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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

vítám vás v slavnostním vydání našeho školního časopisu. Díky zájmu pana ředitele jsme
získali možnost vytisknout své nové číslo v profesionálních tiskárnách, což dává našemu
časopisu úplně nový rozměr a možnosti. Této příležitosti si velmi vážíme, naše poctivá
práce se nám tímto vrací. To vše by nebylo možné bez podpory každého z vás, čtenářů
našich řádků. Jako šéfredaktorku mne velmi těší, jak se naše školní tiskovina vyvíjí, a přeji
jí jen to nejlepší. Mezi markantní změny patří určitě vizuální stránka časopisu, za což patří
dík našim vytrvalým grafikům. Dále počet přispěvatelů, školní časopis je kreativním místem opravdu pro každého. A v neposlední řadě samozřejmě forma fyzická, tedy časopis s
vazbou nám dosud nepřístupnou, která mu přidává určitě na čtenářském požitku a komfortu.
Hlavní pilíře jsou samozřejmě samotní žurnalisté, kteří se nebojí projevit svůj názor a své
myšlenky. V nejnovějším čísle probíráme také nejnovější témata. Současná kritická situace na Ukrajině nám není lhostejná, proto se k ní vyjádřilo více studentů často formou úvahy, stejně tak jsme zrekapitulovali charitativní akci pořádanou našimi studenty pod záštitou studentské firmy. Ohlédneme se také zpět na Týden humanitních věd a různorodou
nabídku akcí. Ke stálicím naší školy patří Florbalová liga, kterou se studentskému senátu
podařilo po covidové odluce znovu uspořádat a vést. Několik nadaných autorek se podělilo o své umění tvůrčího psaní. A nesmíme zapomenout na jistoty našeho časopisu, tedy
recenzi nejnovější počítačové hry, hodnocení knížky pro mladé nebo sportovní události.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří při nás stojí v tento velký okamžik, a také všem, kteří
se na této cestě za úspěchem podíleli. Nezbývá mi víc než vás vyzvat, abyste si užili čtení
nového vydání.

Valentýna Kovšanová 3.A
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Stánek pro Ukrajinu
Během Týdne jazyků a humanitních věd jste
ve vestibulu mohli navštívit stánek na pomoc Ukrajině zřízený studentskou firmou
Guima a školním Senátem. K dostání byly po
domácku vyrobené produkty přímo od žáků i
učitelů gymnázia. O přestávkách jste si mohli
koupit pletené náramky a přívěsky, plátěné
tašky, bikolóry v ukrajinských barvách nebo
něco na zub. Zakoupení výrobků nebyla jediná možnost podpory, přispět jste mohli i na
charitu. Součástí stánku byla také nástěnka,
kde studenti mohli a nadále mohou prostřednictvím vzkazů vyjádřit solidaritu.
Abyste se dozvěděli více, vyzpovídali jsme
pro Vás CEO společnosti Guima Kateřinu Václavíkovou ze Septimy B.

Na závěr bychom chtěli poděkovat jak organizátorům stánku, tak všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, a tím pomohli lidem v
nouzi.

Jak vznikl nápad na tuto akci?
,,Byli jsme inspirováni akcí Umění pro Ukrajinu a ve spolupráci s paní profesorkou Moricovou jsme začali tento projekt. Chtěli jsme
dokázat, že i jako studenti můžeme nějak pomoct.“
Splnil tento projekt tvá očekávání?
,,Jsem ráda, že se zapojilo hodně studentů z
různých tříd. I přesto, že jsme jenom studenti,
každý mohl přispět, jak umí.“
Chceš něco vzkázat studentům?
,,Chtěla bych poděkovat všem, kteří si přišli nakoupit i jen tak pokecat. Také těm, kteří
se aktivně zapojili ve stánku. Šlo vidět, že
to studentům nebylo lhostejné. Chtěla bych
vyzvat všechny aktivní a nápadité lidi, aby se
nebáli začít i malými krůčky, protože to bude
vždycky víc než nic. Jsme připravení přesně
takovým lidem nabídnout pomocnou ruku.“
Výdělek z prodejů poputuje vybrané ukrajinské rodině. Největší zájem byl o náramky
a drobné občerstvení v podobě muffinů a
šneků. Celková vybraná částka z necelých
300 prodaných výrobků činí 7010 korun.
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Markéta Kočvarová SPTB
Veronika Sárficzká SPTB
Jan Urbančík SPTB

Týden jazyků

Ostravské muzeum, šachový turnaj, galerie, rodilý
mluvčí…
Náš týden jazyků odstartoval v úterý a to exkurzí
do ostravského muzea. Byli jsme na prohlídce vzniku Ostravy a dostali pracovní list. Vyplnění nám
zabralo asi hodinu a poté jsme se šli na exkurzi s
názvem Retro.
Bylo to zajímavé, byly tam sbírky retro věcí např:
poštovní známky, céčka nebo alkohol.
Ve středu jsme společně s pár dalšími z kvarty či
tercie jeli do Frýdku na krajské kolo šachového
turnaje ve školních družstvech, tým A se umístil
na 3. místě a pokud zažádá o divokou kartu, může
postoupit na mistrovství republiky.
Týden pokračoval v Domě umění výstavou nazvanou Historie Velikonoc. Nejdříve jsme absolvovali
výklad o Velikonocích z biblického hlediska a poté
jsme měli prohlídku.
No a v pátek měla naše skupina rodilého mluvčího
v rámci angličtiny, ačkoliv jsme „jen“ sekunda.
Bylo to moc prima, vůbec jsem nečekala, že mu
budu tolik rozumět a taky to bylo velmi veselé.
Anglický čaj mi chutnal, jelikož si ho téměř denně
dávám. Bavili jsme se o anglickém jídle a bylo to inspirující, mám z toho dobrý pocit a doufám, že s ním
budeme mít ještě hodinu.
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Klára Andilová SB

Exkurze do
Knihovny města Ostravy
Dne 23. 3. jsme v rámci týdne jazyků s naší
třídou primou A vyrazili na exkurzi do ústřední Knihovny města Ostravy, která je 3. největší
veřejnou knihovnou v ČR. Jedná se o hlavní
ostravskou knihovnu, která sídlí v centru města vedle Sýkorova mostu. Exkurzí nás prováděla paní knihovnice a seznámila nás s členěním knihovny na jednotlivá oddělení. Jako
první jsme navštívili oddělení knihovny pro děti
a mládež, které nabízí širokou škálu knih pro
dětské čtenáře. Součástí je také čítárna a studovna. Čtenáři zde mohou využít k vyhledávání také veřejný internet a kopírování. Pořádají
se zde pravidelně tematické lekce a besedy o
knihovnických novinkách, tvořivé dílny a turnaje stolních her. Knihovnice nám vysvětlila rozřazování do kategorií podle věku cílové skupiny a o řazení. Potom jsme měli pár minut čas
se po oddělení podívat. Navštívili jsme sklad,
který není přístupný veřejnosti a nachází se v
něm asi 170 tisíc titulů. Ve skladu jsou knihy,
které se nevejdou do normálních oddělení a
opět řadí se podle ISBN. ISBN je číselný kód
pro jednoznačnou identifikaci na knižním trhu.
A v poslední části exkurze jsme šli do oddělení pro knihovny pro slabozraké a nevidomé.
Zde půjčují namluvené knihy pro zrakově znevýhodněné. Získali jsme zde informace o Braillově písmu, očních vadách a pomůckách pro
nevidomé např. detektor hladinky, čtečka, váhy
se zvukovou odezvou a o způsobech, jak se
audiokniha k slabozrakým a nevidomým dostane. Knihovna nabízí také knihobox, který
vrácení půjčených knih i mimo provozní dobu
knihovny.
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Štěpán Pětvalský PA

DŮL MICHAL
V pondělí, během týdne jazyků, naše třída zamířila spolu s paní profesorkou Navrátilovou,
která nás učí dějepis, a panem profesorem Rašovským, naším třídním, trolejbusem na konečnou v Michálkovicích. Od zastávky jsme šli
asi 10 dlouhých, vyčerpávajících metrů až ke
vchodu do dolu. Samotnou prohlídku vedl pán,
který sám v tomto dole pracoval (sice jen po
dobu dvou týdnů, ale stejně). Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací. Například, že každý horník před šichtou dostal 2-4 litry kávy nebo
čaje, nebo že své oblečení skladovali tak, že ho
navěsili na řetěz s jejich číslem, a ten následně
vytáhli ke stropu. Tak se dalo v jedné místnosti
skladovat více než tisíc pracovních oděvů.
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Také mě zaujalo, že hned vedle místnosti, kde
sídlil lékař, se nacházel pokoj pro mrtvá těla. Být
horníkem bylo holt těžké a k úmrtím docházelo
poměrně často, převážně samozřejmě v samotných začátcích dolu, s léty se bezpečnost zvyšovala. Celkově to byl přínosný výlet a návštěvu
bych určitě doporučila každému Ostravákovi.

Ema Dančíková TA

Svět je hřiště a lidé jsou dětmi
Když jsme byli ještě děti, řešili jsme spory hraním her. Většinou stačilo jen kámen-nůžky-papír, a
bylo jasné, kdo si teď může hrát s lopatkou z pískoviště. Ten, kdo hodil vyšší číslo na kostce, vyhrál
poslední kousek dortu, orel na minci získal míč na začátek hry. Někteří pak ale začali závodit. Tehdy
už nám bylo jasné, že toho rychlého nepředběhneme. Nad toho vyššího nevyskočíme. Toho chytřejšího nepřelstíme. Silnějšího – nepřepereme. Ach, kde jsou ty časy, kdy naším jediným spravedlivým
soudcem byla náhoda.
Dospělí by se nám vysmáli. „Je dětinské řešit spory náhodou.“ Uč se a budeš chytřejší! Cvič! A budeš silnější. Budeš rychlejší než on, budeš krásnější než ona. Dělej! Snaž se víc! Pracuj. Budeš mít
peníze a za peníze si koupíš… lidi. Nepřemýšlej nad tím tolik, víš toho ještě málo. Nebuď drzý na
dospělé! Dospělí vědí líp. Čemu se směješ? I dospělý má právo chybovat! Jsi jen dítě. Tohle nech
na dospělých. Řeší se důležité věci, nech dospělé, ať to vyřeší. Ach bože. Proč jen jsi tak nesamostatný?
Náhodou. Ti dospělí, které nazýváme světovými leadery, řeší spory zbraněmi. Každé dítě na světě
naučili, že nejdůležitější je svoboda a mír. Jen proto, aby nám je hned na to vzali… My byli nedbalí
a nestihli si všimnout, kam až vede trasa toho nekonečného maratonu. Ale teď se zastavme.
Vraťme se zpátky na to pískoviště a sledujme dva velké hrady. Nad nimi stojí v roztrhaných tričkách,
s odřenými koleny třeba… prezidenti! Vladimír Putin panovačně zdvihne svou stále dětinsky tučnou
ručku a zpraží soupeře pohledem. Volodymyr Zelensky přivře víčka a s pevným krokem vzpřímí
hruď i paži naproti. Dvě tlupy malých ušmudlaných kluků se schovávají za nimi a se zatajeným
dechem sledují. Vědí, že nemůžou podvádět. Vědí, že se do toho nemůžou plést. Tenhle spor totiž
neřeší žádní „dospělí“. Řeší jej jejich vyvolení, jejich starší bráškové, dokonale mužní v jejich očích,
protože znají spravedlnost a pravidla pískoviště.
Nastane dlouhá a napjatá chvíle ticha, než se oba vůdci nadechnou, napočítají do tří a vyhrknou
„Teď!“ s určitým signálem rukou. Oba kámen. Ne média, ne bomba, ne vojáci, ne peníze, ne vliv.
Kámen. A pozor! Napřahují se znova!…Oba papír. Oba nůžky. Oba papír. Oba nůžky. Oba kámen.
Znovu, znovu, rychleji, napětí roste a obě mládežnické tlupy už mají nehty ohryzané do krve.
Nelíbí se vám to? Myslíte, že je dětinské řešit spory náhodou?
Je snad lepší řešit je skrze miliony mrtvých, zdevastované životní prostředí nebo vydíráním? Zamyslete se znovu. Pokud vyhraje jeden, zabere celé pískoviště jen pro sebe a svou tlupu. Druhý bude
muset pokorně smeknout a se svou tlupou odejít na jiné pískoviště. Víte, kdyby se ty spory řešily
náhodou namísto atomových bomb, měli bychom stále dostatek pískovišť pro všechny.
Jste napjatí? Sledujte. Po deseti neúspěšných bitvách o území pískoviště se oba kluci dostali do
fáze, kdy myšlenky soupeře odezírali z očí a cítili z pachu potu ve vzduchu. Nemá to smysl, co když
nikdo nevyhraje? No, tak to asi přijde správce pískoviště a prozradí jim, že si můžou jít hrát společně. Jedna tlupa nabídne lopatky, druhá přinese dort, aby nikomu nevyhládlo. Dětinské? Rozumné.
Jen mi prosím nikdo nezkoušejte tvrdit, že takto opravdový svět nefunguje a spory se řešit náhodou
nedají. Náhodou dají. Protože když už chceme být každý jiný a jedinečný, ta jediná věc, která nám
zůstane společná je to, že každý z nás byl dítětem. A že každý si chtěl hrát. Jenže to bylo předtím,
než nás naučili soutěžit (Všimli jste si někdy, jak nebezpečně podobná si jsou slova soutěž a soupeř?).
Vždyť je jaro, tak si pojďme společně dát zmrzlinu. Pak si spolu sedneme k tomu největšímu pískovišti a postavíme hrad, katedrálu, radnici, školu, města a silnice, obce a vesnice. Kdo nechce stavět,
půjde si hrát na klouzačku, nebo se houpat. Pojďme si hrát jako děti a brát svět stejně jednoduše a
s úsměvem. Koneckonců jsme to jen my, kdo ho učinil složitým.
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Anonymní autor

Kari - první pomoc
Před dlouhými deseti lety nenastal pouze mayský
„konec světa,“ ale také konec medailové éry hokeje České republiky. Právě roku 2012 získal tým
Aloise Hadamczika poslední, bronzovou medaili.
Od té doby ticho po pěšině, nikdo další ze jmen
Růžička, Vůjtek, Jandač, Říha či Pešán díru do světa neudělal. Proto dochází k historické změně,
která vzestup tuzemského hokeje jako takového
nezařídí, může ale podepřít a zkvalitnit velmi chabé výsledky na každoročních šampionátech.
Poprvé se totiž národního týmu ujímá zahraniční
trenér, Fin Kari Jalonen. Ač není nijak příbuzensky
spjat s jeho jmenovcem Jukkou Jalonenem, (který
dovedl Finsko již k dvěma titulům mistrů světa a
ke zlaté olympijské medaili) i jeho úspěchy jsou
úctyhodné. Celkem sedmkrát vyhrál finskou ligu,
dvakrát se mu to stejné povedlo ve Švýcarsku a
před osmi lety pomohl českému Lvu Praha k druhému místu v ruské KHL.
Premiéru na české lavičce si Jalonen odbyde v
dubnovém zápasu s Rakouskem, následovaném
Českými hrami v Ostravě, tedy generálkou na letošní mistrovství světa, které se příhodně pro rodáka z Oulu bude konat ve Finsku. „Nechci měnit
identitu českého hokeje, ale budu se snažit přinést něco nového,“ říká Jalonen, jenž si jako jeden
z hlavních cílů vytyčil zisk zlaté medaile. „Nemůžu
nic slíbit, ale všechno je možné,“ uvedl.
Spolu se svými novými asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem podepsal smlouvu
do roku 2024, kdy světový šampionát zavítá po
devíti letech opět do Prahy a Ostravy. Velmi rádi
bychom viděli úspěch této trojice, sáhnout po cizojazyčném trenérovi se přece už vyplatilo našim
sousedům ze Slovenska, Kanaďan Craig Ramsay
vedl v únoru tým při bronzové misi na olympiádě
v Tokiu!
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Jasné ale je, že příchod Jalonena příliš neovlivní
mizernou výchovu mládeže v České republice,
která se už dlouho podílí na pozdějších špatných výkonech A-týmu. Letošním světýlkem ve
vyhaslém krbu je však bezpochyby alespoň David Jiříček, plzeňský obránce vyčkává na blížící
se draft do NHL, ve kterém je mu nejčastěji přisuzována pozice někde kolem sedmého místa.
Pro zajímavost, před deseti lety byl na sedmé
příčce vybrán Kanaďan Matt Dumba, který dnes
platí za špičku mezi defenzivními hokejisty. Jiříček tak bude velmi pravděpodobně prvním
českým hráčem taženým v úvodním kole draftu
NHL od roku 2018, kdy si jako šestého celkově
vytáhli New York Rangers Filipa Zadinu.
Osobně si tedy myslím, že volbou severského
kouče nemá národní tým co ztratit. Ono už se
ani po devátém místě na ZOH není kam hlouběji propadnout, to bychom pak museli začít
prohrávat s týmy jako je Lotyšsko nebo Dánsko,
což naštěstí ještě úplně nehrozí. Jistě, že to nebude žádný “vyprošťovák,“ který by okamžitě
odvázal bídnou kotvu nezdaru, ale naděje na
zlepšení tu je.

Prokop Konicar SXA

Bránili by Češi
svou vlast stejně
jako Ukrajinci ?
Aktuální situace je vážná. Média jsou
přeplněná děsivými záběry okupovaných ukrajinských měst, hladovějících lidí či proslovů ukrajinského
prezidenta Volodymyra Oleksandroviče Zelenského. Státy v blízkosti
Ukrajiny se obávají času, kdy i jim
válka, Putinem nazývaná speciální
vojenská operace, zaklepe na dveře.
A tak spoustu lidí napadá otázka, zda
by Češi bránili svou vlast stejně jako
Ukrajinci.
Věřím, že by se náš národ spojil do
silného celku a svou vlast by bránil
se stejným nasazením, psychickým i
fyzickým, jako ukrajinský lid. Ostatně
již vlna solidarity, při které se sbírkami či pomocí benefičních koncertů
podařilo vybrat
přes 2,7 miliardy
korun ukázala, jak silný náš národ dokáže být, když bude táhnout za jeden
provaz.
Ale zapojili by se do obrany naší země
všichni kromě žen a dětí? Osobně
doufám, že by tomu tak bylo, jenže
vždy se najde určitá část lidí, která by
místo obrany zvolila útěk či schovávání se. A důvody mohou být různé.
Strach, rodinné důvody, politické vyjádření, odpor k válce či fyzická neschopnost.
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Co se týče názorů na vpád ruských
vojsk na Ukrajinu, Češi jsou zpravidla
rozdělení do dvou táborů. Ty, kteří
ruskou invazi odsuzují, a ty, kteří ruskou agresi podporují. Oba dva tábory si silně stojí za svým, pro každou
stranu správným, názorem. Jenže za
klávesnicí a v teple domova je každý hrdina. Co se stane až se válečný
konflikt opravdu přesune až k nám?
Může být názorové rozdělení klíčem
k rozpadu jednotné obrany Česka?
I přes všechny hádky a odlišné názory
si stojím za svým, že by se Češi dokázali spojit v boji proti cizímu agresorovi. Zrovna teď nejsme sice nejjednostnějším státem, čemuž nepřispěla
ani covidová doba, ale i tak jsme silní
a neohrožení jedině spolu a jsme si
toho vědomi.

Anna Přečková 1.A

Father Fura
Když se řekne Plato, nejednomu z nás se nad hlavou rozsvítí žárovička. Tato galerie sídlí v budově bývalého Bauhausu a ukrývá ve svých
útrobách knihovnu, kavárnu a samozřejmě též samotná umělecká
díla. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli do galerie přijít podívat a
zúčastnit se zážitkového programu v angličtině.
Před samotným začátkem programu nás paní přednášející provedla
po celém prostoru galerie, ukázala nám knihovnu a místo, kde se
uchovávají věci, které by většina z nás nazvala odpadem, avšak je
stále možné tyto věci použít na vytvoření nového uměleckého díla.
Po krátké prohlídce galerie nás paní přednášející uvedla do zvláštní
situace velmi připomínající koncept knihy Den Trifidů Johna Wyndhama – po tom, co se celé lidstvo jednu noc dívalo na padající hvězdy, všichni, až na pár jedinců, oslepli. S kusy plátna, které nám znemožňovali cokoliv vidět, jsme museli dojít k tajemnému hlasu, který
nás zavedl až k promítacímu sálu. Po shlédnutí několikaminutového
snímku zobrazujícího svět, kde kromě rostlin nepřežilo nic jiného,
jsme diskutovali o tom, jak bychom se v dané situaci zachovali. Nakonec jsme se rozdělili na skupiny, kdy jedna vyrobila totem, druhá
masky a třetí vymýšlela strategii na přežití. Po prezentaci svých výtvorů a myšlenek jsme si ještě mohli prohlédnout výstavu Když tvrdím, že jsem anarchista, kterou od zbylého prostoru galerie odděluje
klikatící se vysoká bílá stěna a vytváří tak velmi soukromý prostor
plný zajímavých dojmů.
Program byl velmi zábavný a naše třída si ho užila. Takže až někdy
půjdete okolo Plata, rozhodně nezapomeňte zavítat i dovnitř!
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Excursus historicus
V pátek 25.3. se skupinka studentů z 3.A a OKTB vydala na historickou exkurzi s paní profesorkou Bittovou a panem profesorem Gromnicou. Hlavním cílem
naší výpravy bylo poznat prvorepublikovou Ostravu.
Naše bádání jsme započali v Ostravském muzeu (nejstarší světské budově v Ostravě) zhlédnutím několika
krátkých filmů s dobovými ukázkami. Také jsme měli
možnost si prohlédnout každodenní předměty, jako
např. hračky či oblečení. Zaujalo mě, kolik budov v
městském centru pochází právě z dob První republiky: kavárna Elektra, Česká národní banka nebo Galerie výtvarného umění. Ta se stala naší příští zastávkou.
Nejprve jsme si poslechli informace o jejím založení
stavitelem Františkem Jurečkou a prvním ředitelem
Aloisem Sprušilem. Ve své době se jednalo o nejmodernější stavbu v celém regionu. Dodnes je těmto pánům věnována stálá expozice, na kterou jsme se mohli
podívat. Po dlouhém zkoumání jsme se šli občerstvit
do kavárny Sádrový ježek, o které nám vyprávěl sám
její majitel. Kdysi se jednalo o proslulý intelektuální
podnik Orient, který bohužel kvůli nacistické i komunistické vládě mnoho utrpěl. Kavárna však v trochu
modernějším pojetí funguje dodnes a stále se jedná
o podnik pro vybranou společnost – přesvědčily nás
o tom stěny plné knih a skromná sbírka moderního
umění.
Tento výlet mi mnohé dal a měla jsem možnost se dozvědět o věcech, které se třeba v médiích nebo také ve
škole tak často neobjevují.
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Kirby
Dlouholetou sérii Kirby vám
určitě nemusím představovat. Přestože se neřadí mezi
ty úplně nejpopulárnější
značky na konzolích od Nintenda, malá růžová kulička
si dokázala najít spoustu
fanoušků. A nyní, 30 let po
vydání prvního dílu, jsme
se dočkali opravdové revoluce. Kirby and the Forgotten Land je vůbec prvním
velkým titulem z této série,
který je ve 3D.
Když propracovaný příběh
není potřeba
Jeho premisa je opravdu
jednoduchá. Kirby se vinou
trhliny dostane na jinou
planetu, kde se odehrála
jakási apokalypsa, a snaží
se zachránit své kamarády
Waddle Dees. Po stránce
příběhu zde nic složitějšího
nehledejte, protože prakticky jediné události, které se
ve hře stanou, jsou začátek
a konec. Samotné finále mi
ve výsledku přišlo poměrně
zajímavé, ale pokud si potrpíte na propracovaný příběh, tak vás tato hra příliš
neuspokojí.
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Kirby je hlavně o hratelnosti
a u tohoto dílu to platí dvojnásob. Většinu herní doby
strávíte v klasických levelech, které jsou rozloženy v
6 velmi odlišných a hlavně
krásně zpracovaných světech. Musíte porážet různorodé nepřátele, dostat
se na konec a ideálně během toho zachránit skryté
Waddle Dees či splnit různé
výzvy. K boji zde Kirby využívá svou klasickou schopnost, kdy nasaje nepřítele,
aby mohl kopírovat jeho
útoky. A že jich je na výběr
opravdu spousta. Pro nalezení některých secretů sice
občas potřebujete nějakou
specifickou schopnost, ale
jinak v jejich výběru máte
naprostou volnost, a to je
jedna z velkých předností této hry. Povedený level
design navíc napomáhá
celému zážitku a procházet
jednotlivými úrovněmi je
opravdu radost.

Jednotlivé úrovně se ne-

obejdou bez načítacích
obrazovek (ačkoli velmi
krátkých) a když přes některé projdete, už nemusí
být cesty zpět. Občas se mi
tak nechtěně stalo, že jsem
minul secret, protože jsem
myslel, že se k němu ještě
dostanu, ale poté se mi cesta zablokovala. Později ve
hře už jsem se však designu
přizpůsobil a nečinilo mi
to takový problém. O něco
horší už je nepřehlednost
týkající se kamery. Občas
je dění na obrazovce poměrně chaotické a trvalo
mi dobrých pár sekund, než
jsem malého Kirby dokázal
najít.

obrázek

Přece jenom jsem zde ale
našel jeden nedostatek, a
ten se týká nejasné komunikace ze strany hry.

Jan Urbančík SPTB

Kirby
Hra přístupná úplně všem
Zpátky ale k soubojům. Bojování s nepřáteli není příliš
náročné, a to platí i v pozdějších fázích hry, kromě
posledního světa, který mi
po této stránce neskutečně sedl. Nutno říct, že se
obtížnost postupně zvyšuje, ale stále jde o titul, jenž
je naprosto vhodný jak
pro hardcore hráče, kteří si
chtějí trochu oddychnout
od náročnějšího hraní, tak
pro absolutní nehráče.
Ovládání je totiž velice
snadné na pochopení a
pokud by vám i přes velmi nízkou obtížnost dělaly
souboje problém, není nic
jednoduššího než si ji snížit v nastavení. Případně si
můžete zahrát i ve dvou,
protože titul umožňuje lokální kooperaci. Pořád si
stojím za tím, že příliš nízká
obtížnost v prvních světech
je spíš na škodu a přece jenom by mohla být na výběr alespoň jedna úroveň
navíc, ale ve výsledku mi to
celkový dojem hry tolik nezkazilo.
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Trochu větší výzvou jsou
bossové, kteří jsou postupně také čím dál tím těžší na
poražení. Nečekejte žádný
Elden Ring, to opravdu ne,
ale přece jenom vás tito silní nepřátelé občas potrápit
dokážou, což byla vždy příjemná změna po projití relativně triviálních úrovní.

Kirbyho schopnost pohltit
různé předměty a v podstatě se na ně přeměnit je
neskutečně zábavná a přináší do hry potřebnou variabilitu. Vývojáři ho dokázali
využít velmi originálními,
občas až absurdními způsoby. Ale to k této hře zkrátka
patří.

Dále ve hře najdete tzv.
treasure roads, v nichž si
zabojujete proti času. Musíte se totiž dostat do cíle
ve stanoveném limitu a zároveň můžete použít pouze schopnost, jež vám hra
určí. I tento režim jsem si
neuvěřitelně užíval a ukázal se jako skvělý doplněk
klasických levelů. Časové
limity jsou většinou poměrně štědré, tedy alespoň ty
základní. Každá treasure
road má ale ještě bonusový, mnohem kratší časový
limit, a vejít se do něj už je
opravdová výzva.

A ani tady studio HAL Laboratory s obsahem neskončilo. Nad rámec velké
porce úrovní je ve hře ještě
vesnice, do níž se budete v
průběhu hraní často vracet.
Můžete si zde vylepšovat
schopnosti, odpočinout si,
nakupovat předměty, bojovat v aréně a hlavně si
zahrát hromadu miniher, u
nichž můžete klidně strávit
i nižší jednotky hodin. Ať už
si vyberete rybaření, obsluhování zákazníků v bufetu
či něco jiného, můžu vám
zaručit, že se budete dobře
bavit.

Zdaleka největší předností
titulu je však Mouthful mód,
o kterém je už od oznámení
plný internet.

Jan Urbančík SPTB

Kirby
Hudba hodná ocenění
Výborný zážitek navíc ještě umocňuje nesmírně povedený soundtrack. Každá
skladba, jež ve hře zazní, se
mi líbila, a některé jsem si
rád pustil i mimo hraní. Co
mě příliš nepotěšilo, je absence zvuků v cutscénách,
ačkoli chápu, že jde o určité dědictví série. A právě
hudba tyto situace často
zachraňuje.
Po grafické stránce je na
tom hra poměrně solidně,
a to především díky povedenému vizuálnímu stylu,
který si pochopitelně nejvíc
užijete na OLED modelu.

PLUSY:

Zábavné herní mechaniky
Výborný soundtrack
Skvělý level design Velké
množství miniher a jiných
aktivit
Pěkný vizuální styl
Souboje s bossy
Variabilita nepřátel a prostředí
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Anti-aliasing ale není úplně
ideální a i v handheld režimu jsou ostřejší hrany znát.
Výkon Nintenda Switch už
ani zdaleka nedosahuje
dnešních standardů. Ostatně, musíte se smířit s pouhými 30 FPS, ale naštěstí
jsem si na to velice rychle
zvykl a po zhruba hodině
hraní už mi to vůbec nečinilo problém. Snímková
frekvence je navíc stabilní
a propady jsou pouze výjimečné.

Jestli se ale chcete pořádně bavit a užít si různorodé
mechaniky, s Kirbym určitě
neuděláte chybu.

Podtrženo, sečteno, Kirby
and the Forgotten Land
nejenom že naplnil má očekávání, ale dokonce je i nemalým způsobem předčil.
Pokud hledáte hluboký příběh a nějakou větší výzvu,
tohle opravdu není hra pro
vás.

MÍNUSY:

Zpočátku příliš nízká obtížnost
Občas trochu nepřehledné
Nezačištěná grafika

HODNOCENÍ

9/10

Jan Urbančík SPTB

Třídní výlet
na Jarošův statek
Přes týden jazyků jsme s naší třídou navštívili dvě místa: Důl Michal a Jarošův statek ve Studénce. A právě o tomto zvířecím statku jsem se rozhodla napsat článek.
O statku: Původně celá budova sloužila od
roku 1836 pro chov býků, a to knížecím pánům Blücherovým z Wahlstattu, kteří pobývali
na sousedícím zámku. Poté, do roku 1989, používal ke stejnému účelu stavbu státní statek
Bílovec. Po revoluci využívaly komplex všemožné pracovní firmy, při kterých místo začalo pomalu, ale jistě chátrat. Obyvatelé o něm
mluvili jako o černé skládce a patřilo to tehdy k
nejhorším místům Studénky. Nic z toho ale nezměnilo pohled zakladatelů Jarošova statku,
kteří v něm ucítili krásnou atmosféru a viděli
budoucnost. Budovu dostali do pronájmu a po
dlouhé práci s uklízením a mírným bouráním,
postavili první boxy a výběhy pro koně, králíky
a holandské mini kozy. V současné chvíli, pořádá statek příměstské tábory pro děti, akce
pro veřejnost, zájmové kroužky a mnoho dalšího. Jejich cílem je vytvořit místo, kde se lidé
budou cítit šťastní a naučí se přímým kontaktem se zvířaty, porozumět přírodě i sobě samým.
Co se týče našeho výletu: Z Hlavního nádraží v Ostravě, jsme vlakem přijeli do Studénky,
kde jsme kratší, ale zato slunečnou procházkou, došli až ke statku. Zde nás přivítaly dvě
moc sympatické zaměstnantkyně a jejich vítací pejsek Happy. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny, s tím, že jedna se šla podívat a něco
nového se přiučit o koních, ponících, oslících
a kozách. Líbilo se mi, že jsme se nemuseli
jen dívat, ale bylo nám povězeno i o pomůckách na péči o srst těchto zvířat a mohli jsme
si i vyzkoušet o ně starat. Druhá skupinka se
něco dověděla o menších zvířátkách, a to o
králících a morčatech. Opět nám byla zvířátka
svěřena do rukou a dokonce nám byl názorně

15

Klára Strejčková TA

ukázán králíčí sport s názvem králičí hop. Poté
jsme měli delší pauzu na jídlo a odpočinek, při
které jsme si měli odpočinout. Ale nebyli bychom to my, kdybychom si nezačali jako třída
hrát s gumovým frisbee od psa a to nám nedopadlo na střechu místního altánku. Naštěstí
jsme jednoho spolužáka dostali na střechu a
podařilo se nám frisbee i se spolužákem sundat dolů. Akorát pohled a názor zaměstnanců,
mám pocit, se na nás mírně změnil. Po pauze
následovala pro zájemce projížďka na koni a
nebo poníkovi. Pak nastal čas pomalého loučení. Na památku jsme si mohli vybrat placku
s fotkou místních zvířat a mohli vyrazit směr
nástupiště. Vlak jsme stihli (sice jsme byli prvně na jiném nástupišti, ale zvládli jsme to) a v
Ostravě jsme byli rozpuštěni a odebrali se na
obědy a poté domů.
Jsem moc ráda, jak nám krásně vyšlo počasí a celý výlet. Naštěstí nás nebylo přehnaně moc,
abychom dělali daleko větší hluk. Statek se mi líbil, oblíbila jsem si zdejší atmosféru a příjemnou náladu majitelů a všech zaměstnanců. Takhle by měl statek vypadat!
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Výlet do Hodonína
V jarním měsíci březnu se narodil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
No, a proč nenavštívit město Hodonín, v němž
se narodil?
Do Hodonína se dostanete vlakem ze stanice
Ostrava Hlavní nádraží (popř. Ostrava Svinov)
vlaky typu EuroCity, kterými do Hodonína dojedete bez přestupu. Nevadí-li Vám jet s přestupem, nejlepší variantou je tedy využít služby
RegioJet, kterými dojedete do Přerova a zde
přestoupíte na regionální vlak.
Zhruba 2 kilometry od nádraží se nachází Zoo
Hodonín. Je sice maličká, je druhou nejmenší
zoo v ČR, ale má své kouzlo. Mezi zvířaty zde
dominuje hlavně bílý lev jihoafrický nebo tukan
obrovský, známý tropický pták. Od dubna je
zoo otevřena od 9 – 19 hodin.
Pro milovníky nafty a ropy doporučuji navštívit
muzeum nafty a ropy, které se nachází přímo
naproti nádraží. Muzeum je otevřeno po celý
týden. Ve všední dny od 9 – 15 hodin, o víkendu od 13 – 15 hodin. Najdete zde stroje, kterými se ropa těžila, ale také postup těžení ropy.
Pro milovníky minerálů se v areálu muzea nachází sál, ve kterém jsou vystaveny nejrůznější
druhy minerálů.
Od muzea projdete podchodem pod nádražím
a pak půjdete pořád rovně po Národní třídě
směrem k zámečku. Projdete náměstím, na
kterém se nachází krásně vyzdobená radnice s
památníkem obětem padlým v 2. světové válce
a kostel sv. Vavřince. Na samém konci Národní
třídy se nachází zámeček, ve kterém je Muzeum TGM, který se v tomto městě 7. 3. 1850
narodil. Muzeum vykládá o celém jeho životě
- o studiu Masaryka v Čejči, kde se chtěl vyučit
kovářem, i o jeho působení na škole v Brně, ze
které byl málem vyloučen kvůli tomu, že vzal v
hádce na ředitele školy pohrabáč.
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Součástí expozice je i 15 minutový film o Masarykovi. V horní části se nachází aktuální výstavy. Současnou výstavou je nejdražší česká
kniha o TGM vydaná v roce 2018 ke stému výročí od založení Československa. Výstava trvá
do 18. 4. 2022. Muzeum je otevřeno každý den
kromě soboty. Dospělí za vstup do muzea platí
50 Kč, děti a senioři 25 Kč.
Sál Evropa se nachází naproti náměstí, kde
musíte projít průchodem. Sál je součástí Masarykova muzea, s tím, že se zde konají výstavy.
Současná výstava je o hře Tarot. Vstup do sálu
Evropa je v ceně vstupenky do muzea, nebo se
dá koupit i na místě.
Pro milovníky železnice se nachází v Hodoníně
jeden unikát, a to jediná neprovozovaná elektrifikovaná železniční trať, která vede z Hodonína do slovenské Holíče nad Moravou. Má čtyři
kilometry a nachází se na ní tři stanice: Hodonín, Hodonín zastávka a Holíč nad Moravou.
Trať slouží jako výluková trať a jezdí se po ní v
případě rekonstrukce na expresní trati.
Hodonín je krásné město a rozhodně stojí za
navštívení 365 (co 4 roky 366) dní v roce.
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Letošní
Florbalová
Liga
Po mnoha letech se na Matičním opět hraje florbalová liga. Pořadatelem je školní senát, který
zvolil švýcarský způsob. Komunikace v rámci
florbalové ligy probíhá přes aplikaci Teams, kde
jsou kapitáni. Zde se píše rozlosování a volný
čas tělocvičny a kapitáni se poté domluví, kdy se
zápas odehraje. Bude tedy 6 kol, kde každé kolo
bude v měsíci – leden- červen. Do letošní florbalové ligy se zapojily téměř všechny třídy + učitelé
a celkem se účastní 16 týmů.

Co se týká nastavení a regulí, tak se hraje podle
pravidel školního florbalu. Pořadí po dvou kolech
(u některých i po prvním) je zajímavý, myslím si,
že pro primy to je dobrý start, jelikož jsou docela uprostřed tabulky a to 9. z 16. Dále na prvním
místě se drží Kvinta B s 6 body a skórem 22:11
a hned pod nimi Septima A s 5 body a skórem
14:8. Na třetím místě jsou Oktávy a to se 4 body
a skórem 16:11.
Pokud to vezmeme z druhého konce tak tam
nalezneme Sekundy. Na 16. místě je konkrétně
Sekunda B s žádným bodem a skórem 7:15 a
nad nimi Sekunda A taky s žádným bodem, ale
se skórem 15:18. Učitelé se nacházejí uprostřed
tabulky těšně před primány. Jsou 8. z 16. s 3 body
a skórem 11:14. V aktuálním pořadí nemůžeme
brát vážně Sextu A a 2.A což jsou jediné týmy,
které mají teď aktuálně po jednom zápase. V
tabulce je očividně hodně oblíbené číslo 3, jelikož
tolik bodů má z 16 týmů 9 týmů.
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Myslím si, že to bude velice vyrovnané a těším se
na konečné pořadí.
A abych byla trochu konkrétní, tak uvedu jeden
zápas a to 3. kolo primánů s kantory, který jsme
v roli diváka navštívila. Zápas odpískal Dominik
Kalouda.
Sestava primánů byla široká, bylo jich dost, ale
pěkně spolupracovali a střídali se. Sestava kantorů byla podstatně užší. V tomto zápasu hráli:
Tomáš Adamus, který byl v bráně, dále Pavla
Rychtarčíková, Tomáš Pek, Rostislav Gromnica,
David Martinák a Petr Rašovský. Další kolegové
jim přišli fandit

První gól dali naši kantoři a už po první půli vedli
7:1. V druhé půli jim asi pomalu docházel dech.
Konečný stav tohoto zápasu byl 10:3 pro
zástupce pedagogického sboru.

Klára Andilová SB

Young Adult literatura
Co čtou vlastně mladiství? Existuje nějaká literatura přímo pro ně?
Odpověď je jednoduchá. Knihy, ve kterých najde alespoň malý kousek sama sebe každý puberťák,
se skrývají v tajuplné sekci Young Adult literatury.
Již podle názvu je literatura určená pro “mladé dospělé”, tedy pro tu nejnáročnější skupinu čtenářů.
Ano, pro nás mladistvé. Stačí si jen vzpomenou, kolik knih se nám v knihovně či knihkupectví zalíbilo, ale po přečtení pár stránek jsme zjistili, že nás vlastně kniha vůbec nebaví.
A proto se literatura pro „puberťáky” těší velké oblibě. Hlavní hrdinové řeší problémy, se kterými se
snadno ztotožní skoro každý mladistvý. Přátelství, rodina, škola, ale i první láska, neřesti dospívání či
psychické problémy. To vše se dá v Young Adult najít.
Avšak, kdo hledá, najde. A pár knih, které by se nám mohly zamlouvat, doporučila paní profesorka
Ivana Fuxová na své přednášce věnované tomuto tématu. Zazněla jména několika mně známých i
neznámých autorů i jejich děl.
Například Hana Hažíková a její kniha Láskožrout zaměřená na problémy mladé dívky. V Láskožroutovi si najde každý svůj problém. Adopci, křivdy, rebélii, ale také lásku a přátelství. Jak v knize stojí:
„Každý potřebuje vědět, že je milován.”
Z jiného šálku je kniha Lukáše Vavrečky Tesla noir. Historické sci-fi píšící se v roce 1936 se z nudné
historie během chvíle změní na detektivní příběh po nalezení tři mrtvol. I tak se však v knize nachází
mnoho faktů ze života nejen Tesly, ale i dalších vynálezců devatenáctého a dvacátého století.
Pro ty, kteří si při čtení rádi představují, jak se děj odehrává, je skvělou volbou Lobotomík Pavla
Bušty. Chlapec žijící v jakémsi ústavu nás svým vyprávěním nutí si věci domýšlet, což nám dodává
pocit účasti v ději knihy. Zkrátka máme pocit, jako bychom místo Lobotomíka prožívali jeho dobrodružství my.
Tyto i spoustu dalších knih jako Svatá hlava Hany Lehečkové, Tapetář Emy Labudové, Malej NY Přemysla Krejčíka nebo Černooká Anny Musilové, nám doporučila na své přednášce paní profesorka
Ivana Fuxová, která nám umožnila nahlédnout do světa Young Adult literatury zase o něco více.
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Anna Přečková 1.A

Dívka, had, trn
O autorce: Melissa Bashardoust vystudovala angličtinu na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde objevila
lásku k tvůrčímu psaní a hlavně pohádkám. V současné době žije v jižní Kalifornii s kočkou jménem Alice a
více výtisky knih Jany Eyrové, než by pravděpodobně
potřebovala. Kromě této knihy napsala i Girls Made of
Snow and Glass, což je převyprávění Sněhurky.
Mimochodem, kniha je inspirována známou pohádkou Růženky a navíc příběhem Rapacciniho dcera.
Jedná se o krátkou gotickou od Nathaniela Hawthorna z roku 1844. Děj sleduje Giovana Rapacciniho, italského lékaře, který má zahradu jedovatých rostlin.
Jeho dcera se o ni stará tak dlouho, dokud se nestane k
oněm jedům imunní. Během toho se stane jedovatou
ostatním. Tradiční příběh o jedovaté panně můžeme
vysledovat až do starověké Indie, odkud Hawthorne
převzal nápad na svá díla.

Žánr: fantasy, historický, young adult
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K příběhu: Sorája je prokletá. V její krvi koluje jed, který způsobuje, že kohokoli se dotkne, ten zemře. Musí
proto žít v ústraní, daleko od své rodiny. Útočištěm
jsou jí jen zahrady, které jí poskytují aspoň nějaký náznak svobody. Na rozdíl od lidí a zvířat se rostlin může
dotýkat normálně, nic se jim nestane. Brzy se má také
konat svatba Sorájina bratra Sorúše, který je šáhem
(příběh se odehrává ve starověké Persii, šáh je obdobou krále). Jeho svatba tak bude velkou událostí, a do
paláce se sjede celá země. Přijedou i azatani, elitní šáhovi bojovníci. Stát se azatanem je velká čest, je to titul, který se spíše dědí z generace na generaci. Nově se
však mezi ně dostal i mladý muž, který zachránil šáha
před daévou, démonem z podsvětí. Ten se jako jediný Soráji nebojí, a je ochotný jí pomoci kletbu zlomit.
Ironicky, jediný, kdo ví, jak její prokletí zrušit, je onen
démon, který je nyní vězněn ve sklepení. Sorája je tak
na pochybách. A když pak její činy mají nenávratné
následky, začíná si klást otázku - je stále člověk nebo
už monstrum?

Ema Dančíková TA

Automobilky letem světem

Fiat Multipla

Fiat Multipla. Po této frázi většinou
následuje plno smíchu a možná v některých případech i nadávek a všichni víme
proč. Díky svému originálnímu vzhledu si
vysloužil tento model Fiatu velkou pozornost a kontroverzi. Některým se líbí, někteří v ní vidí dvě auta rozříznutá a slepená
k sobě. V tomto článku si tedy tento model
rozebereme a zhodnotíme.
Výroba této kuriozitky probíhala mezi lety
1998 a 2010. Nejdříve si řekneme pár
obecných faktů a parametrů. Na výběr je
ze 3 motorů: benzín (102 HP s max. rychlostí 170 km/h), benzín + plyn (102 HP
s max. rychlostí 168 km/h) a turbodiesel
(118 HP s max. rychlostí 178 km/h). Nezpochybnitelnou výhodu je určitě prostorný
interiér a 6 sedadel po dvou řadách, což je
velmi ocenitelné pro rodiny, zvlášť pro ty se
3 a více dětmi. Spotřeba není nějak závratná (8,6 l/100 km), takže určitě nešlápneme
vedle s frází ,,za málo peněz hodně muziky“.
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Pokud byste se zajímali o bezpečnost auta,
tak v nárazových testech EURO-NCAP
obdržela Multipla 3 hvězdičky z 5.
V roce 2004 se vzhledově legendární
karoserie dočkala renovace.
Ať už byste to čekali nebo ne, Fiat Multipla
za svou éru dostal hned několik ocenění. V
roce 1999 vyhrál ocenění ,,Car of the Year“
ve velmi populárním pořadu Top Gear. V
letech 2001–2004 byl tento automobil
zvolen jako nejlepší rodinný vůz v časopise
Top Car Magazine. Avšak ocenění nejsou
jenom ta dobrá a zrovna Multipla se v roce
2002 dočkala tzv. Zlaté Maliny mezi auty,
tedy UCEM (Ugliest Car Ever Made).
A ještě malá zajímavost na závěr. Naše
ošklivé, ale prostorné káčátko bylo v roce
1999 vystaveno v Museum of Modern Art
(MOMA) v New Yorku na výstavě „Different Roads – Automobilex for Next Century“ jako ukázka výjimečného designu.

Veronika Sárficzká SPTB
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