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ROZHOVOR

Co nám o sobě řekla 
paní učitelka Michaela Nová

    6. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější    
                    rozhodnutí vyučovat, udělala byste to?  A čím 
                    byste dnes byla?

Neměnila bych. Vnímám to jako cestu, všechno 
má svůj smysl, všichni lidé, které potkáte, mají ve 
vašem životě význam. A mě navíc velmi baví učit 
– je to o vzájemné inspiraci. 

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

Od roku 2005 učím na Slezském gymnáziu 
a věnuji se umění (co víc jsem si mohla přát). 
Setkávám se každý rok s novými talentovanými 
mladými lidmi a některé inspiruji ke studiu 
umění.

8.. Co pro Vás znamená výtvarné umění? Kterou 
výtvarnou techniku máte nejraději? Doporučila 
byste čtenářům našeho časopisu, aby si 
z výtvarného umění zkusili něco konkrétního? 
Co?

Pokud se jedná o výtvarné umění, tak to vnímám 
jako významnou cestu k sobě samému, pochopení 
sebe. Když se pozorně díváme, co kreslíme, čemu 
věnujeme pozornost, jakou technikou kreslíme, 
tak se dokážeme vnímat, pochopit i druhé a to je 
obrovské učení v životě, které vám otvírá 
výtvarné umění. 
Techniku? Nejraději mám svou techniku malby. 
Vždy se překvapím, co vykouzlím.
Nezkoušejte nic konkrétního, jednoduše tvořte, 
jak cítíte.

9. 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?

M ý m  n e j v ě t š í m ,  n e j o p t i m i s t i č t ě j š í m , 
nejradostnějším, nejhorším, nejděsivějším, 
nejpesimističtějším zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry je zjištění, že všichni (pokud chceme) 
umíme nebo se dokážeme naučit kreslit. 
Abyste tomu rozuměli, kreslení, stejně jako 
chození, počítání, je o nácviku dovedností. Ale  
dovednosti, jako je kreslení z představy nebo 
z fantazie, ty už naučit nelze, tady už mluvíme  
o talentu.

Dovolte, abych Vám položila tyto obecné 
otázky: 

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?

Možná některé překvapím . „Maluji“. Ještě mít 
více toho volného času .

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

Komiks Sandman Předehra od Neil Gaimana. 
Tento komiks je jedním z naprosto úžasných 
grafických děl, z kreseb nespustíte oči, vtahují 
vás do světa fantazie, snů, tohle je doslova 
komiks o emocích. Nabízí rozkládací listy, 
otáčíte knihou, vše je promýšlené a pohlcující. 

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

Nechci se poutat k žádnému specifickému 
žánru, oslovuje mě hudba, která mě upoutá 
emocemi, dynamikou nebo textem. Co 
poslouchám hodně v poslední době, je 
Christopher Ferreira.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film či filmový žánr? 
A proč?

The Shift – Wayne W. Dye, pro své hluboké 
myšlenky. Je to film o nás lidech, laskavosti, 
soucitu, egu. Je to spíše taková duchovnější věc. 
Animovaná pohádka Cubo a kouzelný meč – je 
o chlapci a jeho lásce k rodičům. Doporučuji se 
podívat. 

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitele:
   

5.. Učíte výtvarnou výchovu. Co Vás přimělo jít 
studovat tento obor?

Studovala jsem umění a studium učitelství bylo 
tehdy součástí studia. Nebyla jsem úplně 
rozhodnutá – věnovat se umění, nebo učitelství? 
Když jsem poprvé předstoupila před třídu, to 
bylo ještě za studia na „násleších“, bylo rázem 
jasno. Naplňovala mě komunikace s lidmi 
a všechno, co se odehrálo, mě inspirovalo a stále 
inspiruje. 
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 Dříve ryze přátelský vztah jako by se pomalu 
posouval do jiné, vyšší úrovně, ale zároveň to vypadalo 
a vypadá, že se tomu oba všemi silami bráníme 
a nechceme se tomu poddat. Jsem z toho zmatená. Až 
příliš zmatená. Netuším, co si myslet. 

„Eliško…“ začíná, ale nepokračuje. Slova mu 
došla. 
 Podívám se na něj se slzami v očích, které by jistě 
viděl, kdyby nebyla taková tma. 

„Co tímhle sleduješ?“ zajíkám se a hlas se mi 
lehce láme. „To tě baví mě ničit? Co od toho očekáváš?“ 
Bere mé uplakané tváře do dlaní a palci mi utírá slzy. 
Neposedný pramen vlasů mi zastrčí za ucho. Pomalu 
a opatrně se ke mně přibližuje, a když je tak blízko, že 
zřetelně cítím tlak jeho dechu, zastavuje se. 

„Tohle,“ šeptá a líbá mě na rty. 
Něžný polibek odpovídá na všechny otázky. Tělem mi 
probíhá mravenčení a hlava se mi zamotává. Ztrácím 
rovnováhu a zády narážím do polorozpadlé zídky za 
námi. 

Drobný náraz lehce rozhýbe útlou třešeň stojící 
poblíž, jejíž větve dosahují až nad nás a jsou zrovna 
v plném květu. Pár okvětních lístků mi spadne do vlasů 
a téhle i tak kouzelné chvíli to dodává ještě o něco více 
romantična… 

Když se ruku v ruce vracíme zpět, měsíc už se 
definitivně dostal ze zajetí hustých mraků a osvětluje nám 
cestu. Nečekala bych, že by dnešní noc mohla skončit 
dobře. A ani ve snu by mě nenapadlo, jak dobře. Původně 
jsem sem šla s úplně opačným úmyslem, tedy ukončit 
celou tu komedii. Ale tohle je mnohem, mnohem lepší. 
Cítím se šťastně. Tak moc, jako už dlouho ne. 

To asi to kouzlo májové noci… Svou atmosférou 
podněcuje a svým tichým hlasem vybízí. A svolává 
osamělé duše, aby byly spolu a šťastné. 

Barbora Larischová

Když je nakonec všechno jinak...

Když za sebou zavíráme dveře, odbíjejí hodiny 
na kostelní věži tři čtvrtě na dvě. Jako mávnutím 
kouzelného proutku je město ztichlé a měsíc na nás 
občas vykoukne zpod hustých mraků. Na to, že je květen, 
je podivně zima, ačkoliv je to teď z části způsobené tím, 
že je noc. 

Podíváme se na sebe a trošku kývnu hlavou, 
abych ho ujistila o tom, že to myslím zcela vážně. Možná 
i proto, abych o tom ujistila sama sebe. Nechce se mi do 
toho. Zcela upřímně se mi do toho nechce. Jenže mi moje 
morálka nebo svědomí, říkejte si tomu, jak chcete, 
nedovolí teď vycouvat. Vydáváme se vpravo směrem 
k rybníku. 

Jak tak mlčky kráčíme těsně vedle sebe, cítím 
mírné napětí. Letmo na něj pohlédnu a vidím, že to cítí 
taky. Tisknu ruce v pěst. To je maximum, co teď můžu 
udělat. Ještě chvíli to bude nepříjemné, ale za pár minut 
už to bude lepší. Nebo v to aspoň doufám. 

Zastavujeme se u polorozpadlé zídky a sedáme si 
na opěradlo lavičky, která před ní stojí. Nahrbím se 
a koleny si stisknu dlaně. Jednak proto, že je mi zima, ale 
hlavně proto, že jsem nervózní. On si ten druhý důvod 
zřejmě neuvědomuje a bere moje ruce do dlaní, aby je 
zahřál. Dělává to často. Prokazuje mi tím službu. 
V zimních měsících jsem mívala prsty zkřehlé tak moc, 
že nebýt jeho, nemohla bych hrát. Teď je to ale jedna 
z nejhorších věcí, co mohl udělat. Na pár vteřin mi bere 
slova z úst. Umím se soustředit jen na své dlaně a zběsile 
bušící srdce. 

„Co se děje?“ ptá se asi víc nahlas, než by se 
vzhledem k atmosféře hodilo ve chvíli, kdy ticho začíná 
být nepříjemné. 

„Mám otázku,“ rozhoupávám se pomalu, „a byla 
bych ráda, kdybys odpověděl opravdu upřímně.“ 
Nadechuje se, aby něco řekl, ale nenechávám ho. 
„Protože už to prostě potřebuju vědět. To, co je teď, mě 
nehorázně ničí.“ 

Mlčí. Přemýšlí. Zřejmě neví, co říct, a zřejmě ho 
náš nevyjasněný vztah trápí stejně jako mě. 

Je to už nějakou dobu, co se náš vzájemný postoj 
jaksi změnil. Těžko říct, co byl ten pomyslný spouštěcí 
impulz, asi bych neuměla určit ten okamžik, od kterého 
to začalo být jiné. V záplavě společných zážitku 
z koncertů a zkoušek se mi jednotlivé vzpomínky slévají 
v jeden úžasný celek. 
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3. Did you try any unusual food? What was the one 
you liked the most?
· Frida: Not really. We have quite similar food and 

I had tasted it all before. But their holiday food – 
I must say – is so boring! I can't believe they eat 
the same sausages and eggs every single holiday. 
Don't they get sick of it? That was surprising, and 
also made me appreciate that in Norway we have 
variation, hehe. 

· Inés: Yes! I tried some typical „fika sweets“, the 
one I liked the most was the chocolateball, but the 
princess cake was great too.

4. What was your favourite activity? And which one 
was a bit difficult for you?
· Frida: The funnist activity must have been the 

competitions we had on Billingen. I had 
an amazing group (with Klara and Michela<3) 
and it was exciting and challenging. The activity 
that was difficult for me was definitely the high 
rope course in the climbing park. I had done it 
once before and I remembered it as not scary 
at all. I got up there and with every breath I took 
I just wanted to get down. I was proud of myself 
when I made it but oh never again. 

· Inés: The activities in the high trees in Häbo were 
my favourites, I was afraid but I did it. To climb 
the mountain was a little difficult for me, I finished 
quite tired but I loved the views.

· Hugo: I really enjoyed the zipline, it was so much 
fun. I'm not really sure which one I found difficult.

Klára Adamopulosová

1. How did you feel before the mobility? Had you 
been in contact with your host family before the 
mobility?
· Frida: Before the mobility I was a bit nervous, 

because I'm an anxious person that never leaves 
my mom, hehe.. I was also excited and had been 
looking forward to it for over 100 days (I counted 
down). The host I stayed at, she had already been 
at my place when the mobility was in Norway, so 
I knew her! That was really relaxing for me, since 
I was nervous. 

· Inés: I was kind of nervous and excited at the 
same time. I thought that maybe the Swedish and 
the Norwegian will be shy but when I arrived 
I saw that it was just the opposite, everybody was 
really kind. Yes, I had already been in contact 
with my host, Alva, and now we are still 
in contact.

2. Was there anything that surprised you when it 
came to the lifestyle of Swedish people?
· Frida: Well, yes. I thought Swedish people lived 

just like me – and they almost do – but their bread 
was so white! I am used to the darker bread here 
in Norway. Of course, that depends on what the 
family prefers. I must mention, the prices were so 
good! It was so cheap, it was one third of what the 
price would've been here in Norway.

· Inés: As I said in the first answer, the Swedish 
people were really kind, but I saw many times the 
„personal space“ in the public transport.

Poslední modlidba - projekt končí, přátelství pokračuje

Vrátili jsme se ze Švédska, z poslední lokality, kam nás zavedl projekt ERASMUS+. 
A právě na zážitky spojené s tímto projektem jsme se zeptali jeho účastníků.



5. Can you tell us a moment that is really worth 
remembering?
· Frida: When we were grilling in the park, playing 

Never have I ever and eating cake, just talking 
and bonding. I loved it! That's when I realized that 
we are all so similar! (and that the Czech girls like 
to party ☺) 
Also when we said goodbye; so emotional and 
rememorable! I miss the people sooo much and 
the week went so fast! How can a group of 30 
people become best friends so fast? <3

· Inés: One moment that I will always remember is 
the moment of the „goodbye“. Everybody was 
crying but it was because of how happy we had 
been during the week, meeting new people and 
sharing amazing experiences together. That 
moment represented well what the Erasmus 
project has been for us.

· Hugo: To be honest, the whole week. Everything 
from doing the groupwork to the activities we did 
in the evenings, such as barbecueing or playing 
laserdome. Even the small things – just walking 
around the town with my new-found friend, 
Michaela, and having just normal conversations. 
So I can't really choose a specific memory, I will 
remember everything and everyone.

6. Can you compare your country to Sweden? How 
is it different?
· Frida: In Norway we are really proud of our 

country – in Sweden they're not. On our national 
day (17th of May), we march and wear our 
national costumes, as well as we celebrate with 
„fika“, food and champagne. We hold speeches 
and listen to orchestras – we really honour our 
country! In Sweden they work and have a normal 
day. But in comparison, we are alike. We eat the 
same food, have almost the same weather 
(depending on north and south though), the 
moose is really important to both of us, and we 
have the same type of government.  

·

       Inés: I saw many differences since we arrived: The 
landscape was really different from Valencia, there 
weren't high buildings, the houses were really 
beautiful. Of course the temperature and the times 
to eat were different too, the weather was colder 
and we ate earlier, but I prefer that! I really liked 
the education system: The public transport and 
the computers are free for the students, for  
example. They also get paid only for going to 
school hahaha. And another thing that I saw was 
the importance of the young people´s opinion.

3. Were you well-packed or was there a moment 
when you thought: ,,Oh, I wish I would have 
brought..”?
· Frida: Yes, I wish I had brought shorts. Not to 

wear at school or anything – but to wear as we 
were climbing in the park or when I worked 
out. Other than that, I had overpacked as hell 
�. 

· Inés: I forgot to bring my hair brush, but Alva 
lend me one.
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ZAJÍMAVOST

Dnes si povíme něco o živočichu žijícím na ostrově 
Zanzibar, což vyplývá i z jeho názvu. Jedná se o 
endemickou opici, která se podle IUCN řadí mezi 
ohrožené druhy. Co se týče jejího vzhledu, má malou 
hlavu, dlouhý krk, končetiny a ocas. Na hlavě má 
chocholku bílých chlupů, která tvoří korunku. Je výrazně 
zbarvená do červenohněda, i když některé části těla mají 
černou barvu (například předloktí nebo obličej). Samci 
jsou o trochu větší než samice a mají kratší, ale silnější 
ocas. Samci mohou vážit až 12 kg a samice dosahují 
váhy okolo 10 kg. 
� Většinu svého života tráví gueréza v korunách 
stromů. K tomu je velmi dobře přizpůsobena. Díky svým 
dlouhým zadním končetinám může dělat velké skoky, 
dlouhý ocas slouží k udržování rovnováhy a její prsty 
tvoří jakýsi hák, kterým se může držet za větve. Guerézy 
jsou velmi společenské – žijí ve skupinách tvořených 30 
až 50 jedinci. V tlupě žijí hlavně samice s mláďaty. 
Zajímavostí ale je, že v jedné skupině mohou žít až 
4 samci, kteří mezi sebou mají „přátelské vztahy“ 
a společnými silami brání celou tlupu. Největší 
nebezpečí pro guerézy na Zanzibaru představují draví 
ptáci. Donedávna mezi jejich predátory patřil také 
levhart africký, který je ale v současnosti nejspíš na 
tomto ostrově již vyhuben. Guerézy v zajetí jsou 
schopny se dožít až 23 let – ve volné přírodě je to bohužel 
zhruba o polovinu méně. 

�

Gueréza zanzibarská

Jejich jídelníček tvoří hlavně listy, ale občas požírají 
i květy, nezralé ovoce, nebo dokonce mrtvé dřevo. Zralé 
ovoce však nejí, protože jejich žaludek není schopen 
strávit cukry nacházející se v plodech.
� Samice obvykle rodí jedno mládě co dva roky. Po 
narození mláděte se o něj většinou stará více samic 
z jedné tlupy. Úmrtnost mladých jedinců je poměrně 
vysoká. Možná je to i z toho důvodu, že pokud se k tlupě 
připojí nový samec, občas se stane, že několik mláďat 
zabije, aby mohl se samicí mít brzo své vlastní. 
� Guerézy mají 2 druhy varovných signálů – jeden 
pro útok ze země a druhý pro útok ze vzduchu. Jedno 
z největších nebezpečí pro ně představuje člověk. Počty 
gueréz klesají poměrně rychle, a to kvůli úbytku lesů, 
nelegální těžbě dřeva a výrobě dřevěného uhlí. Dále je to 
kvůli úmrtnosti na silnících – na nich ročně zahyne 18 až 
26 gueréz. Dalšími příčinami nízkého počtu jsou lov nebo 
turismus. Někteří jedinci jsou tak zvyklí na lidi, že jim 
sedají na hlavy a loudí o jídlo. A vzhledem k tomu, že tyto 
opice jsou velmi náchylné k různým lidským nemocem, 
zvyšuje se v přímém kontaktu riziko přenosu z lidí na 
guerézy. Tyto opice patří mezi ohrožené druhy a staly se 
vlajkových druhem ochrany přírody na Zanzibaru.

Klára Adamopulosová
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FILM

Life sentence

V tomto čísle bych vám ráda přiblížila (zase) jeden 
z mých oblíbených seriálů s názvem Life sentence. Jedná 
se o americký seriál, jehož první řada zahájila začátkem 
března tohoto roku. Hlavní roli zde ztvárňuje Lucy Hale, 
kterou můžete znát například ze známé série Pretty little 
liars (Prolhané krásky) nebo z právě do kin uvedeného 
filmu Truth or Dare.
� Hlavní hrdince Stelle byla ještě jako dítěti 
diagnostikována nevyléčitelná forma rakoviny, takže 
většinu svého času strávila na nemocničním lůžku. Když 
dostala možnost vyjít z nemocnice ven a na léčbu (nebo 
spíše zpomalení nemoci) pouze docházet, rozhodla se, že 
ze zbytku svého krátkého života vytěží co nejvíce a bude 
žít každou minutou. 
� Jejím velkým snem bylo podívat se do Paříže, 
a i když to pro Stellinu rodinu po všech těch účtech za 
léčebné výlohy nebylo jednoduché, rozhodli se jí tento 
sen splnit. A tak se sama vydala do Paříže, rozhodnutá 
pořádně si to užít.

�  

9

Jak je známo, Paříž je městem lásky, a jak už to tak bývá, 
Stella zde narazila (doslova) na tu svou osudovou. Věci 
nabraly rychlé tempo a Stelle bylo jasné, že své nově 
objevené lásce Wesovi bude muset říct pravdu. Přes 
všechny její obavy, že ji po tomto zjištění opustí, s ní 
Wes zůstal, a dokonce ji požádal o ruku. A tak se po 
půlroce setkávání stali manželi. 
� Všechno klapalo tak, jak mělo. Tedy tak, jak to 
klapat může, když ani nevíte, kolik času vám zbývá. To 
všechno se ale pro Stellu a Wese ve vteřině změnilo, 
když si je zavolala její doktorka, aby jim oznámila, že je 
Stella vyléčená. 
� Jak to bude dál? Zjistí Stella, že její rodina 
nebyla vždy tak šťastná, jak se tvářila? Nebo dokonce, 
že Wes není tou osudovou láskou? 
� Doporučuji tento seriál začít sledovat, protože 
mě velice zaujal a neznám žádný jiný s takovým 
námětem.

   

   

   

   

   



HUDBA

Na švédskou legendu se nezapomíná!

� Jen před pár dny, konkrétně 20. dubna náš svět 
opustil obrovský talent. Tim Bergling, nám známý spíše 
jako Avicii, za sebou nechal spoustu kvalitní a jedinečné 
tvorby. Tento článek bych tedy chtěla věnovat jemu, 
abychom si ho mohli připomenout a hlavně aby jeho 
hudba utkvěla v našich myslích i srdcích.
� Tim se narodil ve švédském Stockholmu a 
odmala měl citové pouto k hudbě. Od svých šestnácti let 
začal na internet vkládat své remixy. Na scéně se jakožto 
DJ objevil roku 2008 v pouhých osmnácti letech. O dva 
roky později začal spolupracovat s dalšími lidmi, kteří se 
věnovali stejnému zájmu. Byli to například DJ Tiësto 
nebo Sebastian Ingrosso. Jeho průlomová skladba 
Levels si poté podmanila skoro celý svět.
� Na své konto si DJ připisoval k roku 2017 pět 
úspěšných alb a známé hity, které ho proslavily, jako 
například Wake me up, Waiting for love, Hey brother 
nebo Levels. Přitom spolupracoval s velkými jmény, 
jako jsou Davig Guetta, Robbie Williams, Rita Ora, 
Coldplay a mnoho dalších, protože Avicii zkrátka 
nepřestával svým talentem ohromovat jak náš, tak 
hollywoodský svět. Nebál se ani spolupráce s Coca-
colou, pro kterou stvořil legendární celosvětově známý 
kousek se jménem Taste the feeling. Reklamu na coca-
colu bez této „hymny“ už si umí málokdo představit, 
jelikož se stala její neodmyslitelnou součástí.

� A proč zrovna Avicii? Inspiraci umělec čerpal  
v buddhismu – Avīci  je  tot iž nejnižší  úroveň 
buddhistického pekla. Poté jen musel přidat na konec 
jedno i. On sám se k uvedenému vyjádřil takto: „Když 
jsem začínal, byl jsem Avici s jedním i, ale na MySpace 
bylo toto jméno již zabrané. Proto ty dvě i.“
� Od roku 2016 přestal Avicii kvůli zdravotním 
problémům s živým provedením hudby, ale nechtěl být 
zapomenut a měl stále pár es v rukávu. Proto se 
přestěhoval do studia, kde pokračoval s tvořením dalších 
dech beroucích kousků, jako Without You.
� A co dělal, když se zrovna nevěnoval hudbě? Tim 
spolu se svým týmem založil charitu, jež se jmenovala 
House for Hunger, a ta se soustředila na globální problém 
hladomoru. Vždy totiž říkával, že je důležité dát také něco 
zpět a nabídnout pomocnou ruku, pokud to je alespoň 
trochu možné.
� Já osobně si myslím, že Avicii nám toho mohl 
s jeho talentem nabídnout ještě mnohem více a v pouhých 
28 letech odejít pro něj – ani pro nás – zkrátka nebylo fér. I 
těsně před smrtí pracoval stále na svém novém albu, které 
je podle slov blízkých, jež ho už slyšeli, to nejlepší, co kdy 
vytvořil. Je tedy jen otázkou času, zda se ještě tato tvorba 
dostane do světa. Každopádně doufám, že na tuto 
švédskou legendu nikdy nezapomeneme!

�

Avicii byl Mozartem elektronické hudby,“ vyjádřil se k tragédii nizozemský DJ Armin van Buuren.

Tipy do playlistu:

Without you          Waiting for love
Lonely together       So much better
Addicted to you      Taste the feeling
Somewhere in Stockholm     The nights

Michaela Thomasová
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Jáhlové karbanátky

  Jáhly, tato vysoce výživná bezlepková potravina se získává odstraněním svrchní obalové vrstvy 

prosa setého. Z minerálních látek v nich najdeme hořčík, draslík, fosfor, křemík, měď, železo a zinek, 

z vitamínů pak B1 a B2. Někdo by se možná zalekl vyššího množství sacharidů, přítomná vláknina však 

snižuje výsledný glykemický index. Jáhly jsou pro naše tělo velice lehce stravitelné. Připravit si je 

můžete jak na sladko, tak i naslano.

Postup: 
� Nejdříve si připravíme salát z celeru. Celer a jablko očistíme a nastrouháme najemno na 
mandolíně. Pokud nemáte mandolínu, nakrájejte celer i jablko na co nejtenčí nudličky. K celeru přidejte 
všechny ostatní ingredience, tedy olej, citronovou šťávu, sůl, pepř, majonézu a zakysanou smetanu. Vše 
důkladně promíchejte a dejte odležet do lednice minimálně na jednu hodinu. 
� Uvařte jáhly podle návodu, většinou jejich vaření netrvá déle než 20 minut. Zatímco se jáhly vaří, 
nakrájejte si na tenké proužky špenát a jarní cibulku. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte jarní cibulku 
a špenát, dochuťte solí a pepřem a poduste, dokud nebude listový špenát spařený. Do připravené směsi 
přidejte uvařené jáhly a nechejte vše vychladnout. 
� Z vychladlé směsi tvoříme karbanátky, které smažíme na vrstvě rostlinného oleje z každé strany 
asi 2 minuty. Podáváme s celerovým salátem.

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  

Připravte si:    

ź 100 g jáhel
ź 2 jarní cibulky
ź listový špenát 
ź sůl, pepř 
ź rostlinný olej 

ź Na salát:
ź 1 celá bulva celeru
ź 1 zelené jablko
ź 2 lžíce citronové šťávy
ź 2 lžíce majonézy 
ź 3 lžíce rostlinného oleje
ź zakysanou smetanu 



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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