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PŘEČTĚTE SI:
 s. 3-5 – Slza (rozhovor)
 s. 5 – Thálie pro Tomáše Davida ?
 s. 6 - Rozhovor se škol.psychologem P.Halamou
 s. 9 - Představujeme 6.A
 s. 10 – Valentýn (anketa)
 s. 12-13 – Alfonz Cup
 s. 15 – Tenis.dárečky (P.Kvitová, L.Šafářová)
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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na www.hluchak.cz.

 V  soutěži  ve  sběru  starého  papíru jsme  podle  množství  papíru 
nasbíraného celou školou obsadili jako v předchozích letech 10. místo v regionu.

 V úterý 10.11. byli žáci 9.A a 7.C účastníky akce pořádané šumperskou knihovnou Město čte 
knihu. 11. ročník byl věnován spisovatelce Markétě Pilátové, která působí jako krajanská učitelka 
v Brazílii.  Čtenářské štafety se účastnila i samotná autorka, která naslouchala čtení své povídky 
a dětem pak odpovídala na dotazy prostřednictvím internetové videokonference.

 Konzultační den proběhl dne 26.11.

 Během     prosince  se  uskutečnily  :  Čertovský  karneval  (akce  školní  družiny),  Mikulášování, 
návštěva představení Vánoční příběh v děkanském kostele a vánočního koncertu Motýlů, Alfonz 
Cup (viz  SPORT).  Zapojili  jsme se mj.  do  celosvětové  akce  Hour of  Code,  přibližující  dětem 
informatiku formou hry s programováním kódu.

 Od 4. do 8. ledna se 
38  žáků  sedmých  tříd 
zúčastnilo  lyžařského 
výcviku na  Dolní 
Moravě. Rovněž 
v lednu se konaly zimní 
výlety 2. a 3.tříd.

 Dne 22.1.  se 
úspěšní  řešitelé  soutěží 
mohli  pod  vedením 
p.uč.D.Krhánka 
podívat  do  laboratoří 
katedry  fyziky  UP 
Olomouc.

 1.pololetí  jsme již 
tradičně uzavřeli  v     šumperském kině  , žáci 1.stupně zhlédli představení Aldabra: byl jednou jeden 
ostrov, 2.stupeň film Králové hor.

 Zástupci  tříd  ve  školní  samosprávě podnikli  „exkurzi“  do  prostor  přípravny  stravy –  byli 
seznámeni  se  skladovacími  prostory  a  úseky  pro  přípravu  stravy  a  s  technickým  vybavením. 
Diskutovali o rekonstrukci školní vývařovny a výdejny stravy, o možnosti přípravy dvou jídel.

 Děti z Veselé školky navštívili v lednu 1.třídy.  Zápis do 1.tříd přivedl ve dnech 11. a 12.2. na 
Hluchák 77 malých adeptů „hluchácké rodiny“ v novém školním roce.

 V  1.únorovém  týdnu  byli  deváťáci  otestováni  v  Kalibro  testech  z  češtiny,  matematiky 
a angličtiny.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 

Bobřík  informatiky:  kategorie  KADET  –  1.  K.Vanýsková  (8.C),  2.  K.Hegerová  (8.B), 
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3. L.Rozsíval (9.A); kategorie BENJAMIN – 1. R.Vavřík (6.B), 2. O.Skýva (7.C), 3. A.Janderka 
(6.C); kategorie MINI – 1. Š.Zindulková, 2. K.Malovaná, 3. Š.Prokopová (všechny 5.B)
Search IT (soutěž využívající znalostí z informatiky a angličtiny; finále pořádala dne 26.1. VOŠ 
a SPŠ Šumperk): kategorie 1 (8.roč.) - 1. V.Tkadlečková (8.B), 2. V.Kreinerová (8.A); kategorie 2 
(9.ročník) – 1. D.Höpfler (3. ve finále !), 2. J.Hanzalík (oba 9.B)
konverzační soutěž v AJ – školní/okresní kolo: 7.tř. - 1. /3. M.Jančíková, 2. A.Ficková (obě 7.B), 
3. A.Bojcovová (7.C); 8.- 9.tř. - 1./4.  K.Maixner , 2.-3. J.Brož, M.Hulík (všichni 8.C)
zeměpisná  olympiáda: školní/okresní  kolo  –  6.roč.  -  1./9.  T.Hudos  (6.A)  ,  7.roč.  -   1./5. 
M.Hatalová (7.B), 8. a 9. roč. 1. /1. (! postup do kraj.kola!) M.Mátych (9.A)
matematická olympiáda: okresní kolo – 5. M.Mátych (9.A)
biologická olympiáda: školní kolo – 6.-7.roč. - 1.A.Janderka (6.C), 2. N.Ulanovičová (7.A), 3. 
J.Mrkos (7.C); 8.-9.roč. - 1. E.Riedlová, 2. M.Mátych (oba 9.A), 3. D.Plíhalová (8.C)
olympiáda v ČJ: okresní kolo – 2.místo – M.Mátych (9.A) – postup do kraj.kola!
recitační soutěž:  1.třídy – 1. J.Kovářová (1.A), 2. Z.Stojaník (1.B), 3. E.Braunová (1.A), 2. a 3.tř. - 
1.  K.Hlavová,  2.  H.Oplatková  (obě  3.C),  3.  J.Ševčík  a  A.Solařová  (2.A),  4.  a  5.tř.  -   1.  
B.Přichystalová  (4.A),  2.  P.Babica  (5.C),  3.  M.Králová  (4.B),  E.Kovářová  (5.B),  T.Kesslerová 
(4.A), B.Švédová (5.C); 6. a 7.tř. - 1. J.Bartoň (6.B), 2. A.Kovářová (7.B), 3. T.Šalamounová (6.B), 
8. a 9.roč. - 1. neuděleno, 2. N.Saňáková, 3. K.Vanýsková (obě 8.C)

Máte-li nějaký zajímavý text nebo nápad, přineste ho redaktorům, rádi ho v Alfonzovi 
uveřejníme.  

Podněty nebo texty  můžete také poslat na naši adresu : alfonz@hluchak.cz 

SLZA JE SLOVO, KTERÉ UKRÝVÁ POCITY 
ŠTĚSTÍ I SMUTKU

Co poslouchá SLZA, když chce relaxovat?
Lukáš: Pro relax a klid si paradoxně poslechnu spíše rockovou hudbu, na 
které jsem vyrostl – Metallica, Black Sabbath, Deep Purple. Také mám rád mluvené slovo, např. 
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popovou kapelu 
SLZA 
tvoří 

Petr Lexa 
(*1991; Hoggy na 

YouTube) 
a Lukáš Bundil 
(*1986, hraje mj. 

také v kapele 
Xindla X)

- v Českém 
slavíku Objev roku 
a Hvězda internetu

písně: Lhůta 
záruční, Celibát, 

Pouta ...

mailto:alfonz@hluchak.cz
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Divadlo Járy Cimrmana. 
Petr: Momentálně se mi dobře relaxuje u nového alba Adele.

Kdo je hudební ikona pro vaši kapelu?
Lukáš: Spíš než konkrétní jméno je to obecně současná světová popová scéna. Je velmi inspirativní 

a vycházíme z jejích principů.
Petr: Pokud bychom měli jmenovat umělce, které máme rádi, jsou to například Katy Perry, 

OneRepublic, David Guetta, Ed Sheeran a mnoho dalších.

Bylo by divné se nezeptat, takže, jak vznikl název SLZA?
Lukáš: Název vychází z témat našich písniček. Ty jsou plné emocí, které můžeme vnímat jak vesele, 

tak smutně. Stejně jako slzu – štěstí i smutku. Je to slovo, ve kterém jsou všechny tyto pocity 
ukryty.

Petr: Vizuálně tento protiklad nejlépe vystihují barvy – proto máme černobílou image a design, 
černobílý videoklip.

I když už toho bylo o kapele hodně v tisku napsáno, co by měl fanoušek vědět o Lukášovi a co 
na sebe prozradí Petr?

Petr: Ač se projevuji jako extrovert, tak jsem často dost introvertní a mám rád ticho a svůj klid.
Lukáš: Zajímavostí je, že jsem vystudovaný biomedicínský inženýr. Takže jsem byl mimo jiné 

několik týdnů na praxi v nemocnici, např. při operacích. 

Věříte na náhody?
Petr: Podle mě náhody neexistují a vše kolem nás se děje z nějakého důvodu.

Lukáš: To je hodně filozofická otázka na dlouhé povídání. Na vysoké jsem např. studoval tzv. teorii 
chaosu, která říká, že řád existuje, je však proměnný a vyvíjí se. Nemám na to ale jasný názor.

No, a protože otázky jsou směřovány pro ty "mladší" ročníky, co takhle na sebe prozradit 
nějaký ten průšvih ze školy.

Petr: Já byl strašně hyperaktivní dítě a učitelky to se mnou neměly lehké. Pamatuji si, jak jsem na 
prvním stupni základky nevydržel celou hodinu sedět v lavici a pořád se hlásil, jestli můžu na 

záchod. Nebo jsem vyskakoval do uličky.
Lukáš: Já byl průserář. Měl jsem za školní rok třeba i 40 poznámek v žákovské. A třídních důtek 

také bylo :) Ale dobře jsem se učil, tak jsem to trošku kompenzoval :)

Blahopřejeme ke křtu nového alba. Co čeká kapelu Slza do konce roku?
Petr: Tento týden jsme absolvovali několik autogramiád k CD Katarze. O ně i o CD je obrovský 

zájem, a rozhodli jsme se tak uspořádat autogramiády v dalších městech. Vyrazíme za fanoušky do 
Zlína, Olomouce a Liberce. 

Lukáš: Součástí těchto akcí bude, stejně jako dosud, akustický minikoncert a autogramiáda, kde 
každému CD podepíšeme. Bližší informace je možné najít na našem facebooku. 

Rozdáváte jiným dárek v podobě krásných písniček. Jaký dárek by si přál Lukáš a Petr?
Oba: My už jsme si svůj dárek nadělili – je to naše album Katarze. Jinak se těšíme, až budeme přes 

Vánoce s rodinami a pořádně si odpočineme.

Závěrem bych chtěl poděkovat za rozhovor a popřát za redakci oběma splnění snů a přání, 
nejen těch pracovních, ale i soukromých. Co by popřála kapela SLZA svým fanouškům?
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Oba: Přejeme všem krásné Vánoce a těšíme se, až se s vámi potkáme na autogramiádách nebo na 
některém z našich koncertů! (lhůta záruční na tento rozhovor, jak jistě chápete, běží od konce října)  

Mockrát děkujeme  za zreformátování textu a za umožnění rozhovoru.    Jonáš

THÁLIE PRO DALŠÍHO BÝVALÉHO ŽÁKA ?
Když jsme loni informovali o studentské Thálii pro Jana 

Firlu, nemohli jsme tušit, že další náš bývalý žák bude „sahat“ 
po Thálii dospělácké (naše nejvýznamnější divadelní cena).

TOMÁŠ DAVID (* 1987)
je  nominován  v  kategorii  muzikál,  opereta  nebo jiný hudební 
žánr za inscenaci Malované na skle  v Městském divadle Zlín. 
„Lidového  hrdinu  Jánošíka  ztvárňuje  s  lehkostí  hereckou, 
pěveckou  i pohybovou,“  uvádí  Herecká  asociace  u  jeho 
nominace. 

Dne  26.3.  mu  můžete  při  přímém  televizním  přenosu 
z Národního divadla držet pěsti !

M.F., foto: google.cz

HÁDEJ
 Kde vždycky včerejšek následuje až po dnešku?      (ve slovníku)

 Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?      (ticho)
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studia na JAMU v Brně 

působení v divadlech Husa na provázku a Tramtárie, 

v olomouckém rozhlasu a v kapele Gentle Irony Trio

http://www.csmusic.cz/flexi.php


ALFONZ - podzim 2014                                                                                                         

RÁD BYCH POMOHL 
CO  NEJVÍCE  LIDEM

Mgr.Petr Halama
školní psycholog 

oblastní metodik preventivních aktivit 
v Pedagogicko-psychologické poradně a Specálně 

pedagogickém centru Olomouckého kraje v Šumperku

Kdo je to psycholog?
Člověk, který se zabývá řešením problémů ohledně psychiky 

jiných, ale i té vlastní. 
Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?

Psycholog je magistr a s "pacientem" si víc povídá. Psychiatr 
je lékař, ale v podstatě se zabývají tím stejným. 
Co vás vedlo k tomu se stát psychologem?

Moje vlastní problémy, které potřebovaly řešit. Uvědomění, 
jak to může být těžké, a chuť pomáhat. 
Čím konkrétně se zabýváte, na co se zaměřujete?

PPP - osobní problémy dětí, žáků a studentů; třídní kolektiv, 
vztahy ve třídě. (na Hlucháku právě vede lekce na téma Klima ve třídě) 
Vedl jste vlastní výzkum nebo jste u nějakého byl?

Vedl, v rámci diplomové práce. 
Vidíte nějakou změnu u dětí za poslední roky? Nebo se spíš mění přístup rodičů?

Obojí. Děti nemají takové hranice a jsou ochuzovány kvůli technickým vymoženostem. 
Co vás bavilo na základce?

Přírodopis a dějepis.  
A poslední je štafetová (kterou minule zahájil p.ředitel) – jaký máte sen ?                                      

Zase začít porážet Tomáše Křivohlávka (syna p.zástupce) na běžeckých závodech. 
Z profesního hlediska pomoct co nejvíce lidem a v budoucnu přednášet.

zpovídaly Nika a Míša 
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
J.Chalupa – L.Špaček: Mistr E (Pohádková etiketa)
J.Marková-Krystlíková: Prodaná nevěsta (podle stejnojmenné opery)
J.Krček: Příběhy dvanácti měsíců

ANKETA
Komu a za co byste rádi poděkovali?

p. kuchařka A. Černohousová: Děkuji bohu, že mám zdravou rodinu.
p. vychovatelka M. Minaříková: Děkuji rodičům za to, jak mě vychovali.
p.vychovatelka V. Bartošová: Děkuji mamince za obrovskou trpělivost.
p. uč. J. Motl: Děkuji svým rodičům, že mě  vychovali.
p. učitelka  D. Plíhalová: Děkuji kolegyním a kamarádkám za to, že jsou tak fajn... :)
p. učitelka D. Ondráčková:  Chtěla bych poděkovat mým rodičům - za péči a stálou starostlivost 
nejen o mě, ale i o členy mé vlastní rodiny. Za to, že mi umožnili studium a věnovat se zálibám 
(kulturním  a  hudebním)  a  přitom  v  rámci  možností  70.  a  80.  let  minulého  století  i  cestovat 
a poznávat nejen naši zemi, ale i cizí krajiny. Jim patří mé největší poděkování. 
p. učitel V. Novák: Děkuji někomu, kdo už nežije, za to, že existoval.
p. učitel P. Křivohlávek :  Děkuji všem hodným a snaživým dětem ve škole za to, že mi neustále 
dávají pocit radosti z učení.
Kateřina Stropková, 8.A: Děkuji mojí mámě za to , že mi pomáhá, když potřebuji.
Aneta Šubrtová, 8.C: Děkuji p. uč. Fišerové,  že mi minulý rok dala na vysvědčení 1 z Čj.
Michael Hulík, 8.C: Děkuji p.uč. Křivohlávkovi za to , že mě naučil lyžovat... :D
Natálie Sobotková , 8.B: Děkuji Lucii Čížkové za svělých 13 let s ní.
Nikola Dokoupilová , 6.A: Děkuji mamince  za moji sestřičku.

Kika a Kája 

                  
NEJČASTĚJŠÍ VĚTY 

VE ŠKOLE
1. Za jak dlouho zvoní?
2. Co? Jaká písemka?
3. Dáš mi to opsat?
4. Já to nechápu!!
5. Co máme za hodinu?
6. Jaká strana?
7. Já už chci domů!
8. Cože? Byl úkol?
9. Tohle jsme se neučili!
10. Konečně přestávka!!
11. Co říkal/a?

obrázek nakreslila Eliška Čtvrtlíková (3.A)
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ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

Perličky:
 1.vládnoucí rod v Čechách byli Pěstinovci. (no jo, když oni si dali Přemyslovci občas pěstí ...)
 Jedním z důsledků zámořských objevů byla snaha o turistiku. (prostě Kolumbus vzal na loď pár  
boháčů z Evropy all inclusive)

CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA
 95 kg zubní pasty spotřebuje průměrný Čech za svůj život.

 2/3 lidí bere učení jako nutnost, ne jako příjemnou volbu. (no, to je mi ale překvapení!!)

 1/3 z nás během cest poslouchá hudbu; jen 1/5 si čte.

 60% mladých pod 25 let denně komunikuje na sociálních sítích ze svých mobilů.

 33% mládeže do 18 let mělo v plánu oslavit silvestr s alkoholem!                          vybrala M.F. 
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 Otec se zlobí na syna: „Už 
zase jsi dostal pětku z 

dějepisu!“ - Pepíček se brání: 
„Tati, za to nemůžu já, to 

zavinil Alexandr Veliký.“ - Z 
kuchyně vykoukne maminka: 

„Tak si najdi jiného 
kamaráda.“

 Kdy si 
blondýnky berou 

do lesa potápěčské 
brýle? - Když 
zjistí, že je les 

hluboký. Pasou se dvě krávy na pasece a jedna se 
tak divně natřásá. Ta druhá se jí ptá, proč to 
dělá. „Dnes mám narozeniny, tak vyrábím 

šlehačku.“

 Pepíček jde do postýlky a má 
úplně mokré vlasy. Tatínek se rozčílí: 

„Kolikrát ti mám říkat, že nemáš 
rybičkám dávat pusu na dobrou 

noc?!“

 „Tatínek mi k Vánocům 
nasliboval hory doly.“ - „A splnil 

ti přání?“ - „Ano, koupil mi 
atlas...“

 Víte, proč 
blondýnka leje do 

počítače vodu?
Aby mohla surfovat po 

internetu.

 Policista zastaví šoféra a povídá mu: 
„Budete foukat.“ - „Rád, kde vás to bolí?“

 „Mami, to 
vajíčko je nějaký 

divný!“ - „Nemudruj 
a jez!“ - „I ten 
zobáček???“

 Víte, proč blondýnka vyhazuje hodinky do 
vzduchu? - Přece kouká, jak ten čas letí...

 Víte, proč blondýnka ječí u 
počítače?  Protože sáhla na myš.

 Učitelka se ptá Pepíčka v hodině přírodopisu: 
“Pepíčku, který pták je nejchytřejší na světě?” - 

“No, to je přece jasné, vlaštovka!” - “Jak jsi na to 
přišel?” - “Protože se v září, na začátku školního 

roku, sbalí a vypadne.” 

 Co je největší cynismus? - 
Když dítě bezdomovce dostane 

domácí úkol.

 Ptá se maminka 
Pepíčka: „Proč krmíš 
slepice čokoládou?“ - 

„Aby mi snesly Kinder 
vajíčko!“
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PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
6.A

třídní učitelka: Eva Suchanová
Nejvyšší: Tomáš Fiala

Nejmenší: Jakub Mikulka
Nejmladší: Matyáš Kopa

Nejstarší: Alexandra Sládková
Nejdelší vlasy: Petra Hlupá

Nejkratší vlasy: Vladimír Tomeš
Největší čtenář: Alexandra Sládková
Nějvětší PC maniak: Teodor Krtička

Nejvíc jdou tyto předměty:
Čeština: Tereza Šalamounová

Matematika: Radim Vavřík
Tělocvik: Viky Hegedüšová

Výtvarka: Petra Skoumalová
Nejchytřejší: Honza Riedl

Největší manekýn: Honza Bartoň
Šašek třídy: Jakub Mikulka

Nejlepší tanečnice: Alexandra Sládková
zapsal Jonáš
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Vzdělání se nedá dát,
vzdělání se musí získat.

Stanislav Drbout
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ANKETA 2
Máte rádi svátek sv.Valentýna?

       

                                 
zpracovala Míša a Demi

RECEPIS
CHEESCAKE

(čís:kejk)
Počet porcí: 8 - 10 řezů 
Pečení: 35 - 45 minut 
Doba přípravy: více než hodinu 
Ingredience 1*

• 200 g sušenek (BeBe)
• 100 g rozpuštěného másla nebo rostlinného tuku
• 500 g jemného tvarohu nebo ricotty
• kůra nastrouhaná ze 2 velkých citronů a 3 lžíce šťávy
• 50 g krupicového cukru 
• 3 žloutky z velkých vajec
• 2 lžíce jemné krupičky
• 200 g jahod
• 3 lžíce jahodové zavařeniny

Příprava jídla
1.  Troubu předehřejte na 180°, horkovzdušnou na 160 stupňů. Sušenky rozmixujte v robotu nebo 
rozdrťte 2* a přilijte k nim rozpuštěné máslo; prošlehejte. Dortovou formu s rozevíracím okrajem 
o průměru 20 cm vymažte moukou 3*, přeneste do ní sušenkovou směs a rovnoměrně ji obrácenou 
lžící rozetřete.
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2.  Nádobu robota vytřete, dejte do ní tvaroh, citronovou kůru a šťávu, cukr, žloutky a krupičku 4* 
a asi dvě minuty prošlehávejte, až se vše dobře smísí. 5*
3.  Hmotu vlijte do formy a pečte třicet pět minut až tři čtvrtě hodiny, až bude náplň na dotek pevná 
a bude se lehce odtahovat od stěn 6* . Troubu vypněte, pootevřete dvířka a nechte cheesecake 
hodinu chladnout v troubě.
4.  Zatímco dezert chladne, očistěte jahody a ty větší nakrájejte na čtvrtiny nebo osminky. 
5.  Dezert uvolněte nožem od stěn, sejměte formu, přesuňte na servírovací talíř a podávejte 
ozdobený jahodami. 7*

Dobrou chuť přeje Jonáš 

ŠKOLNÍ  REKORDY
Rozhodli jsme se stanovit základní školní rekordy a spočítat, co jen v naší škole půjde. 

Už jsme stanovili počet učitelů, žáků, kuchařek, dveří, schodů či počítačů.
Dnes pro vás máme:  TABULE  - interaktivní = 6

          - klasické = 31
          - keramické (na fix) = 9

počítaly Kája a Kika

11
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SOUTĚŽ
Jako  obvykle  vám nabízíme  šanci  vyhrát  předbíhačku na svačinky  a  obědy  na celý 

měsíc! Doneste některému z redaktorů nebo p.uč. Fišerové krátký text (nejméně 3 věty) na téma 
Můj sen a těšte se, že budete vylosováni. 2.kartičku dostane ten, kdo nám napíše,  jak se jmenuje  
nové CD kapely SLZA. Nezapomeňte k odpovědi uvést své jméno a třídu. Minule jsme vylosovali 
Vendy Tkadlečkovou z 8.B.

SPORT 

Florbal
okresní kolo – starší žáci – 2.místo

J.John, V.Patsch, T.Gural, V.Šmehlík, V.Šafář,, M.Mátych, L.Maša, V.Maděrová (všichni 9.A), 
J.Skoumal (9.B)

Čertovská vybíjená
žáci 5.tříd – 2.místo

D.Jílek, J.Klimeš, Š.Valenta, M.Baum, J.Stropek, M.Klimešová, Š.Prokopová, Š.Zindulková, 
A.Daňková, S.Dolečková, V.Jonák, F. a J.Krňávkovi, F.Podhorný, T.Chládek

ALFONZ CUP
Jako  každý  rok  i  letos  před  vánočními 

prázdninami  sváděly  holky  urputné  boje  ve 
fotbalovém turnaji, aby se ve finále mohly utkat 
se  zástupkyněmi  pedagogického  sboru.  Prapor 
Alfonz Cupu pomáhají držet zejména tělocvikáři 
– p.uč.I.Rutarová a p.uč.M.Marošek.
nejúspěšnější střelkyně: N.Všetíčková (7.B) – 
8 gólů, V.Maděrová (9.A) – 7 gólů 

učitelský tým: p.uč. Horáková, Nevrklová, 
Ondráčková, Plíhalová, Prachařová,                 
Rutarová, Suchanová

rozhodčí: L.Andoniu (9.A), J.Skoumal (9.B)

 vítězky z 9.A

12
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 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C pořadí

6.A  3:1 2:0 2:1 0:6 0:1 3.
6.B 1:3  6:0 1:0 0:4 1:3 4.
6.C 0:2 0:6  2:3 0:6 0:3 6.
7.A 1:2 0:1 3:2  1:4 0:0 5.
7.B 6:0 4:0 6:0 4:1  1:0 1.
7.C 1:0 3:1 3:0 0:0 0:1  2.

.

 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B pořadí

8.A  0:2 2:1 0:3 0:0 4.
8.B 2:0  1:3 0:4 1:0 3.
8.C 1:2 3:1  0:2 1:0 2.
9.A 3:0 4:0 2:0  7:0 1.
9.B 0:0 0:1 0:1 0:7  5.

zpracovali Jonáš a M.F.
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Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. 
Když řešení nemá, starosti nepomohou.

DALAJLÁMA
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LEOPOLD KÖNIG 
je český silniční profesionální cyklista 

Cokoli v životě bychom měli dělat s nadšením, 
jen tak se nevzdávat a dát tomu vše! 

Jeho největšími  úspěchy jsou vítězství 
v 8. etapě  závodu Vuelta  a  España  2013,  kde 
skončil celkově devátý a vítězství v královské 
etapě závodu Tour of California (2013).

V  roce  2014  se  zúčastnil Tour  de 
France jako  lídr  stáje NetApp-Endura a 
obsadil 7. místo 
v  celkové  klasifikaci.  Po  tomto  úspěchu 
přestoupil do týmu Sky, kde by měl plnit roli 
lídra  pro  závody  Grand  tour  a  také  roli 
"superdomestika".

• Co rozhodlo, že jste zůstal u cyklistiky  
a ne u jiného sportu (hokej)?

Hokej jsem hrál do 14 let, do momentu, 
kdy  jsem  pochopil,  že  už  nemám  možnost 
růstu. Vždy jsem chtěl být nejlepší na světe a 
tenkrát jsem se rozhodl,  že spíš než v hokeji 
toho dosáhnu v cyklistice. 

• Absolvoval jste už všechny závody  
Grand Tour – který máte nejraději -  
Tour, Giro nebo Vueltu?

Musím  říct,  že  vztah  mám  ke  všem, 
Vuelta byla mou první a hned jsem na ní vyhrál 
etapu, Tour mi minulý rok trochu změnila život a letošní Giro bylo nejúspěšnější Grand Tour. 

• Který Váš úspěch v cyklistice hodnotíte nejvýše?   

Vítězství v 8.etapě na Vueltě a 7. místo celkově na Tour.

• Vím, že rád trénujete v Jeseníkách, kolikrát za den jste schopný vyjet z Karlovy Studánky 
na Praděd vaším tempem?

Rekord mám za jeden trénink pětkrát. :) 

• Co byste poradil mým spolužákům, kdyby se chtěli aktivně věnovat cyklistice?
Aby si našli nejbližší oddíl a zkusili, jestli je to bude bavit, protože cokoli v životě bychom 

měli dělat s nadšením, jen tak se nevzdávat a dát tomu vše! :)

rozhovor vedla Nika

14
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TENISOVÉ DÁREČKY
To  si  takhle  vyjedete  těsně  před 

Vánocemi  obstarat  dárky  do  Olomouce, 
očekáváte  nákupní  peklo a  on  je  z  toho 
tenisový ráj.

„Tý  jo,  není  to  tam  před  záchodkama 
Lucka Šafářová, támhle ta vysoká, ty zvláštní 
oči  ….  ne,  asi  mám halucinace,  co  by tady 
dělala.  Ale  každopádně  je  jí  ta  holka  fakt 
podobná...“

Za  půl  hodiny:  „Tak  jsi  neměla 
halucinace, podívej se dolů, je tam s nějakou 
blondýnou.“

„Haha,  prej  blondýnou,  vždyť  je  to 
Kvitová!  A mají  tam Fed  Cup.  Hele,  jde  to 
rychle, pojďme si taky pro podpisy...“

M.F.
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Petra Kvitová
* 1990

v r.2011 na 2.místě 
světového žebříčku

dvojnásobná vítězka 
Wimbledonu, 

čtyřnásobná vítězka 
Fed Cupu

Fed Cup
největší mezinárodní týmová soutěž 

v ženském světovém sportu 

Lucie Šafářová
* 1987

v r.2015 na 5.místě 
světového žebříčku

finalistka French 
Open, čtyřnásobná 
vítězka Fed Cupu
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