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PÁR RAD PŘED MATURITOU
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To nejlepší z těch, do kterých se vám nechce, ale nakonec stojí opravdu za to

     Už je to tady. Ty čtyři roky, 
to nebylo zase tak dlouho. 
A maturita se přiblížila – 
nechci říct nečekaně, zrovna 
tohle opravdu ne, ale spíš 
neskutečně rychlým tempem. 
Nedá se nic dělat, budeme se 
s tím muset vypořádat. Moc 
se nám do toho nikomu 
nechce, ale nic nenaděláme. 
Hlavou se nám teď honí 
zvlášť tvorba seznamu četby 
k maturitě. Můžeme jen 
doufat, že jsme si dobře 
vybrali. A abych vám, mým 
mladším spolužákům, trošku 
pomohla, tady je pár titulů, 
které se mi líbily víc než ty 
ostatní. Jasný, nepřečetla 
j sem všechny knihy ze 
s e z n a m u ,  t a k ž e  s t e j n ě 
nemůžu vybírat naprosto 
spravedlivě, ale snad vám to 
pomůže alespoň trochu. Jo, 
abych vám neprozradila, 
o čem která kniha je, napíšu 
ke každé jen takový podtitul, 
který by vás mohl navnadit. 

1. Samuel Beckett – Čekání na Godota aneb Drama o ničem, ale to NIC je fakt 
něco

2. Umberto Eco – Jméno růže aneb Vrahem je zahradník mnich!

3. William Golding – Pán much aneb Ony to opravdu jsou… děti?!?

4. Václav Havel – Audience aneb Drama o ničem, ale to NIC je fakt něco II 

5. Ernest Hemingway – Stařec a moře aneb Byl jednou jeden stařec, který 
chápal

6. Karel Kryl – Kníška Karla Kryla aneb „… že prvním z rytířů je veličenstvo 
Kat“

7. Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid aneb Odstavec v er-formě 
vynecháme, jo? 

8. Robert Louis Stevenson – Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda aneb 
Kdo je Jekyll a kdo Hyde?

9. Petr Šabach – Hovno hoří aneb Už jen kvůli tomu názvu 

    10.   Josef Urban – Habermannův mlýn aneb Nekoukej na film, nekoukej na          
            film, nebo se z toho zblázníš. A budeš v tom mít pěkný guláš         

        
        Barbora Křížová
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Španělsko
� Vzhledem k tomu, že Španělé jsou obecně mnohem 
víc nábožensky založení, je celý advent spojen 
s náboženskými prožitky. Tu materiálnější složku 
předvánočního času představují nejrůznější trhy 
s typickými výrobky a pochutinami – např. s mandlovým 
nugátem zvaným los turrones. Velkým vánočním 
mezníkem je vyhlášení výsledků národní loterie, které se 
koná 22. 12. Tato akce se chlubí dlouhou tradicí – začala už 
roku 1763. Každá rodina má doma alespoň jeden los a 
doufá v předčasný vánoční dárek, kupříkladu hlavní cenu, 
jež může činit až 4 miliony eur! Na klasické dárky si ale 
španělští spolužáci musejí počkat až do 6. 1. Přestože se 
24. 12. koná slavnostní večeře a jde se na mši, dárky nadělí 
až Tři králové. Nedají je pod stromeček, ale do bot, které 
děti předtím naplní slámou a mrkví, aby si na své přišli 
i královští koníci. 
� Specifickou tradici mají Katalánci. Děti vyberou 
dřevěné poleno, tzv. Tió de Nadal. To na Štědrý večer 
tlučou paličkami a zpívají mu písničku, v níž polínko 
nabádají, aby se vykakalo. Pak děti odběhnou do jiné 
místnosti a čekají, zda polínko poslechne. Rodiče mezitím 
nanosí pod polínko dárky, takže celá akce končí ke 
spokojenosti všech.
� Zvláštností španělských Vánoc je také Den 
neviňátek, který se slaví 28. 12. a připomíná náš apríl. 
Média informují o nejrůznějších podivnostech a baví se na 
účet slavných osobností. Ve Valencii probíhá tzv. Día de 
locos, Den bláznů, a všichni se těší na bláznivý průvod 
městem.

Norsko
� Ta pravá vánoční nálada se v Norsku dostaví se 
svátkem svaté Lucie, 13. 12. Podle gregoriánského 
kalendáře připadal na tento den zimní slunovrat. Ve 
Skandinávii proslulé dlouhými nocemi se oslava návratu 
světla zdá logickou.
� Norské Vánoce sázejí spíše na pohanské a rodinné 
tradice než na náboženskou stránku a jsou charakteristické 
zvýšeným počtem rodinných sešlostí i pracovních večírků. 
Do kostela se rodiny vydávají na Štědrý den odpoledne, po 
mši navštíví hřbitov a zapálí svíčky na hrobech 
příbuzných. Pak se jde domů na slavnostní večeři. Centrem 
oslav je ozdobený stromeček, na němž nesmí chybět 
norské vlaječky. Kolem takto vyzdobeného symbolu 
Vánoc se pak kolektivně tančí a beze studu zpívá. Sem také 
přijde vánoční nadílka. Tu tradičně přináší vánoční skřítek 
Misen, kterému se na oplátku nechává před domem miska 
rýžové kaše. 

ERASMUS +

Blíží se začátek adventu, a proto bychom si mohli stručně zmapovat, jak všechno probíhá u našich projektových 
partnerů. Mají taky Ježíška? Čím zdobí stromeček? A kdy vůbec dostanou naši španělští, norští a švédští kamarádi 
dárky? Čtěte dál a vše se dozvíte!

� Rýžová kaše je také oblíbeným dezertem a zdobí 
se malinovou nebo rybízovou polevou. Do hrnce kaše se 
zamíchá jedna celá mandle. Kdo ji najde ve své porci, 
dostane jako bonus marcipánové prasátko, které prý 
může dosahovat váhy až 1 kg! Hospodyňky se 
předhánějí v počtu druhů cukroví, každá rodina má 
vlastní recept na perníčky a ve velkém se konzumují 
plody moře. Štědrovečerní pokrm představují vepřová 
nebo jehněčí žebírka s dušeným zelím nebo 
kedlubnovou kaší. Zajímavostí je, že se norské pivovary 
trumfují v tom, kdo uvaří lepší vánoční speciál.

Švédsko
� Některé švédské tradice by nám mohly znít 
povědomě – adventní věnec na dveřích, adventní 
kalendáře či adventní svícen se čtyřmi svíčkami – ten 
švédský je ale tradičně ozdobený lišejníkem. Také ve 
Švédsku se slaví svatá Lucie, a to speciálním průvodem 
složeným z „velké“ Lucie, která má na hlavě věnec se 
čtyřmi svíčkami, houfu „malých“ Lucií, které nesou 
svíčky v rukou, a chlapečků s hvězdou na vysokém 
klobouku. Děti obvykle rozdávají perníčky a šafránové 
pečivo.
� Švédský stromeček je ozdobený slaměnými 
ozdobami a dárečky pod něj nosí skřítek Tomten, stařík 
Jultomten (obdoba Santy) nebo podle jiné verze vánoční 
kozel. Ten je prý odvozen od čerta, kterého v Česku 
známe jako parťáka svatého Mikuláše. Oblíbenou 
štědrodenní zábavou je sledování příběhů Kačera 
Donalda, které jsou od 60. let dvacátého století nedílnou 
součástí vánočního programu. 
� Na vánoční stůl přijde celá plejáda jídel – od 
rybích specialit typu marinovaný losos a sledě v různých 
úpravách, přes párečky a masové kuličky až k rýžové 
kaši a křupavým perníčkům ve tvaru domečků.
� Vánoce oficiálně končí 13. 1. na svátek svatého 
Knuta. Podle tradice by si děti měly pozvat kamarády, 
společně odstrojit stromek a pak ho vyhodit oknem na 
znamení, že Vánoce jsou zase na rok ty tam.

    Mgr. Zdeňka Morcinková

     aneb Jak slaví advent a Vánoce naši partneři?
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Už nezkouším nemyslet. Nechávám myšlenky jen 
plynout. Protože je to tak správně. Protože je to přesně to, 
co mám momentálně za úkol. Takže se znovu vracím do té 
místnosti. Ale ne ke koberci či dřevěným obkladům. 
Vracím se do toho momentu, kdy se všechno začalo 
nečekanou rychlostí měnit v popel. 

Vzpomínám na své zděšení, když jsem se vzbudila, 
v ruce knihu, která mě nebavila, a na očích brýle, které 
jsem nosívala jen pro efekt. Vždycky jsem viděla vcelku 
obstojně. Plameny z krbu pomalu olizovaly jeden z cípů 
deky, ve které jsem byla zabalená a už si i pochutnávaly na 
spodní části houpacího křesla, ve kterém jsem spala. Ale 
co bylo nejpodstatnější, ten jemný kýčovitý koberec se 
neuvěřitelně rychle měnil ve žhavé uhlíky… 
Vystřelila jsem z místnosti rychlostí blesku. Nemělo cenu 
cokoliv hasit. Před tímhle se dalo jen utéct. Což se mi 
povedlo. Měla jsem štěstí. Nehorázné štěstí. Jsem tady. 
Jsem živá. Zdravá. Jen vyděšená. 

Což se o mojí malé sestře říct nedá… 

„Aaa… Stop!“ Všichni se zastavují a hledí na 
režiséra. „Dobrá práce lidi. Teď si dáme tak dvě minuty 
pauzu a pak to sjedeme ještě jednou,“ obrací se na mě, 
„Katko, prosím tě, mysli na to, před čím utíkáš. Chci vidět 
víc emocí, jasné?“

    Barbora Larischová 

Uveří mi, co cítím?

Světlovlasá postava ze všech sil běží jemně 
zasněženým polem. Na nohou má obuté staré sandály na 
klínku naprosto nevhodné pro běh. Přesto si ale drží ostře 
nasazené tempo a hledí rovně před sebe, jako by se 
nebála, že zakopne o hroudy hlíny, které sníh zcela 
nepokryl. 

Pole, po kterém běží, lemují stromy. Už dávno 
nenesou plody, už dávno shodily všechno své listí, už 
dávno se uložily k zimnímu spánku. Obloha je našedlá, 
ošklivá a zamračená. Pro běžný zimní den není typická. 
Je příliš smutná na to, aby mohl kdokoliv považovat 
dnešek za krásný den. I když je možné, že je to jen můj 
pocit. Protože jsem uvnitř příliš nešťastná. A protože se 
možná právě proto snažím teď ze všech sil utéct pryč od 
reality. Nebo utéct před ní. 

Snažím se plně vnímat fyzickou bolest, která na 
mé tělo ze všech stran útočí. Ať už je to chlad v nohou, 
třeštění hlavy nebo pálení v plicích. Tajně doufám v to, 
že mě bude tělo bolet tak moc, že aspoň na chvíli 
neucítím, jak mě bolí nitro. 

Vší silou se bráním temným myšlenkám, které se 
dobývají do mé hlavy. Myšlenkám na smrt. Pocitu viny. 
Neférovosti. Špatnému svědomí. Nepochopené 
bolesti… Ale nemá to vůbec žádný smysl. Ačkoliv se 
tomu všemu navenek bráním, moje podvědomí si dělá, 
co chce. A je zřejmé, že si prostě chce v celé té události 
pořádně pohovět a celou si ji znovu probrat. Nezbývá mi 
než se poddat… 

V mysli mi znovu vyvstane naše chata. Nikdy 
jsme na ni příliš nejezdili. V létě v ní bylo až moc horko 
a v zimě zas chlad za hranicí snesitelnosti. Byla v ní snad 
jen jediná místnost, která se tomuto pravidlu vymykala. 
A do ní pomalu v myšlenkách mířím. 

Vzpomínám na dřevěné obklady na stěnách a 
stropě. Vysoký koberec s kýčovitým vzorem na podlaze, 
který byl i přes svůj ošklivý vzhled něčím, co jsem 
milovala. Na světě neexistovalo snad nic lepšího, než se 
bosýma nohama zabořit do jeho jemných vláken. 
V hlavě se nad touhle vzpomínkou maličko pousměju. 
Ven se ale z úsměvu přes vrstvu bolesti nedostane vůbec 
nic.

Zatřesu hlavou, jako bych chtěla aspoň na chvíli 
shodit všechno bolestné a zase se soustředit pouze na 
běh. Moje podvědomí mi to ale nedovoluje. Znovu si na 
to vzpomenu. Na to, jak reálné byly ty plameny. Do očí 
mi vhrknou slzy, takže nevidím na cestu. Klopýtnu 
o hroudu hlíny, ztrácím rovnováhu a padám. Vím ale, že 
se nesmím zastavit. Během vteřiny jsem znovu na nohou 
a snažím se opět najít ztracené tempo.  



ZAJÍMAVOST
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 Dnes bude řeč o jednom z nejobávanějších 
predátorů celého oceánu. Jedná se o žraloka bílého, 
který je zodpovědný za nejvíce útoků na člověka mezi 
všemi žraloky. Díky tomu byl v minulosti nazýván 
žralokem lidožravým a byl ve velkém množství loven. 
V knize (a následně filmu) Čelisti je žralok popisován 
jako krvelačný predátor, který bezhlavě zabijí lidi, což 
není tak úplně pravda. Po uvedení filmu začali lidé lovit 
žraloky bez ohledu na druh. Sám autor knihy prohlásil, 
že kdyby věděl, jaký bude mít jeho kniha následek, 
nikdy by ji nenapsal.
 Ale jsou lidé oblíbenou součástí jídelníčku žraloka? 
V průměru bývá pouze 1,5 smrtelných útoků ročně. 
Žraloci člověka neloví záměrně, většinou si ho spletou 
s jinou kořistí (např. surfaře si spletou s tuleněm). Jako 
potrava není člověk pro žraloka příliš přínosný, protože 
lidské tělo je dost kostnaté a nemá moc tuku. Proto 
žralok člověka nejdříve „ochutná“ – tím, že se do něj 
zakousne (nejčastěji do nohy) – tak zjistí, že mu 
„kořist“ příliš nechutná a odplave pryč. Lidé potom 
většinou umírají kvůli vykrvácení. Hladový žralok 
však příliš vybíravý nebude.
 Jeho smysly taky stojí za zmínku. Žralok bílý má 
mimořádný čich, protože jednu kapku krve dokáže 
vycítit v 4,6 milionech litrů vody. Podobně jako ostatní 
žraloci má na svém rypci orgán, který se nazývá 
Lorenziniho ampule. Jedná se o drobné otvory, která se 
rozšiřují do trubiček. Díky nim dokáže žralok rozeznat 
slanost vody, změnu teploty, v jaké se nachází hloubce, 
ale jeho hlavní funkcí je detekce elektromagnetického 
pole, které vzniká svalovou činností jiných živočichů. 
Dokáže takhle rozpoznat i nepohybujícího se živočicha 
pouze na základě tlukotu srdce. Dále tento orgán 
využívá k lovu v kalné vodě, hledání kořisti v písku 
nebo si s jeho pomocí vybírá slabé jedince z hejna. 
Mezi jeho hlavní potravu patří tuňáci, jiní žraloci, 
rejnoci, kytovci, želvy atd.
 Jedinou hrozbu (kromě člověka) pro něj 
představuje kosatka dravá, která stojí na vrcholu 
mořského potravního řetězce.

�

OBR OCEÁNŮ

 Pokud jste blázni jako já a chtěli byste někdy 
plavat ve stejné vodě jako tento impozantní tvor, 
můžete vyzkoušet tzv. cage diving. Že nevíte, co to je? 
Jedná se o potápění v kleci se žraloky. Provozuje se 
hlavně v Jižní Africe, jižní Austrálii a Kalifornii. Není 
to úplně levná záležitost, což by do budoucnosti 
mohlo přispět k ochraně žraloka bílého.
 Tito živočichové se stávají oblíbeným tématem při 
tvorbě filmů. Objevili se například v těchto: Surfařka, 
Útes smrti, 47 metrů, Otevřené moře, samozřejmě 
Čelisti a mnoho dalších.

    
    Klára Adamopulosová

     

ź délka: až 7 metrů

ź váha: přes 3500 kilogramů

ź rychlost: běžně 3 km/h, maximálně 56 km/h

ź výskyt: pobřežní vody všech oceánů a moří 

ź mimořádný čich: dokáže vycítit 1 kapku krve v 4,6 milionech litrů vody



RECENZE

Modrý z nebe
Tento slibný název patří hořkosladké komedii 
amerického autora Michaela McKeevera (v originále 37 
POSTCARDS). Autorem překladu je Martin Fahrner, 
scénu a kostýmy pro inscenaci Slezského divadla 
vytvořila Martina Rozskopfová, která na jevišti 
vykouzlila prostředí honosného domu
� V hlavní roli zazářil Daniel Volný, jehož postava 
Averyho byla zahrána až příjemně civilně. Přibližně 
třicetiletý Avery se vrací domů po osmi letech strávených 
v Evropě a přiváží si s sebou svou údajně těhotnou 
snoubenku Gillian Moorovou v podání Terezy Bartošové, 
která excelentně zvládla pragmatickou a výbušnou 
povahu své postavy.
� Dům se malinko naklání a to není jediná 
neobvyklá záležitost v rodině Suttonových. Zatímco 
Gillian nepřestává vycházet z údivu a utvrzovat se 
v myšlence, že celá rodina Suttonových patří do blázince, 
Avery začíná pomalu chápat věci, které se okolo něho 
dějí, a cítí se doma čím dál tím líp. 
� Avery si po letech opět nachází cestu ke své matce 
Evelyn, která si nechce připustit žádnou špatnou zprávu, 
čímž začíná tak trochu žít ve vlastním dokonalém světě. 
Evelyn Suttonovou jsme mohli vidět v podání Hany 
Vaňkové, která vykouzlila na scéně obraz roztomile 
roztržité ženy, která je cele fixovaná na plnění úloh 
služebnictvem. A to je právě příčinou vzniku nejedné 
komické situace.

�

8

Na scéně se také objevuje devadesátiletá babička Nana 
(Kamila Srubková) se svým „mírným“ sklonem 
k alkoholu a vulgárním slovníkem. Smyslná stařena žije 
v místnůstce za kuchyní a část rodiny ji považuje za 
mrtvou. Ne tak Ivana Lebedová alias tetička Ester, která 
se o mírně excentrickou Nanu stará. Navíc ráda peče, 
obvykle večer, neboť to je podle ní největší klid. Přes 
den pak poskytuje jisté „telefonické služby“ místním 
penzistům.
� Averyho otec Stanford (Kostas Zerdaloglu) je 
vášnivý golfista se silným duchem, jenž si nehodlá 
připustit vážnost své nemoci, která se již v minulosti 
podepsala na Averyho dvojčeti.
� Ve vyhrocené si tuaci  rodiny si  Avery 
uvědomuje, že doma je DOMA, což Gillian neumí 
snadno přijmout.
� Představení začalo jako lehce absurdní 
komedie, ale v druhé polovině zazněly spíše dojemné, 
až smutné tóny. Atmosféra byla opravdu kouzelná 
a herci uměli s elegancí přecházet od scén lehkých, 
komediálních k vážným, tragickým scénám. 
V představení jste si mohli povšimnout také nádherných 
metafor a názorů ohledně života, lásky a rodiny.
� Podle mého soudu se jedná o velmi dobrý start 
do divadelní sezony.

    Viktorie Pavlíčková
   



HUDBA

Alessia Cara

Alessia Cara (celým jménem Alessia Caracciolo) je 
kanadská písničkářka, která se prosadila světově ve svých 
jedenadvaceti letech. Už jako malá se Alessia věnovala 
psaní poezie a divadlu, což později vedlo k rozvinutí její 
vášně pro hudbu. Tu začala dělat, když jí bylo deset 
a naučila se hrát několik desítek písniček na kytaru.
� Začátek její kariéry probíhal podobně jako 
u mnoha dalších hudebníků. Tehdy ještě náctiletá Alessia 
využila sociální platformu Youtube k upoutání publika. 
A nutno říci, že už i tehdy měla co nabídnout, nejeden by 
před jedinečností jejího hlasu padl na kolena, a to byly 
zatím jen covery.
� První původní písní se stala v roce 2015 hitovka 
s názvem Here. Ta pokořila americké i kanadské žebříčky. 
O pár měsíců později následovalo první album – Know-It-
All. Obrovský úspěch poté sklidila píseň Scars to your 
beautiful. Právě tahle písnička se stala pro mladou 
umělkyni symbolickou. Co se textu týče, můžeme ji 
zařadit do velmi důležité skupiny, která by nikdy neměla 
být opomíjena. A to je skupina, jež pojednává o kráse 
vlastního těla. Tóny tohoto díla vám dokážou dodat naději 
či podpořit. Dále bych chtěla ještě poukázat na způsob, 
jakým Alessia tuto píseň předvádí na veřejnosti – bez 
make-upu a v jednoduchém oblečení, protože jak sama 
v písni tvrdí „beauty ain't everything“ (krása není vše).
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 Podobné téma má 1-800-273-8255, což je píseň, 
při které je Alessia pouze hostem amerického rappera 
Logica. I tak ale bezpochyby stojí za zmínku. Už podle 
názvu není obtížně odvodit, že se v písni objevuje určitá 
souvislost se sebevraždou a psychickými obtížnostmi. 
Název písně je totiž telefonní linka, která pomáhá 
zabránit takovým situacím a snaží se zachránit lidi, kteří 
j sou na tom psychicky špatně.  Je  to  jedna 
z nejreálnějších písniček, kterou jsem já osobně kdy 
slyšela, jelikož se umělci nebáli jít až do nefalšovaného 
extrému, kdy se v textu objevuje věta „I don't wanna be 
alive“(nechci být naživu). Jednoduše řečeno – nechodili 
kolem horké kaše. Pokud se opravdu zaposloucháte, 
neuslyšíte jen slova, melodii a hudbu. Ale opravdový 
příběh člověka, který se ocitá ve stavu, kdy chce tuto 
Zemi opustit. V další pasáži písně se však rozhodne 
k opaku za pomoci operátora, který mu dodává naději 
a kuráž žít dál slovy jako: „But you gotta live right now, 
you got everything to give right now.“ (ale teď musíš žít, 
teď je chvíle, kdy můžeš nabídnout vše) Právě tato 
necenzurovaná pravda inspirovala mnohé, kteří se ve 
svém životě doopravdy s problémy potýkají. 
� Možná právě díky tématům její tvorby se mladá 
Kanaďanka s italskými kořeny pyšní nejedním 
oceněním. Alessia Cara toho má ještě spoustu před 
sebou a já doufám, že o ní znovu uslyšíme – a snad 
nejednou.
    Michaela Thomasová

„Pokud každá písnička donutí někoho něco cítit, myslím si, že to je pointa všeho. Nechci, aby moje hudba byla pouze 
písničkou v pozadí.“

Tipy do playlistu:
 Stay

Scars to your beautiful
1-800-273-8255

I'm yours
Four pink walls



RECEPT
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Skořicoví šneci
Před pár lety jsem se vrátila z dovolené ve Finsku a připravila doma tuhle tradiční skandinávskou sladkost. Jedná se 
o skořicové šneky z kynutého těsta.  Od té doby je doma peču opravdu často. Skandinávskou klasiku jsem si sice 
trochu přizpůsobila, ale myslím si, že jsou snad ještě lepší. Pokud jste milovníkem skořice, určitě si šneky 
zamilujete.

Ingredience na těsto:
250 g vlažného mléka

2 velké vejce
75 g másla

550 g mouky (používám 1:1 celozrnnou špaldovou či pšeničnou 
a pšeničnou hladkou)

1,5 lžičky soli
100 g cukru

2,5 lžičky instantního droždí (3/4 kostky čerstvého / 30 g)

Na skořicovou náplň:

75 g měkkého másla 

150 g třtinového cukru 

3 lžíce skořice

Na polevu:

100 g lučiny

55 g másla

120 g moučkového cukru

vanilkový cukr nebo vanilka 

Postup: 
1. Do nádoby dejte vlažné mléko s cukrem a droždím a míchejte, dokud se pěkně nerozpustí. Pak následují 

všechny zbývající ingredience. Tedy mouky, vejce, máslo a sůl. Dobře promíchejte, a jakmile je těsto kompaktní, 
ještě buď ručně vařečkou alespoň 10 minut, nebo pomocí hnětacího háku na střední rychlost hněťte přibližně 5–8 
minut. (Těsto je řídké, a tak je relativně rychle vypracované.) Dejte těsto do olejem vytřené mísy, přikryjte utěrkou 
nebo fólií, a v suchém prostředí nechte kynout přibližně 40 minut, než těsto zdvojnásobí svůj objem. 

2. Zatímco nám těsto kyne, připravíme si skořicovou náplň. Stačí jen smíchat všechny potřebné ingredience. 
3. Vykynuté těsto dejte na pracovní plochu potřenou olejem a těsto rozválejte na větší obdélník (cca 30x40 cm). 

Rozetřete na něj skořicové máslo. Zarolujte a roládu rozkrájejte na 12 stejných kousků. Šneky rozložte do olejem 
vymazané dortové formy. Začněte položením šneka doprostřed a zbývajících 11 už jen pravidelně rozložte kolem. 
Nechte přikryté kynout dalších 15–30 minut, dokud opět nezdvojnásobí svůj objem. 

4. Předehřejte si mezitím troubu na 200° C, horní i dolní ohřev, šneky pečte 20–30 minut, dokud nebudou pěkně 
zlatohnědé. Mezitím si připravte polevu. V mixéru vyšlehejte všechny ingredience pěkně dohladka. Je důležité tuto 
polevu na šneky natřít, ještě dokud jsou teplé, aby prostoupila co nejvíce do těsta. 

 

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  



SPORT

Okresní finále přespolního běhu

 Na čtvrtek 19. října 2017 bylo připraveno okresní 
finále v přespolním běhu pro reprezentanty středních škol. 
Konalo se v Opavě v areálu u Stříbrného jezera a hlavním 
organizátorem bylo opavské Slezské gymnázium. 

Na sraz všech závodníků v 9 hodin se dostavilo 
množství týmů – jen pohlédněte na fotografie. 
Odstartováno bylo několik málo minut po desáté. Jak 
jsme si zvykli již v minulých ročnících, trať byla velmi 
náročná a závodníci museli překonávat těžká převýšení. 
Start chlapců a děvčat byl společný, avšak chlapci běželi 2 
okruhy kolem jezera, zatímco dívky absolvovaly jen 
jeden. 
 Nedlouho po startu závodníci zmizli v lese, který 
Stříbrné jezero lemuje po obvodu, a několik desítek 
diváků a organizátorů napjatě čekalo, kdo se objeví 
v poslední zatáčce před cílem. Jako první proběhla 
cílovou páskou děvčata. V této kategorii bychom chtěli 
vyzdvihnout zejména dívčí tým Slezského gymnázia, 
který okresní finále přespolního běhu vyhrál. Bohužel na 
tak skvělý výsledek nenavázal chlapecký tým, který 
závod kvůli zdravotním komplikacím nemohl dokončit.

  „Běh to byl opravdu velmi náročný,“ svěřil se 
jeden z účastníků a doplnil, že navíc konkurence byla 
obrovská, protože se přihlásilo několik skutečně 
talentovaných běžců. I přes náročné podmínky, které 
doprovázely tento závod, soudím, že tento den byl velmi 
vydařený a dobře zorganizovaný. Zbývá už jen 
pogratulovat vítězům, začít se těšit na příští ročník 
a možná trochu držet palce lepšímu počasí

   

     Matyáš Mička. �  
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

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