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ROZHOVOR

Co nám o sobě řekla 
paní učitelka Ivana Harazinová

     6. Které německy (nebo anglicky) mluvící země jste
 navštívila a kde se Vám nejvíc líbilo? Co Vás    
                    v uvedené zemi nejvíce oslovilo? 

Během studia na vysoké škole jsem strávila rok a půl 
v Německu, v krásném bavorském městě Würzburg, 
kde jsem studovala právě dějepis a němčinu. Měla 
jsem skvělou možnost navštívit další města této 
spolkové země, jako např. Mnichov, Bamberg nebo 
nádherný Bayreuth aké jsem si zde finančně . T
přivydělávala, takže jsem měla možnost poznat, jak 
pracuje pomocná síla v kuchyni německé restaurace, 
babysitter pro zhýčkané německé děti, zkusila jsem 
třísměnnou práci v továrně na tisk časopisů anebo 
jsem prodávala marocké jídlo na würzburgském 
Africkém festivalu. Takže kromě studijních a 
jazykových poznatků jsem si z tohoto pobytu odnesla 
také pestré mezikulturní zážitky, na které dodnes 
vzpomínám. 

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

Asi bych volila jinou profesi, koketovala jsem se 
studiem práv, ale odradila mě maturitní zkouška ze 
společenských věd. Velmi by se mi líbila práce 
lékárnice nebo farmaceutky, ale bohužel nemám 
nadání na přírodní vědy.

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

Na SGO učím dva roky, v předchozím období jsem 
působila téměř deset let v Jazykové škole Faktum 
v Opavě. Práce zde byla jiná, protože jsem vyučovala 
především dospělé studenty a hodně času jsem 
věnovala překladatelství. 

9. Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
ne j rados tně j š í ,  ne jhorš í ,  ne jděs i vě j š í , 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry?

Jsem velmi vděčná za to, že žádný děsivý zážitek 
prozatím nemám. Našla by se spousta vtipných historek, 
které jsem zažila se svými nynějšími i bývalými žáky, 
a nejkrásnějšími zážitky jsou ty momenty, když obě 
strany, učitel i žák, vidí, že všechna ta dřina má smysl. 

Dovolte, abych Vám položila tyto obecné 
otázky: 

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?

Svůj volný čas, který mám spíše jen o víkendech 
nebo o prázdninách, věnuji především svým dětem, 
se kterými podnikáme s manželem různé výlety, 
hrajeme hry nebo navštěvujeme babičky a dědečky.  

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

Mám velmi ráda fantasy žánr, nejvíce asi klasiku, 
jako je Pán prstenů, Hobit, Harry Potter, jsem 
velkým fanouškem ságy Hra o trůny a mým 
koníčkem jsou také knihy s historickou tematikou, 
zejména ty, které pojednávají o historii a panování 
rodu Habsburků. 

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

Co se týče hudby, poslouchám moderní pop, a 
protože pocházím z jižní Moravy, jsou mi velmi 
blízké i lidové hudební tradice včetně klasických 
lidovek, dechovky a cimbálové muziky.  

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?

Miluji severskou filmovou a seriálovou produkci, 
mým nejoblíbenějším žánrem po zmiňované fantasy 
jsou detektivky. K těm pro mě nejlepším bych 
zařadila kriminální seriály Most, Zločin, Wallander 
nebo výborné islandské krimi V pasti. Fascinuje mě 
jejich realistický styl s ponuře moralisticky laděným 
chováním postav, promyšlené dějové linky 
s napínavým vývojem a v neposlední řadě úžasné 
vykreslení syrové krásy severských zemí.

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitele:

       5. Učíte němčinu a angličtinu. Co Vás přimělo jít
 studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto
 předměty?

Bude to znít asi jako klišé, ale již v páté třídě základní 
školy jsem rozhodla (na to, z jakého důvodu, si již 
nevzpomínám), že se stanu učitelkou. Měla jsem 
moc ráda dějepis a na gymnáziu se k němu přidala 
i němčina. Vystudovala jsem tedy učitelství pro 
střední školy v této kombinaci. V pozdějších letech 
během mateřské dovolené jsem si rozšířila svou 
aprobaci o angličtinu. 3
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Činohra VEČEŘE

Pár slov o autorce

Činohra má jednoduchý, ale mnohoznačný název 
Večeře. Její autorkou je anglická dramatička, herečka a 
režisérka Moira Buffini, která se během 90. let etablovala 
jako jeden z mladých talentů současného divadla. 
Pozornost vzbudily už její předchozí hry Gabriel (1997), 
Král je panna (1999) nebo Loveplay (2001).

Světovou premiéru černé komedie Večeře uvedlo 
londýnské Národní divadlo v roce 2003 a na základě 
úspěšných repríz byla poté inscenace převzata na West 
End. Autorka byla oceněna nominací na Olivier Award 
v kategorii Nejlepší nová komedie.

A zde je recept

Jedna až příliš snobská večeře, sedm různých 
osob: 

Autor filozofické knihy, kterou nikdo nepochopil 
– Lars, hostitelka a režisérka celé večeře – Paige, 
svérázná umělkyně aktů a bývala feministická 
separatistka – Wynne, pragmatický vědec opovrhující 
vášnivými emocemi – Hal, známá televizní hlasatelka, 
jež si nedostatek empatie kompenzuje temperamentem – 
Sian, jeden číšník, jenž radši nemluví a Mike - 
neočekávaný host.

Smíchejte dohromady a přidejte nefungující 
manželství Larse a Paige, která se do manžela neustále 
pouští, a to nejen pro jeho „nihilistickou bibli“. On její 
útoky pouze odráží, neboť jeho city k ní jsou dávno pod 
vrstvou prachu.

�
�

Přisypte:

· Přítele Wynne Boba, který se kvůli nevěře nemohl

 dostavit. 
· Fakt, že Larse a Wynne se netýká jenom minulost.
· Hala, který nemůže mluvit o své práci. 
· Sianinu chladnokrevnost a ego. 
· Dynamiku Halova a Sianina vztahu. 
· Halovu bývalou psychicky labilní manželku, jež
 byla nejlepší kamarádkou Paige. 
· Mika, jenž je jednou stěhovákem, podruhé zlodějem 

s armádní minulostí a poté zase rozvozcem dortů. 
Dochuťte:
· Tajemným, mlčenlivým číšníkem. 
· Podivnými sklony hostitelky a její touhou rýpnout si 
 do všech a všeho – ví, kde to nejvíce zabolí – a její
 občas až fanatickou potřebu vládnout celé situaci.
Servírujte:
:• v domě obehnaném tak hustou mlhou, že nikdo ze
 zúčastněných nemá šanci se z téhle večeře
 vyvléknout.

A černá komedie s napjatou atmosférou a nečekaným 
koncem je na světě.

Činohra mně velmi mile překvapila, což možná bylo 
ale způsobeno faktem, že filmy, knihy a divadelní hry 
tohohle typu mám velmi v oblibě. Děj se občas trochu vlekl, 
což bylo ale ve výsledku plusem, neboť přispěl k nádherné 
ponorkové atmosféře způsobené na jevišti.
 Vyzdvihla bych výkon Sian (Tereza Bartošová), jež 
byla přesně tou mrchou, jejíž temperament úžasně hrotil 
situace, stejně jako postava Mika (Daniel Volný), který se 
stal – hned po číšníkovi (Jakub Stránský) – tím nádherným 
tajemným a v některých chvílích trochu děsivým 
artefaktem, a Hala (Michal Stalmach), jehož výbuch emocí 
byl úžasným zákuskem, který si potají sníte na záchodě, než 
vám přinesou dezert. V roli Larse jsme pak mohli vidět 
Martina Valoucha. Slovem vládla v roli Wynne Sabina 
Muchová a sarkasmem ohledně života oplývala Paige alias 
Hana Vaňková.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na režiséra celé 
inscenace Petra Štindla.

Viktorie Pavlíčková
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Než k ní došel, chvíli to trvalo. Měla aspoň čas 
osušit si oči a nasadit úsměv. Jiní by si ničeho nevšimli, 
přijali by její nucenost a už by se ničím nezaobírali. Ale 
on, možná ve své dětské neznalosti, nepoznal, že by se 
zřejmě neměl ptát, a jediné, co skutečně chtěl, bylo to, aby 
byla jeho velká sestra zase šťastná. 
„Jsi smutná,“ řekl, když stál přímo proti ní a nevšímal si, 
jak široce se Erika směje. 

Úsměv na rtech jí ztuhl a sklopila pohled. 
Nevědomky si mnula zápěstí, na kterém byly ještě 
donedávna připnuty hodinky. Nezbyl po nich ani vtisk 
v kůži. Zmizely tiše, zcela bez povšimnutí. A nejen ony. 
„To se ti zdá,“ snažila se jej uchlácholit. Neměla sílu něco 
vysvětlovat. Zvlášť jemu. Vždyť by její bolest nikdy 
nepochopil. Nebo možná ne nikdy, ale zatím. V téhle 
chvíli je ještě příliš malý a naivní na to, aby si uvědomoval 
některé nástrahy světa. Aby si uvědomoval, že ne všechno 
na světě je růžové a že ne všechno končí šťastně. 

„Jsi smutná,“ opakoval rozhodně. Nenechal se 
zviklat. 
Podívala se na něj. Jeho průzračně modrá očka 
promlouvala o starostech a obavách. Bylo na nich vidět, 
že se o svou sestřičku opravdu bojí a že je ochoten udělat 
pro její štěstí a pohodu cokoliv, na co by si jen vzpomněl. 

„Ztratila jsem hodinky, víš?“ řekla Erika po 
chvilce přemýšlení. Polkla do sebe všechen smutek a 
všechnu bolest z náhlého rozchodu a soustředila se jen na 
ztrátu svých hodinek, což byla vlastně pomyslná poslední 
kapka. 
„Neztratila,“ řekl bráška a výraz v jeho očích se změnil na 
vítězoslavný. Chvíli šátral v kapse a pak je vylovil. 
Eričiny hodinky. Položil jí je na nastavenou dlaň a 
pohladil ji po tváři. 

„Našel jsem je. Když jsme šli ve školce na 
procházku,“ konstatoval. 
Úsměv na Eričině tváři byl náhle skutečný. Nic neříkala, 
jen brášku co nejpevněji objala. Ačkoliv byla bolest stále 
silná, najednou měla pocit, že ji zvládne. Už jen kvůli a 
díky tomuhle kloučkovi. Aniž si to uvědomoval, tímhle 
činem, ač to byla možná jen náhoda, jí pomohl odrazit se 
ze dna. 

Dala mu pusu do vlasů a zašeptala: „Děkuju!“ 

Barbora Larischová

Hodinky

Eriko?“ zavolal ustrašený hlásek do tmavé 
chodby. 

Chvíli se nic neozývalo. Notnou chvíli. Jiní už by 
snad ztratili naději. Ale on, možná ve své dětské 
nevědomosti, přes všechno doufal, že se dočká 
odpovědi. 

„Eriko?!“ zavolal ještě o něco hlasitěji, když 
zaslechl něco, co by se dalo považovat za odpověď. 

Chodbou se ozvalo zamručení… Tiché, 
slaboučké. Jiní by jej snad přeslechli nebo by to 
považovali za výplod své mysli. Ale on, možná ve své 
dětské nevinnosti, přes všechno věděl, že se mu nic 
nezdá a že je na správné cestě. 

„Eriko!“ zvolal naposled. Tentokrát tak hlasitě, 
že se jeho dětský hlásek nesl mocně, jako ohromný 
hurikán. 

„Co?“ zněla odpověď. Vyděšený výraz z jeho 
tváře ustoupil. Náhle nabyl jistoty, že je vše na dobré 
cestě a že se nemůže stát nic zlého. Jiní by možná cítili 
závany nejistoty, možná by měli neblahé tušení. Ale on, 
možná ve své dětské důvěřivosti, neviděl všechno, co by 
se mohlo stát a naivně věřil ve šťastný konec. 

Už se na nic neptal, nic neříkal, jen o něco víc 
pootevřel dveře a jako myška vklouzl do temné chodby. 
Když zámek zapadl, bylo kolem něj už jen ticho a tma. 
Naivně zašátral po vypínači, i přesto, že věděl, že musí 
ještě o pár centimetrů vyrůst, aby na něj dosáhl. 
Kouskem nehtu se dotkl jeho spodního okraje, ale ať se 
snažil sebevíc, nedosáhl už ani o píď výš. 

„Eriko?!“ Dětský hlásek byl opět plný obav. Tma 
a obklopující ticho tvořily pro něj nesnesitelnou 
kombinaci. Jiní by nad tím možná jen mávli rukou, 
označili by strach za pošetilost. Ale on, možná ve své 
dětské představivosti, viděl všechny ty příšery a 
nestvůry, které mohou ublížit nejen jemu, ale i jeho 
nejmilovanější sestřičce. 

Když Erika uslyšela, jak zoufale její malý bráška 
zní, zvedla pohled, dosud upřený do stehen a utřela si 
slzy. A ačkoliv už ji vůbec nebavilo být pořád ta silná, 
zavolala: „Počkej chviličku, rozsvítím.“ Dvěma kroky 
došla k vypínači a během vteřiny zachránila jednoho 
malého chlapečka od nočních můr. 
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ERASMUS +

Dnes těm, kteří sledují dění v projektu naší mezinárodní spolupráce ERASMUS+, předkládáme jeden z výstupů. 
Jsou to některé z fotografií na téma Voda. Účastníci mobility v Norsku snímky nejen nafotili, ale také opatřili zajímavým - 
humorným - poetickým titulkem (musel se vejít do jediné věty!). My si na našem malém prostoru vychutnejme alespoň 
atmosféru snímků.

Skövde - výstava fotografií na téma Vod



ZAJÍMAVOST

Lenochod tříprstý patří mezi nejpomaleji pohybující se 
živočichy. Většinu svého života tráví v korunách stromů, 
po větvích se pohybuje pomalým pohybem a na jeho 
jídelníček patří převážně listy, pupeny a větvičky 
stromů. Tento savec žije v Jižní Americe, hlavně ve 
státech Brazílie, Venezuela a Guayana. Dorůstá délky 
kolem 50 cm a váží asi 4 kg.
� Lenochodi vedou osamělý život, kromě období 
páření. Pokud spolu v zajetí žije skupina lenochodů, 
chovají se k sobě navzájem agresivně. Mají slabé nohy, a 
proto nemůžou moc dobře chodit po zemi, sestupují na ni 
tedy jen ojediněle. Zato umí velmi dobře plavat a šplhat. 
� Jejich potrava není moc výživná, lenochodi tak 
mají málo svalové hmoty. Proto pohyb „omezují“ na 
minimum. 
� Na stromech se páří, rodí i vychovávají mláďata. 
Mohou se rozmnožovat v průběhu celého roku, jak se jim 
zachce. Samec po kopulaci odchází a samice porodí 
jedno mládě. Stará se o ně asi rok, potom taky odchází. 
� Proti predátorům se brání ostrými drápy. Mezi 
hlavní nepřátelé patří jaguáři, oceloti, harpyje nebo 
anakondy. Žijí v málo obydlených místech, a proto 
nejsou loveni. Podle IUCN jsou lenochodi označováni 
jako málo dotčení. 

Lenochod  tříprstý

Zajímavosti a fakta:

· lenochodi vylučují pouze jednou za týden, 
provádějí při tom specifický „taneček“

· když plavou, pohybují se třikrát rychleji než při 
chůzi

· pod vodou dokážou zadržet dech až na 40 minut

· kolem 50 % úmrtí lenochodů je způsobeno při 
jejich výletu na zem jednou za týden, aby se 
vyprázdnili

· lenochodi někdy zůstanou viset na větvích 
dokonce i po své smrti

· jejich trávicí systém je hodně pomalý, jeden list 
tráví asi 30 dní

· lenochodi tříprstí jsou denní živočichové, 
zatímco lenochodi dvouprstí jsou noční tvorové

· jediný „lenochodí sirotčinec“ se nachází na Costa 
Rice

· lenochodi v zajetí spí okolo 20 hodin, lenochodi 
ve volné přírodě potřebují asi 10 hodin spánku

· ve volné přírodě se dožívají kolem 15 let, v zajetí 
až 30

· jejich srst má zelenavý nádech od drobných řas, se 
kterými žijí v symbióze, což využívají jako 
kamufláž 

· asi před 10 000 lety žili lenochodi, kteří se 
velikostí vyrovnali slonům

· lenochodi jsou strašně roztomilí! 

Klára Adamopulosová
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FILM

Největší Showman
V dnešním článku se blíže podíváme na nejnovější 
muzikál Největší showman (The greatest showman). 
Tento film se dostal na plátna kin 20. 12. 2017 a hned 
v  p r v n í c h  d n e c h  z í s k a l  c e l o s v ě t o v ý  ú s p ě c h 
u muzikálových nadšenců, ale i těch, kteří k tomuto žánru 
tolik netíhnou.
� D ě j  s e  o d e h r á v á  z a  s t a r ý c h  d o b r ý c h 
broadwayských dnů v Americe a jako hlavního hrdinu 
představuje bývalého vydavatele novin Phina Barnuma 
(Hugh Jackman), který jakožto člověk z chudých poměrů 
musí vymyslet, jak uživí svou rodinu. Poté, co potká 
muže neobyčejně malé velikosti, který sám zaměstnání 
kvůli svému handicapu nemá, vnukne mu to plán na 
založení něčeho, co ještě nikdo jiný nepředstavil. 
� Začne shánět neobyčejné lidi, ať už je to žena 
s plnovousem či nadaná akrobatka, a přesvědčí je 
k vytvoření velkolepé show, kde se všichni budou moci 
představit a ukázat své pravé já. Potýká se s kritikou jak 
místních, kteří tyto lidi považují za zrůdy, tak americké 
smetánky, kterým taková zábava nepřipadá dost na 
úrovni.
� Přesto se Barnum nenechá odradit a ve své show 
pokračuje – a také že se z toho stane velký úspěch! Poté, 
co se rozhodne zaujmout i kritiky a nechá na jednom 
z představení zazpívat uznávanou operní pěvkyni, 
dostane se mu uznání od vyšších vrstev. Dokonce 
podniká celosvětové turné s touto talentovanou 
umělkyní, přičemž ale zapomíná na své kamarády, které 
v cirkuse nechal pod vedením společníka Phillipa 
Carlyla. Ten ale sám tuto práci nezvládá. Musí se potýkat 
s odporem místních lidí, kterého na představeních 
přibývá, a také řešit milostné trable s již zmiňovanou 
akrobatkou. Phillip, jenž se vždy počítal právě k té 
smetánce, nechce nic jiného než být s ní, ale společenské 
rozdíly jim v tom brání.

�
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Mezitím se Barnum ztrácí ve vší své slávě a na cirkus 
společně i se svou manželkou a dětmi zapomíná.
� Jak to dopadne? Vrátí se Barnum nohama na 
zem? Co se stane s cirkusem? Na uvedené otázky si 
budete muset odpovědět zhlédnutím tohoto muzikálu. 
Za mě je to jeden z nejlepších filmů, které jsem 
v poslední době viděla.

   Michaela Schwarzová 



HUDBA

Hudební stránka Největšího Showmana

Tento měsíc bych se s vámi ráda podívala na hudební 
produkci k filmu Největší Showman (The Greatest 
Showman). O samotném filmu si ale v tomhle čísle také 
samozřejmě můžete přečíst.
� Jednou z hlavních hudebních hvězd je Zac Efron, 
kterého všichni bezpochyby známe z dřívějších 
muzikálů High School Musical, kde si před několika lety 
dobyl srdce mnohých fanoušků. Ovšem oproti této 
„disneyovce“ můžeme v Showmanovi zaznamenat 
ohromný pokrok, a to nejen co se týče zpěvu. Duet 
Rewrite the Stars si střihl Zac s herečkou a zpěvačkou 
Zendayou, ta je také neodmyslitelnou součástí pěvecké 
stránky filmu. Jejich postavy do společného zpěvu 
dávají emoce, které se nevidí jen tak někde a nejednoho 
diváka doženou k slzám. Samotná Zendaya, stejně jako 
Zac, působila na televizních obrazovkách pod Disney. 
� Do třetice všeho dobrého či až výjimečně 
skvělého se podíváme na hlavní postavu Pana Barnuma, 
kterou ztvárnil Hugh Jackman. Svým hereckým, ale 
hlavně pěveckým výkonem dokáže uchvátit opravdu 
každého. Není překvapením, že jeho hlas uslyšíme 
skoro v každé písni filmu, ale i tak se ho doopravdy 
nikdy nenabažíme a troufám si říct, že by nám ani trochu 
nevadily ještě dvě až tři minuty jeho zpěvu navíc.
�  
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� Kromě těchto postřehneme ve filmu dále hlasy 
hvězd jako Keala Settle, Michelle Williams nebo Loren 
Allred, jenž písní Never Enough probouzí nepopsatelné 
emoce.
� Všechny písně vyzařují masivní energii a emoce, 
což je podle mého názoru v muzikálu opravdu to 
nejdůležitější. Málokdy se stává, že jsou všechny písně 
kvalitní a naprosto vystihují, doplňují a vylepšují děj, ale 
tentokrát se odvážím tvrdit, že tomu tak je. Co se týče textů 
písniček, oslavují jedinečnost, lásku, porozumění 
i mnohem více. Nezbývá mi tedy nic jiného, než vám 
doporučit písničky si poslechnout a film zhlédnout. Je to 
obrovská show!

Co si opravdu poslechnout:
Never Enough

Rewrite the Stars
This Is Me

The Greatest Show
      The Other Side

Michaela Thomasová



RECEPT
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Ovocné muffiny s třtinovou drobenkou

Postup: 
� Cukr vyšleháme s vejci a olejem. Pak přidáme mléko. Smícháme mouku s 
práškem do pečiva a solí. Tuto směs prosejeme do tekuté směsi, promícháme. 
Přidáme ovoce a zase promícháme. Plníme muffinovou formu téměř po okraj. 
Posypeme drobenkou a pečeme na 180° C asi 20–25 minut. 

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  

Budete potřebovat:

Na drobenku: 
- 75 g rozpuštěného másla 
- 75 g polohrubé mouky 
- 150 g třtinového cukru 
- 1 vrchovatá lžíce skořice 
Z těchto surovin připravíme 
drobenku. Vše smícháme 
dohromady a dáme stranou. 

Na těsto:
350 g cukru krupice 
2 vejce 
112 g rostlinného oleje 
240 g mléka 
450 g hladké mouky 
4 lžičky prášku do pečiva 
1 lžička soli 
450 g ovoce – lesní směs, 
maliny (může být i mražené, 
jen se pak muffiny musí péct o 
5–10 minut déle) 



SPORT

Zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu

 Jak jste jistě mohli postřehnout, za pár dní, přesně 
9. února, budou zahájeny v pořadí již 23. zimní 
olympijské hry, a to v jihokorejském Pchjongčchangu. 
Jedná se již o druhé olympijské hry, které se v této zemi 
konají (1988 – Soul).
� Pojďme si říct  pár zajímavostí  k těmto 
olympijským hrám. Jihokorejci se o post hostitele her 
ucházeli několik let. Měli zájem o olympiádu již v roce 
2010 a 2014. Na potřetí jim konečně pokus vyšel a 
v červenci roku 2011 se mohli radovat – dozvěděli se, že 
se stali organizátory zimní olympiády v roce 2018.
� Sportovci se na těchto hrách utkají o 102 sady 
medailí v 15 různých sportech. Pro českého fanouška patří 
mezi nejatraktivnější lední hokej či biatlon a nesmíme 
opomenout ani rychlobruslení. Právě v posledních dvou 
jmenovaných odvětvích má Česká republika největší 
šanci na vybojování nějaké medaile. Biatlon na sebe 
upozornil při minulých olympijských hrách v Soči. Tehdy 
tým pod vedením šéftrenéra Ondřeje Rybáře získal 
celkem 6 medailí z celkových 9. Další tři doplnila 
rychlobruslařka Martina Sáblíková společně se 
snowboardistkou Evou Samkovou. Česká republika 
obhajuje celkem 2 zlaté medaile. Martina Sáblíková 
z tratě 5000 m a Eva Samková ze snowboardcrossu. 

�

Jeden z důležitých faktorů, který zde hraje 
významnou roli, je časový posun. Jen pro zajímavost – 
Česká republika je od Pchjongčchangu vzdálena 
přibližně 8350 km a časový posun je 8 hodin. Takže 
pokud biatlonové závody začínají přibližně kolem 
20. hodiny, u nás je budete moci sledovat v pravé 
poledne. 
� Jaké jsou symboly těchto olympijských her? 
Jako oficiální maskot byl vybrán tygr. Tygr je korejským 
symbolem důvěry a síly. Za další symbol se považuje 
olympijská pochodeň. Ta pro jihokorejské hry byla 
zažehnuta herečkou Katrinou Leuhouvou v Řecku a 
31. října doputovala do Jižní Koreje. Od tohoto dne je 
nesena trasou, na které urazí symbolických 2018 
kilometrů a projde rukama 7500 lidí.  
� A jaký je celkový program her? Samotné hry, jak 
jsem již zmiňoval, budou oficiálně zahájeny v pátek 
9. února. O den dříve však již začnou některé 
z olympijských disciplín. Hry budou slavnostně 
ukončeny v neděli 25. února uhasnutím olympijského 
ohně.
� Olympijské hry jsou největším sportovním 
svátkem, a proto vás chci pozvat ke společnému 
sledování. Ať vyhraje ten nejlepší!

Matyáš Mička

   

      �  
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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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