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DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Jako každý rok se na naší
škole konal v prosinci den
otevřených dveří. Jsou to
tři hodiny, kdy na našem
gymnáziu vítáme zájemce o
studium, jejich rodiče a
kamarády.

Především bych chtěla
vyzdvihnout organizaci a
nadšení studentů, kteří se
na této akci podílí. Někteří
předvádí různorodé
chemické pokusy, jiní
vysvětlují rozličné fyzikální
zákony a principy, kterým
často sama nerozumím.
Samozřejmě k tomu, aby
to na dni otevřených dveří
fungovalo, je třeba mnoho
dalších, např. v jazykových
učebnách, v biologické
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laboratoři či posluchárně, zástupců
mimoškolních kroužků a
zapomenout nesmím ani na nás samotné průvodce. Na závěr je třeba
zmínit, že to není jediný den, kdy své
dveře otevíráme, ještě nás to jednou
čeká v lednu 21.

Julie Petra Svatošová KVA

PRVNÍ PŮLROK NA MGO
ANEB SHRNUTÍ S POMOCÍ “TROŠKY“ MATEMATIKY

Začneme zápisem:
Můj prvotní dojem ze školy je velmi jednoznačný: Super . 10
Moje dojmy jsou teď jako složitější rovnice: Super . (10 - k + u1 + u2 )

Pokračujeme výpočtem:
Super . 10 = ?
Super . 10 = Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ------------Super . ( 10 - k + u1 + u2 ) = ?
k = kolektiv u1 = učení

k=?

u2 =učitelé

u1= ? u2= ?
k=4

učení = 5

učitelé = 6

Super . ( 10 - k + u1 + u2 ) = Super . ( 10 - 4 + 5 + 6 ) = Super. 17 = Super Super
Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super
Super Super

A odpověď:
Na začátku se mi škola moc líbila, ale teď se mi líbí ještě mnohem víc. I když, samozřejmě, nelíbí se mi tady úplně všechno, například kolektiv. Naše třída je prostě hrozně
hlučná. Navíc, věděli jste, že jsme asi nejčastěji přesazovaná třída na škole ( od září do
prosince nás přesadili TŘIKRÁT )?
Učení je kupodivu fajn, no a učitelé jsou taky v pohodě, podle mě lepší než na základní
škole.
Můj celkový dojem je snad ještě lepší než na začátku roku.

No a na závěr, přichází závěr :-)
Takže škola je moc fajn a na konci roku ji zase zhodnotím, a možná to bude ještě lepší!
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Ema Dančíková PA

MGR. ROMANA
NAVRÁTILOVÁ

Tento školní rok náš
učitelský sbor doplnila nová
profesorka Mgr. Romana
Navrátilová. Téměř ihned po
svém příchodu se stala na
našem gymnáziu velmi diskutovanou profesorkou, ale
to snad každý nově
příchozí učitel. Tato učitelka
k nám přišla z Bezpečnostně
právní akademie Ostrava. Na
našem gymnáziu učí český
jazyk a dějepis, najdeme ji
v nultém patře v kabinetu
naproti školní knihovny a na
konzultační hodiny k ní
mohou studenti přijít v
pondělí od 14:10 do 14:50.
Zatím je na naší škole
pouze měsíc, ale jak sama
říká: „studenti jsou milí a
hodní“ a z hlediska učení
má s námi zatím jen dobrou
zkušenost.
Také jsem se dozvěděla, že
se jí na Matičním gymnáziu velice líbí, a to po všech
stránkách. Nejvíce ji zaujaly
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mimoškolní aktivity
(kroužky), které naše
gymnázium svým studentům
nabízí a nejsou běžné na
jiných školách.
V rámci rozhovoru jsme také
narazily na kauzu, jež je nejen v poslední době řešena, a to učení moderních
dějin v hodinách dějepisu.
Podle paní profesorky
Navrátilové je jen dobře, že
se historikové a učitelé
dějepisu snaží vzbudit v
mladé generaci zájem o
moderní dějiny, které ne každý dobře ovládá. Plně souhlasí s názorem, že je nutné
pozměnit výuku dějepisu
tak, aby bylo moderním dějinám ve vyučování věnováno
více času kvůli nedostatečnému probrání této látky.
Z celého rozhovoru mám
velmi příjemný dojem, paní
učitelka Navrátilová si naši
školu oblíbila a i studenty v
ní.
Julie Petra Svatošová KVA

„SLOW, SLOW
QUICK, QUICK“
Loni nás v zářijové hodině vyrušili tanečníci
s nabídkou tanečních kurzů pro celou třídu.
Kurzy se totiž rezervují rok předem a překvapivě do toho většina třídy šla a dokonce, samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, mnozí si
to letos vážně užili! Všechny lekce jsme měli v
pátek, od 19:15 v Klubu ALFA (kousek za konzervatoře) a probíhaly vždy stejně (hodina
tance, přestávka, 2. hodina tance).
O první lekci jsme se bavili minimálně celé
dva týdny předem, půlka holek vynervovaných z představy, že na ně nezbude partner
a nebudou mít s kým tančit a ta druhá, že
se na těch podpatcích zabijí. Nic z toho se
nestalo, troufám si říct, že to všichni přežili ve
zdraví a, i když holek bylo početně více než
kluků, každá nakonec měla s kým tančit, i
když měla třeba partnera z řad absolventů.
Pokud jsme si my holky myslely, že to moc
řešíme a jsme zbytečně nervózní, tak jedna z věcí, co jsem zjistila je, že kluci to měli
naprosto stejně, ne-li ještě hůř! Na začátku
jsme všichni vypadali dost nervózně, a že
bychom nejradši utekli, nikdo neznal nikoho,
kromě své třídy, a všichni se drželi ve svých
skupinkách, a právě tady šlo za ty týdny
hezky vidět, jak už se všichni tak navzájem
seznamujeme a bavíme se i mezi sebou. A
ani o vtipné příhody u nás nebyla nouze, třeba když můj taneční partner omylem začal
přejmenovávat tance, z foxtrotu byl najednou firefox a z jivu něco, co pro korektnost
nemůžu ani napsat. Nebo nekonečné proudy omluv z obou stran, když jsme si navzájem
pošlapali nohy. Ty šlo slyšet snad odevšad!
Mě samotnou dva dny před první lekcí propustili z nemocnice po operaci kolena a do
poslední minuty jsem nevěděla, jestli vůbec
budu schopna to uchodit, natož pak utančit.
K mému (a všech ostatních) překvapení,
jsem již na konci první lekce skákala polku
(taky mě pak bolely nožičky jak …, ale v tu
chvíli se to zdálo jako dobrý nápad).
Za partnera jsem celých deset lekcí měla
jednoho kluka z Hladnova,
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a i když byl asi o hlavu a půl vyšší než já na
podpatcích, tak si troufám říct, že ke konci
nám to už docela spolu šlo. Nakonec jsme i
tu zvedačku dokázali!
Prodloužené večery (půlkolona a kolona)
jsme měli oba v sobotu v domě kultury, a i
když já sama tam neměla nikdy žádného
hosta, většina si přivedla aspoň někoho z
rodiny. Jsou to hezké zážitky a celé mě to
moc bavilo, jen vymýšlení dárků pro partnera byl vážně horor! Jako promiňte, ale kde
mám vzít fantazii na to, vymyslet dárek klukovi, kterého znám sotva pár týdnů? Jako
holka jsem se vyžívala ve výběru šatů a bot
a na závěrečné lekci jsem si užívala každý
krok v těch třpytivých šatech až po zem v
princeznovském stylu. Během večera jsme
se zúčastnili i několika her her pro pobavení
diváků, což byla občas docela sranda (když
je ten naproti vám o hodně vyšší, tak se vám
pomeranč mezi čely nepovede udržet moc
dlouho...). Naše pozvání přijalo i pár členů
učitelského sboru, tak snad i ti si to dostatečně užili!
Sama za sebe musím tedy taneční hodnotit
jedině kladně, a všem, kteří stále váháte, jestli
se do tanečních někdy přihlásit, chci jen říct,
ať do toho jdete. Buď vás to chytne, bude
vás to vážně bavit a budete pokračovat dál
(tak jako já), nebo toho můžete po těch deseti lekcích nechat. Každopádně vám to dá
něco do života (kdyby už nic po té pohybové stránce, tak aspoň nová přátelství).

Eva Maléřová SXA

MAREK VIDLIČKA
interview

Víte, jestli je rytíř ve filmu schopen se
pohybovat v brnění a být v něm skutečně obratný? Brnění má svou nemalou
hmotnost! Napadlo by vás, jak se dá
brnění z 15. století vyrobit dnes?
Vítám vás u již druhého rozhovoru s
Markem Vidličkou, studentem 3.A. Odpovědi na tyto otázky má v malíčku a k
tomu zná spoustu záhad a faktů z doby
středověku.

Od dětství se Marek toužil aspoň
na chvíli stát rytířem. Nejdříve mu
rodiče při prohlídkách hradů kupovali dětské zbroje, sám si je doma
vyráběl ze dřeva nebo nebo papíru.
V té době neměl tušení, že by mohl
vyrábět brnění na zakázku a my je
můžeme vidět ve filmech. Marek
si ověřil, že pokud byla možná ruční výroba brnění v minulosti, je to
možné i dnes. K tomu vyrábí i kované růže, i současné osobní kovové
dekorace. Máte-li zájem, kontaktujte
ho bez váhání.
Podrobnější informace o výrobě už
druhého kompletního brnění a i další
zajímavé zkušenosti, které s Markovým koníčkem souvisí, jsem pro
vás získala v následujícím rozhovoru
přímo od něj:
„Jak se změnily Tvé postupy výroby od
minulého brnění?“
První brnění bylo z půl milimetrového
plechu a bylo doslova ohýbané na koleni. Nebylo vůbec kované. To druhé brnění je z jednoho a půl milimetru hrubého
plechu, a to už je kované na hřebech.
Vypadá to lépe díky zpracování 3D
modelu.
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„Dá se tedy říct, že ve zlepšeném druhém
brnění se dá lépe pohybovat?“
Ano, je pohyblivější a hezčí.
„Pracoval jsi na tomto brnění sám? Nebo Ti
opět pomáhal dědeček?“
Tentokrát jsem už na něm pracoval sám,
děda mi byl případně k ruce, když jsem
potřeboval něco přidržet.
„Co všechno včetně vlastní domácí pece
potřebuješ?“
Nejedno kladívko, to je základ. Každé má svou speciální hlavici a k tomu
člověk potřebuje způsob k rozehřátí
plechu a určitě i kovadlinu. Ke kovadlině
patří různé hlavice, na kterých se tvarují
odlišné součásti a nebo prohloubeniny,
tvarem připomínají misky. Také potřebuji tvar, který z toho plechu vyřežu, tím
pádem si nepomůžu bez pily.
„Je pravda, že by děvče s velkou pravděpodobností nebylo schopné potřebné fyzické
síly při výrobě?“
O velkou fyzickou sílu ani nejde. Nejde
spíš o to, nedat do plechu jednu silnou
ránu, ale dvacet malých, ať to není jedna hluboká rýha. Je důležité, aby plech
byl co nejméně poškozený na konci,
aby byl co nejhladší po zpracování. Při
leštění se pak totiž nemusí ubírat tolik
přebytečného materiálu, aby se zakryly
veškeré promáčkliny.
„Jak dlouho Ti výroba brnění trvá?“
Trvala by mi asi měsíc, kdybych nad tím
intenzivně pracoval hned po návratu ze
školy. Já jsem ho vyráběl pět měsíců a
to jen proto, že jsem začal jednou, na
chvíli skončil, párkrát se mi nechtělo.
Člověk prostě musí mít chuť. Jde to pak
rychle, když se člověk snaží.

Klára Vinkárková 3.A

MAREK VIDLIČKA

interview

„Které historické období bylo inspirací pro
tohle brnění?“

„Kde se vidíš se svou dovedností za pár
let?“

Přelom 14. a 15. století, spíš začátek
15. století. Jedná se o jezdeckou zbroj.
Přechod století se pozná na počtu dílků,
víc dílků je na mladším brnění. Každé
brnění mělo postupem času větší pohyblivost díky většímu počtu dílků, dalo se
v něm lépe pohybovat.
Tato jezdecká zbroj nepotřebuje stejnou pohyblivost obou rukou. Brnění levé
ruky má větší díly, protože v ní rytíři
stačilo držet pouze třmen od koně, do
levé ruky dostával větší rány a proto je
u ní zesílený ramenní díl ještě jedním
přidaným plechem. Brnění pravé ruka
je trochu volnější, má menší loketní
chrániče, aby se dalo lépe manipulovat
mečem.

Po škole si chci doplnit znalosti a stát
se oficiálně uměleckým kovářem. Chci,
abych si tento koníček uchoval a ve
volném čase budu rád vyrábět věci na
zakázku jako třeba zbraně a zbroje.
Jednou bych chtěl vyrobit takovou zbroj,
která by měla hodnotu až 100.000 Kč.

„Ze Tvé přednášky ve škole jsme se dozvěděli, že ve filmech jsou rytíři ve zbroji
neobratní. Řekl bys nám k tomu více?“
V každém filmu je to většinou uděláno
špatně. Obvykle je zvýrazněno, že rytíř
není schopný sám nasednout na koně,
někdo ho zvedá. Jakmile spadne z koně
na zem, už se nezvedne. To je hloupost.
Celkově špatná pohyblivost rytířů ve
filmech je proto, že mají špatně udělané
brnění. Ten, kdo pro film brnění vyráběl,
nedostal zřejmě dobře zaplaceno.
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Klára Vinkárková 3.A

GRETA THUNBERG

Greta Thunberg je jméno, které
dnes snad už nikomu není cizí.
Jméno opředené nepřeberným
množstvím kontroverzí. Jméno, s
nímž se pojí naděje i nenávist. Z
útržků, které slýcháváme v médiích si jen těžko dokážeme utvořit
ucelenou představu o člověku
s tak bohatou biografií, jako je
právě Greta Thunberg. Pokusím se
tedy čtenářům eMka přiblížit tuto
významnou osobnost 21. století.
Jen málokomu se podaří v tak
nízkém věku získat tak velký počet
obdivovatelů i odpůrců. Zvláště
pak v politické sféře se s osobnostmi mladšími 18 let setkáváme
skutečně jen zřídkakdy. Greta
Thunberg začátkem ledna oslavila teprve své 17. narozeniny a
zná ji téměř celý svět. Narodila
se ve Švédsku do herecké rodiny
s bohatou tradicí. Zajímavostí je,
že její předek Svante Arrhenius
vypočítal jako první skleníkový
efekt oxidu uhličitého a získal za
to Nobelovu cenu. Již od dětství
projevovala velký zájem o klimatickou změnu. V 11 letech kvůli
tomu prý dokonce přestala mluvit, což trochu naznačuje nějakou
duševní poruchu. Gretiny duševní
nemoci souvisí s jejími aktivitami
více, než se může zdát. Greta trpí
Aspergerovým syndromem, známou poruchou autistického spektra, která se vyznačuje nadprůměrnou inteligencí, ale také potížemi
v komunikaci. Další nemocí je tzv.
OCD – obsedantně kompulzivní
porucha, se kterou je spojena
nutkavá potřeba ke konání určité
činnosti. Většinou pravidelné. Je to
jako když Sheldon Cooper pokaždé musí zaklepat třikrát na dveře
nebo má strach z bakterií. Třetí a
nejvzácnější z Gretiných duševních
nemocí je tzv. selektivní mutismus. Člověk trpící selektivním
mutismem většinou mluví pouze
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s rodinou a nejbližšími. A sama
Greta řekla, že své projevy
týkající se klimatické změny,
o kterých ještě budu mluvit,
„jsou jedny ze situací, kdy mluvit musí.“ Říká také: „Cítím, že
umírám zevnitř, pokud neprotestuji.“ Kvůli svým nemocem,
ale taky díky svým názorům,
významně ovlivnila svoji rodinu. Rodiče ji plně podporují
v jejích aktivitách a díky ní se
stali vegany a přestali létat
letadlem, aby tak přispěli ke
snížení uhlíkové stopy. Tím se
dostávám ke kapitole, které
Gréta obětuje osobní život i
školní docházku. Už od roku
2018 aktivně bojuje za klima a
prosí za změnu přístupu světových vlád k otázkám klimatu. Říká, že pokud neučiníme
potřebné kroky, nastane neodvratně konec civilizace tak, jak
ji známe.
Všechno to začalo v září roku
2018, kdy Greta s cedulí, na
které stálo: „Skolstrejk för
klimatet“ tzn. ,,školní stávka
pro klima“ protestovala každý
den před švédským parlamentem až do voleb 9. září. Žádala
švédskou vládu, aby šla, jako
hlava bohatého, ekologicky
přemýšlejícího evropského
státu, příkladem celému světu
a snížila emise uhlíku podle
Pařížské dohody. Dalším prostředkem jejího protestu byly
letáky, na kterých bylo napsáno „Dělám to proto, že vy
dospělí opomíjíte mou budoucnost.“ Tuto větu Greta použila
v obměněné formě ještě v
několika dalších projevech a

a článcích a je to právě jedna
z vět, které vzbuzují největší
kontroverze. Já osobně to ale
nevnímám jako krok sobecký,
jak se může zdát, ale spíš jako
skutečně zoufalý krok, kdy už
Greta neví, jak svět přesvědčit k zodpovědnosti vzhledem
k situaci, kterou považuje za
zoufalou. A ta přímá, skoro až
agresivní forma věty dle mého
souvisí s jejími nemocemi. A
mezi projevem nemoci a skutečným názorem je u psychicky nemocného člověka velmi
tenká hranice. A pokud jde o tu
první možnost, nemůžeme jí to
tolik vytýkat…
Po volbách pak chodila protestovat
před parlament ještě každý pátek
podobnou formou a díky téhle její
,,školní stávce pro klima“ získala
větší pozornost, a tak se časem
dostala do povědomí celého světa.
Promluvila např. na půdě americké Sněmovny reprezentantů, na
světovém summitu R20 ve Vídni,
nebo na konferenci OSN, po níž
se strhla velká lavina kritiky. Ve
svých projevech opakovaně vyzývá k okamžitému snižování emisí
a k zodpovědnému postoji ke krizi.
Zdůrazňuje, že nezačne-li svět
měnit svůj postoj, dojde podle
vědců nejpozději do 12 let do stavu, kdy se světovou ekologickou
krizí nepůjde nic udělat. Přirovnává svět k hořícímu domu, který
je nutné okamžitě hasit. Ve svých
projevech užívá často skutečně silných slov, která ne vždycky znějí
racionálně, což právě bývá terčem
kritiky a některé politické strany
toho využívají ke svému prospěchu tím, že spojují změnu klimatu
s ,,bláznivou nemocnou holkou,
která říká nesmysly“ a ekologicky
přemýšlející strany tak posunují do

Matyáš Walder KVA

GRETA THUNBERG

roviny irelevance. Zároveň mají
Gretiny projevy i opačný efekt.
Např. dle průzkumu veřejného
mínění agentury YouGov z června
2019 ve Spojeném království se
ukázalo, že obavy veřejnosti o životní prostředí v této zemi stouply
na rekordní úroveň od té chvíle,
co Thunbergová a hnutí Extinction
Rebellion „propíchli bublinu popírání změny klimatu“. Nebo např.
v únoru 2019 představil předseda Evropské komise Jean-Claude
Juncker jako reakci na Gretino úsilí
návrh na investování stovek miliard eur na zmírnění změny klimatu
jako plán od roku 2021. Její působení si získalo dokonce svůj vlastní
pojem: ,,Efekt Grety Thunberg.“
Důležité je zmínit také její cesty
po světě užitím čistě ekologických
prostředků. Nejznámější byla její
cesta z Evropy do Ameriky se
svým otcem na katamaránu Malizia II, který je pro získání potřebné energie opatřen vodními turbínami a solárními panely. I s touto
cestou se váže několik kontroverzí.
Např. členové jejího týmu využili
pro uskutečnění akce celkem 4
lety letadlem. Všichni ale zaplatili
tzv. uhlíkovou kompenzaci.
Greta je držitelkou také mnoha
ocenění. Byla např. nominována
na vítězku ,,Dětské klimatické
ceny“, kterou ale odmítla, protože
se měla na předávání dostavit letadlem. Při příležitosti Mezinárodního dne žen byla pak v roce 2019
prohlášena za nejvýznamnější
ženu roku ve Švédsku.
Na závěr už jen přání do nového
desetiletí: Doufejme, že budeme
na začátku třicátých let ještě stejně bezstarostní jako jsme teď - na
začátku dvacátých let.

10

Matyáš Walder KVA

MISTROVSTVÍ
SVĚTA JUNIORŮ
V HOKEJI
Vánoční svátky byly letos velmi zajímavé, tedy alespoň pro hokejové fanoušky. Do Ostravy a Třince totiž přijely ty
nejšikovnější mladé talenty světového
hokeje.
O největší hvězdě turnaje bylo
předem jasno, pravé křídlo kanadského
výběru, Alexis Lafreniere, předpokládaná jednička draftu NHL 2020. Byla
radost ho sledovat. Ale on jistě není
jediný hokejista, kterého budeme zanedlouho moci sledovat v nejslavnější lize
světa. Lístky jsme si tak nekupovali na
perfektní, kvalitní a bezchybný hokej,
ale na budoucí hvězdy, jejichž jména
se teprve proslaví. Tedy některá z nich.
Od domácí reprezentace jsme
toho moc očekávat nemohli. Pár nadějných hochů, to ano, ale srovnat tým
se Švédy, Finy, natož s Kanadou nebo
s USA, to prostě nejde. První zápas nás
čekalo velmi silné Rusko. Už po několika sekundách se zranila naše veliká
opora, Jakub Lauko, hrající na farmě
Bostonu. I bez něj to nakonec dopadlo
dobře a nemožné se stalo realitou, ČR
zvítězila 4:3. Byla ta výhra zasloužená?
Myslím, že úplně ne, Rusové nás celou
dobu přehrávali, my jsme těžili z minima
ruských chyb a našim gólům pomohla
pořádná dávka štěstí a ne zrovna jisté
zákroky brankáře Askarova. Potom přišel souboj s Němci, euforie z předešlého
zápasu ale rychle vymizela, fauly a
hloupé chyby nás stály důležité 3 body,
které brali naši sousedé ze západu. I v
tomto střetnutí byly vidět rozdíly mezi
oběma mužstvy, němečtí hokejisté to s
pukem zvládali o dost lépe než my.
Souboj s hvězdným týmem
USA se zdál předem rozhodnutý,
jenomže čeští mladíci zabrali a uhráli
cenný bod po prohře v prodloužení 3:4,
skvělý zápas, který nám nakonec zajistil
postup do čtvrtfinále. No a na Silvestra
jsme mohli fandit v zápase proti Kanadě. Inu, nemá cenu to rozepisovat,
ostudná prohra 2:7. Kdo vydržel koukat
se do druhé třetiny, ten musel mít
hodně tuhý kořínek. Čtyři body ze čtyř
zápasů posunuly české juniory těsně
do play-off, o bod méně, hráli bychom
o udržení. 4. místo ve skupině nám pro
čtvrtfinále přidělilo silné Švédy. 6 z nich
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ANEB ČESKÝ HOKEJ
V KRIZI

už má podepsáno v NHL, zbytek týmu
poznamenal: „Někdo zapomněl Četo brzy čeká, o tom není pochyb. V
chům říct, že Kanada je jediná země,
1. třetině udeřil z dorážky Nils Hoglankterou zajímá Mistrovství světa juniorů.“
der, a po obrovské hrubce brankáře
Především severoameričtí fanoušci byli
Dostála, zvyšoval na 2:0 Gustafsson.
z atmosféry uneseni a potvrdili, že zcela
Talenti ze severu zvítězili 5:0 a jediný pro překonala i to, co předvádí jejich NHL.
Čechy pozitivní moment byl, když i za
Češi prostě hokej milují, i když se zrovna
nepříjemného stavu začala v poslednedaří.
ní minutě utkání celá hala vyvolávat
To všechno zní skvěle, ale teď z té drulidovku „Vysoký Jalovec,“ tedy „goalhé stránky. Kdo si myslí, že český hokej
horn“ Českého týmu. Docela emotivní
je v pořádku, když dokázal porazit Rusy
moment. Jenom kdyby i ten hokej byl
nebo uhrát bod s USA, tak hokeji opravke zpěvu, a ten rozhodně nebyl. Švédo- du nerozumí. Doba, kdy bylo v NHL přes
vé byli ve všem lepší a zcela zaslouženě 90 Čechů, je pryč. Před rokem jich bylo
postoupili do bojů o medaile.
31, dnes je to 28 hráčů. 12 let bez meČeští fanoušci se tak museli
daile v seniorském hokeji, 25 let v tom
spokojit s tím, že budou muset podjuniorském. Dost zásadně se rozevírají
porovat už jen zahraniční hokejisty z
nůžky mezi námi a zbytkem hokejovéKanady, Ruska, Švédska a Finska. Češi
ho světa. Brzy nás můžou začít porážet
na tuhle čtyřku neměli kvalitativně boŠvýcaři, jejichž liga je velmi kvalitní a
hužel ani zdaleka. Bronzové místo brali
produkuje mnoho talentů. Dobíhají nás
Švédové, když porazili Finy 3:2, zlato
i Němci, třeba na letošním draftu NHL
brala Kanada,po
se umístil jejich Moritz Seider na 6. místě.
dramatickém
Pro srovnání, nejlepší Čech skončil letos
finále s Ruskem. Paradox je, že právě
„až“ na 37. příčce (Libor Hájek).
Rusové Kanadu rozdrtili ve skupině
Je třeba s tím něco dělat. Smířit se s
poměrem 6:0! Nejlepším střelcem
osudem každoročního vypadávání ve
turnaje se stal s 8 góly Švéd Fagemo
čtvrtfinále MS není řešení. Vždyť hokej
(LA Kings). Nejlepším
je náš národní sport! O Čechy je v
brankářem podle procenta úspěšných hokejovém světě stále zájem, ale už
zákroků byl vyhlášen Kanaďan Hofer
neprodukujeme tak kvalitní hráče jako
(St. Louis Blues), Lukáš Dostál (brankář
kdysi, pár jich je, jenže „pár“ je opravdu
ČR) skončil až na 9. místě. Jedinou
málo. My, jako fanoušci můžeme pouze
statistikou, kterou Češi ovládli, je nejvíce doufat, že se to někdy zlepší a budeme
trestných minut ze všech týmů na
moct znovu oslavovat medailové úspěturnaji. A to byl z naší strany největší
chy našich hokejistů jako kdysi, ne že
problém turnaje. Celkově to byl skvěle
bych si tyto časy pamatoval. Ale třeba
zorganizovaný šampionát, který sklízel
je někdy zažiju. Třeba…
spoustu chvály. Přišlo celkově 173 490
lidí, což je druhé místo
návštěvnosti juniorských
šampionátů, co se Evropy
týká, velmi pomohli i
Kanaďané, kterých bylo
v Ostravě přes 3000, a
chodili snad na všechny
zápasy, které se
odehrávaly v Ostravě.
Jejich chorál „Let’s go
Canada“ už asi nikdy
nezapomenu. Úžasně
Hokejisté Kanady oslavují první místo
se prezentovali i Čeští
příznivci. Kanadský
komentátor televize TSN pocvalně

Prokop Konicar KVA

Na jaké hry se můžeme
těšit v tomto roce?
Rok 2019 byl, co se
her týče, poměrně
nabitý. Ve srovnání s
rokem 2020 to však
nebylo nic. Letos se
totiž dočkáme
vydání nové
generace konzolí.
Což znamená, že v
tomto roce vyjdou
hry plánované ještě
na Xbox One a
laystation 4, ale také
launchové tituly pro
Playstation 5 a Xbox
Series X. A že
budeme mít z čeho
vybírat. Proto jsem
si připravil
shrnutí
zajímavých her,
které letos vyjdou.
Každý z vás si určitě
něco najde.
Na začátek je dobré
podotknout, že jsem
sem zařadil pouze
hry, které již byly
oficiálně oznámeny.
Například nový díl
Assassin‘s Creed
samozřejmě příští
rok čekat můžeme,
ale oficiálně ještě
oznámen nebyl.
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Název hry (Vývojář/Vydavatel - platformy - datum
vydání)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix/Square Enix - PS4 - 3.3.2020)
Remake více než 20 let starého akčního RPG. Dnes už se jedná o
zavedenou značku a reimaginace jednoho z nejoblíbenějších dílů
rozhodně potěší spoustu fanoušků.
Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios/Xbox Game Studios - PC,
Xbox One - 11.3.2020)
Pokračování oblíbené plošinovky s prvky metroidvanie Ori and the
Blind Forest, která přišla s řadou zajímavých mechanik a nádhernou grafikou. Od druhého dílu tak mám velká očekávání.
Doom Eternal (id Software/Bethesda Softworks - PC, Xbox One, PS4,
Nintendo Switch, Google Stadia - 20.3.2020)
Pokračování úspěšného Doomu z roku 2016. Pokud vás baví čistokrevné střílečky, tuto hru nesmíte minout.
Bleeding Edge (Ninja Theory/Xbox Game Studios - PC, Xbox One 24.3.2020)
Multiplayerová hra od studia Ninja Theory (autoři Hellbladu). Jedná
se o titul částečně inspirovaný Overwatchem a jeho vizuální styl
může připomínat Borderlands.
Half-Life: Alyx (Valve/Valve - PC (VR) - březen 2020)
Je to neuvěřitelné, ale po více než 10 letech se dočkáme pokračování série Half-Life. Avšak nejásejte předčasně. Nejedná se o
třetí díl, ale o prequel. A hlavně - titul vychází pouze pro virtuální
realitu. Pořád se však může jednat o kvalitní hru a nerad bych ji
předem odsuzoval.
Resident Evil 3 Remake (Capcom/Capcom - PC, Xbox One, PS4 3.4.2020)
Minulý rok jsme se dočkali remaku druhého dílu, který sklidil velký
úspěch. Není divu, že si pro nás Capcom přichystal další remake,
tentokrát třetího dílu této populární série survival hororů.
Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red/CD Projekt - PC, Xbox One, PS4 16.4.2020)
Pokud nežijete v jeskyni, asi jste už o této hře slyšeli a není třeba ji detailně představovat. Za hrou stojí polští vývojáři ze studia
CD Projekt Red, které můžete znát díky herní adaptaci Zaklínače,
a to hlavně díky jejímu 3. dílu, který je považovaný za jednu z
nejlepších her všech dob. Na takový úspěch se jen těžko navazuje
a vývojáři teď jsou pod neskutečným tlakem. My tak jen můžeme
doufat, že samotná hra bude stejně “breathtaking” jako Keanu
Reeves na loňské E3.

Jan Urbančík KVIB

Na jaké hry se můžeme
těšit v tomto roce?
POKRAČOVÁNÍ
Gears Tactics (Splash Damage, The Coalition/Xbox Game Studios - PC, Xbox One? 28.4.2020)
Pokud máte rádi XCOM či nově vydaný
Phoenix Point, i letos se můžete těšit na
hru z podobného soudku. Tento počin je
však zasazen do světa Gears. Hra vypadá
velice slibně a podle vývojářů se můžeme
těšit na více než 40 hodin hraní. Míří na PC,
ale později se nejspíš dočkáme i verze pro
Xbox One.

Help Will Come Tomorrow (Arclight Creations/
Klabater - PC - jaro 2020)
Hra se odehrává v Rusku v roce 1917. A
přestože probíhá první světová válka, je
to asi to poslední, co vás bude zajímat. Po
nehodě vlaku na transsibiřské magistrále
musíte přežít uprostřed divočiny. Starat
se budete hned o několik lidí, což nebude
vůbec jednoduché, protože se do hry budou
také promítat jejich politické názory, které
budou mít na hru velký dopad.

Wasteland 3 (inXile Entertainment/Deep Silver
- PC, Xbox One, PS4 -18.5.2020)
Pokračování úspěšného druhého dílu se blíží. Jde o topdown RPG, které je z části realtime a z části tahové. Studio inXile, stojící
za touto hrou, loni koupil Microsoft, který
teď vlastní hned dva odborníky na žánr RPG
- Obsidian a právě inXile. Rozhodně velký
příslib do budoucna.

Death Stranding (Kojima Productions/505 Games - PC - léto 2020)
Hra od legendárního japonského vývojáře
Hidea Kojimy, kterého můžete znát hlavně díky sérii Metal Gear. Vyšla už loni na
Playstationu 4 a letos se podívá také na
počítače. Jedná se o velice rozporuplně přijatý titul. Má spoustu příznivců, kteří chválí
především příběh, ale také odpůrců, kterým
vadí nudný gameplay.

The Last of Us Part II (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment - PS4 - 29.5.2020)
Pokračování skvěle hodnoceného prvního
Last of Us. Jde o příběhovou hru, která se
odehrává uprostřed zombie apokalypsy.
Stejně jako v případě prvního dílu, i dvojka
bude exkluzivní titul na Playstation.
Yes, your Grace (Brave At Night/No More
Robots - PC - začátek roku 2020)
Chcete se stát králem? Tohle je hra přesně
pro vás. Budete se starat o finance, vojsko,
ale i svou rodinu. Hru jsem již zkoušel v
otevřené betě minulý rok a vypadá opravdu
zajímavě.
Empire of Sin (Romero Games/Paradox Interactive - PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch
- jaro 2020)
Další hra na styl XCOMu. Je však zasazena
do mafiánského prostředí a co je nejdůležitější, stojí za ní legendární herní vývojář
John Romero, kterého můžeme znát hlavně
díky sérii Doom.
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Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions/
Sony Interactive Entertainment - PS4 - léto
2020)
Očekávaná Playstation exkluzivní hra. Odehrává se v Japonsku ve 13. století. Vžijete
se do role posledního samuraje, který musí
změnit svůj přístup k boji, aby porazil Mongoly, kteří napadli Japonsko.
Halo Infinite (343 Industries, SkyBox Labs/
Xbox Game Studios - PC, Xbox One, Xbox
Series X - Vánoce 2020)
Přesuneme se k Microsoftu. Nemůžeme
totiž opomenout další díl dlouholeté série
Halo, který bude launchovým titulem pro
Xbox Series X. Hra je ve vývoji již několik
let a očekávání jsou vysoká.
Hollow Knight: Silksong (Team Cherry/Team
Cherry – PC, Nintendo Switch - 2020?)
Pokračování velmi chválené metroidvanie
Hollow Knight. Datum vydání zatím není
známé, ale je velice pravděpodobné, že hra
letos vyjde.

Jan Urbančík KVIB

Na jaké hry se můžeme
těšit v tomto roce?
POKRAČOVÁNÍ II.
Othercide (Lightbulb Crew/Focus Home Interactive - PC - 2020)
Další zajímavě vypadající hra na způsob
XCOMu. Hra však není rozdělena na tahy,
jednotlivé akce se ukazují na časové ose,
podle které se řídí jejich pořadí. Zatím to
vypadá na jednu z nejnadějnějších indie her
tohoto roku.
Humankind (Amplitude Studios/Sega - PC 2020)
Série Civilizace je tady s námi už řadu let
a nikdy neměla pořádnou konkurenci, to se
ale hodlá změnit právě titul Humankind. Na
rozdíl od Civilizace nebudete hrát za jeden
národ, ale postupem času budete kombinovat více národů, což se projeví i na vzhledu
vašich budov. Také si budete moct vytvořit
vlastní postavu.
The Settlers (Blue Byte/Ubisoft - PC - 2020)
Po 10 letech se konečně vrátí legendární
strategická série Settlers, tentokrát bez číslovky. (Zatím posledním dílem bylo Settlers
7.) Vypadá to, že se opět můžeme těšit na
pohádkovou grafiku a zábavnou hratelnost.
Crusader Kings 3 (Paradox Development Studio/Paradox Interactive - PC - 2020)
Pokračování velice komplexní strategie z
prostředí středověku. Vyberete si jedno z
území, za které chcete hrát, a prožíváte
více než 400 let v tomto historickém období. Hru doporučuji opravdu jen zkušeným
hráčům strategií, protože ve hrách od studia Paradox jste i po 50 odehraných hodinách začátečníkem.
Kerbal Space Program 2 (Star Theory/Private
Division - PC - 2020?)
Pokračování vesmírného simulátoru Kerbal Space Program. Ve hře stavíte rakety a
následně se vydáváte prozkoumávat měsíce
a planety. V druhém díle se dočkáme vylepšené grafiky, budování kolonií a také multiplayeru.
Watch Dogs: Legion (Ubisoft Toronto/Ubisoft PC, Xbox One, PS4, Google Stadia - 2020)
Třetí díl série Watch Dogs vypadá hodně
nadějně. Vývojáři totiž slibují, že budeme
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moct hrát za jakoukoli postavu, kterou ve
hře objevíme. Navíc je ve hře permadeath,
aby vám na postavách více záleželo. Původně hra měla vyjít v březnu, ale byla
odložena, takže se jí dočkáme možná až v
podzimní sezóně letošního roku.
Gods & Monsters (Ubisoft Québec/Ubisoft PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Google
Stadia - 2020)
A ještě jedna hra od Ubisoftu. Gods & Monsters je fantasy akční adventura od vývojářů AC: Odyssey. Zatím o ní moc nevíme,
stejně jako Watch Dogs totiž byla odložena.
Cuphead: The Delicious Last Course (StudioMDHR/StudioMDHR - PC, Xbox One - 2020)
Krásně stylizovaná hardcore plošinovka Cuphead z roku 2017 by se letos měla dočkat
rozšíření. Těšit se můžeme na novou postavu a celý ostrov s několika novými bossy.
Biomutant (Experiment 101/THQ Nordic - PC,
Xbox One, PS4 - 2020?)
Toto open world RPG odehrávající se v
jakémsi světě zvířat už je nějakou dobu ve
vývoji. Hra měla vyjít minulý rok, což se
bohužel nestihlo. Snad tedy letos.
Senua‘s Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox
Game Studios - Xbox Series X, PC - 2020?)
Ninja Theory ještě jednou, tentokrát druhý
díl temného fantasy Hellblade. Hra vyjde
na nový Xbox a pravděpodobně i PC, datum
vydání není známé, nejdříve by se však
mohla objevit na konci tohoto roku.
Overwatch 2 (Blizzard Entertainment/Blizzard
Entertainment - PC - 2020?)
Overwatch je stéle velice populární multiplayer hra, ve které bojujete za různé
hrdiny převážně v módu 6 proti 6. Loni
Blizzard oznámil, že se chystá pokračování.
Největší novinkou bude singleplayer kampaň, ale dočkáme se i pár dalších změn,
například vylepšené grafiky. Zajímavé je,
že Blizzard nechce původní Overwatch jen
tak zahodit, a dokonce hráči Overwatche 2
budou moct hrát i s vlastníky původní hry.
Titul jsem tady zařadil, ale je dost možné,
že letos nevyjde. Datum vydání totiž ještě
není známo.

Jan Urbančík KVIB

STAR WARS JEDI:
FALLEN ORDER
Vývojář: Respawn
Entertainment

odhalen a na poslední chvíli ho
zachrání pilot Greez a Cere, jejíž
minulost bych tady nerad
Vydavatel: Electronic Arts
vyzradil. Společně se vydávají na
cestu za nalezením seznamu dětí,
Platformy: PC, Xbox One,
které by se mohly stát rytíři Jedi,
Playstation 4
a obnovit tak zaniklý Řád.
Příběh je lineární a poměrně
Datum vydání: 15.11.2019
průměrný. Ačkoli se dočkáte pár
Star Wars Jedi: Fallen Order
zvratů, nejedná se o nic
byla jednou z
drastického. Hlavním problémem
nejočekávanějších her
je však pomalé tempo, kterým
loňského roku. Ostatně není
je příběh vyprávěn. Pořádně se
divu, nejenom, že se jedná po
totiž rozjede až ke konci hry, což
dlouhé době o singleplayerovou je příliš pozdě. Postavy jsou sice
hru ze Star Wars univerza, ale
dobře napsané a vyloženě skvěle
hlavně za ní stojí zkušení
nadabované, příběh ale rozhodvývojáři ze studia Respawn.
ně není to nejlepší na této hře.
Ti mají na kontě sérii Titanfall
Zkrátka nepřekvapí, neurazí.
a také battle royale akci Apex
Zato grafika zaujme hned na
Legends, která byla nečekaně
první pohled a je jednou z
vydána loni v únoru a sklidila
nejsilnějších stránek hry.
velký úspěch.
Všechny planety jsou odlišné a
Zatímco se však jeden tým
každá z nich vypadá
stará o Apex, druhý několik let
naprosto úchvatně. Stejně tak
pracoval právě na Fallen Order.
modely postav, zejména samotný
Ještě před vydáním byl údajně
hlavní hrdina, jsou zpracovány
na hru tak pozitivní ohlas, že
skvěle. Povedly se i cutscény,
se společnost EA (která od roku u kterých bych ještě vypíchnul
2017 studio Respawn vlastní)
plynulost, se kterou se do nich
zalekla a nevěděla, co dělat.
přechází. Plynulé jsou i animace
Dlouhodobě mají totiž svou
skoku či světelného meče, které
politiku nastavenou tak, že
ve hře často uvidíte. Ač na úkor
singleplayer hry už nikdo
vyšších hardwarových nároků, po
nechce hrát, a zaměřují se tak
grafické stránce je Fallen Order
na hry multiplayerové. Není
na absolutní špičce.
divu, že to pak u hráčů docela
Po zvukové stránce je na tom hra
schytává a jedná se o jednu z
také velmi dobře. Ať už se jedná
nejnenáviděnějších herních
o dabing, který už jsem zmínil,
společností vůbec. Tato hra však sound design, a hlavně
dokazuje, že i pod hlavičkou
soundtrack. Ten je přesně takový,
takovéto společnosti dokáže
jaký si představíte, když se řekne
Respawn dělat kvalitní hry. Hra
Star Wars, a to je samozřejmě
je zasazena do období mezi
jedině dobře. Dodává to hře
Epizodami 3 a 4, konkrétně pět atmosféru, která vás ještě
let po rozkazu 66. Většina Jediů utvrzuje v dojmu, že jste Jediem.
byla zabita a jedním z posledNejvětším tahákem je ale
ních přeživších je hlavní
hratelnost, o kterou jsem se
postava této hry Cal Kestis. Ten původně trochu obával. Fallen Orse několik let schovává na
der je totiž jakýmsi mixem žánrů.
planetě Bracca a během té doby Základní mechaniky si bere ze
ztratí většinu svých schopností. série Dark Souls, také zde ale
Po nějaké době je ale Impériem najdete parkour podobný sérii
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Assassin‘s Creed a v neposlední
řadě je ve hře několik prvků z
žánru Metroidvania. Tento mix
však zafungoval skvěle. Na začátku máte jen schopnost zpomalování času, protože, jak už
jsem zmínil, Cal většinu svých
schopností zapomněl. Postupně si ale odemykáte další, jako
je například wall run či double
jump. A přestože parkouru je
ve hře poměrně dost, nesmíme opomenout ani souboj. Ten
je zpracován velmi dobře, je
zábavný, ale také občas může
potrápit. Jakožto správný Jedi
máte svůj světelný meč, který
je vaší jedinou zbraní, pokud se
tedy bavíme o zbrani v pravém
slova smyslu. Budou vám totiž
pomáhat i vaše schopnosti a
také roztomilý robůtek BD-1,
ale to už odbíhám.
V soubojích je důležité správně
načasovat blokování či úskok,
a tak bude chvilku trvat, než
se tyto věci naučíte. Souboje
jeden na jednoho jsou poměrně jednoduché, při souboji s
několika protivníky najednou se
však obtížnost poměrně výrazně zvyšuje, obzvlášť pak, když
kromě jednotek na blízko do vás
ještě střílí Stormtroopeři. Jejich
střely však můžete odrážet
svým světelným mečem, což je
nejenom velice efektní, ale také
efektivní, protože je to většinou
zabije. Samozřejmě zde najdete také bossy, které musíte či
můžete porazit. Jejich obtížnost
je často poměrně vysoká a rozhodně vám poražení bosse vždy
několik pokusů zabere.
Hra je tedy relativně obtížná,

Jan Urbančík KVIB

STAR WARS JEDI:
FALLEN ORDER
POKRAČOVÁNÍ
avšak skvěle vyvážená. Až na
jednu věc, a to je rozmístění
míst pro meditaci, které pro
vás znamenají checkpoint, na
němž je možné doplnit
zdraví za cenu toho, že se
všichni nepřátelé respawnují.
Zároveň zde můžete utratit své
nasbírané skill pointy a osvojit
si tak nějakou novou dovednost. Ale zpět k
problému. Někdy je totiž
vzdálenost mezi dvěma
takovými místy až nesmyslně
velká a může kazit zážitek ze
hry, protože nejste schopni se
přes určitou pasáž dostat. Jinak
jsem byl však s obtížností
spokojen a byť mi hra na
těžkou obtížnost dala zabrat,
bylo to přesně tak akorát,
abych si ji stále užíval. Když
tedy přihlédnete k tomu, jak je
hratelnost povedená, budete
nedostatky, jako menší
technické chyby, občas zlobící
kameru, či nepřátele, kteří se
někde zaseknou, spíše
ignorovat.
Ani Fallen Order není open
world hra, a nakonec jsem za
to rád. Koridorovější hratelnost ke hře docela sedí. Ovšem
nenechte se zmást, průzkum
jednotlivých planet je nedílnou
součástí hry. Často totiž budete
nacházet vedlejší odbočky,

PLUSY:

×Úchvatná grafika
×Zábavná hratelnost
×Variabilita prostředí a
nepřátel
×Klasická Star Wars
hudba
×Vyvážená obtížnost
soubojů
×Výborný dabing
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po kterých se můžete vydat.
Nastává však otázka, jestli to má
smysl, protože zde nějaké
vedlejší mise budete hledat jen
marně. V tomhle ohledu je hra
až příliš lineární, protože pokud
se vydáte někam jinam, než vám
určí příběh, většinou se moc
daleko nedostanete. Po
dohrání však musím říct, že mi to
ani příliš nevadilo.
Hlavní problém prozkoumávání
planet je ale odměna. V bednách
sice naleznete i vylepšení typu
zvýšení maximálního zdraví či
velice užitečné navýšení
maximálního počtu lékárniček,
většina beden ale obsahuje jen
kosmetické úpravy pro oblek
Cala, světelný meč a jiné
zbarvení pro BD-1 a vesmírnou
loď Mantis, se kterou cestujete.
Osobně mě prozkoumávání světa
bavilo i tak, ale naprosto chápu
lidi, které od toho odrazuje právě
nedostatečná odměna. Je tedy
jen na vás, jestli se rozhodnete svět prozkoumávat či nikoli,
poměrně značně to však ovlivňuje
herní dobu. Sám jsem hru dohrál
za 24 hodin. Pokud se
rozhodnete jít pouze po hlavní
lince, jste schopni hru dohrát i
za méně než 20 hodin. Naopak
budete-li chtít prozkoumat úplně
všechno, je možné herní dobu
natáhnout na 30 hodin a více.

Rozmezí 20-30 hodin se mi ale
na takovou hru zdá ideální, v
tomto ohledu jsem tak naprosto
spokojen.
Takže abych to shrnul. Star Wars
Jedi: Fallen Order sice nepřichází
s velkým množstvím inovací, ale
kombinuje prvky již zavedených
žánrů. A přesně tohle dělá
skvěle. I přes horší příběh a
některé menší chyby si hru
užijete díky skvělé grafice,
soundtracku a hlavně velice
zábavné hratelnosti. Pokud jste
fanouškem Star Wars, tohle je
povinnost. Respawn si může tuto
hru zapsat jako další úspěch a
snad poslouží také jako ukázka
EA, že o singleplayer hry
skutečně zájem je. Tento titul je
totiž jedna z nejlepších her roku
2019. Ať už bude další projekt
Respawnu Titanfall 3,
pokračování Fallen Order, nebo
něco úplně jiného, přeju jim
hodně štěstí, a snad i ta další
hra bude aspoň tak dobrá jako
Fallen Order.

MÍNUSY:

× Nevýrazný a pomalý
příběh
× Občas nepřehledná
kamera
× V bednách pouze
kosmetické věci

HODNOCENÍ

9/10
Jan Urbančík KVIB

DOBRÁ ZNAMENÍ/
GOOD OMENS

Autor: Terry Pratchett, Neil Gaiman
Žánr: román,
fantasy
Nakladatelství:
Talpress
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Ajaj, blíží se Armagedon! Nebo ne?
Před jedenácti lety to konečně začalo, na svět
se dostal Antikrist a Konec Světa započal. A
přesně to se andělovi Azirafalovi a démonu
Crowleymu vážně nelíbí, tak si zvykli na svůj
pohodlný život na Zemi, že se jim nechce
wzbojovat ve válce mezi Dobrem a Zlem a o
tenhle luxus přijít. Ale co můžou dělat? Příkazy
z vrchu (u Crowelyho spíše zezdola) se
prostě poslouchat musí, ale aspoň na
Antikristovu výchovu dohlížet a doufat, že se
jejich andělský a démonický vliv vyruší a z
Warlocka (jak bylo dítě pojmenováno) vyroste
normální lidské dítě. A hele! Zase se to zvrtne,
Apokalypsa má nastat za pět dní a Azirafal s
Crowleym zjišťují, že mají špatné dítě. Vše je v
pohybu, Čtyři jezdci Apokalypsy už vyjeli a obě
strany se připravují na finální bitvu, díky které
skončí Svět tak, jako jej známe dnes.
Letošní seriálové zpracování od Amazonu se
setkalo s velikým úspěchem, a i já jsem
neodolala a na šestidílný seriál se podívala. A
můžu říct, že jsem byla nadšená, ať už
scénářem, hereckým obsazením či režií, a tak
mi to nedalo a musela jsem si přečíst knižní
předlohu. I když musím říct, že z té už jsem
tak nadšená nebyla, bylo to stále velmi
zajímavé a zábavné čtení. Hodně jsem z toho
cítila Gaimanův vliv na děj a Pratchettův na
volbě neobvyklých jmen pro postavy s
neobvyklými osudy. Z knížky jsem dost cítila,
že byla napsána v roce 1990, převážně tedy
způsobem myšlení hrdinů, ale ničemu to
nevadilo, naopak to, dle mého názoru, knize
dopomáhalo k osobitosti a atmosféře, které
myslím, že by se v dnešní době nabývalo jen
těžko.
Doporučuji dílo naprosto všem, kteří si chtějí
u čtení odpočinout a užít si úsměvný děj, nebo
jen komukoliv, kdo má rád knihy kteréhokoliv z
obou autorů. Fantasy námět je dnes vděčný, a
pokud nejste nadšenými fanoušky čtení, zkuste
dát šanci alespoň krátkému seriálu.

Eva Maléřová SXA

Pravopis je důležitý
Pravopis mám velmi rád,
je to můj dobrý kamarád.
Jak se správně píšou zkratky,
to už víme ze základky.
S, z, to je v pohodě,
napiš radši oboje.
Vz, tak to je hračka,
stejné zvuky dělá pračka.
Dvěma, třemi, čtyřmi, pěti,
musí to přece dobře zněti.
Můj mozek už to nedává
a učitel nás kárává.
Z cvičení pět, z diktátu čtyři,
cítím je jak Ježíš na kříži.
Na mobilu korekce,
nezbytná to protekce.
Měkké íčka, tvrdé ypsilonky,
vytisknu si na silonky.
Podvod hodnot nabývá,
vždyť mi nic víc nezbývá.
Velkých písmenek psaní
ve dne, v noci, strach nahání.
Když to někdy zkouším z
nudy,
vybiju si všechny zuby.
Pravopis je hustý, pravopis
je kůl.
Na špatné známky zlatý důl.
Jeden diktát, pět set chyb,
to buď radši chytač ryb.
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Anna Katharina Hinterreiter KVA

Ostravská zima

Už konečně přišla zima,
chladná, bílá, čistá,
klidná.
Sněhu nám tu
nasněžilo,
všechny nás to
potěšilo.
Všude bílé závěje,
to se každý poměje.
Lada kreslí pohlednice,
my si čteme Polednice.
Kéž by tohle byla pravda,
nejspíš na hlavu jsem
spadla.
Ostrava to nejsou hory,
kam se pohneš díry,
doly.
Všude kaluž, smog a
bláto,
sníh je žádán jako zlato.
Málo sněhu to mě tíží,
zato prach tu všude
výří.
Nejspíš si ještě
počkáme,
snad se ho letos
dočkáme.
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Nela Dočekalová PA

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II

Žánr: Pohádka,
animovaná,
muzikál,
dobrodružná,
humorná
Režie: Chris Buck,
Jennifer Lee
Scénář: Jennifer Lee
(který už režíroval a
psal scénář prvního
dílu)
Hudba: Christophe
Beck (jenž skládal
hudbu také k
prvnímu dílu)
Hrají: Idina Menzel,
Kristen Bell,
Jonathan Groff, atd.
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Jak už jsem se tedy zmínila, je
to animovaný film, ve který se
mimo jiné vyznačuje rysy
muzikálu. Navazuje na Ledové
království z roku 2013, které
u nás i ve světě sklidilo velký
úspěch. Pokračování se zaměřuje
na věci, které byly v prvním díle
spíše v ústraní, např. se dozvíme
více o rodičích našich hlavních
hrdinek Elzy a Anny. Rovněž nás
čeká mnoho nových písní, které
v prvním filmu chyběly. Musím
uznat, že mě osobně druhý díl
nezklamal, i když první nastavil
laťku vysoko. Ať už jde o
jakékoliv pokračování, čekáme,
že bude ještě lepší než předchozí
díl, a že se budeme dostávat
ještě více do hloubky a do
podrobností, a to se toto
pokračování snaží plnit.
Abych to shrnula, i když jsem již
ve věku, kdy už tento typ filmů
příliš nesleduji, nikdy mě snad
neomrzí vrátit se na chvílí do
dětství třeba prostřednictvím
pohádek jako je Ledové království.

9/10

Julie Petra Svatošová KVA

meat
Meat design je vlastně výstava, kde se
představují malé i větší společnosti a ukazují
a prodávají své výtvory. Najdete tam skoro
vše: od šperků, přes svetry až po nábytek.
Tato výstava se koná už pátý rok a to v
Dolních Vítkovicích. Meat design je
rozdělen na takové části- stage, např.
Green & Home stage, letos nově taky Tokio
stage.
Meat designu jsem se účastnila už podruhé.
Letos jsem se zapojila i dvou workshopů:
konkrétně workshopu japonské kaligrafie
(Tokio stage) a workshopu výrobu takových
úchvatných závěsných květináčků (Green
& Home stage). Teď už něco k samotným
akcím:
Japonská kaligrafie: V rámci Tokio
stage jsem se s mamkou zapsala na tento
workshop. Šlo vlastně o to, vyzkoušet si, jak
se v Japonsku píše. Seznámila jsem s jejich
abecedou- katakanou. Zkusila jsem si
napsat svoje jméno a řeknu vám, je to
neskutečně těžké. Třeba jenom naučit se
napsat číslo 1 trvá průměrnému Japonci asi
měsíc!
Výroba závěsných květináčů: V tomto
workshopu jsem si vyrobila takové závěsné
květináče: společnost Tamarki. Tato
společnost vyrábí třeba i křesla a spoustu
jiných věcí.
V neděli se konala i přednáška o nové
koncertní hale, projektu Ostrava 360 a
organizaci MAPPA. Hosty byl například
primátor Tomáš Macura nebo ředitel
MAPPy Ondřej Vysloužil.
Takže k závěru, Meat design se mi moc líbil

Ema Dančíková PA

BINTA NASSIROU

Jmenuji se Binta, pocházím z Německa a je mi 18
let. V Ostravě v České republice se právě
účastním 11měsíční dobrovolnické služby, v rámci
níž také pracuji na Matičním gymnáziu, kdy
pomáhám v hodinách německého jazyka.
Poté, co jsem složila maturitu, nechtěla jsem
jít rovnou studovat na univerzitu, protože jsem
cítila, že potřebuji pauzu a vlastně si uvědomit, co
hodlám dělat. Také jsem chtěla opustit Německo
a vycestovat do jiného státu, neměla jsem však
mnoho peněz, a tak jsem hledala nějakou možnost práce. Pracuji tedy jako dobrovolník, nedostávám přímo zaplaceno, mám však k dispozici
kapesné, které je na Českou republiku celkem
slušné. Abych byla upřímná, o Českou republiku
jsem se nikdy nezajímala a vůbec jsem
neplánovala sem jet. Přihlášku jsem rovněž
nepodala do Česka, ani žádné podobné země,
ovšem popis práce tady zněl velmi pěkně, vždy
jsem chtěla pracovat ve škole a tak, navíc tady
dělám vícero prací.
Když jsem dorazila do Česka, rozhodně to pro mě
nebyl žádný kulturní šok, ještě k tomu pocházím z
Bavorska, a to je velmi podobné. Jenom mám
stále problémy se měnou, koruny mi přijdou
strašně divné v porovnání s eury. Též pivo je v
České republice neskutečně levné, občas
dokonce levnější než voda, to se vám v Německu
nikdy nestane, tam je pivo drahé. Ještě si myslím,
že hromadná doprava tady je lepší než v Německu, samozřejmě jak kdy, někdy je taky hrozná,
ale suma sumárum je o dost lepší. Ze začátku mi
přišla vaše řeč zvláštní, nerozuměla jsem
ničemu, lidé v Česku také moc nemluví anglicky,
ani žádným jiným jazykem. Z počátku jsem tak
měla spoustu problémů s komunikací, bylo to pro
mě strašně těžké, ale nějak jsem to zvládla... Češi
mi ze začátku připadali velice chladní a
rezervovaní, pořád na mě zírali. Myslím, že s tím
měli problémy všichni dobrovolníci, necítili jsme
se dobře a prostě to bylo celkem bizarní.
Nejprve jsem si myslela, že v hodinách to bude o
dost těžší, bála jsem se, že studenti budou
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neuctiví a tak celkově to bude chaos. Nakonec
to tak ale vůbec nebylo, každý student, kterého
jsem posud potkala byl velmi milý a otevřený.
Mnoho z nich je velmi motivovaných oproti
Německu, tedy samozřejmě ne všichni, ale je
skvělé vidět, jak jsou lidi zaujati jazykem a
podobně. S učiteli rovněž vycházím senzačně,
nechají mi jistý prostor v hodinách, ale
nenárokují toho zase příliš. Super to je hlavně,
protože
můžeme dělat aktivity, k nimž se normálně ve
výuce nedostane - jako hraní her nebo rozhovor
pouze s jedním studentem. V hodinách jsem si
všimla, že studenti často zaměňují „Stunde“ a
„Uhr“, což mi chvíli připadalo zvláštní, ale pak
jsem zjistila, že v češtině je máte pro „hodinu“
pouze jedno slovo, takže to dává smysl.
Domov mi moc nechybí, jelikož tady žiji se
skvělými lidmi a hodně si užívám život na
vlastních nohou. Moji němečtí přátelé mě
podporují, ze začátku sice nechápali, proč to
vůbec dělám a jak to, že jdu někam jinam než
do Prahy. Teď jsou rádi, že se mi tu líbí, jsou
mi oporou. Moje matka také nechápala, proč to
chci dělat, můj otec byl silně proti, neboť chtěl,
abych šla přímo na univerzitu. Nyní mě matka již
podporuje a je ráda za mě. Otec stále nechápe,
ale už se s tím nějak smířil, domnívám se, že by
však pořád preferoval, kdybych zůstala v
Německu, protože si myslí, že tam to je
bezpečnější.
Našla jsem si tu množství přátel, nutno říci, že
ovšem pocházejí z jiných zemí. Mám zde ale i
nějaké české přátele, skvělé lidi, se kterými si
čas od času vyrazím ven. Takže si život v České
republice díky těm úžasným lidem užívám.
Rovněž mě těší moje práce, protože myslím, že
v normálních hodinách není čas si německypovídat a hrát hry, také věřím, že zvláště mladší děti
z toho benefitují, jelikož vidí, že existují i lidé z
jiných zemí, především jako já vypadající úplně
jinak. Přijdou na to, že se můžou i s jinými lidmi
zcela v pohodě bavit, že to není něco hrozného,
věřím, že tak dokážu změnit určité názory.

Kristýna Drmelová SXB
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