už přestala a víceméně hrajeme už jen na 
velkých akcích.
Jan: Do budoucna chceme dále fungovat přinejmenším tak 
jak teď. Chceme se zaměřit na své songy, pořád ve stylu 
„neber to moc vážně“. 
Jonáš: S kapelou se chceme posouvat co nejdál, protože nás 
to moc baví a dá nám to hodně zkušeností. 

Máš pro čtenáře nějakou zajímavou historku?
Milan: Těch je spousta! Hlavně ze zkoušek, například 
jednou jsem si nechal Vojtou Šimečkem udělat kafe do 
pochybného plechového hrnku. Bylo to zajímavé pro 
všechny smysly, smrdělo jako cikánská kletba a na jeho 
povrchu se ladně vznášela olejová skvrna. Překonal jsem 
odpor, trošku jsem upil a kafe jsem odložil na parapet. 
Nějak se na něj zapomnělo a další měsíc nikdo nebyl ve 
zkušebně, takže kafe mohlo dále žít svým životem, 
doslova. Když jsme se vrátili, nikdo se neodvážil tipovat, 
v jaké fázi evolučního vývoje se kafe nachází. Postavili 
jsme tudíž kolem něj karanténu, vylepili výstražná 
znamení a od té doby je to místo známé pod názvem 
Milanova zahrádka.





RECENZE

Nástroje smrti
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Cassandra Clare

Když jsem přemýšlela, o jaké knize (knižní sérii) 
budu psát tenhle měsíc, uvědomila jsem si, že jsem snad 
ještě ani jednou nedala prostor mému nejoblíbenějšímu 
knižnímu žánru. Žánru, který vás 
přivádí do jiných světů, díky 
kterému se vytrácíte z toho 
našeho, zapomínáte na vše, co je 
skutečné. Žánru fantasy. V tomto 
článku bych vás chtěla zavést do 
s v ě t a ,  k t e r ý  j e  p o  t o m 
bradavickém můj nejoblíbenější 
– světa Stínů a do řad jejich 
lovců. 

Jde o šestidílnou knižní 
sérii, ve které sledujeme osud 
z p r v u  z c e l a  o b y č e j n é 
Newyorčanky Clary Frayové. 
Clary je šestnáctiletá dívka, 
jejímž snem a cílem je studovat 
na brooklynské akademii umění. 
Tento její sen je však zničen poté, 
co začne kreslit jí neznámé runy 
a potká chlapce jménem Jace, 
kterého – jak se zdá – nevidí 
nikdo jiný kromě Clary samotné. 
Aby toho nebylo málo, její matka 
je unesena kýmsi, kdo si říká 
Valentýn. Clary začne s pomocí 
Jace objevovat svět Stínů. 
Zatímco pátrá po své matce, 
seznamuje se s Podsvěťany – 
u p í r y,  v l k o d l a k y,  v í l a m i 
a čaroději, a proniká stále více 
a více do tohoto zmateného světa, 
který má svá vlastní šílená 
pravidla. 

Samozřejmě, že všech šest 
knih není o hledání Jocelyn, 
matky Clary. Zápletek je hned 
několik a všechny spojuje jedno 
jméno – hádejte které. V celé sérii 
není o napínavé a překvapivé 
momenty nouze.

 Sledujeme nejen osudy Clary a Jace, ale také jejich přátel – 
sourozenců Isabely a Aleka, čaroděje Magnuse Banea 
a Claryina nejlepšího přítele Simona. Garantuji vám, že 

každou z postav si při čtení série 
z a m i l u j e t e ,  s p i s o v a t e l k a 
Cassandra Clare si opravdu při 
psaní vyhrála. Clareová navíc v 
kn ižn í  sé r i i  poukazuje  na 
problémy současného světa – 
hlavní záporák, již zmiňovaný 
Valentýn, pohrdá Posvěťany 
a zabíjí je jen z toho důvodu, že 
Lovci stínů jsou podle něj 
nadřazená rasa. 
	 Pokud by vám šest dílů 
Nástrojů smrt i  bylo málo, 
nesmutněte. Existuje řada dalších 
doprovodných knih k sérii 
(například zatím nepřeložené The 
Bane Chronicles), dále krátké 
p o v í d k y  p s a n é  s a m o t n o u 
C a s s a n d r o u ,  k t e r é  j s o u 
k  d o h l e d á n í  n a  w e b o v ý c h 
stránkách, ale i knižní série, která 
se odehrává ve světě Stínů 
v osmnáctém století. Opravdu je 
z čeho vybírat. 
	 Podle první knihy série byl 
natočen film v hlavní roli s Lily 
Collins. Dalšího filmového 
trháku se ale už nedočkáme. 
Namísto toho existuje poměrně 
ú s p ě š n ý  s e r i á l ,  k t e r ý  j e 
inspirován touto knižní sérií. 
S opravdovým dějem knih má 
však pramálo společného. 

Barbora Křížová
 



POVÍDKA

Zmatená
Sedím na podlaze ve svém pokoji se zkříženýma nohama a upřeně hledím do zdi. Jemně se pohupuji dopředu 

a dozadu, jako to lidé dělávají po tom, co prožijí nějaký šok. Oči mám doširoka otevřené a skoro nemrkám. Nehty si 
mimoděk zarývám do jemné kůže na prstech, až se odlupuje a krvácí. Nevšímám si toho, protože je to jeden z mých 
zlozvyků, které dělám nevědomky, když se potřebuji uklidnit. 

Asi metr ode mě leží můj mobil. Přes jeho display se táhne jedna velká prasklina, která se větví v nitky drobné 
pavučiny. Jindy bych z toho byla jistě nešťastná, ale dnes mi na tom ani trochu nezáleží. Každých pár minut začne zvonit. 
Celým jinak tichým pokojem se rozléhá melodie písničky, kterou jsem mívala ráda, protože vždycky oznamovala, že mi 
volá někdo, koho miluji. Pokaždé, když dřív začala hrát, bych udělala cokoliv, jen abych mohla přijmout hovor. Nikdy 
bych nevěřila tomu, že jej dnes budu cíleně ignorovat takovým způsobem, jak to dělám teď. 

Mobil se znovu rozezní. Odolávám pokušení ho vzít a mrštit s ním o zeď, takže na něj jen soustředím pohled. Přes 
celý rozpraskaný display se zobrazuje Matějova ošklivá fotka. Vždy jsem ji považovala za tak ošklivou, až mi to přišlo 
roztomilé. Dnes ji z celého srdce nenávidím. Stejně jako jeho. Jak jen mohl? Jak mohl něco takového udělat? 

Někdo zaklepe na dveře. Leknutím sebou trhnu a otáčím se. Kdosi pomalu mačká kliku a drobná postava vstupuje 
do místnosti. 

„Zuzi?“ promlouvá na mě jemně. „Jsi v pořádku?“ 
Vyčítavě se na ni podívám. Jak bych mohla být v pořádku? Vztek se ve mně kumuluje a mám chuť začít křičet. 

Jenže ne na ni. Ona za to přece nemůže. 
„Nevím, mami,“ říkám smutně a doufám, že začnu plakat, aby se mi aspoň trochu ulevilo. „Jsem zmatená, víš? 

Vůbec tomu nerozumím.“ 
Máma si sedá na podlahu naproti mně, čímž mi blokuje pohled na zeď, do které jsem až do jejího příchodu hleděla. 

Pohladí mě po tváři a zastrčí mi za ucho pramen vlasů. Pak skládá ruce do klína. 
„Víš, když lidé milují, dělají občas šílené věci. A neuvědomují si, jaké to může mít následky.“ Usmívá se. Nejsem 

si úplně jistá, co tím chce říct. 
„Takže si myslíš, že mu to mám prominout? Říct mu, že je to v pořádku a dělat, že se to nikdy nestalo?“ Připadá mi 

to absurdní. Vždyť něco takového se přece nemůže jen tak přejít. 
„Jestli mu odpustíš, je jen na tobě, Zuzko,“ říká máma zcela vážně. „A dělat jako by se nic nestalo je stejně hloupé, 

jako to, co udělal. Ale možná bys mu aspoň mohla zvednout telefon a nechat ho, ať ti to vysvětlí.“ 
„Mami, ale já s ním nechci mluvit. Alespoň zatím. Je to moc čerstvé. Moc to bolí. Příliš se zlobím.“ Konečně se 

objevují slzy. Tak dlouho jsem na ně čekala. 
„Já vím, Zuzanko,“ usměje se znovu máma a zastrčí mi za ucho další pramen vlasů, „ale takhle se budeš jen 

zbytečně trápit. Čím dřív si o tom promluvíte, tím rychleji tě to přestane bolet.“ 
Připadá mi, že je na jeho straně a že vůbec nemyslí na to, co udělal Štěpánovi. Že jí jde jen o to, abych přestala být 

smutná a aby k nám Matěj přestal volat. 
„Mami, ale,“ říkám trochu rozhořčeně, „Štěpán je můj nejlepší kamarád. Nemůžu Matějovi jen tak odpustit, že 

mu…“ 

Pokojem se ozve drobné zachrápání. Otáčím hlavu a vidím, že moje malá sestřička už spí. Takhle ve spánku 
vypadá jako roztomilý andílek. Usměju se nad tou představou a zaklapnu knihu. Taky už půjdu spát. A pokračování 
příběhu si obě necháme na zítra. 

Barbora Larischová
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SPORT

Mimořádně úspěšný víkend českých 
sportovců 

Fed cup, Mistroství světa v biatlonu nebo vysokou výhru české hokejové reprezentace, to vše jste mohli 
zhlédnout o víkendu 10. – 12. února. 

Všechno to začala v pátek okolo třetí hodiny odpoledne. Na Mistroství světa v biatlonu v rakouském Hochfilzenu 
stála ve startovní bráně Gabriela Koukalová s vysokým startovním číslem 96. Titul mistryně světa už měla, ale ze 
smíšené štafety z roku 2015. Individuální zlato jí však ještě v bohaté sbírce scházelo. A tak se jako jedna z posledních 
závodnic vydala na trať s vědomím, že její největší rivalka německá závodnice Laura Dalhmeierová předvedla 
excelentní výkon s čistou střelbou. Ale Gabriela už při prvních mezičasech byla o něco lepší než Němka. První střelbu 
zastřílela čistě a všem už bylo jasné, že je to souboj pouze mezi Němkou a Češkou. Na každém mezičase německá 
biatlonistka nabírala ztrátu na Koukalovou. Druhou střeleckou položku zastřílela naše reprezentantka opět čistě 
a odjížděla ze střelnice s náskokem necelých 11 vteřin. Náskok se sice na trati postupně ztenčoval, ale do cíle jej udržela 
alespoň na 4 vteřinách. Gabriela Koukalová se stala mistryní světa! Čekala se od ní medaile, ale tento závod byl prostě 
nezapomenutelný. A tímto úspěchem celý víkend teprve začal. V sobotu byl na programu stíhací závod, ve kterém měla 
Gabriela Koukalová nejlepší pozici. Bohužel při první střelbě se jí zasekl náboj a musela na 2 trestná kola. Nakonec však 
ještě zabojovala a do cíle doběhla na výborné 3. příčce. Gabriela Koukalová tak v úvodních dvou disciplínách získala dvě 
medaile.

V sobotu, současně se stíhacím závodem v Hochfilzenu v ostravské aréně hrály české tenistky. Tento nejlepší 
tenisový tým na světě bojoval se Španělskem. Barbora Strýcová rozehrála první utkání se španělskou jedničkou Garbiňe 
Muguruzaovou. První set se pro českou reprezentantku nevyvíjel vůbec dobře a prohrála ho nepříznivým skóre 0:6. 
Druhý set pro sebe dokázala získat, ale na třetí už jí nezbyly síly a celkově prohrála 0:6, 6:3 a 1:6. Do druhého utkání 
nastupovala česká jednička a světová trojka Karolína Plíšková s Larou Arruabarrenaovou. Plíšková potvrdila roli 
favoritky a zvítězila 6:4 a 7:5. Do neděle tedy týmy vstupovaly s nerozhodným skóre 1:1. První nedělní utkání měly 
rozehrát obě týmové jedničky Plíšková a Muguruzaová. Plíšková v očekávaném dramatu smetla Španělku 6:2 6:2. Třetí 
postupující bod přidala Barbora Strýcová proti Laře Arruabarrenaové, kterou porazila 6:4 a 6:4. Díky výhře Barbory 
Strýcové se v dubnu tohoto roku utkají české tenistky s Američankami na jejich půdě. Bude to velmi těžký souboj, 
protože účast nevyloučila současná světová jednička Serena Williamsová. 

Celý víkend završili čeští hokejisté na Švédských hrách, když porazili Finy vysokým skóre 7:1. Mezi těmito týmy 
to byla výhra s největším rozdílem v historii.

Připomněli jsme si velice sportovně nabitý víkend, díky kterému můžeme být na naše výborné sportovce hrdí.  
Matyáš Mička



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, Barbora Larishová 

a Barbora Křížová.
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