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ROZHOVOR

Co nám o sobě řekla 
paní učitelka Kamila Tkáčová

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitele:

1. Učíte Základy společenských věd a tělocvik. Co 
Vás přimělo jít studovat učitelství?

To bylo jednoduché. Moje maminka byla nejdřív 
učitelkou na základní škole a později taky 
ředitelkou. Můj tatínek byl učitelem na učilišti 
a později krajským inspektorem. Učitelské 
prostředí jsem měla v krvi a už odmala jsem 
věděla, že chci být učitelkou.

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

V žádném případě. Učitelka je to, pro co jsem byla 
stvořena.

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

Já se považuji za inventář Slezského gymnázia. 
SGO vzniklo jako civilní větev Vojenského 
gymnázia Jana Žižky z Trocnova, kam jsem byla 
přijata jako učitelka. Po vzniku civilní větve jsem 
učila právě tam. V únoru to bude už 25 let, co tady 
učím – takže čtvrt století. 

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

To je těžká otázka. Samozřejmě těch příjemných 
zážitků je hodně, ale vždycky mě velmi mile 
potěší, když se za mnou zastaví bývalí studenti 
naší školy. Ať už si popovídat, nebo kvůli 
spolupráci v některém z projektů. Nejtemnější 
moment mé kariéry byl minulý rok, kdy jsme 
s jednou třídou kvůli nepochopení situace došli 
bohužel tak daleko, že se mi mj. zhoršil 
i zdravotní stav. Když jsem to ale zhodnotila 
s odstupem, tak si myslím, že se to mělo stát, 
protože nás to všechny nějakým způsobem 
posunulo vpřed.

Dovolte, abych Vám položila tyto obecné 
otázky: 

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?

Pokud mám volno, ráda trávím hlavně čas 
s rodinou. Náš volný čas využíváme aktivně – 
v zimě lyžujeme, jezdíme na běžky, a taky ráda 
hraji golf. Část volného času věnuji relaxaci, 
takže procházky v přírodě a četba.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

Mám ráda hlavně knihy vzdělávací a takové, 
u kterých člověk může relaxovat. Za posledních 
14 dní jsem četla například Platonova Gorgia 
nebo Rousseauovu knihu O původu nerovnosti 
mezi lidmi. Hodně se mi líbí kniha Máma 
a smysl života, která je o tom, v jaké můžeme 
být nevýhodě, pokud nepochopíme odkaz 
našich rodičů. Autorem je psychiatr Irvin 
Yalom, jehož celá tvorba mi pomáhá v mé práci 
pochopit lidskou psychiku. Yalom se zabývá 
nejen beletrií, ale i případy z jeho vlastní praxe. 

 

3.  Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

M u s í m  s e  p ř i z n a t ,  ž e  h u d b u  p ř í l i š 
neposlouchám. Naučil mě to až můj manžel, 
který v době studia na gymnáziu měl aparaturu 
pro nahrávání kazet, takže jsme v té době 
poslouchali třeba Phila Collinse nebo 
Alphaville. Když spolu dnes někam jedeme, 
pouštíme si Richarda Müllera nebo bratry 
Ebenovy. Z novodobých interpretů se mi líbí 
Adele. Ráda chodím taky na Gymplbands. 
Letos se mi velmi líbilo vystoupení Barči 
Larischové nebo Víti Bumby. Samozřejmě ale 
všechna vystoupení byla super.  

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film či žánr? 

Mezi moje oblíbené patří české filmy a ráda 
z nich používám některé hlášky, ale pochopila 
jsem, že v poslední době nejsou studenti 
schopni na tyto hlášky reagovat, protože české 
filmy nesledují. Vyloženě nemám ráda filmy ve 
stylu Babovřesky (a jiné vesničky). Teď se mi 
velmi líbil film Nejtemnější hodina ukazující 
život Winstona Churchilla, který doporučuji 
opravdu všem. Dále mám ráda film Čistá duše.
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Má cesta za Oddete

Myslím, že nejsem jediná, která již častokrát 
slyšela něco ve smyslu, že mladí se vůbec nezajímají 
o divadlo a celkově o tu „vážnou“ část kultury a pořád 
myslí jen na tu svoji hroznou hudbu a špatné filmy. Co si 
pamatuju, tak jsem vždy bojovala, abych u lidí toto 
tvrzení vyvrátila, protože mě, zvláště v posledních letech, 
dohání k šílenství jeho nepravdivost. Troufám si tvrdit, že 
já sama jsem toho živoucím důkazem. (A ne. Není to tím, 
že už je mi skoro dvacet a že mám v hlavě některé věci víc 
srovnané, jak tvrdí moje maminka. Protože opravdu 
nemám.) Myslím, že alespoň v rámci mé rodiny jsem tento 
boj opravdu vyhrála, protože nevidím jiný důvod, proč 
bych na jedny Vánoce dostala jeden z nejlepších dárků, 
které jsem si dokázala představit. Teda, dárek byl od 
mého bráchy, takže jeho účelem taky mohlo být, aby mě 
jen naštval. To se mu však opravdu nepovedlo. Tím 
dárkem (pro mě a pro mou babičku) byl výlet do Vídně a 
jeden večer ve slavné Vídeňské opeře s baletem Labutí 
jezero. 

� Labutí jezero je balet ruského skladatele Petra 
Iljiče Čajkovského. Premiéru měl 4. dubna 1877 ve 
Velkém divadle v Moskvě. Spolu s baletem Romeo a Julie 
jde o nejhranější balet na celém světě. Svou českou 
premiéru měl v roce 1907 v Národním divadle. Tento 
balet na své popularitě nikdy neztratil, a tak je i dnes 
možné jej zhlédnout doslova po celém světě.  

Já se za ním rozjela v květnu minulého roku, ale 
zážitek to byl natolik silný, že si jej dobře pamatuji 
dodnes. Přemýšlela jsem, jak vám ho nejlépe předat, a tak 
jsem se rozhodla pro reportáž. Doufám, že se vám podaří 
se do Vídně alespoň na chvíli přenést. 

�
�

Je krásný květnový večer roku 2017, někdy kolem 
půl sedmé večer. Já kráčím po vídeňské dlažbě vedle své 
babičky a jdeme směrem ke slavné Vídeňské opeře a tak 
nějak vstříc splnění jednoho z mých snů. Za chvíli zasednu 
v hledišti a podívám se na slavný balet Petra Iljiče 
Čajkovského Labutí jezero. Musím uznat, že jsem poněkud 
nervózní. Samozřejmě, že vím, o čem Labutí jezero je, ale 
přece jen. Je to jen a pouze tanec a nikdy jsem na žádném 
baletu nebyla. Co když vůbec nebudu tušit, co se na jevišti 
odehrává? Vzápětí však na své obavy zapomínám, vcházíme 
totiž do budovy Opery a už to je úžasný zážitek. Všude je 
plno lidí a každý je úplně jiný. Vidím ženu v dlouhé, večerní 
róbě jako z červeného koberce a vedle ní turisty v džínách 
a s batohem. Tenhle pohled mě poněkud pobavil. Zvlášť, 
když jsem se sama trápila nad tím, co si obleču. Půlhodina do 
začátku uběhla jako lusknutím prstu a představení začalo. 
Už při prvních krocích mi je jasné, že všechny mé obavy 
byly naprosto zbytečné. Sedím, koukám a nemůžu uvěřit 
tomu, jak jde tolik emocí předat pouhým pohybem. Baletky 
se po jevišti přímo vznáší, jejich pohyby jsou naprosto 
totožné, jako by je ovládal jeden člověk. Přesně vím, co 
labutě říkají, i když mlčí a jen tančí. To je navíc doplněno 
kostýmy a tou nejúžasnější scénografií, kterou jsem kdy ve 
svém životě viděla. Dodnes neumím pochopit, jak byly 
některé scény udělány.
  Jsem typ člověka, který vždy všechno prožívá 
naplno a rozbrečí se pokaždé, když se odehrává něco 
krásného. U filmů nebrečím, když umře pes, ale když je 
scéna navržená tak, aby korespondovala s tím, co říkají 
herci, a hluboce na mne působí.  Jenže tady, ve Vídeňské 
opeře, při sledování jednoho z nejlepších baletních souborů 
na světě, si to nemohu dovolit a ustavičně na to myslím. 
Neviděla bych totiž potom, co se odehrává na pódiu. Tři 
hodiny utíkají jako voda a nejednou je konec. Při klanění 
sleduji, jak moc se změnily pohyby tanečníků. Už to nejsou 
labutě, už to jsou obyčejní lidé. Odcházím z opery, 
vypouštím ze sebe všechny emoce (překlad: brečím jako 
malé dítě a zároveň žvaním o tom, jak moc se mi to líbilo, 
dokud babičku nezačne bolet hlava). Jako poslední věc toho 
dne píšu esemesku svému bratrovi: „Bylo to úžasné! Kdo ví, 
jestli se to dá srovnat s operním souborem v La Scalle!“

     Barbora Křížová



POVÍDKA

5

 Tohle zjištění mě malinko zaráží a viklá moje 
rozhodnutí. Pomalu k ní otáčím hlavu. Pár vteřin se na ni 
dívám. Mrzí mě to… Protože, i přes to, jakým způsobem 
se na ni teď zlobím, mi na ní neskutečně záleží. 
 „Vzalas mi tu možnost, Emo,“ říkám tiše a trochu 
mě píchne u srdce. Můj hlas nezní vůbec naštvaně. Spíš 
smutně a zklamaně. Nešťastně. „Nevadí mi, když to lidi 
vědí,“ říkám a instinktivně si popotáhnu dlouhé rukávy, 
které nosím i v létě a které mají za úkol skrýt jizvy, které 
jsem si způsobila, v těžkých chvílích. „Vždyť je to 
očividné. A lidi nejsou hloupí. Dřív nebo později jim to 
dojde. Nebo nutně musí aspoň něco tušit.“ Jeden z rukávů 
kousek poodhrnu. Na zápěstí se ve slunečním svitu 
zaleskne pavučina bílých jizviček, „Ale tím, že jsi to 
pustila ven a vlastně jsi potvrdila domněnky…tím jsi mi 
vzala možnost volby. Možnost, abych sama rozhodla, 
koho do tohoto tajemství zasvětím, a koho ne.“ Po tvářích 
mi tečou slzy, „Není to pro mě úplně snadné, víš? Těžko 
se mi o tom mluví, zvlášť proto, že za to může moje 
slabost,“ otřu si slzy z tváří. „Stále se za to stydím. 
A pokud se rozhodnu někomu vyprávět celý příběh 
a vysvětlit mu proč,“ zadívám se jí hluboko do očí, „jako 
jsem to udělala u tebe,“ Ema klopí oči, „věřím mu 
a očekávám, že mě nezradí tím, že tuhle informaci 
rozptýlí a pošle dál.“ 

Ema chvíli mlčí. Pravděpodobně jí teprve teď 
všechno dochází v plném rozsahu. „Omlouvám se,“ šeptá 
a cítím, že ji to skutečně mrzí. 
„Vyřčená slova nelze vzít zpět,“ zním jako kniha, „ještě to 
ve mně chvíli bude.“ Ema kývá hlavou a zastrčí si 
neposlušný pramen zrzavých vlasů za ucho. 

Znenadání ji objímám. Pevně, jako by to bylo naše 
poslední objetí v životě. Je překvapená, ale objetí opětuje. 
Tíha, kterou jsem dosud cítila, ze mě částečně padá. 
A vím, že i přesto, jak se zlobím, i přesto ji mám prostě 
ráda! 

Barbora Larischová

Přesto

Je konec srpna. Horký dusný vzduch se jemně 
tetelí, na obloze není ani mráček. Ideální den na 
celodenní válení u vody. Já místo toho sedím na lavičce 
na náměstí a pozoruji, jak se jakási kapela připravuje ke 
zvukové zkoušce. 

Sedím tady sama a jsem za to ráda, protože jsem 
opravdu upřímně naštvaná. Moc často se mi to nestává, 
jsem docela flegmatik, a tak beru většinou všechno 
v klidu. Ale když už se naštvu, trvá to pak dlouho. Zlost 
se mi vryje pod kůži jako parazit a přetrvává. Dokážu se 
zlobit týdny i měsíce. Pořád ve stejné intenzitě. 

Kamarádi kolem si se smíchem užívají 
probíhající festival. Pobíhají kolem a hlučně si povídají, 
každý má v ruce pivo nebo kofolu, podle toho, kolik jim 
je let. Každých pár vteřin procházejí kolem mě, ale 
z nějakého neznámého důvodu se vyhýbají jakémukoliv 
kontaktu, i když o mém naštvání sotva něco vědí. 
Nebývá to na mě totiž příliš snadno rozpoznatelné. 
Zřejmě ale mají jakýsi šestý smysl. 

Náhle si někdo sedá vedle mě. Pomalu a opatrně 
otáčím hlavu. Pokud je to cizí člověk, nechci, aby můj 
pohyb jakkoliv postřehl. Nechci působit hloupě, zbrkle 
či vyděšeně, občas se mi to stává. Ale k mému nemilému 
překvapení… 

„Pořád se na mě zlobíš?“ Je to Ema. Dívka, k níž 
je směřována veškerá moje zlost a nespokojenost 
posledních dní. Když jsem se s ní seznámila, měla jsem 
pocit, že je to asi ten nejlepší člověk na světě. Byla 
neskutečně hodná, ochotná a laskavá. Měla smysl pro 
humor a nádherně zpívala. Ačkoliv jsem o několik let 
mladší, mluvila se mnou vždy jako se sobě rovnou… 
Momentálně je ale situace maličko jiná. 

Neobtěžuji se s odpovědí. Jen na ni házím 
pohled, po kterém jí to prostě musí docvaknout. Vím, že 
to ví… Sama sobě se dost divím. Je to asi největší projev 
nespokojenosti, který jsem kdy udělala. Odvracím hlavu 
zpět a koukám někam do dálky. Ema na mě visí 
pohledem, ale nemám v plánu se na ni v nejbližší době 
podívat. 

„A mohla bys mi prosím aspoň říct proč?“ ptá se 
s dávkou zoufalství v hlase, když jí dochází, že oční 
kontakt spolu nenavážeme, „Opravdu nemám tušení, co 
jsem ti udělala.“ 
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1. Centrem Valencie se táhne rozsáhlý park jménem Turia. Místo, ale nebylo 
odjakživa parkem. Původně se jednalo o:
a) řeku
b) hradební příkop
c) mořský záliv

2. Valencie se pyšní architektonickým skvostem z bílého betonu. Autorem 
komplexu budov je Santiago Calatrava. Jedná se o:
a) valencijskou katedrálu
b) olympijský stadion
c) muzeum věd a umění

3. Pro valencijský region je typická tzv. horchata. Co to je?
a) jídlo
b) nápoj
c) svátek

4. Valencie je v gastronomii známá jako místo, kde poprvé připravili:
a) paellu
b) churros
c) sangríu

5. Během naší mobility ve Valencii jsme byli svědky festivalu hluku, který má 
název:
a) fallas
b) mascletá
c) flamenco

6. Valencie se rozkládá na pobřeží s názvem Costa del Azahar, což se dá přeložit 
jako:
a) Pobřeží pomerančového květu
b) Pobřeží mandloňových stromů
c) Divoké pobřeží

7. Město Mo i Rana se pyšní přízviskem Město polárního kruhu. Ve skutečnosti 
ale na polárním kruhu neleží. Je od něj vzdálené:
a) 10 km
b) 80 km
c) 120 km

8. Rozkvět Mo i Rany je spojen s těžbou:
a) černého uhlí
b) ropy
c) železné rudy

9. V blízkosti Mo i Rany se nachází 2. největší ledovec Norska. Jedná se o:
a) Svartisen
b) Vatnajökul
c) ledovec Františka Josefa

ERASMUS +

� Náš projekt se pomalu dostává do své závěrečné fáze. Zbývá již jen jediná mobilita (Skövde, květen 2018) 
a několik menších aktivit a naše dvouleté dobrodružství bude ve finiši. Přestože projekt skončí, doufáme, že vazby mezi 
školami jej přetrvají a třeba se zase někdy všichni sejdeme. 
� Vzhledem k tomu, že jste mohli na stránkách Čtverotoče postupně sledovat, co se v projektu děje, zařazujeme do 
tohoto čísla malou rekapitulaci informací o našich partnerských městech – španělské Valencii, norské Mo i Raně 
a švédském Skövde. A aby to nebylo jen obyčejné vyprávění, rozhodli jsme se nabídnout vám krátký test, abyste si mohli 
ověřit, zda si o těchto městech něco pamatujete.

Kvíz



10. V Mo i Raně začíná jedna z nejdelších turistických cest Evropy, tzv. Blue 
Highway. Její konec najdeme v/ve:
a) Finsku
b) Rusku
c) Švýcarsku

11. Symbolem Mo i Rany je tzv. Havman, neboli Muž z moře. Jedná se o:
a) sochu
b) obraz
c) píseň

12. V Mo i Raně žijí kromě Norů i původní obyvatelé severu Skandinávie, kteří ale 
dnes tvoří menšinu. Říkají si:
a) Inuité
b) Sámové
c) Ásové

13. Město Skövde je z hlediska automobilového průmyslu spojeno s výrobou 
značky:
a) Mercedes Benz
b) Volvo
c) Audi

14. V blízkosti Skövde byl objeven největší poklad Švédska pocházející 
pravděpodobně ze 7. století n. l. Jeho součástí bylo i:
a) 7 kg zlata
b) 7 kg stříbra
c) 7 kg bronzu

15. Z hlediska IT je Skövde spojováno s:
a) vývojem telekomunikačních technik
b) vývojem počítačových her
c) vývojem počítačem naváděných chirurgických nástrojů

16. Rezervace Hornborga u Skövde je světově proslulá ptačí lokalita. Lze tu 
pozorovat:
a) hnízdiště kormoránů
b) svatební tance jeřábů
c) přezimující papuchalky

17. Lokalita Silverfallet nabízí pohled na:
a) skalní útvary
b) ledovcové jeskyně
c) vodopády

18. Lokalita Askeberga je zajímavá kvůli:
a) megalitické kamenné řadě z doby železné
b) vesnici z doby bronzové
c) hrobům z doby kamenné

 

ERASMUS +

Podívejte se nyní, zda jsme odpovídali správně:
1a 2c 3b 4a 5b 6a 7b 8c 9a 10b 11a 12b 13b 14a 15b 16b 17c 18a

18 – 14 bodů� Výborně. Jste znalec a cestování je jistě vaším koníčkem. Jen tak dál.
13 – 9 bodů� Dobře. Orientujete se, ale chtělo by to přidat praktické zkušenosti. Hlaste se do příštího projektu :-)
8 – 4 body� Ach jo, třeba znáte alespoň Českou republiku. Ale není to málo?!
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ZAJÍMAVOST

Dnes si povíme něco o tomto nelétavém ptákovi, který 
patří mezi zástupce čeledi kivovití, jež obývají pouze 
Nový Zéland. Vzhledem k tomu, že domovinou tohoto 
ptáka je právě Nový Zéland, není divu, že se stal 
symbolem této země. Kivi hnědý je znám taky pod 
názvem kivi jižní. 
� Nejdřív se budu chvíli věnovat jeho jménu. 
Název ,kivi' pochází z maorského (Maorové – původní 
obyvatelé Nového Zélandu) slova popisujícího 
pronikavý hlas kiviů. 
� Dnes jsou všechny druhy kiviů ohrožené. Kdysi 
bývali na Novém Zélandu poměrně ve velkém 
zastoupení, ale jejich počty se snižují hlavně kvůli 
zavlečeným druhům, jako jsou psi, kočky, nebo dokonce 
prasata. Dále je ovlivňuje odlesňování. 
� Kivi je na první pohled zvláštní a liší se od 
ostatních ptáků. Chybí mu ocas a má zakrnělá křídla. 
Jeho peří je velmi jemné a spíše připomíná srst. Zbarvení 
je hnědé. Má protáhlý, k jeho tělu až nepřiměřeně dlouhý 
zobák, kterým vyhledává potravu. Jeho mohutné nohy 
slouží k vyhrabávání potravy. Kivi je vysoký asi 45 cm. 
Zrak má poměrně slabý, ale na druhou stranu disponuje 
vynikajícím čichem a sluchem. 
� Kivi patří mezi noční živočichy, přes den je 
schovaný a na lov vyráží v noci. Na jeho jídelníček patří 
hlavně červi a larvy hmyzu. Nohy mu však neslouží 
pouze k vyhrabávání potravy. Když je kivi v nebezpečí, 
je schopen kolem sebe kopat jako klokan, aby zahnal 
nepřítele – např. kočky nebo kuny. Raději ale před 
nebezpečím utíká, proto je dobře, že mu jeho nohy 
umožňují taky rychlý běh. 
� Kivi je monogamní a se svým druhem vydrží 
většinou celý život. Samice klade pouze 1 vejce. Na něm 
sedí asi 75 dní samec, a tak plní veškeré rodičovské 
povinnosti on. Samci jsou natolik starostliví, že při 
pečování o vejce dokonce hladoví a ztrácí až třetinu své 
váhy. Kromě toho jsou samci asi o 40 % menší než 
samice.
� Kivi je zcela nelétavý, a tak se řadí mezi pár 
endemických druhů, kteří přežili příchod člověka. Přesto 
se ale odhaduje, že původní obyvatelstvo Nového 
Zélandu vyhubilo kolem 30 druhů ptáků kivi – kivi pro 
ně sloužili jako zdroj bílkovin. 

Kivi hnědý

Pro zajímavost: I přestože kiwi jako ovoce pochází 
z Číny, dlouhou dobu se mezi největší vývozce kiwi řadil 
právě Nový Zéland. Dnes je to hlavně Itálie, ale Nový 
Zéland je na 2. místě. Kiwi jako ovoce ale dostalo svůj 
název právě podle národního ptáka Nového Zélandu, 
jehož svým vzhledem trošku připomíná. 

Klára Adamopulosová
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FILM

Věřit a zoufat si zárověň

 Dnes se blíže podíváme na film zvaný Než jsem tě 
poznala (anglicky Me before you), dojemný příběh dvou 
lidí, jejichž cesty se osudově střetly. 

�
� Louisa Clarke je mladá dívka, která si po 
vyhazovu musí najít novou práci. Po nějaké době hledání 
objeví inzerát – nabízí pozici opatrovatelky muže na 
invalidním vozíčku. Tento inzerát ji zaujme a rozhodne 
se, že to vyzkouší. Hned na pohovoru je seznámena 
s dotyčným, o kterého by se měla starat. Tímto člověkem 
je Will Traynor, mladý muž, jenž při motocyklové nehodě 
od hlavy dolů ochrnul. Jelikož Willovu matku Louisa 
zaujme, rozhodne se, že ji přijme. 
� První dny se Louisa vrací domů naprosto 
vyčerpaná, protože vzdorovitý Will jí dává pořádně 
zabrat. Ignoruje ji i přesto, že se Louisa snaží mezi nimi 
vybudovat přátelský vztah. Po pár dnech umíněného 
chování se Will pomalu začne s Louisou bavit, až se z nich 
stanou přátelé. Skvěle si spolu rozumí a postupem času si 
začnou oba uvědomovat, že jejich vztah začíná být více 
než přátelský. To, že je Will quadraplegik (má všechny 
komčetiny ochrnuté) však není jediná překážka – Louisa 
má už několik let přítele Patricka. Patric je nadšený 
sportovec, a přestože se Louisa snaží se mu přizpůsobit 
a překonávat svůj nezájem o sport, Patrick je zahleděný 
hlavně sám do sebe. A teď, když Louisa poznala Willa, 
došlo jí, že mezi dvěma lidmi může být mnohem víc než 
jen to, co prožívala celá ta léta s Patrickem. Dalším 
problémem je, že Will se k Louise nechce takto vázat, 
protože má pocit, že jí tím zničí život.
e krásný dojemný příběh o kruté realitě života. 

9

� Jak ale Louisa později nedopatřením zjistí, je 
tady další důvod, proč Will nechce jejich vztah 
posunout dál. Will dal rodičům čas 6 měsíců a poté chce, 
aby ho převezli do Švýcarska na eutanázii, protože se 
nedokáže srovnat s tou nekončící bolestí a ztrátou všech 
možností na dokonalý život. Louisa se rozhodne, že ho 
přesvědčí o tom, za co všechno život stojí. Začne ho brát 
na různé akce, svatbu, dostihy. To všechno ty dva ještě 
více sblíží, až se do sebe nenavratitelně zamilují. Louisa 
si myslí, že tímto vším Willovi ukázala, že tento jejich 
společný život by mohl být dokonalým. Jenže 6 měsíců 
uplyne a krutá pravda o tom, že Will své rozhodnutí 
nezměnil, se dostává na povrch. 
� Co Louisa udělá? Podaří se jí Willa přesvědčit, 
aby svůj život strávil s ní? Aby zůstal naživu?
� Doporučuji tento film zhlédnout. Podle mého 
tento snímek obsahuje krásný dojemný příběh o kruté 
realitě života. 

   

   

   

   

   hwarzováMichaela Sc



HUDBA

Jedinečná dvojka

G-Eazy – talentovaný americký rapper, jenž pochází 
z Oaklandu v Kalifornii. Pravým jménem Gerald Earl 
Gillum se o hudbu zajímal už od brzkého věku. V jeho 
životě došlo k mnoha změnám, ať už to byl rozvod 
rodičů, stěhování nebo přijetí nového člena rodiny, což 
byla nová přítelkyně matky – Melissa Mills. Jako malý 
této změně nerozuměl, ale jak sám říká, později se 
Melissa stala důležitou součástí jeho života a velmi si ji 
oblíbil. Ovšem osud jim postavil do cesty značnou 
překážku. Melissa trpěla vážnými depresemi, které jí 
způsobily léky na bipolární afektivní poruchu. Bojovala, 
ale nakonec se pro ni východiskem stalo předávkování. 
I tato srdcervoucí událost je zmiňovaná v jeho tvorbě, 
což dokazuje to, jak reálná doopravdy je.
� Do povědomí celého světa vstoupil G-Eazy 
hlavně albem When it's dark out, které obsahuje i hit 
s názvem Me, Myself & I. Tomu pomohla svým zpěvem 
také známá americká zpěvačka Bebe Rehxa. Když se 
zaposloucháme do slov i melodie jeho tvorby, 
nemůžeme ani v nejmenším pochybovat o talentu tohoto 
osmadvacetiletého Američana. A taky se z tohoto alba 
dozvídáme mnoho soukromých situací a pocitů, což 
nám pomáhá ocenit ho ještě více.
� Kromě samotné hudební tvorby má tento umělec 
bohaté zkušenosti i jako hudební producent – produkci 
pilně studoval na univerzitě v New Orleans. Hudba tedy 
byla vždy jeho plánem do budoucna.
� Na svém kontě má celkem 4 alba a jedno LP, což 
je za momentálních 10 let na scéně zdravý průměr. Ale 
rozhodně bychom se nezlobili, kdyby nám ještě pár 
přibylo.

�
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Halsey – obrovská hvězda a ženská ikona. Svou 
jedinečnou tvorbou si každým dnem získává nové a nové 
fanoušky. 
� Halsey (Ashley Nicolette Frangipane) vyrůstala 
v New Jersey. Už v brzkých letech začala ovládat hru na 
housle, violu, violoncello, akustickou i elektrickou kytaru. 
K tomu později, konkrétně v 17 letech, přidala i psaní 
vlastních textů. 
� Když jí bylo osmnáct, setkala se s finančními 
problémy a hudba se stala jakousi cestou, jak splatit dluhy 
a vydělat si na nájem. Vystupovala pod různými 
pseudonymy na mnoha místech, ale k jejímu zviditelnění 
pomohla hlavně sociální síť Youtube.
� V roce 2015 veřejně oznámila, že je bipolární 
i bisexuálka. Mnohé ženy i muže tak inspirovala, aby se 
nebáli o těchto tématech mluvit. Oproti tomu ale striktně 
odmítá jakékoliv „nálepky“ a tvrdí, že ji nedefinuje pouze 
její sexuální orientace nebo mentální porucha, je mnohem 
více a každý by měl být. Halsey je také hodně uznávaná za 
její veřejný projev – řeč na pochodu žen v Americe nebo 
další důležité eventy pro rovnoprávnost lidské společnosti. 
Je to zkrátka žena, která se nestydí za svůj názor ani za to 
odkrýt i něco soukromého, například minule sdílela se 
všemi svůj příběh o sexuálním zneužití a jediné oko 
nezůstalo suché. Můžeme ji tedy považovat za velkou 
inspiraci.
� Přestože si k současnosti píše na své konto pouze 
2 alba a jedno LP, úspěch sklízí triumfální a my se 
nemůžeme ani trochu divit.
� Možná se ptáte, proč jsem si v tomto článku 
vybrala hned dva umělce namísto jednoho. Vysvětlení je 
jednoduché, chtěla jsem poukázat na vztah těchto dvou 
umělců. 
� Často se říká, že člověk musí mnoho zažít, aby měl 
kvalitní uměleckou tvorbu a opravdu ze sebe dostal to 
nejlepší. A co se tedy stane, když se spojí dva umělci 
a jejich jedinečný pohled na svět? Podle mého názoru 
výsledkem Halsey a G-eazyho je dynamické duo, které má 
vše. Od správné chemie a sexuálního napětí přes skvělou 
spolupráci s fanoušky až po úžasně se doplňující se hlasy. 
To vše si můžeme dokázat na písni Him & I, na jejíž tvorbě 
se podílely obě dvě hrdličky. A jak studiová, tak živá verze 
je opravdu mistrovským dílem.
�  

Tipy do playlistu:

Him & I
Me, Myself & I

I Mean It
No Limit

Bad at Love
Sorry

Strange Love
Colors

New Americana

Michaela Thomasová
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Salát z červené řepy

 K předjaří se velmi hodí detoxikační salát z červené řepy. Zde uvádím několik 
důvodů, proč bychom měli zvýšit konzumaci červené řepy. Červená řepa obsahuje vápník, 
fosfor, železo a je krvetvorná. Pomáhá při infekci dýchacích cest, léčí ekzémy a posiluje 
vlasy. Důležité je použít řepu vařenou, ne sterilizovanou. Zavařovaná řepa je hůře 
stravitelná a neobsahuje tolik živin. Vařená řepa má však stejné hodnoty jako řepa syrová. 
Navíc obsahuje také velké množství jódu. 

Postup: 
� � Řepu uvaříme do měkka. Doporučuji použít tlakový hrnec, ve kterém se doba 
vaření značně urychlí. Předvařenou řepu nakrájíme na kostičky nebo nastrouháme na 
struhadle. Přidáme na kostičky nakrájenou mrkev, kyselé okurky a sterilovaný hrášek. 
Ochutíme solí, pepřem a třemi lžícemi olivového oleje. Vše promícháme a necháme 
v lednici minimálně hodinu uležet. Podáváme s nastrouhaným sýrem nebo vařeným 
vejcem.  

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  

Připravte si:

-  4 středně velké červené 
řepy
- 100 g kyselých okurek
 
- plechovka hrášku
- sůl
- pepř
- olivový olej
- vařené vejce nebo
- strouhaný sýr



SPORT

Zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu

Měsíc únor se nesl ve znamení největšího 
sportovního svátku – Olympijských her. Čtyři roky 
natěšeného čekání sportovců, ale i fanoušků se naplnilo. 
Samotné hry odstartovaly v pátek 9. února ve 20 hodin 
korejského času (12 hodin v ČR), a to slavnostním 
zahájením. Jelikož zahájení olympijských her bývá 
nejsledovanějším pořadem na světě, dali si Jihokorejci na 
programu záležet. Byly zde představeny typické 
jihokorejské zvyky, tradice, jejich hudba či kroje. Celkové 
zahájení se neslo ve znamení míru a vzájemném respektu. 
Českou vlajku přinesla na stadion snowboardistka Eva 
Samková. Celkem se na ploše vystřídalo 92 zemí. Jako 
poslední nastoupila Korea, avšak pod společnou vlajkou 
země – KLDR a Jižní Korea. Je to příklad toho, že sport 
spojuje bez ohledu na politické vztahy. Posledním 
článkem olympijské štafety pro zapálení ohně se stala 
bývalá profesionální krasobruslařka Kim Ju-na. Ta po 
slavnostním zahájení jihokorejským prezidentem zažehla 
olympijský oheň. Zimní olympijské hry byly právě na 
svém začátku.
� Tyto hry z pohledu českého fanouška byly velmi 
úspěšné. Česká výprava získala celkem 7 medailí. O ty 
nejcennější se postarala fenomenální Ester Ledecká. 
Tento „obojživelník“ získal pro Česko 2 zlaté medaile. 
Ledecká, která se věnuje lyžím i snowboardu zároveň, 
byla před olympiádou velkou favoritkou v obřím slalomu 
na snowboardu. Na pódiové umístění v alpském lyžování 
se s ní však nepočítalo (její dosavadní nejlepší výsledek 
bylo 19. místo). Opak se stal pravdou. V sobotu 17. února 
ráno se Ledecká účastnila tzv. Super–G (disciplína 
alpského lyžování). Startovala až ve třetí desítce, kde už 
se nenacházely žádné favoritky. Ve startovní bráně však 
stála závodnice s číslem 26, Ester Ledecká. Ledecká se 
vydala na trať a i přes několik málo chyb dojela do cíle 
o jednu setinu sekundy před Rakušankou Veithovou. 
Ledecká v cíli chvíli jen překvapeně koukala na tabuli, 
kde se její jméno objevilo na 1. místě. To, že je vítězka, jí 
oznámil až kameraman, který se za ní vydal. Bylo to 
obrovské překvapení nejen pro Českou republiku, ale 
i pro celý svět. Ten den žádný sportovní kanál na světě 
nemluvil o ničem jiném. Svou 2. zlatou medaili dodala 
o týden později na snowboardu. Zde ve finálové jízdě 
dojela o téměř půl vteřiny před Selinou Jörgovou. Stala se 
tak první ženou, která na ZOH získala 2 zlaté medaile ze 
dvou různých disciplín.

�

 Mezi další medailisty těchto her patří biatlonisté 
Michal Krčmář a Veronika Vítková. Krčmář, který se 
tuto sezónu nedostal ve světovém poháru ani jednou do 
Top 20, se stal další senzací, a to získáním stříbrné 
medaile ze sprintu na 10 km. Od zlata ho dělilo necelých 
5 vteřin. Vítková se stala bronzovou medailistkou také 
ze sprintu, ale na 7,5 km. Zaostala pouze za Němkou 
Dahlmeierovou a Norkou Olsbuovou. Obhájkyně zlata 
ze Soči Eva Samková získala ve snowboardcrossu 
bronzovou medaili, a to i přes to, že těsně před cílovou 
čárou byla na posledním 6. místě. Další medaile pro 
Česko patřily rychlobruslení. Martina Sáblíková na své 
oblíbené pětikilometrové trati obhajovala zlatou 
medaili. V závodě nestačila na Nizozemku Visserovou, 
i tak je ale stříbrná medaile Sáblíkové fantastická. 
Poslední medaili získala Karolína Erbanová na 500 
metrů dlouhé trati. Tohle jsou ty české největší úspěchy 
letošní olympiády.
� Jednou ze zajímavostí byly severokorejské 
roztleskávačky. Těchto 229 žen se velice ukázněně 
a jednotně přesouvalo po olympijském areálu. Byly to 
největší fanynky korejských hokejistek. Další 
zajímavostí byly nigerijské bobistky, které založily 
sbírku, aby mohly v USA na olympiádu trénovat. Tyto 
bobistky se inspirovaly filmem Kokosy na sněhu.
� Slavnostní ukončení Zimních olympijských her 
proběhlo 25. února, a to uhasnutím ohně a předáním 
štafety čínskému Pekingu, kde se budou další ZOH 
konat. Jihokorejské hry zůstanou navždy v povědomí 
jako hry symbolizující mír. Nejbližší Letní olympijské 
hry se budou konat v Tokiu v roce 2020. 

�

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, Barbora Křížová  

a Viktorie Pavlíčková.
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