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Úvodník 
 

    Milí čtenáři, chtěla bych vás srdečně uvítat u prvního (a snad 
ne posledního) čísla našeho školního časopisu Pozdní sběr. 
Zásluhu na jeho jméně však nemá nikdo z nás, nýbrž jedna moc 
milá paní. Na co však můžeme být pyšní, je to, že jsme vytvořili 
tak různorodý tisk. Ovšem musíte posoudit sami, jestli se vám 
líbí nebo ne. Všechno má svou kritiku a proto soudím, že i náš 
časopis ještě v batolecím vydání nějakou sklidí. Říká se: nechval 
dne před večerem. Avšak já mám tu drzost pochválit všechny 
redaktory, kteří se toho chopili s maximální snahou. A také 
v pokoře klopím zrak před jejich odvahou, že umějí něco 
napsat. Pokud máš i ty pocit, že bys mohl/a přispět, neboj se 
vystoupit z davu a přijď za mnou či někým z redakce, rádi 
uvidíme nové nadšence.  
Předem doufám, že se na následujících stránkách dočtete něco 
nového, zábavného či zajímavého.  
 
                                                              Alžběta Průdková, šéfredaktorka 
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 Počátek 

 

   Sáhněme si na srdce, každý 
z vás měl určitě otázku: jsme tu 
sami? Jediná živá stvoření ve 
vesmíru? Časté téma, různé 
hlouposti, zážitky tak 
neuvěřitelné, že jim prostě 
nevěříme. Nyní bych vás ale 
chtěla poprosit, abyste své 
předsudky dali stranou a začetli 
se do prostých fakt a 
zajímavých teorií.   
Podívejte se do slunce… bolí, 
co? A teď vidíte všude světlé 
skvrny. To proto, že naše oko 
není uzpůsobeno tak 
vydatnému slunečnímu záření. 
Proč jako jediný živočišný druh 
máme rakovinu kůže? Šedý 
zákal? V mnoha ohledech je 
viníkem právě naše slunce. A 
proto můžeme položit otázku: 
pocházíme skutečně ze Země – 
modré planety? Problémy lidí 
s vysokým slunečním zářením 
může řešit nečekaná odpověď. 
Pocházíme z jiné galaxie, kde 
„naše“ Slunce bylo od nás 
vzdálené dál než dnes. A další 
důkaz… 
Geny člověka se neshodují 
s žádným jiným druhem, ani 
s našimi „nejbližšími“ 
příbuznými, šimpanzi. 
Neshodují se přesně v 2 % 
DNA.  
Říkáte si, že to není přece 
důvod k tomu, aby vznikly 
spekulace o jiných formách 
života než o těch, které už 
známe. 
Jenže co když nás sem někdo 
poslal? Mimozemšťané? Bůh? 

 
 
      V roce 1979 se v jižní Africe 
našlo přes 200 železných koulí. 
Pochází ze slitin niklu a oceli, 
v přírodě neexistujících společně. 
To napovídá o meteoritickém 
původu, až na to, že jsou to malé 
glóby uvnitř duté. V jejich nitru 
se nacházela houbovitá výstelka, 
která se na vzduchu rozpadla. 
Odhadují se na stáří více než         
3 miliardy let. Aby toho nebylo 
málo, otáčí se koule kolem své 
vlastní osy bez vystavení 
jakýmkoli vibracím. Zachovala si 
svou energii po tak dlouhou řadu 
let? Nebo je to jen podvrh? Ale 
možná sem na naši zemi, žhavou 
a celou rozpálenou, někdo poslal 
ony schránky s životem. Co když 
právě odtud pochází prvotní 
buňky, my?  
Bez ohledu na to, čemu se 
rozhodnete věřit, uvědomte si, že 
někdo musel dát prvotní impuls, 
ať už šlo o kohokoliv. Jestli to byli 
právě mimozemšťani, Bůh nebo 
náhoda… 
                                                                                                                                                          
Alžběta Průdková, sexta 
 

 
Jsme ze Země 

nebo ne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsme ze Země, 

nebo ne? 
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           Dne 14. prosince 2017 studentský parlament našeho gymnázia 
uspořádal již 4. rokem vánoční jarmark a také koncert v kostele. Výtěžek 
šel (jako již v minulých letech) na dobrou věc, letos konkrétně malé 
Terezce z Vrbice, která trpí závažnou nemocí a jejíž léčba je bohužel 
finančně náročná.  

Začátek jarmarku byl trochu dramatický. Od rána jsme sledovali 
měnící se počasí. Drobné přeháňky vystřídalo sluníčko a zdálo se, že bude 
vše v pořádku. Jenže před 13. hodinou se zvedl takový vítr, že nám ze 
stolů létaly   i výrobky, o papírových cedulkách nemluvě. Museli jsme 
tedy jarmark přesunout do budovy gymnázia a zpětně konstatuji, že se 
přesun osvědčil. Všichni byli daleko víc v klidu a méně zmrzlí. 

Do vánočního jarmarku se zapojily všechny třídy z nižšího 
gymnázia, a dokonce i některé ročníky z vyššího. Studenti vyrobili mnoho 
krásných vánočních ozdob, voňavých dárků a šperků, a také napekli 
spoustu vynikajícího cukroví. Některé dobroty byly dokonce dělány na 
počkání, jako například vafle, které měla na svém stánku třída sekunda, 
nebo grilované klobásky tercie. Ta se stala vůbec nejúspěšnějším a 
nejpodnikavějším ročníkem ze všech. Jejich „Vánoční strom pro Terezku“, 
ozdobený více než stovkou andílků se jmény dárců a povzbudivými 
vzkazy, byl opravdu originál, a především díky tercii se vydělaná částka 
nakonec vyšplhala až na 27.300 Kč. 
      Po rozprodání téměř všech zásob následoval rychlý úklid a přesun do 
kostela na večerní koncert. Jako v minulých letech byl kostel zaplněný do 
posledního místečka. V převážně hudebním programu účinkovali opět 
studenti nižšího gymnázia, kvinty a 1. A. Zazněly nejenom klasické koledy 
jako „Narodil se Kristus Pán“ a „Dobrý král Václav“, ale i skladby moderní, 
např. „Půlnoční“ z repertoáru Václava Neckáře nebo „Vánoční“ od 
youtuberů Teri Blitzen a Johnyho Machetta. Jako sólisté vystoupili 
namátkou Bety Průdková a Karel Kosík, Jiří Gregorovič na trumpetu, 
Lukáš Pejchl – varhany, Kačka Sečkařová a Terka Šnajdrová – cimbál a 
zpěv a Vojta Antoš, který nejen že zahrál na klavír vlastní skladbu, ale celý 
program i moderoval. Naše díky patří samozřejmě p. faráři Slatinskému 
za svolení koncertovat v kostele, paní Mgr. Bláhové a paní Mgr. 
Dobešové za trpělivost při zkouškách. 
      Podle ohlasů posluchačů se koncert opět velmi líbil a byli jsme 
ujišťováni, že v této tradici máme rozhodně pokračovat. Jen prý chybělo 
slavnostní předání alespoň symbolického šeku Terezce; rodiče byli 
zvědaví, zda se podařilo vybranou částku opět překonat.  
    Peníze tedy dostali rodiče Terezky později a budou použity 
k částečnému uhrazení nákladů za lázeňskou léčbu v Klimkovicích. 
Doufejme, že to Terezce alespoň trochu pomůže.  
    Těšíme se zase za rok. 
                                                                               Anna Procházková, kvarta 
 
 
 
 
 
 

 

Naše (úspěšná) předvánoční tradice  

Mocný jarmark? 
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Letní párty? 

 

 

 

Postupem programu se zaplňovaly 
také tribuny, kde se přišli podívat i 
ti z vyššího gymplu, a tím nervozita 
stoupla. Největší úspěch měly 
jednoznačně aquabely, kterých se 
ujali naši kluci a zaručeně tím 
všechny pobavili. Nesmím 
zapomenout na Miss Hawaj, která 
krásně v plavkách a poté ve 
večerních robách zakončila náš 
program. Myslím, že se nám to 
povedlo a ohlasy z tříd to jen 
potvrzují. Nejdůležitější ale je, že 
jsme si to my užili a ještě dlouho 
na to budeme vzpomínat. Velký 
dík patří i vám všem, že jste přišli  
a pobavili se společně s námi!  
  
             Sarah Horáková, kvarta 
 

    Dne 21. prosince 2017 se 
uskutečnila tolik očekávaná 
vánoční diskotéka kvarty, která 
sklidila obrovský úspěch. I přes 
nepříznivé počasí venku jsme 
se my, žáci kvarty, rozhodli, že 
naladíme skvělou náladu a jako 
téma zvolíme letní party neboli 
Hawaj. Zkoušky byly opravdu 
náročné a každým dnem jsme 
měli větší strach z toho, že to 
skončí katastrofou. Osudný den 
přišel, všichni brzy ráno 
nastoupili do školy a hurá 
vyzdobit celou tělocvičnu. 
Přípravy se blížily ke konci a v 9 
hodin přišli všichni žáci z 
nižšího gymnázia a my mohli 
začít. 

„Vánoční“  diskotéka 
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,,Přijmout dobré 

rady vyžaduje víc 

moudrosti, než je 

rozdávat.” 

 

 

Ples 

A jak se na takovém 
plese chovat? 
  
   V první řadě na plesy 
chodíme ve společenském 
oděvu a řádně upraveni. 
Ples je událost, na které 
máme možnost ukázat se    
v tom nejlepším světle. 
Slečny by měly bály 
navštěvovat s doprovodem, 
a ne chodit samy! Od mužů 
se samozřejmě očekává 
gentlemanské chování. 
Podržení dveří, sundání 
kabátu nebo odsunutí 
židličky ocení každá žena     
a ještě i zapůsobíte.  Dále 
nemluvíme vulgárně, 
respektujeme starší osoby   
a pokyny moderátora a 
přizpůsobujeme se 
prostředí jak při tanci, tak 
při sezení u stolu. A rada pro 
muže: pokud vidíte               
u parketu stát osamocenou 
slečnu, rozveselte ji 
pozváním na tanec. Uvidíte, 
že to ocení a třeba potkáte 
novou známost nebo i 
dokonce něco víc... 
 

Hmm... copak si (ne)obléct? 
 
   Muži to měli a vždy budou mít 
jednodušší. Smoking nebo frak nikdy 
nic nezkazí ani neomrzí. Na nohy patří 
společenská obuv jako například 
lakýrky s nejlépe černými ponožkami. 
Co ale můžete pokazit, je vzít si ke 
smokingu tenisky nebo vzorované 
puntíkaté ponožky. Možná si myslíte, 
že holky zaujmete, ale naopak je 
odpudíte a přilákáte možná jen dívky 
oblečené ve stejném stylu jako vy. 
Jako další chyba se počítá sladění 
vzorované košile se vzorovanou 
vázankou. Zkrátka si vyberte buď 
jednoduchou košili s proužkovanou 
kravatou a naopak, nebo zlatý 
standart - vše bez vzoru. 
   Dívky, pokud chcete být za dámu      
a působit noblesněji, vezměte si 
dlouhé šaty. Samozřejmě pokud si 
vezmete krátké, také výborná volba. 
Dále nezapomeňte, že dámu z vás 
krásné šaty a účes neudělají. Když se 
začnete hrbit a nohy se vám                  
z vysokých podpatků budou 
podlamovat, zapůsobíte spíše jako 
nemehlo. Radši si vyberte pohodlné 
lodičky s podpatkem, se kterými 
nebudete líbat parket, ale rozhodně 
NE TENISKY. Co může být vaše další 
chyba, je špatné sladění jak se šaty 
nebo botami, tak i se šperky. 
Například kombinace stříbrných bot se 
zlatou kabelkou nebo sladění stříbrné 
kabelky a bot se zlatými šperky. 
   A na závěr bych chtěla upozornit: 
pamatujte, že žádný pěkný outfit vás 
nezachrání před panem Trapasem       
a slečnou Nevolností... :-)  
 
                      Anna Skorvanová, sexta 
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Podívej se na ten 

výběr! 

 

 

 

 
  

                  2.2.   Krojový ples                                 Velké Bílovice 
                         Ples SRPDŠ                                                Kostice 
 
 
                 3.2.   Krojový ples                                Moravský Žižkov 
                Reprezentační ples SSR KH                     Bořetice 
                      Myslivecký ples                               Čejkovice 
                        Krojový ples                                    Stará Břeclav 
 
 
                    10.2.  Krojový ples                                Němčičky 
                          Ples SRPŠ                                               Šardice 
                         Krojový ples                                        Rakvice 
                        Vinařský ples                                      Velké Bílovice 
 
 
                                        
 
                                         16.2.  14. Studentský ples GVP 
 
 
 
 
                     17.2.  Krojový ples                                Podivín 
                         Maškarní ples                                        Tvrdonice 
                          Pyžamový ples                             Šardice 
 
 
                           24.2.  Maškarní ples                               Podivín 
                Společenský ples Modrých Hor                Velké Pavlovice 
                              Krojový ples                                 Kobylí 
 
 
                           3.3.   62. Reprezentační ples Gymnázia Břeclav 
                  Šibřinky - maškarní ples                          Velké Pavlovice 
                            Maškarní bál                                   Vrbice 
 

                Kam na ples? 
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Tohle jste určitě 

ještě nedělali! 

 

 

 

 

  

Barevný písek 
      Jediné, co jsem kdy dělala z písku, je, že jsem stavěla hrady… pomocí 
kyblíčků. Dnes tvořím z barevného písku mandaly. Budu se snažit vám to 
vysvětlit a ukázat, jak na to. Nebojte, je to jednoduché, pokud máte 
trpělivost, což většina lidí v téhle době zrovna nemá. Jestli tedy některý 
váš kamarád trpělivý být dokáže, tak víte, co s ním… 
                    Co budeme potřebovat? 

 Barevný písek 

 Vypichovátko 

 Speciální papír  

(lze koupit prázdný nebo s nějakým obrázkem) 
     
      V našem případě půjde o natištěnou mandalu, kterou si můžete 
jakkoliv upravit podle své fantazie. Jdeme na to! 
 

1. Musíme nejdříve vypichovat malé částičky. Kdybychom začali 
velkým obrazcem, tak by se nám písek míchal, když ho z plochy 
budeme sfoukávat pryč. 

 

2. Poté, co budeme mít všechny malé drobnosti zahalené pískem 
(jakoukoliv barvou podle naší fantazie), můžeme jít na větší části. 
Po každé barvě pravidelně sfoukáváme. Nemějte obavy, na 
vypichovaných částích je dané lepidlo. 

 

       Pokud jste dodrželi tato primitivní pravidla, měla by vám vzniknout 
mandala taková, jakou jste si představovali.    
    
                                                                 Denisa Osičková, sexta                                                        
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Naštvala se na vás 

někdy hra? 

 

 

 
 
  Jumanji: Vítejte v džungli! 

 

    Moře na břeh vyplaví starou 
deskovou hru jménem Jumanji. 
Jeden muž ji najde a donese 
domů, kde ji dá svému synovi. 
Ten ji ale odmítne se slovy, že 
deskové hry se už nehrají            
a odloží ji na poličku. Hra se 
„naštve“ a přes noc se promění 
na videohru. Chlapec si ji tedy 
ráno zkusí zahrát, jenže ho to 
vcucne dovnitř. 
 Dvacet let poté ji najdou 
ve školním skladišti čtyři 
studenti, kteří jsou za trest po 
škole. Místo třídění starých 
časopisů ji začnou hrát a skončí 
v džungli v kůži svých zvolených 
postav.  
 Dějově není příběh nijak 
převratný. Někdo něco ukradl    
a musí to byt navráceno na své 
původní místo. Konec víme 
v podstatě ještě dřív, než film 
začne. Je to takové pokračování 
nepokračování prvního Jumanji. 
Dějově na sebe díly v podstatě 
nenavazují, a proto ten, kdo 
neviděl jedničku (jako já), se 
nemusí vůbec bát, že by děj 
filmu nepochopil. Ten, kdo ale 
první díl zhlédl, si může 
všimnout malých detailů, jako 
třeba, že hra na sebe 
upozorňuje bubnováním. 

    Ptáte se tedy, proč se na něj 
vůbec podívat? Odpověď je 
jednoduchá. Komická stránka 
příběhu za to opravdu stojí. Film je 
plný vtípků a směšně trapných 
okamžiků. Hubený šprt se promění 
v obrovského kulturistu hraného 
Dwaynem Johnsonem a uťáplá 
zrzka v sexy bojovnici Karen Gillan. 
Naopak fotbalista, který si zakládá 
na svém postavení, skončí v těle 
Kevina Harta s roztomilou 
přezdívkou Myš a školní 
oblíbenkyně Bethany dostane 
postavu obtloustlého Jacka Blacka. 
Situace, které z téhle výměny těl 
vznikají, jsou základem většiny 
filmového humoru. 
    Do kina jsem se na film těšila     
a nedá se říct, že by zklamal, ale na 
druhou stranu ani nenadchnul. 
Nebyla jediná část, která nudila, 
pořád se tam něco dělo a těch 
minivtípečků zaznělo spoustu. 
Takže tomu, kdo se rád směje, film 
rozhodně doporučuji. Sama za 
sebe bych ohodnotila 72 %. 
 
               Kateřina Stehlíková,Sexta 
 



Page | 9  
 

  
 

 Vítězové poprvé v 

 historii gymnázia?  
  

Florbal 

    V pátek 12. 1. se v břeclavské 
sportovní hale konal florbalový 
turnaj středních škol. Zahájení 
proběhlo v 9 hodin, kdy se 
v zástupu seřadilo šest týmů. Ty 
následně byly rozděleny do dvou 
skupin. S naším štěstím jsme jako 
vždy dostali nejsilnější soupeře, 
hned na první zápas favorizovanou 
Průmyslovou školu Břeclav. Všichni 
jsme byli ve stresu, protože první 
zápas je vždy pro nás nejhorší a 
nikdy jsme proti nim nevyhráli. 
Bohužel dopadlo to tak, jak jsme se 
obávali. Než jsme se stihli 
rozkoukat, dostali jsme sedm gólů. 
Ale nevzdávali jsme se a další 
zápas, tentokrát proti Kloboukům 
u Brna, jsme vyhráli se skórem 4:1. 
To znamenalo postup ze skupiny. 
Mysleli jsme si, že obsadíme 
nejlépe druhou příčku, i to by pro 
nás byl úspěch. Po tomhle utkání 
jsme měli dlouhou přestávku, která 
nám prospěla. Dalším soupeřem se 
stalo Gymnázium Břeclav. Do 
prodloužení byl stav skóre 2:2, ale 
my jsme naštěstí proměnili na 3:2 
krásnou střelou z půli hřiště. To 
znamenalo pro nás jen jedno, a to 
odvetu proti Průmyslové škole 
Břeclav. V šatně jsme to už po 
minulém debaklu vzdali. Ale 
jakmile jsme nastoupili na hřiště, 
zjistili jsme, že tento zápas není až 
tak jednoznačný. 

  Po první minutě jsme trefili 
první branku a to nás povzbudilo. 
Ovšem do další minuty to Břeclav 
vyrovnala na 1:1. Takhle se to 
střídalo až do posledních minut. 
Skoro u konce nám faulovali 
jednoho z obránců a hned na to 
dali gól. Rozhodčí nepískl tenhle 
trestný zákrok a vtom se celá 
hala začala otřásat stížnostmi, 
dokonce i náš pan učitel zakřičel 
na rozhodčího, protože to bylo 
nespravedlivé. Rozhodčí ale 
nepolevil. Nedalo se nic dělat, 
museli jsme hrát dál. Potřebovali 
jsme jen jeden bod na výhru. Už 
jsme skoro ztráceli naději, ale 
v poslední sekundě jsme střelili 
další branku a se skórem 4:3 
jsme se stali vítězi turnaje. Byli 
jsme ohromeni, protože ještě 
nikdo v historii gymnázia 
nepostoupil tak daleko. Turnaj se 
velmi povedl a myslím, že mohu 
mluvit za celý tým, když řeknu, že 
šlo o nejlepší turnaj ve florbalu 
vůbec.      
 
                            Filip Weigl, sexta 
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Byli jsme lepší! 

 

  

    První futsalový turnaj byl 
v Brně, kdy jsme se museli brzy 
vzbudit a přijet vlakem až 
k hale, kde se celá akce 
odehrávala. Všichni si říkali, že 
v Brně nás čekají solidní 
soupeři a že budeme rádi, když 
neskončíme na posledních 
příčkách. To jsme se ale 
příšerně mýlili. Solidní soupeři 
tu byli, ale měli jsme šanci na 
výhru. Jako první věc nás na 
tomto turnaji zarazila teplota. 
V hale bylo okolo 12°C, takže 
jsme museli běhat, abychom se 
zahřáli. První zápasy vždycky 
pokazíme, ale dnes tomu tak 
nebylo, hned od začátku jsme 
začali hrát a zvítězili jsme. 
Všichni dělali to, co mají, a 
možná i líp. V tomto duchu se 
odehrával celý turnaj. Byli jsme 
šťastní, protože všechny 
protější týmy měly na výběr ze 
300 studentů, zatímco my jsme 
se obávali, že se snad ani nikdo 
nenajde. 
    Postoupili jsme do Tišnova, 
kde jsme se utkali s dalšími 
velkými školami. Tady jsme už 
opravdu viděli, že soupeř má 
jasně navrch. Ale my jsme i 
přesto do toho dali vše a 
vytěžili jsme druhé místo. Je 
škoda, že jsme se podcenili 
v posledním zápase, protože 
jsme mohli být i první. Přestože 
druhé místo postupovalo, tak 
nás mrzelo, že jsme nevyhráli. 

Teď jsme už byli mezi dvanácti 
nejlepšími na Moravě a Slezsku, 
což se ještě na našem gymnáziu 
nikdy nestalo.  
    Třetí turnaj probíhal zase 
v Brně, v hale, kde znovu byla 
otřesná zima. První zápas měl 
začít v 9 hodin ráno. Ovšem 
rozhodčí se nedostavil a ani 
píšťalku nikdo neměl. Celý náš 
tým mrznul až do 11 hodin, kdy 
se začalo hrát bez rozhodčího. 
Pískal vždy někdo z týmu, který 
nehrál. Docela nás mrzelo, že 
jsme se dostali tak vysoko a 
úroveň turnajů čím dál více 
padá. První zápas skončil 
katastrofou; nejspíše každý 
z našeho týmu vstal levou 
nohou, protože protihráči, 
ačkoliv hráli velmi dobře, stále 
nebyli nepřemožitelní. V těsném 
druhém zápase si bez 
rozhodčího hráči dělali, co chtěli. 
Bylo jasně vidět, že míč se 
odrazil od protihráče, jenže 
takzvaný rozhodčí nic nepískl,     
a tak si protější tým vzal balón    
a hrál dál. My jsme všichni čekali 
na pozastavení hry. Bohužel kvůli 
tomuhle dostaneme gól pár 
minut před koncem a ztratíme 
šanci na postup. Tohle nás 
všechny velmi naštvalo. Byli jsme 
jasně lepší. Je to velká škoda. 
Poslední utkání jsme jen tak se 
smutkem odehráli a jeli domů. 
Ale to nevadí, máme šanci další 
dva roky, kdy do toho dáme zase 
vše a určitě postoupíme ještě 
dál. 
                         Filip Weigl, sexta 
 
 

Futsal 
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Ach to naše … 

 

 

 
  Rozhovor s Tajou 

Rozhovor s Tajou Vojtenko, rodilou mluvčí z Ukrajiny 

 

Ahoj Tajo, mohla bys nám pro začátek o sobě něco krátce říci? 
     Ahoj, jmenuji se Taja Vojtenko, pocházím z Ukrajiny, ale již 3 roky 
žiji v České republice. Je mi 17 let a momentálně bydlím ve Velkých 
Bílovicích. 
 
Pocházíš z Ukrajiny, odkud přesně? 
     Ze západní Ukrajiny, z vesnice Mežgorje, která se nachází asi 50 
kilometrů od Užgorodu. To je jedno z největších měst na hranici se 
Slovenskem. 
 
Říká se, že čeština je těžký jazyk. Co si myslíš ty po 3 letech života v 
Česku? 
    Začátky byly dost těžké, mluvit jsem se ale naučila poměrně rychle. 
S gramatikou stále ještě bojuji, nejvíce mě samozřejmě dělá problémy 
výslovnost ř. 
 
Jak složité pro tebe bylo si zde najít přátele? 
    Ano, nebylo to zrovna snadné, ale po nějaké době jsem potkala 
svou BFF Aničku, která se mě ujala a ve všem mi pomáhala. Jsem moc 
ráda, že ji mám. 
 
Přesun z jedné země do druhé musel být náročný… 
   Samozřejmě, zprvu jsem odjet nechtěla a hned se mi stýskalo po 
kamarádech, ale za ty tři roky jsem si poměrně zvykla a už to beru 
jinak, pozitivně. Navíc si s některými kámoškami denně chatuju a jsem 
s nimi stále v kontaktu. 
 
Česká republika a Ukrajina jsou dvě odlišné země. Jaké vnímáš 
rozdíly mezi těmito zeměmi, například v kultuře? 
   Rozdíly jsou poměrně markantní, na Ukrajině třeba nemáme tak 
moderní města a vlaky jako tady v Česku. Na druhou stranu na 
Ukrajině máme neskutečnou přírodu, které ta česká nemůže 
konkurovat. Ukrajinské hory a moře jsou fakt super. Co se kultury 
týče, v domovině rozhodně chybí hody. Krojované tradice přímo 
miluju! 

Plánuješ se někdy přestěhovat zpátky? Ne. 

Takže jsi v Česku spokojená? Ano. 

Děkujeme Taji za tento inspirativní rozhovor.   

                                                                     Adam Havelec, sexta 
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