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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,
vřele vás vítám u nového vydání našeho školního časopisu. Apríl byl sice jen 1. dubna, ovšem aprílové počasí nás doprovází dodnes. Co již snad vtipem není, je postupné zklidnění
pandemické situace. Nic není vyhráno, ale jsme na dobré cestě a s trochou důslednosti
a optimismu vše zvládneme. Navíc, za chvíli nám to opravdové slunné jaro začne a jarní
příroda nás snad zbaví všech splínů a starostí, které nás mohou trápit.
Tentokrát se můžete dočíst o dění v Turecku, připomenout si některé velikonoční tradice
nebo se nechat inspirovat tipy na výlet po otevření turistických památek.
Literární okénko tvoří recenze na dvě Young Adults knížky, mnohé jistě zaujme popis ideálního učitele, úvaha nad ideálním životním partnerem či bilancování, jaký je vlastně náš
prezident. Najdete zde také pokračování novátorské povídky o detektivovi Holmesovi,
stejně jako text s dalšími úspěchy zpěvačky Olivie Rodrigo. V neposlední řadě nebudou
chybět ani převážně pánská témata – sport a auta.
Přeji vám příjemné čtení jarního vydání eMka a jarní klid na duši.

Valentýna Kovšanová 2.A
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VÝLET NA KARLŠTEJN

V dubnu se otevírají památky a za normálních okolností by nám nic nebránilo navštívit
hrady a zámky. To ale neznamená, že vám nějaký tip dát nemůžu. Mým nejoblíbenějším
hradem je Karlštejn. A víte, že výlet se dá stihnou za jeden den?
Abyste se na hrad dostali, musíte nejprve jet vlakem do Prahy, např. Pendolinem, RegioJetem apod. V Praze přestoupíte na osobní vlak, který vás zaveze přímo na Karlštejn. Vlaky
vyjíždí z 1. nástupiště, kde je socha Sira Nicholase Wintona, kterou byste neměli minout
bez povšimnutí (před začátkem 2. světové války zachránil asi 700 židovských dětí). Když
se budete pozorně dívat z okna, uvidíte hrad Karlštejn už z vlaku.
Nádraží Karlštejn se nachází na železniční trati Plzeň – Praha. Stanice je bezbariérová. Zastavují zde jen osobní vlaky. Budova je zvenčí nádherně vyzdobená, pochází z roku 1862.
Od stanice je to zhruba jeden kilometr k hradu. Cestou k hradu uvidíte nádhernou přírodu,
či řeku Berounku.
Karlštejn je středověký hrad, který se nachází asi 13 kilometrů od Berouna. Hrad nechal
postavit římský císař Karel IV. Stavěl se v letech 1346 – 1365. Kaple svatého kříže byla
dostavěna o dva roky později, respektive v roce 1367. V letech 1887 – 1905 probíhala
přestavba hradu, která měla hradu navrátit gotickou podobu. Přestavba se nepovedla,
např. věž, kterou si z Karlštejna všichni pamatujeme, není gotická. Od roku 1918 je hrad ve
vlastnictví státu. Od roku 1962 je Karlštejn národní kulturní památkou. V současnosti je
Karlštejn jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Na prohlídku hradu se
musíte objednat, protože je turisty hodně vyhledávaný. Na Karlštejně jsou tři prohlídkové
okruhy, císařská rezidence Karla IV., Karlštejnské kaple a vyhlídka z věže. Já jsem hrad
navštívil asi pětkrát, poprvé v roce 2014. Mě na hradu nejvíc zaujala studna. Věděli jste, že
je 78 metrů hluboká?
Ke Karlštejnu se váže pověst, že na Karlštejn nesměly ženy, jak se vyskytuje třeba ve filmu
Noc na Karlštejně. Není však pravdivá. Na hrad ženy mohly, nesměly akorát do některých
prostorů, např. kaple.
Cestou na hrad můžete nakoupit suvenýry, jsou zde obchody, restaurace apod.
Teď během pandemie Covidu 19 doporučuji si aspoň pustit muzikál Noc na Karlštejně,
hrad si tak také prohlédnete. Karlštejn a jeho okolí jsou moc zajímavé a rozhodně ho doporučuji navštívit. :)
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MŮJ VYSNĚNÝ MUŽ

nešní svět v nás prostřednictvím nejrůznějších filmů, seriálků a
knížek nechal vyklíčit překrásnou představu ideálního muže, krásného prince na bílém koni, který nám nasadí střevíček a odveze
nás do svého pohádkového zámku, nebo vysokého a vysportovaného
chlapíka, který jezdí v nejnovější Audině a jeho hodinky jsou pomalu
dražší než Orloj. Možná, že se takoví „týpci“ opravdu někde vyskytují,
ale já po nich pátrat nebudu. Nemám žádné podmínky a pravidla, která
musí nekompromisně splňovat, když už bych ale měla popsat svého vysněného muže, vypadal by asi nějak takto.
Co se týče vzhledu, první co mě asi napadne je vysoká a štíhlá postava, ne však moc vychrtlá. Na barvě vlasů mi pranic nezáleží, ovšem pokud budou přírodní a nebude si na ně plácat žádnou jinou barvu. Velké
a jasné oči, ve kterých při bližším pohledu najdete tisíce třpytících se
jiskřiček, jako na letní noční obloze, a které odráží všechny jeho pocity.
Perleťově bílý, lehce šibalský úsměv, který při pohledu na něj rozechvěje
každou strunku v mém těle a vyvodí smích na mé tváři i v těch nejčernějších okamžicích. Silné ruce velké jako lopaty, které se nezaleknou žádné
práce, zároveň jsou však jemné a láskyplné. Nosí volnější a pohodovější
oblečení, hrozně mu to ale sluší i v obleku. Pro lepší představu bych jej
vzhledově asi tak nějak přirovnala k Brianovi O’ Connerovi z Rychle a
zběsile.
Je odvážný a laskavý, vždy připravený krýt mi záda a ochránit mě před
všemi zloduchy a padouchy, zároveň však za mnou nechodí všude jako
ocásek a není přehnaně žárlivý. Je přívětivý a uctivý ke všem lidem stejně, bez ohledu na jejich povolání či majetek. Když mu omylem číšník
vylije v restauraci vodu do klína nebo přinese smaženého lososa místo
pečeného žraloka, nezačne po něm hulákat a vztekat se, protože ví, že
každý se může někdy splést. Je společenský a otevřený novým věcem,
zároveň si však střeží své soukromí a hlídá si, koho si pustí k tělu. Svým
kamarádům a rodině je vždy ochotný pomoci, nevyhodnotí-li to však
jako zneužívání. Všechno dělá, jak nejlépe může a neodkládá věci na
potom.
Po dlouhém pracovním týdnu si zaskočíme na nějaký pěkný muzikál,
nebo nevytáhneme paty z domu, uvaříme si špagety s pestem, podíváme se na večerníček a potom budeme hrát monopoly až do ranních
hodin. Miluje všechny sporty včetně hokeje, přičemž chodíme fandit našim oblíbeným týmům a křičíme ze všech lidí nejhlasitěji. Můžu mu říct
kdykoliv a cokoliv úplně narovinu a to samé on mně. Nikdy nelže, ani
když se zeptám na jeho názor a ty šaty na mě vypadají opravdu děsně.
Svá tajemství si navzájem střežíme jako ty nejcennější pirátské poklady. Když se mi v práci sype všechno na hlavu a ztrácím pevnou půdu
pod nohama, připraví mi teplou večeři, rozvěsí za mě na sušák vyprané
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ponožky a trička, a potom vyslechne mé útrapy a zanadává se mnou
na všechny ty otravné lidi. Když mé tělo sužují zákeřní bacily a zmítá v
horečkách, uvaří mi zázvorový čaj, skočí do lékárny pro šalvějový sirup
a udělá zábal na krk. Když večer usnu na gauči s knížkou v klíně, odnese
mě do postele a přikryje peřinkou. Akceptuje moje někdy nepovedené
nové recepty, protože ví, že cvičení dělá mistra. Na Valentýna mě nevezme do luxusní restaurace, kde si na svou porci musíte vzít lupu, ale
koupí mi čínské nudle, protože ví, že mi tím udělá tisíckrát větší radost.
Když nám doma dojdou vajíčka a banány, napíše to na nákupní seznam
pověšený na nástěnce v předsíni, aby to pak vzápětí mohl jeden z nás
dokoupit. Ví, kdo to byl Henryk Sienkiewicz, jak hluboký je Mariánských
příkop, nebo jak se počítají kvadratické rovnice. Je to vynikající řidič a
rád v autě poslouchá hudbu a zpívá si. Zpívá si někdy i ve sprše, když se
mu něco hodně povedlo v práci. Na špagety si dává tolik sýra, že se pod
ním nudle úplně ztratí. Čaj ani kávu si nesladí, protože tvrdí, že se tím
pak úplně zničí opravdová chuť. Při cestování se nikdy nechce ubytovat
v hotelu, protože chce poznat opravdovou atmosféru a kulturu místa.
Pod vodou vydrží 2 minuty a 35 vteřin. Klíče nikdy neodkládá na jedno a
to stejné místo, a proto je potom je hledá a rozčiluje se, protože už hrozně moc spěchá. Miluje vůni čerstvě namleté kávy, nově koupené knihy
a deštivých dnů.
Nezáleží mi na tom, jaké bude mít zaměstnání, pokud nějaké mít bude,
ale na druhou stranu v něm nebude trávit den i noc. Nepotřebuji, aby
měl obrovskou vilu s bazénem a mramorovým schodištěm, plnou služebnictva neustále připraveného vyhodit za mě každý posmrkaný kapesník, zároveň však nechci chroupat každý den na večeři tvrdý rohlík s
pomazánkovým máslem z večerky. Pokud bude jeho povolání vyžadovat
cestování, jsem připravená zabalit svůj život do kufru a sedět vedle něj v
letadle i při cestě na konec světa. Pokud to bude profesionální sportovec, budu s ním chodit každé ráno běhat v dešti i ve sněhu, doprovázet
ho a fandit mu na každém zápase či závodě. Když bude muset zmizet
ve dveřích ještě před svítáním, bude mít nachystanou snídani a jídlo v
krabičce na celý den. Jsem prostě a jednoduše připravená stát věrně
po jeho boku za jakýchkoliv okolností, zároveň bych si však to stejné v
určité míře přála i od něj.
Nejdůležitější ze všeho pro mě však je, aby vše kolem ztratilo ostré rysy
vždy, když budeme spolu a aby naše srdíčka bušila společně až do smrti.
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nala jsem člověka hodného obdivu. Znala jsem ho líp, než kdo jiný
mohl. Zrovna seděl támhle. V podniku nebylo žádné volné místo,
kromě jednoho u okna, vedle nevábně vypadajícího muže. V tom
podniku se flákal kdejaký podivín. Tak tam seděl. Musel mít žízeň. Všechno už za tu chvíli vypil. Seděl a pohupoval se na židli s břichem plným
kohoutkové vody. Nic jiného si nikdy v tom podniku nedával. Byl to muž
středního věku, ale nikdy svůj věk neprozrazoval, jenom když vyplňoval
ty papíry na nějaké to vyšetření v nemocnici. Svým věkem ztvrzoval, že
bere na vědomí, že se po té magnetické rezonanci může něco pokazit.
Židle, jakoby se za ty roky, co podnik navštěvoval, přizpůsobila
té postavě, lemovala jeho kostnatou figuru s ostrými rysy zabalenou ve
volném vyžehleném obleku. Ten chlapec, ať jedl, co jedl, kosti mu stejně vylézaly. Nohy krátké, klubaly se z dlouhých nohavic a zavrtávaly se
do prošlápnutých bot velikosti dvaačtyřicáté. Paty, vždy pravidelně do
rytmu kroků sešlapávaly lem vyžehlených kalhot a dělaly ho tak nepěkný, skrčený či plandavý a kolena udávala směr šedým pruhům, které by
měly zdobit jemnou látku nohavic. Kožený pásek škrtil jeho hubený pas
a tím i bílou čtverečkovanou košili, která se snažila z jeho objetí všehovšudy vyváznout. Rozmilé sako šatilo jeho tělo a dodávalo eleganci
celkovému oděvu. Knoflíky ležely a cítily se nevyužité.
Začal si rukou vyklepávat po stole rytmus jakési písně. Prsty mu utíkaly
velice rychle, jako po fantazijním klavíru, jen občas zavadily o ten oprskaný ubrus. Nesnažil se to ani sledovat. Jeho oči šmátraly pohledem
někam víc jinam. Černá uhlíková čočka pulsovala s měnící se intenzitou
světla na zelené duhovce a sledovala dění. Víčka mírně přivřená, snad
ostří. Řasy se, se svalovými škuby, třepotají a chvějí velmi nepříjemně.
Je si toho dost vědom, ale stejně si zase ráno nedal ten hořčík. Obočí
tmavé a husté spočinulo ve tvaru, jaký mu byl dán. Rty jemně otevřené
vydechovaly a zase vdechovaly teplý, špinavý vzduch toho podniku. Zatracená rýma, nos neplnil svou práci, jen občas se pohnul, aby zakusil
své možnosti.
Najednou strnul. Přestal hrát. Promnul si rukou husté, tmavě hnědé vlasy. Občas potřebovaly nenápadně poupravit. Vypadalo to, že se snaží zaslechnout hovor ze zadu z místnosti. Uši mu dokazovaly věrnou
spolupráci, ač ho vždycky v tiché noci děsily svými vysokými pískavými tóny, kterými trpěl. Občas je ale stále přesvědčen, že tajně vysílají
morseův kód. Napínal slechy a zvážněl. Na různých místech vyskočily
vrásky. Klepal si nehty do velkých předních řezáků, bílé nebyly, léky se
na nich poznamenaly. Často si do nich klepal, když přemýšlel. Nikdo to
nechápal, ale on se na to taky nikoho neptal.
Postavil se. Židle se s náhlým pohybem rychle odsunula a zavrzala po
podlaze. Začalo mu tlouct srdce rychleji a rychleji, trochu se mu zachvěly ruce a pocítil chlad. To se mu dělo vždycky, když se do něčeho nejistého měl v plánu pustit. Nikdy nevěděl, jestli je to stres či nervozita nebo
jen vzrušující pocit nadšení, že se něco bude dít. Pro cizí lidi byl stydlivý.
To nesnášel. Nesnášel, když o něm někdo tvrdil, že je stydlivý tichý klou-
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stydlivý. To nesnášel. Nesnášel, když o něm někdo tvrdil, že je stydlivý
tichý klouček. Už od dětství ho to dost žralo. Snažil se to napravit a
dokazovat, že se mýlí, ale pak s tím praštil. Vždyť co je jim po tom. Byl
se sebou spokojený a miloval, když ho lidi nedokázali číst. Dost se za
ty roky změnil. Někdy si myslel, že je jako hlavní hrdina v knize a ostatní
lidi jsou jen kompars, aby tu nebyl sám. Sebevědomí měl dost. Někdy mu utíkalo, ale smích mu ho vždycky přivedl zpátky. Ta jeho tajná
zbraň na všechny situace. Začít se smát, když je ouvej. Hned, co pocítil
známky chladu a ten nejistý pocit co se bude dít – lidi zírají, vytasil ji.
Začal se smát. Hlasitě, příjemně jako když sleduje sitcomy. V podniku
zněl ten jeho smích. Teď se smál ještě víc, protože si sám sobě připadal
směšný. To dělal často, nemohl si pomoct. Po chvíli se začal jen šklebit.
To už procházel uličkou mezi hosty sedícími u stolu. Šel tam dozadu k
rohu, tam, kde byl slyšet hovor. Šklebil se a byl už skoro tam. Musel si
zachovat trochu vážnější tvář, i když dělal, co mohl, aby se zase sám
sobě nezačal smát. Začal být klidný. Pocit chladu ustoupil, smích ho
probodl skrz. Vzpomněl si, proč tu vlastně šel – dobrodružství. Dělal
věci bez rozmyslu a všechno nevšední považoval za dobrodružství.
Sám si ho vytvářel. Lidi si s ním nechtěli hrát. Taky to slovo uměl vyslovit nejlépe. Od něho to znělo jinak, všichni co ho slyšeli, to ví. Měl osobitou schopnost dodávat slovům šmrnc. Sám si některá slova vymýšlel
nebo požíval ty, které se v daném smyslu nehodí a dodal jim tak nový
smysl. Neuvědomoval si to, takový byl. Zrovna jak stál na konci té místnosti, minulému hovoru vstříc, v úšklebku řekl jedno z jeho slov. Nepřemýšlel nad tím. Vypadlo to. Nikdy si nic nepřipravoval. Improvizaci měl
rád. Vždycky říkal: „Chtělo to ven.”
Před ním stál stůl a u něj seděli dva lidé. Hráli stolní hru. V jejich obličejích byla vyrytá velká hádka. To způsobilo ten šrumec a taky skvělou
příležitost k dobrodružství. Tu hru znal – Mars Teraformace, stolní hra
co miloval. Neporazitelný soupeř, se kterým nikdo nechce hrát. Nesnaží se, ač vyhraje. Ten, jehož skóre se do stupně vítězů už nebude počítat, neboť už je otravný. To jsou přezdívky, které si vysloužil. Hrál tu hru
mockrát, byl to velký hráč. Hned co si sedl k tomu stolu u okna, uviděl
ty barevné kostičky ležící na oranžové desce – Mars. To už z nich nespustil oči. Sledoval jejich partii a představoval si, co by udělal líp. Má
taktiku, zvítězí. Věděl, co vyvolalo hádku. Rád sledoval hádky z povzdálí a dělal soudce a nestraníka. Miloval, když měl pravdu a taky ji, podle
něj, vždycky měl. Věděl, že pravda bolí a tím se řídil. Vlastnil plný rukáv
argumentů. Měl jich, jak se říká, kytek po dešti nebo jak říká on, cukru v
čaji. Často se pouštěl do hádek jiných, protože věděl, že všechny spálí.
Ač to nedají na sobě znát, budou na prach. Vyžíval se v tom. Pokaždé
nacházel správná slova. Považoval to za svou schopnost. Uměl to. Využil to tady. U stolu, kde se hrál Mars, hru, kterou miloval. Vysypal rukáv.
Odchází jako vítěz. Vždy odcházel jako vítěz.
A takhle jsem ho znala. Učitele, co vždy pil zelený čaj s mlékem a hroudou cukru. Protože nejlepší učitel, je člověk sám sobě.
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VELIKONOČNÍ PEČENÍ A TRADICE
Velikonoce jsou za rohem a to znamená hodně příprav. Někdo zdobí dům vajíčky a velikonočními
věnci. Já se svou sestrou například ozdobila náš společný pokoj. V Americe je tradiční hledání vajíček a čokoládových zajíčků. Tato tradice je sice zajímavá, ale dnes se společně podíváme na dny a
tradice spojené s Velikonocemi. A aby to nebylo jen povídání o tradicích, tak si ukážeme, jak upéct
velikonočního beránka. Ke každému dni si také řekneme o příslušné tradici.
Jako první tu máme Květnou (Palmovou) neděli.
Tradice: trhají se větvičky jívy, které připomínají palmové listy, kterými se zdobí domácnosti.
Co
udělat: vyzdobit domácnost jarními květy.
Dalším dnem je Modré pondělí. Tento den je počátkem jarního úklidu.
Žluté úterý (šedivé) – pokračuje se v úklidu.
Černá středa (škaredá) je o uklidnění a pečení Jidášů, které se podávají ve čtvrtek ke snídani.
Zelený čtvrtek je o podávání zelených chodů např. špenát kapusta nebo zelí.
Velký pátek je o nepodávání masa a podle pověstí se nemá nic dělat.
Bílá sobota je o pečení beránka a mazance.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) děvčata barví vajíčka na pondělí a chlapci pletou nebo
si chystají pomlázky.
Velikonoční pondělí (červené) chlapci chodí s pomlázkou a děvčata nabízí barvená vajíčka.
Ale aby to nebylo jen o tradicích, tak si dnes ukážeme jak upéct již zmíněné Jidáše.

-100g tuku
-250 ml mléka
-2 vejce
-1 kostka droždí
-hrst rozinek
-balíček vanilkového cukru

Postup: Z vlažného mléka, droždí a lžíce
cukru připravíme kvásek. Ke kvásku přidáme mouku, rozehřátý tuk, cukr a žloutky. Do vypracovaného těsta vhodíme rozinky a necháme kynout. Z těsta uděláme
válečky, které zavineme do uzlu, položíme
na plech a potřeme bílkem. Pečeme 20
minut a před podáním pomažeme medem.
Nechte si chutnat!

-sůl
-med na pomazání
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NÁŠ PREZIDENT

iloš Zeman je bezpochyby jedna z nejkontroverznějších osob
současné politické scény. Má spoustu příznivců, díky kterým
teď pochopitelně funkci prezidenta vykonává, ale zároveň nemálo odpůrců. To však není téma, o kterém je tato slohová práce. V ní
se totiž zaměřím na osobu pana Zemana jako takového.
Pan prezident je postarší pán a na jeho vzhledu to jde rozhodně poznat.
Má šedé až z části bílé vlasy a světle modré oči. Obléká se zpravidla
velmi formálně a nosí tedy oblek s kravatou, aby vypadal alespoň trochu
reprezentativně. Při každém pohledu na něj je však jasně poznat, že na
tom zdravotně není příliš dobře, byť si to nerad přiznává. Například s
chozením už má problém několik let, což dokazuje slavná scéna z ledna
2013, kdy v televizním vysílání spadl ze schodů. Tehdy ho naštěstí zachránilo křeslo.
I přes jeho vysoký věk to však panu Zemanovi stále myslí a rozhodně
jsem daleko od toho, abych řekl, že jde o člověka hloupého. Svou mazanost se vždy snaží využít ve vlastní prospěch, což se mu většinou daří.
Je to člověk poměrně mstivý a rád se naváží do ostatních, ze všeho nejvíc do novinářů. Nebál bych si říct, že je dokonce agresivní jako aligátor.
Nedělá mu problém ani vykládat si ústavu po svém a dělat rozhodnutí,
na která prezident vůbec právo nemá.
Jeho záliby jsou poměrně různorodé. Rád jezdí na Vysočinu, kde využívá svůj oblíbený člun Challenger 300, nebo například pálí červené
trenýrky. Často také pije alkohol, nejradši i nějaký tvrdší, což ale pro
prezidenta z pochopitelných důvodů není úplně vhodné. Není tedy
divu, že v květnu roku 2013 způsobila mediální poprask situace, kdy při
otevírání komory s korunovačními klenoty působil značně opile a musel
se přidržovat stěn, aby udržel stabilitu. Jinak toho o něm moc nevíme,
protože se většinou skrývá v ústraní, až bychom si pomalu mohli myslet, že zmizel z povrchu zemského. Po několika měsících se však vždy
znovu objeví a způsobí něco, o čem se ve společnosti mluví ještě několik týdnů.
Pan Zeman má z mého pohledu daleko k ideálnímu prezidentovi. Jeho
přešlapy a nevhodné chování způsobilo, že už si ani nedokážeme
představit, jak se má tato funkce správně vykonávat. Přesto je tu však
jedna věc, za kterou našemu prezidentovi vděčíme. Díky němu nás teď
totiž zná celý svět.
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NISSAN GT-R

oslední dobou se v automobilovém světě velké oblibě těší Japaneese domestic
market cars, známy spíše jako JDM cars.
Jak už z názvu vyplývá, jedná se auta vyráběná v Japonsku a přizpůsobená japonským
řidičům, a tak nemůžete čekat žádné obry.
Nejdříve trocha zasvěcení do této oblasti.
JDM je chápán spíše jako způsob automobilového života, který bychom mohli charakterizovat nízkými podvozky, tuningy zvenku i
zevnitř a samozřejmě japonskými auty, vyrobenými nejlépe před rokem 2000. Ideální je
pravostranný vůz, který je vyráběn přímo pro
řidiče země vycházejícího slunce. Pokud jde o
značku, jediným kritériem je, aby pocházela z
Japonska, takže Mazda, Toyota, Subaru, Honda a Nissan, o kterém se budeme bavit dnes,
a mnoho dalších. Je to velmi oblíbený styl mezi
mladšími milovníky aut.
Dříve měla tato auta omezení na výkon, který
byl u našich malých vzdálených bratranců snížen na maximálně 280 koní, ale to už naštěstí není věcí současnosti. Avšak auta určená
výhradně pro japonské obyvatele do dnešní
doby nevytáhnete více než na 180 km/h, což
se Vám u aut určených na export nestane.
Úvod už bychom tak nějak měli a můžeme se
přesunout k naší dnešní hlavní hvězdě. Nissan GT-R. Určitě jeden ze známějších a také
oblíbenějších modelů JDM kultury, zejména
potom model Skyline R34, ale o něm později.

Všechno to začalo 1968. Na tokijském autosalonu se představil první model řady GT-R,
a to Skyline. V prodeji jsme ho mohli vidět
o rok později v sedanu, o dva roky později přibylo i kupé s šestiválcem o výkonu 160
koní a náhon na zadní kola. Dostal přezdívku Hakosuka, v překladu krabicovité panoráma a slavil velké úspěchy na závodní trati.
Pak přišla druhá generace, ale kvůli ropné
krizi také rychle odešla.
Největší sláva pak přišla s modelem R32,
při jehož koupi se vám dostal do rukou dvakrát přeplňovaný šestiválec a pohon na
všechna kola. Další v rodové linii následoval model R33 (1995), opět kupé i sedan.
A dostáváme se k nejvěhlasnějšímu modelu.
Nissan Skyline GT-R R34. Pátá generace vyráběná mezi lety 1999 a 2002, kterou proslavil
Paul Walker ve 4. dílu série Rychle a zběsile.
Tento konkrétní modrý Skyline Paula Walkera
byl, stejně jako Lancer EVO VII z druhého dílu,
na prodej v roce 2013 za jeden milion EUR
(cca 27,5 mil. korun). Tento kousek se pyšní
dvakrát přeplňovaným šestiválcem o objemu
2,6 l. Vymačkáte z něj až 534 koní, je to manuál s náhonem na všechna 4 kola a najeto má
pouze 6000 km. Koupí byste tedy získaly nejen velmi ikonickou filmovou rekvizitu, ale také
pořádný kus auta.
Označení GT-R se na pár let vytratilo a vrá-

Nissan Skyline R34
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NISSAN GT-R

první Skyline GT-R

současný Nissan GT-R
se zpět v roce 2007 (u nás až březen 2009),
ale již bez přídomku Skyline. Tento model
se vyrábí dodnes jako dvoudveřové kupé
s výkonem 550 koní, pohonem na všechna čtyři a s motorem Nissan VR 3,8 l V6.
V roce 2019 slavil Nissan GT-R 50. výročí a k
této události vznikla speciální edice 50th Anniversary. Byly provedeny úpravy motoru, snížila se spotřeba a další. Když se budeme bavit
o vzhledu, je asi hlavní výrazný modrý lak Bayside Blue s bílými polepy, který fanouškům
Rychle a zběsile nepochybně udělal radost,
ale v nabídce je také stříbrno-bílé a bílo-červené provedení. V interiéru narazíme na šedé
čalounění, jiný volant a kůží potaženou palubní desku.
Také se stále mluví o nové generaci, u které se
ke zklamání velké části fanoušků GT-R uvažuje
o hybridní verzi, avšak automobilka prohlásila,
že v tom stále není jasno a že to bude záviset
na kvalitě hybridních systémů, které budou
dostupné v rok představení této generace.
Už je známo také ukončení výroby, které je stanoveno na rok 2022. Jako rozloučení plánuje Nissan udělat poslední rozlučkový model Nissan GT-R Final
Edition, které bude jen velmi málo exemplářů a jeho odhadovaná cena i s příplatky pro
Evropu je zatím kolem desíti milionů korun.

Paul Walker a jeho GT-R skyline
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NIKDY NEPUBLIKOVANÝ
PŘÍBĚH SHERLOCKA HOLMESE

„Víš, co je zvláštní, Johne?
Moje mysl je moc pomalá a obyčejná, aby to věděla, Sherlocku. Zkoušel jsem použít metodu dedukce, jak mi vždy radíš, ale na nic jsem nepřišel. Povíš mi to, prosím?
Nuže dobrá, když tak naléháš. Žádný ze zámků není poškozený. Okna jsou v naprostém pořádku.
Nikde nenalezneme známky násilného vloupání. Jak se tedy zloděj dostal dovnitř? Co si myslíš,
Johne?
Mohl se schovat v obchodě před zavřením!
Začátečnická chyba, Johne. Dostal by se dovnitř, ale jak by se pak dostal ven? Klíč od zámku má
vždy pouze majitel. Jsou to drogový dealeři, nevěří nikomu. A dále okna – všechna byla zamčená.
Zloděj je sice mohl vevnitř otevřít, ale zvenku už by je nezavřel. Nějaké další hypotézy?
Tak obchod vykradl jeden ze zaměstnanců.
Klíč od zámku má pouze majitel a dává si na své zboží velký pozor. Ukrást půl kila? Za předpokladu,
že budeš opatrný – žádný problém. Propašovat ven celou zásobu zabalenou v barevných šátcích?
Bůh s tebou, bratře. Napadá tě ještě něco?
Ne, Sherlocku, teď už jsem opravdu bezradný. Naštěstí tu jsi ty, nejlepší detektiv na světě, který
vyřeší každý případ, který mu osud přihraje. Nyní nás svou nezpochybnitelnou genialitou všechny
zachráníš.
Děkuji, Johne, ale toto není čas ani místo na lichotky. Ale máš pravdu, jsem geniální, a proto mi došlo
něco, čeho si zřejmě nikdo nevšiml. Všechny tyto obchody totiž leží přímo nad městskou kanalizací.“ Sehnul se a odhrnul koberec, pod nímž našel to, v co doufal – poklop od kanálu. „Nacházíme se
totiž na ulici, která byla dříve používaná jako silnice, ale po dostavění nové po ní už skoro nikdo nejezdil, a tak se z ní město rozhodlo udělat obchodní čtvrť se stánky. A poklopy od kanálů tu ti lenoši
nechali. Zacpi si nos, Johne, teď to bude smrdět.“ Veškerou sílu soustředil na otevření rezavého
kanálu. S hlasitým zaskřípěním se otvor konečně uvolnil a Sherlockovi se naskytl pohled do černé
prázdnoty. Nutno poznamenat, že pěkně zapáchající prázdnoty.
„Sherlocku, snad tam nechceš vlézt!“ pokračoval Sherlock ve svém rádoby dialogu.
„Ale Johne, oba přeci moc dobře víme, že bych to nebyl já, kdybych tam nevlezl.“ S těmito slovy, a
baterkou v puse, pomalu sešel po rezavém žebříku na úzký chodník kanálu. Vytáhl baterku z úst a
pokusil se osvítit co největší okruh prostorné chodby. Stěny byly kluzké a špinavé, stékala z nich
smradlavá voda, která v propadlých částech chodníku tvořila koupaliště pro krysy a jinou havěť.
Sherlock těžce odolával nutkání slíznout ze stěn všemožné plísně a raději se vydal v protiproudu
najít další vyústění kanálu. Jak už předpokládal, octl se po odšroubování poklopu v druhém vykradeném obchůdku. Přestože by se měl vrátit a oznámit to policii, rozhodl se prozkoumat část kanalizace na vlastní pěst. Po chvíli chůze uviděl na zemi krvavě rudý okvětní lístek růže. Opět si natáhl
gumovou rukavici, s největší opatrností lístek sebral ze země a hodil do plastového sáčku. Když už
se chtěl vrátit se do obchodu, odkud do kanalizace vlezl, najednou uslyšel přibližující se kroky.
Sherlock bleskově vypnul baterku a přitiskl se k ledové stěně. Zvuky se s každým nádechem přibližovali, až uviděl i mihotající se světlo baterky. Ať už ten člověk byl kdokoliv, zřejmě neměl dobré
úmysly, když si pro svou večerní procházku vybral stoku. Nebo to byl údržbář. Sherlock měl v tuto
chvíli dvě možnosti – střetnout se s nezvaným hostem právě teď a tady, či se schovat a překvapit
ho ze zálohy. Jelikož Sherlock miloval překvapení, rozhodl se pro možnost druhou, a tak mu nezbývalo nic jiného, než skočit přímo do zapáchající vody, než ho navždy odhalí přibližující se světlo.

12

Anna Katharina Hinterreiter KVIA

NIKDY NEPUBLIKOVANÝ
PŘÍBĚH SHERLOCKA HOLMESE
POKRAČOVÁNÍ
Neznámý člověk prošel okolo a nevšiml si obrysu hlavy, která sledovala každý jeho pohyb. Sherlock
osobu odhadl na ženu nižší postavy, opálené pleti a blonďatých vlasů, víc však nemohl zjistit, jelikož
byla postava zahalena v tradičním čínském hábitu, na hlavě měla nasazený klobouk a přes ústa zavázaný zelený šátek. Sherlock pomalu šoupal nohami po dnu, aby udržel krok s vzdalující se ženou.
Věděl, kam míří. Jen jeden další obchod se nacházel přímo nad kanalizačním poklopem – a samozřejmě to byl obchod s „šátky“. Když procházející postava osvětlovala okolní zdi, všiml si Sherlock
symbolů, které předtím přehlédl. Znal je však až moc dobře – takhle si drogový dealeři zapisovali,
kolik kilo dostali, a kolik zase prodali. Jak mazané, pomyslel si, postavili obchody tak, aby přes kanalizaci mohli dopravovat zboží.
Postava se zastavila u rezavého žebříku a za nepříjemného skřípání vylezla až nahoru. Bez zaváhání
otevřela poklop a vklouzla do obchodu, který musel před malou chvílí zavřít, jelikož hodiny odbíjely
půl sedmé. Sherlock chvíli počkal, a pak se vynořit z vody a zamířil k žebříku. Snažil se postupovat
jak nejtišeji to šlo, ale přesto žebřík vydával zvuky, z kterých člověka rvalo v uších. Když vystrčil hlavu na povrch, zjistil, že se nachází vedle pokladny. Po záhadné ženě nebyla ani stopa. Ještě jednou
se rozhlédl a pomalu vystoupal po žebříku až do obchodu. Nestihl se ani pořádně nadechnout, a už
skončil přitisknutý k zemi s nožem nebezpečně blízko krční tepny.
„To je problém všech policajtů,“ zavrčel ženský hlas u jeho ucha s velmi španělským přízvukem, „nikdy se nekouknete nahoru.“ Tlačila ho k zemi nepřirozenou silou a Sherlock si pro jednou nevěděl
rady. „Konečně se setkáváme, Sherlocku Holmesi.“
„Vy mně znáte?“ zeptal se Sherlock.
„Ano, a jsem si jistá, že Vy znáte mě. Já jsem Morpheus.“ Samozřejmě, že ji znal. Bratr o ní mluvil
pořád, až na to, že v mužském rodě. Ničila drogové kartely po celém světě, ale to dost nelidským
způsobem – půlku lidí zabila a drogy schovala na utajené místo. Občas se jim podařilo nějaké z míst
najít a drogy odnést, Morpheus však vždy zmizel beze stop. Bože, jsem tak hloupý, že mi to nedošlo
dřív!
Sherlock se chraplavě zasmál, aby vyvedl Morphea z míry. „Mycroft se mi párkrát zmínil. Tuším, že
říkal, že by se mu člověk jako Vy hodil.“
Žena mu přitlačila nůž ke krku silněji. „Nemám zájem o dohodu s Mycroftem Holmesem, Sherlocku.
To Vás mnohem raději zabiju.“
„Fajn. Johne, podej mi mou dýku. Trochu si zatančíme.“ Žena se rozhlédla okolo a Sherlock využil
moment překvapení, aby jí odstrčil a postavil se na nohy. „Takže co dáme? Valčík nebo spíš něco
rychlejšího?“ Provedl ukázkovou piruetu a volnou nohou vyrazil ženě nůž z rukou. Žena naštvaně
zavrčela a chtěla Sherlocka udeřit pěstí do nosu, ten se však vmžiku ohnul, sebral nůž ze země a
vší silou bouchl ženu do spánku. Její bezvládné tělo spadlo na zem, ale Sherlock jí i tak pro jistotu
nasadil pouta.
„Poté jsem rozbil jedno okno, aby se spustil alarm a policisté byli vzápětí tam a odvedli si Morphea
na stanici. A tak jsem za jeden den odhalil drogový kartel i nejobávanějšího nepřítele všech feťáků, zatímco ty jsi tu ležel v bezvědomí. Dobro zvítězilo nad zlem, a tak dále, a tak dále,“ dopověděl
Sherlock svůj příběh.
John si podrážděně promnul bouli na spánku. „Nemusel jsi mě omračoval, stačilo říct, abych s tebou nechodil.“
„Na slova jsem neměl čas. Což mi připomíná, že bych měl zavolat Mycroftovi.“ Zamyšleně složil ruce
do stříšky a položil na ně hlavu.
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NIKDY NEPUBLIKOVANÝ
PŘÍBĚH SHERLOCKA HOLMESE
POKRAČOVÁNÍ
Zaprášené město Londýn už se pomalu ukládalo k spánku, když se Mycroftu Holmesovi rozsvítil telefon. Přijal hovor po prvním zazvonění. „Ano, Sherlocku?“ Přešel k prostornému oknu s výhledem
na upravený trávník. „Asi bych se měl cítit poctěn, když ses mi po dvou měsících rozhodl zavolat.“
„Možná by tě mohlo zajímat, že jsem dneska ve Španělsku zničil zbytky drogového kartelu, který ti
tak dlouho drásal nervy. A zřejmě ti za chvíli přivezou menší dárek, takže pokud nad tvým domem
budou létat armádní vrtulníky, neznamená to, že se tě chce anglická vláda zbavit,“ promluvil sebejistý hlas na druhém konci Londýna.
„Ano, bratříčku, děkuji za tvou neutuchající starost o státní bezpečnost.“ Po těchto slovech hovor
ukončil a otočil se na ženu s rudou růží na klíně, která seděla v křesle a pozorovala ho jestřábím
pohledem. Sherlock neměl tušení, jak blízko jeho dárek je.
Sherlock odložil mobil od ucha a popošel k oknu. Pomalu odhrnul záclonu. Před jejich domem pochodovaly sem a tam dva dvoumetrový potetovaní muži. „Něco je špatně,“ pronesl po chvíli. Prudce
záclonu zatáhl, když se jeden z mužů podíval jeho směrem.
„Jak to myslíš?“ zeptal se John, kterému mozek po otřesu stále ještě úplně nefungoval.
„Neutuchající starost o státní bezpečnost je naše tajné heslo. Něco jako vojenská hesla, akorát se
dá zakomponovat do každodenní konverzace bez toho, aby to znělo moc podezřele.“
John se uchechtnul. „Opravdu?“
„Myslel jsem každodenní Holmesovskou konverzaci.“ Posadil se na gauč, otevřel notebook a začal
zuřivě bušit pěstí do klávesnice. „Ten zatracený krám zas nejede.“
John se šel podívat k oknu, kde před chvílí stál Sherlock. Už pochopil. „A nezapomněl jsi ho zase
zapnout?“
Sherlock si povzdechl. „Samozřejmě.“ Když se obrazovka konečně rozsvítila, objevila se žádost o
aktualizaci. „Ne, nebudu nic aktualizovat, když se mi pod okny prochází dvě gorily. Ne, nechci si
vybrat čas aktualizace. Tak fajn, půlnoc. Spokojený?“ povídal si s počítačem.
John si přisedl k Sherlockovi a naučeným pohybem ruky se ujistil, že si pistol nezapomněl v bistru
naproti. „Co to děláš?“
Do dveří vtrhla paní Hudsonová. „Před domem stojí dva páni a nevypadají, že si přišli popovídat.
Nabídla jsem jim čaj. Chtějí přijít nahoru.“
Sherlock nezvedl oči od počítače a prohodil: „Nemusíte všem nabízet čaj, paní Hudsonová. Pozvi
je dovnitř, Johne, nechci zase kupovat nové dveře.“ Zdola se ozvalo praskání, když jeden z mužů
vrazil ramenem do lakovaného dřeva. „Pozdě.“ Muži beze slova vešli do bytu, zavřeli Sherlockův
notebook a položili na něj svůj vlastní. Na obrazovce se objevila žena, která se až nebezpečně podobala té, kterou Sherlock před několika hodinami zatkl. Místo čínského hábitu byla oblečená do
německého lidového kroje. „Ten je pro mě? Děkuji, už jsem si chtěl pořídit nový.“ Žena na obrazovce
pohybovala rty, ale neozýval se žádný zvuk. „Asi byste si měla zapnout mikrofon.“
Žena se nahnula k obrazovce a snažila se zjistit, jak to udělá. I když Sherlock nedokázal odezírat ze
rtů, poznal, co si zrovna mumlá. „Halo, slyšíte mě?“
Sherlock se znuděně opřel o gauč. „Ano.“
„Výborně. Asi už jste odhadl, kde se nyní nacházím. Nebojte se, o Vašeho bratra je dobře postaráno.“ Pootočila se na kolečkové židli. V rohu místnosti seděl přivázaný Mycroft Holmes. Sherlock
cítil, jak ho přes obrazovku propaluje pohledem a musel se pousmát. Pusu měl přelepenou pevnou
kobercovkou. „Pokud chcete, abych Vašeho bratra na místě nezabila, musíte mi správně zodpovědět tři hádanky. Předpokládám, že to pro velkého génia všech géniů nebude žádný problém.“
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Anna Katharina Hinterreiter KVIA

NIKDY NEPUBLIKOVANÝ
PŘÍBĚH SHERLOCKA HOLMESE
POKRAČOVÁNÍ
„Tři oříšky pro Sherlocka? Možná Vám uniklo, že nejsem Popelka.“
Paní Hudsonová dala ruce v bok a švihla po Sherlockovi pohledem, který by rozbrečel i cihlu. „Sherlocku, jde o Vašeho bratra!“ Mycroft vděčně přikývl.
„Já vím, chci si to užít!“ Všiml si, jak Mycroft vykulil oči. „Tak začneme. Paní Hudsonová chodí do
postele v devět, a když se špatně vyspí, je ještě otravnější než obvykle.“
„Dobrá tedy,“ pronesla žena. „První hádanka zní: zemědělec žije na statku na samotě. Skoro nikdo o
jeho statku neví. Každý večer si statkář počítá své peníze. Jeden večer však zjistí, že má o pět liber
míň. Jak je to možné? Máte tři minuty.“
Sherlock se otočil na Johna. „Johne?“
Pokrčil rameny. „Někdo mu je ukradl?“
Sherlock zavrtěl hlavou. „Kdyby mu je někdo ukradl, vzal by více peněz. A nemůže to být tak jednoduché. Paní Hudsonová?“
„Hm, no, třeba…“
„Jistě, že jsem se ptal.“ Sherlock si přiložil ukazováčky na spánky a zavřel oči. Mysli, mysli, přikázal
sám sobě. Kdyby byl Mycroft vedle něj, vysmál by se jeho hlouposti. Rozluštil by to hned.
„Minuta,“ oznámil hlas z počítače.
Sherlock otevřel oči. „Přepočítal se.“
Žena se přestala otáčet na židli a podívala se Sherlockovi zpříma do očí. „Vaše konečná odpověď?“
Přikývl. „Správně.“ Mycroft vydechl zadržované napětí. „Přejdeme tedy k druhé hádance. Tady nejde o selský rozum, jako spíš o znalosti. Vyjmenujte planety sluneční soustavy ve správném pořadí.
Dvě minuty.“ Vítězoslavně se usmála. „Pokud je vyjmenuje kdokoliv jiný, tak ho mí bodyguardi zastřelí.“
„Ach, jaký to zvrat, už jsem si myslel, že by ho v takovém případě nechali na živu.“ Sherlock se snažil
vystupovat sebejistě, ale popravdě byl nyní v koncích. Po čele mu stékaly kapičky potu. Vesmírná
tělesa byla jeho slabou stránkou. Mycroft si z něho kvůli tomu celé dětství střílel. Teď z jeho pohledu vyčetl, že je smířený se smrtí. Vzpomněl si, jak mu je John kdysi vyjmenovával a pokusil se ve
svém paláci mysli najít roky starou vzpomínku. „Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun.“
Žena přestala znuděně ťukat prsty do opěradla židle. „Jednoduché jako facka. Ale zajímá mě, jak si
poradíte s poslední hádankou: jak je možné, že jste mě večer zatknul, a teď sedím tady, v kanceláři
Vašeho bratra?“ Nad tím si Sherlock lámal hlavu celou dobu. „Pokud si nebudete vědět rady, může
Vám pan Watson pomoct. Minuta.“
Sherlock se s nadějí v očích obrátil na Johna. „Dvojčata,“ pronesl John pevným hlasem.
„Johne, kolikrát ti budu říkat, že to nikdy nejsou dvojčata!“ Vykřikl Sherlock jako smyslů zbavený.
„Výborně, Sherlocku, dvojčata. Přišel jste na to dřív, něž jsem myslela. Berte tuto naši návštěvu jako
přátelské varování. Ještě se uvidíme.“ Žena se zvedla z židle. Notebook i Mycrofta nechala na místě.
Muži taktéž beze slova odešli z bytu.
Sherlock, John i paní Hudsonová se na sebe nevěřícně podívali. „Zřejmě slyšela jen to poslední
slovo,“ řekl Sherlock po chvíli. Mycroft ho úzkostlivě pozoroval s čitelnou prosbou v očích. „Co kdybychom ho tam nechali do rána?“ Všichni tři se naráz rozesmáli a souhlasili, a tak Sherlock zaklapl
počítač. Trvalo jim však ještě hodně dlouho, než se odvážili jít spát.
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Anna Katharina Hinterreiter KVIA

PRVNÍ DOJEM
PODRUHÉ
Olivia Rodrigo a její Deja Vu

Jsem nesmírně ráda, že mohu pokračovat ve chvále a obdivu zpěvačky Olivia Rodrigo. Její debutový singl Driver’s
licence, který se na prvním místě hudebního žebříčku Billboard Hot 100 udržel neskutečných jedenáct týdnů, má
svého nástupce. Je jím píseň Deja Vu, pro který vydala hudební klip 1. dubna 2021.
V této písni Olivia zpívá o jejím vyrovnávání se s neopětovanou láskou, kterou oplakává v Driver’s Licence. Videoklip
je o něco barevnější, jeho děj se odehrává u moře a Olivia
v něm hrdě vystavuje, že opravdu získala řidičský průkaz.
Nicméně, Deja Vu je název, který zpěvačka vybrala kvůli
své fascinaci tímto konceptem, kdy si připadáte, že jste ve
stejné situaci již jednou byli. Ve videu ji postupně nahrazuje
jiná dívka. Jedná se o metaforu, kdy Oliviin bývalý milenec
chodí s novou přítelkyní na stejná místa nebo vypráví stejné
příběhy, jako to dělával kdysi s ní. Proto se ho Olivia textem
písně ptá: „Míváš deja vu, když jsi s ní?“ což se postupně
mění na agresivnější „vím, že míváš deja vu.“
Na písních se mi líbí, jak konkrétní jsou. Vykreslují detaily,
které samozřejmě nemusí být pravdivé, ale vytváří poutavý
příběh. Ten se bude dále rozvíjet, protože s novým klipem
přišla i informace o prvním albu. Jeho vydání je naplánováno na 21. května a má mísit různé hudební žánry – pop, folk
či alternativní rock. Zajímavé je, že má album vyjít týden po
zveřejnění druhé série High School Musical: The Musical:
The Series, tedy serálu, ve kterém účinkuje s Joshuou Bassettem.
Olivia je přesně ten člověk, který mě dokáže nejvíce namotivovat. Dělá to, co má ze všeho nejradši, a tím si získává
celosvětový úspěch a obdiv. Budu trpělivě vyčkávat na její
nové album a pomalu připravovat popcorn a deku ke sledování druhé série Disney seriálu. Doporučuji vám si novou
písničku poslechnout a přeji vám spoustu příjemných hudebních chvil.
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Valentýna Kovšanová 2.A

P

ČERNOBÍLÁ TR
TRÁVA,
FOTBAL, TO JE HRA

ražská Slavia je tento rok jediným českým fotbalovým týmem, který dokázal
postoupit ze základní části Evropské
ligy. Po jejím březnovém vítězství na půdě
Glasgow Rangers ale nabyla celou řadu nových fanoušků i odpůrců.
První utkání osmifinále Evropské ligy mezi
Slavií a Rangers se hrálo v Praze, smírně 1:1.
O týden později byla na programu odveta ve
Skotsku. Tu dovedl k vítězství český celek a
díky dvěma gólům postoupil do čtvrtfinále. Dva zápisy do statistik si zapsal i soupeř,
během 12 minut totiž dokázal posbírat hned
dvě červené karty. Zápas to byl vskutku tvrdý, tedy zejména ze strany Rangers. Důkazem je toho hlavně první z karet červených.
Při souboji o míč v 61. minutě zvedl záložník
Glasgow Kemar Roof svou nohu tak vysoko,
že podrážka jeho kopačky si nehezky potykala s tváří brankáře Ondřeje Koláře. Ten skončil
v nemocnici s 10 stehy, zlomeninou v oblasti
čelní dutiny a s otřesem mozku, i přesto bude
moct chytat nadále, avšak pouze s helmou,
jako Petr Čech.

samotným Kamarou v útrobách stadionu, a to
údajně i před trenérem skotského týmu, bývalým kapitánem anglické reprezentace, Stevenem Gerrardem!
O necelý měsíc později přichází ze strany
UEFA zpráva, neposkytující jediný důkaz o rasismu ze strany českého obránce, ba naopak,
navrhuje obvinění finského fotbalisty za napadení. Vyšetřovací řízení bude postupovat
dál, ale i tak byl Kúdelovi udělen provizorní
trest na 1 zápas (který již byl odehrán, Slavia
remizovala na půdě Arsenalu 1:1 a Kúdela by
se stejně neúčastnil, kvůli zranění). Zajímavé,
že? Bez důkazů, přesto obviněn, „provizorně.”
Tomu se říká presumpce viny, a ta je, jak víme,
vyvrácená ve Všeobecné deklaraci lidských
práv.

Ten nejprobíranější moment utkání, trochu
paradoxně, nastal až na samém konci. Při
jedné ze strkanic si slávista Ondřej Kúdela
zakryl ústa a do ucha černošského Fina Glena Kamary pošeptal větu, jejíž znění dosud
není známo, přestože hýbe fotbalovým světem.
Glen Kamara tvrdí, že od Kúdely slyšel slova,
která by se dala přeložit jako: „Ty zku**ená
opice“. Slávistický obránce toto obvinění
odmítá a stojí si za tím, že soupeři v emocích
našeptal: „Ty zku**enej chlape,“ což by ho
vykroutilo z rasistického nařčení.
Jenže na ostrovech měli jasno. Rasismus, nic
víc než rasismus.
Vůbec se tam neřešil ten, s prominutím,
nechutný zákrok na českého brankáře, ani
zbytek faulů za hranicí slušnosti. A už vůbec
ne obvinění ze strany Slavie, popisující pozápasové pěstní napadení Ondřeje Kúdely
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Svěřenci Jaroslava “Franca” Šilhavého ve
Walesu nepoklekli

Prokop Konicar KVIA

ČERNOBÍLÁ TR
TRÁVA,
FOTBAL, TO JE HRA

Celá situace tak vedla k namrznutí vztahů
mezi Českou republikou a britskými ostrovy.
A když ke konci března přicestovala česká
reprezentace do Walesu, hrálo se o hodně.

Před prvním výkopem měli hráči pokleknout
na trávník a podpořit tak boj proti rasismu, jak
se to ve Velké Británii již přes rok dělá. Jenže
Češi s nelibostí situace okolo Kúdely, zůstali
stát a pouze ukázali na logo „Respect,” vyšité na jejich dresech. A Velšský kameraman u
toho samozřejmě snímal právě slávistického
„hříšníka.”
Velké překvapení přišlo při představení českého trenéra, kdy v grafice stálo namísto Jaroslava Šilhavého, Franco Šilhavý, poukazujíce zřejmě na španělského diktátora Fran

cisca Franca. A co víc, když později během
utkání vrazil velšský útočník Gareth Bale svůj
loket do Kúdelovy tváře, komentátor britské
stanice Sky neotřele poznamenal: „Mnoho
lidí se teď nebude zlobit, když mu dal loktem
do obličeje.”
Wales nakonec udolal Českou republiku 1:0,
ale... možná to byl také jen přehmat v grafice.
A na závěr, pozvánka na odvetný souboj
čtvrtfinále Evropské ligy, které hraje Slavia
Praha napotřetí v Británii. Po vyřazení anglického Leicesteru a skotských Rangers, přivítá v Edenu Arsenal. Zápas plný kvalitního
fotbalu, hvězdných hráčů a možná i nějakého
toho rasismu sledujte 15. dubna na ČT sport!
(snad tento článek nevyjde později)

Rozpor mezi Kúdelou a Kamarou
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Prokop Konicar KVIA

CO SE DĚJE V TURECKU

I

stanbulská smlouva je Úmluva Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího
násilí obecně. Přesně od této smlouvy se
Turecko rozhodlo 20. března 2021 odstoupit
se slovy, že ženy jsou dostatečně chráněny
ústavou, není proto potřeba Úmluvy. Když
jsou ale ženy tak dobře chráněny ústavou,
jak je tedy možné, že v Turecku je o 7 % vyšší
počet týraných žen, než je evropský průměr?
Reakce na odstup Turecka od Istanbulské
smlouvy byla bouřlivá a to nejen ze stran žen.
Část obyvatel s prezidentem výrazně nesouhlasí a dokazují to demonstracemi se slogany typu „Neakceptujme rozhodnutí jednoho
muže“ a „Istanbulská smlouva zachraňuje
životy“. Spousta demonstrantů taky doufá v
pravdu aktivistů za práva žen, kteří tvrdí, že
prezident nemůže legálně odpojit Turecko od
této Úmluvy.
Proč je vlastně taková Úmluva proti domácímu násilí potřeba? Nejrozšířenějším druhem
násilí je rozhodně násilí psychické, které zahrnuje například vydírání, ponižování, vytváření
pocitu viny, jehož počet obětí kvůli současné
pandemické situaci vzrostl o více než 40 %.
Existuje ale také například násilí sexuální, při
kterém je napadena každá třetí žena a každý
desátý muž. Je proto důležité mít zákon, který
bude oběti chránit, a to nejen v této době, kdy
mají před pachatelem minimální šanci útěku,
například do práce, obchodu nebo navštívit
své blízké.
A jak to má vlastně Česká republika s Istanbulskou úmluvou? Už v květnu roku 2016
podepsalo Česko souhlas s touto smlouvou,
avšak ještě zbývá potvrzení Parlamentu, Senátu a podpis samotného prezidenta.
A nakonec bych chtěla říct, že pokud znáte
někoho, kdo je obětí domácího násilí, nebo
jste jím vy sami, nebojte se promluvit, i když
je to opravdu těžké. Úmluva je tu od toho,
aby chránila lidi, a pokud ji někdo nedodržuje, měl by být potrestán.
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Viktorie Lukešová 1.A

PRINCEZNA
POPELA

Takže zase kniha. Tentokrát se jedná o další fantasy
sérii, konkrétně její první díl - Princeznu popela. Knihu jsem si chtěla už dlouho přečíst, ale vždycky se
našlo něco jiného, a tak jsem to odkládala. No, pak
došly knihy, tak jsem ji začala číst. Bylo těžké se odtrhnout. Navíc jsem měla půjčené zbylé dva navazující díly, takže jsem volně pokračovala a celou trilogii
jsem měla dočtenou během asi týdne.
O autorce: Laura Sebastian se narodila v roce 1990
v Miami na jižní Floridě. Vždycky milovala vyprávění
příběhů. Získala bakalářský titul Savannah College
of Art and Design, poté ale zjistila, že radši příběhy
vypráví a píše. A když už nepíše, tak nejspíš čte nebo
peče. Žije v Londýně se dvěma psy Nevillem a Circe. První kniha její nové knižní série, Castles in Their
Bones, vyjde na podzim tohoto roku.

Autor: Laura
Sebastian
Žánr: young adult,
fantasy

K příběhu: Theodosii bylo 6 let, když do Astrey vtrhli nepřátelé a zabili její matku, královnu ohně. Toho
dne nepřišla jen o matku a zemi, ale i o jméno. Byla
posměšně korunována Thorou, princeznou popela
a stala se vězenkyní ve svém vlastním paláci. Celou dobu je ponižována a bičována za každý náznak
vzpoury ze strany jejích poddaných. Císař si myslel,
že ji zlomili, že se vzdala. A ona už se vzdává. Vše se
ale změní, když se v paláci objeví Blaise, její kamarád
z dětství, o kterém si myslela, že je dávno mrtvý. Ten
jí sdělí, že i po smrti vůdce povstání, Ampelia, vzpoura s cílem ji zachránit stále žije. A tak se rozhodne, že
už nebude Thorou, princeznou popela. Nebude se
skrývat a krčit. Bude Theodosií Eirene Houzzarou a
bude bojovat.
Můj názor na knihu: Kniha mě od začátku zaujala, a ačkoli je příběh někdy moc pomalý a utahaný,
autorka to plně vynahrazuje zvraty, převážně mezi
postavami. Nejdřív vypadá, že je to přece padouch,
ale ne, jen byl manipulovaný, ale ne, ne, nebyl... je to
komplikované, a to se mi líbí, protože jinak je příběh
poměrně přímočarý a jednoduchý.
Komu bych knihu doporučila: Snad každému, kdo
má rád fantasy plné magie a kouzel, krutých králů
a královen, neznámých zemí s pohádkovými bohatstvími, epickými bitvami a vlastně vším, co dělá tento žánr mým nejoblíbenějším. A doufám, že i vaším.
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Ema Dančíková SXA

DIVIERGENCE

Tuhle knihu jsem začala číst jen z nutnosti. Byla totiž na
seznamu...jak se tomu říká? Doporučené četby? Myslím,
že ano. Každopádně tato kniha byla jedna z mála titulů,
které mě zaujaly. Takže jsem pochopitelně neměla přehnaně velká očekávání. No, a jak je vám asi jasné, protože
jinak bych tento článek nepsala, jsem byla mile překvapená. Kniha mě hned chytla.
O autorce: Veronica Anne Roth (19. srpna 1988, New York)
je americká spisovatelka a autorka trilogie Divergence.
Po roce studia na Carleton College přešla na známou
Northwestern University, kde se věnovala programu tvůrčího psaní. První díl (Divergenci, pochopitelně :) ) napsala už při studiích na univerzitě, a ještě před dokončením
studií prodala práva na filmové zpracování společnosti
Summit Entertaiment. Za trilogii Divergence dostala ocenění New York Times bestseller, na Goodreads byla nejoblíbenější kniha roku 2011 a v roce 2012 vyhrála soutěž
Nejlepší kniha Young Adult Fantasy & Science Fiction. Je
provdaná za fotografa Nelsona Fitche. Žije v Chicagu.

Autor: Veronica
Anne Roth
Žánr: young adult,
sci-fi,
dobrodružný
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K příběhu: Příběh se odehrává v Chicagu někdy daleko
v budoucnosti. Populace je rozdělena na 5 frakcí podle
nejsilnější povahové vlastnosti. Sečtělí-inteligence, Neohrožení-odvaha, Odevzdaní-nesobeckost, Mírumilovní-klid, Upřímní-poctivost. Každý rok všichni šestnáctiletí
podstoupí zkoušku, která jim napoví, pro kterou frakci
jsou nejvhodnější. Po obdržení výsledků se sami rozhodnou, jestli zůstanou se svojí rodinou nebo se vydají k nové
frakci. Ti, kteří ve své nové frakci nedokončí iniciační proces, se stanou Odpadlíky a budou žít v chudobě na ulici.
Šestnáctiletá Beatrice Priorová se narodila v rodině Odevzdaných. Přijde jí však, že tam nepatří, schází jí ta zásadní vlastnost-nesobeckost. Výsledky její zkoušky jsou
neprůkazné a indikují vlohy hned pro 3 frakce- Odevzdané, Sečtělé a Neohrožené. Její instruktorka ji u zkoušky
varuje, aby o výsledcích nikomu neříkala- díky nim je Divergentní. Beatrice se zmítá v nerozhodnosti- má přejít
do nové frakce, nebo zůstat s rodinou? Nakonec je opustí
a zvolí si Neohrožené. Její bratr Caleb si zvolí Sečtělé.
Instruktor v Neohroženosti, Čtyřka, jim vysvětlí, že ne
všem nově příchozím bude umožněn vstup do frakce.
Jen deset nejlepších bude moct zůstat a zbytek se stane
Odpadlíky. To je neobvyklé, u ostatní frakcí může zůstat
každý, kdo projde iniciačním procesem. Beatrice si změní
jméno na Tris. Snaží se soustředit na trénink, ale postupně zjišťuje, že ve společnosti, která se jeví tak dokonalá,
vzrůstá napětí a odhaluje své temné stránky. Protože Tris
je Divergentní. Tris je jiná. Protože kdo je jiný, znamená
hrozbu. A hrozbu je třeba zničit.

Ema Dančíková SXA

DIVIERGENCE
POKRAČOVÁNÍ

Můj názor na knihu: Sice se říká: Nesuď knihu podle obalu, ale když je obal dobrý... Kniha mě hned zaujala a přečetla jsem ji během 2 dnů. Děj je rychlý a má spád, takže
se od něj člověk nemůže odtrhnout. A celé je to promyšlené do posledního detailu. Navíc jsem zjistila, že existuje
i film, tak nevím, jestli se na něj podívat nebo ne.
Komu bych knihu doporučila: Každému, kdo má rád sci-fi
a vizi dokonalé společnosti, která možná není tak dokonalá, jak se zdá. A taky je tam hodně přestřelek. A napětí. A zrady. Prostě jedná se o typický young adult román,
který bývá přirovnáván k Hunger games. A ty jsem zatím
nečetla, takže nevím, jestli je to pravda nebo ne... ale je to
skvělá kniha.
A na závěr, obsah knihy si do čtenářského deníku neopisujte, zaprvé, kniha není až taak tlustá, navíc stojí za přečtení, a zadruhé, profesor to pozná :) !
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