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Vážení a milí čtenáři,
ani v tomto nejistém a pro všechny zvláštním období nebudete ochuzeni o školní časopis eMko. Tak jako výuka i naši redaktoři pracovali na dálku,“distančně“, ale to už dnes
není pro nikoho nic nového.
V novém čísle si můžete přečíst rozhovor s panem ředitelem o škole a výuce v tomto
nelehkém období i v období tzv. „postpandemickém“. Inspirativní může být také návod,
jak si organizovat svůj čas od Valentýny, což se zrovna nyní, kdy jsme všichni ještě pod
větším náporem rušivých vlivů, může hodit při boji s prokrastinací. Koronaviru se bude
věnovat také Petra.
Nebudeme se však samozřejmě zabývat jen pandemií, Beáta nám svým článkem dá
zase možnost vzpomenout na výlet do Osvětimi, historický exkurz po nacistické minulosti pak dokončí poutavý článek plný zajímavostí o Ernstu Röhmovi od Kristýny.
Co se týká náplně volného času, dva herní tipy vám nabídne Honza prostřednictvým
svých recenzí, pro čas nesnesitelné nudy, opět užitečnější než kdy dřív. Ohlédneme se
i za nedokončeným týdnem jazyků a chybět nebude ani sportovní rubrika, kterou vede
Prokop.
Příjemnou zábavu při čtení, pevné zdraví i nervy vám přeje celá redakce eMka!

- redakční rada eMka

JAK SI
ZORGANIZOVAT
ČAS
Nenacházíme se vůbec v lehké situaci. Nikdo
z nás určitě nevěřil, že by propukla světová
pandemie. Jenže tomu tak je a musíme se s
tím poprat společně, to se nám ovšem podaří pouze pokud budeme poctiví a ohleduplní.
Těšili jsme se na koronaprázdniny, místo toho
nám nahání hrůzu každá zpráva v Bakalářích,
odeslaný úkol přináší pět nových, náš spánkový režim se obrátil vzhůru nohama. Nemáme
to my, studenti, až tak lehké. I když je budova
školy zavřená, výuka běží dál a my ji nesmíme nechat nás předběhnout. Proto jsem se
rozhodla napsat článek o time–managementu. Doufám, že vás inspiruje, něco vám předá
nebo aspoň motivuje vstát z postele.
Možností je samozřejmě spoustu. Můžete
používat aplikace na telefonu, což je rychlá a
přehledná volba. Dále si můžete úkoly a události zapisovat do diáře. Jako benefit můžete vnímat právě to, že používáte něco jiného
než telefon, píšete do něj rukou, pamatujete si
lépe, co máte udělat atd. Dnes bych se ovšem
ráda nejvíce věnovala možnosti zvané Bullet
Journalling.
Pro ty z vás, kteří tento výraz slyší poprvé, je
toto původní nápad návrháře elektroniky
jménem Ryder Carroll. Svůj název dostal podle ‘‘střely‘‘, tedy systému využívající tři ikony,
jednu na události, jednu na úkoly a jednu na
poznámky. Jak říká sám Carroll, chce tímto
diářem zaznamenat minulost, organizovat
současnost a plánovat budoucnost.
Já sama jsem tuto metodu vyzkoušela se začátkem nového roku. Nevěřila jsem, že bych u
tohoto typu diáře vydržela déle než týden, ale
je duben a já jsem na něm stále závislá. Určitě to není tak složité, jak se může zdát. Tento
kalendář vám je šitý na míru a můžete si ho
založit kdykoliv chcete.
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K tomu budete potřebovat prázdný sešit (je
jedno jaký, ale populární je tečkovaný), dále
propisku, úkoly, plány a špetku kreativity. Samozřejmě existuje spoustu dalších psacích
potřeb a ozdob, které vypadají velmi lákavě,
ale určitě se jimi nemusíte obklopovat hned při
zakládání diáře. Na sociálních sítích se můžete inspirovat přímo mistrovskými díly, která
můžete sami také vytvořit, ale hlavní funkce
diáře je, abyste byli organizovaní, nemusí být
nijak „zajímavý“ a nemusíte nad jeho tvořením
sedět celý den. Nejvíce se mi na něm líbí, že
můžu zaznamenávat jak důležité poznámky,
tak například sbírku svých oblíbených písniček nebo vision boards – stránky sloužící pro
vizualizaci projektů nebo plánů. Přiložím vám
ukázky jak z mého diáře, tak rychlé náčrty
toho, jak může váš diář vypadat za 5 minut.
Pokud byste se do toho se mnou pustili, budu
vám držet palce a doufat, že vás bullet journalling okouzlí tak, jako mě.

Valentýna Kovšanová 1.A

KORONAVIRUS
A MGO
Začátkem ledna se světem začala šířit zpráva o novém viru, který byl později nazván COVID-19. Tento
virus útočí především na plíce, ale může napadnout
také srdce nebo hlavu a je možné na následky infekce zemřít. Koronavirus se začal poměrně rychle šířit
a lidé začali panikařit. Čísla nakažených rychle stoupala, a tak musely vlády nakažených zemí, mezi které patří i ta naše, přijmout jistá opatření. Začátkem
března se COVID-19 dostal i do České republiky. Z
počátku to vypadalo, že situaci máme pod kontrolou,
ale to se změnilo v momentě, kdy se zjistilo, že nakažený taxikář byl v kontaktu s 90 dalšími lidmi, a to v
době, kdy už byl nemocný. Koronavirus se u nás začal
rychle rozšiřovat a čísla stoupat stejně jako v ostatních zemích. Vláda začala přijímat opatření: zakázala
akce nad 5000 lidí, nařídila měření teploty na hranicích a letištích …. Jedno z těchto opatření dopadlo i
na MGO, a to 11. března, kdy se naše škola uzavřela.
V tu chvíli jsme byli plni nadšení, ale to jsme ještě nevěděli, co bude následovat…. Tři dny nato vláda vyhlásila nouzový stav a po celé republice se uzavřely
restaurace a obchody (až na pár výjimek). Nedlouho
potom byla přijata další opatření, a to povinné nošení
roušek na veřejnosti a 16.3. začal platit zákaz vycházení v České republice. Mohli jste jít jenom do práce,
na nákup nebo do přírody či parku. Původně toto
opatření mělo trvat jen do 24.3. a my jsme si pořád
mysleli, že se vrátíme do školy, no, nestalo se. Vláda
tento stav prodlužovala a prodlužovala, a tak trvá dodnes. Teď už je docela pravděpodobné, minimálně u
vyšších ročníků, že se do konce června do školy nevrátí. A jaké všechna tato opatření mají dopady?

Posunuly se termíny maturit, u kterých se ani nevědělo, jestli vůbec budou, a přijímacích zkoušek na školy.
Dále se zaměříme na to, jaké dopady to mělo na lidi.
Spousta lidí přišla a přijde o práci, protože je firmy
neměly z čeho zaplatit. Situace u mnohých obyvatel
vyvolala zbytečnou paniku, která si jistě vybírá také
svou daň.
Abych to shrnula…. Celé tohle mi přijde tak trochu
jako sci-fi (ulice poloprázdné; všude kam se podíváte, vidíte lidi jen s rouškou), ale bohužel je to realita.
Stále roste počet nakažených, i když ne už tak prudce, naštěstí, a tak, i když se nám to nelíbí, to budeme
muset nějak přetrpět a doufat, že to brzo skončí a že
se všichni zdraví vrátíme v září opět do školy a že se
tam snad setkáme se všemi spolužáky a také kantory.

Velké. Zaměřme se nejdříve na ekonomiku. Tohle
celé způsobí obrovský propad naší ekonomiky.
Všechny podniky a většina obchodů musely ze
dne na den zavřít, což kupříkladu pro začínající
firmy je obrovská rána. Co se týče restaurací, tak ty
na tom ještě úplně špatně nejsou. Ano, samozřejmě mají menší zisk, ale alespoň jim je umožněno
prodávat pití a jídlo přes okýnko. Teď přejděme ke
školství. Vyučování je velmi ztížené, a tak se ani
neví, jestli se veškerá látka stihne probrat.
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Julie Petra Svatošová KVA

LADISLAV VASEVIČ
interview

ŠKOLA V ČASECH KORONAVIRU

Popište prosím, jak funguje škola v těchto
časech.
Školy, až na výjimky, jsou zřizovány a
také řízeny státem. Je zde MŠMT ČR a
pak především v případě středních škol
kraj, jako orgán státní správy patřičného
regionu. Škola tedy ani svým ředitelem
nerozhoduje o zásadních otázkách výuky, forem, obsahu či termínech konání i
tak závažných věcí, jako jsou například
přijímací zkoušky či zkoušky maturitní.
Byl zaveden nouzový režim fungování
škol, administrativa funguje, ekonomické operace probíhají a především výuka
je dle rozhodnutí MŠMT ČR vedena
distančními metodami. Našim úkolem je
dle možností zajistit plnění ŠVP, aby bylo
možno po uvolnění všech opatření ve
výuce pokračovat.
Co všechno se kvůli zavření škol muselo
zrušit, přesunout. Je něco čemu to naopak
pomohlo?
Od možnosti probírat učivo přímo s žáky,
vést debaty a diskuze, až po soutěže,
sportovní a kulturní akce, se tedy změnilo naprosto vše. Sebelepší hodina „na
dálku“ nikdy nenahradí přímou výuku,
cítíme to jako velký problém, ale musíme respektovat ta opatření, o
kterých si odpovědní činitelé myslí, že
nás všechny, mám teď na mysli
obyvatelstvo, alespoň z části
ochrání. Od dob španělské chřipky (1918
- 1920) lidstvo nečelilo podobné katastrofě a je evidentní, že nebylo připraveno. Všechna ta restriktivní opatření pak
ve školství pomohla k tomu, že si žáci,
učitelé a většina rodičů uvědomila, jak je
vzdělávání důležité, jak důležitá
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je vzdělávání důležité, jak důležitá je
spolupráce mezi žákem a jeho učitelem,
že zde nejde jen o vzorečky, data, slovíčka a letopočty, že jde o formování osobnosti mladého talentovaného
člověka, který má život před sebou.
Můžeme počítat s tím, že se bude v září probírat látka klasicky podle osnov, nebo dojde
k nějakému opakování látky, probrané
pouze přes elektronickou výuku?
Věřím, že v září budeme již fungovat v
běžném režimu. Jistě se bude muset výuka velmi zásadně přizpůsobit tomu, že
předcházející učivo je nutno kontinuálně
doplňovat do témat nových tak, aby byla
zřetelná návaznost a mohlo se pokračovat od toho jednoduššího k tomu složitějšímu. Věříme, že většina těch, kteří
nyní pracují pod vedením svých kantorů,
budou mít solidní základ na to, aby měli
na co navazovat.
Jak velkou svobodu mají učitelé v tom, co,
jakým způsobem a v jakém množství budou
elektronicky probírat látku? Popř. budou ti
aktivnější nějak odměněni?
Obsah výuky je dán naším ŠVP, věřím,
že se všichni, stejně tak jako v běžném
režimu, snaží učit co nejlépe a dle svého
odborného svědomí. Ale sami cítíte, že
jsou předměty a témata, která můžete
„přeposlat“, jsou však předměty a témata, kde je zprostředkovaná forma velmi
limitující. Sledujeme pečlivě reakce studentů, rodičů, máme pravidelné on-line
konference, kde se snažíme si navzájem
vyměňovat zkušenosti. Ale tak zásadně

Matyáš Walder KVA

LADISLAV VASEVIČ

interview

ŠKOLA V ČASECH
KORONAVIRU

vvzásadně změnit systém výuky, který
je běžný od dob klasického Řecka, není
záležitost několika dnů a týdnů. Nyní se
učíme opravdu všichni.
Bude probíhat náhradní výuka i o letních
prázdninách?
To je otázka, kterou musí rozhodnout
stát, tedy MŠMT ČR. Dle našich informací se zatím s něčím takovým nepočítá.
Učivo by mělo být distančně v základním
rozsahu probráno do konce tohoto pololetí, pracujeme tak, abychom to splnili.
Čeká se s velkým napětím na vyhlášku,
která by, dle slov minstra školství, měla
zablokovat školní řády a především jejich
klasifikační řád, aby bylo možno v této
nové situaci nabídnout žákům také nové
možnosti, jak být v těchto nestandardních studijních podmínkách hodnocen.
Zde musí být přístup rovný pro všechny
školy, žáky a učitele. Zatím slibovaná vyhláška není k dispozici.
Je něco, co byste v souvislosti s nastalými
opatřeními chtěla vzkázat studentům?
V těchto dnech, kdy na celém světe umírají desítky tisíc lidí, kdy se rozpadají
ekonomické systémy zemí, které ještě
včera byly symbolem úspěchu a bohatství, je nejdůležitější udržet si lidskou
důstojnost a úctu k hodnotám, které tvoří naši moderní civilizaci. Jsem ředitelem
školy, tak myslím především na vzdělání
a vzdělávání, ale jako člověk myslím na
lékaře, zdravotní sestřičky, paní prodavačky, na vaše rodiče, kteří pro to, abyste i dnes byli šťastní, musí dělat tolik a
tolik věcí na víc a jinak.
Přeji vám, milí žáci Matičního gymnázia,
vážení kolegové, vážení rodiče mnoho
sil, štěstí a zdraví.
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Matyáš Walder KVA

EXKURZE DO OSVĚTIMI
Dne 24. 2. 2020 jsme navštívili polský
koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau,
jenž původně sloužil jako zajatecký tábor,
později v něm však byli vězni nejen uvězněni, ale následně i vyvražděni.
Hned v dopoledních hodinách jsme vyrazili
na cestu a na místě jsme byli před polednem. Po celou asi dvouhodinovou prohlídku nás prováděla sympatická paní, která
nám vyprávěla o osudech vězňů, minulosti
tábora a jiné zajímavosti.
Nejdříve jsme procházeli bloky v Auschwitz
I, do kterých byli vězni umisťováni. V
každém jsme se dozvěděli, co se tam
dělo, například v bloku č. 11 bylo táborové
vězení a v bloku č. 10 měl svou laboratoř
Josef Mengele neboli „Anděl smrti“, kde
dělal své známé pokusy na vězních. Z prohlídky Auschwitz I mi však nejvíce utkvěly
v paměti vlasy obětí tábora nebo botičky
malých dětí, které zde zemřely v plynových
komorách nebo na následky vyhladovění.
Další zastávka byla v Auschwitz II-Birkenau. Původně tady byla vesnice Březinka,
ale Němci zdejší obyvatele vyhnali, zbourali jejich domy a materiál využili na výstavbu
tábora, tedy i baráků (zděných budov), do
kterých byli později umisťováni další vězni.
Ti byli do tábora transportováni díky železniční trati uprostřed celého komplexu. Bylo
vážně zvláštní procházet místy, kde, ne tak
dávno zemřely statisíce nevinných lidí.
Na závěr jsme se všichni společně vyfotili
u památníku, jenž má připomínat nešťastné události, které se zde udály. Myslím, že
každý by měl návštěvu tábora absolvovat,
protože dokud člověk něco takového neuvidí na vlastní oči, neuvědomí si, jaké štěstí
má. Celá akce se mi velmi líbila, ale znovu
bych pravděpodobně nejela.
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Beata Ptáčková 1.A

ERNST RÖHM

aneb nácek homosexuálem

Narodil se roku 1887 v Mnichově do rodiny železničního úředníka Julia, jinak jeho
(s největší pravděpodobností nezáživné)
mládí není nejlépe zdokumentováno.
V 18 letech se dal na vojenskou kariéru
vstupem do 10. bavorské pěchotní divize, za pár let a jednom nezdařeném výletu habsburského monarchy na Balkán
se ocitl jako pobočník jistého regimentu v
boji. Po ani ne měsíci po vypuknutí první
světové války byl vážně zraněn v obličeji, nato obdržel Železný kříž I. třídy. Roku
1916 utrpěl ve Verdunu pro změnu zase
těžké zranění hrudi, do konce války působil
již pouze jako štábní důstojník ve Francii a
Rumunsku, přičemž finální měsíce mu byly
zpestřeny Španělskou chřipkou, jíž onemocněl (a o níž se domníval, že bude pro
něj fatální). Ernstovi tehdejší kolegové jej
považovali za fanatického a primitivního
hulváta.
V následujících letech vstoupil do Reichswehru, Freikorps i Německé dělnické
strany (později NSDAP), kde se seznámil
s Hitlerem. Stál u zrodu SA (útočná složka NSDAP), jejíž znak mimochodem vypadá jako logo počítačové hry z devadesátek, a pomáhal s organizací Pivního puče
v listopadu 1923. V době Hitlerova pobytu
ve vězení se angažoval ve Frontbannu (legální alternativa SA), o budoucnosti výše
zmíněných organizací měl velké vize, jeho
rostoucí ambice a pochybná morálka příslušníků daných skupin (jejich roztržky v
ulicích vrhaly na národní socialisty špatné světlo) se vůdci nezamlouvala, proto
Röhma uklidil do Bolívie. Roku 1930 si jej
zavolal zpět.
Ujal se funkce náčelníka štábu SA, věřil v
zářné zítřky svých hnědokošiláčů, zářné
zítřky svých hnědokošiláčů, které
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zářné zítřky svých hnědokošiláčů, které
považoval za nástupce armády, armáda
samotná se na SA dívala (celkem oprávněně) jako na hnědou spodinu. Původní snahu SA o plnění funkce ochránců představitelů NSDAP již přejala SS (SA se pokusily
některé z nich – třeba Josepha Goebbelse,
zabít; chránila ho právě SS, která tímto od
Hitlera dostala své motto „mou ctí je věrnost“) a vzhledem k tomu, že SA měla k
něčemu jako je armáda ale hodně daleko,
vynikal tento spolek ve vymetání hospod,
rvačkách, odstraňování politických odpůrců a perzekuci židů, kteří samozřejmě
mohli za všechny problémy Třetí říše (asi
tehdy ještě neznali Kalouska).
Do SA se na rozdíl od SS rekrutovali nezaměstnaní a dělnictvo, tudíž rázně lpěli
na naplnění té socialistické části národního socialismu. Nějakou druhou revoluci si
však Hitler nemohl dovolit, neboť závisel
na financování od podnikatelů a podpoře konzervativní pravicové armády. Ernst
svými sny o druhé revoluci rozpoutal také
rozkol ve straně, která se začala dělit na
pravicové a levicové křídlo, což podkopávalo Hitlerovu moc. Röhm lezl krkem mimo
jiné britskému diplomatovi (vůdce mu slíbil, že Ernsta srovná), Hermannu Göringovi, Josephu Goebbelsovi a Heinrichu
Himmlerovi, ti všichni usilovali o jeho odstranění. Ultimátum přišlo od polomrtvého
prezidenta Hindenburga, který vyhrožoval
stanným právem (mohlo by vést i k potlačení celého nacistického hnutí), pokud
Hitler situaci v zemi neuklidní.
Největším problémem tohoto muže však
byla jeho homosexuální orientace, kterou
se nijak netajil, ba naopak byla veřejným
tajemstvím od roku 1925, kdy se soudil s
jedním prostitutem o krádež. Vícero

Kristýna Drmelová SXB

ERNST RÖHM

aneb nácek homosexuálem

socialistických novin na něj a celou SA
útočilo články o těchto samcoložnických
aférách. Sám Ernst navíc gaye v SA protěžoval – viz jeho zástupce Edmund Heines,
a rád se obklopoval mladými důstojníky.
Není možné, aby vůdce o dění v jeho ložnici (a nejen tam) nevěděl léta, do jisté míry
mu to toleroval, i když se proti stejnopohlavnímu styku ostře vymezoval.
Hitler váhal měsíce, zda má proti Röhmovi
zakročit, částečně i z prosté pragmatičnosti, neboť zbavení se tak vysoce postavené osoby se neobejde bez následků. Nelze
však přehlížet jejich 15 let trvající přátelství, kdy Ernst byl jedním z mála, kteří
Hitlerovi tykali, dokonce jej směl oslovovat
familiárně „Adi“, Adolf Hitler byl jedním z
mála diktátorů, již si u sebe snažili udržet ty samé lidi (asi sentiment), a svoje
stará přátelství si většinou uchovával. Ernstova nevole se krotit, nespočet ignorovaných Adolfových varování a narůstající tlak
ostatních však přerostly vůdcovu trpělivost
a rozhodl se proti němu zakročit, stalo se
tak při Noci dlouhých nožů.
30. června 1934 ráno Hitler a spol. dorazili
do Mnichova k hotelu, kde Ernst Röhm a
část SA přespávala, byli vyvlečeni z postelí
(ti přespávající po dvojičkách byli ihned zastřeleni). Odnesl to i Edmund Heines, jenž
byl nalezen s blíže neidentifikovaným 18
letým příslušníkem SA, ostatně ani Ernst
nenocoval osamocen.
Velitelé SA byli zadrženi a na základě minutových procesů postříleni, Hitler ještě
stále váhal nad Ernstovou exekucí, nakonec však rozkaz vydal, měla mu ale být
umožněna sebevražda. Dva příslušníci SS
mu do cely donesli pistoli s jedinou kulkou,
na což měl Ernst poznamenat „Jestli mě
chce Adolf mrtvého, ať si to přijde udělat
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sám.“ Poté byl zastřelen. Traduje se i více
teatrální varianta s dialogem, kdy měl
Ernst vzpomínat svoje druhy a chtít zemřít
s kulkou v břiše jako oni, hodit po odcházejícím esesákovi cihlu, rozzuřit jej, proto být zastřelen a při posledním výdechu
vzdychnout „Můj vůdce…“
Následoval pohřeb na mnichovském hřbitově. Jeho orientace byla použita jako
záminka pro decimaci jej i SA, “šokující“
odhalení o sexuálních praktikách v SA prolétla tiskem a ospravedlňovala výše zmíněné zásahy.
Všichni neheterosexuální jedinci byli za
dob nacismu tvrdě trestáni, jedná se o určitý paradox, neboť se perzekuce často dotkla i veteránů z první světové války, navíc
je známo, že část SA přešla do SS (a je
pozoruhodné, že by tolik mužů najednou
přehodnotilo svou předchozí benevolenci k
homosexualitě) a kolovaly zvěsti o sexu v
Hitlerjugend (Baldur von Schirach).
Za dob nacistické nadvlády bylo vyneseno
50 000 rozsudků za nemravné jednání, ty
byly vynášeny dle § 175, který zahrnoval i
polibek, objetí nebo pomyšlení na nemravný akt, není proto překvapením, že se dal
lehce zneužít při pronásledování politických odpůrců.
V koncentračních táborech byli odsouzenci
dle § 175 označeni růžovými trojúhelníky,
těch mělo být vydáno 5 000-15 000. Vězni
s růžovým trojúhelníkem snášeli ještě krutější zacházení než ostatní, vztahovala se
na ně jiná pravidla – méně jídla, ostřejší
dohled, tvrdší práce, za žádných okolností
přístup na ošetřovnu aj. Stávali se oblíbeným terčem dozorců, kteří je týrali (bití,
studené sprchy, ponižování), i ostatních
spoluvězňů. Licoměrnost tehdy neznala
mezí, a proto snad byli oběťmi i sexuálních
útoků.
Po osvobození koncentračních táborů nebyli propuštěni a museli si odsedět zbytky
svých rozsudků bez nároku na odškodnění,
nebylo na ně nahlíženo jako na oběti.

Kristýna Drmelová SXB

PHOENIX POINT
Vývojář: Snapshot Games
Vydavatel: Snapshot Games
Platformy: PC
Datum vydání: 3.12.2019
Ještě jednou se ohlédneme za rokem 2019 a to
konkrétně za jeho koncem,
kdy vyšla strategická hra
Phoenix Point. Její podoba
s XCOMem rozhodně není
náhodná, za tímto titulem
totiž stojí Julian Gollop, který stál u samotného zrodu série XCOM. Několik let
pak strávil také v Ubisoftu,
kde pracoval na menší hře
Assassin‘s Creed: Liberation. V roce 2013 si založil
vlastní studio Snapshot Games, které nejprve v roce
2015 vydalo hru Chaos:
Reborn, ale to hlavní přišlo o rok později, kdy studio oznámilo Phoenix Point.
Hru, která měla být jakýmsi
mixem mezi starými díly, na
kterých dělal Gollop, a těmi
novými od studia Firaxis.
V kampani na Figu vybrali
více než 750 000 dolarů a
milovníci strategií, včetně
mě, se nemohli dočkat, až
hra spatří světlo světa. To
ale ještě nikdo nevěděl, jak
bude vývoj náročný. Verze
v předběžném přístupu nebyly zrovna skvělé, datum
vydání bylo odloženo hned
několikrát a celé to pak završilo podepsání smlouvy s
Epicem o exkluzivitě, kvůli
čemuž spousta lidí ztratila zájem. Nakonec hra ale
3.12.2019 po strastiplném
vývoji vyšla a já se mohl
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pustit do hraní. Stálo však
čekání za to?

V roce 2022 vědci objevili
neznámý virus, který se
rychle začal šířit. Pojmenovali ho Pandoravirus a
způsoboval mutaci zvířat
i lidí. Za pár let ovládl
celý oceán a přesunul se
na souš. Lidská rasa tak
začala vymírat a ti, kteří
přežili, byli neustále pod
útokem ze strany Pandoranů (zmutovaných zvířat
a lidí). Národy přestaly
existovat a lidé se rozdělili do třech frakcí: Nové
Jericho, které bylo odhodlané zničit Pandoravirus za
jakoukoli cenu. Synedrion,
frakce, ve které si byli
všichni rovni a rozhodovali
o budoucnosti, což však
mělo za následek dlouhé
hádky. A Anuovi Stoupenci, kteří tvrdili, že lidské
tělo je nedokonalé a Pandoravirus je příležitost,
jak to změnit. Navzájem
však tyto frakce nedokázaly spolupracovat, a tak
musela přijít ještě jedna,
kdysi úspěšná organizace,
která se však postupem
času rozpadla a teď měla
povstat z popela – Projekt
Phoenix. Píše se rok 2047
a vy se ujmete role jejího
velitele, s jediným cílem –
zachránit lidstvo. Jestli je
ve hře něco, co mě velice
mile překvapilo, tak je to

právě příběh. Na strategickou hru je nezvykle
propracovaný a rychle se
pro mě stal hlavní motivací, proč ve hře pokračovat.
V průběhu hry narazíte
na několik cutscén, které
jsou poměrně jednoduché,
vždy jen několik obrázků, ale mně se líbily a
díky dobrému dabingu mě
opravdu vtáhly do děje.
U jiné hry bych tak byl
nadšený, problém je ale,
že jde o strategii. Ano, je
tady Frostpunk, který je v
podstatě příběhovou strategií, ale tohle je klasická
strategie na styl XCOMu,
kde by hlavní věc, která
se mi na hře líbí, neměl
být příběh.
Co se hratelnosti týče, je
to horší. Ale začnu tím
pozitivním. Hra do žánru
přináší nové mechaniky,
jako například volné míření, které se mi opravdu
velmi líbilo, i když ještě
nefunguje úplně ideálně.
Také sbíraní zásob na bojišti je zajímavý prvek. Ve
hře totiž musíte, na rozdíl

zdroj: Alza.cz

Jan Urbančík KVIB

PHOENIX POINT
od XCOMu, vyrábět prakticky všechno, i náboje.
Samotné bitvy jsou ze začátku rozhodně zábavné,
až na určité typy misí, kde
musíte zničit kolonii Pandoranů, ta vždy trvá neuvěřitelně dlouho. Postupem
času se ale stanou repetitivními a hlavně neuvěřitelně těžkými. To je jeden
z hlavních problému hry –
nevyvážená obtížnost. Některé mise zvládnete levou
zadní, některé mi přišly
prakticky nemožné. Myslím, že když začnete misi, a
okamžitě na mapě uvidíte
přes deset nepřátel, něco
je opravdu špatně. Hlavně
potom, když narazíte na
potvoru, která po vás vypálí bomby a ty vám prakticky ještě před začátkem
boje téměř zabijí všechny
vojáky. Nevím ale, kde se
stala chyba. Julian Gollop
je zkušený vývojář, a tak
mě tyhle zásadní nedostatek jako nevyvážená obtížnost u této hry opravdu
nemile překvapil.

Co se týče části, kde
spravujete vaši základnu, je to o něco lepší.
Samotná stavba uvnitř
základny je zpracována velice jednoduše, ale
není to něco, co by mi
vyloženě vadilo. Nejvíc
mě pak zaujala diplomacie, kdy si hráč může
zlepšovat/zhoršovat
vztahy s jednotlivými
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frakcemi. Uzavření aliance s jednou ale většinou
znamená zhoršit si vztah
s ostatními. Navíc frakce později často bojují
mezi sebou, takže pak ne
jenom, že musíte bránit útočiště spřátelených
frakcí před Pandorany, ale
také před jinými frakcemi.
Kromě toho budete dostávat také příběhové mise
nebo náhodné přepadení.
Mise se zkrátka po nějaké
době nakupí tolik, že už
je nebudete stíhat plnit.
A to jsem nezmínil útok
Pandoranů na vaši základnu. Dozvíte se o něm jen
chvilku předtím, než útok
přijde. Pokud se právě s
vašimi vojáky nacházíte
úplně jinde, zkrátka nemáte šanci. Nemůžete
dělat vůbec nic. A vzhledem k tomu, kolik ve hře
strávíte času, si dovolím
tvrdit, že to opravdu naštve. Další zásadní chyba
v game designu, která by
u tak dlouho odkládané
a dobře financované hry
neměla co dělat.
Ani grafika tomu příliš
nepomáhá. Není úplně
nejhorší, ale žádná sláva
to rozhodně není. Jde to
ale přisoudit tomu, že se
jedná o malé studio. Na
druhou stranu si myslím,
že vývojáři mohli místo
enginu Unity zvolit Unreal
Engine, který by se na takovou hru hodil víc (konec
konců ho využívají i

konkurenční Firaxis pro
jejich XCOM). Nerad bych
ale zabíhal do nějakých
technických podrobností.
Co se zvuku týče, nemůžu toho moct říct. Hudbu
jsem po celou dobu hraní nezaregistroval, ale
musím říct, že samotný
sound design mi přišel
poměrně dobrý.
Už jsem probral jeden zásadní nedostatek – nevyváženou obtížnost. Je tady
ale ještě jeden, a to jsou
bugy. Myslím, že nebudu
přehánět, když řeknu, že
je hra kompletně rozbitá.
Většinou se u her bugy
snažím ignorovat, protože
jsou to často maličkosti,
které spraví další patch,
ale tady to nejde. Nenajde
se bitva, kde byste nenarazili na chybu. Ať už to
je nefungující volné míření, zmatená AI nebo vám
hra prostě a jednoduše
zamrzne či úplně spadne. Všechno by se dalo
pochopit, kdyby to byl
stále předběžný přístup,
problém ale je, že toto
má být plná verze hry. Po
letech vývoje zkrátka

zdroj: Zing.cz
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PHOENIX POINT
čekáte, že technický stav
bude na nějaké úrovni. Bohužel, není tomu tak.
Phoenix Point je definice
slovního spojení “nevyužitý potenciál”. Originální
mechaniky zakomponované do zaběhnutého žánru mohly fungovat velice
dobře, bohužel můj dojem
ze hry naprosto kazí bugy
a nevyvážená obtížnost.
Možná se to časem spraví,
ale momentálně nemohu
hru hodnotit lépe než jen
mírný nadprůměr. Pokud
byste si chtěli zahrát nějakou povedenou tahovou
strategii podobného ražení, můžu maximálně doporučit XCOM 2 s přídavkem War of the Chosen. Po
tomto zklamání teď s napětím vyhlížím Gears Tactics, které snad dopadne o
něco lépe.

KLADY:

× Překvapivě
propracovaný příběh a
lore
× Originální mechaniky
× Diplomacie
× Různorodé vybavení a
třídy vojáků
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ZÁPORY:

× Obrovské množství
bugů
× Nevyvážená obtížnost
× Průměrná grafika
× Malé a stereotypní
mapy

HODNOCENÍ

6/10
Jan Urbančík KVIB

ORI AND THE WILL OF
THE WISPS
Vývojář: Moon Studios
Vydavatel: Xbox Game
Studios
Platformy: PC, Xbox One
Datum vydání: 11.3.2020
Když v roce 2015 vyšla metroidvania Ori and the Blind
Forest, prakticky všichni
byli nadšení. Nádherná grafika, skvělý soundtrack i
hratelnost. Studiu Moon se
zkrátka povedlo něco nevídaného. Šlo o jednu z těch
menších her, která se dostala do širšího povědomí, což
se opravdu nestává příliš
často, neboť AAA hry od obrovských studií se stovkami
zaměstnanců, které už mají
několik známých značek, se
budou prodávat vždy mnohem víc, bez ohledu na jejich kvalitu. První Ori se stal
naprostou špičkou v žánru
metroidvania, k němu se
pak ještě přidal Hollow Knight, vydaný v roce 2017.
Bylo tak poměrně jasné, že
Moon Studios budou chtít
udělat pokračování. Navázat na takový úspěch je ale
vždy velmi náročné a není
divu, že jsme na druhý díl s
názvem Ori and the Will of
the Wisps museli čekat pět
let, taková hra si žádá péči.
Ale už předem můžu říct, že
čekání rozhodně stálo za to.
Děj navazuje na první díl.
Ori, Naru a Gumo sledují,
jak se z vajíčka líhne sovička Ku. Jedno z jejích křídel
bohužel nenarostlo správně
a není schopná létat. Orimu
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se však povede nalézt pírko její matky Kuro, hlavního
záporáka prvního dílu, a s
pomocí něho je Ku skutečně
schopna vzletět. Společně
se vydávají na testovací let,
který však nedopadne úplně
dobře. Potká je totiž bouřka
a oba dva spadnou do světa
Niwen, každý však na opačný
konec. A právě tady začíná
nové dobrodružství.
Příběh je samozřejmě jednodušší a je vyprávěn především vizuálně, zpracován
je ale skvěle. I z relativně
omezených slov u některých
postav, či vyloženě mlčení u
jiných, vždy poznáte jejich
charakter. A to už je skutečné
umění. Nemůžu samozřejmě
příběh vyzdvihnout za originalitu nebo nějakou komplexnost, ale právě stylem
zpracování vývojáři ukázali,
že i u žánru metroidvania má
příběh smysl.
Po stránce hratelnosti je druhý Ori přesně to, co jsem po
něm chtěl. Základ zůstává z
prvního dílu, ale i tak jsme
se dočkali řady vylepšení.
Ve hře najdeme hned několik schopností. Až na ty nejzákladnější, jako je dash či
mnou velice oblíbený bash,
jste vždy omezeni na tři
schopnosti, které můžete v
boji používat. Jejich složení si
však neustále můžete měnit
a je to pro hraní dokonce nezbytné. Zároveň ve hře najdete vylepšení, která fungují
jako pasivní schopnosti nebo
jako zesílení vašich aktivních

schopnosti. Také mají své
vlastní sloty, jejichž počet
je omezený, během hry
si jej však můžete navýšit. Co se týče pohybu, tak
je velice plynulý, ovládat
Oriho je vážně radost (samozřejmě na ovladači, pro
takovou hru je to zkrátka
nutnost). Skákání ani souboje neomrzí, obtížnost je
trochu vyšší, ale jde o férovou výzvu, stejně jako v
případě prvního dílu.
Bohužel to však neplatí
pro všechny souboje. Na
rozdíl od prvního Oriho
zde najdeme také několik
soubojů s bossy a bohužel, ti už mi tak dobře
zpracovaní nepřišli. Připadalo mi, jako by jejich
design zkrátka nebyl dotažen do konce, narozdíl od
klasických nepřátel. Obtížnost totiž byla mnohonásobně vyšší než celý zbytek hry. Ano, asi by to tak
mělo být, ale všechno má
své hranice. Navíc některé
útoky bossů byly udělány
tak, že vyhnout se jim

zdroj: zing.cz
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ORI AND THE WILL OF
THE WISPS
bylo prakticky nemožné, ze
soubojů s nimi se tak stal cyklus útok – vyléčení, dokud
jsem bosse neubil k smrti.
A to si vyžádalo spoustu pokusů. I u některých dalších
částí mi přišla obtížnost poněkud nezvládnutá. V jedné
z utíkacích pasáží byla obtížnost příliš nízká, naopak
u jiné zase opravdu vysoká.
Také mi v některých částech
chyběla jakási intuitivnost z
prvního dílu. Párkrát jsem
se zasekl na delší dobu,
protože jsem skutečně nevěděl, jak dál. U jinak velmi
propracované hry mě vážně
zamrzelo, když jsem viděl,
že na některých místech
vývojáři snad zapomněli
dát nějakou větší indicii, co
udělat pro postup vpřed.
Ale zpět k pozitivům. Svět,
ve kterém se hra odehrává, je krásný, velmi pestrý a hlavně opravdu velký.
V každé lokaci se nachází
poměrně velké množství
specifických nepřátel nebo
například rostlin, které vám
pomáhají dostat se dál. Někdy opravdu není na škodu
jen tak prozkoumávat svět.
Jsou zde totiž i vedlejší úkoly, které můžete plnit a získávat tím zajímavé odměny.
Sice nejsou kdovíjak originální, ale slouží jako pěkné
doplnění hlavního příběhu.
Připravte se také, že se budete postupem času vracet
na již prozkoumané lokace
s tím, jak budete získávat
nové schopnosti. Ostatně je
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to jeden z typických znaků
metroidvanie. Ve hře se nachází hned řada NPC, ať už
jde o malé Mokie, kteří vám
často zadávají již zmíněné
vedlejší úkoly, či bojovníka,
který vám prodává za jednotky světla, jež získáváte
převážně bojem, nové schopnosti. Také několikrát potkáte
kartografa, který vám prodá
mapu dané oblasti, hlavně
u této postavy je vidět silná
inspirace hrou Hollow Knight, která ale rozhodně není
na škodu. Právě naopak,
nový Ori tímto může přilákat spoustu lidí, kteří hráli
jen Hollow Knighta a prvního
Oriho ne.
Jedna z nejsilnějších stránek
hry je určitě grafika. Na první pohled se příliš neliší od už
tak skvělé vizuální stránky
prvního dílu. Pokud se však
podíváte na přímé srovnání,
uvidíte, že v druhém Orim se
nachází mnohem víc detailů
a celkově je hra barevnější.
V tomto ohledu tak vývojáři odvedli skvělou práci a ze
svého specifického vizuálního
stylu dostali prakticky maximum.
Skvělou vizuální stránku perfektně doplňuje soundtrack,
který je snad ještě lepší než u
prvního dílu. Hlavně v utíkacích pasážích a soubojích je
hudba nedílnou součástí celého zážitku. Melodie si snadno zapamatujete a při jejich
poslechu se vám vždy bude
bojovat o něco lépe. Nejlepší
mi pak přišla hudba u finál-

ního bosse, která prakticky kombinuje to nejlepší z
celého soundtracku. Díky
hudbě a grafice na vás hra
zkrátka velmi silně zapůsobí.
Ori and the Will of the Wisps
je opravdu velice důstojné
pokračování. Je až k nevíře,
jak je v některých ohledech
hra propracovaná, když
Moon Studios tvoří vývojáři,
kteří ani nemají své vlastní zázemí a komunikují jen
přes internet. Nedivil bych
se ale, kdyby v blízkých
měsících či letech studio
koupil Microsoft, který s nimi
už teď úzce spolupracuje a
konec konců tuto hru i jejího předchůdce Microsoft
pod jménem své vydavatelské odnože Xbox Game
Studios vydává. Ale zpět ke
hře. Zachovává si základy
ze svého předchůdce, ale
obsahuje i spoustu poměrně
zásadních vylepšení. Je však
velká škoda, že vývojáři víc
neodladili souboje s bossy a
pravděpodobně nedostatečně otestovali některé lokace,
kde se můžete zaseknout na
poměrně dlouhou dobu. Právě tyto nedostatky mi brání
udělit jinak prakticky dokonalé hře plný počet bodů.

zdroj: theverge.com

Jan Urbančík KVIB

ORI AND THE WILL OF
THE WISPS
KLADY:

× Zábavná hratelnost
× Nádherná grafika
× Skvělý zapamatovatelný soundtrack

× Velký a rozmanitý svět
× Skvěle zpracovaný
příběh
× Poměrně vysoká
variabilita nepřátel
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ZÁPORY:

× Nevyvážená obtížnost
u soubojů s bossy
× Několik míst, na
kterých je velice
snadné se zaseknout

HODNOCENÍ

9/10

Jan Urbančík KVIB

DOMINIK
KUBALÍK
WELCOME TO THE NHL
Dres slavného týmu Chicago Blackhawks od roku 1990
zatím nosilo hned 24 hokejistů
české národnosti. Byli to třeba
Dominik Hašek, Jaroslav Špaček, František Kučera (všichni
tři patří mezi zlaté hrdiny z Nagana), Michal Rozsíval nebo
Michael Frolík. Tento rok hrají
u Michiganského jezera dva
češi (před odložením NHL), ne
příliš výrazný David Kampf, a
potom terč tohoto článku, Dominik Kubalík. A tady je jeho
příběh.
S hokejem začínal ve
své rodné Plzni. Už v 16 letech
poprvé nakouknul do nejvyšší České Extraligy, odehrál 8
zápasů a zaregistroval jednu
trefu. Další dva roky nabíral
zkušenosti v kanadské “juniorce“- Ontario hockey league.
Tam odehrál 52 zápasů se slušným účtem 69 bodů. V roce
2013 si ho v draftu do NHL
přivlastnili Los Angeles jako
191. celkově. I přes zajímavé
úspěchy v Kanadě se však rozhodl vrátit zpět do Plzně, kde
pak zůstal necelé 4 sezóny.
A tento krok vyšel na jedničku. Ve věku 20 let se Kubalík
stal nejlepším střelcem české
Extraligy (26 gólů, 44 bodů) a
další rok tuto parádu obhájil.
To už si ho začínají všímat v zahraničí, v roce 2016 je draftován v 1. kole jako 20. do ruské
KHL, konkrétně pak do Ufy,
jednoho z nejvýchodnějších
měst Evropy nedaleko
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Uralského pohoří. Letenka
přes půl Evropy se ale úplně
nevyplatila. „Přiletěl jsem do
Ufy, ale na letišti na mě vůbec nikdo nečekal. Byl jsem
tam čtyři hodiny, než pro mě
vůbec někdo přijel. Pak jsem
se objevil na stadionu, a tam
bylo pět zdravých cizinců. Zjistil jsem, že se mnou do sestavy
nepočítají,“ stěžoval si Kubalík
v rozhovoru pro časopis ProHockey.
Když to nešlo tam, zkusil to
jinde, další destinace, Švýcarsko. V týmu HC Ambri-Piotta
odehrál jen část sezony a pomohl mužstvu udržet se v lize.
Jakmile měl možnost odehrát
celý rok, exceloval, 50 zápasů,
57 bodů. Dominik se stal stejně
jako v ČR nejlepším střelcem,
navíc byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, nejlepším
útočníkem a získal i “flek“ v
All-Star týmu Švýcarské ligy.
Tak pro tohohle borce je starý
kontinent málo, řekli si v Chicagu minulý rok, když zřeli jeho
počínání v Evropě a odkoupili
práva na plzeňského “snajpra“ od LA Kings. Tým u mexických hranic z toho vytěžil
jen volbu v pátém kole draftu.
Říká se, že hokejista vybraný
po 4. kole toho v NHL obvykle
moc nedokáže (až na výjimky samozřejmě, třeba Kubalík
je “potomkem“ posledního,
sedmého kola draftu), je tak
jasné, že tento trejd si v Los
Angeles nezarámují. Kubalík

odstartoval ve třetí lajně i s
Davidem Kampfem, za Flyers
nastoupil taky kapitán české
reprezentace Jakub Voráček.
Žádný z Čechů ale nebodoval
a Philadelphia zvítězila 4:3.
Před pandemií koronaviru
měl odehraných 68 zápasů a
vstřelil 30 gólů, žádný z ligových nováčků to letos nedokázal. Pokud se podíváme na
historickou tabulku všech Čechů podle vstřelených branek
ve své první sezoně v NHL,
je Kubalík na druhé pozici
spolu s Petrem Průchou, před
nimi je už jen Petr Klíma, ten
za ročník 1985/86 dal gólů
32. To Jágr jich má “jenom“
27 (ale bylo mu taky pouze
18 let).

Osudový se pro něj stal
měsíc leden. V 10 zápasech skóroval desetkrát,
před ním byl jen Alexandr Ovečkin se 13 trefami.
Nutno dodat, že pod 7 z
jeho 10 gólů je podepsán
asistencemi Jonathan Toews, kapitán Blackhawks.
Kubalík si pochvaloval
jejich spolupráci, využívá
toho, že si protihráči dávají velký pozor na Toewse,
a on má volnější pohyb, a
může tak dávat tolik gólů.
Když se podíváte na youtube kanál NHL, leží tam
zveřejněné video top 10
branek vstřelených

Prokop Konicar KVA

DOMINIK KUBALÍK

nováčkem v této sezoně. Číslo 1 obsadil právě Kubalík se
svým slavným “Baseball-gólem.“ Jonathan Toews nabral
puk backhandem a přes dva
obránce Toronta mířil na Kubalíka, ten trefil kotouč ve výšce
kolem pasu a urovnal skóre na
6:2 pro Blachawks. Nejlepším
nováčkem měsíce se tak poprvé od roku 2014, kdy byl oceněn Ondřej Palát, stal znovu
Čech – Dominik Kubalík.
Mluví se o něm i jako o jednom
z předních kandidátů na Calder Memorial Trophy – cena
pro nejlepšího nováčka roku.
Adeptů je ale víc, velké naděje jsou kladeny i na duo
obránců – Cale Makar, Quinn
Hughes. Já osobně vidím jako
vítěze Američana Quinna Hughese, je o rok mladší než Kanaďan Makar (20/21 let), hraje v horším týmu (Vancouver/
Colorado), nasbíral celkem o
3 body více a nemá to lehké
ani v tom, že jeho mladší bratr,
Jack Hughes, se stal jedničkou
letošního draftu a Quinn se snaží nestát jen v jeho stínu, a to se
mu daří skvěle. Sám Kubalík by
také dal přednost jednomu z
mladíků, sice nemají tolik gólů
jako on, zato v kanadském bodování jsou na tom oba o fous
lépe, přestože hrají na rozdíl
od Dominika v obraně. Jediný Čech (Čechoslovák) takto
oceněný byl v roce 1981 Peter
Štastný,
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přerušil tak 31letou nadvládu Kanaďanů na této příčce.
Uvidíme, jak to letos dopadne. Důležitější ale je, jak se po
návratu ke klasickému životu
vzchopí NHL, a zda se vůbec
dohraje. Tak nebo tak, snad to
“Kubaldovi“ klapne a bude se
mu dařit i nadále.

zdroj: media.sport.cz
Kubalík oslavuje další z jeho tref

zdroj: tsn.ca
Při jeho třígólovém večeru proti Tampě

Prokop Konicar KVA

TÝDEN JAZYKŮ
HODINA SLOVENŠTINY S PANÍ PROF. KOBESOVOU
Za námi je nejkratší týden jazyků v historii. V rámci něj se z jedné hodiny angličtiny stala
hodina slovenštiny, jelikož p. profesorka je původem ze Slovenska. Hodina byla tedy celá
ve slovenštině. Rozdělili jsme se do týmů po 3 lidech + 1 porotce, který počítal body. Paní
profesorka nám kladla různé otázky o Slovensku, např. jaké známe sportovce, politiky,
hory a pohoří nebo města a řeky. Nebo jsme třeba zkoušeli překládat různá slovíčka. Potom vždy nestranný porotce spočítal body. Nechci se chlubit, ale náš tým vyhrál :), což
mohlo být i kvůli tomu, že i já mám polovinu rodiny ze Slovenska. A jak byste dopadli vy?
Zkuste si podobný test, který jsem pro Vás připravila.
1. Kdo byl prvním slovenským prezidentem po rozpadu Československa?

4. Který z následujících československých prezidentů byl Slovák?

a) Michal Kováč

a) Antonín Novotný

b) Vladimír Mečiar

b) Gustav Husák

c) Ivan Gašparovič

c) Antonín Zápotocký

2. Vyber slovenské jméno pro
veverku:

5. Jak se jmenuje slavný slovenský
cyklista, který získal zelený dres

a) stromomačka
b) veverička
c) drevokocúr

a) Jan Svorada
b) Peter Sagan
c) Juraj Sagan

3. Jak se jmenuje nejvyšší hora Slovenska s výškou 2 654,4 metrů?

6. Které město bylo centrem slovenského národního povstání?

a) Chopok

a) Bratislava

b) Lomnický štít

b) Banská Bystrica

c) Gerlachovský štít

c) Košice

Správné odpovědi mi můžete poslat na dancikova.ema19@mgo.cz a první 3 si ( jakmile
se vrátíme do školy) můžou zajít pro odměnu :). A nepodvádět, prosím!!!
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Ema Dančíková PA

Bude to dobrý
Vyjdeme z toho s delšími vlasy a pár jich bude
I bílých.
S rukama I domácnostmi svítícími čistotou, ve
starém oblečení.
Se strachem I touhou
vyjít ven.
Se strachem I touhou s
někým se setkat.
Vyjdeme z toho s prázdnými kapsami a plnými
spížemi.
Budeme zase umět
péct chleba a neplýtvat
jídlem.
Budeme is pamatovat,
že lékař a zdravotní sestra is zaslouží větší
Potlesk než fotbalista a
že dobrého učitele displej nenahradí.
A že šít roušky je někdy
víc nežli šaty podle nejnovější módy.
Že technologie je důležitá, dokonce životně,
použije-li se dobře, ale
nebezpečná, když se
myslí jen na vlastní
užitek.
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Anonymní autor

Bude to dobrý
část II.

A že NE vždy je třeba nasednout do auta
nebo letadla a prchat
kdovíkam.
Stačí baťůžek na záda
a zjistit, že u nás je tak
nádherně.
Vyjdeme z toho víc
osamocení, ale s větší
touhou být spolu.
A pochopíme, že život je
krásný - když jsi naživu.
Že jsme kapky v jednom
moři a že život je ten
největší Dar.
A že některé situace
zvládneme jen společně.
Že dobro či zlo často
přichází odkud ho čekáš nejméně.
A při pohledu do zrcadla is řekneme, že
mít bílé vlasy není tak
špatné.
A že být s rodinou je
fajn a péct chléb pro ty
nejbližší nás naplňuje
hrdostí.
Naučíme se vnímat
dech svůj I ostatních, I
malá zakašlání, a dívat
se
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Anonymní autor

Bude to dobrý
část III.

navzájem do očí, abychom ochránili své
milované.
A respektovat druhé a
základní pravidla soužití.
Snad to tak bude.
A možná NE.
Ale chci doufat, že
všechno je možné a že
lze být lepší…
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