Milí čtenáři,
první číslo školního časopisu letošního roku je zde.
Rádi bychom Vám připomněli akce, které se konaly v měsíci září. Hned na
počátku tu bylo samozřejmě zahájení školního roku, které svým vystoupením
obohatili naši spolužáci z třetího ročníku Daniela Adámková a Matěj Graca.
Jako hosté zde účinkovali také Jan
Sádlo a Kristýna Hrinová.
V rámci tělesné výchovy se naši žáci
stihli zúčastnit hned dvou soutěží volejbalového turnaje a závodů na
koloběžkách a bruslích.
Někteří z nás také podnikli výlet do
Prahy, kde měli možnost navštívit
Českou národní banku a Českou
televizi. Naši prváci za sebou mají
adaptační kurz, ze kterého si v již
v tomto čísle můžete přečíst článek.
Rovněž se můžete dočíst, jak neobvyklé
prázdniny zažila naše spolužačka
Nicolette Havlová, v jejím článku
Nicolette na tripu.
Proč studovat polygrafii se dozvíte
v interview Terezy Flesarové. Daniela
Adámková vám zase poradí, co si
nenechat ujít v knižním světě.
Naše redakce Vám přeje do nového
školního roku 2016/2017 hodně štěstí a
letošním maturantům obzvláště pevné
nervy.
Nikol Misaki Vavrlová
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Barbara Dimitriu

Za slávou do televize, za zlatem do
banky
Kdo by nechtěl usednout za moderátorský pult, být
viděn v profesionálních kamerách, nebo nechat na
sebe svítit masivní světla?
Projít skrz osmi tunové trezorové dveře, odhalit
nejpropracovanější padělané bankovky, nebo si
potěžkat zlatou cihličku v hodnotě 13. milionů
korun?
Tak všechny tyto možnosti vyzkoušeli žáci SSŠP
v Kylešovicích, kdy měli příležitost jet na exkurzi, do
české televize a české národní banky v Praze.
Tento výlet proběhl 16. 9. 2016, který začínal
srazem na východním nádraží v Opavě. Zhruba v 6 hodin ráno zazněla píšťala
průvodčího a vlak se dal do odjezdu. Už v tu dobu, šlo vidět nadšení v obličejích všech
zúčastněných.
Po příjezdu do hlavního města, jsme rovnou zamířili do české televize, která sídlí na
Kavčích horách. Při vstupu už na nás čekal příjemný starší pán, který nám po celou
dobu dělal průvodčího.
Zavedl nás do studia, kde se natáčel například Anděl páně 2, nebo dětmi milovaná
kouzelná školka.
Exkurze v české národní bance byla také dost
zajímavá. Měli jsme možnost rozlišit padělané
bankovky, od pravých a ke konci si zasoutěžit o
hodnotné ceny.
Celkový výlet jsme zakončili hodinovým
rozchodem, který každý mohl využít dle svého.
Lucie Kubínová

RECENZE KNIH
Cizinec v zrcadle

Lesní lišky
PISTORIUS & OLŠANSKÁ

SIDNEY SHELDON
Toby Temple se vydává za svým
snem a díky tvrdé dřině se z něj
postupně stává slavný, vlivný a
velice známý komik. Josefína také
touží po moci a slávě, a tak se
vydává do Hollywoodu, aby se
stala herečkou. Po mnoha
neúspěšných pokusech se svého
snu pomalu vzdává. Jinou cestu,
jak se dostat na vrchol mezi tu
nejvyšší společnost, si najde v ten
moment, kdy se do ní Toby
bezhlavě zamiluje. Napínavý
příběh, který byl dokonce
zfilmován v roce 1993, je
ukázkou toho, že intrikovat se
opravdu nevyplácí.

Daniela Adámková ZR3

Nechápu, jak to dokáže –
ALLISON PEARSON
Kate Reddyová má vše, o čem v životě sní
většina žen. Je manažerka úspěšné finanční
společnosti v Londýně, matka dvou dětí a
navíc žije ve šťastném manželství. Na první
pohled ideální život. V humorném románu,
rozděleném na čtyři části, vypráví Kate o
svém vytíženém životním stylu, kde se snaží
tvrdě pracovat, aby firma prosperovala,
najít si čas na manžela a hlavně na děti,
které neustále vyžadují její přítomnost a
plnou pozornost a také stíhat milion dalších
věcí, jako správná matka. Dokáže si všechny
tyto aktivity rozplánovat, nebo se její
dokonalý život rozsype jako domeček z
karet?

Finnish Weird neboli „finské podivno“.
Takto bývá označována finská
fantastická literatura, která
v posledních letech proniká i za
hranice země svého vzniku. Hlavními
tématy tohoto žánru jsou zaklínadla,
příběhy o přírodních živlech, dravých
šelmách, kříženci lidí a zvířat. Další
inspiraci autorům poskytuje také
magický realismus a surreální vnímání
světa. Toto odvětví má jak své
příznivce, tak i kritiky. Někoho příběhy
můžou mást a jsou pro něj značně
znepokojivé, ostatní ale rádi překročí
hranici reálného světa a nechají
fantazii volný průchod.

PSÍ STUDENTKA
COLETTE
Jistě si většina z Vás v tomto školním roce všimla, že po chodbách naší školy chodí i naše psí
spolužačka Colettka, která doprovází Vaška Komárka z Kravař. Colettka, velmi empatická a
citlivá fenka, hlásí Vaškovi přicházející ataku
epilepsie při epileptickém záchvatu na
ulici i doma. V takovém případě zůstane
ležet vedle něj, zahřívá ho a taktéž
upozorní kolemjdoucí, čímž mu zachrání
život. Také mu pomáhá se zlepšováním
motoriky levé ruky, kterou má částečně
nepohyblivou. Colettka dokáže rozpoznat
nejen záchvat, ale také blížící se migrénu,
kterou umí díky olizování reflexních bodů
na uchu zmírnit. Vašek se již dvakrát
Colette na promoci
zúčastnil mistrovství ČR; v roce 2015 se
umístil na 7. až 8. místě, v roce 2016 se
umístil na místě 9. I když je toto umístění
velmi pěkné, Vašek velmi lituje své chyby při jedné z disciplín – dlouhé odložení, při kterém
zapomněl odepnout vodítko. Ztratil tak hodně
bodů a nedosáhl na stupně vítězů.
Colettka je vzorným členem prvního ročníku.
Nejen, že v hodinách nevyrušuje, ale je
oblíbená u všech spolužáků i učitelů.
Poslouchá na slovo a do školy chodí vždy a
včas!!! 
Zúčastnila se také adaptačního pobytu ve
Štramberku a jako jediná ani jednou
neremcala, že je moc horko nebo že ji bolí
nohy.
Přejeme Vaškovi i Colette hodně zdraví a ať
se jim u nás ve škole líbí!
Patricie Lichardová, ZR2

ZA SPORTEM ZA ŠKOLOU

Volejbal
V pátek 16. 9. 2016 se konal již 39. ročník memoriálu Jana Martínka - volejbalový turnaj
v Opavě – Kylešovicích. Naši školu reprezentovali: Matěj Graca, Hynek Ondráček, Lukáš Žůrek,
Marek Šimeček, Tomáš Prejda, Denis Darmovzal, Jakub Korista, Přemysl Vajda a Patrik Jurko.
OC BREDA – závody na koloběžkách a in-line bruslích
Ve středu 21. 9. 2016 se pro žáky základních a středních škol Opavska konaly v suterénu OC
BREDA závody na koloběžkách a in-line bruslích.
Jízdy na koloběžce se zúčastnili: Jan Šefraný, Přemysl Vajda, Veronika Týnová a Patrik
Rejtharek. Patrikovi se podařilo získat krásné první místo.
In-line bruslení holdují: Matěj Graca, Tomáš Bělák a Veronika Týnová. Ve štafetě tito naši
studenti získali vynikající druhé místo.
Všem sportovcům a paní učitelce Obelczové děkujeme za reprezentaci školy!
Kateřina Jurásková, ZR 2

NAŠI POLYGRAFOVÉ
V letošním školním roce 2016/2017 se na naší škole otevřel nový obor pro budoucí a současné
studenty, a to Operátor v polygrafii. Tento obor prozatím
studuje sedm polygrafů, kteří mají do klasického studia
zahrnutou i každotýdenní praxi. Každý vzorný student
polygrafie má školné 1400 Kč měsíčně hrazeno danou
firmou dle smluvních podmínek. Studenti tohoto oboru
mají také výhodu v tom, že po absolvování školy mají
zajištěnou práci ve firmě, ve které vykonávali praxi. Na
chodbách školy jsem vyzpovídala tři z našich sedmi
polygrafů, kteří zahájili studium v září 2016 – Míšu
Kalužovou, Daniela Staňka a Jakuba Zavřela.

Proč ses rozhodl/a pro obor Operátor v polygrafii?
Míša: Oba mí rodiče pracují ve firmě Model. Taťka má
tiskařskou firmu a já bych v tom chtěla pokračovat. Celý
tento obor polygrafie mi přijde zajímavý. Zaujaly mne
možnosti tisku ve firmě a také všechny stroje ve firmě.
V budoucích týdnech bych si také chtěla vyzkoušet přímo
tisk.
Daniel: Rozhodl jsem se přejít z oboru Multimediální a reklamní tvorba na Operátor v polygrafii
z důvodu, že nemusím platit školné  V tomto oboru mám také po ukončení studia zajištěnou práci.
Jakub: Bratr pracoval v tiskařské firmě a mě už od mala zajímaly stroje, grafika i design. Jsem velice
rád, že se tento obor otevřel v Opavě a já tak nemusím bydlet na intru. Jsem moc rád, že jsem si
vybral tento obor a baví mne to a doufám, že bude i nadále.

Ve které firmě pracuješ a jaký je tvůj úkol?
Míša: Vybrala jsem si firmu Grafico s. r. o., ve které jsme v uplynulých týdnech zatím nedělali nic
sami. Dívali jsme se, jak to v provozu probíhá. Máme určené tři mistry, kteří se nám věnují, provádí
nás po firmě a zadávají nám úkoly. Byla jsem u lepičky, kde se lepí třeba knihy nebo různé letáky.
Těším se na další zkušenosti.
Jakub: Na praxi chodím do Opatisku, prošel jsem si provoz s instruktorem p. Michalem, který mi vždy
ukáže, co se kde dělá. Ve firmě jsem už obsluhoval ofsetový tiskařský stroj, na kterém jsem se učil
tisknout příbalové letáky k lékům a jejich obaly.

Je počet hodin polygrafie ve škole dostačující?
Míša: Odborných předmětů je ve škole opravdu málo. Máme jen dvě hodiny co dva týdny. Což je
opravdu málo. Zatím jsou mé znalosti dostačující, ale do budoucna uvítám určitě více hodin.

Daniel: Připadá mi to málo. Dvě hodiny teorie ku šesti hodinám praxe je opravdu málo. Uvítal bych i
více praxe. Co opravdu oceňuji a chválím jsou obědy, které máme každé pondělí ve firmě.. a jsou to
tedy opravdu velké porce.

V čem se liší obor polygrafie od multimédií?
Daniel: Mám jiné odborné předměty. Velice mě také zaujala praxe, která mě baví. Zatím jsme neměli
moc příležitostí projevit se jako skvělí polygrafové, ale pevně věřím, že tato chvíle nastane. Přešel
jsem z oboru Multimediální a reklamní tvorba, jelikož si myslím, že v polygrafii je více uplatnění.
Bratr pracoval v tiskařské firmě a mě už od mala zajímaly stroje, grafika i design. Jsem velice rád, že
se tento obor otevřel i v Opavě a já tak nemusím bydlet na intru. Jsem moc rád, že jsem si vybral
tento obor a baví mne to a doufám, že bude i nadále.
Tereza Flesarová ZR3

Štramberk
Štramberk je malé město na Moravě v okrese Nový Jičín, poblíž města Kopřivnice.
Dominantou města je velká Štramberská
trúba. Nachází se na místě zříceniny hradu
Strallenberg, kde se můžete seznámit s její
bohatou minulostí.
Pod hradem se nachází malé štramberské
náměstí, kde najdete například Muzeum
loutek, Minizoo nebo muzeum světově
známého malíře pravěku Zdeňka Buriana.
Pokud vás láká turistika, můžete si udělat
výlet k nedaleké jeskyni Šipka, kde byla
nalezena čelist neandertálského dítěte.
Můžete se také vypravit na Bílou horu
s rozhlednou a pak sejít do údolí Botanické zahrady s jezírky.
Pokud spíše holdujete procházkám po městě, jistě vás
osloví půvabné uličky a dřevěné roubené domy z 18. a
19. století.
Už jste někdy slyšeli o kruté pověsti spojené se
Štramberkem?
Ani Štramberk nebyl ušetřen válkami s Tatary. Pověst
praví, že roku 1241, cizinci přitáhli k městu. Cestou
zapalovali
domy a
obyvatelům usekávali uši a ruce na znamení toho,
že zvítězili.
Štramberští se ukrývali na Kotouči, kde vybudovali
opevnění. Krvelační Tataři k nim přitáhli, ale
netroufli si dobývat neznámé místo po tmě.
Utábořili se kolem kopce, aby jim neutekli uvěznění
obránci. Obránci si zoufali, do jaké bezvýchodné
situace se dostali. Věděli, že s příchodem rána
přijde i jejich smrt. Padli na kolena a začali se modlit
za záchranu. Nebesa je vyslyšela. V noci se přihnala
velká bouřka, kterou doprovázel silný déšť. Obránci
se sebrali a běželi prokopat hráz Ženklavského rybníka. Vody bylo tolik, že spláchla všechny útočníky,
kteří se do jednoho utopili. Štramberští byli zachráněni. Po Tatarech zbyly jen pytle s ušima místních,
které schovávali pro svého vládce.
Na počest tohoto slavného vítězství se vždy v den Nanebevzetí Pany Marie koná velká pouť. Navíc se
zde pečou i takzvané Štramberské uši. Ať už holdujete turistice, nebo prahnete po poznání,
Štramberk vás jistě okouzlí a získá si vás.

Karolína Horzinková, ZR2

Nicolette na tripu
Norsko
28. 6. 2016
Jedenáctá hodina odbila a já jsem konečně zakončila dnešní balení.
Tuším, že to bude skvělý výlet, ale to především díky tomu, že nejlepší
zážitky přicházejí, když vystoupíte ze své komfortní zóny a to se v
následujících 2 týdnech bez debat stane. S tímto mazlíkem, jenž, ještě
ne plně naložený, váží 13 kg, se chystám strávit 36 hodin jízdy.
Řekněme, že je to podobné, jako byste se z hecu projeli do Anglie a
zpět. Kromě něj si s sebou beru ještě jednoho mazlíka a to je můj
tatínek. Dnešek hodlám zakončit už jen příjemnou sprchou a jdu se
zababušit do svých peřin, kterých se na
chvíli musím vzdát. Všem, kteří také
někam plánují cestu, přeji hodně krásných
zážitků a spokojenosti.

30. 6. 2016
Po jízdě autobusem, kdy jsem si nohy, kvůli nedostatku prostoru, strkala
skoro až za hlavu, jsem svou postýlku vyměnila za spacák a uvelebila jsem
se na zemi na palubě lodi. Takže kromě nově objevené schopnosti, že
jsem hadí žena a mám tedy záložní plán do budoucnosti - pracovat v
cirkuse, jsem zjistila, jak voní kombinace nohou a řízků, a přiučila se, že
pokud se vám chce čůrat, je pozdě to oznamovat už hodinu před tím, než
se vám vůbec začne chtít. Hold Němci a jejich nadprůměrné močáky. Ale
přesně takhle jsem si to představovala, vzhůru k dalším zážitkům! JUPÍ

2. 7. 2016
Během norského tripu jsem zažila hned několik POPRVÉ:
Jako praví odborníci jsme postavili stan mezi posledními, následně
jsem šla překonávat samu sebe a za 5 NR korun - tok vody 3 minuty,
jsem se šla osprchovat, včetně hlavy. Mimo šampónu v očích, jsem
neshledala na této poněkud stresující situaci žádnou chybičku, a tak
jsem spokojeně zamířila do stanu. V hlavě mi
běhala myšlenka, kdy se tady jakože hodlá
stmívat, že se chci předvést se svou krásnou
stříbrnou čelovkou, teď už vím, že ji mám
celkem ničemu. Pokud má norská mládež
prázdniny stejně jako my a znají párty, tak
musí stát za hovno. Asi něco ve stylu, že
byste šli ve 4 odpoledne zapařit do Remixu.
Pártyallday, allday, poněvadž o nějaké noci
ani nemůže být řeč.
První výlet nám celkem pěkně začal. Norsko
je opravdu krásně zelené, ono se ani není

čemu divit, když tu chčije skoro 24/7. Musím však
konstatovat, že déšť byla jedna z těch
příjemnějších variant, která nás, pro některé na
procházce, pro mě v boji o život, potkala. Když
jsme se tak pomalu blížili k vrcholu a naboso
jsme přebrodili horké prameny a pocitové
teplotě mínus ležatá osmička °C začala se tvořit
mlha, fučelo, padaly kroupy a tak dále (pozn.
aut.: normální norské počasí). Já si však vždy
potřebuji něco dokázat a navzdory otáčejícím se
účastníkům zájezdu, jsem stoupala na vrchol do
výše 1915 m.n.m. Se vším se tak nějak dalo
počítat, až na to, že bude 1. července sněžit a že
taťka spadne, narazí si žebra a já jako hodná
dcerka ho nechám napospas počasí samotného se vracet a budu pokračovat. No alespoň jsem mu vyfotila
vrchol. Nazpět se naše už jen tříčlenná skupinka orientovala pouze za pomocí stop ve sněhu. Po celý tento
boj jsem si přála jen teplo a sucho. Množství požadavků se s přibývajícím nekomfortem snižuje, ani žádné
Ferrari jsem v tu chvíli nevyžadovala. Když už jsem zmínila tatínkův úraz, musím říct, že rodina se opravdu
nezapře a ono krásné norské počasí mi nadělilo zánět močáku a mé první antibiotika. Mám pocit, že jsem
si stěžovala na německé velké močáky, možná nějaká spojitost - karma je zdarma. Ale žijeme, což je jedno
velké pozitivum!

4. 7. 2016

Myšlenka dne:
NORSKO - na snídani máme ŠVÉDSKÉ stoly,
vyhříváme se ve FINSKÉ sauně a pijeme jak
DÁNOVÉ, a prý, že je cestování drahé.

Kvůli našemu handicapu jsme se museli vzdát
dvou krásně propršených velmi záživných
adrenalinových výletů. První den jsme byli
trosečníci v opuštěném kempu, naštěstí již
druhý den jsme tvořili dvojici aktivních turistů,
kteří putují nehostinnou krajinou na vlastní
pěst. Dnes již zdoláváme vrcholy spolu s ostatními
účastníky zájezdu. Povím vám jedno, když tu zrovna
nesněží, je tu opravdu nádherně. Vyrazili jsme na vyhlídku Rampestreken, kdyby bylo něco takového v ČR,
vypadalo by to jako na Pustevnách, tudíž srovnatelné s počtem lidí na Václaváku či důchodců ve čtvrtek v
Kauflandu. Následně jsme se stavili do obchodu doplnit zásoby jídla, mají to tu fakt vychytaný, na obalu od
mléka mají krásné a usměvavé lidi, každého to láká si hned jedno koupit. Navíc si pak člověk myslí, jak
bude taky tak krásný a zdravý, děti je určitě pijí s radostí, a teď si představte, že
byste mrkev, brokolici, kapustu a jinou zeleninu nastrkali do obalů s podobnou
etiketou. Hmm asi rozjedu kariéru.

7. 7. 2016
Když jsme včera vyrazili na prý pohodovou procházku se začátečním stoupákem 400 m na kilometr, tak se
to celkem dalo, ale při pokračující cestě, kdy už jsme začali klesat, tak jsem se cítila jak někde na kluzišti.
Jdu si tak sama, nikdo přede mnou nikdo zamnou, levá noha míjí pravou a já si pobrukuji. Najednou mi
podklouzne noha a já se zády, hlavou napřed řítím ze svahu do kapradí. Chytám se, čeho se dá, když jsem
zabrzdila svůj pád, ležím bezbranně jak nějaká koritnačka, neschopna jakéhokoliv pohybu čekajíc na
záchranu. Na dotaz, od skupinky, která mě došla, co tam dělám, jsem odvětila, že odpočívám a kochám se
výhledem v poloze hlavou dolů, ale pokud mohu, tak se k nim přidám, když mi pomohou zpět na nohy.
Naštěstí vše dopadlo dobře a žádný další pád se nekonal. Ponaučení a pravidlo pro příště - Nikdy nechoď
sám. Ve skupince mě však chodit nebaví, ještě že svá pravidla často porušuji.

Adaptační kurz
Expedice Štramberk
Středa, 14. září 2016, 6. 50
hodin, Opava – východní
nádraží. V hale jsme měli sraz –
my, žáci prvního ročníku SSŠP
v Opavě s našimi učitelkami
Monikou Krajčovičovou a
Pavlou Janků, abychom se
patřičně seznámili, zadaptovali
a spřátelili během adaptačního
pobytu ve Štramberku.
Naše cesta započala cestou do Ostravy – Svinova, kde přistoupila naše
spolužačka Tereza. A byli jsme kompletní! O zábavu ve vlaku se postaral náš
spolužák Cecyl. Jeho poznámky k Minecraftu nás všechny okouzlily. Naše cesta
pokračovala do Studénky, kde jsme přestoupili do velmi „luxusního“ vlaku, před
kterým jsme samozřejmě museli udělat hromadu fotek. Bylo to velice záživné.
Nakonec jsme dojeli do Štramberku. Hned
u nádraží nás čekal přechod nepříliš
spolehlivě vyhlížejícího mostu. Ještě že
je léto – v zimě se na něj dokonce
nesmí vstupovat! Tedy může, ale
pouze na vlastní nebezpečí! Naše cesta
byla velice vysilující, protože jsme šli
s batohy v třicetistupňovém vedru
přibližně hodinu do kopce, abychom
našli naše ubytování. Poté, co jsme
konečně došli k našemu krásnému penziónku, jsme začali zkoumat naše pokoje
a objevili tak velice luxusní a nezapáchající toalety. Naše první společná aktivita
byla zapojení televize a tancování do rytmu písničky „Can´t stop the feeling“.
Během této písničky stihla většina z nás přemístit nábytek a navštívit své
spolužáky. Většina z nás si s sebou nabalila dostatek jídla, abychom náhodou

neumřeli hlady, ale Poli nám všechno ve vlaku snědla. Naší další aktivitou byla
návštěva obchodu Hruška, kde jsme nakoupili čínské polévky. Aleš musel
v kuchyňce potají ukrást varnou konvici. Co se týče dochucování polévky, tak
dopadlo katastrofálně. Varování! Nenechte Aleše vařit polévky! Poté jsme se
vydali na první společný výlet na štramberské náměstí, kde jsme místo plnění
úkolů kupovali Štramberské uši a pak jsme lítali posledních pět minut limitu
jako splašení, abychom zjistili vše o pamětihodnostech městečka. Pak jsme si
všichni sedli před kašnu a zazpívali jsme spolužačce Míši k 16. narozeninám.
Následoval namáhavý výstup ke zbytkům štramberského hradu. Zdolali jsme
bez větších potíží i Trúbu – jen Polinin hysterický záchvat ze strachu z výšek nás
vyděsil! Ale statečně se přemohla a Trúbu dobyla!
Nastalo poledne, a tudíž i čas na oběd. Někteří z nás hledali restauraci, jiní šli
sníst zbytek řízků na pokoj. Po dostatečném občerstvení jsme se vydali na velice
náročný výšlap na Bílou horu. Cesta se díky své strmosti zdála téměř
nekonečná, ale nakonec jsme to všichni zvládli a pro některé byl odměnou
výhled na unavené spolužáky, kteří odpočívali pod rozhlednou, zatímco se ti
čipernější z nás vydali nahoru. Při sestupu z rozhledny naše třídní paní učitelka
Krajčovičová neodolala a poprosila místního „domorodce“ o fotku. A tak máme
unikátní foto s černochem prodávajícím vstupenky na Bílé hoře.
Mysleli jsme si, že cesta nahoru je nejnáročnější, ale zmýlili jsme se. Sestup dolů
byl mnohem kostrbatější. Zpáteční cesta na
penzión vedla kolem skalnatého údolí a
kamenolomu, kde Cecyl zase ohrozil svůj
život, když lezl na skálu a chtěl z ní skočit.
V překrásném udolí lemovaném skálami
jsme stihli nafotit fotky typu Cary
Delevingne a Gigi Hadid (pro neznalé:
světové modelky). Následovala velice
chutná večeře na velice velkém talíři, kde
toho jídla bylo opravdu hodně a všichni
se z toho najedli. Poté jsme se opět
odebrali do penzionu.

Večerní zábava byla velice sbližující. Hráli jsme několik her a dozvěděli se o sobě
mnoho zajímavých věcí.
Někteří z nás neumí jezdit na
kole, jiní jako malí jedli křídu.
Polina nám vyprávěla svůj
příběh, kdy už jako malá
popíjela ruskou vodku. A
zatímco všichni ostatní
poslouchali, Cecyl snědl
všechno, co se mu dostalo pod
ruku.

Později večer jsme se vrátili na své pokoje a někteří z nás se dokonce umyli.
(Dominik a Daniel se tímto pravidlem neřídili). Naproti nim rebel Aleš se
zmrzačil ve sprše. Je to až neuvěřitelné, ale až na pár výjimek (viz. Polina, která
skypovala po nocích), panoval po jedenácté hodině v penziónu klid.
Budíček následující den byl v sedm hodin ráno, ale původně měl být o půl
osmé. O ranní vzbuzení se postarala Colletka, která obešla všechny pokoje.
V ranním programu bylo balení našich věcí a následná snídaně
v pětihvězdičkovém hotelu. I když neodpovídala prostředí - tentokrát jsme
dostali velkou porci a malý
talíř, dva párky a dva bílé
rohlíky, které byly velice
zdravé. Ale kává všem
chyběla!
Jako poslední aktivitu jsme
měli prohlídku jeskyně
Šipky, ze které se po velkém
očekávání vyklubala díra a
kaluž. Cecyl, jak už je
zvykem, se nemohl obejít
bez ukázky svých dovedností.
Za životní cíl si dal vyšplhat na vrchol Šipky. Paní učiteka byla z něho velice

„nadšená“. Naše ruská diva si musela vzít své oblíbené bíle kalhoty, které se
neobešly bez nehody. Někteří z nás si to museli zvěčnit.
Už nezbývalo nic jiného než si dojít pro naše věci a vydat se na nádraží. Cesta
k nádraží byla velice komplikovaná. Tak trošku jsme zabloudili, a tak bylo
potřeba zeptat se tamních zedníků, kudy vede cesta. Díky našim gentlemanům
neměly dívky křivá záda z tašek. Po zdlouhavé cestě k nádraží jsme tam
nakonec došli. Všichni byli zmožení z dlouhé cesty a už se modlili, aby byli
doma. Cestu vlakem většina prospala nebo projedla. Dokoce i Cecyl zkrotil svou
hyperaktivní stránku a choval se jako člověk (a ne jako šimpanz). V Ostravě –
Svinově nás zase opustila naše spolužačka Terka. Zbytek třídy pokračoval
v cestě domů a všichni byli tak vyhladovělí z cesty, že málem snědli Collete.
Když jsme dojeli do naší cílové stanice – Opava - , nezbývalo už nic jiného než se
rozloučit a pokračovat v cestě domů. S dobrým pocitem a srdcem zaplněným
láskou našich spolužáků jsme se všichni rozloučili. Byl to pro nás
nezapomenutelný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Tereza Bauerová, Nelly Bugárová, Tereza Sochorková, Aleš Klíma ZR1

