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Rozhovor s Radkem Faksou

Co se ti nejvíce líbí na Opavě?

Na Opavě se mi nejvíce líbí to, že je to taková větší 
„vesnička“, kde každý zná každého. Potom taky to, že se 
všude nemusím jezdit autem, ale dá se v pohodě dojít pěšky, 
což v Americe nejde, protože tam je všechno daleko. 
Samozřejmě se taky vždycky těším na rodinu a kamarády. 
Taky mi v Americe chybí české jídlo. A které mám nejradši? 
Takovou tu klasiku, asi guláš.

Které předměty ve škole patřily k tvým oblíbeným 
a naopak neoblíbeným?

Tak k oblíbeným patřil určitě tělocvik, celkem mě bavil 
i zeměpis. K těm neoblíbeným patřila určitě výtvarka, 
protože jsem malovat neuměl, potom ještě němčina, čeština 
nebo fyzika.

Jak jsi na tom byl s angličtinou, když jsi poprvé přijel do 
Ameriky, a co ti nejvíce pomohlo?

Angličtinu jsem se samozřejmě učil na škole, ale když 
přijedete do Ameriky, je to úplně něco jiného. Myslím, že 
nejdůležitější je poslech, a trvalo mi asi tak půl roku, než 
jsem začal rozumět skoro všemu. Myslím, že bylo dobře, že 
jsem nepobýval s žádným Čechem, proto jsem musel mluvit 
jenom anglicky – začalo to hlavně v kabině s klukama, kde 
jsme mluvili o hokeji. Taky jsem bydlel u skvělé rodiny, 
která mi hodně pomohla.

Kdybys nebyl hokejista, jakou práci bys chtěl dělat 
a proč?

No, můj celý život se vždycky točil kolem hokeje, takže 
jsem nad tím nějak nepřemýšlel. Ale i kdybych nehrál 
profesionálně hokej, tak bych se chtěl pořád točit kolem něj. 
I potom, co hokej hrát přestanu, bych se mu chtěl věnovat – 
třeba dělat něco ve vedení.

Jaké je hrát proti bývalým spoluhráčům?

Tohle se mi už stalo, když jsem hrál ještě v juniorce. Každý 
hráč to má jinak, ale pro mě osobně je to nepříjemné. To než 
se pořádně rozehraju, tak jsem tu 1. třetinu takový svázaný.   

Jaký máš názor na neúčast hráčů NHL na olympiádě 
2018 a mrzí tě, že se jí nemůžeš zúčastnit?

Určitě mě to mrzí, protože olympiády sleduju už odmala a je 
to takový vrchol v hokejové kariéře. Hlavně mě mrzí, že 
vedení NHL se ani nezeptalo hráčů, jaký na to mají názor, 
a rozhodlo o tom samo, protože kdyby to bylo na mně, určitě 
bych chtěl jet.

Ve čtvrtek 31. srpna jsem měla možnost vést rozhovor s třiadvacetiletým rodákem z Opavy hrajícím nejprestižnější 
hokejovou ligu na světě – NHL – za tým Dallas Stars. A jak to vypadalo? Posuďte sami:

Co si myslíš o týmu Vegas Golden Knights, který 
bude od této sezony hrát nově v NHL?

Myslím si, že je to super – hlavně pro celou ligu, protože 
do ní přibude další město (Las Vegas), kde se NHL zatím 
nehraje. Tím se v Americe hokej ještě víc zpopularizuje. 
Taky je to příležitost pro další kluky, kteří se do NHL 
chtějí dostat, protože se naskytne třeba nových 20 míst. 
Je fakt těžké se do NHL dostat, protože tolik hráčů tam 
chce hrát, a zároveň je tam tak málo míst. Takže si 
myslím, že to je dobrý nápad.

Co rád děláš ve volném čase?

Během sezony toho volného času moc není. Mezi zápasy 
a tréninky odpočívám, někdy se chodím projít nebo jdu 
na kafe, do kina nebo něco podniknem s klukama. A když 
sezona skončí, taky toho času není moc, protože se 
připravuju na další, chodím do posilovny, na tréninky 
apod. V létě si určitě zajedu někam k moři na dovolenou, 
protože během roku mám na dovolenou třeba 4 týdny. 

Která z míst, kde jsi strávil dovolenou, se ti nejvíce 
líbila?

Strašně se mi líbilo na Tenerife, kde jsme jeli lodí na 
otevřené moře a mohli jsme pozorovat delfíny, žraloky 
nebo želvy. Ještě teď v létě jsem byl v Japonsku 
a v Thajsku. Do Japonska jsme vyrazili spíš za turistikou. 
A v Thajsku jsme třeba navštívili sloní rezervaci, kde se 
vlastně starají o slony, kteří byli kdysi týraní. Tam jsme 
se s nimi mohli koupat nebo je i krmit. Bylo to super.

Máš rád zvířata? Kdybys mohl chovat nějaké 
exotické, které by to bylo a proč?

Já miluju zvířata. A exotické zvíře? Vždycky jsem měl 
rád opice, takže bych si vybral opici. A proč? Když jsem 
byl malý, viděl jsem film, ve kterém opice hraje hokej, 
takže proto.

Jaký máš názor na držení zvířat v zajetí?

Teď přes sezonu jsem se právě díval na dokumenty, jak 
drží kosatky a delfíny v zajetí a jak se s nimi zachází, což 
jsem předtím třeba nevěděl. Když potom vidíš ta zvířata 
ve volné přírodě, je to úplně něco jiného. Když teď vím, 
jak se s těmi zvířaty zachází, podporovat to (tím, že bych 
šel do delfinária) nebudu.

Jsem ráda, že se mi naskytla možnost se s Radkem setkat 
a mimo jiné si popovídat o cestování, životě v Americe 
a také o sportu. Ptala se Klára Adamopulosová.
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Co se ti vybaví jako první, když se zmíní expedice do Norska?

Ivana: Hmm, je to Norsko, tak sluneční brýle nechám doma a budu 

doufat, že tam neumrznu. Ještě nikdy mi tak nebilo slunce 

do očí jako tam a bylo docela i teplo. To počasí mě vážně 

ohromilo – prý bylo nejlepší za posledních pár let.

Marie: Vřelé přijetí v rodině i ve škole, dobré jídlo a pohádková 

příroda. 

Marek: Jako první mě napadá mentalita místních lidí, jejich kultura, 

to, že nemusí zamykat, protože tam nekradou a všichni se 

k sobě chovají hezky.

Jak se ti spolupracovalo s ostatními „národy“? A co pro tebe byl 

nejzajímavější zážitek?

Luba: Spolupráce byla snadná v případě, že dotyčný uměl dobře 

anglicky. Což bylo 95 % případů, těch 5 % tvořilo pár 

španělských hochů, kteří nerozlišovali mezi angličtinou 

a španělštinou. Ale to nám, zběhlým španělštinářům, 

samozřejmě nevadilo. Navíc šlo o vrstevníky, kteří se 

chtěli bavit stejně jako my. V takových případech je to 

vždycky hračka. Největší stopu ve mně zanechal večer, 

který jsme trávili na chatě u ledovce. Měli jsme za sebou 

krásnou túru, cítili jsme to v nohách a seděli jsme a koukali 

se, jak slunce zapadá za horami. Byla to nádhera, jak jinak.

Aleš: Většina studentů byla otevřená a nebránila se společné práci, 

tudíž jsme se vzájemně poznali a pobyt v Norsku si užili. 

Nejzajímavějším zážitkem pro mě byl výstup k ledovci 

a večerní koupel v ledovcovém jezírku.

Marie: S ostatními národy problém nebyl, domluvili jsme se pěkně. 

Nejzajímavějším zážitkem byl asi výlet na ledovec. Na 

horách jsou totiž nádherné západy a východy slunce.

Jedli nebo dělali jste něco typického pro Norsko?

Luba: Samozřejmě. Jedli jsme vafle. A tacos. Že to není norské? 

Nevadí, ale jedli jsme ho tam často. A ještě jedna typická 

věc – nezhasínali jsme světlo. To rozhodně v Norsku 

nedělejte – tam se prostě nezhasíná.

Aleš: Do typických norských aktivit, které jsme měli možnost si 

vyzkoušet, bych zařadil vycházky do hor a neustálou 

konzumaci lososa.

Ivana: Jídlo bylo jednou z těch věcí, kvůli kterým se mi nechtělo 

z Norska odjet. Losos, losos, sobí maso, losos – tentokrát 

uzený, vafle, mňamka.

Marie: Moje host-family mi dala vyzkoušet snad všechno typické 

norské jídlo, takže ano.

Marek: Myslím, že nejtypičtější jídlo, co jsme jedli, byl sob.

ERASMUS +

V září letošního roku se v rámci projektu ERASMUS+ vydala šestice studentů v doprovodu pana učitele Plačka a paní 
učitelky Hoňkové na expedici do norského města Mo I Rana. Jejich pobyt probíhal od 19. do 31. září. A co si z něj studenti 
odnesli? Posuďte sami: 

Můžeš pro nás porovnat Norsko a ČR?

Luba: Norsko je země, která se může pyšnit výjimečnou 

přírodou. Takovou v Česku nenajdeme, za to můžeme 

nabídnout bohatou historii, kterou v Mo I Raně nemají. 

Co se charakteru týče, Norové jsou více důvěřiví než 

my. Nezamykají domy ani auta. Ale Češi jsou rozhodně 

více komunikativní, v autobuse v Norsku si moc 

nepokecáte.

Aleš: Oproti Česku se v Norsku nikam nespěchá a lidé si 

vzájemně věří, neboť se nikdo neobtěžuje zamykat si 

dům. Jediným záporným atributem jsou tamní ceny, 

které pro turisty nejsou nijak příznivé. 

Ivana: V Norsku mají tolik elektřiny, že nikdo nikdy nezhasíná 

světla, a tolik důvěry, že nezamykají domy ani auta. 

Myslím, že tohle pro představu stačí.

Marie: Porovnávat Norsko a Česko si asi netroufnu. Norsko je 

nádherné, ale Čechy jsou mým domovem.

Marek: Norsko je nádherná země plná skvělých lidí, hlavním 

rozdílem pro mě bylo chování lidí – za celou expedici 

jsem nepotkal někoho, kdo by se nesnažil s úsměvem 

bavit nebo mi pomoci.

Chtěl/a by ses zúčastnit něčeho takového znovu? Proč?

Luba: Rozhodně. Panu Plačkovi jsme to dokonce několikrát 

navrhovali, že se rádi přidáme do Švédska. Byla to 

úžasná zkušenost, která v člověku zanechá vždy něco 

jiného, hlavně něco jiného než se nabízí ve školní lavici. 

A nejlepší na tom je, že si děláte přátele po světě, které 

pak můžete navštívit – a oni vás. A takových kontaktů 

není nikdy dost.

Aleš: Určitě. Byla to neocenitelná zkušenost a doufám, že 

v budoucnu budu mít možnost se podobných projektů 

zúčastnit. Zásadním důvodem je pro mě poznání 

nových lidí a vytvoření přátelství na celý život.

Ivana: Určitě. Nadchlo mě to. Je to skvělá zkušenost, poznáte 

kousek světa, procvičíte jazyk, poznáte život v jejich 

rodině, uděláte si kamarády v zahraničí. Vyplatí se té 

příležitosti využít, když tady je.

Marie: Určitě ano, už se těším do Švédska. Hlavně proto, abych 

poznala novou kulturu, zažila něco jiného, zkusila nové 

jídlo. Hodně se mi líbí cestování, takže něčemu novému 

bych se nebránila.

Marek: Určitě, takovéto pobyty jsou to nejlepší, co člověk může 

vyzkoušet. Už jen díky tomu, že stráví několik dní 

v místní rodině a poznává jejich zvyky a tradice. 

Thomasová Michaela, Adamopulosová Klára

Jak bylo v Norsku?
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Pokud vám jméno tohoto zvířete nic neříká, není se čemu divit. Je to 

poměrně málo známý savec, který se vyskytuje v Annamitském pohoří 

na rozhraní států Vietnam a Laos. Tento živočich byl objeven v roce 1992 

na základě kosterních pozůstatků a kůží. Doposud se nepodařilo 

žádnému vědci jej odchytit a zkoumat zblízka a nechová se ani 

v zoologických zahradách. Žije a skrývá se v hustém deštném pralese.
 Svým vzhledem připomíná africké antilopy. Dosahuje výšky 
85 cm a může vážit až 100 kg. Délka jeho těla je přibližně 150 cm a délka 
ocasu 25 cm. Saola má silný a dlouhý krk, hlavu zdobí světlé skvrny 
a bílé proužky nad očima. Kromě toho samcům i samicím vyrůstají 
z hlavy mírně zahnuté rohy, které dosahují délky až 50 cm. Tyto rohy 

m a j í 
vřetenovitý tvar a díky tomu přišlo toto zvíře ke svému 
jménu. Laosky se totiž vřeteno řekne saola.
 Jejich přesný počet není známý, ale odhaduje se 
nanejvýš na několik stovek, nejméně několik desítek. 
V srpnu 2010 se jednu saolu podařilo alespoň vyfotit, kdy 
jeden z vesničanů, žijící na území Laosu, přivedl samce 
saoly do vesnice. Zvíře tam ale během několika málo dní 
zahynulo a jeho tělo bylo posláno vědcům na zkoumání.  
 Z důvodu malého počtu jedinců se řadí saola mezi 
kriticky ohrožené druhy. Největší problém představují 
pytláci. Proto chce Světový fond na ochranu přírody 
(WWF) v Annamitském pohoří snížit počet honicích psů 
a potlačit pytláctví a také podpořit snahu maximálně 
zmapovat život saol.

Klára Adamopulosová

Saola...
... aneb „Asijský jednorožec” v ohrožení
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Podzimní ovesná kaše
 Kaše je skvělá snídaně a jeden z nejlepších startů do nového dne a to platí dvojnásob v chladnějších měsících 
nebo třeba před nějakým sportovním výkonem. Pokud se o ně začnete zajímat o něco více, zjistíte, že by bylo možné 
naplánovat na celý rok 365 odlišných receptů, a tak je dost možné, že při troše kreativity se ani neomrzí. Vyzkoušejte 
tuhle netradiční podzimní kombinaci.

Ingredience
Na kaši:

· 100 g jemných ovesných vloček
· 250 ml rostlinného, živočišného mléka či vody

· 1/2 lžičky mleté skořice 
· 1 – 2 lžíce javorového sirupu

Na kompot:
· 1 jablko

· 100 g čerstvých či mražených brusinek
· 1 menší řepa

· 6 lžic javorového sirupu
· 1 lžička mleté skořice 

Na servírování
· hrst orestovaných lískových oříšků

· hoblinka másla na porci
· javorový sirup podle chuti

 Ovesné vločky zalijte 250 ml vody a nechte přes noc nasáknout. Kaši je možné připravit i bez namáčení, ale 
pokud si vzpomenete a vločky namočíte, přes noc dojde ke štěpení škrobů a kaše se tím stane pro naše tělo lépe 
stravitelná. 
	 Připravte si ingredience na kompot. Jablka bez jádřince a slupky nakrájejte na malé kostičky, řepu nastrouhejte 
na středně jemném struhadle, brusinky můžete nechat celé. Dejte do menšího hrnce všechny ingredience na ovocný 
kompot, přiveďte k varu a pomalu vařte pod pokličkou kolem 30 minut, dokud nebude řepa měkká. Průběžně 
přidávejte po troškách vodu podle potřeby. 
	 Kaši rozdělte do dvou misek a přelijte kompotem. Přidejte hoblinku másla, posypte orestovanými ořechy, 
a pokud budete chtít, přidejte ještě javorový sirup.
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	 Tentokrát vyměníme pro mě typické britské či americké kapely za jednu švédskou. Řeč je o heavymetalové 
skupině založené v městě Falun, což je nedaleko Stockholmu. Pyšní se názvem Sabaton a s tímhle jménem si podmanili 
víceméně celou Evropu, včetně naší České republiky. Aktivní jsou už od roku 1999 a mají na kontě 8 úspěšných alb.
	 Mezi členy, jejichž jména jsou hotové jazykolamy, vyniká především zpěvák Joakim. Pro nás je zajímavý i tím, že 
jeho matka pochází z Česka. Nebojí se tedy při koncertech v našich městech podmanit si čas od času dav nějakou tou 
českou frází. Ohromnou zálibu pak nachází také v českém pivu nebo v našem národním hrdinovi – Krtečkovi, a rozhodně 
se za to nestydí. Joakim byl dokonce už několikrát obviněn z podvodu. Své české občanství si měl údajně jen vymyslet 
jako marketingový tah. Všechny tyhle pomluvy však zpěvák s úsměvem na tváři vyvrací. Nutno také zmínit, že Joakim byl 
nominován na cenu Český slavík a umístil se na skvělém pátém místě.
	 Co se týče hudebního stylu, jakým se Sabatoni vyznačují, je velmi těžké si v tom udělat jasno. Oficiální verze tvrdí, 
že se jedná převážně o heavy metal kombinovaný s orchestrálními a klávesovými prvky. Tak vzniká jedinečný zvuk této 
kapely. Čím se ale hudebníci opravdu liší od všech ostatních, je jejich originalita. Členové Sabatonu se naprosto vykašlali 
na všelijaké písničky o lásce či zklamání. Jejich texty pojednávají o historii. Jsou to víceméně příběhy, které by se daly 
nazvat „zpívaným dějepisem“. Příkladem může být třeba píseň Primo Victoria, pro kterou si vybrali bitvu o Normandii 
z roku 1944, nebo The Last Stand, v níž se zpívá o věrnosti a bojích švýcarské gardy kolem roku 1527. Sabatoni však 
nezpívají pouze v angličtině, část jejich tvorby je rovněž v  mateřském jazyce. Je to tedy zase něco jiného a musím uznat, 
že i když angličtina je obecně zpěvnější, švédština si také nevede tak špatně. 
	 Poslední věc, kterou bych chtěla vyzdvihnout, jsou jejich výkony naživo. Sama jsem měla možnost vidět tuto 
jedinečnost v Havířově, kam zavítali v září na každoroční slavnosti. A chci potvrdit, že tato skupina má talent a také mnoho 
kreativity. Vokály naživo zněly v podstatě totožně jako studiové verze a show to byla teda parádní! – od dekorací tanků po 
tematické kostýmy. Vřele doporučuji jejich příští koncert navštívit. A pokud jste milovníci historie – tak to potom bez 
jakéhokoliv váhání!

Michaela Thomasová

           Tipy do playlistu:
- 1648

- The Last Stand
- Shiroyama

- Primo Victoria
- To Hell And Back

- The Last Battle

SABATON
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Dan Brown - Origin

Je tomu něco přes rok o půl, kdy jeden 
z nejúspěšnějších autorů dnešní doby, americký 
spisovatel Dan Brown, oznámil, že na podzim roku 2017 
spatří světlo světa další jeho kniha a že hlavním hrdinou 
nebude opět nikdo jiný než profesor symbologie na 
Harvardově univerzitě Robert Langdon.  
Jakmile jsem si tu novinu přečetla, začalo 
pro mě osmnáctiměsíční utrpení, tedy 
čekání na nový titul. Až jsem se dočkala.

Kniha nesoucí název Origin se 
dostala na pulty knihkupectví 3. října a já, 
jakožto zarytý fanoušek, jsem ji tentýž 
den měla doma a dala se do čtení.  Jak už 
jsem u Brownových knih zvyklá, i 
tentokráte jsem 480 stran přečetla jedním 
dechem. Děj byl napínavý, ale – ač nerada 
– musím podotknout, že mi v knize velice 
chybělo to, kvůli čemu jsem si Dana 
Browna tolik zamilovala. A to zápletka 
týkající se například starých šifer 
vytvořených velkými mistry jako da 
Vinci (Šifra mistra Leonarda) nebo třeba 
stezka starými chrámy, na jejímž 
vybudování se podílel třeba i Bernini 
(Andělé a démoni). Chápu, že takové 
náměty se hledají velice těžko, ale já bych 
si klidně ještě pár let na novou knížku počkala, jen aby 
splňovala má očekávání. 
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Nyní něco málo k samotnému ději. Nebude toho 
hodně, abych některým jedincům nezkazila překvapení. 
Jak už je Brownovým zvykem, děj každé knihy se 
odehrává ve dvou historických městech. Tentokrát si 
autor zvolil dvě španělské metropole – Madrid, sídlo 

š p a n ě l s k é  k r á l o v s k é  r o d i n y, 
a Barcelonu, ráj Gaudího. Děj nás 
zavede na mnohá slavná místa, jako 
například do Guggenheimova muzea 
moderního umění nebo do slavné 
sakrální stavby v Barceloně, Gaudího 
baziliky Sagrada Família. Děj se týká 
především nekončícího souboje vědy 
a náboženství a točí se kolem dvou 
z á k l a d n í c h  o t á z e k :  O d k u d 
přicházíme a kam směřujeme. 

Ač tento nový titul není podle 
mého názoru zcela „brownovským“, 
za přečtení určitě stojí. Zvláště mé 
generaci by totiž mohl vnuknout jiný 
pohled na to, s čím a do jaké míry 
zacházíme. Kdo nerozumí, porozumí 
po dočtení tohoto románu, který má 
v českém překladu vyjít v březnu 
roku 2018.

   Barbora Křížová

Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam směřujeme? 



POVÍDKA

Dráculova koupel

Je klidný říjnový večer. Všechny své povinnosti už mám splněné, takže jen ležím s notebookem v posteli 
a bezcílně bloumám po sociálních sítích a youtube, čímž zaslouženě relaxuji. 

Venku už se pomalu stmívá, i když ještě není zas tak pozdě. Vzduch, který sem proudí skrz otevřené okno, voní 
povadlou trávou a blížícím se deštěm. Po ulici jako vždy jezdí kolony aut, jinak by jistě bylo slyšet, jak si vítr pohrává 
s větvemi stromů a suchým listím povalujícím se po zemi. 

Pouštím si klidnou relaxační hudbu a v hlavě si snažím vybavit stav kuchyně a jestli je potřeba v ní ještě něco 
poklidit, aby se mamka nezlobila, až se vrátí domů z práce. Měla bych se tam zajít podívat. Ale až za chvíli, do jejího 
i taťkova návratu zbývá ještě dost času. 

Hudba mě v posteli uspává, tak zavírám oči a spánku se poddávám. Přece jen si ho po dnešním dni zasloužím… 
Vytrhne mě zvonění telefonu. Chvíli jsem zmatená, minutku trvá, než mi dojde, co mám dělat, ale pak hovor zvedám. 

„No?“ chraptím trochu rozespale. Díky sychravému počasí nefungují mé hlasivky tak, jak by měly, a kašel tomu 
taky moc nepřidává. 

„Hej, Kláro, jsi doma?“ Můj bratr. Ale proč mi volá? Vždyť bydlí ve vedlejším pokoji. 
„Jsem. Co je?“ snažím se nebýt nepříjemná. 
„Můžeš přijít dolů, prosím? Něco se stalo,“ zní vyděšeně. 
Ani se neptám na detaily a po krátkém „jo“ se zvedám a scházím o patro níž, kde by se měl, jak jsem pochopila, 

nacházet Michal. 
„Míšo?“ zavolám, když ho nevidím. 
„Pojď do koupelny!“ Už nezní tak moc vyděšeně, ale možná je to jen pocit. Ozývá se šramocení zámku 

v koupelnových dveřích, které se vzápětí maličko otevírají. 
S tlukoucím srdcem a třesoucíma se nohama beru za kliku a vcházím dovnitř. Jsem připravena téměř na všechno. 

Michal občas mívá dost šílené nápady, které běžně končí nějakou pohromou. Člověk by řekl, že si na to po takové době 
už zvyknu, ale zatím mě to nepřestává překvapovat. 

Celá koupelna je zahalena v lehké páře, je nasáklá vlhkostí, která zůstává ve vzduchu po tom, co si někdo napustí 
horkou vanu. 

U vany stojí Michal. Kolem pasu má ručník, který si jednou rukou přidržuje. Druhou nešťastně prohrabuje 
mokré vlasy. 

Na první pohled nechápu, co se stalo. Možná je to tím, že se mi díky páře úplně zamlžily brýle. Po tom, co je 
čistím, si teprve všímám, že je Míša od krku dolů celý rudý. Ne tak rudý, jako kdyby ležel v příliš horké vodě. Ale tak 
zvláštně rudý. 

„Co…co se stalo?“ vykoktám ze sebe. 
„Podívej,“ otáčí se na mě Michal nešťastně a ukazuje na vanu. Jdu o pár kroků blíž a žaludek se mi stahuje. Celá 

vana je olemována rudým pruhem, který tvoří předěl mezi horní, bílou částí vany a spodní, červenou. 
„Co tě to napadlo?“ začínám se trochu smát. 
„Chtěl jsem zkusit, jaké je to, koupat se v krvi,“ říká Míša trochu provinile, „Pomůžeš mi?“ 
V očích má takový strach, že se musím smát a ihned jdu pro čisticí prostředky. Netrvá příliš dlouho a vana je zase 

jako dřív. V Michalových očích se jeví značná úleva. 

„Hele, Kláro,“ říká Michal, když mu namydlenou žínkou drhnu ze zad a krku červeň. „Až mě příště napadne 
nasypat si do koupele barvivo, tak mě zaraz, jo?“ 

„Jistě, jistě,“ směju se, „nebo ti to zase přijdu pomoct uklidit. Od toho přece sourozenci jsou, ne?“ 
Barbora Larischová
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Aneta Macolová, Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš 
Mička, Barbora Larishová a Barbora Křížová.
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