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Klub rváčů, kniha, kterou proslavilo neméně úspěšné filmové zpracování

Příběh pojednává o mladém muži, který nedokáže půl 
roku usnout. A když nemůžete půl roku usnout, okolní 
svět vám začne připadat jako nekonečný sen. Všechno 
kolem vás je jen nedokonalou xeroxovou kopií sama 
sebe. Chodíte do práce, díváte se na televizi, váš byt je 
kopií Ikea katalogu a jste neskonale vděční za to, když 
občas nevíte o světě a čemkoliv v něm. Máte pocit, že 
vás opustil bůh? Možná to tak je…
� Jackovi na nespavost nepomáhají prášky, a tak 
se rozhodne svůj problém řešit trochu nekonvečně – 
začne chodit na sezení lidí s rakovinou (plic, krve, 
varlat) a zde se seznamuje s Marlou s kruhy pod očima, 
bledou kouřící Marlou, která mu podkopává způsob 
jeho alternativní léčby, Marlou, která mu vždy dýchá za 
krk, Marlou, díky které nemůže relaxovat. Nesnáší ji, 
nesnáší ji …
� Jack je úspěšný úředník, ale nemůže vystát 
svého šéfa, nenávidí svou práci a někde hluboko v nitru 
ví, že nesnáší i svůj život – každý jeho detail – a 
postupem času získaného nespavostí zjišťuje, že hněv 
nad tím, že zdědil svět plný lží, přetvářky a proher skrytý 
za tváří novodobého pokroku, neutlumí ani život 
v prázdnotě konzumní, materialistické společnosti.

�

     
Na služební cestě se seznámí s Tylerem Durdenem, který 
mu po tom, co Jackův byt „nehodou“ vyletí do povětří, 
nabídne příbytek pod podmínkou, že mu vrazí pořádnou 
ránu a tak vzniká první klub rváčů.
� Kluby rváčů, kde můžou mladí muži znechucení 
světem odložit své starosti a podlehnout na pár minut těm 
nejzvířečtějším pudům, se začnou rozšiřovat a zvětšovat. 
A Tyler Durden má najednou stovky stoupenců. Jack se 
však začíná ztrácet v tom, co Tyler vlastně plánuje. A kdo je 
vlastně Tyler Durden? A jakou roli v tom hraje Marla?
� Kniha je vyprávěna nekonvečně a má rychlý spád. 
Místy je prostoupena černým humorem.

Kniha vs. Film 
� Kniha je úžasná a film ji rychle dohání. Film se 
velmi těsně drží předlohy, a když pomineme vynechání 
několika detailů (jak to ovšem bývá u filmového zpracování 
jakékoliv knihy), je rozdílná jenom v konci.
� Klub rváčů pro mě zůstane vždy jednou z nejlepší 
a nejoriginálnějších knih.

     Viktorie Pavlíčková
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 Dne 14. prosince realizujeme překladatelskou 
soutěž Translator of the Year 2017. Jedná se o tradiční 
součást výuky na Slezském gymnáziu, ale v letošním roce 
jsme téma přizpůsobili environmentální problematice 
projektu Erasmus+. Texty pro obě kategorie, poezii 
a prózu, vybírali norští partneři. Texty je třeba přeložit 
z angličtiny do češtiny tak, aby byl výsledek stylisticky 
i gramaticky pokud možno bezchybný. To je samozřejmě 
výzvou zejména u poezie, kde je potřeba zachovat totožný 
rytmus a rýmové schéma. O tom, jak si naši překladatelé 
vedli, budeme informovat v lednovém čísle.
� Zajímavým projektem je i spolupráce se základní 
školou Nový svět. Žáci 1. A Slezského gymnázia vytvořili 
koncept tvořivé dílny, kde se děti ze základní školy mohly 
zapojit do výtvarných aktivit, které měly za cíl budovat 
jejich vztah k okolnímu prostředí, krajině jejich domova 
a přírodě obecně. Zajímavým prvkem bylo propojení 
s literaturou. Děti si vyslechly úryvky ze slavných příběhů, 
například z Alenky v říši divů, a nechaly se jimi inspirovat 
ke kresbě snové fantastické krajiny. Výtvarné odpoledne 
proběhlo 6. prosince, výsledné výtvory můžete zhlédnout 
třeba na projektové nástěnce před učebnou španělštiny.

ERASMUS +

 V prosincovém čísle časopisu bychom rádi přestavili některé z aktivit, které realizujeme v období 
mezi norskou a švédskou mobilitou. Tyto aktivity dávají prostor pro zapojení všem žákům Slezského 
gymnázia a také některým partnerským subjektům.

 Gymnázium v norské Mo i Raně organizuje 
během prosince výstavu žákovských fotografií se 
společným tématem, kterým je ochrana vodních zdrojů 
a pocta vodnímu bohatství naší planety. Vzhledem 
k tomu, že elektronickou verzi výstavy máme 
k dispozici i my, uvažujeme vážně o její prezentaci 
v budově Slezského gymnázia. Na této stránce zatím 
přinášíme malou „ochutnávku“ a doufáme, že se nám 
podaří u nás výstavu uspořádat.

Mgr. Zdeňka Morcinková

...nekončí u mobility
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Kdybych aspoň nebyla sama… Rozhodnutí, že se 
odstěhuji od rodičů do vlastního, jsem považovala za 
geniální, ale teď je mi samotné smutno. Nejradši bych 
k nim bez pardonu nakráčela a nastěhovala se zpátky do 
svého starého pokoje. Co se dá dělat… 
Voda v konvici začíná bublat, takže vstávám a jdu opět 
zalít nastrouhaný zázvor. Přidávám lžičku medu. A pak 
ještě jednu, abych nebyla smutná. Ne že bych čekala, že to 
pomůže. Ale třeba mi více cukru v krvi zvedne náladu. 

Pomalu se šourám k televizi. Pokládám čaj na stůl 
a balím se do deky. Opět znuděně přepínám programy 
a opět nenacházím nic, na co by se mi chtělo koukat. 
Zadívám se ven z okna. Po ulici zrovna prochází jakýsi 
pár, drží se za ruce. Je to milé. Nadzvednu jeden koutek 
úst, což je za poslední dny to nejpozitivnější gesto, které 
jsem udělala. 
Když se otáčím zpátky k obrazovce, rozezní se zvonek. 
Mám pocit, že se mi to jen zdá, že bych měla i horečku? 
Ale když se ozývá další zazvonění, zvedám se a jdu ke 
dveřím. 

„Kdo je tam?“ ptám se chraplavě a opatrně. 
„Veru? To jsme my, otevři!“ Jakmile slyším známý hlas, 
srdce se mi zastavuje. Co nejrychleji odemykám všechny 
zámky, co mám na dveřích a padám mamince do náruče. 

„Ale ale, Verunko,“ směje se „dávej pozor, ať to 
nevyliješ.“ A podává mi příjemně teplý kelímek 
s načervenalou tekutinou. Můj milovaný svařák… 
Pokládám ho na stůl a vítám se ještě s tátou. Usmívá se 
a posouvá ke mně jakousi promaštěnou krabici. 
Když ji otevřu, pokojem se rozlévá příjemná česneková 
vůně. Bramboráky… Najednou mám chuť zapálit svíčky. 
Objímám pevně oba rodiče a šeptám slova díků. 

„Není zač, Verunko,“ říká táta. „Víš přece, že ať se 
děje cokoliv, jsme tady pro tebe!“  

Barbora Larischová

Dárek

Sedím v koženém křesle ve svém obýváku. 
Zabalená v dece a s horkým zázvorovým čajem v ruce 
koukám na televizi. Venku si sněhové vločky hrají na 
honěnou a pomalu zahalují ještě před chvílí blátivou 
ulici. V celém mém bytě je tma, všechna světla jsou 
zhasnutá, dokonce nemám ani zapálené svíčky, což se 
u mě v zimních večerech moc často nestává. Jediné 
světlo, díky kterému zde není neproniknutelná tma, je to 
namodralé, které vydává puštěná televize. 

Znuděně přepínám programy. Bezcílně. Jen tak. 
Předem vím, že tam nebude nic, co by mě zaujalo. Jsem 
totiž trochu naštvaná a podrážděná. A v takovém stavu je 
v podstatě nemožné vymyslet pro mě nějakou aktivitu, 
kterou bych se bavila. 

Dopíjím poslední zbytky čaje. V ústech cítím 
jemné štípání zázvoru doprovázené sladkým dozvukem 
medu. Obrátím oči v sloup a pomalu se zvedám ze své 
pozice, abych si do hrníčku znovu nalila vodu a tím si 
uvařila dnes už čtrnáctou porci této tekutiny, kterou 
možná mylně nazývám čajem. 

Když vstanu, trochu se mi zatočí hlava a tím 
připomene, proč jsem vlastně naštvaná. Už skoro dva 
týdny jsem hrozně nachlazená a nemocná. Nechodím do 
školy ani nikam ven, jen sedím sama doma. A přitom 
mám tohle období z celého roku nejraději. Popíjení 
svařáku na vánočních trzích, trdelník a bramboráky… To 
jsou věci, na které se vždycky těším, jen co skončí letní 
prázdniny. Ale letos… letos jsem na trzích nebyla zatím 
ani jednou. Když začaly, onemocněla jsem a musím 
sedět doma. 

Dávám si ohřívat vodu do varné konvice 
a v mezičase se dívám z okna. Světlo pouličních lamp 
koresponduje s padajícími vločkami a vytváří 
pohádkovou krajinu, což mě nazlobí ještě o něco víc. 
Prudce zatahuji závěsy a se založenýma rukama si sedám 
na židli vedle okna. Na tohle se nemůžu dívat… 

Napadá mě, že bych se mohla přece jen vypravit 
ven, aspoň na jeden kelímek svařáku. Přemýšlím, co by 
bylo třeba k realizaci tohoto plánu, když zahlédnu sama 
sebe v zrcadle… Unavené oči působí mrtvolným 
dojmem a kruhy pod nimi celkovému vzhledu moc 
nepřidávají. Rty mám suché a ve tvářích žádnou barvu. 
Rozcuchané vlasy ledabyle stažené v copu jsou krásnou 
tečkou a dodávají nový rozměr slovu děsivost.  

Takže dneska se žádný výlet nekoná… Trvalo by 
dlouho, než bych se nějak dala do kupy, na což 
momentálně nemám dost energie. A navíc sama dobře 
vím, že nevydržím ani delší dobu stát, natož jít až ke 
stánkům do centra. 
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Našli bychom ji v Mariánském příkopu v hloubce přes 
8 kilometrů pod hladinou (8178 metrů). Je dlouhá kolem 
15 cm, ale i přes své rozměry je to úspěšný dravec – živí 
se hlavně korýši. Jednou z výhod života v takové hloubce 
je to, že tam živočicha máloco ohrožuje. Tělo má 
průhledné a díky tomu můžeme vidět játra zvenku.
� Poprvé byla ulovena už v roce 2014, ale až letos 
byla popsána a klasifikována. V roce 2014 ji jako první 
objevili vědci z Japonska. Vylovení jedinci se budou 
teprve podrobně zkoumat. 
� Vzhledem k tomu, že žije ve velké hloubce, musí 
odolávat vysokému tlaku. Je ale schopna se velmi dobře 
adaptovat na hlubiny a může odolávat takovému tlaku 
vody, jako kdyby jí na hlavě stálo 1600 slonů. 

�

Pseudoliparis swirei

Vzhledem k tomu, že název této „hlemýžďovité“ rybky je 
poněkud zapeklitý, v Česku se používá název terčovka. 
Další názvy jsou „mariánská šnečí ryba“ anebo ryba z 
Marian. Jména se jí dostalo po britském důstojníkovi 
Herbertu Swire, který Mariánský příkop objevil. 
 Autorkou práce, která rybu popsala a zařadila, je 
bioložka Mackenzie Gerringer z Washingtonské 
univerzity v USA.

    

    Klára Adamopulosová

    
    

     

 I přesto, že obrovská část oceánu zůstává neprozkoumána, podařilo se 
americkým oceánologům letos v listopadu popsat tohoto nového živočicha.
� Tato ryba z řádu ropušnicovitých a čeledi terčkovitých se může pyšnit 
titulem „nejhlouběji žijící ryba“.



RECENZE

Lev v zimě dorazil na Vinohrady 
21. října 2017 měla na prknech Divadla na 

Vinohradech v Praze premiéru historická hra Lev v zimě 
autora Jamese Goldmana v režii Jana Buriana, v hlavních 
rolích s Tomášem Töpferem a Dagmar Havlovou-
Veškrnovou. 
� Tato historická hra vypraví příběh z anglického 
dvora v době Jindřicha II., kterého ztvárnil již výše 
zmiňovaný Tomáš Töpfer. Celá zápletka hry spočívá 
v tom, který z Jindřichových synů se ujme trůnu poté, co 
jejich nejstarší bratr padl v boji. 

Děj začíná v den, kdy na královském hradě světí 
Vánoce. Kvůli těmto svátkům je Lady Eleanora (Dagmar 
Havlová), králova manželka, propuštěna z žaláře, kde je 
jinak neustále vězněna svým mužem, aby se ujistil, že 
proti němu nechystá žádnou léčku. Jak sám král Jindřich, 
tak i jeho manžela Lady Eleanora, mají každý mezi svými 
syny oblíbence, kterého chtějí na trůn dostat, 
a nejrůznějšími intrikami se snaží si prosadit svůj cíl. 
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   Zprvu by se mohlo zdát, že jde o historické drama, 
opak je však pravdou. Tato poněkud vážná zápletka je 
mistrně odlehčena vtipy a hláškami postav a okořeněna 
úžasnými hereckými výkony jak dvou hlavních 
protagonistů, tak i postav vedlejších, mezi kterými se 
objevuje například herec Ondřej Brousek nebo herečka 
Tereza Terberová. Toto představení se navíc může 
pyšnit krásnými historickými kulisami. 

Hru mohu vřele doporučit, vzbudila ve mne 
celou škálu nejrůznějších pocitů. Pokud však do Prahy 
zajet nestihnete, můžete se alespoň podívat na 
stejnojmenný oscarový film s Katherine Hepburnovou 
v roli královny Eleanory. 

Barbora Křížová



HUDBA

To nejlepší z Vánoc

Vánoce – to je pro mě vůně skořice, perníku a vanilky ve 
vzduchu, břicha přeplněná cukrovím, vánoční světýlka 
a další dekorace, svetry přeplácané různými vánočními 
motivy, dárečky a související vymetání obchodů, ale 
hlavně čas strávený s těmi nejbližšími.
� A podstatnou částí pro mě jsou i písničky, které 
dokáží přesně navodit tu pravou vánoční atmosféru. 
(Nepopírám, že ta atmosféra pro mě začíná někdy 
v listopadu.) Ať už to jsou klasické české koledy, jako 
Tichá noc či Rolničky, nebo zahraniční klasika, která také 
nemůže být opomíjená.
� Na začátek bych chtěla zmínit pár písniček, 
o kterých už každý z nás určitě slyšel – a asi více než 
jednou. Ale ne jenom ty! Přece jen ty nejznámější si 
můžete několika kliknutími myši vygooglit. Dovolte mi 
tedy malinko rozšířit váš vánoční či zimní playlist o starší 
i novější, originální i přezpívané; zkrátka ty nejlepší 
skladby. Přesně ty, které ve vás probudí malé natěšené 
dítko toužící po skvělých Vánocích.

�  
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Jak se ze seznamu zdá, bezkonkurenční královnou 
vánočních tónů se stává Mariah Carey. Taky vydala celá 
dvě alba věnovaná právě tomuto svátku a v kombinaci 
s jejím jedinečným hlasem se tedy není čemu divit. 
Chtěla bych ale na čestné místo vyzdvihnout někoho 
úplně jiného – a to britskou charitativní skupinu 
s názvem Band Aid. Pyšnými zakladateli jsou Bob 
Geldof a Midge Ure. Celá myšlenka se točí kolem 
hladomoru, který řádí hlavně v Africe (Etiopie). Jejich 
píseň s názvem Do They Know It's Christmas poukazuje 
na tento obrovský problém. Poprvé ji vypustili do 
vánočního trhu už v roce 1984. A slavil se tehdy masivní 
úspěch, protože se prodalo více než 2 miliony kopií 
a vydělaných 24 milionů dolarů šlo na charitu. Celá akce 
se opakovala ještě třikrát, přičemž poslední verze byla 
nahrána v roce 2014. Tam jsme mohli vidět hvězdy jako 
Ed Sheeran, One Direction, Clean Bandit, Ellie 
Goulding, Olly Murs, Paloma Faith, Emeli Sandé, Joe 
a Zoe Sugg, Sam Smith a další.
� A na závěr bych chtěla ukázat trochu něco z jiného 
soudku. A to jsou Vánoce v rockovém/punkovém stylu. 
Zapomeňme chvíli na čistý pop a přidejme více 
elektrické kytary a bicí. Vřele doporučuji zkusit něco 
nového. Každoročně si kapely jako třeba My Chemical 
Romance či All Time Low vezmou nějakou klasiku 
a dokáží z ní vykouzlit cosi neuvěřitelného. A někteří se 
dokonce nebojí pustit se do vlastní tvorby inspirované 
svátky klidu a míru.

ź  All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey
ź  Hallelujah – Leonard Cohen; Pentatonix
ź  Jingle Bell Rock – Daryl Hall & John Oates
ź  Santa Claus Is Comin' to Town – Mariah Carey; 

Bruce Springsteen
ź  Last Christmas – Wham!
ź  Feliz Navidad – José Feliciano
ź  Let It Snow! – Dean Martin
ź  Happy X-mas – Céline Dion
ź  Have Yourself a Merry Little Christmas – 

Christina Aguilera
ź  Merry Christmas, Happy Holidays – *NSYNC
ź  Shake Up Christmas – Train
ź  Christmas Time – Backstreat Boys
ź  Vánoční – Teri Blitzen & Johny Machette
ź  Půlnoční – Václav Neckař
ź  Christmas (Baby please come home) – Mariah 

Carey
ź  Santa Tell Me – Ariana Grande
ź  It's Begining to Look a Lot Like Christmas – 

Michael Bublé
ź  Christmas Lights – Coldplay
ź  Santa's Coming For Us – Sia

ź Fool's Holiday – All Time Low
ź Thanks God It's Christmas – Queen
ź Every Snowflake Is Different (Just Like You) – My 

Chemical Romance
ź Merry Christmas, Kiss My Ass – All Time Low
ź I Won't Be Home For Christmas – blink-182
ź Yule Shoot Your Eye Out – Fall Out Boy
ź All I Want For Christmas Is You – My Chemical 

Romance; Against The Current
ź Making Christmas – Rise Against
ź I Want an Alien For Christmas – Fountains of Wayne
ź We Wish You a Merry Christmas – Relient K
ź Alone This Holiday – The Used
ź Merry Christmas Everyone – Next Stop Atlanta
ź I Had a Heart – Real Friends
ź December – Neck  Deep
ź This Christmas (I'll burn it to the ground) – Set It Off
ź Nothing for Christmas – New Found Glory

Michaela Thomasová



VÁNOCE
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Linecké s mandlovou moukou

 Vánoce se blíží a s nimi i pečení cukroví. Tady je recept na moje úplně nejoblíbenější. 
Mandlové linecké. Je dost podobné tomu klasickému, avšak vůně a chuť mandlí mu dodá vyšší 
hodnotu. Věřte mi, už nebudete chtít jiné.

Potřebujete
300g hladké mouky

100g mletých mandlí (mandlová 
mouka

200g másla (vychlazené)
100g cukru moučka

1 lžíce vanilkového cukru
1 špetka skořice

citronová kůra z 1/2 citronu
2 vaječné žloutky

rybízová marmeláda 
Postup: 

 1) Prosejeme všechny suché přísady, přidáme máslo a promísíme na drobenku. Pak přidáme 
žloutky a citronovou kůru. Vše krátce promísíme do vzniku větších kusů těsta. Zabalíme do 
potravinářské folie a dáme ideálně na 48 hodin odpočinout do lednice. 

 2) Po vyndání těsta z lednice jej necháme 10 minut povolit. Vyvalujeme mezi archy pečicího 
papíru na 3 mm. Vykrájíme tvary podle vlastního vkusu. Pečeme na 180° C přibližně 10–12 
minut. 

 3) Necháme vychladnout a slepujeme rybízovou marmeládou, ta je na linecké úplně nejlepší. 
Druhý den je cukroví díky mandlové mouce krásně měkké, takže jej můžete hned 
konzumovat. 

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  



SPORT

Okresní finále závodů v plavání

 Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se konalo okresní 
finále závodů v plavání. Hostily ho městské lázně 
v Opavě. Nás reprezentoval jak chlapecký, tak dívčí tým 
složený z velice dobrých plavců a plavkyň, kteří 
v současné době studují na Slezském gymnáziu. 
� Těsně před zahájením závodu bylo všem 
účastníkům sděleno, jak bude celé finále probíhat. Poté 
účastníci dostali pár minut na rozplavání a přípravu na 
samotný závod. Úvodním zátěžovým testem, který je 
čekal, byla disciplína zvaná volný způsob. Závodníci 
v této disciplíně obvykle plavou stylem kraul a ani naši 
borci nebyli výjimkou. Ve druhé disciplíně si závodníci 
mohli zvolit svůj oblíbený styl, který jim jde nejvíce. Obě 
dvě disciplíny se plavaly na vzdálenost 50 m a absolvovali 
je všichni závodníci. Výjimkou byla 3. disciplína, která se 
plavala na vzdálenost 200 m, – jednalo se o polohový 
závod. Tento závod byl štafetový a účastnili se ho za každý 
tým pouze 4 závodníci, kdy každý z nich plaval stejně 
dlouhý úsek 50 m, ale každý jiným plaveckým stylem.

 Výsledky byly následující: dívčí a chlapecký tým SGO 
se společně umístil na 2. místě. Samostatně pak dívčí 
tým obsadil taktéž 2. místo a chlapecký tým 1. místo. 
I přes velkou konkurenci se všem plavcům ze Slezského 
gymnázia závod vydařil zřejmě i proto, že do něj vložili 
plno úsilí.

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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