
    



  MILUŠKA :-)
Ahoj!  Jmenuji  se  Miluška,  jsem  Jack  Russell  teriérJack  Russell  teriér,  
narodila jsem se ve Velkých Pavlovicích 20. 12. 2011  
venku v boudě na slámě s dalšími pěti sourozenci a  
společnost nám dělala ,,teta“ a ,,strejda.“ Tehdy byla  
strašná zima cca -15 až -20°C. Žila jsem venku ve psí  
boudě až do svých tří měsíců, moji dva sourozenci šli  
od ,,maminky,“ když měli šest týdnů.  Podle chovatelů 
je to velice brzy na odtržení štěněte od matky, protože  
po  šesti  týdnech  se  teprve  začínají  socializovat  a  
zjišťovat, jak správně funguje psí smečka.

Dne 15. března si mě nová ,,maminka“ našla na internetu. Narazila na stránku Sbazar,  
kde spousta ,,množitelů“ nabízí pod výhodnou cenou jakákoli štěňata, která se liší od  
štěňat z chovu (Jack Russell  teriér s PP se nabízí  od 15 000Kč, avšak množitelé jsou  
schopni produkovat štěňata od 3 000Kč bez PP! Psi s PP jsou takoví psi, u kterých znáte  
rodokmen -  nikdy se nekříží  rodina mezi sebou, psi  mají  za sebou genetické testy,  
různé  rentgeny  kyčlí,  vyšetření  kvality  chrupu,  vhodného  zbarvení  a  samozřejmě  
vystavování na výstavách psů a na základě splnění určitých kritérií  jsou feny a psi  
uchovněni.  Při  spojení  dvou  uchovněných  psů  vznikají  ,,papírová“  štěňata). 
,,Maminka“ si pro mě přijela a zjistila, že si jede pro hluché štěně. Mám vrozenou vadu.  
Můj ,,otec“ je totiž i bratrem mé matky,  křížením v rodině může ale dojít i  k horším  
genetickým vadám jako jsou štěňátka bez nožiček nebo se dvěma hlavami, anebo se  
můžou narodit i bez životně důležitých orgánů. V posledním zmíněném případě dochází  
k  úmrtí  brzy  po  porodu. Má  vada  naštěstí  nepatří  mezi  tak  závažné  a  nebyla  ani  
překážkou pro mě ani pro ,,maminku.“ Celému světu jsme se rozhodly ukázat, že má  
hluchota  není  překážkou  pro  běžný  život  milovaného  
psa.

Můj  první  večer  probíhal  tak,  že  jsem  se  musela  jít  
koupat, protože jsem byla upatlaná od výkalů a měla  
jsem úplně rozežrané pacičky od moči. Další den jsem  
navštívila  pana  doktora,  který  mě  zvážil  a  celou  
prohlédl. Musel mě naočkovat a odčervovat, protože do  
té doby jsem nikdy pana doktora neviděla. Bolelo mě  
bříško, protože jsem tam měla červíky, kteří mě mohli  
zabít.  Taky  jsem  tam  musela  chodit  pravidelně  na  



kontroly,  dávali  mi  injekce,  ale  i  kapačky,  protože  jsem  byla  nemocná  v  důsledku  
zanedbání  péče  u  předchozího  ,,množitele.“   Doma  jsem  dostávala  ještě  prášky  a  
speciální stravu, ale nyní už jsem zdravá. Jen občas mám nějakou virózu způsobenou  
sníženou  imunitou,  kterou  budu  mít  až  dokonce  svého  života.  Musím  jíst  speciální  
krmivo, vitamíny a v zimě se teple oblékat, protože rychle nastydnu, a proto také spím  
se svojí rodinou ve vyhřáté posteli.

Za svůj život jsem se naučila spoustu věcí, za které jsem vděčná své ,,mamince,“ která se  
mnou měla tu trpělivost a naučila mě prosit, sednout, lehnout, dávat pac, válet sudy,  
dávat pusinky, točit se dokola i štěkat, protože se sama neslyším, když štěkám. Tak bych  
se mohla zařadit k velkým psům, protože jsem hodně hlasitá, ale když se mi něco nelíbí,  
tak  ,,maminka“  říká,  že  potichu  breptám.  To  všechno  dělám,  když  mi  maminka  ve  
znakové řeči řekne, co po mně chce. Znám taky gesto, kterým mi maminka říká, že mám  
donést hračku. O hračky se nejraději přetahuji a schovávám si je do svého domečku.  
Zajímavostí  je,  že  se  dívám  lidem  do  tváře  (v  běžném  fungování  smečky  je  to  
nadřazenost  a  provokace).  Když  jsem  sama  doma,  tak  se  nejraději  dívám  z  okna.  
Poznám ale i naše sousedy, kteří mají taky pejsky, a ti jsou moji kamarádi.

Můj největší kamarád je pes od ,,maminčiny“ tety. Mám i dva velké kamarády. Jeden se  
jmenuje Bou (Border kolie). S tím, když jdu ven na pole, tak mě ,,maminka“ může pustit i  
z  vodítka,  a  já  můžu  hrabat,  protože  to  mám  v  genech,  k  tomu  jsem  totiž  byla  
vyšlechtěná (JRT byl vyšlechtěn v Anglii na ochranu úrody před napadením hlodavci).  
Druhá je Mia (Akita-Inu) a s tou se kamarádím ale jenom venku, protože tam, kde bydlí,  
mě  nechce  pouštět  dovnitř  a  vrčí  na  mě,  jelikož  tam  bydlí  ona.  Psi  si  hlídají  svoje  
teritorium a brání si ho. Zajímavostí je, že fena do teritoria psa může, ale fena další cizí  
fenu k sobě nepustí  a stejně tak to platí i  u vstupu psa do teritoria feny. My, holky,  
máme prostě svou hlavu. S ostatními psy je to problém.

Bojím se větších psů, ale někdy i čivavy. Mám totiž špatnou vzpomínku na jednoho psa,  
který mě pokousal. Jsou ale i  věci,  které zdravý pes normálně nevnímá, nebo se jich  
dokonce  i  bojí,  ale  já  to  mám  jako  zábavu.  
Miluju  všechna  různá  světla  -  např.  ohňostroj  
nebo  když  věci  hážou  ,,prasátka,“  tak  já  je  
potřebuji  chytit.  Stejné to je i  s  jízdou v autě.  
Jsou psi, kteří zvrací, ale já auta prostě miluji, a  
tak někdy chci nastoupit i k cizím. Poznám i po  
čichu různá auta, ve kterých jsem se už vezla.  
Vrtím  na  ně  ocáskem  a  chci  si  nastoupit  u  
spolujezdce, protože tam vždycky sedím.



Názor  ,,maminky“  Evči  je  takový,  že  Miluška  je  jako  každý  jiný  pes  s  tím,  že  jí  její  
hluchotu nahrazuje vyšší inteligence. Miluška nikdy nebude psí máma, aby nešířila svůj  
gen hluchoty dál. Svoji paničku si však hlídá více než jiný pes bez handicapu. Nahrazuje  
jí její uši, protože ji dokáže upozornit na nebezpečné situace. Evčiným největším přáním  
je, aby Miluška slyšela, a tím by byla úplně dokonalým psem. Ale to není možné. Dalším  
přáním do  budoucna je  Milušce  pořídit  psího  kamaráda.  Ten  bude  nejspíš  ze  psího  
útulku, protože i  takový pes dokáže být výborný společník, a tím pádem i nepodpoří  
další množení psů za účelem výdělku.

 A tohle je vzkaz pro všechny budoucí majitele psů: NEKUPUJTE  - ADOPTUJTE!!!

                                              Tereza Malíková, 9.A



(-; YPITV UKTÁPZOP ;-)
Veronika Obrová

&

Markéta Hebrová

Edjev  átsult ínap od udohcbo a ákíř ičavadorp: "Adár hcyb alědiv ékajěn 
ykvalp, oc yb im ylyb." Čavadorp: "Ot áj ykat!"

Ížel ahcuom an hcedáz a epeřt amakčižon. Ítel melok áhurd a átp es: 
"Ciborea?"
"En, Tiloib!"

"Ukčípep, čorp šávád ét icipels tárž událokoč?" átp es aknimam. Kečípep ívopdo:  
"Yba alešáns Rednik okčíjav!"



   JÁ  A  PRARODIČE   

Většinou má každý dvě babičky a dva dědečky. Ale já mám jen 
babičky. Dědeček z tatínkovy strany zemřel krátce poté, co jsem 
se narodila. A rodiče říkají, že mě ani neviděl. Druhý dědeček byl 
na  mě  moc  hodný.  Když  jsem  byla  hodně  malá,  brával  mě  s 
sebou  do  obchodu  v  naší  ulici  a  tam  mi  koupil  vždy,  co  jsem 
chtěla. Doma mu pak často maminka s babičkou vyčítaly, že to 
vůbec neměl kupovat. Ale on si nikdy nedal říct a koupil to zase. 
Některé z věcí mám od něj dodnes. Umřel, když mi bylo 6 let. 
Tatínkova maminka bydlela v Přerově.  Její  velkou zálibou byla 
andulka Béďa.  Ta  hodně  mluvila  a  často  létala  volně po  bytě. 
Babička jezdívala do Prostějova na návštěvu a vždycky mi něco 

dovezla. Loni v květnu dostala mozkovou příhodu. Tatínek ji našel hodně pozdě. Takže 
kvůli následkům nemoci teď musí být v ústavu v Kokorách.

Babička z maminčiny strany bydlí s námi. Když jsem byla malá 
a  maminka  už  chodila  do  práce,  tak  se  o  mě  starala. 
Pravidelně jsem s ní chodila každý den na nákup a bavilo mě 
to.  Když jdeme do nějakého obchodního centra, tak mi tam 
vždy něco koupí. Jakmile jsem nastoupila do školy, ráno mě 
doprovázela a odpoledne mi pomáhala s  úlohami.  Teď už si 
všechny  úkoly  dělám  sama.  Moje  babička  je  moc  hodná, 
vždycky si se mnou hrála a to i v době, kdy maminka neměla 
čas a náladu. A dnes mi dovolí půjčit si třeba její kabelku, která 
se mi moc líbí.

Babička s námi jezdí na dovolenou. Navštívili  jsme společně 
Vídeň. Má to tam ráda.  Říká, že Vídeň má zajímavou historii a 
spoustu  památek.  Tím  myslí  zejména  historii  hudební,  protože  velice  ráda  poslouchá 
vídeňské valčíky.

Svou babičku mám moc ráda a dobře si s ní rozumím. Přeji jí hodně zdraví a aby byla stále  
tak aktivní jako doposud.

 Markéta Hebrová,7.B



Já na severním pólu
Rozhodl jsem se pro cestu na "vrchol" planety - severní pól.

Oblast okolo severního pólu se nazývá Arktida. Je to  tedy 
výprava velmi nebezpečná, ale určitě stojí za to. Na severní 
pól jsem se dostal ledoborcem, bylo to v zimě a teplota se 
pohybovala okolo -35°C. V létě je to 0 až -30°C. Bylo třeba 
mít  hodně  teplé  oblečení  a  samozřejmě  vzít  s  sebou 
dostatečně  velké  zásoby  jídla  a  hlavně  čokoládu,  která 
dodá člověku potřebnou energii.

Eskymáci  mi  postavili  sněhové iglú,  mohl  jsem tedy bydlet  jako  oni.  Místo  poslele 
medvědí a sobí kožešiny. Každý den jsme chodili lovit a rybařit.

Žijí  zde  lední  medvědi,  polární  lišky,  vlci,  tuleni  a  také  mroži.  Na  vaření  a  svícení 
domorodci využívají tuk získaný právě ze zdejších tuleňů.

Jako dopravní prostředek jsem používal sáně tažené psím spřežením.

Oblast za polárním kruhem je zajímavá, ale život v ní velmi náročný a komplikovaný. 
Rád jsem Arktitu navštívil, ale ještě raději jsem se vrátil zpátky domů.  

V teple domova:-) napsal Jiří Knížek, 6.C

Adéla Svobodová

Rýma
Když nastane zima,

leze na nás rýma.

Kdo se na ni připraví,

toho ona neskolí.

Rýmu nemá nikdo rád,

pročpak se jí ale bát?

Kdo si dává vitamíny,

nemusí mít "bobky" z rýmy. A.S., 6.C ;-)



Koncert  SS  LL U  U ŠŠ  NN  OO  SS  TT  II  na „Palacké“

Většina z nás zřejmě hodnotí,  srovnává a vybírá,  když se  objeví  příležitost  
porovnat věc, kvalitu, zážitek...

Tato cesta  mozku je  důležitá proto,  aby  člověk  chtěl  prožít  určité  události  
znovu, pochopitelně v jiném čase.

Takže za akci, která proběhla 29. 1. 
2015 v tělocvičně školy, většina z nás 
nasadila dobré hodnocení,  a proto 
se nebude bránit setkání opakovat, 
zkrátka přijít zase.

P R O Č ?

Příchod čtyř členů kapely na hrací 
pole  tělocvičny  zahájil  více  než 
hodinový pořad plný zpěvu, soutěží 
a tance a vtáhl do programu holky a 
kluky  z  různých  tříd,  aby  se 
vyjadřovali k tomu, co je v životě v 
kontaktu a komunikaci s ostatními 
může potkat.

Esem soutěže byl na úvod výběru slušňáků určitě Eda Havíř z 8.B, který doplněn dalšími borci – 
Glácou,  Klučkinem  a  Govim  –  způsobili  najisto  gigapozornost  osazenstva  v  tu  chvíli  již 
koncertním pořadu  teenagerů. Moderátorem byla tato silná čtveřice doplněna dalšími aktéry – 
viz fotografie.

Všichni  platící  diváci  ocenili  týmovou  spolupráci 
soutěžících,  kteří  se snažili  hledat rychlé odpovědi  na 
situace vznikající v dopravních prostředcích, cukrárnách, 
toaletách...

Nebát  se  a  rozjet  tanec  s  volenkou  patřil  určitě  k 
nejoceňovanějšímu  zážitku,  protože  volenka  Honza  – 
Gláca  a následné vlnění v páru za významných pohledů 
do publika dávala tomuto nápadu bavit přítomné plný 
počet bodů.



Pořad přinesl uvolnění a zároveň zamyšlení nad tím, jak 
se  správně  chovat,  neubližovat  druhým  a  zároveň 
přemýšlet nad tím, co právě dělám...

Na závěr se setkání v tělocvičně proměnilo v parket pro 
všechny, kteří chtěli rozpohybovat tělo v  rytmu tance a 
sdílet  s  ostatními  hřejivou  pohodu  a  náladu  jinak 
studeného lednového dne.

Koncert  se  vydařil  a  určitě  nezapadl  do  kategorie 
tuctových všedních zážitků,  na které zapomenete ještě 

téhož dne!

Odcházeli  jsme  tanečním  krokem  do  tříd,  abychom  obdrželi  od  svých  učitelů  výpisy  
vysvědčení, se kterými jsme odpilotovali domů, a mohli se chlubit, chlubit...nebo víc učit  
a snažit...

Redakce Postřehu :-)



Prezentace, která byla skvělá!!!

18. 2. a 19. 2. 2015 se v učebně přírodopisu ubytovali  na krátkou dobu  hadi, želvy,  
ještěři, žáby, sklípkani, štíři, agama, užovka, chameleon, hroznýšovec...

Pavel  Javůrek,  student  3.  ročníku  UP 
Olomouc,  a  pan  Grulich představili 
dočasné návštěvníky lavic a my jsme se 
mohli z jejich výkladu dozvědět spoustu 
informací  o  chovu  těchto  živočichů, 
jejich potravě a rozmnožování.

Kdo měl  chuť pořídit  si  foto s  JulčouJulčou, 
bude  se  moci  ještě  dlouho  chlubit,  že 
tento had se točil  právě kolem jeho krku.

Taková hodina přírodopisu se  musela 
líbit každému, o čemž  svědčily reakce 
odcházejích posluchačů.  Ten den se  na  škole  nemluvilo  o  ničem jiném s  takovým 
nadšením, každý si přál, aby podobná akce proběhla opět a brzy znovu.

Náš bývalý žák Pavel Javůrek musel mít radost hned dvakrát. Vrátil se tam, kam před 
lety rád denně otevíral dveře, a bublal blahem, jaký zájem o všechny živočichy vzbudila 
jeho prezentace. A za to mu patří poděkování.

Redakce Postřehu :-)

Mezi odvážné žáky a žákyně, kteří se s Julčou vyfotografovali, patří  
také ELIŠKA PAVLORKOVÁ z 6.A.

Užovka  tenkoocasá  je  dlouhá  užovka  z oblasti jihovýchodní  Asie  a  
přilehlých ostrovů. Často se můžeme setkat i s názvem užovka japonská  
či užovka tchajwanská. Pro krásné barevné vzory a poměrně nenáročný  
chov je oblíbeným druhem u teraristů.



 B Ř E Z E N  –  Z A   K A M N A   V L E Z E M ;-)

Jaro

Redakce Postřehu :-)

Když zima končí a začíná jaro,
kytičky kvetou
a nastává blaho.

Sluneční paprsky
zahřejou zemi a
semínka rostlinek
vyrostou i na kmeni.

Stromy se zelenají,
lístky krásně třepetají.
Na louce první motýlci poletují
a mezi nimi zajíčci tam poskakují.

Jaro je krásné, magické období,
kdy všechna zvířátka i rostliny se narodí.

Jaro je dar, kdy všechno vzkvétá,
tak si toho važme celá léta.

 Selfie??? Tvůj názor!!!

Zaplňuje tvůj obličej celý obraz, tváříš se trochu jinak než na klasické 
fotce, špulíš rty, předvádíš vyděšené výrazy, máš úsměv od ucha k uchu, 
tvůj pohled nesměřuje přímo do objektivu, ale těsně vedle, pak se právě 
snažíš o selfie...

Fotografie  sebe  sama,  běžně  pořízená  chytrým  telefonem  nebo 
webkamerou a nahraná na sociální síť. Účelem selfie je zpravidla sdělit  
světu „byl jsem tady“ a v pozadí fotky mít dané místo.

Vaše názory na selfie sebral a vyhodnotil časopis Postřeh v posledních únorových dnech. Odpovědělo 
nám celkem 62 čtenářů časopisu a tady jsou výsledky pátrání:

30 respondentů ji považuje za "něco", co poslední dobou zaplavuje internet, jde jen o další hit.            
5   z vás označuje selfie za trapnost.
12 čtenářů odpovědělo, že podle nich nejde o nic špatného, ale nemají zájem se účastnit.  
8   osob o existenci  selfie ví, avšak cokoli s ní spojené je jim lhostejné.
7   odpovědí znělo v duchu toho, že je to zábava – nejlepší způsob, jak na sebe upozornit!



Jak se cítím při bouřce
Je sobota ráno a já vidím, že prší.

Horké léto a  najednou uslyším,  jak 

zahřmí. Leknu se, i když bouřka není 

můj nepřítel.  Je to žena v  dlouhém 

kabátě, nepřichází k nám tak často,  

ale i přesto se jí mnoho lidí bojí. Má  

rozcuchané vlasy a určitě se nerada 

češe.

Mraky bývají  černé,  šedé a  žádný 

není  krásně  bílý  jako  byly  včera.  

Kapky jsou velké jako kroupy, které mi buší na parapet okna. Chci alespoň jednu chytit, ale  

nejde to. Jsou tak křehké a jednoduché, že se hned v mé teplé dlani rozpustí. Škoda. Cítím se  

docela  příjemně, mám  pocit bezpečí a nejraději  bych vylezla ven, jen nemůžu, protože je  

pořád ještě bouřka.

Není to špatné, když je bouřka.  Přichází mnoho nápadů a ty by se daly nakreslit. Pootevřu 

okno, abych mohla dále poslouchat kapky a hřmění, které mě docela uklidňuje, když vím, že 

doma jsem v bezpečí.

Pomalu už ale bouřka ustává a já zavírám okno. Vysvitá sluníčko, směje se na mě a já vidím 

duhu! Je tak krásná a barevná.

Přestala bouřka a já utíkám ven za kamarády. Určitě si užijeme spoustu legrace.

Kateřina Kadlecová, 8.A

 Pohled z okna

Vstanu a podívám se z okna. Je to nejmilejší pohled, který znám. Všechna krása světa totiž sídlí na mé zahradě. 
Oči uvidí nejdříve modré nebe. Po něm plují bílé obláčky, které nedělají nic jiného, než  si jen tak plachtí. Zrakem 
si vychutnávám tu modrobílou krásu. Pohled pomalu přechází na barevné domky, jejichž střechy se vypínají do 
výše, a mě napadá, že člověk dokáže  stvořit pěkné věci. Domy mají vše, co potřebují k životu - okna, dveře, 
střechu ...

Teď už se ale "procházím" jinde. Sem tam vede nějaká ta cesta, ať už z betonu nebo  bláta. Můj pohled hladí 
trávníky, keře, stromy. Tyto chvíle znamenají přehlídku krásy, někdy i zklamání. Přál bych si, aby se tyto obrazy 
vryly natrvalo do mé paměti, a já si je mohl v budoucnu kdykoli připomenout.

Ondřej Havlík, 8.A



Svět Toma a Jakuba Halíka :-) :-)

Trocha teoretických informací na úvod...

 Dvojčata (gemini) jsou dva jedinci, kteří vznikli zmnoženým těhotenstvím u člověka nebo u savců rodících obvykle 
jen jedno mládě.

§ Jednovaječná (monozygotní) dvojčata vznikají rozdělením rýhující se zygoty (tj. oplozeného vajíčka) ve dva stejné 
buněčné útvary.

§ Dvojvaječná (dizigotní) dvojčata vznikají současným oplozením dvou vajíček dvěma spermiemi, taková dvojčata 
můžou tedy být (na rozdíl od jednovaječných dvojčat) i rozdílných pohlaví.

U člověka připadají přibližně na 80 porodů jedna dvojčata. Na vznik dvojčat mají vliv také dědičné faktory.

Poznámka:  Je-li  dětí  z  vícečetného  těhotenství  více  než  dvě,  označují  se  jako  vícerčata (trojčata,  čtyřčata,  
paterčata, šesterčata atd.).                                                                                                        

Mít dvojče je fajn aneb odhalení HALÍCIMít dvojče je fajn aneb odhalení HALÍCI

J + T = 2H** = T + J
V tomto případě se nejedná o náročné zadání příkladu od vyučujících matematiky ani žádný 
rébus, ale o  ODHALENÉ HALÍKY z 8. A.

Budete-li na naší škole letos hledat dvojčata, konkrétně dvojvaječná, pak se vám podaří potkat - 
ne vždy současně -  dva kluky,  kteří  budou rozhodně v „terénu“,  protože žádný z nich není 
sedačka, která by do lavice ráno zalezla a po vyučování vyrážela ze zahřáté židle domů.



Na svět přišli pochopitelně společně, ale první se dne 19.12.2000 „ozval“ Tomáš, který předběhl 
bráchu o celých;-) 5 minut!
Maminka obou borců, paní Halíková,  zřejmě už tenkrát očekávala, že hošíci budou silná dvojka, 
která se nedá jen tak přehlédnout.

Jejich vývoj to pochopitelně potvrdil a na škole potkáváme pod přezdívkou Továrna na nápady, 
Nůžkové studio a  Slepím všechno, co máš téměř dnes a denně dva stejné, a přitom úplně jiné 
mladíky.

A proto jsme s Postřehem chtěli,  aby se vyjádřili  k několika otázkám. Být dvojčetem zřejmě 
neznamená kopírovat jeden druhého! Nebo ano?

ROZHOVOR S 2H** :-) :-)
V jakém znamení zvěrokruhu jste se tedy vlastně narodili?
Oba jsme ve znamení Střelce.

Jaká jídla máte nejraději? Shodnete se ve výběru menu?
Máme rádi oba stejná jídla, například špagety.

A kdo z vás dvou je větší jedlík?
Tomáš. Sní, na co přijde.

Máte společné zájmy? Jaké?
Baví nás rybaření a badminton.

Jak to máte s oblékáním? Chodíte někdy oblečení ve stejných šatech současně?
Asi do druhé třídy jsme nosili to samé, teď už ale ne.

Zvládli byste být delší dobu každý jinde a nestýkat se?
Ne, nedokážeme si představit, že bychom se třeba rok neviděli.

Kdo z vás dvou druhému spíše ustoupí?
Ustupuje většinou Tomáš.

Stáli byste o dvojkolo?
Dvojkolo bychom nechtěli, protože bychom se hádali, kdo bude řídit.

Jak často se mezi sebou perete?
Naposled jsme se rvali včera, a už ani nevíme proč.

Redakce Postřehu :-)Redakce Postřehu :-)



 Představujeme  G a b r i e l uG a b r i e l u    H r u b a n o v o uH r u b a n o v o u

Možná jste četli o tom, že jméno ovlivní váš život. V případě Gabriely Hrubanové se dá říci, že by 
mohlo platit následující:

G - graciézní (půvabná)

A - angažovaná

B - bojovná

R - rozhodná

I - inteligentní

E - empatická

L - laskavá

A - asertivní

Kdo ji zná osobně, může podotknout, že je třeba "přimíchat" do uvedeného popisu též písmeno  S - 
skromná.  Nebýt  totiž  informací,  které  se  sešly  tak  nějak  náhodou,  nedozvěděli  byste  se  o  ní 
zajímavosti,  které  tato dívka nepotřebuje šířit,  snad právě proto,  že chlubení  nemá v krvi a  raději 
předvede, co umí.

Přemluvena k rozhovoru chtě nechtě musela poodhalit a upřesnit určité věci, rozpovídat se o budíku, 
který denně startuje poklus jejího dne. Gábinin život je plný energie, úsilí, radosti, smíchu; občas zařadí 
do repertoáru i něco nečekaného, aby šokovala a ukázala, že  smeč sportovce = logika + taktika + 
humor + hra svalů.

Na co jsme se tedy Gabriely Hrubanové zeptali?

Co jíš, abys vyhrávala? Jaký je tvůj jídelníček?
Samozřejmě se snažím jíst zdravě. Já potřebuji hodně hořčíku. Stravu musím doplnit sacharidy, takže  
celkem hodně jím maso. O můj jídelníček se starají rodiče, a protože mě mají rádi, dopřejou i něco  
méně zdravého. Můj jídelníček není stále stejný, během roku je mnoho oslav a já někdy zahřeším:-).

Kdybys nemohla po nějakou dobu sportovat, co jiného bys dělala?
Nad touto otázkou jsem nikdy nepřemýšlela. Sport, u mě tenis, je moje všechno. Dá se říct,  že nic  
jiného nedělám, a jsem za to ráda. Opravdu netuším, co bych dělala.



Který sportovec tě fascinuje? Koho uznáváš a proč?  
Fascinuje mě Serena Williams a Rafael Nadal. Uznávám Marii Sharapovovou, Novaka Djokovice a  
Jaromíra  Jágra.  A  proč?  Všichni  jsou  velicí  talenti,  přesto  dřou,  dřou  a  dřou,  proto  mají  můj  
zasloužený obdiv.  Ráda bych mluvila s Marii  Sharopovovou a ráda bych si  s  ní  udělala nějaké to  
"selfíčko'' :-).

Co tě otravuje/nebaví? 

Během dne mě zdržuje únava, unavuje mě nic nedělání a nebaví mě nic nedělat.

Jak vypadá tvůj "giga" sportovní den (průběh)? 

Můj giga sportovní den vypadá takhle. Ráno před školou mám hokejový trénink s klukama, po škole  
mám trénink na dvě hodiny. Ale když pominu pondělí a pátek, tak mám každý den dvě hodiny tenisu a  
hodinu kondice.

Jakých úspěchů jsi ve svém dosavadním životě dosáhla? Jaké jsou tvé další (sportovní) cíle?

Mojí největší výhrou jsou rodiče. Díky nim dělám to, co mě baví. Svoji rodinu bych za nic na světě  
nevyměnila. Myslím si, že se mi daří ve škole, ve sportu (vyhrané krajské přebory Jihomoravského, a  
Zlínského kraje a kraje Vysočina), v kroužku ZUŠ a jiných oblastech. Přála bych si dostat se mezi 16  
nejlepších na HMČR.

Jakou muziku máš ráda?

Poslouchám pop.

Jaká je tvá nejoblíbenější barva?

Moje nejoblíbenější barvy jsou žlutá a růžová.

Vzkaz pro čtenáře, tvoje krédo:

Sportovat znamená nenudit se a naučit se disciplínu.Sportovat znamená nenudit se a naučit se disciplínu.   
Bez disciplíny a tréninku bych nebyla tam, kde jsem.Bez disciplíny a tréninku bych nebyla tam, kde jsem.

Redakce Postřehu :-)



KOMIKS

Výlet do lesa

Marta Karafiátová, 6.C


