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Způsob
jakým odejdou

ti poví
vše

Básnickou sbírku Mléko a med, v anglickém originále 
Milk and Honey, napsala kanadská básnířka, spisovatelka 
a ilustrátorka Rupi Kaur.
� Její dílo je spíše kontroverzní zpovědí nejen 
o dospívání, zneužívání, násilí i sexuálních touhách, již 
mladá autorka obohatila i o své vlastní ilustrace. Rytmus 
básní je velmi osobitý, přestože prakticky nejde 
o rýmovánky, ale o tzv. moderní poezii, která se 
vyznačuje volnými verši.
� Texty jsou myšlenkami a názory, které vycházejí 
nejen ze zkušeností, jež nám přinesou lidé v našich 
životech, ale i ze zkušeností, jež získáme pozorováním 
světa kolem nás. Nejedna báseň vás tak donutí zamyslet 
se. Autorka si rozhodně nebere servítky a nehodlá nic 
zabalovat do růžových šál, a tak by se citlivější čtenáři 
a čtenářky mohli červenat.
� Název mnohých básní dává samotnému textu 
další rozměr a některé z nich mají dokonce věnování.
� Od delších textů se dostáváme i k básním, jež se 
sk láda j í  pouze  z  něko l ika  s lov  obsažených 
v minimalistických verších. Přesto sdělují častokrát více 
než dlouhý snaživě vysvětlující text.
� Zajímavostí je, že žádný text – včetně nadpisů na 
knižní obálce – nezačíná klasicky velkými písmeny, což 
by se dalo pochopit jako další autorčin záměr. Titul se dělí 
na čtyři části:

zraňovaná
milující
opuštěná

odpouštějící

�
�

     
Mezi nejčastější motivy patří vztahy ve všech podobách 
a z různých pohledů. Autorka se rozhodla velmi osobitě 
a mnohdy až na dřeň vyjádřit svůj názor, přesto texty 
dávají čtenáři možnost najít si vlastní pohled na věc.
� Ve sbírce si můžeme vybrat z velmi širokého 
seznamu námětů, mezi kterými je třeba touha, naděje, 
zoufalství, zneužívání, využívání, pocit bezmoci, soucit 
i pochopení.

� Ilustrace jsou velmi jednoduché, podle mého názoru 
je ale právě v tomhle jejich krása a každá ilustrace s lehkostí 
podtrhuje text. Hlavní myšlenky jednotlivých básní jsou 
strhující, ne se všemi jsem se však ztotožnila. Přesto mne 
nejedna báseň či prozaický text donutily vzpomenout si na 
podobné situace v mém životě.
� Dílo jako celek je doslova napěchované emocemi, 
které jako by plasticky vyčnívaly z jednotlivých textů, což se 
mi osobně velmi líbilo – přidává to sbírce další rozměr.
� Už teď se těším, až budu mít možnost sáhnout po 
dalším z autorčiných děl Sun and Her Flowers.

Viktorie Pavlíčková



4

Poloha
Skövde se nachází v jižní části Švédska mezi 

dvěma největšími jezery v zemi – Vänern a Vättern. 
Rozkládá se na úpatí táhlého kopce Billingen, který nabízí 
výhled na celé městské panorama. Má něco málo přes 
70 000 obyvatel, takže je z našich partnerů velikostně 
nejvíce srovnatelné s Opavou.
Historie

Historie místního osídlení se začala psát v 11. 
století a je spojena s každoroční poutí ke hrobu místní 
patronky sv. Heleny. Středověká zástavba se však ve městě 
vůbec nedochovala, celé staré město bylo v 18. století 
zničeno požárem, zcela srovnáno se zemí a nahrazeno 
novými domy. Skövde získalo městská práva v 15. století. 
Slibný rozvoj města ale poznamenal začátek evropské 
reformace. Reformované církve neuznávají svaté patrony 
jako přímluvce, a luteránští Švédové tak prakticky z roku 
na rok přestali navštěvovat hrob sv. Heleny. Poutníci tvořili 
významný finanční zdroj města, které pak po tři století 
skomíralo na pokraji existence. Zlepšení přišlo až 
s nástupem železnice, která napojila lokalitu na 
Stockholm. Skövde zažilo krátké období rozvoje lázeňství, 
ale největší boom města nastal s příchodem velkých 
průmyslových podniků, například závodů Volvo.
Kultura a pamětihodnosti

Skövde má několik muzeí. Poměrně rozsáhlé je 
městské muzeum, které nabízí lokální etnografické sbírky 
a prezentuje život města zejména během 19. století. 
Uvidíte zde také kopii největšího pokladu nalezeného na 
území Švédska – nález pochází z roku 1904 a obsahuje asi 
7 kg dvacetičtyřkarátového zlata. Byl ve Skövde uložen 
pravděpodobně v 7. století n. l. na konci tzv. stěhování 
národů. Originál pokladu je k vidění v národním muzeu ve 
Stockholmu. 
 Další zajímavou lokalitou je park Helénsgården, 
jediná upomínka na podobu města před velkým požárem. 
Dnes slouží jako outdoorový výstavní prostor a probíhají 
zde i významné oslavy spojené s městem. Další muzea 
mapují historii sportu v regionu, dějiny vojenské posádky 
usazené od 18. století ve městě nebo právě historii 
automobilového průmyslu v Skövde. Město disponuje 
divadlem, hudební arénou a kulturním domem. Od roku 
1990 zde každoročně v srpnu probíhá festival jídla, během 
něhož spolu soupeří jednotlivé městské restaurace.
 

ERASMUS +

V rámci projektu Erasmus+ zbývá realizovat již jen jeden výjezd, a to do švédského města Skövde (vyslov 
„chevde“). V tomto čísle časopisu bychom vám chtěli představit město, jeho bezprostřední okolí a zajímavá místa, která 
bude mít náš studentský tým možnost navštívit v květnu 2018.

Školství a sport
Skövde má vlastní univerzitu, která se zaměřuje 

zejména na studia spojená s ICT a na biologii. Město je 
také spojováno s vývojem počítačových her. Ze 
sportovních odvětví má Skövde největší úspěchy 
v házené, v níž mužské i ženské týmy hrají nejvyšší 
soutěž v zemi. Tradičním sportem je také orientační běh. 
V roce 1989 dokonce Skövde pořádalo v tomto sportu 
mistrovství světa.  
Okolí města

Billingen je outdoorová lokalita situovaná na 
kopci nad městem. Nabízí nejrůznější sportovní vyžití, 
od okruhů na běžecké lyžování, přes rybaření a horská 
kola až k plavání v místních jezírcích. Na úpatí 
Billingenu se rozkládá rezervace jezera Hornborga. 
Jedná se o světově významnou ornitologickou lokalitu 
proslavenou zejména každoročními „tanci“ jeřábů. 

 

Představujeme partnerské město Skövde
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 Další rezervací je Nohlmarken, kde najdete 
třetinu všech divoce rostoucích orchidejí ve Švédsku.
 Dalším tipem na vycházku je Silverfallet, 
vodopádová kaskáda za městem. Navštívit ji je ideální 
v jarních měsících, kdy má říčka největší průtok vody 
a vodopády tak jsou nejpůsobivější. Když již budete 
u vodopádů, pokračujte po tzv. Vallevägen, údajně 
nejmalebnější cestě na světě. Povede vás venkovskou 
krajinou zdobenou jezírky, mezi pastvinami a lesíky. Je 
možno ji absolvovat pěšky nebo na kole.

Milovníky historických tajemství by mohla 
oslovit lokalita Askeberga, kde se nachází megalitická 
řada tvořená 24 kamennými bloky, z nichž každý váží 
minimálně 25 tun. Proč a kdy byly vztyčeny, zatím nebyl 
nikdo schopen přesně určit, další dochované nálezy lze 
datovat do doby železné, tedy řádově 1000 let př. n. l.

   

    Mgr. Zdeňka Morcinková
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 Byla už skoro v polovině cesty, když se jí fenka 
ztratila z dohledu. Dostala strach. Byla to další věc, která 
byla nezvyklá. Její fenečka ji nadevše milovala a nikdy 
neběžela tak daleko, aby na sebe neviděly. „Jessi!“ 
zavolala z plných plic. Byla plná obav. V hlavě se jí rodilo 
neblahé tušení. 

„Jessi!“ zavolala po pár vteřinách ticha znovu. Její 
hlas zanikl ve větru. Odpovědí jí bylo opět jen hrobové 
ticho. 
Rozběhla se a křičela. Z plných plic, až do ochraptění. Ale 
bylo to zcela bezvýsledné. Každé zavolání bylo 
odměněno tichem. A za každým jejím krokem se ozvalo 
zapraskání. S každým dalším krokem se praskliny na 
ledové ploše zvětšovaly. 

Blížila se ke středu rybníka. Její beznaděj 
i neblahé tušení rostly. Naposled ze všech sil zavolala: 
„Jessi!“ A konečně se dočkala odpovědi. I když jí bylo jen 
tichoučké zakňučení. Rozběhla se za zvukem. Bylo to jen 
pár kroků. 
Ledová plocha ještě nebyla zcela celistvá a téměř ve 
středu rybníka zatím jen pomalu srůstala. Mrazivá voda 
lehce omývala břehy srůstů a na jednom z nich se jen tak 
tak packami přidržovala malá Jessi. 

Sjela k ní po břiše a během pár vteřin dostala 
svého milovaného pejska z vody do své náruče. Tiskla jej 
k sobě, jak nejpevněji dokázala. Ledová voda se jí začala 
vsakovat do oblečení, zima jí začala prostupovat. 
 „Už je dobře, maličká,“ šeptala, když byly obě 
mimo nebezpečí. Fenka se třásla zimou i zděšením, 
„Příště si jen dáš větší pozor…“ 

„Mohla jsem to být já…“ zašeptala vzápětí, když 
si uvědomila celou skutečnost. Stiskla pejska o něco 
silněji a rozběhla se co nejrychleji domů. 
„Musím se omluvit mámě, Jessi. Proto tak spěcháme, 
víš?“ přerývavě volala za běhu. „Myslela to dobře. Má mě 
ráda, stejně, jako já ji. Víš?“  

 

Barbora Larischová

V poslední chvíli

I když led na rybníku tiše praskal při každém 
jejím kroku, nezastavilo ji to a dál se procházela napříč 
zmrzlou vodní hladinou. Ruce měla vražené hluboko 
v kapsách a obličej co nejvíce zachumlaný do šály. Tak, 
aby ji padající sníh co nejméně studil za krkem. Byl 
zrovna leden, v pravém slova smyslu. Chladný 
a mrazivý, krutý a neúprosný. Přesně takový, jaký ho 
měla ráda. 

Její fenka zběsile pobíhala kolem, válela se ve 
sněhu a vesele chňapala po vločkách. Přes husté sněžení 
na ni moc neviděla, přesto se jejímu dovádění smála. 
Byla to další z věcí, díky kterým zimu a hlavně leden 
tolik milovala. 

Tyhle zimní procházky byly něčím, co by si za 
žádnou cenu nenechala vzít. Po vánočních svátcích, kdy 
byly všude kolem spousty a spousty lidí, byl tohle 
nejlepší způsob, jak si v klidu a o samotě odpočinout od 
shonu a roztržitosti, které kolem vládly. Mohla si vždy 
v klidu srovnat myšlenky a tak si udržet klidnou mysl 
a dobrou náladu. 

Tak jako dnes. Už pár dní cítila, že potřebuje – jak 
se říká – upustit páru. Napětí doma se stupňovalo, 
dokonce se dvakrát pohádala s rodiči, i když to bylo kvůli 
zbytečným hloupostem. Ještě teď se jí stáhl žaludek, 
když si na to vzpomněla. 

Začalo to nepořádkem v pokoji a skončilo tím, že 
po sobě s matkou křičely, že jedna druhou už nikdy 
nechtějí vidět. A proč vlastně? To je jí nyní záhadou. 
Okolnosti jsou v její paměti rozmazané. Jediné, co vidí 
jasně, jsou její vlastní nenávistná slova. Vlastně je ani 
nemyslela vážně. Vše bylo vyřčeno v afektu. Nakonec už 
to nemohla vydržet a i přes matčino naléhání, aby dnes 
zůstala doma, protože led ještě není dostatečně pevný, za 
sebou práskla dveřmi a utekla ven. 

V očích ji trochu pálily slzy. Bylo to nezvyklé. 
Jako děvče s věčně dobrou náladou nebyla na slzy 
způsobené smutkem příliš zvyklá. Přesvědčila sama 
sebe, že pláče kvůli ostrému větru se sněhem, a dál 
pokračovala ve své cestě na druhý břeh rybníka. 



ZAJÍMAVOST

1. Sorting Hat Spider (Eriovixia gryffindori) 

� Pokud si myslíte, že tento tvor vypadá jako 
Moudrý klobouk z Harryho Pottera, máte naprostou 
pravdu. Vědci, kteří tohoto pavouka popsali, mu jeho 
latinské jméno přidělil právě podle majitele klobouku 
Godrica Gryffindora. Byl nalezen v Indii. Svým 
vzrůstem rozhodně nebudí strach, protože dosahuje 
výšky 7 mm. Je to noční živočich, který pomocí mimikry 
napodobuje suché listí, ve kterém taky žije. Dokonce 
sama J. K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, na 
Twitteru pogratulovala vědcům k objevu tohoto 
pavouka. 

2. Unexpected Katydid (Eulophophyllum kirki)

� Další živočich pochází z Malajsie. Jedná se o 
kobylku, která svým vzhledem připomíná list. Podobně 
jako předchozí pavouk se i ona maskuje, a to hlavně 
z důvodu obrany před dalšími živočichy. Své jméno 
dostala po fotografovi zatím jediného exempláře Peteru 
Kirkovi. Dorůstá délky 40 mm, samičky mají růžové 
zbarvení a samečci zelené. Byla objevena v přísně 
chráněné oblasti, a proto není možné chytat ji „jen tak“. 

Zvířata objevená v roce 2017

3. 414-legged Millipede (Illacme tobini)

� Jak lze poznat z názvu, tato mnohonožka má 414 
nohou. Byla objevena v Národním parku Sequoia 
v Kalifornii. Pojmenovaná byla po Benu Tobinovi, 
organizátorovi výzkumu, který odhalil nový druh 
stonožky. Pochází ze starobylé linie, jejíž kořeny sahají až 
do doby rozpadu Pangei před 200 miliony lety. Žije 
v trhlinách kůry a v zemi. Kromě hojného počtu nohou má 
také 4 penisy, což jsou speciální končetiny, které slouží 
k přenosu spermií. Zatím byl ale nalezen pouze jeden 
exemplář, takže nevíme, jak vypadá samička. Vylučuje 
jedovatou chemikálii jako formu obrany před dalšími 
živočichy. Výzkum v jeskyni Lange, kde byla 
mnohonožka objevena, byl velmi dlouhý a popsat se ji 
podařilo až v roce 2017.

4. Dragon Ant (Pheidole drogon)

� Tohoto mravence, který byl objeven na Papui-Nové 
Guinei, vědci pojmenovali podle jednoho z draků z 
populárního seriálu Hra o trůny kvůli jeho velkým 
zadním trnům. U těch se předpokládalo, že slouží jako 
obranný mechanismus. Nyní se objevuje myšlenka, že 
slouží jako místo pro uchycení svalů. Hlavně dělníci nebo 
vojáci mají totiž obrovské hlavy, které vyžadují velké 
svaly, a ty musí být někde uchyceny. Výzkum prováděl 
tým vědců z Ústavu vědy a techniky z Okinawy. 

5. Churro Marine Worm (Xenoturbella churro)

 K objevu došlo v Kalifornském zálivu, 1772 metrů 
pod hladinou. Jedná se o 10 cm dlouhého mořského 
červa, který patří k mlžojedům, což je skupina mořských 
zvířat slimákovitého tvaru. Stavba jejich těla je poměrně 
detailně popsána. Ústní otvor mají na břišní straně těla, 
řitní otvor není vytvořen. Pohlavní buňky volně padají do 
trávicí dutiny a následně odcházejí ústy ven. Má 
oranžovorůžovou barvu a 4 podélné bradavky, které 
autorům připomínají churro, což je sladké těsto, kter 
é je velmi oblíbené ve Španělsku nebo Latinské Americe. 

    

    Klára Adamopulosová

    
    

     

Biologové každý rok popíší přibližně 20 000 nově objevených druhů. Vydávají se do 
neprozkoumaných oblastí, od pralesů až po hlubiny oceánů. V roce 2017 tomu nebylo 
jinak, a tak se můžete podívat na několik organismů, které byly v minulém roce objeveny. 
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FILM

Sněhurka
� Na začátek jsme do naší nové rubriky vybrali 
příběh doznívající atmosféry Vánoc – pohádku Sněhurka. 
Každá země má trochu jiné pojetí této pohádky. 
Například ruská zfilmovaná Sněhurka je obohacena o to, 
že otcem samotné Sněhurky je Děda Mráz a celkově je 
tam tato pohádka pojata více folklórně.
� Já  j sem jako  za j ímavé  sh leda la  jedno 
z amerických zpracování pohádkového příběhu. Film se 
v originálním znění nazývá Mirror, mirror (u nás 
samozřejmě přeloženo jako Sněhurka) a hlavní roli 
vytvořila herečka Lily Collins, kterou mám já osobně 
moc ráda.
� Děj se odehrává v království, jehož se chce po 
smrti krále ujmout zlá královna (Julia Roberts), která také 
ovládá magii, a to za pomoci jejího kouzelného zrcadla. 
Jediné, po čem touží, je samozřejmě moc, navíc chce 
zůstat navždy mladá a krásná. To se ale nelíbí samotné 
princezně, a tak uteče do zdejších lesů, kde se po setkání 
se sedmi trpaslíky rozhodne, že s nimi nějakou dobu 
pobude, a společně vymyslí plán, jak království před zlou 
královnou zachránit. A nebyla by to správná Sněhurka, 
kdyby jí na pomoc nepřijel krásný princ. Ne že by se bez 
něj ale neobešla, protože toto zpracování princeznu 
vyzdvihuje jako silnou, nezávislou ženu, která se nebojí 
k zápasu pozdvihnout i meč.
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  � V pohádce dojde k různým zvratům, o nichž si 
myslím, že jsou originální na to, jakou známe 
grimmovskou klasiku, a na konci se Sněhurka shledá 
s někým, o kom si myslela, že už ho nikdy neuvidí. 
Celkově je toto zpracování pojato moderním způsobem, 
ve filmu se zasmějete i spoustě vtípků a na konci 
dokonce zazní společná písnička. Za mě rozhodně palec 
nahoru. 

   Michaela Schwarzová 



HUDBA

All Time Low

Kapela ATL inspiruje svou hudbou už od roku 2003. 
Tehdy se čtyři kamarádi (Alex Gaskarth, Rian Dawson, 
Jack Barakat a Zack Merrick), kteří ještě navštěvovali 
střední školu v americkém městě Baltimore, zformovali 
do seskupení, jež následně dostalo název All Time Low 
(ATL). Všechny čtyři spojovala vášeň pro punk, ale 
nechtěli tvořit jen v tomto směru. Rozhodli se 
zakombinovat i trochu popu a vzniká tedy žánr pop-
punk, kterým je kapela nejznámější. Jejich inspirací 
byly skupiny jako Blink-182, což je seskupení, které 
hodně z nás zná.
� První oficiální album ATL bylo vydáno ještě před 
maturitou členů a nese název The Party Scene. Kapelu 
však neproslavilo tak jako jejich další tvorba – alba So 
Wrong It's Right, Nothing Personal, Dirty Work, Don't 
Panic, Future Hearts a Last Young Renegade. Sami 
prohlásili, že svou hudbu začali brát vážně až od svého 
maturitního ročníku a tehdy si uvědomili, že to je vlastně 
něco, čím se chtějí živit a prosazovat pozitivní dopad na 
své fanoušky.
� Co se těch týče, rapidně jich přibylo po vydání 
druhé desky, konkrétně singlu Dear Maria, Count Me In. 
I když tento song není o ničem jiném než o striptérce, All 
Time Low byli dokonce magazínem Alternative Press 
v ten samý rok jmenováni nejlepší kapelou roku 2008. 

�  
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 Poslední album Last Young Renegade, jež vydali 
minulý rok, se mírně vychýlilo od klasického pop-punku 
a je neseno spíše popovou vlnou. Ale i tak kapela nemohla 
punk zanedbat a některé písně, jako třeba Nice2KnoU, si 
zachovaly znění dřívější muziky.
� Texty písně jsou velmi různorodé, od depresí po 
život, který je jedna velká party. ATL ale nikdy 
nezapomínají na své fanoušky a v mnoha písních jim 
vzkazují, že se rozhodně nemají vzdávat a neustále za svůj 
život bojovat.
� Všichni čtyři jsou obrovští showmani a každý, kdo 
byl na jejich koncertě, by mohl odsouhlasit, že je to 
opravdu jedna velká party, kde se každý fanoušek cítí 
vítaný.
� Jejich tvorba se dostala i na filmová plátna. Napsali 
píseň, která se objevila ve filmu Alenka v říši divů, 
a dokonce se jim naskytla šance natočit svůj vlastní film 
Straight to DVD, lépe řečeno jde o záznam z koncertu. 
Tímto ale jejich působení ve filmech nekončí. V roce 2015 
se objevili ve filmu Fangirl, kde si střihli jednu z hlavních 
rolí.
� Do Česka zavítala kapela několikrát, ale 
v posledních dvou letech čeští fanoušci netrpělivě – 
a marně – čekají. Takže můžeme jen doufat, že 
v budoucích letech se to změní.

„Life's greatest tragedy is not that it will someday end, but that most only live to follow 
directions and sometimes we end up totally lost.”

Alex Gaskarrth (frontman kapely ATL)

(„Největší tragédií života není to, že jednou skončí, ale že většina žije jen proto, aby se řídila 
pravidly, a někdy to skončí tím, že se naprosto ztratí.“)

Tipy do playlistu:
Dirty Laundry
Good Times
A Love Like War
Kids in The Dark
Life of The Party
Missing You
Time Bomb

Michaela Thomasová



RECEPT
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Topinka se ztraceným vejcem a avokádem

Na první pohled se toto jídlo zdá velmi jednoduché. Avokádo se v poslední době objevuje 
všude a je označováno jako superpotravina. Toto ovoce je zdravé hlavně díky jeho 
prospěšným tuků. Avokádo někdo buď miluje, nebo jej nesnáší. Nemá žádnou specifickou 
chuť, záleží na jeho zpracování. Důležité ale je, aby bylo avokádo správně zralé. Já ho 
mám nejradši takhle jednoduše.  Na topince se ztraceným vejcem, solí a pepřem.

Budete potřebovat:

2 vejce

2 krajíce dobrého chleba

1 lžíce bílého vinného octa

1 zralé avokádo

sůl a čerstvě namletý pepř

Postup:
1. Nejdříve si připravíme ztracené vejce. Je to trochu alchymie a chce to kapku tréninku, ale výsledek stojí za to. 

Do malého rendlíku si napustíme vodu, přidáme lžičku octa a zahříváme. Jakmile se na dně začnou tvořit první 
bubliny, jemně vodu metličkou roztočíme. Vejce si rozklepneme do mělké misky a pak ho opatrně přes lžíci vlijeme 
do víru. Když se vám podaří trefit přímo do středu, bude vajíčko naprosto dokonalé. Doba vaření záleží na tom, jak 
chcete mít vajíčko tekuté, obvykle stačí 3 až 4 minuty. 

2. Chleba opečeme v toustovači, troubě nebo na suché pánvi. Zralé avokádo zbavíme slupky a pecky, nakrájíme 
na silnější plátky a poklademe jím topinky. 

3. Vidličkou avokádo jemně rozmačkáme a rozetřeme. Navrch položíme ztracené vejce. Nakonec vše ještě 
poprášíme hrubou solí a čerstvě mletým pepřem. K jídlu se taky hodí malá rajčátka. 

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  



ROZHOVOR

Co nám o sobě prozradila 
paní učitelka Lenka Weiglhoferová

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitele:

1. Učíte český jazyk a hudební výchovu. Co Vás 
přimělo jít studovat učitelství a proč jste si vybrala 
tyto předměty?

V době, kdy jsem si podávala přihlášku na VŠ, bylo 
možné přihlásit se pouze na jednu školu (a jeden 
obor). Učitelství pro mě byla v podstatě jasná volba, 
stejně tak i první předmět v kombinaci – český 
jazyk a literatura. Otázkou byl druhý předmět, 
volila jsem mezi ruštinou, dějepisem a hudební 
výchovou. Nakonec vyhrála hudebka. A musím říct, 
že jsem se svou kombinací spokojena.

2. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí 
stát se učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes 
byla?

Učení mě stále baví, takže bych zřejmě neměnila. 
A kdyby už byl důvod ke změně, pak bych chtěla 
vyzkoušet práci rozhlasové moderátorky. Nebo 
ještě více dabing, myslím, že to bych si asi užila.

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

Mám to štěstí, že jsem po škole nastoupila hned na 
SGO, takže jinou školu (kromě své praxe v době 
studia na univerzitě) neznám, tudíž nemohu 
srovnávat. Jsem na SGO od jeho založení, takže 
letos je to 25. rok. Čtvrtstoletí. No, ať to napíšu 
jakkoli, je to pořád stejně nějak vysoké číslo… 

4. 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?

 Nejhorší, nejděsivější a nejpesimističtější zážitky
 nemám. Pokud už snad někdy nastaly, tak je
 rychle mažu z paměti. A na ty nejoptimističtější 
a nejradostnější zážitky čekám. Vždyť jsem začala
 učit teprve nedávno, tak jsou určitě ještě přede
 mnou…

Dovolte, abych Vám položila tyto obecné otázky: 

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?

A co to je – volný čas?  Zpívám ve dvou 
kapelách, hraji badminton, nacvičuji se studenty 
divadlo, procházkuju se psem… a když to vyjde, 
tak také ráda ušetřím čas pro čtení.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč? 

Jedna kniha? To není vhodný dotaz pro 
češtinářku…  Řekněme tedy nejoblíbenější 
autor – pak přiznávám, že mám jistou úchylku 
pro Agathu Christie. Vlastním všechny její 
romány, povídky a divadelní hry, které v českém 
překladu vyšly.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 

Mám hodně ráda bluegrass. Ale blízký je mi folk 
a country (s ohledem na mé kapely), na 
univerzitě jsem dělala i klasiku, nepohrdnu 
dobrým rockem či cimbálovkou. 

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?

 Forrest Gump. Nádherná životní pouť
 hlavního hrdiny, v pozadí americké dějiny,
 stěžejní okamžiky, čistý a naivní pohled na
 svět. Film plný skvělých gagů, melancholie, 
 smíchu i slz. A taky hlavně – Tom Hanks... 
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SPORT

Ohlédnutí za sportem v roce 2017

Rok 2017 byl z hlediska českého sportu velmi 
úspěšným rokem. Pojďme si přiblížit alespoň některé 
triumfy minulého roku. 

Jedním z velice oblíbených sportů, který v České 
republice nabírá na popularitě, je biatlon. Asi největší 
hvězdou tohoto sportu je Gabriela Koukalová. Právě 
Koukalová, vítězka světového poháru ze sezóny 2015/16, 
se blýskla fantastickým úspěchem pro český biatlon. Na 
mistrovství světa 10. února v rakouském Hochfilzenu 
proběhla cílovou čárou 4 vteřiny před svou největší 
rivalkou Laurou Dahlmeierovou a zvedla ruce k nebi. Po 
14 letech měla Česká republika mistryni světa 
v individuálním závodě v biatlonu. Sezónu celkově 
zakončila na 2. místě světového poháru hned za Laurou 
Dahlmeierovou. Bohužel v letošní sezóně zatím nemohla 
Koukalová nastoupit do závodů kvůli problémům s lýtky. 
Její start na Olympijských hrách v Pchjongčchangu je 
zatím nejistý. Prohlášení by mělo být veřejnosti známé do 
poloviny ledna.

Dalším nepřehlédnutelným úspěchem jsou dvě 
medaile Martiny Sáblíkové v rychlobruslení z Mistrovství 
světa v Pchjongčchangu, které se konalo taktéž v únoru. 
Sáblíková si zde mohla vyzkoušet olympijskou trať, na 
které by se měla za měsíc představit jako obhájkyně zlata 
z 5000 metrů dlouhé dráhy na Olympijských her v Soči. 
Na tomto mistrovství získala stříbrnou medaili z dráhy 
dlouhé 3000 m a zlatou medaili ze své oblíbené dráhy 
dlouhé 5000 m.

Na halovém atletickém mistrovství v Srbsku, které 
se konalo v březnu, nemůžeme opomenout zlatý hattrick 
Pavla Masláka, který závodí na 400 m dlouhé trati. Tento 
český závodník se stal prvním, kterému se to na této trati 
povedlo.

Ester Ledecká, to je jméno snowboardistky 
a lyžařky zároveň. Naše velice talentovaná sportovkyně 
zvládá tyto dvě velice náročné disciplíny na vrcholové 
úrovni. Ledecká získala v březnu na Mistrovství světa 
v lyžování a snowboardingu 2 medaile. V paralelním 
slalomu na snowboardu našla pouze jednu přemožitelku 
Rakušanku Danielu Ulbingovou. A o den později přidala 
k medaili stříbrné medaili zlatou. A to v obřím slalomu 
taktéž na snowboardu.

 

V květnu se v Paříži na kurtech setkávaly ty 
největší tenisové hvězdy, protože se zde hrál jeden ze 
4 největších turnajů roku grandslamový French open. 
Výraznou stopu zde zanechala česká tenistka Karolína 
Plíšková, která prošla až do semifinále, kde nestačila na 
Rumunku Simonu Halepovou. O měsíc později na 
nejslavnějším turnaji na světě Wimbledonu sice 
Plíšková vypadla ve druhém kole, ale vzhledem k tomu, 
že její největší rivalky, zejména tehdejší ženská tenisová 
jednička Angelique Kerberová, neobhájily své body, 
stala se Karolína Plíšková historicky první ženskou 
světovou jedničkou za samostatnou Českou republiku.
Další velice významnou akcí roku 2017 bylo 
Mistrovství světa v atletice v Londýně. Zde získali 
medaile naši oštěpaři. Barbora Špotáková po 10 letech 
vyhrála zlatou medaili, když svým druhým hodem 
dlouhým 66, 76 cm „zmrazila“ všechny soupeřky. O pár 
dní později Špotákovou doplnila dvojice Jakub 
Vadlejch a Petr Frydrych, a to medailí stříbrnou 
a bronzovou.

Tento velice úspěšný rok korunovala Gabriela 
Koukalová ziskem prestižního ocenění Sportovec roku, 
kterou vybírají experti a novináři z různých oborů. 
Rok 2017 byl, co se týče sportu, velice úspěšný. Všichni 
naši sportovci předváděli skvělé výkony. I těm, co zde 
nejsou zmíněni, patří náš velký obdiv a doufáme, že rok 
2018, ve kterém se konají ZOH v Jižní Koreji a MS ve 
fotbale, bude minimálně stejně úspěšný jako ten 
minulý. V dalším čísle se můžete těšit na speciál o již 
několikrát zmiňovaných Olympijských hrách, jejich 
programu, zajímavostech a českých nadějích na 
medaile.

Matyáš Mička

   

      �  
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SPORT

Gabriela Koukalová při sprintu na MS v Hochfilzenu

Karolína Plíšková při utkání s Rumunkou Simonou Halepovou

Jakub Vadlejch při MS v atletice



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

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