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Co nám o sobě prozradila naše 
zahraniční lektorka Fruhar Safa?

1) Can you compare life in the Czech Republic 
to the one in the US?

 For me, coming from a state like California and 
a city like San Francisco, life in Opava has been 
comparatively different. That doesn't mean that all 
Americans experience the same differences as me, since 
the US is such a large country and everyone has a different 
experience of the country. I have friends from the US who 
are also living in the Czech Republic, and life for them 
hasn't changed at all. 
 However with my experience it´s a bit different, 
because I come from a very populated and diverse region 
of the US. Life in San Francisco is super fast-paced and 
busy, while life in the Czech Republic, especially in Opava, 
is all about balance. It feels slower and easier, and I've had 
so much more time to myself. Back in the States, I felt like 
I was always on the go, trying to get somewhere, while 
sitting in excruciatingly long traffic congestions. In Opava, 
I walk everywhere, and everything is so accessible to me. 
 However, the thing I miss about San Francisco is 
the constant excitement of my city. There is always 
something to do, from street festivals, concerts, weekly 
food trucks events, sports game, protests, to a variety 
of different foods to explore. Opava has been lacking in this 
sense. Although I appreciate the calm and peace of this city, 
I've found myself getting bored sometimes because of the 
lifestyle I was so used to in San Francisco. 

2) What is the most delicious Czech meal you've 
tasted?

 Ok,I feel pretty bad for this but I'm really not a big 
fan of dishes with a lot of meat. Before coming here I was 
transitioning into becoming vegetarian, so I was hoping 
that I could find some traditional dishes with vegetarian 
options. The meat combined with the gravy feels so heavy 
on my stomach, so I've had a really hard time finding Czech 
dishes that I like. However I do really like Česnečka (garlic 
soup). This sounds weird but I'm a big fan of soups, and 
the way Czechs prepare their garlic soup is definitely my 
favorite. I also love the pastries and desserts like palačinky, 
medovnik, and the many assortments of Christmas cookies 
I had. 

3) What did you think about Czech culture and society 
in general?
  
 I would say Czech culture and society might be hard 
to understand unless you live in the country and really get 
to know the people. As an American, we are used to smiling 
a lot, even at strangers, as well as just being very social and 
talkative. That's something that is not present in most 
Czech people. They have to know the person before they 
can become social. Czech people are also very direct, they 
don't try to sugarcoat what they are saying. This is 
something I've really appreciated and learned to become 
more direct myself. In the States we say things without 
trying to hurt someone's feeling but then it's just not 
effective in getting things done. I'm not saying Czech 
people enjoy hurting other people's feelings but that they're 
more honest about what they want and I respect that a lot. 
 One thing that really shocked me was the Czech 
Easter traditions, which is very uncommon for non-Czech 
people. I wasn't aware of it before coming here, so when 
Czechs started telling me about these traditions I was a little 
hesitant about it all. However, after learning the reasoning 
behind why females are whipped, it makes a lot more sense. 
Even though I appreciate the history and culture of it, 
I personally would still not be too keen on someone doing 
that to me. 



ROZHOVOR

4

4) Did this stay in our country help you with your studies?

 Absolutely! I have studied International Relations so for me living in a country is such an important part of really 
understanding the dynamics of that country's history, politics, and culture. I knew very little about the Czech Republic 
before coming to live here, so I'm really glad I got to understand the country from the local people rather than from 
a textbook. The history of the country and how it has influenced present day politics and social culture has been very 
interesting to experience, and it is knowledge that I could use in my future studies. 

5) Is there something that annoys you about the Czech Republic?

 Yes! Those train delays. I have yet to catch a train to Prague on time since I've lived here. 
 Also, I complain about this a lot, but seriously winter was brutally cold here. You can't blame me though, coming 
from California the lowest temperature we will experience is probably 15 degrees celsius. 

6) How did you enjoy the teaching at our school and what did you think about the students?

 If I could name one thing I absolutely loved about my time here it is the time I got to spend teaching the wonderful 
and bright students of Slezske gymnazium. I adore everyone here! I've learned so much from everyone and I'm going 
to cherish that forever. 

Michaela Thomasová
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Projekt Erasmus+ na Slezském gymnáziu končí ... 
přátelství a zážitky žijí dál

 V červnu proběhly poslední dvě aktivity sdílené v rámci našeho projektu. Jednalo se o propagaci zdravého 
a ekologického transportu v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, kdy byli žáci SGO vyzváni, aby dorazili 
5. června do školy raději na kole než obvyklejšími prostředky, jako jsou autobus, vlak, či dokonce automobil. Další 
průběžnou kreativní aktivitou je tvorba neobvyklých značek a labelů souvisejících s environmentální problematikou. 
S výstupy této aktivity vás seznámíme v zářijovém čísle časopisu.

  Jak již avizuje nadpis článku, 
projekt se pomalu chýlí ke konci. 
Nezaškodí tedy malý přehled. 
Projektové aktivity byly rozprostřeny 
přes dva školní roky (2016–17 
a 2017–18).  Během této doby 
proběhla 4 partnerská setkání, a to 
v tomto pořadí: Opava (listopad 
2016), Valencie (březen 2017), 
Mo i Rana (září 2017) a Skövde 
(duben 2018). Celkem 18 žáků 
dostalo možnost vycestovat na 8–10 
dní do jednoho z partnerských měst. 
Na organizaci opavské mobility, 
stejně jako na celé řadě projektových 
aktivit a soutěží, se podílely desítky 
dalších. 
  Z  t é m ě ř  4 0  a k c í 
organizovaných mezi mobilitami 
jmenujme alespoň ty nejdůležitější: 
soutěže v překladu a v kreativním 
psaní, fotografická soutěž, studentská 
anketa v projektových jazycích, 

spolupráce se školami nižších stupňů, přednášky o životě moderního Španělska, besedy s účastníky mobilit, dva 
projektové dny věnované udržitelnému rozvoji, sběr obtížně recyklovatelných materiálů, mezinárodní herbář, 
zpracování videopozvánek a animací rozvíjejících témata projektu ... a mnoho dalších.
 Děkujeme touto cestou každému, kdo se na některé aktivitě podílel nebo svou prací přispěl k perfektně zvládnuté 
opavské partnerské návštěvě. Vážíme si vašeho zájmu a energie, kterou jste museli vynaložit.
A jak se žáci Slezského gymnázia s odstupem dívají na příležitost být přímo u toho? Vzhledem k tomu, že každý účastník 
mobility měl po návratu za úkol napsat zamyšlení na téma Já a evropanství, máme k dispozici celou řadu dojmů. 
Účastníci si mohli vybrat, zda zamyšlení zpracují v češtině či v cizím jazyce. Podívejme se na výběr těch 
nejzajímavějších komentářů:
„Často se (...) všechno velmi lišilo od zvyků, které máme v České republice. Jídlo bylo pálivější, podnebí studenější a z řeči se 
občas nedalo pochytit jediné slovo. Ačkoliv se všechno zdálo cizí, někde pod všemi odlišnostmi a rozdíly bylo pořád to „něco“, 
co všechny Evropany spojuje.“
„… I když je každá země specifická, nelze se ubránit vlivu globalizace. Poznávání jiných kultur a jazyků, jiných zvyků a názorů, to pomáhá lidem růst.“
„Existuje mnoho projektů, které propojují lidi různých národností, ras a náboženství. Jedním z takových je i Erasmus. Jsem 
vděčná, že jsem se díky němu mohla účastnit švédské mobility. Byl to týden, který smazal tisícikilometrovou vzdálenost mezi 
mladými lidmi, kteří pocházejí z odlišných podmínek a mluví odlišným jazykem.“
„The European Union is not just a political organization to defend our interests, as someone might think! It helps us to fulfill 
our dreams, strives for balance between countries, and maintains peaceful harmony between them.“
„There are a lot of wars, misfortunes and misery in today's world. That's why we have to stay together, tolerate and help 
each other.“

ERASMUS +
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„I am very grateful that I could be part of this project (...). I have met many new friends not only from Sweden, but also from 
Norway and Spain. I will never forget our shared moments. We were at least for a moment like a big family, the European 
family.“
„ ... there are many differences between european countries and as a person who loves to travel I can say that I'm looking 
forward to exploring new countries, because travelling is the only thing you buy that makes you richer.“
„I met so many people during this mobility, starting with my host Beata and her amazing family. They made sure that I had 
everything I needed and they made me feel like home. (...) I could talk for hours about what this week in Sweden gave me, 
beacause it truly has been 
one of the best weeks in my 
life.“ 
“It's tea time in Britain, 
lunch time in Spain but 
dinner time in Sweden. All 
of this at the same time. I used 
this example to show you that 
Europe is a mix of many 
different countries with very 
different lifestyles. Each and 
every one of them being 
unique in their own way.”

“I had a chance to explore 
this beautiful country 
(Sweden) because of 
a project called Erasmus +. 
I never thought I would 
get in but I did! I'm still so 
h a p p y  a b o u t  t h a t . 
The opportunity means so 
much and I'm really glad 
that such projects exist 
and  are  ava i l ab le  to 
students. I believe we will 
always carry a little bit of 
Sweden in us since that expedition.” 
“I believe travelling means richness (not literally, who are we kidding?), richness in knowledge and respect. And that 
kind of wealth is the most important one.”
„ ... every country has their own traditions, own language, and other things. So, it seems we´re totally different but I think that 
deep inside, we´re all just humans. (...) even though we´re from „different worlds“, you can always find something in common, 
either it´s a hobby or something else.“
„The thing is that people in Czech Republic are always in rush, they cannot appreciate the nice things around them. In the morning, you see them running to work 
and school, totally tired and already angry. When you look at the people in Stockholm in the morning, you see a smile on their face. They´re sitting by the water and 
drinking coffee. That´s something I would like to see here, too.“
„ ... even if I don´t understand what a German says, and I don´t know how to speak Russian, I know we belong in the same 
place. And there is strenght in unity.“
„ ... není tomu tak dlouho, co bylo překročení hranic považováno za vzácnost, a někdo byl šťastný, pokud se mu to povedlo 
jednou za život. Dnes máme spoustu možností a já věřím, že je správné jich řádně využívat.“

„... vzdálenost mezi španělským městem Valencia a norským Mo i Rana je přes 4000 km, což 
napovídá, jak odlišné budou jejich přírodní podmínky a stejně tak denní režimy. Něco nás 
však spojovalo. Všichni jsme si jako svůj druhý cizí jazyk zvolili španělštinu. S tímto projektem 
se nám nabídla jedinečná možnost, a to využít tuto schopnost ve styku s rodilými mluvčími a 
dalšími teenagery.“
„Čím více jsme spolu komunikovali, tím větší byl pokrok, který jsme udělali a tím přirozeněji jsme se v jiném jazyce cítili.“

„Zjistili jsme, že odlišné zvyky jsou jen něco, co nás dělá zajímavějšími.“
„Co jsem se tedy naučila? Je velmi důležité znát své tradice a zvyklosti, co vás však obohatí nejvíce, je být otevřený novým 
příležitostem a nejen jich využívat, ale také je vyhledávat. Nic totiž pro člověka nepředstavuje tak efektivní učení jako 
vlastní zkušenost.“
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O kvalitě projektu svědčí také fakt, že byl v květnu 2018 oceněn Evropskou jazykovou cenou Label 2018, kterou 
získávají pouze nejlépe navržené a realizované projekty. Ocenění převezmou na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. Kamil Plaček a Ing. Milada Pazderníková dne 27. června 2018.
 Tento úspěch nás jen utvrdil v názoru, že by podobná aktivita neměla po dvou letech jen tak skončit. Byla podána 
nová žádost o financování našeho partnerství na další dva roky (2018–2020) – partnerské školy jsou tytéž, jen tématem 
projektu bude sport a dobrovolnická činnost. V současné době nevíme, zda bude návrh Evropskou komisí schválen, 
držíme si ale palce a doufáme, že spolupráce bude pokračovat. 

Mgr. Zdeňka Morcinková
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Dnes si povíme něco o delfínovci amazonském, který je známý také pod názvem inie amazonská. Zajímavé na něm 
je to, že jako delfín žije ve sladké vodě, a to v Jižní Americe v řekách Orinoko, Amazonka nebo v Araguaisko-Tocantinském 
říčním systému. Angličtina má pro tohoto živočicha výraz Pink dolphin neboli růžový delfín – to kvůli jeho zbarvení, které 
se mění od růžovošedé až po šedočernou. Delfínovec je považován za největší druh ze skupiny říčních delfínů. 
 Co se týče jeho délky, dorůstá kolem 2–2,5 metrů a může vážit až 140 kg (běžně se ale váha pohybuje kolem 
110 kg). Mezi samci a samicemi jsou viditelné rozdíly, protože samec je o 16 % delší než samice a až o 55 % těžší. Díky 
tomu tvoří tito delfínovci mezi zbytkem kytovců výjimku, u ostatních jsou samice většinou větší než samci. Oproti běžným 
delfínům má delfínovec širší ocasní ploutev. Kromě toho mu na zádech chybí hřbetní ploutev, ale má místo ní takový nízký 
hrb. Delfínovci žijí v poměrně zakalené vodě, a proto mají na nose hmatové vousky, které jim pomáhají orientovat se ve 
vodě a nahrazují zrak. Zrak je silně redukovaný, právě z důvodu života v neprůhledné vodě.
 Delfínovec amazonský žije hlavně samotářsky nebo v páru, pouze občas byla spatřena větší skupina delfínovců, 
kde jich bylo ale maximálně šest. Je jediným druhem říčního delfína, který je držen v zajetí – hlavně v USA, Venezuele 
a Evropě. Je ale velmi obtížné (a nemožné) vytrénovat tyto tvory, a proto jich hodně bohužel v zajetí umírá. V přírodě pro ně 
největší hrozbu představuje lov, ztráta biotopu nebo zapletení do rybářských sítí. Mezi jejich nepřátele patří hlavně 
kajmani, jaguáři a hadi. Mohou se dožít až 30 let.
 Živí se hlavně rybami a jejich jídelníček je velmi bohatý – zahrnuje až 53 různých druhů ryb – např.: sumce, piraně 
a tetry. Kromě ryb žerou taky říční želvy nebo sladkovodní kraby. Březost trvá asi 350 dní a mládě má po narození délku 
kolem 80 cm. Mláďata se většinou osamostatní během 2–3 let. Samice většinou rodí mezi květnem a červnem. 
 K delfínovcům amazonským se pojí několik příběhů z mytologie. Jeden z nich je například o tom, že během noci se 
delfínovci mění na muže, aby mohli svést ženy z místních vesnic. Druhý tvrdí, že pokud se rozhodnete jít si zaplavat a na 
delfínovce narazíte, odtáhne vás do podvodního magického města. Často je považováno za smůlu, když jim někdo ublíží, 
nebo je dokonce sní. Poslední zajímavost, která stojí za zmínku, je to, že delfínovci jsou velice inteligentní. Dokáží 
rozpoznat určité hrozby spojené s lidmi a umí se jim vyhnout.

Klára Adamopulosová

Delfínovec amazonský
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DEADPOOL 2

 Recenze tohoto posledního měsíce školního roku 2017/2018 se bude zaobírat známým americkým trhákem 
jménem Deadpool. Vzhledem k úspěchu prvního dílu jsme se konečně dočkali i druhého.
 Zatímco minule jsme dostali víceméně origin, kde jsme značnou část děje museli strávit s žoldákem Wadem 
Wilsonem a ne s Deadpoolem, teď je u kormidla od začátku červený superhrdina, co je sice hodně super, ale popravdě 
ne moc hrdina. Bohužel první půlhodinu se hraje zbytečně moc a možná i zbytečně dlouho na vážnou strunu a chvíli 
trvá, než s Deadpoolem zase začne být legrace. Netvrdím, že šlo o špatné rozhodnutí, a kdyby byla hlavní postava 
řekněme normální, nejspíš by to celé mohlo emocionálně docela chytře gradovat. Na druhou stranu vzhledem k tomu, 
že je to magor a že to lidi před i za kamerou dobře vědí, vyšumí celá snaha tvářit se vážně do další várky vtipů. 
 Tím hlavním hnacím motorem celého Deadpoola je ovšem pořád hlavně Deadpool. A jako u většiny „druhých 
dílů“, i tady platí, že se dělá to samé co minule, jen je toho mnohem víc. Ryan Reynolds stíhá zesměšňovat všechno od 
DC Universe přes Goonies (tady hlavně díky povedenému překladu), herecké kolegy, rasisty, vězeňský systém, 
pedofilní psychopaty i celou hollywoodskou mašinérii. A opět ze sebe sype hlášky a fóry takovou rychlostí, že nejspíš 
nestihnete pochytit všechno napoprvé. Šlape to skvěle a tvůrci si byli evidentně jisti tím, že na to fandové přijdou 
a tohle by jim ke spokojenosti asi stačilo, takže mohli utajit i poměrně hodně zvratů a nečekaných momentů, což 
potěší. A ty novinky, které se utajit nepokoušeli, se povedly taky. Cable je hodně vydařený drsňák a Domino si pro 
sebe vyzobala ty nejzábavnější akční scény z celého filmu. Oba jsou navíc od Deadpoola tak moc odlišní, že mu vůbec 
nešlapou do zelí. Místa pro všechny tři je tu dost. 
 Za mě vydařená komedie a doporučuji zhlédnout. Může to být fajn začátek prázdnin.

Michaela Schwarzová
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POVÍDKA

Kdybyste věděli...
Nehybně stojím a pozoruji rakev, která se pomalu spouští do nově vykopaného hrobu. Dešťové kapky mi 

hlučně pleskají o černý klobouk a v lodičkách s příliš vysokými podpatky cítím vlhkost. Hlavu mám mírně 
skloněnou, aby mi nikdo nemohl vidět do tváře a nevšiml si tak, že vůbec nepláču. 

Připadám si bezcitná. Obvykle jsem plakávala kvůli každé hlouposti, ale dnes, na pohřbu vlastního 
manžela, ze sebe nedokážu dostat ani jedinou slzu. V hloubi duše vím, proč tomu tak je. Jeho smrt pro mě byla 
spíš úlevou. Už mě unavovalo žít s někým, koho jsem ve skutečnosti nemilovala. Byla jsem jen zbytečně 
nešťastná. 

Cestičky kolem hrobů jsou celé rozbahněné, mezi přítomnými už se snad nenajde nikdo, jehož boty by 
zůstaly aspoň z části čisté. Někteří vystavují svou tvář dešti, kapky jim po obličeji stékají společně se slzami. Jiní 
mají hlavu skloněnou, schovávají se před nepřízní počasí i osudu. Jsem jedna z mála, kdo nepláče. 

Rakev s lehkým zaduněním klesá až na dno vykopaného hrobu. Svaly na rukou mužů, kteří ji pomalu 
spouštěli, se opět uvolňují. Už na dešti nevystavují svou krásu a vypracovanost. Opět se pokorně schovávají pod 
zvlhlé rukávy obleků. Jako by i ony chtěly uctít památku mého muže. A jako bych byla já ta jediná, kdo to 
nechce. 

Stojím přímo u vykopané díry. Upřeně se dívám na kýčovitě zdobené víko rakve a čekám, jestli se aspoň 
v téhle chvíli nějaká ta slza objeví. Ale jsem jako z kamene. Chladná, bezcitná. Jediná emoce, která ve mně je, je 
jen a pouze ta neskutečná úleva, díky které se mi chce spíše smát. 

Zvedám hlavu a zahledím se na oblohu. Mraky se překrývají, všechno je pochmurné. Jen na krátký 
okamžik slunce prosvítí skrz temnotu a má takovou sílu, že musím přivřít oči. Jeho jas, pronikající nepatrnou 
trhlinou, je z nějakého důvodu oslepující. Déšť mi kape do očí a na tváře. Plní úkol, který moje tělo nedokázalo. 
Nebe pláče místo mě. 

Při téhle myšlence mi lehce cuká koutek, ale snažím se ovládnout a s výrazem zhrzené vdovy o pár kroků 
ustupuji, čímž dávám ostatním lidem příležitost se naposledy rozloučit s ostatky jednoho muže, kterého jsem 
prý kdysi milovala. 

Rodina, přátelé a známí, všichni, kteří dnes přišli, se mlčky řadí do zástupu. Trpělivě postupují a čekají, až 
každý dostatečně vyjádří svou úctu. Jejich kroky pak vedou ke mně, potřesou mi rukou a vyjadřují svou 
soustrast. Je to jako gratulace k úmrtí. 

Tvářím se vážně. Skoro smutně. Tak moc, jak mi to jen mé herecké schopnosti dovolí. Cítím se jako 
podvodník. Jako zločinec, který se snaží nedat najevo svůj prohřešek. Ale prostě nemohu jinak. Už to nedokážu 
dál skrývat. Už ne. 

Když ke mně přichází manželův bratr, klopím oči k zemi. Slzy se mi do nich konečně vlévají. 
„Upřímnou soustrast,“ šeptá a hlas se mu zajíká. „Bratr tě skutečně miloval. Neznám nikoho, koho by kdy 

miloval víc a upřímněji. Měla jsi velké štěstí.“ 
Zvedám hlavu a pohlédnu mu do uslzených očí. Zračí se v nich bolest a smutek. Asi takový smutek 

a taková bolest, jakou jsem vídala ve svém odrazu v zrcadle den co den, týden co týden, rok co rok. 
Najednou cítím každou z modřin, která kdy byla na mém těle a kterou můj manžel způsobil. Jizvy od ran 

mě pálí a v hlavě mi vyvstává jediná myšlenka … „Kdybys jen věděl…“  
Chvíli mu hledím do očí v lehké naději, že aspoň tuší pravdu. Nenacházím v nich ani závan prozření. A tak 

se ve snaze jako vždy udržet svou roli zmůžu jen na zašeptání: „Já vím… Já vím.“ 
Barbora Larischová
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Dovolte, abych vám představila mezinárodní pěveckou 
soutěž Eurovision Song Contest (Velká Cena Eurovize). 
Jsem přesvědčena, že někteří z vás už o ní slyšeli, ale pro 
jistotu malinko nastíním, o co se v ní jedná, a prozradím 
i něco málo z historie.
 Evropa byla v padesátých letech rozervaná kvůli 
válce, a tak nezbylo nic jiného, než hledat způsoby, jak 
země přivést dohromady a vytvořit jakési spojení nebo 
snad i obnovit důvěru. Jedním z nápadů byl právě koncept 
dnešní Eurovize, kdy tvůrci čerpali již z existujících 
festivalů. Hlavní myšlenka spatřila světlo světa celkem 
brzo – mezinárodní pěvecká soutěž, která bude živě 
vysílána.
 Návrh byl schválen a přišla řada na samotnou 
realizaci. Bylo rozhodnuto o termínu a místě konání první 
Eurovize, což byl 24. květen 1956 ve švýcarském městě 
Lugano. Tehdy se zúčastnilo sedm zemí, každá se dvěma 
písněmi. Byl to první a poslední ročník, kdy země měly 
možnost zapsat dvě písně. V následující Eurovizi už 
každou zemi mohla zastupovat jen jedna písnička a tak to 
zůstalo až doposud. Historicky prvním vítězem soutěže se 
stalo právě Švýcarsko.
 Nyní se pojďme podívat na pravidla hostování 
a samotné soutěže. Zprvu Eurovizi hostilo Švýcarsko 
nebo Německo, později však bylo rozhodnuto, že další 
ročník se bude vždy konat ve vítězné zemi. První 
vystoupení vidíme v semifinále, které díkybohu není jen 
jedno (více Eurovize pro nás). Z toho šťastnější soutěžící 
postupují do finále, které už je opravdu jen jedno 
a velkolepé. Pravidla hlasování jsou jednoduchá. Hlasují 
jak diváci, tak odborná porota z každé země. Avšak není 
možno hlasovat pro soutěžícího z vlastního státu.

Samozřejmě vývoj techniky od roku 1956 do letoška udělal 
své, takže můžeme být vděční za opravdu kvalitní živý 
přenos, který nám pomáhá se skutečně vžít do atmosféry 
a fandit třeba jako u sportovního zápasu. A můžeme poznat 
různé země skrz hudbu.
 Česká republika se přidala k velkolepé akci až 
v roce 2007 a zatím ještě nedobyla první místo, i když letos 
k tomu byla velmi blízko.
 Eurovize 2018 se konala v krásném Lisabonu na 
západě Portugalska. Semifinále se uskutečnila ve dnech 
8. a 10. května, „Grand finále“ potom 12. května. Zemí, 
které se účastnily, bylo 43 a patřily mezi ně např. Kypr, 
Švýcarsko, Irsko, Švédsko, Belgie, Nizozemí, Izrael, ale 
i Austrálie a mnoho dalších. Vítězkou se stala Netta 
z Izraele se svou opravdu chytlavou písničkou Toy. Co je 
pro nás ale opravdu důležité, je výsledek, kterého dosáhl 
náš reprezentant Mikolas Josef. Vystupoval v prvním 
semifinále s písní Lie to me. A podal naprosto skvělý 
výkon, i přesto, že si při své první zkoušce způsobil zranění 
zad, když se snažil své číslo obohatit saltem. Tahle 
překážka ho ale nezastavila ani neodradila, a když 
postoupil do finále, salto opravdu zvládl na jedničku. Po 
bodování odborné poroty se držel pod desátým místem, ale 
co ho opravdu vystřelilo do výšin žebříčku, byly hlasy 
diváků. Ty ho dostaly na nádherné šesté místo, což je zatím 
pro Českou republiku nejlepší umístění vůbec.
 Osobně můžu říct, že Eurovize je opravdu skvělá 
záležitost a tento rok jsme ji prožívali naplno a o to více 
slavili Mikolasův výkon.

Michaela Thomasová
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Salát s hlívou ústřičnou 
Ingredience: 

- cibule 
- mrkev 

- hlíva ústřičná 
- sůl, pepř 

- sušené brusinky 
- čerstvý špenát, ledový salát

- dýňová semínka 
- olivový olej 

- balzamikový ocet 
- ztracené vejce k servírování 

Postup: 
1. Na olivovém oleji osmažte najemno nakrájenou cibuli. Přidejte nastrouhanou mrkev a na tenké plátky nakrájenou 
hlívu. Mírně podlijte vodou a vařte, dokud není hlíva měkká. Ochuťte solí a pepřem. Do hotové směsi přimíchejte 
brusinky a opražená slunečnicová semínka. 
2. Připravený základ nechte vychladnout. Po vychladnutí přidejte dvě lžíce balzamikového octa. 
3. Ledový salát a listy špenátu propláchněte a dejte do velké mísy. Ke směsi salátu přidejte upravenou hlívu. Vše důkladně 
promíchejte. 
4. Podávejte se ztraceným vejcem. Recept na něj najdete v jednom z předchozích čísel časopisu. 

Aneta Macolová 



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

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