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R - E - S - T - A - R - T

M O N I K A  S E K E L O V Á
šéfredaktor časopisu

Jak ho chápat? 

Pro některé slovo restart patří pouze do

slovníku IT, jeho významová rovina však může

být i širší - životní restart, myšlenkový restart,

restart vztahový aj.

Tak či onak, vždy souvisí s nějakou změnou.

My v rámci redakce také procházíme

restartem - někteří členové odcházejí, jiní

zase přicházejí, jeden článek střídá druhý,

starý design je nahrazen novým. 

Důležité však je, aby nás jakýkoliv restart vždy

hnal dopředu. 

A to se nám myslím v rámci redakce zatím

daří! 
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Můj návrat do školy vždycky probíhá vesměs

stejně - jsem náchylnější k zapomínání a

nedávno jsem paní učitelce při matice řekla, že

osm krát osm je šestnáct. 

-Sofi-

Restart pro mě

znamená začátek

školy = mučení a stres.

-Linda-

Restart znamená vrátit se zpět a

začít zase od začátku, v životě

neexistuje žádné tlačítko pro restart,

ale když se člověk snaží, jistě může

restartovat a opravit hodně věcí.

-Adél-

Pod pojmem „restart” si můžeme

představit: nový začátek, opětovné

spuštění, resetování počítače či

systému pro přenesení dat, film,

album, hudební skupinu. Já bych

si například pod pojmem „restart”

představila obnovení, ať už

počítače či nějaké životní situace.

-Anet- 4

Pro mě restart znamená třeba

nějaký duševní restart nebo

ten fyzický (vzhled atd.). Také

to zahrnuje to, že oproti

minulému roku, kdy jsem na

školu „kašlala“, se na ni díky

mamce (-fakt díky mami-)

připravuji více.

-Nela-



CESTOVATELSKÝ
DENÍK    

student's life 

Podzim rozdává poslední hřejivé
pozdravy a brzo nebude po
slunečném dni ani památky.
Pojďme však společně
zavzpomínat na období letních
prázdnin. Pomůže nám v tom
naše redaktorka Linda, která
cestovatelského ducha nezapře,
a tentokrát vyrazila na slunný
ostrov v Itálii.  

Tento rok mi přišlo, že jsou prázdniny

velmi krátké, ale taky jsem během nich

stihla spoustu věcí. Třeba navštívit jeden

italský ostrov, o kterém bude dnešní

článek.

Navštívila jsem ostrov Sardinie. Sardinie

je menší italský ostrov, o kterém se říká,

že má nejkrásnější pláže.
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CESTA A UBYTOVÁNÍ

Já jsem Sardinii navštívila s taťkou, tetou,

bratrem a sestrou. Letěli jsme tam

letadlem na 14 dní. Cesta letadlem trvala

dvě a půl hodiny. To se dá přežít, ale

pokud nemáte rádi létání, tak se tam dá

dojet i autem. 

V den, kdy jsme přiletěli, tak jsme se tam

nestihli ani moc porozhlédnout. Dorazili

jsme totiž asi v osm večer a byli jsme už

unavení. Přesto jsme ještě museli na

nákup, abychom měli co jíst. 
 TRÁVENÍ ČASU NA

OSTROVĚ

 
Další dny jsme chodili na pláže a musím

říct, mají je tam fakt krásné. Bohužel,

zrovna jak jsme tam přiletěli, tak je

začali zpoplatňovat, ale naštěstí jen za

dospělé. 

Někdy jsme šli večer i do města. Na

Sardinii se chodí do města spíše večer:

ono se tam totiž celkově začíná žít až

kolem osmé - deváté hodiny večer. 
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VÝLETY PO OKOLÍ

-OLBIA-

Sedmý den jsme navštívili trochu větší

město Olbia, kde jsme se prošli. V jedné

krásné ulici jsme byli v různých

obchodech i na zmrzlině, a dokonce

jsme tam zkusili i sushi, které je celkem

stejné jako u nás. 

Jedna věc, co jsem ještě nikde nezažila a

není tady tak časté, je objednávání a

placení přes internet. Je to celkem

dobré, protože v každém mobilu je

překládač, takže si tu stránku můžete

nastavit do češtiny. Je to super! V Olbii

jsme si zašli i na jedno velké kolo, ze

kterého byl krásný výhled na většinu

města. A k tomu krásně barevně svítilo.

 

VÝLETY PO OKOLÍ

-SAN TEODORO-

 
Když jsme šli poprvé do jednoho

menšího města San Teodoro, které bylo

kousek od destinace, kde jsme bydleli,

vůbec jsme netušili, že se centrum

prostě uzavírá a nedá se tam dojet

autem. Ale to nevadí: když zaparkujete

kousek před centrem, tak se můžete po

centru krásně projít. Jsou tam i stánky,

něco jako trhy, kde měli spoustu

krásných věcí, ale i jídlo.
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Když se rozhodnete jít do města,

doporučila bych si na druhý den nic

neplánovat. Jen třeba něco malého na

odpoledne, protože to ve městě je

celkem nadlouho: my jsme se jednou

vrátili o půl jedné ráno. Pak jsme spali

dost dlouho, takže jsme ráno nestihli jít

ani na pláž.

Při pozdějším vstávání už je takové to

silné slunko, které ustupuje až tak ve tři

odpoledne. 

KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK 

Na Sardinii jsem dokonce ochutnala i

chobotnici a musím říct, že mi moc

nechutnala. 

 

SARDINIE - MÍSTO PRO

VŠECHNY MILOVNÍKY

CESTOVÁNÍ 

Tento výlet jsem si moc užila a určitě

bych všem doporučila se podívat

kamkoliv na Sardinii, protože je to krásný

ostrov. Hlavně těm, co rádi cestují a

objevují nová místa!

LINDA 
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student's life 

DANCE!
DANCE!

 DANCE! 

Série pohybově nadaných žáků
pokračuje: nyní se podíváme na
Kristinu Bartošovou ze 7.A,
kterou vyzpovídala naše
redaktorka Linda.

Ahoj Týnko, vítám tě u rozhovoru a

začneme hned první otázkou: 

Co vlastně děláš za sport?

Dělám mažoretky. Už asi od mých čtyř

let, takže už takových osm - skoro devět

let.

Jak ses k mažoretkám dostala? 

K mažoretkám jsem se dostala díky mé

kamarádce Kiki Hranické.

Baví tě to? 

Baví mě to moc, je to skvělý sport.

Byla už jsi na nějakých soutěžích?

Byla jsem na spoustě soutěží. Úplně

nevím přesně, kolik soutěží to bylo, ale

asi něco kolem padesáti.

Co soutěže v poslední době, jaké jsi

navštívila?

Byla jsem na mistrovství světa.

Kde se to konalo?

Odehrávalo se to v Chorvatsku, v

Záhřebu.

Jaké místo se vám podařilo obsadit?

Co jsi tančila?

Byla jsem tam s duem a umístili jsme se

na druhém místě, takže jsem

vicemistryně světa.
9
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Jaká je taková vaše normální příprava

předtím, než jdete vystupovat?

Příprava je vždycky dlouhá, musíme se

učesat, namalovat, obléct do kostýmu a

spoustu dalšího.

Máš někdy trému – bojíš se jít

vystupovat? 

Bojím se pokaždé a mám fakt velkou

trému: jednou jsem dokonce kvůli

vysokému stresu nemohla jít na podium.

LINDA 

Budete mít v tomto roce ještě

nějakou další soutěž a popř. kdy?

Tato soutěž byla poslední v téhle sezoně,

takže další soutěže nás čekají až příští

rok.

Máš letos hodně sestav a jaké třeba? 

 

Ano, máme jich letos hodně. Máme

velkou sestavu, sedmici, duo a mám

také sólo. 

Plánuješ i nadále pokračovat s tímto

sportem?

Ano, budu, ještě určitě pár let.

Děkuji za rozhovor.



student's life 

Když máte už dost okolního ruchu a

chcete být jen sami se svými

myšlenkami, měli byste mít čas jen

sami pro sebe. Třeba si uvařit čaj

nebo něco jiného, sednout si a vzít si

knížku. Nejenže si nebudete kazit oči

z obrazovky, ale taky rozšíříte svůj

slovník a fantazii. Je pravda, že

někoho čtení nebaví, ale každý může

najít svůj oblíbený žánr a ponořit se

do toho jako všichni ostatní.

 

Ten, kdo si libuje v módě, tak může

zkusit nákupy. Je pravda, že za chvíli

vaše peněženka nejspíš začne brečet

a bude úplně prázdná, ale něco

malého si každý může dopřát - někdy

je lepší méně než více. Já se v tom

moc nevyžívám, ale vím, že někoho to

baví.

 

 

 

 

Taky sami můžete vyrazit na nějakou

uklidňující procházku ven, např

někam do parku nebo do přírody. Je

jedno, jestli pěšky či na kole, v obou

případech to prospěje vašemu zdraví,

protože poslouchat jen zvuky přírody

a svých myšlenek vás oddálí od stresu

a všeho nátlaku kolem. Občas byste

prostě měli vypnout a oddat se klidu!

Někomu pomáhá kreslení nebo

vybarvování mandal. Tohle ne

každého bude bavit, ale když trochu

zapojíte fantazii, může z toho

vzniknout něco, na co budete pyšní, a

třeba někdo nalezne i svůj skrytý

talent.

VOLNÝ ČAS?
CO S NÍM? 

Stává se vám někdy, že nevíte, co dělat ve svém volném čase?
Přepadávají vás pocity nikdy nekončící nudy a váš mozek si s tím
nedokáže účelně poradit? 
Máme pár rychlých tipů, jak se s tímto problémem vypořádat!
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student's life 

Většina lidí jsou spíše extroverti, ale to

neznamená, že mají rádi pozornost.

Někdo chce jen strávit čas se svými

kamarády, protože nechce být sám. V

takových případech byste měli najít

něco, co vás baví společně. Například

jít obyčejně ven, různě se procházet a

jen tak si povídat. Většinou tohle v

klidu začne a vyroste to ve velké

záchvaty smíchu, protože smíchem

se zbavíte všech obav. Ještě k tomu,

když jste s kamarády, na vše

zapomenete. Smích je něco, co

denně nezažívá každý a když máte tu

možnost, měli byste toho využít. S

přáteli můžete být sami sebou.

 

 

 

 

 

 

Můžete taky zajít do kina: to je naše

rutina, protože „marvelovky” jsou náš

život, proto když můžeme, jdeme

okamžitě. Je lepší se dívat s někým

než sám. Je to i větší zábava a víte, že

máte něco, o čem se můžete s

ostatními bavit. 

S kamarády prakticky můžete dělat

cokoliv. Je jedno co, hlavně, že máte

někoho, s kým si doopravdy rozumíte,

protože to je nejdůležitější.

12



student's life 

Když vás doslova nudí všechno a jste

takový ten typ člověka, co nic nedělá

a jen sedí u televize nebo počítače,

tak byste se měli nad sebou možná

trochu zamyslet. Neříkám, že někdy

nemám takové dny, ale většinou

dělám něco produktivního. Když jste

tento typ člověka, měli byste zkusit

něco nového, i když to nejde: začít

třeba úplně od základu, přenést

virtuální svět do toho normálního. Je

pravda, že náš svět je mnohem horší,

ale zase když najdete něco, co vás

baví, tak u toho i zůstanete a trochu

se od toho oddělíte. Jít třeba na laser

game místo valorantu, nebo jít na

nějakou velkou akci, co s tím souvisí.

Hlavně nebýt pořád zalezlí v tom

svém „zatmaveném doupěti”.

Doma si můžete např. něco upéct

nebo uvařit. Každý máme někdy chuť

na něco, co je moc drahé, nebo to

chceme zkusit udělat sami.

Jednoduché řešení: prostě si najít

recept, zajít do obchodu a něco

ukuchtit!

13
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VE ŠKOLE

o to je to příjemnější.

 

Je nějaká osobnost z minulosti či

současnosti, která vás nějak

inspiruje?

Inspiruje mne neustále moje rodina.

Mimo práci učitele, jaké jsou vaše

koníčky, jak trávíte volný čas?

Mezi mé koníčky patří cestování, jízda na

kole, běh, vaření a relax.

Cestování je velmi pěkný koníček. Do

jaké země byste se někdy v

budoucnu chtěla podívat?

Chtěla bych navštívit Filipíny.

Když navážeme na váš koníček

vaření, z jaké kuchyně světa byste

chtěla ochutnat pokrm?

Chtěla bych ochutnat rovněž filipínskou

kuchyni.

V tomto čísle se podíváme na
další osobnost naší školy, a
to paní učitelku Lenku
Vařákovou. Rozhovor s ní
ještě před koncem minulého
školního roku stihla udělat již
bývalá žákyně a členka naší
redakce Eliška Potocká. 
V tomto článku se např.
dozvíte, jaké má současná
paní zástupkyně koníčky,
nebo jak si představuje život 
v budoucnosti.  

Co vás na práci učitele nejvíce baví?

Na práci učitele mne nejvíce baví

předávat své znalosti a zkušenosti

mladým lidem, a když vidím výsledek, 

school life 

UČITELSKÉ
POVOLÁNÍ 
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„Inspiruje mne
neustále moje
rodina.“

Jaký je váš oblíbený film/kniha?

Velmi se mi líbí životní příběh,

zpracování a herecké podání oscarového

filmu „Čistá duše".

Jedním z aktuálních témat

současnosti je také otázka životního

prostředí. Když byste se měla

zamyslet, jak bude vypadat naše

planeta Země za 50 let, co byste

odpověděla? 

Jak bude naše planeta Země vypadat, to

nedokážu odhadnout. Ale pokud

poroste zelená tráva, lidé budou dýchat

čistý vzduch, poteče pitná voda, moře

bude slané a bude svítit zlaté slunce, tak

myslím, že svět bude ještě v pořádku a

naše vnoučata se budou moci radovat

ze stejných krás jako my. 

Kromě životního prostředí se ve světě

řeší otázka svobody. Když byste měla

možnost rozhodnout,

jaké zvíře by podle vás mělo být

symbolem volnosti/svobody?

Jako symbol svobody bych ponechala

holubici.

„. . .pokud poroste zelená
tráva, l idé budou dýchat
čistý vzduch, poteče
pitná voda, moře bude
slané a bude svít it  zlaté
slunce, tak myslím, že
svět bude ještě v
pořádku.. .  .“

Dala byste prosím na závěr našim

čtenářům nějakou cennou radu do

života?

Nikdy nelituj jediného dne svého života.

Dobré dny Ti přinesou RADOST, špatné

dny PONAUČENÍ, smutné dny SÍLU a ty

nejlepší dny krásné VZPOMÍNKY.

Velice Vám děkuji za rozhovor.

ELIŠKA 15



school life 

Redaktorka Terka, jakožto zástupce velkých kamarádů našich
malých prvňáčků, se vydala do prvních tříd. Chtěla zjistit, jak
prvňáčci vnímají první měsíce ve škole, co se jim líbí a jaký
předmět je baví nejvíce. 

PRVNÍ
MĚSÍCE 

VE ŠKOLE 

Vydala jsem se do prvních tříd, abych se zeptala

našich novopečených prvňáčků, kteří už jsou víc jak

měsíc ve škole, na pár otázek. Každý odpověděl jinak,

tak jsem vybrala některé odpovědi.

 

Otázek bylo hodně. Například jsem se jich zeptala,

jak se jim na naší škole líbí a takový Oliver a Erik mi

na tuto otázku odpověděli: „Hodně!”

 

Mnoho prvňáčků už si našlo spoustu kamarádů.

Například Linda a Terezka mi prozradily, že si našly

už šest kamarádů!

 

Na škole máme také hodně učitelů, ale jedni z

nejdůležitějších podle mě jsou třídní učitelé. Na mou

otázku „Máš rád paní učitelku?” mi Erik odpověděl:

„Moc!” 16



TERKA
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Každý by měl mít svou třídu rád, takže když

jsem se prvňáčků zeptala, jestli mají rádi svou

třídu, odpověděli mi, že se jim moc líbí.

 

Na této škole je hodně předmětů a každý má

v oblibě jiný. Když jsem se zeptala např.

Cherylky, jaký je její oblíbený předmět, sdělila

mi, že matematika.

 

Jako poslední otázku jsem se jich zeptala,

jestli by na této škole chtěli něco změnit?

Většina prvňáčků mi odpověděla, že by nic

měnit nechtěli a že se jim tu líbí tak, jak to je. 

 

Tak toto byl rozhovor s našimi novými

prvňáčky. Někteří byli docela stydliví, ale za

chvíli je to přešlo. Chtěla bych jim ještě jednou

poděkovat, že se mnou tento rozhovor udělali

a těším se na další spolupráci!

 

 



 ROBERT LEWANDOWSKI

sport zone 

TOP  4
SVĚTOVÝCH

FOTBALISTŮ 

Robert Lewandovski je jedním z nejlepších a snad

nejznámějších útočníků. 

Narodil se v Polsku, konkrétně ve Varšavě roku 1988. Jeho

vůbec první klub, za který hrál a který se také dostal do

Bundesligy, byl německý fotbalový klub Borussia Dortmund.

Odtud v roce 2016 přestoupil do dalšího německého klubu,

Bayern Mnichov, který se mimochodem dostal do Ligy mistrů

v sezóně roku 2022/2023. 

Následně stihl ještě v červenci roku 2022 přestoupit do

španělského klubu Barcelona. 

Nyní má za manželku Annu Lewandovskou a spolu dvě děti.

Jeho plat se pohybuje okolo 23 mil. eur a je považován za

jednoho z nejlepších fotbalistů světa. 

Sport. Fotbal. Fotbalisti.  
Dneska si řekneme něco o
nejlepších fotbalistech na
světě. Takže, můžeme jít na to.

18



LIONEL MESSI

Lionel Messi, celým jménem Lionel

Andrés Messi Cuccittini, je

argentinský fotbalista, který se

proslavil zejména zjevením ve

španělském klubu Barcelona. Je

také držitelem ceny Zlatý míč,

kterou vyhrál sedmkrát, a Zlaté

kopačky, kterou vyhrál šestkrát.

Messi působil v Barceloně

dlouhých 20 let a za tu dobu s ní

dokázal vyhrát 34 klubových trofejí

a 4 triumfy v Lize mistrů UEFA. V

roce 2022 přestoupil do

francouzského klubu PSG.

Jadon Sancho, fotbalista původem z

Velké Británie, konkrétně z hlavního

města Londýn, který hraje za anglický

klub Manchester United. Sancho je

považován za nejlepšího mladého

fotbalistu na světě. Sancho se narodil v

roce 2000 a už ve svých pouhých sedmi

letech začal hrát za svůj první klub:

Watford. 

JADON SANCHO
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CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo se narodil 5.února

1985 v Portugalsku a za celý svůj

život stihl působit ve třech klubech:

Juventus, Real Madrid a Manchester

United.

Je považován za nejlepšího

fotbalistu světa. 

Ve své profesionální kariéře odehrál

více jak tisíc zápasů. Na začátku

roku 2021 se stal nejlepším střelcem

Ligy mistrů UEFA. 

V současnosti hraje za fotbalový

klub Manchester United. 

 

NELA 
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KNIŽNÍ
FENOMÉN:

GRIŠA

Griša - bestseller od královny young adult
fantasy - jaký zanechal dojem? O tom vám více
poví naše redaktorka Sofi:
 
Od Leigh Bardugo jsem před tím ještě nic
nečetla, ale často jsem o ní slýchavala a
spousta lidí mi ji  doporučovala.

book zone

První díl je napsán - stejně jako ostatní díly

trilogie - v první osobě, což mi zpočátku

dělalo trochu problémy kvůli přímé řeči, ale

téměř okamžitě jsem se do knihy začetla.

 

Už od první chvíle vás pohltí zejména

originalita a rozmanitost světa, kde se

příběh odehrává - vesměs země inspirovaná

carským Ruskem a k ní přiléhající sousedi,

kde se ale objevují tzv. Grišové, schopní

například ovládat oheň, vodu, vítr nebo

třeba člověka bez sebemenšího dotyku

zabít. 
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Druhý díl se ze začátku hodně zaměřuje

na milostný trojúhelník - Temnyj, Mal,

Alina, navíc se do něj přidává další člen

(ano, Alina je velmi nerozhodná)

jménem Nikolaj, jehož úplnou identitu

bych si ráda nechala pro sebe, jelikož

tato krátká a v této knize tak na půl

podstatná zápletka je přece jenom

zajímavým zpestřením a zaručuji, že se

Vám bude tato postava zamlouvat. 

Po prvním díle se Alina s Malem ocitnou

v Nové zemi, kde je ale brzy objeví

Temnyj a je víc než kdy předtím

odhodlán využít Alinu k získání trůnu. Té

mezitím dochází, že bude muset volit

mezi svou výjimečnou silou a láskou, ve

které až doteď hledala útěchu. Pomáhá

jí záhadný korzár Sturmhond s jazykem

ostřejším než meč, ale budou Alininy

schopnosti, Malova loajalita a pirátův

důvtip stačit? Nebo potřebují pomoc lidí

z vyšších míst?

V tomto díle nahlédneme do dalších

tajů Malé vědy, umocňovačů a síly, která

je ničivější než celá Druhá armáda, a to

jak pro ty, kdo ji užívají, tak pro ty, na

které je namířena. 

Rozhodně tu byla prolomena kletba

druhého dílu, který je prý vždy nejslabší,

příběh si vás i nadále bude omotávat

kolem prstu až do chvíle, kdy byste

nejraději hlavní hrdince vlepili „facku”

(což jsem občas vážně chtěla, protože 

Celé to vlastně začíná tím, že hlavní

hrdinka knihy je společně se svým

regimentem poslána přes Vrásu stínu, kde

se její přítel ocitne ve smrtelném

nebezpečí a ona v sobě objeví nečekanou

sílu, která může změnit svět - stává se z ní

ojedinělý případ Griši, která je schopna

ovládat světlo. Celou sérii si oblíbí zejména

milovníci přiměřeného tajemna a

záležitosti v podobě malého milostného

trojúhelníku.

Mimo to, že všechny díly byly napsány čtivě

a autorka je proložila i humorem, který

vždy ocením, jsem milovala promyšlené

charaktery postav - přičemž u duologie

Šest vran odehrávající se ve stejném světě

byly tisíckrát lepší. Dále smekám před tím,

že Světlo a stíny je (alespoň podle toho, co

vím) autorčina první vydaná kniha a už ta

stojí vážně za to.



nadějí je nepolapitelný ohnivý pták a

vyděděný princ, po kterém se slehla zem. 

Alina začíná odkrývat Temnyjova

tajemství a odhaluje pravdu, která změní

vše, co si doposud myslela o jejich poutu

a moci, jíž oplývá.(K části je zdroj zadní

obálka knihy, jen trochu pozmněněný

slovosled - označená část).

Začátek - prolog - mi nejdřív přišel spíš

jako temná pohádka než rozběh pro

velké finále. 

Opět čtivě a svižně psaná knížka, lov na

ptáka ohniváka měl - vážně překvapivě -

zase háček.

Události samotné finální bitvy mě

zaskočily a z části jsem s nimi

nesouhlasila, ale myslím, že i tak to byl

zajímavý zvrat. Nadále mě naštvala smrt

jedné z mých oblíbených postav, která 

já na věci jako milostné trojúhelníky vážně

nejsem, i když to v této trilogii nebylo zas

tak nucené jako v jiných knihách, které

jsem předtím četla).

prohlásili za svatou. Její nejbližší přátelé

jsou jí stále nablízku, ale stará spojenectví

přes noc zmizela a osud země leží na

bedrech zlomené světlonošky,

zneuctěného stopaře a zbytků kdysi

úctyhodné Druhé armády. Jejich jedinou 

Třetí díl. Blíží se velké finále, ale konec není

vůbec jistý, hlavní město padlo a na trůn

usedl Temnyj, zesláblá Alina v podzemí jen

s velkou námahou snáší nechtěné

opečovávání anatiků, kteří ji 
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Celá trilogie zanechala skvělý dojem a v

průměru ji hodnotím asi čtyřmi

hvězdičkami z pěti. Klidně bych si to

přečetla znovu a rozhodně doporučuji.

Tento rok, 18. 10. 2022 vyšel prequel k

sérii Griša s názvem Démon z lesů

(Demon in the wood), který se zaměří na

příběh hlavního záporáka Temnyje v

komiksovém podání s ilustracemi Dani

Pendergast, takže by mohl být vhodný i

pro ty, kteří moc nemusí čtení. 

24

zemřela úplně zbytečně (u této autorky to

ale není až tak neobvyklé). Úplný konec byl

vymyšlen dobře a já jsem jim ho rozhodně

přála, ovšem epilog také trochu připomínal

pohádku.

Každá kniha byla obdařena mapou světa,

který Leigh Bardugo vymyslela, přičemž u

prvního dílu se jedná pouze o mapu Ravky s

krásně propracovanou Sibejou, Vrásou a

okraji. Co se týče obálky u vydání, které

mám já, byla pěkně vyvedená u každého

dílu, u jiných vydání se mi moc nelíbila.

SOFIE



literature 

CO SE SKRÝVÁ
ZA

KOMIKSEM?

Naše nová členka redakce, Adéla, zv.Laci, oplývá kromě
pisatelského talentu také uměním kreslířským. Věnuje se mu
několik let a nyní vám přiblíží,  co je to komiks a jak se lze naučit
takový komiks vytvořit.  

Komiksy jsou obrázky rozdělené na „panely” a bývá tam více obrázků než textů a má to

dobrý důvod. Někteří lidé zkrátka neradi čtou, protože kniha plná písmen a dalších

symbolů často vypadá nudně. Některé knihy mívají ilustrace, ale kdybych měla popsat

komiks, je to spíše ilustrace s příběhem. V komiksech je důležité umět v obrázku

vystihnout situaci a dokázat nakreslit stejný předmět nebo postavu vícekrát, protože

nakreslit jednu postavu třeba čtyřikrát na jedné stránce je obtížné. Obyčejné komiksy se

čtou zleva doprava, ale pak existují japonské komiksy - mangy - které se kreslily a psaly

zprava doleva, a i když čtete mangu přeloženou do češtiny, obrázky zůstanou stejně

organizované a texty také. Existují lidé, kteří si přečtou pouze texty a obrázkům nevěnují

velkou pozornost, ale vždycky je lepší si detailně prohlédnout scénu.
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Sekvencím, tedy jednotlivým

obrázkům v komiksu, se

podle komiksové

terminologie říká panely.

Panely musí být vedle sebe v

řadě.

Než začnete kreslit, napište si scénář a

rozvrhněte, kolik panelů nebo stránek

bude vaše scéna potřebovat. Je to lepší,

než se pak trápit s tím, že máte málo

místa.

Když budete

pracovat na

komiksu tradičně na

papíře, doporučuji

ho udělat černobílý,

protože barvy bývají

problematické, co se

týče stínů, stíny se

nejlépe dělají

černobíle.

Když děláte komiks

digitálně, doporučuji

programy Blender

nebo Krita a na

androidu je velmi

dobrá aplikace Ibis

paint X.

Chcete udělat krátký

komiks na dvě

stránky? Nebojte se

zničit třikrát tolik

papírů. Jak já říkám:

„S talentem na

kreslení se člověk

nenarodí, je to ve

cviku.”

Scénu často podepře,

když třeba do rohu

panelu dáte nějaké

smysluplné citoslovce,

např. „třísk".

Motivace a kreativita

nikde? Je lepší to

odkládat, než hodiny

přemýšlet nad něčím, z

čehož se stane

absolutní katastrofa.

Je dobré cvičit na

„čtyřpanelových

kresbičkách”, jde o

čtverec rozdělený

na čtyři menší

panely a často v

nich bývají

zachycené vtipy a

zajímavosti o

různých postavách.
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ADÉL 

JAKÉ JE VAŠE

OBLÍBENÉ

ROČNÍ OBDOBÍ?
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     Přípravy na Halloween v malém americkém městečku Axford vždy vrcholí kolem třetí

hodiny odpoledne. Děti chodí koledovat od půl šesté, do té doby každý občan v

městečku dělá výzdobu svého domu a nakupuje sladkosti.

Večer 31. 10. chodí děti koledovat, nejčastěji od osmi do dvanácti let, ale Cassandra,

Jacob, Galahad, Rebecca, Jennifer a Jeroným koledování milují, a proto ani v patnácti, u

některých v šestnácti letech, nechtějí s tímto přestat.

 T-r-r-r,T-r-r-r – „Ano, Jennifer?”

     Ahoj Cass, v šest jsme domluveni, viď?” 

„Jo, u Korunní!”

„Ok, těším se, co na sobě všichni budou mít. A hlavně na tebe. Víš, jak jsi minulý rok šla

za strom?” 

Cassandra si povzdechla: „Já vím, ale tento rok jsem se hodně připravovala.” V telefonu

se jen rozléhal smích. „Já, já vím. Tak čau.”

„Čau,” vydala ze sebe Cass, ale to už bylo zavěšeno. Šla si připravit kostým, protože už

bylo půl páté, a to se ještě musela namalovat, aby vypadala jako zraněný zombie. Měla

už na rány připravenou vazelínu a červenou barvu. Na tělo si se samozřejmostí koupila

zelenou, která byla označena jako „nesmývatelná”, a tak byla zvědavá, jak ji ze sebe

smyje.

JEDNOU O
HALLOWEENU 

literature 
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      O dvě hodiny a půl později se všichni sešli na ulici Korunní.

„Ahoj!”

„Ahoj!”

„Čau. Tak co? Můžeme vyrazit?” zeptal se Galahad a přitom mrkl na Cassandru.

„Tento rok se ti kostým povedl!”

Galahad měl na sobě strašidelnou masku, černé oblečení a k tomu dlouhý černý plášť.

Jacob byl zlý čaroděj ve fialové barvě podobně jako Rebecca, která byla za čarodějnici.

Zatímco Jennifer byla bílá paní, tak Cassandra jako zombie si ke svému převleku vzala

růžovou mašli. Jeroným šel za upíra Vlada Napichovače.

      Vydali se po ulici a zastavili se u prvního domu číslo 26. Jacob přišel ke dveřím a

třikrát silně zaklepal. Dveře se otevřely a vyšel z nich starší pán s černým svetrem s

oranžovou dýní. „Dejte nám koledu, jinak něco provedu,” řekli jednotně. „Teda musím

uznat, že kostýmy se vám tento rok povedly,” usmál se a zároveň vytáhl krabici

karamelek, „na, vemte si.” 

Všichni si vzali jednu karamelku a poděkovali. Otočili se a vydali se k dalšímu domu. „Ty

mám ze všech nejradši!” zvolala Rebecca.

„Všimli jste si, že pan Deresteau vždy dával malé bílé čokolády a teď po dvou letech- ,”

zamyslel se, „možná po třech, to změnil?”

„Jeronýme, nad vším moc přemýšlíš,” smála se Rebecca.

„Co já, ” podivil se, „jsem pouze všímavý, taky bys to mohla zkusit.” Do toho se vložila Cass:

„Hele, vy dva, mohli bychom jít dál?” Rebecca přikývla a společné obešli nejméně šest

domů, dokud nenarazili na bílou vilu s úžasnou výzdobou, jak později řekla Jennifer.

„Všimli jste si, že jsme tady nikdy nekoledovali?” otázal se Galahad.

„Jo,” vydechla Cass.

„Myslíte na to, co já?” 

„Na co myslíš, Jacobe?”

„Na to, že vila tu dříve nestála, Galahade.”

„Takže ji postavili nedávno,” řekla ulehčeně Jennifer. Cass s Jacobem nesouhlasně

zavrtěli hlavou, načež se přidal Galahad. Rebecca už začala chápat. „Sice to nemusí být

náhoda, jak chcete naznačit, ale řekla bych, že Jennifer má pravdu, prostě tu dříve

nestála. Měli bychom to zkusit.”
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     Galahad se po chvilce přidal: „Rebecca má pravdu jen proto, že je Halloween, tak z

mravence děláme Golema, měli bychom tam jít.” Ostatní se přidali, a tak vyrazili k vile.

Cass šla po boku Galahada a po chvilce se k němu naklonila: „Říká se dělat z komára

velblouda.” Galahad dal oči v sloup a jemně do ní šťouchl loktem. „Ach jo, Cass, vždyť to

vyjde nastejno.”

      Z jejich rozhovoru je vyrušilo Jeronýmovo klepání. Dveře se otevřely, ale místo toho,

aby z nich někdo vyšel, rozzářilo se v nich bílé oslňující světlo. Všichni si zakryli oči. Ani ne

po dvou sekundách je to všechny vtáhlo dovnitř. Všichni měli pocit, že se propadají, ale

nikdo nevěděl kam.

       „Už letíme asi pár sekund,” snažila se Jennifer ostatním sdělit v té rychlosti. „Měli

bychom se všichni chytit,” pokračovala dál, „abychom se nerozdělili!”

Okamžitě se všichni chytli a v tom přistáli. Kupodivu na nohy. Okolo nich byly jen stromy,

křoví a nějaká cestička, jež vedla do lesa. Všichni byli překvapení, když se zčistajasna

objevil jakýsi skřet.

      „Zdravím,” začal pískavým tónem, „vlezli ste, kam ste neměli, co?” Všichni se na sebe

udiveně podívali. „Nechápu,” začal Jacob. „Chi, chi, jo tak voni eště neví, co provedli.

Copak ste neviděli ceduli před domem?” Všichni zmateně kroutili hlavou. Stálo tam:

Nerušit, prosím! To už křičel: „No nic, co se dá dělat, musíte splnit tři obtíže,” zdůraznil,

„voukolů.”

      Nejen Cassandře stékal pot z čela. Zelená barva z obličeje byla pryč, hlavně po tom,

co si ji setřela kapesníčkem. „Nechápu, jaká cedule, jaký úkol?” Opět se do toho vložil

Jacob. „No, dobrá, tak já vám to vysvětlím,” rozčiloval se, „vila tam pořád nestojí, jak ste si

asi všimli, objevuje se tam pouze na Halloween. Je chráněna kouzlem, to znamená, že

když zmizí, lidé zapomenou, že tam kdy stála. A naopak, když se objeví, lidé to berou

jako samozřejmost, jako by tam stála furt.” 

      Jeroným se naklonil k ostatním a potichu k nim začal mluvit: „Všimli jste si, jak mluví?

Vono, eště a tak?” „Jeronýme! Pš-š-št!” snažili se jej všichni šeptem okřiknout. Skřet se

mračil čím dál víc. „No, takže, tudy vlezete do bludiště,” ukázal za sebe, „samozřejmě už

nevylezete, pokud ano, tak se navždy budete potloukat v bludišti, i když to bude působit

jako vaše sídliště. Jak už sem na začátku řekl, musíte splnit tři voukoly, v jednotlivých…,”

na chvíli se odmlčí, „dá se říct, v dřevěných chatkách, které budou označeny čísly.

Nebude snadné je najít a máte na to celkem pětašedesát minut. Úkoly musíte plnit

jeden po druhém a ne na přeskáčku, rozumíte? Pokud to nestihnete do daného limitu,

tak budou vaše duše celá tisíciletí bloudit světem, dokud vám někdo neudělí milost.”
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      Z kapsy vytáhl hodinky na zlatém řetízku. „Připravte se, pozor…., váš čas běží teď.

Jděte!” Všichni se rozběhli jako splašení. „Kam teď?” zajímal se Galahad. „A jak budeme

vědět, že jsme všechny úkoly splnili, nemáme žádnou kartičku. Co když jsme se ztratili

už teď?”

      „Vidím, něco vidím, takovou tmavou budovu, to bude ono!” Všichni běželi za

Cassandrou. Nemýlila se. Stála tam, jak řekl skřet, „chatka”. „Dokonce tam svítí č. 1!” U

chatky seděla čarodějnice: „Á-á-á no vida, další smrtelníci, tady máte pergamen, budou

se Vám tam zapisovat čísla jednotlivých chatek a zda jste uspěli. Připomínám, že úkolů

je možná málo, ale jsou těžké. Takže jste připraveni?” zeptala se čarodějnice. Přikývli. „Tak

fajn. Ustupte si o několik kroků dozadu, ale držte se pospolu.” Natáhla ruce před sebe a

začala něco mumlat. Pod jejich nohama se vytvořila bažina. „Nepropadnete se, pokud

špatně neodpovíte. Dám vám otázku. Takže, jak je velké bludiště? Máte na to minutu."

Rebecca věděla, že tohle je jejich konec, ale přesto začala přemýšlet. Jindy by například

řekla, že než plnit nějaké přihlouplé otázky, tak radši zemře, ale dnes ne. Ne když šlo o

život, byla připravena rvát se s čímkoliv. „Já už jsem o tom vlastně trochu přemýšlel,”

začal rychle vyprávět Jacob, „když jsme stáli před bludištěm, připadalo mi strašně veliké,

a tak jsem to začal počítat a řekl bych, že je to buď dvakrát šedesát pět nebo dvakrát

sedmdesát.” „Myslím, že to bude šedesát pět na šedesát pět,” přidala se Rebecca.

      „Tak jak jste se rozhodli?” „Šedesát pět na šedesát pět,“ odpověděl Jacob. „A do

zlámaného koštěte, máte pravdu, z bažiny jste volní!” Rukama mávla na bažinu a ta

zmizela. Na pergamen jim napsala, že splnili první úkol a oni co nejrychleji odešli.

      Dlouhou chvíli bloudili a Galahad mezi tím přemýšlel o tom, co skřet řekl: Je

chráněná kouzlem.Tak jak je možné, že si všimli, že tam dřív nestála? Po chvíli se odvážil

zeptat: „Jak je možné, že jsme si všimli té vily, když ji chrání kouzlo?”

      „Galahade,” začala Cassandra, „myslím, že je to jasné,” odkašlala si, „no, ehm, myslím,

tedy, no prostě kouzlo přestalo působit, nebo ho bylo málo!” V tom se na ni obrátila

Rebecca: „Cass, myslíš, že bychom měli zahnout doleva?” „Určitě, Rebecco!” Když zahnuli

doleva, spatřili chatku č. 2. Oddechli si. Našli to.

      Z chaty vyšel upír. „Kdo, co zase chce, já se-,” odmlčel se, když spatřil šestičlennou

skupinku. „M-m-m-m, tolik čerstvé krve a já ještě ani nevečeřel. No jo, ale proto tady asi

nejste, co?” Na to jen tiše zavrtěli hlavou. „Tak dobrá, váš druhý úkol vypadá takhle!” Luskl

prstem a za nimi se objevila cestička osvícená dýněmi vedoucí k hřbitovu. Jennifer

zbledla, div neomdlela. Cass sebrala odvahu, ale Galahad byl rychlejší: „Jak zní úkol?”

„Cha, cha, to je vcelku prosté. Dostanete pergamen se jmény, ty budete muset najít na

náhrobních deskách. Abyste na to viděli, dostanete každý jednu pochodeň. Po hřbitově

pobíhají stvoření jako jsme my. Pokud vám seberou pergamen či vám zhasne pochodeň,

prohráli jste. Když ale najdete jméno, které stojí na pergamenu, napíšete, kde se nachází,

na které světové straně, zda krev, půlnoc, smrt nebo den, samo sebou v té vaší

klingonštině. Jděte teď!”  
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      Rychle si přečetli první jméno na pergamenu a stálo tam Louise Corgi. Jeroným držel

pergamen, když hledali jeho hrob, a málem o něj přišel, protože do něj někdo vrazil a

chtěl mu jej vzít. Ale on ho ubránil. „Mám ten hrob!“ zvolala Jennifer. Všichni k ní hned

přišli a zapsali, že je to na západě. Další čtyři hroby našli stejně. Když se to dozvěděl upír,

rozčiloval se, ale zapsal jim to na pergamen a pustil je. 

      „To je super! Ještě jeden úkol a jsme volní!” „Jeronýme, vždyť poslední úkol bývá

nejtěžší,” odpověděl mu nechápavě Galahad. „Hm-m-m, asi jo, promiňte mi to,” sklopil

hlavu. „Tak jsme to přece vůbec nemysleli. Vždyť my už taky chceme být venku,” usmála

se Cass.

      Najít třetí chatku bylo nejtěžší, ale nakonec ji přece jen našli. Než stačili určit, kdo to

u ní sedí, bylo pozdě. Byl to měňavec. Vzal na sebe podobu pana Deresteaua. „Zase jste

mi přišli vyžrat karamelky, co? Nikdy se vám člověk nezavděčí! Teď ještě abych vymýšlel

úkol, abyste si připadali jako někdo víc, že?“ zuřil vzteky. „Ale pane… .”

„Na mě to nezkoušej, všichni jste stejní. Tady vám dávám šifru, tu musíte rozluštit za

deset minut. Tak prosím,” pokynul jim rukou ke stolu daleko od chatky.
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      „Tady tohle zvládnu rozluštit,” řekl zamyšleně Galahad, „stojí tady: Ve dne v noci živím

se lží, nemám rád uzavřené prostory, jsem kýmkoliv.” „Myslím, že začínám chápat,” řekla

Rebecca, „tajenka je měňavec, ale to nebude celé. To on je měňavec a naším úkolem je

zneškodnit ho!” Všichni byli zabráni do pergamenu a nevšimli si, že se k nim někdo plíží.

     Najednou se před Cassandrou objevil nůž u jejího hrdla. „Věděl jsem, že čmuchalové

jako vy by mne prozradili, ale takhle jednoduché to nebude,” ušklíbl se, „jestli se pokusíte

mně zničit, zabiju ji. Pokud však uděláte, co vám řeknu, pustím vás. Dohodněte se! Ona

zatím půjde se mnou!” Vzal ji za loket a táhl ji k chatce. Snažila se vzpírat, ale byl silnější.

Všichni se zvedli a chtěli ji zachránit, ale volnou rukou na ně zamířil mečem: „Jestli se

pohnete, zničím vás všechny.” Cass zatajila dech: „Ne, oni se dohodnou!” „Ty mlč!” Všichni

si zase sedli, až na Galahada. „Jestli jí něco provedete, tak vás zahrabu na tomhle

hřbitově!” řval po něm. Měňavec se jenom zasmál: „Nejdřív se, vy hlupáci, dohodněte!”

     „Co teď budeme dělat?” zeptala se roztřeseným hlasem Rebecca. „Spolupracovat

nemůžeme, to je jasné. On je pánem všeho. Když ho zničíme, tak vila přestane existovat.

To znamená, že ho musíme-… .”„Zničit,” dokončil za něj Jacob. „Ale jak? To je naše otázka

a moc času na to nemáme.” „Galahade, myslím, že vím,” začala Jennifer, „měňavci se živí

lží, to znamená, že čím víc mu toho nalžeme, tím víc bude silnější a nepřemožitelný.

Takhle ho určitě někdo vyvolal. No a jestliže my budeme mluvit pravdu, tak bude slabší a

slabší a -… .” „A pak ho můžeme chytit a zavřít. Někde v té chatrči musí být trezor, ze

kterého se dostal. Jakmile ho zavřeme, měl by být klid,” dokončil za Jennifer Jeroným.

„Takže, uděláme to takhle, ano? Já řeknu, že nebudeme spolupracovat, pak se ke mne

Jennifer přidá, začne mluvit pravdu, zeslábne. A vy tři ho napadnete zezadu a společně

ho zavřeme, kam patří. Dobře?” všichni přikývli.

      „Tak jak jste se domluvili?” zeptal se měňavec a jednou rukou držel Cassandru.

„Nebudeme spolupracovat,” odpověděl Galahad a mrkl na Cass. Ta však na sucho polkla.

Radši by byla, kdyby ji obětovali a oni byli volní, než aby tady všichni zemřeli. „Nejradši

bych se podívala do té vaší chatky,” začala mluvit Jennifer a Jeroným s Rebeccou se

pomalu začali plížit za ním. „Když jsem byla v sedmé třídě, tak jsem chtěla stanovat, ale

nakonec jsme si s celou rodinou pronajali chatu. Tehdy jsme se naučili hrát na kytaru a

koupili jsme si morče Fredyho, který jako tříletý zemřel.” 

      Měňavec se začal hroutit, ale na to, aby byl lehký cíl, to nebylo. Tak Jennifer

pokračovala: „Tehdy jsem si taky zlomila nohu a den předtím jsem si koupila lízátko. Od

té doby mám ráda citronové… .” Měňavec se začal opět motat, ale vzpamatoval se:

„Nechápu, proč vás vlastně poslouchám?!” „Protože jsme se rozhodli nespolupracovat,”

Galahad kývl na Jeronýma, Rebeccou a Jacoba. Oni ho napadli zezadu. Tím povolil stisk

Cassandry a ona se vyvlékla. Galahad jim rychle přispěchal na pomoc a chytil ho

zepředu. Měňavec se však přeměnil na Cass. To je trochu vykolejilo.

      „Přece byste mi nechtěli něco udělat, ne? Vždyť jsme toho spolu tolik zažili!” „No to 
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víš, že jo,” ostatní to trochu zmátlo, zato Galahada ne. Svázal mu ruce lanem, které našel

vedle chaty. „Teď ho odvlečeme do chatky!“ Všichni mu pomohli. 

      Když vešli dovnitř, byla tam dřevěná truhlice. Položili ho tam a zamkli. Najednou se

ocitli na trávníku. Chatka zmizela, zato se tam objevil ten skřet: „No, jo no, tak tohle estě

nikdy nikdo nedokázal, a to jich bylo! Ale teď rychle utíkejte pryč. Zastavili jste měňavce,

který celé tohle držel. To znamená, že se stěny brzy začnou hroutit. Tak běžte! Rychle!

Doprava!” „Dobře, děkujeme! Na shledanou,” řekli všichni najednou.
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      Zabočili doprava a uviděli zlatou bránu. Ze zdí bludiště začala slézat zeleň, kterou

byla oblezlá. Některé stěny už se dokonce začaly sypat. Všichni se rychle rozběhli k

bráně. Narazili.  

      „Asi musíme po jednom.” „Cass má pravdu, ať jde ona,” kývla na Rebeccu. „Jdu na to,”

rozběhla se do brány. Prošla. Takhle procházeli jeden po druhém. Poslední byl Jacob. To

už se sypaly stěny. Kousek jedné stěny ho zasypal. Jen ruce měl volné. Začal se z toho

hrabat. Nakonec se mu z toho podařilo dostat. Rychle prošel bránou.

      A zase všichni spolu stáli tam, kde se předtím nacházela vila. Ani se nemuseli

dohadovat a najednou se všichni rozeběhli pryč. Zpátky k ulici Korunní.

      „Cass, jsi v pořádku?“ zajímali se. „Jo, samozřejmě. Byli jste úžasní!” „Já myslím, že to

my všichni,” zakončil to Jeroným. „Nezašli byste do kavárny?” zeptal se Galahad a všichni

na souhlas kývli. 

Konec
CLAUDI
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Téma tohoto čísla časopisu
přimělo žákyni devátého
ročníku  Kristýnu Trávníčkovou,
aby své myšlenky a pohled na
„restart" zformulovala do
básně. 

k
r

e
s

b
a

: 
M

A
R

IN
A

 O
. 

literature 

Tohle slovo nezná meze,

připomíná spíše otevřené dveře.

Dveře plné možností,

které nás jednou pohltí.

Neberte mě špatně,

ale někdy restart každý potřebuje.

Restart či pouhý počátek,

už můžeme považovat jako nový začátek.

Začátek nového roku pro prvňáky,

či velké deváťáky.

Pojďme tento začátek oslavit

a společně nové nápady prosadit! 

LITERÁRNÍ
RESTART

SLOVO RESTART
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Mgr. RENÁTA T. 
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Během představení vám bude Dášenka

růst před očima a děti pochopí, že mít

doma živé stvoření není jen o radostech

a mazlení, ale i o velké zodpovědnosti a

trpělivosti. 

Pokud pro vás divadlo není, ale dáváte

přednost kinu, zamiřte na Mimoni 2 -

Padouch přichází. Tento díl slibuje

zodpovězení těch nejdůležitějších

otázek, který si nejeden fanoušek této

série jistě položil. Jak se seznámili

Mimoni s Gruem a byl to padouch

odjakživa? Určitě se to v tomto díle

konečně dozvíme! 

Odpověděli jste si na otázku 
 „Kam za kulturou?", že
absolutně nemáte tušení? Tak
čtěte dál, máme pro vás pár
tipů. 

culture 

Přemýšlíte, kam vyrazit jako rodina za

kulturou, aby to bavilo malé i velké? Tak

rozhodně doporučuji navštívit Divadlo

loutek a stále velmi oblíbené

představení Dášenka. 

Přestože se jedná o námět Karla Čapka,

který byl mnohokrát inscenován, verze,

kterou si pro vás připravili herci v

Loutkovém divadle, vás rozhodně

nezklame. 

Veselé vyprávění třech pánů, kteří se bez

jakýchkoliv zkušeností rozhodnou

vychovávat psí holčičku vás bude

humornými scénami dostávat do kolen.

KAM ZA
KULTUROU?



EVA

fashion

MÓDNÍ
TRENDY 

Jelikož s podzimem přichází
chlad, tak je potřeba zařadit do
vašeho šatníku teplejší kousky.
I proto je možná podzim pro mě

nejunikátnější roční období. 
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Přichází na řadu vrstvení oblečení,

které je někdy vkusnější, než by se na

první pohled zdálo, a hlavně  je

pohodlné a teplé, takže v něm s

narůstajícími cenami energií i ušetříte.

Vrstvení nám v tomto ročním období

dává možnost vytvořit „chic“

kombinace, které zaujmou na první

pohled. 

Uvedu pár příkladů, kterými byste se

mohli inspirovat, ale samozřejmě

existuje i mnoho jiných. 

Skvělými kousky, které mi nemohou

chybět a mohu je využít i v zimě, jsou

trička s dlouhým rukávem s pletenou

vestičkou. Dají se kombinovat se vším,

co máte doma.

Skvělým kouskem je také dámská bílá

košile, která se hodí ke všemu a

můžete ji nosit téměř kamkoliv. 

Můžete k ní přidat svetr nebo pletené

pončo. 

Doplňkem, kterým ozvláštníte váš outfit,

může být i obyčejný šátek. Kromě toho

umí i dokonale zahřát.



KREATIVNÍ
HRAČKY

Spousta internetových portálů se již snaží plnit své sklady
kvalitními a dlouho udržitelnými materiály. Nikterak jinak tomu

není u nabídky hraček.

web zone

Například stránka drevene-hracky.cz

přišla s vizí nabízet pouze zboží ze

dřeva od různých menších výrobců.

Zprostředkovává prodej

společenských her, stavebnic, loutek

i motorických her a hlavolamů, které

vás vrátí do doby kvalitních

dřevěných hraček. Jedinou

nevýhodou je rozklikávání

jednotlivých položek, než se zákazník

dopídí, pro kterou věkovou kategorii

je výrobek určen, ceny jsou však

velmi přívětivé. 38

http://drevene-hracky.cz/


web zone
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To portál dva-tatove.cz má veškeré

hračky rozdělené podle stáří dětí

velmi dobře. Na jejich stránkách

najdete kreativní sady, společenské

hry a další. Navíc však nabízí chytré

hračky - jedná se o zboží, které má

za cíl vést děti k logickému myšlení,

samostatnosti a ke vzdělávání

procesem hraní. Nemůžu se

nepozastavit nad nabídkou

pomůcek pro rozvoj jemné motoriky

a pomůcek pro školáky i

předškoláky. Zákazníci zde narazí na

ergonomická pera, tužky, ale i mé

oblíbené Stabilo Woody 3v1, což jsou

pastelky, voskovky a vodovky v

jednom. Díky speciálnímu složení se

s nimi dá malovat na nejrůznější

povrchy, třeba i na sklo, a jdou

jednoduše očistit. Děti nadchnou

jistě taky originální sady pokémonů.

Zalíbila se vám myšlenka chytrých

hraček? Tak můžete zamířit přímo

na web chytrehracky.cz. Široká

nabídka pomůcek je rozdělená dle

zaměření od výtvarných a hudebních

potřeb, přes logopedické pomůcky,

až po matematické a logické hry,

dále podle věku a pohlaví.

Doporučuji se podívat do kategorie

„poznáváme tělo“, kde jsou

nejrůznější anatomické modely i

rentgenové snímky.

Pokud chcete dětem pořídit kvalitní

hračky, které vydrží a probudí v nich

kreativitu a zájem se naučit novým

věcem, určitě na těchto portálech

nesáhnete vedle. 

Mgr. RENÁTA T. 

http://dva-tatove.cz/
http://chytrehracky.cz/


Chystáte se na oslavu a
uvažujete, co byste mohli
přinést, nebo si jen chcete
zpestřit každodenní
svačiny? Naše redaktorka
Anet je mj. přebornicí  v
pečení a nyní vám prozradí
recept na výborné
citronové muffiny.  

foodie
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CITRONOVÉ
MUFFINY 

Na pracovní plochu si připravíme misku, ve

které smícháme mouku, cukr a kypřící

prášek. 

Poté do misky přidáme máslo, vejce, mléko,

citronovou kůru společně s vanilkovým

cukrem. Ingredience pořádně smícháme. 

Troubu si předehřejeme na 200 stupňů

Celsia. Předem připravené formičky pomocí

lžíce naplníme hotovou směsí.

Pečeme 10-20 minut, dokud muffiny nejsou

zbarvené do zlatova. 

Poté si připravíme polevu. Do nádoby

nakapeme citronovou šťávu, přidáme 2 bílky

a postupně přidáváme cukr, dokud ze směsi

nevznikne pasta. 

Jestliže se nám muffiny už upekly, můžeme

začít polevu na dané muffiny natírat. Jestli

chceme muffiny nějak ozvláštnit či zbarvit,

můžeme na muffin nasypat barevnou

posypku. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Muffiny máme hotové a už si je stačí jen

vychutnat! 40

¾ hrnku krupicového cukru

125 g měkkého másla

2 ušlehaná vejce 

2 hrnky polohrubé mouky

2 lžičky prášku do pečiva

¾ hrnku mléka

1 lžička vanilkového cukru

1 lžička jemně nastrouhané

citronové kůry

moučkový cukr

citronová šťáva

2 bílky

Ingredience na muffiny 

Ingredience na polevu 
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DĚKUJEME 
ZA VAŠI
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