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Milí čtenáři,  

každý asi zná, jak se dospělí často a rádi vy-

žívají v neustálém upozorňování, že prázdni-

ny brzy skončí. Například moje babička mi 

už od poloviny července připomínala, jak se 

nám to krátí, a čím více se mi to krátilo, tím 

více lidí mělo potřebu mi to připomenout. 

Tedy ten čas přišel, já zase začala s počáteč-

ním nadšením chodit do školy za každého 

počasí, v jakoukoli dobu a po měsíci už zase 

začínám hledat a odpočítávat další prázdni-

ny. Testů přibývá, trpělivost zůstává 

(nepropadejme panice, už za devět měsíců 

jsou další velké prázdniny!), ale nebojte, re-

daktoři Emka pro vás vždy i ve zbývajícím 

čase pracují ve dne v noci, aby na vaše lavice 

přistálo ještě horké nové Emko! 

Tedy po srpnovém upozornění, že nám nový 

školní rok klepe na dveře, můžu pozname-

nat, že mně tedy do dveří vrazil, pronásledu-

je mě na každém kroku, hraje si se mnou na 

honěnou a bez zeptání se dokonce rozvalil 

na mou postel, kam mě často nepustí do 

pozdních večerních hodin. 

Vám ale přeji příjemný start do nového škol-

ního roku, vstřícné učitele, hlášené testy a 

spoustu trpělivosti, aby se z vás také nestali 

uprchlíci ze školy. 

           Sára Wranová 

Wilsonov 

Rozhovor 
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Od 1. října 2015 se v kinech promítá nový 

český film Wilsonov. Původní námět 

slovenského spisovatele Michala 

Hvoreckého přepracoval do scénáře náš 

již delší dobu uznávaný scenárista Marek 

Epstein, režie se chopil Tomáš Mašín. 

Celý děj se odehrává v „Bratislavě“ roku 

1919, kde primátor plánuje připojení 

města ke Spojeným státům americkým a 

zároveň také přejmenování na 

„Wilsonov“. Ve Wilsonově však nečekaně 

začne řádit tajemný vrah, načež vraždy 

přijede vyšetřovat americký příslušník 

FBI Aaron Food v podání Jirky 

Macháčka, kterému pomáhá policejní 

čekatel Josef Eisner (Vojtěch Dyk). Mimo 

jiné se ve filmu představí také Táňa 

Pauhofová, Jan Kraus, Ľuboš Kostelný, 

Richard Stanke a další. 

Na začátek musím říci, že Wilsonov 

nesmějí diváci brát od úplného začátku 

vůbec vážně. Ano, je sice uvedeno, že se 

jedná o komedii s kriminálními prvky, ale 

mnoho lidí jej nepochopí z jediného 

důvodu, a tím je právě ten, že se jedná o 

obyčejnou parodii, nad kterou se nemá 

příliš přemýšlet. Autoři se netají tím, že 

se inspirovali legendárním filmem Adéla 

ještě nevečeřela. Zřejmě také proto je 

Wilsonov již nyní tolik odsuzovaný. 

Diváci budou mít na tento film názory 

různé, polovina mu nepřijde na chuť, ta 

druhá bude nadšená. Já mu však dala 

šanci a zklamaná nejsem, ba naopak. 

Něco takového podle mě česká filmová 

scéna potřebovala. Dle mého názoru je 

Wilsonov svým námětem dost originální, 

ale myslím si, že spoustě lidí se nebude 

zamlouvat přemíra černého humoru, 

který je v některých scénách až nemístný. 

Každý si na tento film musí utvořit svůj 

vlastní názor, ale milovníkům parodií 

bude použitý humor jistě vyhovovat. 

Wilsonov 

Aneta Procházková, 2.A 
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Rozhovor s majitelkou Sladkého Království 

Štěpán Piňos, Kvinta B 

 

 Rodačka z Ostravy. 

 Studovala Sportovní gymnázium Dany 

a Emila Zátopkových a bohemistiku 

na Ostravské univerzitě. 

 Je majitelkou Sladkého království. 

( Vojanova 1 a Porubská 826 ). 

 V obou krámcích je otevřeno od 

pondělí do pátku (10:00 – 18:00) 

 Chová afghánské chrty, ráda čte a 

miluje hudbu. 

Patricie Franková 

Myslím si, že již velká část ostravské populace zná krámek na Výstavišti se jménem Sladké 

království by Trisha. Sympatická majitelka Patricie Franková (Trisha) si v prosinci roku 

2014 otevřela svůj krámek nedaleko Divadla loutek. Můžete zde ochutnat cupcakes 

nejrůznějších příchutí, makronky, brownies, cookies, ale také bezlepkové i veganské koláče. Na 

jaře s příchodem teplého počasí přidala do své nabídky také mléčné koktejly a osvěžující 

limonády. Krámek si oblíbilo mnoho lidí, a tak se k radosti zákazníků otevřela nová „pobočka“ 

Království v Porubě. Více se už dozvíte v krátkém rozhovoru. 

Kdy jste upekla svůj první cupcake a makronku? Chutnaly 

vám? 

Tak to vím docela přesně, mám to totiž vyfoceno na svém instagramovém účtu. První cupcakes 

jsem upekla 31. týdnů zpět, což není tak dávno a chutnaly mně tak, že jsem várku 12 cupcakes 

snědla se svým nejlepším kamarádem na posezení. S makronkami to už bylo docela horší, 

z první várky se mi povedla jedna, kterou mám taktéž vyfocenou a dělala jsem ji asi o dva dny 

dříve než první cupcakes. 

Která příchuť je vaše oblíbená a která patří mezi zákaznicky 

nejoblíbenější? 

Já osobně už své cupcakes nejím, ale ze začátku jsem se nemohla nabažit Red Velvetu, momen-

tálně jsem ráda, že už nemusím chutnat těsta. Naši milí a krásní zákazníci si v poslední době 

nejvíce oblíbili příchutě slaného karamelu, maliny s čokoládou a lotus sušenek. 
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Vaše krámky se těší velké oblíbenosti zákazníků, zažila jste i 

nějakou negativní zkušenost?  

Myslím, že každý podnikatel se setkal s kritikou, ani já nejsem výjimkou. Negativní kritika 

mě posouvá dál, i když ji občas nesu velice špatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé také oceňují, že máte ve své nabídce bezlepkové cupcakes. 

Co vás vedlo k prodeji? Bohužel, ne každá cukrárna nabízí 

bezlepkové výrobky. 

Celiakie je mnohočetně rozšířena v populaci, tudíž je velká poptávka. Proto jsem se rozhodla 

do své nabídky rozšířit i „gluten free“ výrobky. Makronky jsou přirozeně bezlepkové a výrobní 

proces u cupcakes není tak složitý, jak si mnozí lidé myslí. Stačí vyměnit klasickou mouku za 

bezlepkovou, třeba kukuřičnou a problém je vyřešený. Já osobně bezlepkové mouky míchám, 

kvůli lepší konzistenci těsta. 

Je pro vás výroba cupcaků a makronek v tak velkém množství 

náročná? Co patří mezi vaše další koníčky kromě pečení?  

Mým hlavním koníčkem je posledního půl roku má práce. Když jsem ještě měla čas, tak jsem 

ráda četla, vařila nebo se věnovala svému čtyřnohému, chlupatému společníkovi. 

A na závěr se chci zeptat, napadlo vás někdy, že se budete tak-

to živit? A máte nějaké své přání, jak by vaše prodejny měly vy-

padat v budoucnu?  

Kdybyste mně minulý rok touto dobou řekl, čím se budu za rok živit, nejspíše bych se Vám vy-

smála.  Ani ve snu mě to nenapadlo.  Do budoucna bych si ráda upevnila místo na ostrav-

ském trhu a své mini prodejny rozšiřovala i do vzdálenějších měst, nejdůležitější pro mě 

ovšem je, udržet si standard a své spokojené zákazníky. 
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Cestovaní po Spojených státech 

amerických je opravdu velký zážitek, ale 

objevování tamní kultury je zážitek ještě 

větší! 

Jelikož je složení americké populace 

opravdu velkolepé, můžeme kulturu 

označit přinejmenším za pestrou. Najdeme 

zde opravdu všechny národnosti a jste-li 

v světově známých městech jako je 

Chicago, New York nebo Los Angeles,  je 

to střet doslova kultur, kdy turisté a 

přistěhovalci převažují nad Američany. 

Začínáte mít pocit, že snad nejste 

v Americe. Například zmíněné Chicago lze 

považovat za ráj Poláků (nepočítáme 

samozřejmě turisty), ale najde se zde i 

hodně Čechů. 

Vlastně teď opravdu nevím, co bych 

označila za americkou kulturu. Ve 

skutečnosti pro mě ani žádná jedna 

neexistuje, USA jsou různorodé a to nejen 

v kultuře, ale každopádně je na tom něco 

pozoruhodného, když vyjdete na ulici, kde 

na jednom rohu je mexická restaurace, 

vedle které je asijské bistro a naproti 

křižovatky stojí typické rychlé občerstvení  

ve tvaru krychle a opodál klasický 

motobar. 

Při cestování a pobytu u různých 

rodin nakonec stejně poznáte, že se to 

odvíjí od daných rodin a v mnoha 

případech jsou velmi patrné jejich kořeny. 

Na závěr mohu dodat, že místo americké 

kultury, mě více poznamenalo poznávání 

typického amerického životního stylu a 

také skutečnost, že státy jsou z většiny 

plné milých, usměvavých a přátelských 

lidí! 

Americký Koktejl 

Tereza Foltýnová, Kvarta B 
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Snižování trestní odpovědnosti, téma již 

tolikrát diskutované. O onu cifru se hádali po-

slanci, ''pravdoláskaři'' i ostatní čeští občané. 

Ale jak by změna oné cifry fungovala v praxi? 

Zaznamenala by úspěch? Nebo by se dočkala 

podobné popularity jako druhý důchodový pi-

líř? 

 Důležité je vymezit, co všechno je v trest-

ní odpovědnosti zahrnuto. Jen trestné činy? 

Ne, trestní odpovědnost zahrnuje také milost-

né hrátky. Zatím je hranice odpovědnosti na 

15 letech. Ale kolikrát je porušována? Např. 

na Filipínách je legální ''vzít Vaška na štrůdl'' 

již ve 12 letech, v některých arabských zemích 

je však mimo manželství nepřípustné. Ale 

zpět k tématu. Jak by tedy snížení hranice 

fungovalo v praxi? 

 

 Jako vše i toto by mělo své světlé a stin-

né stránky. Mezi světlé můžeme určitě zařa-

dit možnost legálně potrestat mladé zloděje, 

kteří na onu cifru hřeší. Po snížení by navíc 

měli občanské průkazy a nemohli se vymlou-

vat. Zároveň by však mohlo toto snížení za-

traktivnit kriminalitu pro mládež. Proč? Byl 

by to pro ně větší adrenalin. Nemyslíte? Také 

by mohly být větší problémy s evidencí obyva-

telstva, neboť ve chvíli zavedení změny by se 

počet žadatelů o občanský průkaz drasticky 

zvýšil. Z praktického hlediska by to také moh-

lo znamenat snížení nároku na dětskou slevu, 

která je někdy dost výrazná. Co myslíte vy? Je 

snížení dobrý nápad, nebo není? Můj názor je 

jasný. Jak říkal už Stalin: ,,Ani o krok zpět.“ 

 

 

 

 

Seismograf-kefír-porno,  

jak se to rýmuje? 

Seismograf-kefír-porno, 

jak se to rýmuje? 

Seismograf je svislej, 

kefír zase zkyslej. 

Na pornu seš závislej, 

jak se to rýmuje! 

 

Týden-kýbl-sleva, 

jak se to rýmuje? 

Týden-kýbl-sleva, 

jak se to rýmuje? 

Sedm je dní v týdnu, 

já jsem z toho v kýblu, 

už nejsou slevy v Lidlu, 

jak se to rýmuje! 

 

Islám-prdel-papír, 

jak se to rýmuje? 

Islám-prdel-papír, 

jak se to rýmuje? 

Islám to je víra, 

prdel to je díra, 

papírem se utírá, 

jak se to rýmuje? 

 

Hora-žena-postel, 

jak se to rýmuje? 

Hora-žena-postel, 

jak se to rýmuje? 

Hora ta je tvrdá, 

žena ta je hrdá. 

Na posteli se miluje, 

jak se to rýmuje! 

Snížení  hranice odpo-

vědnosti z 15 na 14 let         

Vojta Psík, Kvinta B 

Sprostá básnička 
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BAREVNÝ RELAX 

COLOURS OF OSTRAVA2015  

Zuzana Samiecová, 3.A 

Colours of Ostrava… Jeden z nejznámějších a největších letních festivalů republiky. 

Narazíte tady na směsici všech možných žánrů a kapel, ať už od nás, anebo ze zahraničí. 

Retrospect: Minulý rok to jistily ty největší pecky a hodně lidí si opravdu přišlo na své. 

Minulý rok byl rokem akce, dynamiky, byl to nikdy nekončící mejdan, jiskřivý, vzrušující a 

extatický! Byl uchvacující! 

Present: Co se týče roku 2015, byl mnohem, mnohem volnější. Klidnější. O atmosféře. 

Spíše se vyrovnaně a rozvážně potloukal davem, než aby se jím prodíral jako lavina. 

DAY FIRST 
V duchu zádumčivé krásy… Na vlnách  

hudby Björk, Zrní, Caribou…  

Björk… Žena se zahalenou tváří… 

Žena, jež měla na obličeji pichlavou 

masku, díky níž se snažila nezůstat 

nahá, když divákům obnažila celé své 

raněné nitro. 

 

Tajemná, smutná.  

Byla jako pírko, jež se snáší ve 

vlnovkách k zemi. 

Björk je někdo, koho bych nechala 

vystoupit až k večeru, pro lidi, kteří 

chtějí být jen tak unášeni 

ZRNÍ…  

Nádherně překvapující, podmanivý 

zážitek… Zvláštní atmosféra, zvláštní 

mravenčení. Ztělesnění uvolnění, 

svobody. 

Neobyčejné, psychedelické, 

neuchopitelné texty s tíhnoucím 

poselstvím.Je to jako sen, kterého se 

nemůžete zbavit, zdá se vám znovu a 

znovu. 

Uhrančivý kluk s pírkem ve vlasech 

vás odpoutá a naučí vás létat. 

 

Hýkal… Jabloně… Tmou…  

Nemohu se toho zbavit… 

S orchestrem nehráli vždycky… Právě 

naopak. Připlul k nim návrh být 

doprovázení ostravskou Janáčkovou 

filharmonií. A byla to trefa do 

černého, jak se říká! 

Kdo má rád legendy, pohanské rituály a 

tajemství, inspirované moravskou 

lidovou hudbou, neměl na Kočkovi 

chybět. 

Člověk náhle zatouží po tom shodit ze 

sebe tíhu zajetých stereotypů 

a pravidel, zbavit se bot a bosý 

se roztančit v reji pohanství. 

Morena… Poslední božec… Srbská…  

Nádhera!  



Emko Září 2015 

9 

DAY SECOND 
v duchu tance… v duchu kapel, jako Xindl X, Jelen, Kasai Allstars, Kasabian a Stromboli…   

ale i divadla…  

Zvláštní hra s hospodskou tématikou v sobě nese utajený smysl, alegorii. 

Panoptikum ztroskotanců a pobudů, podivně vražedné, hořce vulgární, bublavě 

vtipné a agresivně lepkavé, vypráví střípky příběhů lidí, kteří netuší, že problémy 

lze řešit i jinak, než násilím. Postava Boha, který je odstaven na třetí kolej, je 

geniálně absurdní a Ivan Trojan za ni získal cenu Alfréda Radoka 2012. 

Xindla znají snad všichni! 

Tenhle kontroverzní písničkář 

si zahrává s ironií, nadsázkou a 

také s dvojsmysly. Metafory i 

obrazové texty jsou podtrženy 

chytlavým hudebním profilem 

kapely. Xindl si umí perfektně 

pokecat i s publikem – je to 

možná monstrózní kříženec hip-

hopu, popu, rapu, folku a blues, 

ale pořád dost dobrý hudební 

koktejl! Ne každý si ale u 

Xindla přijde na své, a tak jde 

zas o stage dál.  

Kdo si rád zavzpomíná, pro toho jsou tady 

Stromboli. Zvláštní, neuchopitelní a 

nostalgičtí…  

Kdo má rád africké bubny a divošské 

tance, tak pokud zabrousil na tuhle kapelu 

z Konga, určitě neprohloupil. Jejich 

smyslem je tanec, pohyb, vibrace těl v 

rytmu bubnů a zvláštních někdy 

ozvěnovitých, jindy zastřeně zvučných 

zpěvů.  

DAY THIRD Day Third: v duchu šílenství těl… v duchu energie… v duchu 

kapel, jako jsou: The Dumplings, Owen Pallett, Augustines a 

Rudimental… V duchu elektrizujících překvapení, jež se skrývají 
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Úchvatné šílenství, které probíjí každou moleku-

lou krve v žilách, úchvatná souhra elektrické ky-

tary a bicích, ze které se točí hlava. Musí být sly-

šet naživo, jinak to je o ničem. 

Fullmoon stage předvedla, co umí! 

Kluk a holka… Mladí, ne 

o moc starší než my. 

Muziku obstarávají 

pomocí počítače a 

elektriky… 

Křehká, ale nikoliv 

nezkušená 

dívka s vlnícím se 

hlasem, si s ním uměla 

krásně hrát. 

Co víc chtít? 

Jenom naslouchat a 

nechat se unášet… 

Zvláštní a nečekané 

překvapení. 

Když to slyšíte, máte pocit, že létáte skrze zvuky, 

rytmy, hlasy a šepoty… Znáte Newtona 

Faulknera? Je to anglický kytarista, který se mazlí 

se strunami. Pokládám ho za takovou drobnou 

revoluci ve hraní na kytaru. Tak přesně takhle 

vnímám muže, jménem Owen Pallet, hlavního 

zpěváka a houslistu – je jako Faulkner, jen s jiným 

hudebním nástrojem.  

Housle, bicí, kytara a zpěv.  

Fenomenální, hodně citové.  

Co se týče hlavní scény, viděla jsem ten den jednu věc od Rudimental. Dav zvítězil 

(byla tam hlava na hlavě, více lidí jsem viděla snad jenom na Mikovi, když jsem se 

snažila prodrat pryč z Tata Bojs.) Proto jsem to vzdala a šla zkusit štěstí na malou 

scénu. 

Narazila jsem na ztělesnění šílenství a zašpiněného rock'n'rollu s prvky drsného 

blues v té nejkrystaličtější formě. Byla jsem jen pár kroků od největšího „šoumena“ 

celého festivalu! Byl jím James Johnston, lídr Gallon Drunk, který po celou dobu 

svou show ve své extatické energii nadnášel s vášní a zápalem v očích. Ne z jedné, 

ale hned ze dvou kytar, se snažil vytřískat, co to dalo, a v mezičasech ždímal úderné 

tóny ze ztýraných kláves. Jasně, nebyl na jevišti sám, ale byl to živel, který vymazal 

a zároveň prohloubil a otřásl existencí všech zúčastněných. 

DAY FOURTH v duchu zvolnění a jemnosti… v duchu Other Lives, Zuby 

Nehty, Tata Bojs a Miky. 

Pro atmosféru, kývání se do 

rytmu, krásné, emotivní, nád-

herný hlas hladil mou duši… 

Jímavé, něžné, ale i úderné, 

striktní a živelné!  

Tata Bojs – Takoví, jací maj bejt! Úzce spojení 

se svým publikem. Jak sami řekli, panovala 

vzácná energie, kterou dokázali zachytit a 

jemně s ní pracovat. Jejich Ztraceni 

v překladu bylo dojímavým zážitkem na celý 

život…  
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Studentovo vyznání 

Petra Adamčíková 

Dva prázdninové měsíce utečou mi velice. 
Moře, hory, zahrada,  
in-line brusle, skateboard, kola 
 a je zde zas škola. 

Dvě hemisféry mozku 
 nechtějí naskočit ani trošku. 

Matka šílí, otec kvílí, 
 ať jsou prázdniny ještě chvíli.  
Neboj se otče, neboj se matko, 
 vzorná studentka budu zakrátko! 

Radosti se mnou užijte 

 a potom na samé jedničky připijte!!! 
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V týdnu od 14.-18.9.2015 navštívili naši školu 

cizinci z 8 zemí, letos to byli Albánie, Gruzie, 

Egypt,  Indie, Rumunsko, Hong Kong, Ukraji-

na a Brazílie. Kromě toho, že každý den měli 

zajímavé prezentace o svých zemích, jsme 

s nimi také strávili hodně času mimo školu. 

Ve středu jsme navštívili svět techniky, tento 

výlet se nám nakonec protáhl na několik ho-

din, ale všichni byli spokojeni a hlavně pře-

kvapení, protože čekali spíše něco jako muze-

um, hodně z nich si oblíbili prostor Dolních 

Vítkovic. Ve čtvrtek se někteří vydali na stě-

nu, tam jsem bohužel nebyla, ale všichni si to 

jen vychvalovali. Ti, kteří nešli na horolezec-

kou stěnu, trávili odpoledne v kavárně Pasáž, 

tuto kavárnu si celkově hodně oblíbili. 

V pátek skončily přednášky, a tak všichni byli 

plní energie a dobré nálady, hned po škole 

jsme si s nimi šli sednout do Staré Arény. Zde 

nás navštívil i David, vedoucí projektu Edi-

son. Poté jsme večer zakončili na Stodolní, 

kde jsme měli možnost poznat i lidi z dalšího 

týmu, tedy jiných zemí, za což jsem moc ráda, 

protože to bylo příjemné a celkově mezi hosty 

i domácími panovala skvělá atmosféra. 

V sobotu jsme pokračovali stejným stylem ja-

ko v pátek s tím, že jsme spolu byli až do ne-

dělního oběda. Zašli jsme na pizzu, poté se 

museli stěhovat do Orlové, ale i tento týden se 

stále scházíme a určitě budeme i nadále.  

Pro mě byl toto první Edison a jsem nadšená, 

nejen, že mě hodně naučil, ale také jsem se 

seznámila se skvělými lidmi, a našla jsem si 

mezi nimi nové přátele. Z pohledu stážistů 

můžu říct, že naší školu si oblíbili, moc si ji 

vychvalují a všem se jim tu líbilo. 

Edison Táňa Schulzová, Kvinta B 
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Komu se chce alespoň trochu 

přemýšlet, jistě ho napadla 

otázka, zda nejsme ve vesmíru 

sami – vždyť je tak velký! Ano, 

vesmír má opravdu 

nevypočítatelnou rozlohu a stále 

se zvětšuje, jestli je v ně ještě 

život, je hodně pravděpodobné, 

ale mizivou šanci má už 

skutečnost, že se někdy setkáme. 

Avšak ve vesmíru je hodně 

jiných a lepších 

předmětů k 

pozorování než 

jen „marťani“. 

Pojďte se tedy se 

mnou podívat do 

hlubin vesmíru a 

prozkoumat 

noční oblohu a 

najít v ní plno 

zajímavých věcí 

okem 

pozorovatelných. 

No, pouhým okem to bylo přece 

trošku přehnané, ale jde to. 

Nejlépe by bylo, kdyby jste se 

vybavili dalekohledem s 30-80x 

zvětšením. A jako první si 

všimneme planet. 

Když jste připraveni, máte místo 

pozorování, první objekt, u 

kterého si stojí za to všimnout, je 

Venuše (vy ji však znáte možná 

pod pojmem Večernice). Je to 

totiž nejjasnější bod na obloze 

hned po Slunci a Měsíci. Z planet 

nemůžeme ani vynechat největší 

planetu Sluneční soustavy, a to 

Jupiter, kterého lze spatřit i se 

svými čtyřmi měsíci po 

převážnou dobu roku. 

Mars, známý jako rudá planeta, 

stojí v opozici ke Slunci a je díky 

tomu patrný po celou noc. 

"Vypadá jako naoranžovělá 

hvězda zářící jen o 

něco méně než 

nejjasnější hvězda 

jižního obzoru - 

Sírius. Ve větším 

dalekohledu se dá 

pozorovat i jeho 

světlá polární 

čepička," uvedl 

Suchan (odborník 

na astronomii). 

Tudíž Mars je také 

velice příznivý a 

dobře rozeznatelný od ostatních, 

pro nás, laiky, jako vyšitý! 

S pozorováním souhvězdí je to 

trošku složitější a proto si jej 

vysvětlíme v příštím díle. 

Ještě na závěr: Astronomové 

uvádějí, že pro pozorování 

planet není třeba žádných 

přístrojů. Takže hupky dupky s 

dalekohledem na kopeček a snad 

najdete i ty „marťany.“ 

Astrologické okénko 

Petra Adamčíková 
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Jak jistě víte, na naší škole funguje 

program Helping hand for Guimaras - 

pomocná ruka pro Guimaras. Tento 

program je založený na zasílání různých 

školních pomůcek. A nejen to! Dokonce je 

nám, studentům umožněno vybrat si 

jednoho ze studentů na Guimarasu a s ním 

si dopisovat, posílat mu různé balíčky - 

například s hračkami nebo se sladkostmi. 

Tyto věci nebo dopisy se pak 

prostřednictvím paní Yvony Pospěchové, 

která na Filipínách žije, odvezou na ostrov 

Guimaras. 

Paní Pospěchová sem do Ostravy jezdí 

přibližně každé tři měsíce a právě tato 

návštěva se uskutečnila v pátek tedy 29. 5. 

Rozdala nám dopisy, a poté nám povídala o 

životě na Filipínách a o tom, jak jsou ty 

děti šťastné, když vidí naše dopisy. Paní 

Pospěchová nám s Filipín dovezla také 

mango a nakládané papriky. Pokud se 

divíte, proč je na obale-etiketě naše logo 

(viz. obrázek), je to proto, že pod vedením 

paní Pospěchové funguje na Filipínách 

ekofarma, která produkuje další množství 

"dobrůtek". 

S psaním mám i vlastní zkušenost – 

začala jsem si psát s jedenáctiletým 

klukem jménem Robert Ernest Vilarimo. 

Zatím mě a mým kamarádkám přišel jen 

jeden dopis, ale i přesto jsme šťastné. Psal 

nám o svých zálibách, o jeho oblíbených 

předmětech, o tom, že je sirotek, ale že má 

sestru jménem Divine. Tento program je 

skvělá příležitost, jak se naučit Angličtinu 

a navíc je velmi  příjemný pocit vědět, že 

jste potřební a užiteční. Přeji si, ať tento 

program funguje i nadále a ať si to aspoň 

jednou každý student vyzkouší. 

Helping hand for Guimaras 

Johana Fabiánová, prima B 
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Výstava začala 5. 3. 2015 v opavském Domě 

umění. Byly na ní k vidění Warholova 

nejznámější pop-artová díla (Marilyn, Banán, 

Polévka v plechovce…), ale i méně známé 

kresby tuší, plakáty, nebo fotografie. Všude 

byly rozmístěny papírky s myšlenkami a 

informace o filmech, životě a další tvorbě. 

 

Výstava byla 

doplněna o další 

zajímavý prvek 

– mohli jste si 

vyrobit vlastní 

plakát, tašku, 

nebo tričko, 

technikou 

zvanou sítotisk, 

kterou používal 

pan Warhol na 

svá slavná díla. 

Na první pohled 

se to zdá 

jednoduché… 

pouze roztíráte 

barvu po sítku. Ale zdání klame, je to dřina. 

Jen plakát banánu, o dvou barvách, na formátu 

A4 mi zabral asi půl hodiny. Je to však pěkný 

zážitek a výsledek si můžete odnést domů. 

 

Výstava v Opavě bohužel skončila už 1. 5. , ale 

od 13.6. , se na ni můžete zajet podívat do 

Prahy, kde bude větší a obsáhlejší. 

Andy Warhol se narodil 6. 7. 1928 (nejspíš, 

pravé datum nikdo neví) v Pittsburghu, 

v Pensylvánii rodičům, kteří emigrovali 

z dnešního Slovenska. Umělecké sklony se u 

něj          projevily už jako u malého, proto 

studoval obor komerční designová tvorba na 

Carnegieho technologickém institutu. Potom se 

v roce 1949 přestěhoval do New Yorku a začal 

zde úspěšnou kariéru ilustrátora časopisů a 

designera 

reklamních 

materiálů. Z 

tohoto, 

poněkud 

nízkého postu 

se během 60. 

let 

vypracoval na 

jednoho 

z nejznámějších umělců své doby. 

Věnoval se mnoha oborům - byl americký 

malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost 

amerického hnutí pop –artu. Úzce také 

pracoval s kapelou The Velvet Undeground  a 

mnoha dalšími osobnostmi undergroundu 60. 

A 70. let. 

 

ZAJÍMAVOSTI:  

Warhol pravděpodobně držel celibát. 

Byl řeckokatolického vyznání, pravidelně 

chodil do kostela a přispíval na církevní 

charitu. 

Andy Warhol, 15 minut slávy 

Emma Konečná, sekunda B 
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Rubrika Horoskopy 

Co je to vlastně horoskop? 

Přemýšleli jste někdy, jaký význam mají pro naše životy horoskopy? Věříte na ně vůbec? 

Co vlastně očekávat od horoskopu? Tyhle otázky si mnozí z vás kladou už delší dobu. Od-

povědi naleznete v příštím čísle. Do té doby, zkuste nad těmito otázkami pouvažovat. :) 

Co přinese měsíc říjen? 

Beran (21. 3. - 20. 4.) 

V říjnu by se měli všichni Berani zaměřit především na zdraví, a 

to jak na to svoje, tak na zdraví svých nejbližších. Je na čase 

ujistit se o správnosti svých rozhodnutích a zavřít za sebou vše, 

co vás brzdí ve vašem rozvoji. Pokud si nedáte pozor na svoje 

závazky, můžete se dostat do velkých problémů. Vaše karma společně s Černou lunou u 

Merkuru jsou stále připraveni zakročit, proto dbejte na dodržování vašich slibů a 

vyžadujte je i od ostatních. Obzvláště obezřetní buďte v době Novoluní, tedy 13. října. 

Býk (21. 4. - 21. 5.) 

Od novoluní až do úplňku, tedy od 13. října do 27. října by měli 

být všichni zrozenci ve znamení Býka velmi opatrní, a to ve 

všech oblastech života. Dávejte si maximální pozor nejen na 

svoje fyzické zdraví, ale i na zdraví psychické. Očekávejte 

převraty v rodinném životě, změny zasáhnou i vaši pracovní 

oblast. Vše zlé je ale k něčemu dobré a vy se konečně posunete 

zase o kus dál. V období úplňku konečně naleznete nový životní směr a načerpáte mnoho 

energie díky konjunkci planet Mars, Jupiter a Venuše. 

Blíženec (22. 5. - 21. 6.) 

Během měsíce října se připravte na velmi těžké životní zkoušky 

a pokušení. Nacházíte se pod vlivem Merkuru, který se 

pohybuje tam a zpět znamením Vah a jeho pozice v blízkosti 

Černé Luny vás vystavuje náročnému období. Připravte se na 

to, že vás čekají nejen partnerské rozkoly, náročná jednání, ale 

také nepříjemné zprávy, které zamávají vaší psychikou. Obrňte se trpělivostí a nenechte 

se zlomit. Úplněk na konci měsíce vám otevře cestu pro rekapitulaci vašeho života a 

pomůže vám nasměrovat se správným směrem. 
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Rubrika Horoskopy 

Rak (22. 6. - 22. 7.) 

Lidé zrození ve znamení Raka prožijí celý říjen pod vlivem Luny. 

Čeká vás poklidné období plné příjemných chvil. Vše se točí 

především kolem vašeho rodinného života, budete přemýšlet o 

změnách a o vylepšení vašeho bydlení. Pamatujte však na to, že 

Černá Luna nepřináší dobré věci, a tak byste mohli vašich rozhodnutí časem litovat. Než 

tedy uděláte změnu, důkladně ji promyslete a zeptejte se na názor vašich nejbližších. V 

době úplňku 27. 10., který se nachází v Býku, není vhodné činit jakékoliv kroky ke změně. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) 

Slunce se tento měsíc bude z Vah přesouvat do Štíra. Hvězda naší 

galaxie tedy bude působit hlavně v oblastech cestování, 

komunikace, poznávání a učení. Během novoluní se ve Vahách 

pohybují planety Merkur, Luna, Černá Luna a Slunce. Proto je 

možné, že se k vám dostane špatná zpráva nebo pomluva. Nicméně 

namísto toho, abyste se tím příliš zabývali, měli byste se soustředit na své vzdělávání, učení 

se novým věcem, cestování a poznávání nových kultur. Můžete se zaměřit i na učení 

ostatních. 

Panna (23. 8. - 22. 9.) 

Planeta Merkur, která prochází v měsíci říjnu Vahami, se nachází 

poblíž Černé Luny. Očekávejte proto zkoušku karmy, která bude 

mít vliv na váš osud. Tato zkouška se bude týkat především vašeho 

majetku a financí. Zároveň také očekávejte nejrůznější zprávy, které vám přinese planeta 

Merkur, ovšem zda budou kladné či záporné, o tom hvězdy mlčí. Pozor si dávejte na přízrak 

Černé Luny, která vás bude pokoušet a přinášet nové touhy. Nepodléhejte neznámým 

pokušením a vždy prvně přemýšlejte nad možnými důsledky. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) 

První polovina měsíce se u Štírů ponese v poklidném duchu. Po 

novoluní, které nastane 13. 10. a je ovlivněno Černou Lunou a 

planetou Merkur, mohou do vašeho života zasáhnout špatné 

zprávy. Můžete se stát také terčem pomluv a záškodníků. Na 

povrch může vyplynout to, co se snažíte utajit. Vše ale bude mít 

šťastný konec díky blízkosti Marsu a Jupiteru. Po úplňku 27. 10. vás čeká počátek úplně 

jiného období. Před koncem měsíce by Štíři měli rekapitulovat události minulé a zvažovat, 

co od života očekávají.  
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Rubrika Horoskopy 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 

Planeta Jupiter se v říjnu posunuje znamením Panny. V 

její blízkosti se nachází Mars, planeta aktivity, a Venuše, 

planeta lásky a hodnot. Tato konstelace ovlivní u zrozenců 

ve znamení Střelce především v oblasti plnění 

dlouhodobých přání a tužeb. Může vám také dopomoci k 

úspěchům a k výraznému životnímu posunu. Je ale třeba 

připravit se na to, že po celý měsíc budete zaneprázdnění a v práci velmi vytížení, vaše úsilí 

však bude náležitě odměněno a již blízká budoucnost vám přinese sladké ovoce. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

Planeta Saturn prochází v měsíci říjnu Střelcem. V 

pracovních aktivitách, ale i v oblastech osobního růstu se 

připravte na to, že bude dělat neplechu Černá Luna. Nyní 

přichází ten správný čas, kdy je potřeba, abyste si v hlavě 

srovnali, co od života očekáváte a kam jdete. Zamyslete se 

nad tím, co si ze všeho nejvíc přejete a co je potřeba 

ukončit. Najděte nové začátky, k nim je ale potřeba učinit 

první krok. Ke konci měsíce dostanete zprávu, která ovlivní vaši životní dráhu a celou vaši 

budoucnost. 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

Mars bude po celý říjen stále ovlivňovat oblast vašich 

financí a majetku, který sdílíte s další osobou či institucí. 

To vše bude mít vliv i na vaši sexualitu a finanční zázemí. 

Černá Luna v konjunkci s Merkurem vám pak přinese 

nepříjemné zprávy týkající se soudů či úřadů. Novoluní, 

které nastane 13. října ve 2:06 hodin, vám přináší témata 

cestování, učení se a řešení problémů se soudy a úřady. Jeho vlivem očekávejte nové změny 

v těchto oblastech a pusťte se do řešení problémů, které zde máte. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

Tento měsíc vás vesmír postrkuje k řešení vztahů a 

nejrůznějších ujednání, mezi které patří i dohody či 

podpisy smluv. Ovšem spojení Černé Luny a Merkuru vám 

přinese potíže po stránce finanční či majetkové. Můžete 

očekávat také nepříjemnosti a zlé zprávy v oblasti 

sexuality. Po novoluní, které nastane 13. 10., přijde na 

přetřes téma financí. Dejte si pozor, aby vás Černá Luna příliš nesváděla k penězům a 

nevázanému sexu. Úplněk 27. 10. přinese rozřešení v tématech komunikace, jazyka i 

cestování. 
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Rubrika Horoskopy 

Váhy představují idealistické principy. 

Osobnost se ve Váhách učí navazovat 

kontakty s okolím, začíná sebe sama 

chápat jako součást společenství.  

Posláním Vah je zapojit jedince do 

společenského celku. Tradičně bývají Váhy 

spojovány se společenským vědomím a se 

vztahy s okolím. 

 

Období Vah (42 - 49 let) 

za zdánlivým poklidem a vyrovnaným 

vztahem k hmotě se skrývá strach ze smrti, 

úpěnlivá touha zastavit čas, zakonzervovat 

formu - ať už s pomocí plastických operací, či 

drahé kosmetiky.  

 

Váhy 24. 9. -- 2. 10. - pod vlivem Venuše 

tito lidé jsou laskaví, dobrotiví, sniví.  

 

Váhy 3. 10. - 13. 10. - pod vlivem Saturnem 

tito lidé jsou šlechetní, mohou žít bez 

přepychu a ctižádosti.  

 

Váhy 14. 10. - 23. 10. - pod vlivem Jupiter 

tito lidé mají rádi přepych, jsou citliví, mají 

literární nadání, mají v oblibě obřady.  

 

Živel : vzduch 

Dynamika : fixní 

Vládce : Venuše 

Znamení: vzdušné  

Povaha: sanquinická  

Šťastná léta: 30-37  

Soulad se znamením: Blíženci, Vodnář 

Souvztažná barva: vodově zelená  

Souvztažný kov: měď  

Podřízená část těla: ledviny, močový měchýř  

Kámen znamení: chryzokol, jadeit, růženín, 

korál, karneol, smaragd, turmalín, topas, 

smaragd  

Šťastná čísla: 7, 49, 175, 1225  

Šťastný den: středa  

Šťastná květina: pomněnka  

Duchovní ochránce: Athene  

Příjemná vůně: vrbina  

 

Láska: 

Pro Váhy je životním cílem najít si 

dokonalého partnera. Pokud je Váha ve 

vztahu, pak je v popředí zájmu zachování 

klidu a rodinné harmonie. Váhy bez partnera 

je jsou nešťastné a je to pro ně velice 

nepřirozené. Potřebují být s někým citově 

spojeni. 

 
Jako milenci jsou kreativní a vyvážení. 
Milují, pokud mohou svého partnera 
uspokojit – a to se týká jak rozhovorů, tak 
milování. 
Odhodlání Vah uspokojit svého partnera a 
vést rovnocenný vztah z nich dělá vynikající 
partnery. 

Znamení měsíce: 

Váha (23. 9 – 23. 10) 

Barbora Wildmannová, 4.A 
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Chtěl(a) bys zkusit něco nového a seznámit se s fajn lidmi? 

Baví Tě psát články, povídky nebo třeba básničky? 

Rád(a) kreslíš nebo umíš pracovat s grafikou? 

Nebo Tě napadá, jak jinak by se dalo přispívat do časopisu? 

 

Pokud jsi alespoň na jednu z těchto otázek odpověděl(a) ano, roz-

hodně přijď na jednu ze schůzí našeho školního časopisu EMka. 

Scházíme se každé pondělí v 8:00 ve třídě Kvinty B. 

             Své díla, nápady, ale i připomínky můžeš posílat  

také na email Eko.mgo@post.cz . 


