5. číslo / březen 2008

Březulín
Páté vydání školního nepravidelného čtvrtletníku.

A už je tady další číslo Březulína.
Na úvod vám přináší ...

...

Rozhovor s Jiřím Burgrem,
hokejistou Vítkovic

Na pondělí, 25. 2. 2008, jsme měli dohodnutou schůzku s jedním z nejlepších
vítkovických hokejistů, s Jiřím Burgrem. A na co jsme se jej ptali? Snad to
bude zajímat i vás.
1. Friedl: V kolika letech musí člověk začít s hokejem, aby se z něho stal jednou dobrý
hokejista? Jak dlouho už hrajete hokej?

Burger: Já si myslím, že je to individuální, ale nejpozději v 7 letech. Já začínal
v 6 letech. Ale podívejte se na led, tam se už prohánějí tříletí chlapci.
2. Kapustová: Za kolik týmů jste ve své kariéře už hrál?

Burger: Začínal jsem na Kladně, pak následovalo Finsko, dále Vsetín a teď Vítkovice.
Letos to bude ve Vítkovicích má sedmá sezóna.
3. Friedl: Kde jste se s hokejem dostal nejdál? Myslím zeměpisně.

Burger: Jednoznačně do Kanady.
4. Kapustová: Je vaše reprezentační kariéra uzavřena, nebo byste se chtěl do
reprezentace ještě někdy podívat?

Burger : V současnosti mi je třicet, a tak doufám, že ještě někdy pozvánka do
reprezentace příjde. ☺
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5. Friedl: Zkuste srovnat ostravské publikum s fandy klubů, za které jste ve své kariéře
hrál.

Burger: Jednoznačně nejlepší publikum bylo na maličkém stadiónu ve Vsetíně. Ale
jinak je to asi stejné. Velká vzdálenost diváků od ledové plochy v ČEZ Aréně způsobuje,
že kontakt s diváky není úplně bezprostřední, i když fandové povzbuzují usilovně.
6. Kapustová: Jak jste se dostal k hokeji? Bylo to vaše rozhodnutí, nebo vás k hokeji
přivedli rodiče?

Burger : Tak na to si úplně přesně nevzpomínám, ale myslím, že konečné rozhodnutí
zůstalo na mně
7. Friedl: Koho považujete za nejlepšího brankáře v extralize? Proti komu se vám hraje
nejhůře?

Burger: Jsem přesvědčen, že proti Slávii. Od té doby, co Slávia začala hrát v nové Sazka
Aréně ( dnes O2 Aréna, pozn. Autora ), tak jsme ji, tuším, ještě neporazili. Dokud se hrálo
ve staré hale, tak tento komplex neexistoval. Pokud se týká brankářů, považuji i našeho
Pruska za jednoho z nejlepších v extralize.
8. Kapustová: Vy nejste rodilý Ostravák. Hodláte se po ukončení kariéry ve městě
usadit?

Burger: Ne. Vrátím se do svého rodného města - Kladna.
9. Friedl: Jakou máte spotřebu hokejek?

Burger: Dřív, když byly ještě dřevěné, tak asi jednu za zápas. Celkem asi 40 - 50 za
sezónu. Teď, když jsou vyrobeny z moderních materiálů, tak asi 20 - 30.
10. Kapustová: V čem vidíte důvod, že jste nepostoupili do Play-off?

Burger: Já si myslím, že hlavní příčinou toho, že jsme nepostoupili do Play-off je, že
jsme v průběhu celé sezóny nedokázali uhrát delší šňůru vítězných utkání. Po maximálně
třech vítězných utkáních přišla porážka. Mužstva která postoupila na náš úkor se vždy
vezla na delší vítězné vlně.

Děkujeme za rozhovor

-domini-friedl-
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Březulín cestuje ...
Březulín vás znovu zve na toulky naším krajem
a nabízí Vám možnosti pěkných výletů a trávení
volného času. Tentokrát se podíváme do . . .

... Hornického muzea
Největší hornické muzeum v České republice s nejširší nabídkou doplňkových
služeb nabízí svým návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami v přírodě.
Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním
úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice.
Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to
světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie,
přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako
technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky
s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost
a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké
Venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým
štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných paleolitických
Venuší. Je to jediná štíhlá Venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno
4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků.

Expozice
Výstavní vila
Expozice ve výstavní budově představují vhodný začátek
každé prohlídky areálu - stejně dobře ale mohou návštěvu
i zakončit. Návštěvník zde totiž má užitečnou možnost dát si do
širších souvislostí vše, co uvidí v ostatních částech muzea,
a tak umocnit dojmy z pobytu v areálu. V budově je několik
tematicky oddělených expozic, které v souhrnu představují
průřez několik tisíc let dlouhou historií nejen Landeku, ale
i hornictví na Ostravsku vůbec.
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Podzemní expozice - kulturní památka důl Anselm
Unikátní expozice se nachází ve štolách horních slojí
skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají
důlní jámou v těžní kleci z historické budovy dolu ve stylu
průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo
metrů, přesto umožní udělat si představu o tom, jakým
způsobem se horníci dostávali za prací každý den.

Expozice důlního záchranářství
Landecká expozice báňského záchranářství je
největší svého druhu na světě. Představí vám vysoce
náročnou a rizikovou činnost, bez níž by práce v podzemí
nebyla možná, a techniku, která záchranářům umožňuje
pohybovat se v prostředí, jež je v některých ohledech ještě
nepřátelštější než kosmický prostor nebo hlubiny moře.

Exponáty a expozice volně rozmístěné
v areálu
Exponáty na volné ploše zachycují zdejší lidské
aktivity od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes
rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou
architekturou, až po důlní techniku 20. století. Spíše než
o muzeum v klasickém smyslu se zde jedná o jakousi
kombinaci muzea a skanzenu.

Otevírací doba
Muzeum je otevřeno celoročně.
Expozice
•

denně 9 - 18 hodin

•

vstupy každou celou hodinu

•

poslední prohlídka začíná v 16 hodin

•

denně 9 - 19.30 hodin

-zdroj:

internet-

-domini-
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Březulín se seznamuje se ...
... Psem
Plemena
V současnosti je na světě přes 400 různých plemen psa domácího. I když se
dnes přepokládá, že předkem všech je vlk. V době bronzové bylo nejméně
pět rozlišitelných typů psa, z nichž dva odvozují svůj původ od velkých vlků
severních oblastí Evropy a Asie. Koncem minulého století začala být plemena
psů rozdělována do skupin. Dnes známe psy služební (německý ovčák,
boxer,dobrman,aj.), pastevecké (např. kolie), lovecké (ohař, jezevčík,
kokršpaněl), společenské (yorkšír, maltézák, pekinéz).

Rozmnožování
Největší radostí pro milovníka psů je, když se jeho
feně
narodí štěňata. I když nemáte v úmyslu psy
chovat,
měli byste o rozmnožování něco vědět. Psovité šelmy se rozmnožují
periodicky a mají zpravidla jeden vrh do roka. Doba březosti se pohybuje
mezi sedmi týdny u psa ušatého nebo fenka a 61 – 63 dnů u psa domácího..

Krmení
Při krmení psa nesmíme zapomínat na to, že pes je šelma.
Jeho zažívací ústrojí je kratší než u býložravců nebo
všežravců. Hlavní složku potravy musí tvořit maso. Naopak
třeba brambory nebo obilí není pes schopen ve svém
zažívacím traktu zpracovat a využít. Naštěstí je dnes k dispozici celá řada
kvalitních a plnohodnotných krmiv třeba ve formě granulí.

Koupání psa
Když je pes špinavý nebo páchne, je zapotřebí ho vykoupat, ale nesmí se to
dělat příliš často. Pokud není srst příliš znečištěná nebo příliš nepáchne, je
pro rychlé ošetření vhodný suchý šampon. To je prášek, který důkladně
vetřete do srsti a pak psa vykartáčujete. Suchý šampon je spíše pro mastné
srsti. Než začnete psa koupat, přesvědčete se, zda je voda teplá, ale ne
5

horká. Možná, že budete potřebovat pomoc, abyste psa udrželi v klidu, až
ho budete polévat. Obejměte nos psa prsty, tím ho uklidníte. Naneste
trochu šamponu na hřbet a vetřete ho dobře do srsti směrem na boky
a nohy. Hlavu myjte nakonec a dejte pozor, aby se šampon nedostal psu do
očí. Namočíte-li psu hlavu, s největší pravděpodobností se oklepe. Dalším
postupem vymyjete šampon. Začnete na hlavě a budete pokračovat směrem
dozadu. Nešetřete vodou. Po vymytí šamponu vymačkejte vodu ze srsti tak,
aby byla co nejsušší. Vyzvedněte psa z vody a postavte ho na rohož nebo
osušku. Můžete ho buď vytřít do sucha, nebo vysušit vysoušečem vlasů. Pes,
který není na vysoušeč zvyklý, se může bát. Začněte proto od hlavy, aby
pes viděl, co děláte.

-zdroj: internet-

-Jana Cibulková-

VTIPY
Vláda schvaluje zvýšené ceny a vezmou to abecedně: „A - zdražíme
advokáty, B - zdražíme beton, C - zdražíme cedník, D - zdražíme datle,
E - zdražíme elektřinu, F - . . .dražíme všecko“.
Přijde vnučka za babičkou a ptá se: „BABÍÍ, co je to milenec?“ Babička
ztuhne a vykřikne: „JEŽIŠMARJÁ, milenec!!!“ Otevře skříň a vypadne
kostra.
Ráno po oslavě uklízí manželka a říká manželovi: „To jsou dneska lidi.
Představ si, zmizely dvě sklenice!“ „Které?“ „No, ty s nápisem Hotel
international“.

-zdroj: časopis kaufland-

-Simona-
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Vtipná zvířata
Připravili jsme si pro vás novou rubriku VTIPNÁ ZVÍŘATA, kde
budou zařazeny vtipné obrázky s komentáři, kterými se určitě
pobavíte .
Můžeme rovnou začít malým králíčkem Robinem,
na kterého zaútočil krvelačný vlk.
A jak myslíte že to dopadlo ?
To kravička Milka se takto prát neumí.
Ale za to umí jiné kousky …

Dobrý úlovek !?
Když se lev vydá na lov „vyšší“ zvěře …

-zdroj: internet-

-Zdenni-
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Březulín sportuje…

Tentokrát něco o …
… Le Parkouru
Co je to Le Parkour?
Parkour je umění pohybu překonávání překážek. Při něm jsou využívány
přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se co
nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo. Parkour je
nesoutěžní sport. Při tréninku se snažíme překonat sami sebe, svůj strach
a své nedostatky a neustále se zlepšovat, nikoliv soupeřit s ostatními.
Parkour není sportem extrémním. Extrémní je pouze v řípadě, že
hazardujete se svým životem a děláte něco, co neumíte a nechápete.
V mnohých aspektech se Parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk
věnuje naplno a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii. Neustále
překonáváme překážky, ať už psychické či fyzické.
Smyslem tréninku je ovládnout lépe své tělo jako
celek. Nemá smysl se učit jen jednotlivé techniky
odděleně, ale spíše průběžně zdokonalovat svůj
pohyb. Cílem je být silnější, abychom byli užitečnější
jak v běžném životě, tak případných extrémních
situacích, které mohou nastat i v moderním světě.
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Trocha historie
Člověk překonává překážky odedávna, dokonce i způsobem, jakým je
definován Parkour. Ale dnešní podobu a definici mu vtisknul Francouz David
Belle. ( O něm se dozvíme více v druhé části v dalším dílu ). Ten se odmala
věnoval bojovým uměním a umění pohybu v jeho přirozeném životním prostředí
- nejprve v lese a pak právě ve městě. Ve všem ho hodně ovlivnil jeho otec
pocházející z Vietnamu, který prošel výcvikem francouzské armády a posléze
pracoval jako hasič

Co Parkour není a čeho se vyvarovat?
Z videí a textů, které jsou k nalezení na internetu, se může zdát, že
Parkour je úplně o něčem jiném, než tady celou dobu čtete. Ale není tomu
tak. Parkour je jasně definován, ale ve snaze hnaní se za senzací bývá často
překrucován. Parkour není svoboda pohybu, jak bývá často mylně označován.
Parkour není akrobacie a líbivá salta. To není účinný a rychlý pohyb. Stejně
tak nejde jen o skoky z co největší výšky, ty mohou být jen malou částí pro
opravdu zkušené jedince, kteří trénují již spousty let. U začátečníků hrozí
zničení si zdraví úrazem, ale i následky špatné techniky skoků a dopadů,
které způsobí nevratné poškození kloubů. V neposlední řadě je důležité
neškodit okolí ani zdraví. Při tréninku Parkouru byste neměli ničit soukromý
ani veřejný majetek a vnikat na soukromé pozemky. Pokud vás někde
nechtějí, tak tam prostě netrénujte. A trénujte s rozmyslem, nejlépe pod
vedením zkušenější osoby. Ačkoliv se z tohoto textu může zdát, že Parkour
je plný omezení, přesto nabízí úplně nový pohled na naše okolí a i nás
samotné a neskutečný pocit volnosti.

Něco více v dalším díle časopisu

-zdroj: internet -

-domini-
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A teď vás Březulín provede světem celebrit

Angelina Jolie
JMÉNO: Angelina Jolie
CELÉ JMÉNO: Angelina Jolie Voight
DATUM NAROZENÍ: 4. 6. 1975
MÍSTO NAROZENÍ: USA, California, Los Angeles
ZNAMENÍ: Blíženci
VÝŠKA: 173 cm
POVOLÁNÍ: herečka a modelka
Angelina Jolie Voight ( 32 ) se narodila herci Johnu
Voightovi a herečce Marcheline Bertrant v roce 1975. Brzy poté
se však její rodiče rozvedli a ona zůstala stejně jako její bratr
ve výchově matky. Poprvé si zahrála již v pěti letech a to se
svým otcem ve filmu "Looking to Get Out" ( v překladu "Koukej
vypadnout" ). V jedenácti letech začala se studiem herectví
v divadelním institutu Lee Strasberga. Již v šestnácti se pak
začala věnovat profesionálnímu modelingu a to v Los Angeles, New
Yorku a v Londýně. Vystudovala také New York University. Poté
začala pracovat v UCLA School Cinema. Zde natočila svůj první
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studenský film, režírovaný svým bratrem Jamesem Harventem
Voightem. Pak následoval nepříliš úspěšný "Cyborg 2".
Svou první hlavní roli však získala však až ve snímku
"Hackeři", kde se také seznámila se svým prvním manželem Jonny
Lee Millerem (33). Na svatbu si Angelina vzala černé kožené
kalhoty a bílou košili, na níž napsala vlastní krví Jonnyho jméno.
Manželství však nevydrželo ani rok.
Za roli ve filmu "George Wallace" získala zlatý Glóbus a byla
nominována na Emmy. Druhý zlatý Glóbus a nominaci na Emmy
získal film "Gia" - autobiografické drama o topmodelce Gii Marii
Carangiové, hvězdě 70. let, jež v pouhých 26 letech zemřela na
AIDS.
Se svým druhým manželem - Billym Bobem Thorntonem (49)
se seznámila při natáčení snímku "Bláznivá Runway".
Získala také Oscara za vedlejší roli ve snímku "Narušení".
Největší slávu jí však zajistila až v roce2001 role Lary
Croft v Tomb Raider. V roce 2003 byl natočen i druhý díl Kolébka života.
Adoptovala syna Madoxe z Kambodže (5) a dceru Zaharu (1)
z Etiopie a Paxe (3) z Vietnamu. Nyní žije s hercem Bradem
Pittem (42), s nímž se seznámila při natáčení filmu Mr. and Mrs.
Smith a s nímž má dceru Shiloh Nouvel.

-zdroj: internet-

-DominikaŽ-
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Březulín poslouchá…

zpěvačka

Rihanna
DATUM NAROZENÍ: 18. 2. 1988
MÍSTO NAROZENÍ: ST. MICHAEL, BARBADOS
ZNAMENÍ: VODNÁŘ
SOUROZENCI: 2 BRATŘI ( 9 a 15 LET )
OBLÍBENÉ ZPĚVAČKY: ALICIA KEYES, BEYONCÉ a MARIAH CAREY
MAZLÍČCI: 2 KOČKY – MISS LITTY a LEO
UVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ: ZÁSNUBNÍ PRSTÝNEK
Hvězda RnB a soulové scény se narodila na Barbadosu v roce 1987.
Jako teenager zpívala svým kamarádům a rodině jen pro zábavu. Jednoho
dne ji její kamarád představil hudebnímu producentovi Evanu Rogersovi
v New Yorku. Rogers byl velmi překvapen, jaký velký talent se v Rihanně
ukrývá. Nahrál s Rihannou demo s 20 songy, hitem Pon de replay, které pak
všechny poslal do vydavatelství Def Jam Records.
A vyšlo to.Její singl Pon de replay obletěl rádia celých Spojených
států. Stejné úspěchy slavilo i její album Music of the sun, které bylo
vydáno

30.srpna

2005.

Rihanna

prohlásila,

že

se

nechala

inspirovat

interprety jako například: Alicia Keys, Beyoncé a Mariah Carey.Její album
zní především ve stylu RnBb, hip hopu a soulu. Její první velký hit Pon de
Replay se rychle dostal na druhé místo v amerických hitparádách. Zrodila se
nová RnB hvězda.V dubnu 2006 Rihanna vydala druhé album A Girl Like Me
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a jeho

hity

jako

například

S.O.S,

Unfaithful nebo Break it off ( duet se
Seanem

Paulem

).

Opět

vyhrávají

na

všech amerických hitparádách. K singlu
S.O.S Rihanna natočila klip pro Nike,
který se stal velmi uspěšným.

Rihanna přijede koncertovat i do Prahy!

-zdroj: internet-

-SÁRA-
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A nyní něco pro chytré hlavy

pro ty Menší
Jak řešit?
1.Na otázky pod osmisměrkou odpověz nejprve česky.
2.České odpovědi přelož do angličtiny a v osmisměrce je následně najdi.
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Otázky:
1. Které zvíře je nejvyšší v zoo?
2. Jaké je hlavní město České
republiky?
3. Nejoblíbenější sport pro kluky?
4. Co nosíme v zimě pod bundou?
5. Nejlepší přítel člověka?
6. Co vozí malé holky v kočárku?
7. Předmět, který učí paní učitelka
Rosenzweigové?
8. Který učitel učí dějepis?
9. Jak se jmenuje předmět ve
kterém se učíme počítat?

10. V čem nosíme pastelky,tužky,
atd.?
11. Ve kterém městě žijeme?
12. Jak se jmenuje dopravní
prostředek, kterým vás rodiče
vozí do školy?
13. Když je teplo tak holky nosí
co?
14. Čím rýsujeme v matematice?
15. Čím píšeme ve škole?
16. Jak se řekne anglicky banán?
17. Jak se řekne anglicky ahoj?

-nikča-
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Březulínovi se podařilo získat pár krásných
básní od nadaných žákyň naší školy, které si
však nepřejí být jmenovány.
DRUHEJM TO
PŘEJU

RADOST
Život je krátký a těžký,

Na světe je hodně lidí,

proto každou chvíli, kdy můžeš,

kvůli kterým stojí za to žít.

buď šťastný.

Jsem ráda, že aspoň oni lásku vidí,

Šťastný tomu, že někomu pomůžeš,

aspoň oni, že ji mohou mít…

šťastný z toho, že strach přemůžeš.

Když já o ní mám jen snít,

Že na pár slov se pro omluvu

aspoň oni, aby ji za svou směli vzít.

zmůžeš,

A i když mi chybí,

Z toho, že proti proudu jdeš.

nechci ji zpět,

Buď sám sebou a měj z toho radost,

nemůžu říci:

pomáhej druhým a o zítřek si

„Chci celej svět!“

nedělej starost.
Když někdy tě zmůžou bolesti a
nemoci,
vzpomínej na chvíle radosti.
Až budeš sám, tak nezapomeň,
tvé heslo je:
„Ze života vždy radost měj!“

A i v příštím čísle se můžete těšit na další verše.
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MÓDA
Ahoj lidičky! Máme tady nové číslo a já jsem se rozhodla, že
v každém novém čísle se budeme bavit o jiném módním stylu.
Dnes jsem si pro vás připravila punk.
Punk se vyznačuje hlavně divokými účesy ve stylu Billa Kaulitze.
Punkeři většinou nosí dost odvážné kombinace.

Historie punku:
Punk anglicky znamená nesmysl. Označovala se jím nekvalitní
hudba. Punk jako hnutí vznikalo postupně. Přesto za jeho vznik bývá
označován rok 1979. Punk byl především v Anglii považován nejen za
styl oblékání , ale také styl životní. Punk je jeden z nejodvážnějších
stylů vůbec. I dnes bývá tento styl velmi často nepochopen.

Zajímavosti:
1. česká punkerská:
Tato svatba se uskutečnila v roce 1985 v létě. Byla to první
česká punková svatba, která se konala v Plzni. Novomanželé byli
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Honza a Veronika. Zúčastnilo se 250 lidí. V neděli v jedenáct hodin
v obřadní síni si Honza a Veronika řekli své „ano“
Před Veronikou a Honzou měli obřad nějací neznámí lidé, kteří
se museli vylekat při východu ze síně, když uviděli plné schody
punkerů. Pak nastalo půl jedenácté a všichni se nahrnuli do síně
a hulákali "Punk´s not dead", "No future" ... Když přišel oddávající,
zažádal o ticho, aby svatba mohla začít. Pak se konečně objevil
Honza s Veronikou ve dveřích ve slušných oblecích. Za svědky jim šli
máničky. Oddávající přečetl řeč a konečně se dostal k "...berete si
zde přítomnou..." a celý sál se ohlásil: "Neber si jí". Nakonec se
stejně vzali ☺. Venku po obřadu se předávaly svatební dary jako
popelnice, pneumatiky... Svatební hostina byla sice jen o pivě, ale
nikomu to nevadilo ☺.

Příště: Emo styl

-zdroj: internet-

-hrubá-
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… a na závěr tu máme něco pro mlsné jazýčky

Jak se peče dort
Příprava dortu:
1. Formy vytřete máslem, troubu předehřejte na 190°C, horkovzdušnou na
170˚C. Mouku prosijte se škrobem a griliáš ( směs pražených oříšků nebo
mandlí ) krátce rozmixujte.
2. Bílky vyšlehejte se špetkou soli dotuha ( po zvednutí metly se špičky sněhu
neohýbají
).
Postupně
přisypávejte
cukr
smíchaný
s vanilinovým
a zašlehávejte ho, sníh pod tíhou cukru povolí, pak začne zase zpevňovat.
Šlehejte, dokud není tuhý a lesklý. Žloutky v misce prošlehejte vidličkou
a přidejte je ke sněhu spolu s moukou a škrobem. Promíchejte a hmotu
rozdělte do forem. Vložte do trouby a pečte 40–50 minut, až piškotové
těsto zezlátne.
3. Připravte si krém: v kovové misce šlehejte vejce asi dvě minuty a za stálého
šlehání k nim přisypávejte cukr. Misku postavte nad hrnec s mírně vroucí
vodou tak, aby se dno nedotýkalo hladiny, a šlehejte ještě asi pět minut,
až je směs krémovitá. Sejměte a hmotu prošlehávejte dál, aby trochu
vychladla.
4. Změklé máslo vložte do jiné misky a prošlehávejte, až je jemné jako
smetana. Buďte trpěliví: může to trvat i 15 minut. Pak je opatrně vetřete
k vaječné směsi spolu s griliášem. Upečené korpusy dvakrát až třikrát
překrojte napříč a pláty spojujte krémem.
5. Na polevu ušlehejte bílky dotuha a pomalu do nich zašlehejte cukr. Poleva
má být tužší, ale roztíratelná. Dort jí pomocí špachtle nebo plochého nože
potřete. Polevu pohlaďte cukrovým zdobením a uložte do chladu. Na stole
dort ještě dozdobte, například stužkou.
-zdroj: internet-Simona-
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Páté číslo časopisu pro vás připravili:
Dominika Kapustová ( domini ): Rozhovor, cestování, sport
Michal Friedl ( friedl ): Rozhovor ( spolu s Dominikou )
Jana Cibulková ( Jana Cibulková ): Domácí mazlíček
Simona Anyalaiová ( Simona ): Vtipy a nově i kulinářské okénko
Zdeňka Klimková ( Zdenni ): Vtipná zvířata
Dominika Žeravíková ( DominikaŽ ): Ze života celebrit
Sára Malárová ( SÁRA ): Hudba
Nikola Boráková ( nikča ): Kvíz
Dominika Hrubá ( hrubá ): Móda
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