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S V O B O D A  

S motivem svobody prolínající celé naše jarně-letní

číslo se mi spojil literární manifest futurismu

„Osvobozená slova“.

Ač jsou některé body manifestu obsahově velmi

problematické, nechám se pro nynější úvodník

inspirovat formou „osvobozených slov“ popírajících

zásady větné skladby. Jednoduše řečeno - čárky,

pořadí slov související s větnými členy, slovesa a

přídavná jména ať jsou pro tentokrát zapomenuty:
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M O N I K A  S E K E L O V Á
šéfredaktor časopisu

#prayforukraine
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Q & A  
 

Svoboda je pro mě důležitá,

neboť je to možnost

svobodně se rozhodovat a

projevovat se. Svoboda, ať už
poskytnutá rodiči či státem.

Sofie 

Každý si představí svobodu jinak. Někteří si představí svobodu tak, že nás mamka
nekomanduje, nebo že nás nechají volně mluvit, že zde nebudou žádné zákony.

Zkrátka bychom si dělali, co chtěli. 
Ale tohle je jiný svět. Krutější. Tady nejde o to, jestli nám mamka zakáže si koupit
poslední album Justina Biebera. Tady jde o to, že v mnohých státech se válčí. Náš

svět se boří a my hledíme na Tik Tok. 
Každý člověk by chtěl být osvobozen od něčeho, co nemá rád. Tak za to musíme

„bojovat”. 
Musíme začít sami sebou. Vstaňme z postele a pojďme něco dělat. Začněme se k

lidem chovat, jak se patří a třeba bude svět o něco lepší. Co my víme? 
Pro mě je svoboda tím, že se zde nediskriminuje na základě pleti, vzhledu, řeči, že

má každý člověk právo říct svůj názor. 
V některých zemích musí pracovat i osmileté děti, např. v Asii, a nikoho to

nezajímá. Mají právo na svobodu. Mají právo na dětství. 
Každý něco musí udělat, aby zajistil svou svobodu, i svobodu ostatních. 

Tohle pro mě není svoboda, když vidíme, jak se někteří lidé trápí. 
Chtěla bych, aby všichni byli svobodní.

Terka 4

https://www.zkratky.cz/Q+A/16283
https://www.zkratky.cz/Q+A/16283


To je velmi zajímavé téma. Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlela, a možná to

bude znít nepřirozeně nebo divně, či nenormálně, ale nikdy jsem prostě
neměla důvod se nad tímhle pozastavovat.

Když si všimnete, jaká je momentálně situace, tak to „proč” bychom se nad

tímhle měli zastavit a zamyslet se platí dvojnásob. Ano, určitě každý víte, že

momentálně probíhá válka na Ukrajině. Je to všude, na internetu v televizi a

lidi o tom mluví pořád. 

Svoboda znamená pro každého úplně něco jiného. Pro některé to znamená

život bez pravidel, přejí si dělat, co se jim zachce. Jiní zase svobodu vnímají

jako něco, čeho si váží a snaží se o ni nepřijít. 

Svoboda je něco, co mohou postrádat ti druzí. Zejména (a to musím zmínit)

neměli svobodu občané Československa před rokem 1989, kdy pak proběhla

sametová revoluce. Nyní v politice znamená svoboda možnost svobodně volit

zastupitele našeho státu. 

Já svobodu vnímám jako něco, co má určitě každý, akorát ji musí v sobě najít.

Myslím si, že každý si zaslouží svobodu, ale nesmí ji zneužívat, protože by o ni

mohl rychle přijít.

Nela
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student's life 

HORALSKÉ
OKÉNKO   

Teploty pomalu a jistě šplhají
k třicítce a ohlašují brzký
příchod velkých letních
prázdnin. Pojďme se však na
chvíli  zchladit a zavzpomínat
si na období sněhových
nadílek a s nimi spojené
lyžování. Redaktorka Linda
vám představí lyžařské
středisko v Rakousku.  

Do Rakouska, konkrétně do Nasfeldu,

jezdím nejen na lyže, ale i na jarní

prázdniny. 

Jezdívám tam s mojí mamkou, strejdou

a jeho dvěma syny. V Nasfeldu už jsem

byla tak pětkrát, znám to tam jako svoje

boty. 

Rakousko je pro mě pomalu jako doma,

ale to mi vůbec nevadí, protože to tam

mám moc ráda.

Výhody: Když jste tam před sezonou,

tak je tam méně lidí, což znamená,

že jsou i prázdnější sjezdovky a mně

se tak lyžuje líp.   

V Rakousku jsem byla lyžovat s mamkou,

strejdou a klukama už před sezonou, ale

s taťkou jsem tam byla o jarních

prázdninách, a to sezona zrovna byla.

Upřímně nevím, kdy je to lepší: obě

varianty mají své výhody i nevýhody.

6



Nevýhody: Když jste tam před

sezonou, nejedou všechny lanovky, a

to si myslím, je škoda, protože si to

tam nemůžete prohlédnout. Nám se

jednou dokonce stalo, že jsme jeli

sjezdovku a najednou tam byl

kousek nezarolbovaný a jen

zasněžený. 

      Taky tam nejsou skoro na nic fronty.

CESTA A UBYTOVÁNÍ

Teď už konečně o tom výletu s taťkou.

Náš výlet začal sedmihodinovou cestou,

která byla šíleně nudná a zdlouhavá. Já

totiž nenávidím cestování autem, jelikož

mi je skoro vždycky špatně. Když jsem

tuto cestu společně s taťkou přežila a

konečně jsme dojeli na místo, tak jsem

byla nadšená, protože jsem byla zase na

mém oblíbeném krásném místě. 

Jakmile jsme se rozkoukali, tak jsme se

šli ubytovat do Falkensteiner Hotel and

Spa Carinzia. Jak jsme vešli do tohoto

hotelu, bylo to něco krásného. Zvenku

nevypadal moc hezky, ale zevnitř

vypadal ohromně překrásně. Když jsme

dostali kartu od pokoje, tak jsme šli dát

nejdřív lyže do lyžárny a šli jsme si do

pokoje odpočinout. Na hotelu jsme také

měli překrásný bazén (pozn. já miluju

bazény). 
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LINDA 

LYŽOVÁNÍ 

 

Hned další den jsme šli lyžovat. 

V Nasfeldu je takové lyžovací středisko,

kde je spousta sjezdovek. Na ně se

můžeme dostat tak, že vyjedeme

lanovkou jménem „Millenium express“.

Ale nesmíme si zapomenout skipas,

který stojí na celý den pro dítě 36,50 €     

a pro dospělého 48,50 €. S taťkou jsme

lyžovali jen dva dny, sice jsme měli

lyžovat tři dny, ale ten třetí den jsem

dostala silnou rýmu a byla jsem

unavená, nebylo mi moc dobře. Tak

jsme se jen prošli a já jsem to tam

taťkovi mohla ukázat. 

ZAKONČENÍ VÝLETU 

 

Poslední den jsme se jen sbalili, zašli na

snídani a po snídani jsme už jeli domů:

takže byla přede mnou zase ta

sedmihodinová cesta.

Jak jsme přijeli domů, tak jsem si hned

udělala pro jistotu test na covid-19. Ten

bohužel vyšel pozitivně, takže jsem pak

byla týden v karanténě.

Tak takový závěr měl náš výlet do

Rakouska. 
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student's life 

To, že ukrajinština a čeština
spadají do slovanských jazyků,
asi každý ví. 
V jazyce, kultuře Čechů a
Ukrajinců bychom našli jak
podobnosti, tak také odlišnosti.
Jsme velmi rádi, že nám poskytl
rozhovor Mykhalio Vekliuk,
kterému v 8.B neřekne nikdo
jinak než Michal. 

JSME
SLOVANÉ! 

Michale, nejdříve by nás zajímalo, zda

se ti vůbec líbí tady u nás, v Česku? 

V ČR se mi líbí, už jsem navštívil

Pardubice, Prostějov a nyní jsem v

Ostravě.

Tak to jsme rády. Co ale říkáš na

češtinu? Mnozí ji považují za složitou?

Myslíš si to také? 

Ano, čeština je hodně složitá. Zatím čtu

a učím se slovíčka.

Baví tě učit se nový jazyk, češtinu?

Přece jen učení nebývá někdy

zábavné.

Čeština mne musí bavit, je sice podobná

ukrajinštině, ale i hodně složitá.

Které české slovo je podobné

ukrajinskému?

Hodně slov je podobných: pes, dobrý

den, rozumí, máma, táta, sestra… . 

Jaké české slovo ses naučil jako

první?

Moje první česká slova byly pozdravy.

9



student's life 

10

Přijde ti nějaké české slovo vtipné?

Popř.jaké?

Žádné české slovo mi nepřijde vtipné. 

Pokusil ses přečíst nějaký krátký

příběh či knihu v češtině?

První, co jsem četl v češtině, byl komiks.

Čtu české texty, ale čtu pomalu.

Kdyby sis mohl vybrat jakékoliv místo

v Ostravě, nebo v celé ČR, kam by ses

chtěl podívat?

Už na Ukrajině jsem myslel na návštěvu

Česka, ale nepřemýšlel jsem o

konkrétním místě.

Míchale, a co říkáš na naši školu? 

Líbí se ti? Mohl bys nám také 

přiblížit, v čem je to třeba jiné ve

škole na Ukrajině?

Škola se mi líbí hlavně proto, že se

nemusíme stěhovat na každou hodinu

do jiné učebny a že se ve škole

přezouváte. 

Když zrovna nejsi ve škole a nepiluješ

češtinu, co děláš ve svém volném

čase? Jaké máš koníčky? 

Doma na Ukrajině jsem hodně jezdil na

kole, hrál hry v mobilu. 

V Ostravě jezdím s ukrajinským

kamarádem po městě tramvají,

procházím se a poznávám nové okolí.

Zajímavé! 

Tímto děkujeme za rozhovor!

LINDA A SOFIE 



student's life 

Každý z nás má nějaký koníček,
který mu přináší radost. Naše
žákyně Domča Neplechová má
ze všeho nejradši tanec, jemuž
se aktivně věnuje. 
Jak se k tanci dostala a co se jí
v poslední době podařilo,
zjišťovala naše redaktorka
Linda. 

RADOST 
Z 

TANCE 

Ahoj Domi, já tě vítám u rozhovoru,

doufám, že si ho užiješ.

Takže začneme první otázkou: Co tě

přivedlo k tanci a proč jsi začala

tančit ?

Do tančení mě přihlásila mamka a jak

jsem tam postupem času chodila, tak

mě to bavilo víc a víc.

Od kolika let tančíš?

Já tančím od mých osmi let. Takže už

čtyři roky.

Kde vlastně tančíš a kolikrát týdně

tam docházíš?

Tančím v Akcent Ostrava, do kterého

docházím třikrát týdně. V pondělí máme

techniku, tam posilujeme a učíme se

držet rovnováhu. V úterý a čtvrtek máme

formaci a tam se učíme tančit. Když

máme např. dva týdny před soutěží, tak

zde musím docházet každý den, i o

víkendu.

Vyhrála jsi třeba nějaké soutěže?

Pokud ano, mohla bys nám říct jaké?

Ano, vyhrála jsem jednu soutěž jménem

Czech dance masters v Opavě, kdy jsem

se umístila na krásném prvním místě.

Jelikož to byla moje první velká soutěž,

tak jsem měla hrozně velkou trému, ale

nakonec to bylo skvělé a už se moc

těším na další.
11



12

Mohla bys nám o této soutěži, Czech

dance master, něco říct?

Tak já vám tedy řeknu, jak to probíhalo:

přišly jsme, připravily se, posvačily. Poté

jsme jen čekaly, až nás zavolají. Náš tým

se jmenoval Black teers v překladu

„černé slzy”. To je tak vše, co o tom mohu

povědět.

Já ti moc děkuji za rozhovor a držím

palce v dalších soutěžích. 

LINDA 



student's life 

„ROZBIJME" 
SI TĚLA!

Na světě je nepřeberné množství sportovních aktivit, kterými
můžete naplnit svůj volný čas. Stačí se jen kolem sebe pořádně
rozhlédnout. Naše redaktorka Terka vám dnes přiblíží sport aikido.

Někteří z vás možná znají sport jménem aikido. Kdo by nevěděl, je to bojový sport, ve

kterém využíváte sílu svého protivníka. Já sama už chodím do aikida asi tři roky,

společně s mojí kamarádkou, ale kvůli covidové situaci je již asi necelé dva roky zavřeno.

Což znamená, že se jen čeká, kdy se znovu otevře.

V aikidu, jako ve většině bojových sportů, sbíráte takové malé barevné proužky, které si

přišijete na pásek. Ty se nazývají kyu [kiju]. Abyste tyto barevné proužky získali, musíte

podstoupit zkoušku. Ta se dělá jednou nebo dvakrát do roka. 

První kyu, které můžete získat, je dvanácté. To je ze všech nejlehčí. Čím menší číslo, tím

větší obtížnost. Musíte se naučit různé techniky, umět je pojmenovat, zacházet s nástroji

a dělat správné pohyby. Když dokážete získat všechny kyu, můžete si pořídit barevný

pásek. Ale tím to nekončí. Barevných pásků je hodně. Základní pásek je bílý a nejlepší

pásek je černý - ten mají mistři.

Aikido, které navštěvuji, je ve sklepě polikliniky v Hrabůvce. Já vím, zní to divně, že je ve

sklepě polikliniky. Ale má to své plusy: když se někdo zraní, pomoc je tu hned.

První věc, co musíte udělat po příchodu na trénink, je převléknout se do úboru jménem

kimono. Hlavní je, abyste si správně zavázali pásek. Když se vám to nepovede, tak vám

trenér pomůže. 
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Trénink začíná tím, že se všichni žáci seřadí do dlouhé řady vedle sebe a před nimi je

trenér, který trénink vede. Ostatní trenéři si sednou opodál. Ukloní se vedoucímu trenérovi

a ten začne trénink. Já mám trénink hodinu a půl. Na začátku je rozcvička, která trvá tři

čtvrtě hodiny. Už po ní jsem vždy unavená. Pak nastává samotný trénink technik.

Většinou se rozdělíme do dvojic. Hlavní je, abychom byli výškově stejně, protože potom

by to moc nefungovalo. Trenéři nám předvedou danou techniku a my ji pak musíme také

zvládnout. Když se nepovede, ničemu to nevadí.

Jakmile trénink skončí, seřadíme se do stejné řady jako na začátku a stejnou úklonou se

rozloučíme. Trenér nám dá pokyn, abychom šli do šatny, a my tak uděláme. Pak jdeme

spokojeně domů.

To nejdůležitější je, abyste si dávali pozor na to, jak velkou sílu do techniky vkládáte.

Mohlo by se totiž stát něco nepěkného.

Samozřejmě to není jen o sportu: dobře se pobavíte a najdete nové přátele. Jediné, co asi

doporučuji, je promyslet si to pořádně a nejít tam sami: vemte si s sebou nějakého

kamaráda!

Tohle je ode mě ohledně aikida vše. Možná se na tréninku někdy potkáme! Kdo ví?

Bye!

14
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absolvovala kurz první pomoci, abych

mohla pracovat v tamní školce a jako

au-pair. Bez tohoto kurzu první pomoci

nemůžete pracovat s dětmi, ale ani je

hlídat, což u nás není podmínkou.

Studium v zahraničí i cestování všem

doporučuji. Člověk objeví, jak se žije v

jiných zemích, a může si přinést nový

pohled na život. I když v dnešní době je

to trochu jiné, mladší generace sledují

různé blogy, videa apod. Mají tak daleko

větší přehled, než jsme mívali my.

Jaký je rozdíl mezi studiem v ČR a

studiem v USA?

Oproti Americe máme obrovskou

výhodu, protože máme bezplatné

školství. V Americe je studium na

vysokých školách velmi drahé. Studenti

si často musí brát vysoké půjčky, které

splácejí léta po skončení vysoké školy.

Některé univerzity si mohou dovolit

navštěvovat pouze studenti z bohatých

rodin. Dokonce i naši kamarádi, které 

Rozvrhy, suplování a mnoho
dalšího má u nás ve škole na
starosti paní zástupkyně 
Mgr. Lucie Fialová. 
Jelikož tušíme, že život učitele
se neodehrává pouze za zdmi
školy, rozhodla se naše
redaktorka Eliška položit paní
zástupkyni pár otázek. 
O tom, co se dozvěděla, se
dočtete v tomto rozhovoru.  

Na webovkách školy jsem se dočetla,

že jste studovala i v zahraničí. Co vás

k tomu vedlo?

Na vysoké škole jsem dostala možnost

studovat ve Švédsku a neváhala jsem ani

chvilku ji využít. V Americe jsem pak

school life 

VE ŠKOLE
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„Studium v zahraničí
i  cestování všem
doporučuji .  Člověk
objeví ,  jak se ži je v
j iných zemích, a může
si přinést nový
pohled na život. . .  .“

jsme tam poznali a kteří mají dobré

finanční zajištění, zvažovali, kterou

univerzitu si mohou pro své děti dovolit

a kterou ne. Na druhou stranu je na

univerzitách kladen velký důraz na

mimoškolní aktivity, sportovci často

získají zajímavá stipendia (příspěvky na

školné).

Co vás baví na profesi učitelky?

Chtěla jste být učitelkou už v dětství

nebo jste měla jiné sny?

V dětství jsem spíše uvažovala o farmacii,

protože můj dědeček pracoval v lékárně.

Míchal různé masti a léčiva, ale dnes je

tato práce velmi rozdílná. Později jsem

zvažovala ekonomii, protože mě od

malička bavila 

matematika. Pro pedagogickou fakultu

jsem se rozhodla v podstatě až na

poslední chvíli. Práce s dětmi mě ale

velmi baví. Většinou učím mladší děti,

kdy mohu v hodinách střídat mnoho

aktivit a uplatnit svou kreativitu. Mám

radost z toho, že se děti nejen něco

naučily, ale zároveň je hodina bavila a

těší se, až se zase setkáme.

Co pro vás znamená vaše ocenění

pedagogická osobnost roku

2015/2016?

Myslím, že toto ocenění by si zasloužila

spousta pedagogů z naší školy. Obdivuji

nápady a energii, které žákům věnují.

 

„Většinou učím mladší
děti ,  kdy mohu v
hodinách střídat mnoho
aktivit  a uplatnit svou
kreativitu.“



„Mým cílem nebyla žádná
vysoká pozice, ale dělat
dobře práci,  kterou jsem
si vybrala.“

ELIŠKA 

Jste na sebe hrdá, že jste se dostala

až na pozici zástupkyně ředitele?

Mým cílem nebyla žádná vysoká pozice,

ale dělat dobře práci, kterou jsem si

vybrala. Pro pozici zástupkyně mě

oslovila paní ředitelka. Z předchozích let

jsem věděla, že se nám spolu skvěle

spolupracuje a taky jsem ráda

vyzkoušela něco nového. Navíc mě velmi

baví aktivně se podílet na směřování

školy.

Na školním profilu zmiňujete, že ráda

cestujete. Máte nějaká oblíbená

místa, která opakovaně

navštěvujete? Popř. kam byste se

jednou chtěla podívat?

Vždycky jsem ráda cestovala a

poznávala nová místa. Pro dovolenou

vybírám raději místa, kde jsem ještě

nebyla a můžu se těšit na to, co mě tam

asi čeká. Líbilo se mi např. v Portu, což je

okouzlující město v Portugalsku, nebo

také v Edinburghu, kde jsme potkali

úžasné místní obyvatele, kteří nás vtáhli

mezi sebe, abychom si s nimi zatančili

skotské tance.  

Poslední dobou mě to láká také do hor, 

kde načerpám novou energii. Přitahuje

mě spousta míst, např. Madeira, Korsika,

národní parky na západě USA,

Švýcarsko, Řím, Barcelona, ale i krásné

oblasti v Česku. Výhledově mám v plánu

navštívit např. Český ráj a České

Švýcarsko.

Také mne na vašem školním profilu

zaujal koníček Port de Bras - mohla

byste nám přiblížit, jak jste se k

tomuto cvičení dostala.

Port de Bras objevil můj manžel ve

fitcentru, kam jsme pravidelně chodili.

Toto cvičení pro mě představuje

úžasnou relaxaci. Je to v podstatě

plynulá sestava cviků, která vychází z

tanečních technik a baletních pozic a

která je doprovázená skvělou hudbou.

Velice Vám děkuji za rozhovor

Také děkuji za rozhovor, ať se Vám práce

v časopise stále tak daří. Vždy si ho ráda

přečtu.
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school life 

Školní rok se pomalu blíží ke konci, a tak velcí kamarádi  z 8.A
nezaháleli a připravili  si pro své malé kamarády z  1.A další
překvapení. 
A co konkrétně? To se dozvíte v tomto článku!

VESMÍRNÉ
MISE 

Dne 15. března jsme našim malým kamarádům

poslali dopisy, ve kterých jsme se s nimi pobavili a

taky jsme jim položili nějaké otázky. Nebylo to nějak

těžké, nezabralo to ani ne hodinu*. Paní učitelka

nám dala obálky a taky papír, na který jsme pak psali.

Na obálku jsme každý nakreslili obrázek s vesmírným

motivem. Někteří poslali i maličký dárek v podobě

vloženého obrázku. Nemohli jsme dopis napsat moc

dlouhý, protože by to pro prvňáčky mohlo být příliš

těžké. Dopisy jsme hodili do speciální poštovní

schránky a nechali jsme je odnést do první třídy. Po

několika dnech nám osmákům došly dopisy od

našich kamarádů s pozdravy a také s obrázky.

 

* Pozn.paní učitelky: Některým to zabralo i několik

dní. 
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V pondělí 11. dubna jsme se znovu setkali s našimi

kamarády. Tentokrát na Velikonoce jsme si pro ně v

naší třídě připravili barvení vajíček. Nejdřív se to jevilo

jako velmi dobrý nápad! Ale pravda je opakem. Vše

vysvětlím: Nachystali jsme si misky, vajíčka, špejle,

ubrusy, laky na nehty a vodu. Do misky se nalila voda,

kde se potom nakapaly laky na nehty. Vajíčko se dalo

na špejli a pomalu se ponořilo do vody s lakem - ale

tady nastal ten háček. Aby bylo vajíčko barevné celé,

muselo se v té vodě nějak otočit. Takže jsme použili

prsty, ale to byla chyba. Sice byla vajíčka nádherná,

ale podobně barevné byly i naše prsty. 

Když nastal konec barvení, prvňáci odešli s paní

učitelkou zpátky do třídy a na nás zbylo uklízení.

Nakonec za několik dní jsme vajíčka odnesli

prvňákům a musím říct, že byli šťastní!
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V pondělí 25.dubna jsme se znovu střetli s našimi prvňáky.

Tentokrát jsme s nimi dělali vesmírné pokusy. Nejdříve se celá

naše třída přemístila do přírodopisné učebny, kde jsme

připravili pomůcky na daný pokus. Nachystali jsme papír, na

kterém byl napsaný postup a také papír, kde byly napsané

věci, které budeme potřebovat. Nakonec jsme nachystali

samotné věci na uskutečnění pokusu, neboli PET láhev,

kypřící prášek, trychtýř, balónek a ocet. Když bylo vše

nachystané, přišli prvňáci. Sedli si k nám a pustili jsme jim

pohádku. Po dokoukání pohádky jsme se pustili do pokusu.

Nejdřív jsme vzali balónek a skrz trychtýř jsme do něj nasypali

kypřící prášek. Pak jsme vzali PET láhev a do ní jsme nalili

ocet. Když jsme měli ocet v láhvi, vzali jsme balónek s

práškem a opatrně jsme jej připevnili okolo hrdla láhve. Ujistili

jsme se, že je balónek pořádně připevněný, a otočili jsme ho

tak, aby prášek v něm spadl do „petky”. Díky tomu, že se

prášek smíchal s octem, nastalo to, že se balónek začal

nafukovat. 

Prvňáci byli nadšení! Některým z nás se to bohužel nepovedlo,

ale to ničemu nevadí!

 

 

TERKA
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game zone 

TOP 5
MOBILNÍCH

HER 
Naše redaktorka Nela
nezapomíná na mužské čtenáře
časopisu.
Tentokrát si připravila tipy na
pět nejlepších her pro kluky, a
zajisté nejen pro ně. 
Na chvíli  tedy odlož svůj mobil,
ať víš, co je teď v trendu v rámci
herního prostředí. 

Hry - to je něco, co miluje naprosto každý. Nemyslím tím deskové hry, jako jsou např.

Monopoly, Dostihy a sázky nebo např.Cink. 

Myslím hry, které si můžeme zahrát na mobilu, které nás baví a díky kterým na nich

strávíme denně několik hodin. Taky to většinou končí tím, že nejsme připraveni do školy

nebo nemáme domácí úkoly: vím, o čem mluvím, sama jsem obětí mobilních her. 

Dnes jsem si tu hlavně pro kluky, ale i pro některé holky připravila těch 5 nejlepších

mobilních her, co si můžete zahrát. 

POKEMON UNITE

Pokemon Unite bylo vydáno minulý rok,

2.července, a objevilo se poprvé na Nintendo

Switch. Já jsem velký milovník pokémonů, a

když tato hra vyšla, nemohla jsem se dočkat, až

bude konečně ke stažení na App Storu a taky na

Google Play.

21



Hra spočívá v tom, že máte jednoduchý úkol:

zneškodnit všechny hráče pomocí svých pokémonů,

které jste nasbírali a postupem času je zvyšovali na

vyšší a vyšší levely. Pokud máte Nintendo switch a

nebaví vás hrát jenom Pokemon Unite, tak jsou

samozřejmě i další pokémon „pokračování” jako

např. Pokemon shining pearl nebo Diamond

brilliant. Pokud Nintendo (stejně jako já) nemáte,

můžete vyzkoušet i další pokemon hry jako např.

Pokemon Go.

 

 

Hra, kterou hraji dodnes na tabletu, je stále trendem, přestože je

stará 10 let! Ano, její první vydání bylo 3. května roku 2012. Hra je

pouze o tom, jak uniknout policistovi, který se vás snaží chytit.

Během útěku sbíráte mince, různá písmenka, díky kterým plníte

questy: hlavní je mít co nejvyšší skóre, než vás policista chytí. Ve

hře můžete nalézt taky klíče, díky kterým odemykáte skiny, nebo

když o něco zakopnete, tak se můžete oživit a pokračovat dál v

útěku. Hra neztrácí na své popularitě: ve třídě ji hrajeme. Hra

prošla několika updaty. Také je spousty dalších podobných her,

které ji chtěly zkopírovat. I přes několik nových vylepšení neztrácí

svoje kouzlo.

 

 

SUBWAY SURFERS  

Roblox. Legendární hra, která existuje přes 16 let! Není člověk,

který by o něm aspoň neslyšel. Stejně jako Subway Surfers si

Roblox prošel několika hrami, které se ho snažily napodobit.

Pokud i přesto nevíte, co je Roblox, tak je to vlastně jeden úžasný

svět: místo, kde máte přes 2 000 miniher, mezi které patří Pet

simulator nebo Brookhaven. Zde si můžete také upravit vlastního

avatara, a to zcela zdarma. Když se vám po úpravě avatar nelíbí,

můžete si koupit robuxy a díky nim si pořídit lepší doplňky pro

svého avatara. Roblox má momentálně 150 milionů aktivních

hráčů po celém světě. V robloxu bylo zaznamenáno několik

falešných žádostí o „přátelství”, a v jednu dobu byl Roblox

považován za nebezpečnou hru. Ovšem potom se vrátil zpět, a byl

prohlášen za bezpečný.

ROBLOX  
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NELA 

PUBG MOBILE je snad moje nejoblíbenější hra v

kategorii „stříleček”. Ráda bych tu zařadila další: Call of

Duty, známý Fortnite (ale to jsou hry na PC, bohužel ne

na mobil). Ovšem jsem hodně ráda, že si mohu zahrát

PUBG MOBILE i na telefonu. 

V PUBG MOBILE není ani co vysvětlovat. Váš úkol je

zneškodnit všechny a vyhrát. Řekla bych, že v PUBG je

trochu méně krve než v Call of Duty, to ale zase nedělá z

PUBG nejhorší hru na světě. Je tam velmi dobrý výběr

zbraní, což se mi moc líbí. 

Hru bych doporučila lidem, kteří mají rádi střílečky, nebo

mají prostě vztek a potřebují ho ze sebe  (bezpečně)

vybít. 

PUBG MOBILE  

Hra od společnosti Supercell se stala hitem a

pomohla se tak Supercellu postavit na nohy. V Brawl

stars sbíráte různé postavy pomocí boxů, nebo si

některé můžete koupit. Kdybych tu měla říct vše o

Brawl stars, byla bych tu celý den. Nejprve hrajete se

základní postavou: Shelly. Později máte více

brawlerů. Kdykoliv zapnete showdown, snažíte se

zneškodnit všechny online hráče, a díky výhře

dostanete pohárky. Čím více máte pohárků, tím více

boxů a brawlerů otevřete. Brawl stars má za sebou

několik update. Samozřejmě i zde si můžete koupit

za peníze měnu: gemy, za které kupujete skiny na

jednotlivé postavy, boxy, ze kterých vám mohou

padnout brawleři nebo si kupujete coiny. Brawl stars

doporučuji těm, co mají rádi takové akční hry. 

BRAWL STARS  

SLOVNÍČEK POJMŮ

robuxy: měna za realné vydělané peníze 
avatar: postava, za kterou hrajete (můžete si ji libovolně upravit podle sebe)
updaty: novinky, změny ve hře, výhody
quest: úkoly, které musíte splnit v průběhu hry 
skiny: oblečení postavy
showdown: herní mód, kde přežíváte
gemy: měna v brawl stars za reálné vydělané peníze



PRSTENY
MOCI Jste fanda filmové trilogie Pána

prstenů? Mrzí vás, že jsou již
všechny díly knihy natočeny?
Nezoufejte, chystá se seriálová
verze tohoto filmu. Zatím je
venku dlouho očekávaný teaser,
který vám přiblíží naše
redaktorka Sofie. 

Dlouho očekávaná ukázka je díky Total filmu i s českými titulky venku a my si ji dneska

malinko rozebereme. Příběh by se měl odehrávat ve druhém věku Středozemě,

konkrétně bude děj s největší pravděpodobností situován do období kování velkých

prstenů.

Nový teaser trailer začíná slovy „Říkal sis někdy…co je tam venku?” a záběrem na

(pravděpodobně) Númenor, o čemž vypovídá architektura a okolí, kde vidíme moře. 

Dále nám ukážou dvě postavy putující horami, které s sebou táhnou něco, co vypadá

jako paroží elfských jelenů, podobných tomu, na kterém jezdil Thranduil. „Svět je plný

zázraků, mimo naše chápání.” 

„Cítím to.” Záběr padne na dívku podobající se hobitce (přičemž by tam neměla být,

jelikož už ve třetím věku - tedy období, kdy se odehrává Pán prstenů, mělo o hobitech

ponětí pouze několik lidí z mnoha, takže ve věku druhém - období Prstenů moci, to

nebude jiné, ne-li pro hobity horší), a pak se zaměří na obrovský vodopád ozářený

měsícem. 

movie zone
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Následně sledujeme mladší verzi Galadriel (Morfydd Clark), která zřejmě putuje do

Středozemě z Valinoru, přes severní hory, kde, jak víme, utrpěl jejich národ obrovské

ztráty. Rázem nás trailer zavede na moře, kde vidíme vor bojující s vysokými vlnami. 

Pak nám tvůrci ukáží elfa Arondira (Ismael Cruz Córdova), jak zachytává šíp v letu a

pomocí svého luku jej „vrací” tam, odkud přilétl. Nad lesem přelétne cosi, co by se dalo

připodobnit ke kometě, a záběr se opět zaměří na někoho jiného - tentokrát si troufám

tipovat, že je to mladší verze Elronda, kterého by měl hrát Robert Aramayo.  

Dále opět vidíme (asi) Galadriel, jak vede své lidi do boje, poté ji záběr zobrazí v jeskyni,

kde na ni vyloženě vybafne zvláštní verze jeskynního obra, přičemž je docela zvláštní

vidět bojovat postavu, kterou doposud znáte jen jako vznešenou a mocnou elfku - je to

příjemné zpestření a celkově mi to nevadí. 

Poté tvůrci ukáží zástupce další středozemské rasy, která bude v seriálu vystupovat -

trpaslíky - dále neznámého muže a trpasličí princeznu Disu (Sophia Nomvete), tedy

postavu speciálně navrženou právě pro seriál Rings of Power. 

Opět se ocitáme na moři - osoba, které nevidíme do tváře, odkrývá plavé vlasy z tváře

jisté dívky, načež podle viditelně zašpičatělého ucha zjistí, že je elfka. Výraz v její tváři

vypovídá o tom, že není nadšená z toho, že na to ten dotyčný přišel - což je matoucí,

jelikož si nevybavuju, proč je výraz - „Ajaj, vědí, že jsem elfka, teď je to v koncích.”- na

místě. Jistě lidé elfům některé věci záviděli, ale to ještě neznamená možnost konfliktu

při odhalení toho, že přináleží k tomuto národu. Bude určitě zajímavé dozvědět se, kam

tahle scéna směřuje. 

Znovu vidíme trpaslíky - nahé trpaslíky - a všude kolem je oheň, dalo by se tedy

předpokládat, že půjde o vzbuzení Balroga, což bych určitě ocenila. Pak jiný záběr na

kámen, který je vzápětí rozseknut na dvě části. 

Nakonec je zřejmě znovu Arondira s řetězem na noze, jak skáče tím elfsky typickým

způsobem - tedy až neuvěřitelně akrobaticky. Další scéna jen letmo zachycuje boj mezi

skřety a elfy či lidmi. 

Poslední záběr je ruka svírající podstatně menší - zřejmě dětskou - ručičku. 

Na seriál se velmi těším a jsem zvědavá, co se z tohoto traileru nakonec vyklube.

Zdroj:                              Totalfilm 

                                        Lucas IV. & Library of lore 

SOFIE
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5 TOP FILMŮ
O AUTECH Každý koukáme na filmy. 

Je jedno, zda jsou akční nebo
fantasy. Ale už jste někdy viděli
film, kde by vystupovala kromě
herců i auta? 
Že ne? 
Dneska si ukážeme nejen film, ve
kterých se auta objevila, ale také
proč tam vystupovala, či jakých
byla značek.

movie zone
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Ať už jste film viděli nebo ne, vsadím se,

že všichni poznáme značky aut, která v

něm vystupují. Jedná se o značky Ford a

Ferrari, které v té době mezi sebou

soupeřily. 

Film se odehrává v roce 1959, kdy Carroll

Shelby vyhrává nejtěžší závod v té době:

Le Mans. Jenomže potom dostane

zprávu, díky které nebude moct jezdit, a

tak se rozhodne být konstruktérem.

Ovšem neví, že v týmu, se kterým

spolupracuje, je také Ken Miles: výborný

automobilový závodník a britský

šampion. Ken je bohužel hrozně

arogantní a neschopný jakéhokoliv  

LE MANS '66



kompromisu. Tento tým si najme slavný

Henry Ford II., aby mu navrhli a taky

postavili dokonalé závodní auto. A proč?

Ford se hodlá pomstít Enzo Ferrarimu za

to, že odmítl předem domluvené

spojení svojí automobilky s Ford motor

company. Aby toho ovšem nebylo málo,

Ferrari už od roku 1960 do roku 1965

vítězí v Le Mans. Náš tým společně s

Carollem je odhodlaný dát tomuhle

všemu „co proto", a tak sestrojí Ford

GT40, který se má utkat proti

neporazitelnému Ferrari. Dokážou to? 

Tento film je z roku 2001 a je také

prvním dílem známé a úspěšné série

Rychle a zběsile. Krátce zde uvedu, o co

se v tomto filmu jedná. Brian je jako

tajný policista povolán na pozorování

party vedenou Dominikem, milovníkem

nelegálních závodů pořádaných vždy v

noci v Los Angeles. 

RYCHLE A ZBĚSILE
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Ovšem tyto srazy a závody nejsou jenom

dobrým zdrojem peněz a toho chce

Brian využít: získat Dominikovu důvěru.

V posledních týdnech je spousty

případů, kdy jsou napadeny kamiony a

hlavním podezřelým není nikdo jiný než

Dominik. Brianovi trvá pěkně dlouho,

než se k Dominikovi alespoň trochu

přiblíží. Jak čas plyne, Dominik začíná

Brianovi věřit a zaměstná ho i přes

odpor několika lidí v jeho partě. Brianův

úsudek rychle začíná zamlžovat

přátelství s Dominikem a láska k jeho

sestře Mie. Protože Brian ví, že se chystá

zátah policie, řekne Mie, že je policista a

spolu se pak Dominika snaží přesvědčit,

aby celou akci vzdal.

Niki Lauda. Jméno, které je známé po

celém světě díky dvěma událostem v

jeho životě. Tou první je nekončící

rivalita s britským závodníkem:

Jamesem Huntem. Druhá událost je

ovšem mnohem známější: tragická

autohavárie v letech 1976, ve které je Niki

vážně popálen, a to mu zůstalo na celý

život. Tento film vypráví nejen o

událostech, které se staly před

doživotním zraněním Nikiho, ale i o tom,

co se stalo právě po osudové havárii. Tito

dva nadaní závodníci se seznámují v

nižší kategorii, a tak je zřejmé, že se

budou povahově hodně odlišovat.

Zatímco Niki je studený „psí čumák” a

technicky založený člověk, James je

přesným opakem Laudy. 

RIVALOVÉ



NEED FOR SPEED
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Šílenec, který je připravený v závodě

ohrozit jak svůj život, tak i všech

ostatních. Takže je nejspíš nad slunce

jasné, že Hunt je obdivovaný jak

novináři, tak i dívkami. Lauda je spíše

neoblíbený samotář, kterému nikdo

neřekne jinak než „kryso”. Tito mistři

postupují do nejvyšší závodní kategorie

a rivalita, která mezi nimi panuje, nabírá

zcela nový level. Právě hlavně díky

příběhu tohoto filmu ho mám nejradši.

Celý se odehrává ve sportu, kde není

prostor pro omyl. Ve sportu, kde chybu

trestá smrt…. 

Hlavní postavou tohoto skvělého filmu je

automechanik a milovník aut Tobey. Ten

se snaží zachránit svou firmu a mezitím

se seznámí s ex-závodníkem Dinem

Brewsterem. Aby toho nebylo málo, zdá

se, že na obzoru je i dobrý obchod.

Bohužel v jednom ze závodů 

Tobeyho veškeré plány překazí smrt, ale

co víc, jeho nový parťák ho jednoduše

podrazí. Tobey jde neprávem na dva

roky do vězení. Když se vrací domů, je

připravený si to s Dinem ujasnit. Chce ho

porazit v jednom ze závodů, který

pořádá tajný miliardář Monarch. Má to

ovšem jednu podmínku: pokud se chce

Tobey závodu zúčastnit, musí za

pětačtyřicet hodin překonat celý

americký světadíl: to není jen tak!

Naštěstí mu na jeho cestě za pomstou

pomohou jeho kamarádi a pár lidí z

dílny. Kdo mu ale také pomáhá, je Julia,

líbezná dívka, která je zástupkyně

sběratele aut a půjčí Tobeymu na závod

upravený Ford Mustang. Tobey na závod

dorazí, ale bude závodit s autem, se

kterým tedy ani ve snu nepočítal… .

NELA



V minulém díle jsme si popsali králičí
řeč těla a s tím spojené různé
zajímavosti. 
Mohli jsme se dozvědět, že králíčci vám
řečí těla mohou naznačit opravdu
mnoho. 
V dnešním díle si povíme dopodrobna o
falešné březosti u samiček, o jejich
náladovosti apod.

Falešná březost u ramlice

(=samice od králíka) je stav,

kdy ramlice vysloveně touží

po mláděti, ale z nějakého

důvodu buď otěhotnět

nemůže, anebo ji přímo

majitel připustit nechce. 

 

 

FALEŠNÁ BŘEZOST

ZMĚNA NÁLAD 

Králíčci mají velkou

změnu nálad, často vrčí

a necítí se vůbec

komfortně. Mohou být

více citlivější a

agresivnější. 

JA
K SE P

R
O

JE
V

U
JE  FA

LEŠN
Á BŘEZOST?  

ŽIVOT
MAZLÍČKA

VOL. 3 

pet 

ZTRÁTA CHUTI K

JÍDLU

V tomto období

králíčci moc nejí ani

nepijou, proto je

důležité, abyste

hlídali jejich režim.

 



JA
K SE PROJEVUJE FALEŠNÁ BŘEZOST?  VYTRHÁVÁNÍ CHLUPŮ 

A USKLADŇOVÁNÍ SENA V PUSE 

Podle tohoto příznaku vždy poznám, že Ellince

začíná toto období. Vždy, když jí dám seno, tak

si ho začne uskladňovat v ústech, také si začne

vytrhávat chlupy a z toho poté dělat hnízdo.

Ramlice si myslí, že se jí brzy narodí mládě, a

proto tvoří hnízdo pro nový domov mláděte.

Hnízda byste se raději neměli vůbec dotýkat,

ramlice si potom bude myslet, že je ona i její

„budoucí” mládě ohrožené. Samozřejmě to není

fyzicky možné. I když je ramlice plodná, tak

mládě mít nemůže, protože ji v tomto případě

nikdo nepřipustil.

Jsou to v podstatě hormony, nijak jim to

neškodí. Ramlice nemají ani

menstruaci. Pokud se ale objeví krev,

rychle vyhledejte veterinární pomoc,

pokud jste si opravdu jistí, že je to krev.

Může to být také obarvená moč po

nějakém jídle, co jste ramlici dali. 

Králíci nezvrací, stejně jako např. kůň.

Snězená potrava jde do žaludku a

tenkého střeva, zde se štěpí a

vstřebávají cukry, tuky, bílkoviny a

vitamíny = je to vskutku podobné jako u

člověka.

BLOUZNĚNÍ

 Ramlice si začnou myslet, že

jejich hračky jsou jejich

mláďata, a začnou se o ně

starat. Někdy si myslí, že je to

sameček a začnou se o něj třít

apod.Toto je sice velice zvláštní,

ale přece jenom jsou to jejich

přirozené pudy.
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VYLUČOVÁNÍ

Králíček je v tomto období hodně

náladový a také hodně zlobí. S tím se

spojuje i časté vylučování. Ramlice v

tomto období dělají opravdu velký

nepořádek, např. začnou vylučovat

své výkaly všude, kde by neměly.

Většinou vylučují exkrementy po

celém bytě nebo si značkují různá

místa.

 

 

ANET



 

„Říkám, že je to celé hloupost!” vyprskla Marie, když k ní byla její matka otočená zády,

„Co prosím?” obrátila se ke své dceři, s mírně pozdviženým obočím. Zdálo se, že se dobře

baví. Byla to šarmantní žena s vlasy prokvetlými stříbrem, v dlouhé sukni a právě své

dceři oznámila, že pro ni vybrali vhodného manžela.

„Že je to absurdní,” vedla si dál svou, „je mi sedmadvacet, přijedu ze školy, neuběhl ani

měsíc a mám se vdávat? A to nezmiňuju, že ho neznám!”

„A co na tom? Já si tvého otce brala, když mi bylo devatenáct, domluvený sňatek, a vidíš,

jak jsme šťastní,” pronesla její matka jako by nic.

„Vždyť v tom není cit, ale jen účetnictví!” zaúpěla Marie a beznadějně rozhodila rukama.

„Ale nebuď bláhová,” zasmála se. Pak opustila místnost.

Markéta si promasírovala spánky a zmoženě vydechla: „To není možné!” 

„A mimochodem”, ozval se od schodů matčin hlas, „pozvala jsem toho mládence a jeho

rodiče na večeři!” poslední slova pro Marii zněla jako falešný orchestr, svalila se na postel

a začala vážně přemýšlet, že se znemožní jen proto, aby matce ukázala hloupost, jíž se

dopustila, když si myslela, že tahle svatba projde. 

Dlouhý stůl v jídelně jí dnes připadal obzvlášť krátký, seděla v čele a naproti ní bledý, 

literature 

A ŽILI
SPOLU...

NEBO NE? 
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tmavovlasý kluk, asi o rok starší než ona. Po její pravici seděla matka a o něčem se

zaujatě bavila s matkou hocha naproti ní. Nalevo ji střídavě s manželem oné bizardní

dámy, která si troufala tvrdit, že se vyloženě těší, až se Marie stane její snachou, sledoval

otec. Dívka s chlapcem se po sobě podívali jen letmo.

„Ehm…,” odkašlala si Marie, všichni na ni upřeli oči, ona se však svědomitě dívala na kluka

před ní. „Promluvíme si?” bylo víc než jasné, že otázka je směřována pouze na něj,

přičemž starší generace si mezi sebou vyměnila významné pohledy. Marie si jich

nevšímala. Chlapec přikývl, leč nebyl schopen odhadnout dívčiny záměry. 

Když došli na chodbu, Marie se ohlédla, a když usoudila, že je zde nikdo neuslyší,

spustila.

„Chceš si mě vzít?” kluk se zdál její otázkou zaskočený, ale poměrně rychle se jal vykoktat

odpověď,

„No víš… Já… Fakt promiň, zdáš se fajn, ale… Uhm, Ne, fakt ne!” zmateně gestikuloval a

zdálo se, že čeká jen na to, až ho Marie něčím přetáhne přes hlavu, ale místo toho se jen

hlasitě rozesmála a krátce ho objala. 

„Díky bohu!” málem vykřikla,

„Hej!” ohradil se dotčeně.

„Uhm, promiň, ale ani nevíš, jak se mi ulevilo,” Marie zářila.

„Takže moment. Objasněme si to. Já si nechci vzít tebe a ty si zase nechceš vzít mě, ale

naši rodiče na tom trvají,” rozhodil rukama v bezradném gestu.

„To je jednoduché,” prohodila dívka nenuceně, „když našim řekneme, že ta svatba je

hloupost, třeba to zabere.” 

„O tom pochybuji.”

„A máš lepší nápad?” pozvedla Marie obočí, „asi jsme to zkoušeli oba, ale každý zvlášť.

Dohromady je třeba přimějeme,” na tváři vykouzlila domýšlivý úsměv. Kluk jen

rezignovaně pokrčil rameny.

 

„Co prosím?!” obě ženy měly na tváři takřka identický výraz - plný hněvu a zmatku. 

„Ano, slyšela jsi dobře,” pronesla Marie konverzačním tónem, chladným a vyrovnaným -

stejným, který ji tolik rozčiloval u její matky. „Jak vidíš, tenhle sňatek je pro obě strany

nepřípustný. Já, ani…,“ obrátila se směrem ke klukovi, „jakže se to jmenuješ? Nedávala

jsem pozor, když nás představovali a přemítala jsem, jak se asi mají bohaté vdovy.” 

„Filip,” odpověděl s mírně svraštělým obočím a v duchu se snažil odhadnou Mariinu

povahu, a také to, co od ní ještě může čekat. „Ehm….Dík,” otočila se zpět k matce. „Tedy,

jak vidíš, já ani Filip nemáme o sňatek zájem. Ne! Ani domluvený, ani jiný!” dodala rychle,

když se matka chystala namítnout něco proti. „No, vlastně… já bych ten nedomluvený

bral,” odkašlal si Filip, načež ho Marie zpražila pohledem, který říkal „nepomáháš”.
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„Ale nebuď směšný!” vložil se do toho jeho otec, „ty a Marie jste mohli zdědit dvě z

nejvýdělečnějších pojišťovacích společností v Anglii!”

„Avšak obávám se, že to se nestane,” zraky všech přítomných se stočily k Mariinu otci, 

„Co tím….” začala jeho manželka, ale on ji rázně uťal.

„Slyšela jsi sama, a myslím, že pokud nemají zájem, neměli bychom je nutit.”

„Vždyť jsi s tím přece souhlasil, ” stála si dál za svým.

„Ano, jelikož jsem měl dojem, že s tím Marie souhlasí.”

„Ovšem, že nesouhlasí, protože Filipa ještě neznala. Byla jsem přesvědčená, že až se

poznají, byl by to ideální pár.”

„A jak si to představuješ? Do konce života jen účetnictví a papíry? Oba víme, že ani jeden

z nich si to nezaslouží!” 

Všichni přítomní mlčky pozorovali hádku manželů s napjatým očekáváním a chvíle

ticha, která se mezi nimi rozhostila, se zdála nekonečná. Poté Mariina matka

rezignovaně rozhodila rukama a nelibě přikývla: „Ať je po vašem.”

„Madam! Poroučím se,” Filipovi rodiče mávli na svého syna, na znamení, že je má

následovat. 

„Díky,” stihl Filip spiklenecky mrknout na Marii a tím jí na tváři vyčarovat další domýšlivý

úšklebek. 

Marie a Filip se stali dobrými přáteli a i bez vzájemného sňatku firmy jejich rodin

spolupracovaly a staly se ještě úspěšnějšími, než byly za éry jejich rodičů. 

SOFIE 
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BÁSNICKÉ
MOMENTY

Eliška Potocká je dlouholetou
redaktorkou našeho časopisu. Svými
články obohacuje nejednu rubriku.
Tentokrát kromě tradiční ilustrace v
literární rubrice prezentuje vlastní
verše. 
Motiv konfliktu nacházející se v této
básni silně rezonuje s událostmi ve
světě v posledních týdnech...  .   
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Jedna babča hádala se

s druhou babčou na dvorku,

hádaly se kvůli rase,

na zeleném pahorku.

Stala babča proti babče,

do očí se dívaly,

dávej pozor, milý vrabče!

Střílet po sobě začaly.

Každý teror začíná

při odlišném názoru,

mrtvá skončí většina,

buďte radši v pozoru!
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EVA

fashion

MÓDNÍ
TRENDY 

Léto 2022 bude zaměřené
především na barvy, a proto

jsem tu já, abych uvedla nějaké
módní příklady, které by vám na

tohle léto neměly chybět v
šatníku.

35

Červený kousek v šatníku letos určitě

nebude na škodu, protože vyjadřuje

silné sebevědomí člověka. Určitě se s ní

ale neztratíte v davu. Červená je nejvíc

stvořená na slunné dny, protože

vynikne její krásně sytý odstín. Pokud

se ale necítíte na celočervený model,

vsaďte na červené doplňky, nebo

kombinujte s džíny či bílými

kalhotami.

Světle růžová je něžná a jemná barva.

V kombinování se chová jako neutrální,

rozumí si totiž s každou barvou. Hodí

se napříč ročním obdobím. Doplňky

jsou rovněž v této barvě taky vděčná

volba. Například kabelka v pudrově

růžové je sázka na jistotu a na léto je

jak dělaná. 

Střihy na léto jsou v kontrastu mezi

mini a maxi. Například jsou opět na

scéně černé minisukně, dlouhé sukně 

a šaty, dále oversized a široké kalhoty. 

Co se týče svrchního oděvu, tak košile,

saka a pletené vesty jsou opět v módě.

Mezi botami září tenisky, ostatně jako

už několik let.



500 g hladké mouky

25 ml olivového oleje

300 ml horké vody

sáček sušeného droždí 

špetka soli a cukru 

špetka cukru 

2 - 4 stroužky česneku

oregano

čerstvá rajčata nebo protlak 

ingredience na pizzu (např. sýr,

šunka, olivy, žampiony…)

Ingredience na těsto

Ostatní ingredience

Jste milovníky pizzy? Nebo vás
snad nudí pohled na nijak
zajímavou a skoro holou pizzu v
pizzerii?
Pokud vaše odpověď byla „ANO”,
tak tenhle článek je právě pro
vás!
Dnes jsem si pro vás připravila
recept na skvělou pizzu a je jen
na vás, co si na ni dáte a čím si ji
ozdobíte…Tak jdeme na to?!

Všechny ingredience na těsto smícháme

dohromady a necháme 2 hodiny v teple

pod utěrkou kynout.

Po uplynutí 2 hodin si připravíme

rajčatový základ. Do rajčatového protlaku

prolisujeme česnek, přidáme sůl a

oregáno, Vše dobře promícháme. 

Rozdělíme si těsto na 2 kusy a vyválíme z

něj požadovaný tvar.

Poté na vyválené těsto rozetřeme

rajčatovou salsu a pokládáme na pizzu to,

co tam chceme (např. já jsem si zvolila

baby špenát a 2 druhy sýra)

Pizzu dáme na cca. 25 minut do trouby.

Po vyndání z trouby potřeme okraje pizzy

olivovým olejem, aby byly krásně křupavé

a lesklé.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

     Máme hotovo! Dobrou chuť.

ELIŠKA 

foodie

SKVĚLÁ
DOMÁCÍ 

PIZZA 
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ponožku
rýži 
nůžky
nit
barevnou stuhu
fix     

Zapomněli jste koupit dárek
na oslavu? Obchody už jsou
zavřené? Naše redaktorka
Kristýn má pro vás řešení:
vyrobte si s námi plyšáka -

takový dárek ručně
vyrobený potěší zajisté

každého. 
Směle do toho!  

 
 

do it yourself 
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HANDMADE
PLYŠÁČEK 

1

Nejprve nasypeme rýži do
ponožky. 

2

Když budeme mít v ponožce
rýži, rozdělíme ji na dvě

půlky.



4

Když budeme mít půlku
rozdělenou, vznikne nám

malá mezera, kterou
obmotáme nití. 

Pokud nechcete, aby se vám
ta rýže sypala, použijte

gumičku jako já.

5

Potom dáme pryč gumičku
a místo ní tam zavážeme

nit. 

6

Pak nůžkami ponožku
nastřihneme tak, aby vznikla

„ouška".

7

Nakonec namalujeme tvář,
přidáme stuhu a „wala",

králíček je na světě!
 

KRISTÝN
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