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ÚVODNÍK
Milí Aholáci,
aprílové počasí Vám možná udělá vrásky na čele. Včely však již začínají létat a jaro klepe na
dveře. A pokud bude přeci jen zataženo a venku budou z nebe padat dešťové přeháňky, jsme
tady my, abychom zahnali vaše chmury a na jistý čas vás zabavili novinkami z naší školy, ale
i zajímavostmi z blízkého či dalekého okolí. A proto vám přejeme teplý a slunečný duben a
příjemné počtení v dalším díle našeho časopisu.
Vaši redaktoři
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ZPRÁVY Z AHOLU

DALŠÍ KOLO ÚSPĚŠNÉ SOUTĚŽE SUPERSTAR
V OBORNÝCH ZNALOSTECH ZA NÁMI
V pátek 9. března 2018 se konal v multikině Cinestar 11. ročník oborové soutěže Superstar v odborných
znalostech Střední odborné školy AHOL. Žáci prezentovali odborné znalosti v rámci vypracovaných projektů
ve třech kategoriích – ekonomické, humanitní a v multimediální.
Odbornou porotu tvořily významné osobnosti regionu a odborníci z jednotlivých oborů. Jedním z nich byl Ing.
Radúz Mácha – ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které nad soutěží převzalo záštitu. K dalším
porotcům patřil Radek Erben – televizní a rozhlasový moderátor, Mgr. Lenka Fonioková – regionální koordinátorka
informačních aktivit o Evropské unii Úřadu vlády ČR nebo pan Zdeněk Bárta – profesioníální fotograf a
kameraman. Výkon studentů hodnotila také radní Moravskoslezského kraje – Radomíra Vlčková.
Do řad diváků rovněž usedli pozvaní hosté: Bc. Martin Bednář – starosta městského obvodu Ostrava – Jih,
Gabriela Matějovská – majitelka jednoho z obchodů Bez obalu, Ing. Martin Procházka – marketingový
specialista, Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D. trditelka Vyšší odborné školy AHOL, Mgr. Pavla Masnikosová,
ředitelka centra celoživotního učení škol AHOL a Pavla Bernertová, předsedkyně zapsaného spolku FIDES a
projektová manažerka škol AHOL.
Žáci po přednesené prezentaci museli čelit kritickým postřehům odborné poroty, která hodnotila nejen
jejich projev a úroveň prezentace, ale především jejich odborné znalosti a schopnost obhájit svůj názor na
veřejnosti – nejen před odbornou porotou, ale i před svými spolužáky.
Témata prezentovaných prací v ekonomické sekci se nesla jak ve vážné rovině související s aktuálním
problémem znečišťování životního prostředí s vazbou na omezení produkce obalů pomocí nově vznikající sítě
prodejen potravin Bez obalu, tak i v uvolněnější
podobě, kdy se studenti snažili humornou formou
zprostředkovat setkání se starostou obce. Další týmy
předvedly svou schopnost podnikat a představily vizi
svých budoucích podniků. Poslední téma
ekonomické kategorie se zabývalo tématem prodeje
zboží ve fanshopu.
Humanitní sekce předvedla prezentaci z oblasti
mezilidských vztahů z pohledu dnešní mladé
generace a také prezentací zabývající se tzv.
sociálními plakáty, které jistě na každého diváka
silně zapůsobily. Zbývající prezentace se zabývaly
hodnocením života dětí v dětských domovech
pohledem laické veřejnosti i samotných dětí a také
jsme prostřednictvím posledního soutěžícího týmu
mohli nahlédnout pod pokličku dobrovolnictví.
V oblasti multimediální žáci dokázali všechny
přesvědčit o tom, že i mladí lidé jsou schopni vnímat

AKTUALITY Z AHOLU

a prezentovat vážná témata současné doby, ale především, že i oni mají smysl pro humor a smích umí
vykouzlit i na tváři diváků. Filmy, které sami vymysleli a natočili, překvapily svou vynikající úrovní a
zpracováním.
Všem zúčastněným děkujeme za úžasný zážitek, vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme a přejeme
krásné jarní prázdniny.

SEBASTIAN POPOV
ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO
V OKRESNÍM KOLE
OLYMPIÁDY V RUSKÉM
JAZYCE
Dne 19.3. se konalo krajské kolo v Olympiádě v
ruském jazyce, kam jsme vyslali naše dva vítěze
školního kola – Barboru Čechovou (2.ročník pedagogického lycea) a Sebastiana Popova (3. ročník
veřejnosprávní činnosti). V obrovské konkurenci gymnázií a v nejvyšší kategorii (SŠ III) vybojoval svými
skvělými komunikačními dovednostmi v ruštině Sebastian Popov krásné druhé místo!

ÚČAST NAŠICH ŽÁKŮ NA CELOSTÁTNÍ
MATEMATICKÉ SOUTĚŽI
Žáci naší školy se 23. 3. 2018 zúčastnili 26. ročníku Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ vyhlašovaná
MŠMT a organizovaná JČMF, která se konala na Střední škole elektrotechnické v Ostravě, Na Jízdárně 30,
příspěvkové organizaci. Studenti Nikol Papcůnová (OŠ2), Adéla Tvrdá (OŠ2), Eliška Bialková (EM1), Jan
Damovský (EM1) a Veronika Hrabovská (PV2) soutěžili ve třech soutěžních kategoriích.

ZPRÁVY Z AHOLU

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE EUROPA SECURA
Ve dnech 26. a 27. 3. 2018 se studenti druhého ročníku oboru Právo a veřejná správa společně se studenty
třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili školního kola soutěže Europa Secura. Tu pořádá
středisko Eurocentrum pod záštitou Úřadu
vlády ČR. Úkolem bylo zvládnout
devadesátiminutový test, který obsahoval
otázky zaměřující se na Evropskou unii a
bezpečnostní politiku.
Na studenty čekala řada nesnadných
otázek, která prověřovala nejen znalosti,
ale i schopnosti orientace a vyhledávání v
textu, uspořádání informací do souvislostí
nebo vypracování časových os. Věříme, že
se studentům soutěž líbila, dozvěděli se
množství nových informací.

NA NAŠÍ ŠKOLE PROBĚHL KURZ SEBEOBRANY
KRAV MAGA
Dne 27. 3. 2018 proběhl na SOŠ Ahol
kurz sebeobrany „Krav Maga" pod
záštitou zkušených instruktorů. Na kurzu
pro naše žáky se probírala především
civilní forma systému Krav Maga, která
je přizpůsobena tomu, aby ji byli schopni
trénovat a také použít obyčejní lidé
různých
fyzických
dispozic
a
jakéhokoliv věku. Žáci si mohli
prakticky vyzkoušet situace neozbrojené
obrany proti několika útočníkům včetně
případů, kdy jsou útočníci ozbrojeni noži, pistolemi či dalšími zbraněmi. Žáci se také dozvěděli, jak se
zachovat ve stresových situacích, jak správně využít řízenou agresivitu a umět improvizovat ve vypjatých
situacích.
Preventivní akce proběhla v rámci projektu Prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže, kterou
podporuje Moravskoslezský kraj.

SPORT, UMĚNÍ A KULTURA

Improvizace je svým způsobem umění. Laicky přeloženo
jde o schopnost adekvátně reagovat na každý
nepředvídatelný podnět. Využijeme ji převážně v oblasti
dramatické a hudební formy, ale také v běžném životě.
Začíná to již v brzkém školním věku, kdy se dítě musí
přizpůsobit a zavděčit všem. Když už není možnost naučit
se celou látku, žák spoléhá na své komunikativní prostředky
a improvizuje. Taktéž tuto schopnost využije i učitel, který si nikdy nemůže hodinu naplánovat
stoprocentně, protože mu ji stejně něco naruší. Každý manažer musí umět reagovat na potřeby
zákazníka, nebo podřízeného. Stejně tak ji využije každý člověk, který denně jedná s lidmi. A
nehodí se to jen lidem v práci. Vezměte si kolik hádek a slovních přestřelek je na úrovni
improvizace? Člověk se prostě nemůže naučit vše a tak mu nezbývá než se spolehnout na to,
že všechno nějak „obkecá“, nebo v jiném případě „ohraje“.
V současné době se stává improvizace také jistým druhem zábavy. Kromě klasických
divadelních skupin vznikají také improvizační divadelní skupiny, které se snaží právě svými
technikami a schopnostmi prostřednictvím her nejen diváka pobavit, ale také zaujmout a
inspirovat. K jedné z takových divadelních improvizačních skupin patří i ostravská skupina
OSTRUŽINY, která poměrně pravidelně vystupuje v ostravském klubu Atlantik, kde se
prostřednictvím improvizace utká vždy s jinou improvizační skupinou.
Tento druh zábavy, i když staví na jiných základních kamenech, je nyní propagován i
mediálně. Asi nejznámějším improvizačním pořadem je PARTIČKA, proslavená čtveřicí
známých osobností – Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela a Ondřej Sokol v čele
s organizátorem
a
rozhodčím
v jednom Mariánem Čurkou. Jejich
umění
improvizace
můžete
pravidelně shlédnout jak v televizi,
tak naživo, neboť tato skupina se
svou improvizací a zábavou
postupně obráží všechna větší česká
města.
V současnosti
jsou
pravidelnými členy M. Suchánek, R.
Genzer, I. Chmela a nově Michal
Novotný.

ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD

Lolita
Lolita je nejoblíbenějším a nejrozšířenějším stylem japonských
ulic, extrémní popularitě se těší jak v zahraničí, tak u nás. Pro
mnohé dívky je „lolita“ nejen módní záležitostí, ale také
životním stylem. Lolitkovské šaty se inspirují rokokem a
viktoriánskou módou, důraz je kladen na ženskost, eleganci,
roztomilost a nevinnost. Typickým detailem jsou krajky a
volány. Délka sukně je po kolena, výjimkou jsou podkategorie
ero- lolita a punk lolita. Lolita je zajímavá především svou
širokou paletou podkategorií.
Základní dělení lolity:
 Sweet lolita – roztomilá, sladká lolita. Typické jsou pastelové odstíny šatů.
 Gothic lolita – inspirace goth módou. Černá a jiné temné barvy, kříže, lebky, netopýři.
 Classic lolita – tyto lolitky se hodně inspirují viktoriánskou dobou, působí elegantně a
vyspěle.
 Wa lolita – kombinace yukaty (japonské dívčí kimono) a lolitkovských šatů.
 Bittersweet lolita – základ šatů je černý, potisk je barevný a roztomilý, stejně jako
doplňky.
 Guro lolita – bílé šaty a spousta krve, dojem rozbité panenky. Je to spíše záležitost
uměleckého focení, na ulici to nepotkáte.
 Ero lolita – krátká sukýnka, podvazky, korzet. Přestože se jedná o velmi vyzývavý
styl, mnohdy působí spíš roztomile.
*Ač se zdá, že lolita je především pro slečny, existují i styly pro chlapce:
 Kodona – princátko. Typické jsou malé kloboučky mírně nakřivo, kratší kalhoty a
podkolenky.
 Ouji – Princ. Princ s velkým P. Jedná se o nejdokonalejší styl pánské lolity. Vesty a
dlouhé kabáty jsou často ze sametu či brokátu a vyšívány zlatou či stříbrnou nití.
Košile mají většinou fiží. Hlavním znakem je bohaté zdobení.
 Dandy – nejvyspěleji vypadající pánská lolita. Elegantní aristokrat z 19. Století.
Typické jsou cylindry a vycházkové hole.
Kilari

*Ve skutečnosti lolita není nijak omezena
pohlavím, velmi populární je tzv.
crossdressing = chlapci nosí lolitkovské
šatičky (nejčastěji sweet lolitu) a dívky
zase pánské obleky (nejčastěji kodonu)

HUMOR A ZÁBAVA

NAJDI 10 ROZDÍLŮ

TRPASLÍCI
Zlý černokněžník nemá rád trpaslíky.
Proto si čtyři z nich vybere a zakope je po
hlavu do země. Trpaslíci se tak nemůžou
vůbec pohybovat a vidí jen před sebe.
Trpaslíci jsou zakopáni v řadě, jeden z nich
je oddělen zdí. Všichni se dívají stejným
směrem: poslední trpaslík vidí dva
kamarády před sebou a zeď. Předposlední
vidí jen druhého. Druhý trpaslík v řadě
kouká do zdi a ten úplně první je
osamocen, za zády má zeď a dívá se do
dálky, kde se ale neděje nic zajímavého.
Černokněžník vysvětlí trpaslíkům jaká je
situace, a řekne jim, že jim dal na hlavy
čepičky - dvě modré a dvě čevené. Jeden
trpaslík má promluvit a říci, jakou barvu
čepičky má na své hlavě. Pokud řekne
správnou barvu, tak je černokněžník hned
vykope. Pokud řekne cokoli jiného, tak
tam všichni čtyři zůstanou až do konce…
Jak trpaslíci tento drobný problém vyřeší?

VTIPY
Mravenec se ožení se slonicí. Mají svatební
noc, a když se ráno mravenec probudí,
slonice je mrtvá.
Mravenec si povzdychne: "Sakra, jednou
sem si fakt užil a teď abych celej život kopal
hrob“
Malá holčička zvedla telefon a po chvilce
poslouchání povídá: "A který šéf mého
tatínka vy jste? Ten špekoun nebo ten
debil?“

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ ANGLICKY – PŘELOŽÍŠ JE?
CURIOSITY KILLED THE CAT.
BETTER LATE THAN NEVER.
AS YOU SOW, SO SHALL YOU REAP.

Žena žádá psychiatra o radu, že si neví se
svým manželem rady.
"Pane doktore, můj muž si myslí, že je
lednička, co mám s ním dělat."
Doktor ženu konejší: "To je v pořádku,
mladá paní, to časem přejde."
"No jo, pane doktore, ale když on spí s
otevřenými ústy, tak mě budí to malé
světýlko.“

HUMOR A ZÁBAVA

HOROSKOPY NA
NA DUBEN 2018
BERAN
Tak jako se mořské vlny tříští o skály na břehu, tak
i k Beranům den co den přichází nové a nové
množství podnětů. Vy se jim však nepoddáváte a
snažíte se zůstat stále stejní a pevní. Zkušenosti
Vás však obrušují stejně tak jako voda vytváří
oblázky ze špičatých kamenů v řece. Duben
přinese Beranům jedinečnou možnost smířit se s
tím, že nejsou vševědoucí a že se v čase mění jen
velmi pomalu.

BÝK
Býci, připravte se na to, že Vám budou tento měsíc
připadat některé věci doslova zakleté. Záleží však
na Vás, zda se rozhodnete věřit, že to není jen
náhodou, anebo se budete snažit vše nějak
rozumem vysvětlit a smést ze stolu (nová lampa
jednoduše nesvítí, protože je dnes vše nekvalitní
atp.) Horoskop Vás nabádá, abyste vnímali tyto
drobnosti jako vzkazy osudu. Pomohou Vám
uvědomit si lépe pravou hodnotu věcí a také to, co
je pro Vás skutečně podstatné.

RAK
Překvapení na Vás čeká i ve zdánlivě banálních
záležitostech. Radost Rakům udělá starý dopis,
který vezmou do ruky při úklidu šuplíku, přívěšek
na klíče nalezený před domem nebo krásné staré
auto (veterán), které někdo zaparkuje vedle toho
Vašeho. Život se skládá z malých střípků, které
sami o sobě nemají velkou hodnotu. Dohromady
však dokáží složit Váš překrásný, pestrý a
spokojený život.

LEV
Horoskop na duben radí Lvům, aby zpomalili.
Možná se chcete před ostatními ukázat, ale
zapomínáte na trénink. Číšník v restauraci musí
perfektně ovládat stabilitu velkého podnosu, na
kterém nosí jídlo a pití. Stejně tak Vy můžete těžko
ohromit ostatní, když jim do klína vyklopíte to, co
byste jim měli elegantně naservírovat. Tento měsíc
se rozhodně vyhněte zbrklosti – udělejte toho
méně, avšak o to pečlivěji a vkusněji.

BLÍŽENCI
Je to smutné, ale ani v dubnu Blíženci nenajdou
odpovědi na některé otázky, které je trápí. Důležité
rozhodnutí proto musíte odložit anebo se
spolehnout na vlastní intuici, když Vám rozum není
schopen poskytnout jednoznačné vodítko.
Vyhýbejte se také jakékoli formě dluhu (např. i
nedostatek spánku je zátěží, kterou musíte v
budoucnu zaplatit zvýšeným odpočinkem).
Doporučujeme
Blížencům
také
navštívit
zoologickou zahradu a přemýšlet o pohodlí, které
v ní zvířata za cenu omezené svobody mají. Jak
moc jsou naše osudy podobné?

PANNA
Panny, jarní atmosféra přímo vyzývá k
romantickým dobrodružstvím. Odhoďte zdrženlivé
rukavičky a sevřete Vaši lásku holýma ruka.
Bezprostředně ji zulíbejte a vydejte se společně na
delší výlet. Bude Vám jedno, zda potkáte déšť či
prach, protože všechny starosti z Vaší mysli smyje
proud vroucích citů. Duben je pro Panny ideálním
měsícem k zamilování či prohloubení současného
vztahu.

VÁHY

KOZOROH

Váhy, škeble je poměrně nevzhledné stvoření, ale
perly, které vznikají v jejich útrobách, jsou krásné
a cenné. Stejně tak i duben je časem, kdy bude
Vaše námaha odměněna půvabem a harmonií,
která se rodí hluboko uvnitř. Ať už Vám osud
přinese cokoli, vždy mějte na paměti ono světélko
v nitru, které Vám dává sílu a pomáhá jít dál. I když
rozbijete památeční nádobí nebo drahý mobil,
vždy víte, že to skutečně cenné je nehmatatelné.

Dubnový horoskop ukazuje na svár mezi mužskou
a ženskou stránkou ve Vašem životě. Kozoroh tak
může snadno přijít ke škrábancům, které si pak
bude ještě delší dobu lízat. Spory či hádky s
partnerem nebo kolegy v práci berte proto s velkým
nadhledem. Nejde o to, abyste dokázali, že máte
pravdu. Ale abyste každou záležitost skutečně
nestranně posoudili (zde je více pohledů vždy
třeba) a abyste také zažili nějakou legraci a
hašteření. V konfliktu musí nakonec zvítězit
laskavost.

ŠTÍR
Ať je to jakkoli triviální, Štíři, snažte se vypadat
tento měsíc čistě a upraveně. Možná, že Vás
zajímají více sny, myšlenky nebo jste ponořeni do
lásky či práce. Ale ostatní vnímají především to, jak
na ně zapůsobíte bezprostředně prvním dojmem.
Sebevětší touha totiž nedojde do svého cíle, pokud
jí nebude otevřena vhodná cesta. Takže se v
dubnu nezapomeňte rozhlédnout kolem, snažte se
působit půvabně a nebojte se ptát ostatních, kam
máte jít.

VODNÁŘ

STŘELEC

RYBY

Za většinou Vašich úspěchů i zklamání bude
tentokrát vězet to, co říkáte ostatním. Vzdor a
sveřepost Střelců jsou příznačné. Ovšem
nemusíte vždy hrdinně sdělovat vše, co se Vám
dostane na mysl. Sladká tajemství a umění mlčet
jsou tím, co dělá z lidí dobré přátele na celý život.
A nejen přátele – určitě máte s Vašim partnerem
nejednu krásnu vzpomínku, která by neměla být
vyzrazena. Tento měsíc možná přibude další!

Ryby, přestaňte si nalhávat, že Vás všichni okolo
chtějí ošidit. Pokud Vám při platbě v hotovosti
prodavač vrátí špatnou sumu, může to být projev
roztržitosti a ne jen zlý úmysl. Chybami se člověk
učí a Vy musíte ostatním umět i odpouštět. Pokud
dokážete nedostatky partnera a dalších lidí ve
Vašem okolí vnímat jako vtipné a inspirativní
(alespoň máte o čem přemýšlet a také povídat),
bude Vaše nálada každým dnem výrazně lepší.

Vodnáři, pusťte z hlavy zisk, majetky a rizika. Tedy
alespoň na chvíli. V dubnu neřešte důležité
investice ani pojistky a soustřeďte se na krásu
každodennosti. Když vystoupíte z bludného kruhu
hledání, shánění a nakupování možná procitnete a
uvědomíte si, jak šťastní a bohatí jste 'tady a teď'.
I bez módních novinek a technologických udělátek
si můžete užívat života a cítit se svobodně.

PRANOSTIKY NA DUBEN
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

ŘEŠENÍ KVÍZŮ
Česká přísloví anglicky:
Zvědavost zabila kočku (kdo se moc ptá, moc se dozví).
Lépe pozdě než nikdy.
Jak zaseješ, tak sklidíš.
Trpaslíci – řešení:
Pokud na to poslední trpaslík nepřijde, tak mají dva trpaslíci ve středu různé čepičky. Tak předposlední
trpaslík jednoduše řekne druhou barvu, než vidí na druhém trpaslíkovi. Samozřejmě až po chvilce, ve
které dal čas kamarádu vzadu něco říci, pokud by věděl.

