EMKO

Prosinec 2019

Prosinec 2019

Drazí čtenáři časopisu eMko
chtěla bych Vás uvítat jakožto nová členka redakční rady do tohoto listopadového
vydání. Čas poslední dobou ubíhá velmi rychle, například Vánoce byly snad včera.
Bohužel se z našich každodenních životů začínají stávat nudné rutiny. Jedna z
možností, jak tuto rutinu zbořit, je cestování, třeba rovnou do Vietnamu. Akce
pořádané ve školních prostorách též přinesou spoustu poznatků nebo jen rozptýlení,
mezi ně patří Halloween, recitační soutěž nebo Týden vědy a techniky. Jako
poslední ochutnávku Vám mohu nabídnout článek, kde vám představíme například
Jana Zrzavého. Tento článek a samozřejmě další si můžete přečíst právě nyní. Za
celou redakci Vám přeji příjemné čtení a klidné podzimní období.
Valentýna Kovšanová
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30 let svobody
Už je to 30 let od konce oné nešťastné éry. Od doby, kdy vládly autority postavené na
smyšlených ideálech, které daly v konečném důsledku základ 40 letům nesvobody,
pronásledování, perzekuci a strachu, který byl zvláštním, ale programovým způsobem vryt do
každodenního života. Nebyl to totiž jen boj občanů se státem, ale promyšlený proces zasazení
tohoto boje přímo do společnosti. Byla to doba strachu ze zrady sousedů, přátel, kolegů nebo
rodiny. To už jsem ale moc konkrétní. Komunistický režim má totiž svou nejhorší podobu
přímo ve svém základu. Komunista v demokratickém státě má plné právo zastávat, šířit a
obhajovat svůj politický názor, zatímco demokrat v komunistickém zřízení je pronásledován,
utiskován a perzekuován. V tom vnímám základní podstatu totality. Mnohé z toho, co dnes
považujeme za naprostý standard, bylo tehdy nemyslitelné. Za vším, ať už jde o cestování,
kulturu, sport, pracovní místa nebo přijímací řízení, byla propaganda a cenzura. Jediná strana
měla kontrolu doslova nade vším a své zástupce měla na vedoucích pozicích napříč všemi
obory a celou republikou. Cítím, že to byla hrozná doba, a to jsem v ní ani, naštěstí, nežil.
Naštěstí proběhla r. 1989 Sametová revoluce a my všichni jsme tak mohli vyrůstat ve svobodné
době. Ale nebylo to tehdy zas tak, sametové“. Studenti vycítili uvolnění, které se toho roku
táhlo celým sovětským blokem a ukázali obrovskou odvahu. Ze své vlastní iniciativy
organizovali demonstrace a postavili se komunistické vládě, jako nikdo před nimi. Přitom
riskovali vyloučení ze škol a dost možná tak vyhození z práce jejich rodičů. A když pak došlo
17. listopadu na Národní třídě k brutálnímu policejnímu zásahu, Československo se vzepjalo
na zadních a do konce roku jsme měli na hradě Václava Havla. Zní to vlastně docela jednoduše,
ale ve skutečnosti mohly každým dnem přijet tanky jako v srpnu 1968. Je také důležité říct, že
s revolucí r. 1989 se sice změnila vláda a začal proces demokratizace a ekonomické reformy,
ale lidé zůstali stále stejní a ti, kteří udávali své přátele, jsou dodnes mezi námi. Je potřeba říct,
že listopadová revoluce nebyla nějakým nalezením svatého grálu, který by všem jako
mávnutím kouzelného proutku zajistil život jako z amerického reklamního plakátu. Revoluce
dala spravedlivou možnost všem pracovitým, zodpovědným lidem chopit se své šance, která
jim nebyla po tak dlouhou dobu poskytnuta, dala jim svobodu. Uběhlo 30 let procesu
začleňování České i Slovenské republiky mezi západní demokratické státy, Václav Havel se
stal osobností světového měřítka a podařilo se nám tak v Evropě získat plnohodnotné
postavení. Nic ale není automatické ani věčné. Možná přijde chvíle, kdy bude naše demokracie
znovu ohrožena a bude třeba se za ni postavit. A až ta doba přijde (pokud už nepřišla) bude to
hlavně na nás, mladé generaci, abychom po vzoru studentů r. 89 dokázali bojovat a stali se tak
inspirací pro naši společnost. Nezapomínejme…

Matyáš Walder, KVA
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Týden vědy
Příběhy bezpráví
Během týdne vědy proběhla trochu netradičně také beseda, která neměla tolik co dočinění s
vědou, jako spíše s 30. výročím sametové revoluce, které jsme nedávno oslavili. Přednášku
vedla paní prof. Bittová, která všechny uvedla do příjemné atmosféry a představila účastníkům
pana Ladislava Vrchovského. Pro ty z vás, kteří o něm nikdy neslyšeli, jde o známého, zejména
ostravského novináře, divadelního kritika, publicistu a v neposlední řadě taky význačnou
osobnost Sametové revoluce i těsně porevoluční doby. V samotném úvodu jsme zhlédli
dokument, ve kterém se dokumentaristé ptali mladých lidí na otázky jako, Jaké je vaše největší
přání?“ nebo, Co pro vás znamená svoboda?“. Při odpovědi typu, Aby dneska Sparta
postoupila.“ se strhla častokrát lavina smíchu. Po dokumentu přišla řada na druhou, hlavní část
besedy Příběhy bezpráví, tedy život a dílo Ladislava Vrchovského. Nejdříve nám pověděl o
svém životě za totality, jak vyrůstal, kde studoval, kde pracoval… Mimo to vyprávěl spoustu
historek, které pobavily a vedly k zamyšlení zároveň. U těch bych se rád zastavil. Dlouho jsem
nepoznal člověka, který by uměl tak poutavě vyprávět, jako pan Vrchovský. Atmosféra, která
provázela kteroukoli jeho příhodu se přenesla přímo do prostoru a bylo vidět, jak všechny už
od prvního momentu upoutal. Byl z něj cítit naprostý klid, respekt, který ve spojení s lehkostí
a poutavostí jeho slov dává dojem skutečně obdivuhodné osobnosti. Závěrem nastal čas na
otázky z řad účastníků besedy. Jednu, která mě velmi pobavila, bych rád uvedl jako příklad.
Jeden student se zeptal, jestli byl pan Vrchovský někdy u toho, když Václav Havel tvořil, tedy
psal divadelní hru. Oni se totiž pochopitelně znali z vedení OF, jehož byl pan Vrchovský
členem. A na tuto otázku odpověděl: Ano byl. Ale ne, když tvořil divadelní hru. Byl to takový
jiný druh tvorby. On totiž Havel hrozně rád vařil a často si dával čočku s rýží…“ A teď začal
popisovat recept a že si to máme doma taky uvařit, že je to moc dobré. Na samotném konci
proběhlo hlasování. Měli jsme si představit, že jsme malý ptáček a že si můžeme vybrat mezi
životem ve zlaté kleci s nekonečným zdrojem potravy a tepla, nebo životem v lese, kde bychom
mohli každým dnem klidně umrznout. Zvítězila svoboda... Co byste si vybrali vy?

Matyáš Walder KVA

Ladislav Vrchovský
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Hyde park Energetika
Chcete zrušit tepelné elektrárny, protože enormně zatěžují životní prostředí? Jste proti těm
větrným, jelikož vrhají velké kusy ledu, a ještě větší stíny, znemožňující růst vegetace, a
"rozsekávají" letící ptáčky vejpůl? Nechcete "druhý Černobyl", a proto odmítáte jaderné
elektrárny? Či se Vám snad nelíbí neefektivní solární panely, které vlastně jenom hyzdí
krajinu? Paní prof. Dagmar Juchelková Vám řekne, máte možná pravdu, ale musíte jí říct, jak
chcete tedy energii vyrábět...
V neposlední řadě, malá otázka: chtěli byste v Ostravě spalovnu? Pokud říkáte, že rozhodně
ne, tak je třeba říci, že ve Vídni jsou rovnou tři nebo že V Dánsku na jedné spalovně dokonce
lyžují!
Takto by se dala shrnout přednáška, neobyčejně sympatické profesorky ekologie, jíž životní
prostředí jednoznačně leží na srdci, ale snaží se zároveň zohledňovat energetické potřeby
dnešní civilizace.

Kristýna Drmelová, SXB

VŠB opět navštívila MGO
V úterý jsme byli po hodině IKT odvedeni do
vestibulu, kde nás přivítali příslušníci VŠB a
předvedli nám jejich dva propagační stroje.
O prvním stroji [viz obr. 1] mohu říct, že mě zaujal
asi stejně, jako dobrovolný domácí úkol. Nápad to
byl jistě dobrý, ale propagace se jaksi minula
účinkem, stroj s nejasnou funkčností, plyšovým
medvídkem, kaktusem a dalšími podivnými věcmi
uvnitř by spíše zaujal mnohem mladší věkové
kategorie (být ve školce, jsem z toho nadšený).
Domnívám se, že studenty, kteří uvažují o studiu na
VŠB (i ostatní) by spíše zaujal nějaký funkční a
užitečný stroj, který by VŠB prezentoval mnohem lépe.

Obr. 1

Druhá část prezentace obsahovala dva rotopedy [viz obr. 2], kterými jsme vyráběli elektřinu.
Sám jsem měl tu možnost (byl jsem donucen) si rotoped vyzkoušet a chytlo mě v zádech.
Osobně si tedy myslím, že by bylo vhodné rotopedy vyměnit za jiný (zdravotně nezávadný)
propagační objekt

Vojtěch Knettig KVA
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Obr. 2
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Minecraft: Education Edition
Přes týden vědy nám dva studenti ze Střední školy teleinformatiky v Ostravě byli ukázat nový
zábavný výukový program Minecraft: Education Edition. V této verzi Minecraftu nám ukázali,
jak třeba pomocí chemických prvků vytvořit ledovou bombu a s tou zmrazit blok vody. A mohli
jsme si vyzkoušet naprogramovat třeba, aby na nás padali oceloti, když běžíme, případně aby
se za námi stavěla stěna.
Přednášející: Minecraft už skvěle funguje na několika desítkách škol v ČR, kde se na tom
skvěle učí děti. Například s chemií, protože je složité ve školních podmínkách reprodukovat ty
experimenty, které můžeme provádět právě tady. Anebo v biologii si můžou procházet třeba
různými modely lidského těla a nemusí se koukat jen na obrázky v učebnici.“
Mě osobně se přednáška docela líbila, byla zajímavá a zase jsme se dozvěděli něco nového.
Kéž by Minecraft byl i na naší škole.

Dominik Chlubna, KVA

Matematické přednášky
Na "Můžeme věřit intuici?" jsme se od pana Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. dozvěděli, že
rozhodně NE! Spoustou otázek, klamů, příkladů a hádanek nám bylo ukázáno, že výsledky
mohou být opravdu překvapivé, až kontradikční našemu uvažování. Dále pan Vodstrčil
pokračoval "Asymetrickým šifrováním", v němž jde o to, že když osobě chcete poslat tajnou
zprávu, najdete si její veřejný klíč, pomocí nějž zprávu zašifrujete, pošlete zašifrovanou zprávu
a ta osoba si to pomocí svého tajného klíče (jak název napovídá, ten zná pouze ona) odšifruje,
přičemž nikdo jiný nemá šanci zprávu rozšifrovat! Jak přesně to funguje? No, to je složité, ale
hrají tam roli prvočísla, nezkutečně velké násobky a mnoho dalšího.
Docent R. Kalus mluvil o Středoškolské odborné činnosti, které se teoreticky může zúčastnit
kdokoli z nás – tedy pokud se nezalekne "Vysokoškolské matematiky jen pro vysokoškoláky?"
Při přednášce s názvem "Tělesa" se mnozí možná divili, neboť o žádném kvádru, jehlanu či
ikosaedru nepadla ani řeč. Pan RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. mluvil o množinách uzavřených
vzhledem k sčítání a násobení.
"Od Pythagorovy věty k superpočítání", to je poměrně velký skok, to si přiznejme. Pan docent
Dalibor Lukáš se zabývá zjednodušováním složitých počtů a pravé úhly hodně využívá. Nevím,
zdali by mě někdo v hodině matematiky pochválil za výrok "kolmost funkcí", však ačkoliv to
může znít podivně pan docent právě toho využívá.
"Matematika skrytá ve vyhledávači Google" od pana docenta Michala Krupky jsme se
dozvěděli hlavně o počátcích tohoto slavného vyhledávače, který si vydobyl své místo
relevantností svých výsledků.

Kristýna Drmelová, SXB
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Vlci ČR
Ve středu 20. listopadu se v biologické učebně uskutečnila přednáška o vlcích a jiných šelmách
České republiky. Přednášel ji Michal Bojda z hnutí Duha, který se zabývá velkými šelmami a
jinou lesní zvěří. Tento rok byla jeho přednáška zaměřena především na vlky.
Pověděl nám o tom, kde vlci žijí, čím se živí, jak vypadají jejich smečky a ukázal nám jejich
rozšíření po Evropě a České republice. Uvedl i spory se zemědělci, kteří neměli dostatečně
zabezpečené ohrady, takže jim vlci sežrali pár kusů dobytka, a spory s myslivci, kteří se bojí,
že ohrozí populace kopytníků. Ještě je třeba dodat, že u nás je vlk přísně chráněný, a tudíž se
nesmí střílet. Také poznamenal, že vlk pro člověka není nebezpečný a pokud ho někdy uvidíme
volně v přírodě, máme si ten pohled užít. Na dotaz, jestli zná nějaký případ, kdy vlk snědl
člověka, odpověděl, že zná jen jeden – Červenou karkulku.
Svůj výklad pán Bojda doprovodil i několika videi vlčí smečky, vlčat, vytí vlků, a dokonce i
vytí člověka. Přinesl nám také ukázat otisky stop našich tří největších šelem – vlka, medvěda
a rysa.

Anna Katharina Hinterreiter, KVA
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Expedice Dětmarovice
V pondělí v týdnu věd se naše třída s pány prof. Dragonem a Maníkem vypravila za poznáním
do uhelné elektrárny v Dětmarovicích.
Názory na záživnost povídání pana průvodce se liší, ale myslím, že můžu říct, že se výlet všem
líbil.
Velice stručně řečeno, dozvěděli jsme se toto:
Elektrárna byla postavena v roce 1976. Její instalovaný výkon je 800 MW, elektrárna ročně
vyprodukuje přibližně 3 TWh elektrické energie. Elektřinu vyrábí spalováním uhlí (především
černého). Zásobuje teplem Orlovou a Bohumín.
Tady jsou mé fotky.

Vojtěch Knettig KVA
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Exkurze do ornitologické stanice
v Přerově
Akci zorganizoval pan profesor Vondráček a byla určená hlavně pro členy biologického
kroužku.
Ráno jsme vyrazili vlakem do Přerova. Z nádraží se muselo jít asi půl hodiny pěšky kolem
řeky Bečvy a pak jsme se konečně dostali k samotné stanici, kde na nás čekala paní průvodkyně
Jana Syryčanská, s kterou níže přinášíme rozhovor.
Nejdříve jsme si prohlédli stálou expozici vycpaných ptáků ČR a dozvěděli jsme se různé
zajímavosti, třeba že kukačky umí přizpůsobit barvu, tvar a velikost vajíček tomu druhu ptáka,
kterému je kladou do hnízda. Poté nás vzala ven a měli jsme možnost prohlédnout si
hendikepované ptáky, které má stanice umístěné ve venkovních voliérách.
Po krátké pauze přišel pan ornitolog a ukázal nám odchyt ptáků do sítě a jejich kroužkování.
Pak jsme se vydali na procházku po lagunách kvůli bobřím okusům. Konec prohlídky byl na
mostě nad Bečvou, kde jsme zahlédli ledňáčka říčního a morčáky. Pak už jsme se vrátili na
nádraží a jeli zpět do Ostravy.
Jak dlouho pracujete pro ornitologickou stanici v Přerově?
Od roku 2006.
V čem vlastně spočívá Vaše práce?
Já jsem muzejní pedagog, mám na starosti různé spolupráce na výstavách, vymýšlím vyučovací
programy pro školy, mám na starosti poradnu a tak.
Co Vás na ní nejvíce baví?
Co mě na ní nejvíc baví? Ta práce s lidmi. Že můžu předávat to, co vím, dál.
Musíte pracovat i o víkendu?
Ano, o víkendech se střídáme a máme na starosti návštěvníky, prohlídky a samozřejmě krmení
zvířat.
Kolik ptáků tady máte?
Ročně stovky. Nejenom ptáků, ale i jiných zvířat, mění se to. Stále něco kolem 13 jedinců.

Adéla Děrgelová, KVA
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Učitelská stávka
Jak jste si užili 6.11.? Ne, toto není výslech. Doufám, že si ve středu všichni po svém
odpočinuli. Proč jsme vlastně nešli do školy?
Na přelomu školního roku totiž Pedagogická komora uspořádala anketu ohledně stávkové
pohotovosti, s níž souhlasilo 94,5 % učitelů. Proti čemu stávkovali?
Zjednodušeně řečeno, proti nesplněným slibům.
V původním usnesení vlády se platy učitelů měly zvýšit o 15 %, přičemž 10 % prostředků by
putovalo do tarifů, tj. do jakéhosi základu výplaty, a zbylých 5 % mělo být rozdělováno v rámci
nadtarifní části do příplatku a odměn.
Nespokojenost kantorů vyvolalo usnesení vlády od 4. 11. 2019 zvýšit platy učitelů o pouhých
10 %, tedy 8 % navíc tarifů a 2% nadtarifní mzdy. Matematika je jednoduchá, že? Komu by se
zkrátka chtělo vzdávat se slíbených bonusů?
Podívejme se na problém z globálního hlediska. V současné době činí platy učitelů jen 64 %
platu vysokoškolsky vzdělaných státních zaměstnanců v ČR, což je nejméně ze zemí OECD a
EU. Tato suma se zdá být nízkou, když uvážíme, že kantoři kromě samotné výuky zajišťují i
další činnosti s ní spojené, za což opravdu nejsou odměněni dostatečně. Své profesi se mnohdy
věnují i více než 9 hodin denně, a ruku na srdce, kdo z nás žáků jim práci ulehčuje?
Osobně se domnívám, že krom úcty si pedagogové zaslouží i požadovaných 130% české
průměrné mzdy, vždyť kdo má na budoucí generaci větší vliv než oni? A mimo nesplněná čísla
i samotné nedodržení vládního slibu je ostudné.
Z naší školy se až na výjimky stávky účastnila většina kantorů. A jestli to vše mělo smysl?
Přinejmenším se na tento problém podařilo upozornit, a i když rodiče zejména mladších
studentů nadšeni nebyli. Věřím, že se věci pohnou správným směrem.

Eliška Šmehlíková, SPTB
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Vietnam
…modlili jsme se v budhistickém chrámě, prolezli tunely proslulých vietnamských bunkrů,
prohlíželi si Saigon z druhé nejvyšší budovy Vietnamu, lovili ryby, projeli se na malých
lodičkách i na skútrech v ranní špičce a smlouvali na tržnici, dále jsme se učili vietnamsky,
hráli fotbal proti místním a prošli se nočním Saigonem/Ho Či Minovým městem…
S Vietnamem se silně pojí jejich vítězná válka nad Američany, která byla jedna z nejdražších
válek pro Američany vůbec. Naštěstí jediné „bitvy“ které jsme s Vietnamci vedli, byly, když
jsme s pár studenty hráli fotbal, nebo na trhu o lepší cenu. Pro tento souboj je doporučuji
navštívit proslulou tržnici Ben Thanh, jejichž uličky vám občas budou připomínat vietnamské
bunkry. Tunely, které jsme v džungli navštívili v rámci návštěvy bunkrů, měli 60x10 cm, i přes
jejich zvýšení pro turisty jsem však měl problém se do nich vejít a několikrát jsem se trefil do
hlavy. Když jsme u klaustrofobních zážitků, musím zmínit toalety na kampusu, do kterých se
člověk evropského typu neměl šanci vejít, a troufnu si říct, že ani nikdo jiný. Pokoje, na kterých
jsme byli ubytováni po 4, byly vybaveny nádherným výhledem z 15. patra, lednicí a koupelnou.
Jak se říká, láska prochází žaludkem a v tomto ohledu jsem nemohl být víc spokojený, teda
porce mohly být trochu větší, ale nestěžuju si. Největším gurmánským zážitkem byla pro mě
večerní projížďka na lodi s jídlem o čtyřech chodech. Byl jsem v sedmém nebi – krevety,
polévka z mořských plodů… a k tomu ten nádherný výhled na večerní Vietnam – ani jsem
nepotřeboval doprovodný program, který si pro zákazníky připravili. Někteří z nás ve
Vietnamu dokonce ochutnali hada nebo psa, ale fotky radši zde nezobrazím, obávám se totiž,
že by na toaletách zase došly papírové ubrousky.
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Kapitolou samu pro sebe bylo lovení ryb. U nás doma je to takové lehárko, stačí nadhodit prut
a čekat, než zabere. Ve Vietnamu to spíš připomíná zmatený hon na rybu, která tam nejspíš ani
není, protože přes tu kalnou vodu nejde téměř nic vidět. Dostali jsme slaměné síto a ve vodě
jsme měli dupáním zahnat rybu do rohu a pak podebrat sítem. Když jsme po čtvrt hodině,
během níž se málem strhla vodní (spíš tedy bahenní) bitva, vítězně vycházeli z nádrže s jednou
rybou, byl jsem ten nejšťastnější člověk na světě, tedy až po panu řediteli, který se honu
samozřejmě účastnil taky.

Jakub Janečka, 2.A
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Mistrovství světa v ragby
20. září vypuklo v Japonsku již 9. ragbyové Mistrovství světa, a to poprvé na asijském
kontinentu. Trvalo až do 2. listopadu. Zápasy se odehrávaly na 12 stadionech v 11 městech
země vycházejícího slunce. Reprezentace 20 zemí byly rozlosovány do čtyř skupin po pěti
mužstvech. Od outsiderů z Namibie, až po trojnásobné šampiony z Nového Zélandu. Už
předem bylo téměř jasno o týmech, které postoupí ze svých skupin do čtvrtfinálových bojů.
Otázky o postupu se pokládaly jen ve skupině A, kde se spekulovalo o boji Skotska, Irska a
Japonska. Zato Austrálie, Wales, Jihoafrická republika, Francie, Anglie a Nový Zéland, to jsou
státy, které si účast v play-off prostě nemohly nechat ujít! I když na posledním MS v Anglii se
takový „zázrak“ udál, domácí tým neustál tlak, zastínily ho výkony Australanů a Velšanů a
Angličané nedokázali postoupit z tabulky. To letos nepřipadá v úvahu, ozývalo se z Albionu.
A nakonec se letos oslavoval postup přímo z první příčky.
První zápas šampionátu odehráli domácí Japonci s podceňovaným Ruskem na stadionu v Čófu.
A podle očekávání zvítězili 30:10, povinná výhra, důležité body do tabulky. O den později se
střetli dva adepti na triumf, Nový Zéland a ragbisté Jihoafrické republiky. Tradiční maorský
tanec Haka, sloužící k zastrašení nepřítele se opět vyplatil a „All blacks,“ jak se
Novozélandskému mužstvu přezdívá, soupeře porazili 23:13. Zajímavý byl taky zápas
Austrálie – Wales, kdy po první půli zápasu vedli Velšané 23:8, jasná výhra? Mohlo by se tak
zdát, ale finalisté minulého MS-Australané, zatli zuby a sahali po výhře, utkaní přesto vyšlo
lépe pro Wales, v poměru 29:25.
Přišly komplikace, Japonsko se muselo připravit na příchod největší tropické bouře za poslední
léta. Tajfun Hagibis se řítil na Tokio a Yokohamu. Rušily se lety, MHD nejezdila, jízda autem
nebyla možná. A na řadu přišly i ragbyové zápasy, zrušen byl zápas Namibie s Kanadou,
Francie s Anglií, a hlavně Nový Zéland s Itálií, ta si mohla po případném vítězství nad All
blacks, zajistit postup do vyřazovacích bojů. Italové věděli, že porazit trojnásobné mistry světa
je téměř nemožné, přesto byli velmi zarmouceni, po zjištění, že velezápas se konat nebude.
A konečně přišla na řadu čtvrtfinále. Anglie se utkala s Austrálií, Nový Zéland vyzval Irsko,
Wales narazil na Francii, a Japonci, kteří překvapivě vyhráli svou skupinu, se setkali
s Jihoafrickou republikou.
Do bojů o medaile postoupila jako první Anglie, ta rozdrtila Austrálii. Jejím soupeřem
v semifinále byl Nový Zéland. Druhou dvojici utvořil Wales, který porazil ve čtvrtfinále
Francii pouze o jeden jediný bod. A JAR, která utla radost japonským fanouškům, konec ve
čtvrtfinále pro ně byl ale přesto veliký úspěch.
Semifinále, tady už začíná přituhovat, souboj titánů mezi Albionem a Zélandem vyzníval lépe
pro All Blacks, chtíč po zlatém hattricku byl obrovský. Po prvním poločase vedla Anglie 10:0,
vedení si udržela a postoupila do finále. Tam narazila na Jihoafričany. Finálová zápas
v Yokohamě byl dlouho velmi vyrovnaný, první poločas se bodovalo jen z trestných kopů,
první pětku položil v 66. minutě Jihoafričan Makazole Mapimpi, osm minut později to
zopakoval Cheslin Kolbe a i díky 22 bodům kopáče Handreho Pollarda získali „Springboks“
svůj třetí titul v historii a vyrovnali se svým rivalům z Nového Zélandu. Anglii porazili 32:12.
Na třetím místě se umístili All blacks, bramborovou příčku bral Wales.
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Příští mistrovství se bude konat roku 2023 ve Francii, a to na stadionech v Paříži, Marseille
nebo v Lyonu. To není zase tak daleko!

Prokop Konicar, KVA
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Původ Halloweenu a tradice
vyřezávání dýní
V mnoha zemích se 31. října slaví Halloween, ale proč? Halloween, vychází z keltského svátku,
kdy Keltové tímto dnem slavili začátek nového roku a konec léta. Magickou noc, kdy se
otevřely brány světa živých a mrtvých Keltové nazvali Samiah. Všude plápolaly ohně a lidé se
převlékali do masek, aby se ochránili před zlými duchy. Když se katolická církev snažila
vymýtit pohanské zvyky, byl Samiah nahrazen křesťanským svátkem Všech svatých, který se
slavil 1. listopadu. Naštěstí se tradice díky přistěhovalcům z Irska dostala kolem poloviny 19.
století do Ameriky. Irové vyřezávali děsivé obličeje do vydlabané řepy, tu dávali posledního
října se zapálenou svíčkou do oken, což mělo od domu vyhnat duše zemřelých. V 19. století
byla v Severní Americe brukev nahrazena dýní, protože jich tam rostla spousta a dobře se
vydlabávaly a vyřezávaly. Děti se v předvečer svátku Všech svatých vydávaly v kostýmech a
maskách na koledu, chodily do okolních domů, kde dostávaly sladkosti. Tato podoba
Halloweenu se slaví až dodnes.
K dýňovým lucernám, jež jej symbolizují, se váže hned několik legend. Stará irská legenda o
opilci Jackovi říká, že se v tento den Jack natolik opil, že jeho duše začala vylézat z jeho těla.
Přičemž se objevil ďábel, který na Jacka už čekal. Jack ho však přemluvil, aby si mohl dát
poslední drink, na který ale neměl peníze. Tak Ďáblovi navrhnul, aby se proměnil v minci, a
až zaplatí, tak se zase promění nazpět. Jack si ale mazaně schoval minci do peněženky a ďábla
tím uvěznil. Poté si vynutil, že ďábla pustí, když mu dá rok svobody. Po roce se pochopitelně
vrátil. Tentokrát ho nalákal na jablka, a když ďábel vylezl na jabloň, Jack nožem vyryl do
kmene stromu kříž, a ďábel tak nemohl slézt. Jack mu pomohl, ale ďábel mu musel slíbit, že
ho nikdy nevezme do pekla. Když se pak Jack jednoho dne upil k smrti, v nebi ho nechtěli,
protože byl moc hříšný, ale do pekla také nemohl. Myslím si, že tato pověst má i podobnou
českou verzi, ale tu jsem bohužel nedohledal. Od té doby Jackova duše bloudí po světě a tmu
si ozařuje žhavým uhlíkem, který mu ďábel věnoval. Aby uhlík vydržel déle, dal ho Jack do
vydlabané řepy. Lidé proto o Halloweenu dávají na okenní římsy vyřezanou dýni se svíčkou,
protože věří, že si Jack vezme na cestu jejich světýlko a je za to na oplátku ochrání.
Jiná legenda zase praví, že ve středověké Británii někteří lidé chodili od domu k domu, prosili
o jídlo a na oplátku se pomodlili za mrtvé. Nosili lucerny z vydlabané řepy, ve kterých byla
svíčka, která měla vyvolat představu duše uvězněné v očistci.

Dominik Chlubna, KVA
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Halloween na MGO
Jako už každoročně se i letos na naší škole slavil anglosaský lidový svátek – a to Halloween.
Ovšem tento ročník byl trochu odlišný od těch předchozích. Celá akce netrvala pouhých
patnáct minut, ale rovnu celou hodinu. Letošním pořadatelem se stala sexta B a musím uznat,
že se jim to povedlo. Vládla zde úžasná atmosféra a bylo všude cítit nadšení, které zde
panovalo. Tento rok byly vyhlašovány dvě kategorie, a to o nejlepší kostým, ve které mohly
zvítězit tři nejlepší převleky, a o třídu s největším množstvím kostýmů, jež vyhráli naši nováčci,
a to 1.A. Všem výhercům gratuluji a těším se na další ročník.

Julie Petra Svatošová, KVA
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Keltský nový rok
Keltové jsou národ, který žil v různých částech Evropy od pozdní doby bronzové. První zmínky
přicházejí z doby přibližně v 6. a 5. století před Kristem. Tento tajemný národ je dodnes
opředen množstvím tajemství. Jedním z nich je bezpochyby jejich náboženství. V tomto článku
se dozvíte něco málo o jednom z jejích nejdůležitějších svátku – Samhainu (čti souin), tedy o
keltském novém roku.
Na začátek však ještě slovo o keltské víře obecně. Keltové byli velice nábožensky založení.
Náboženskými vůdci byli druidové, kteří patřili mezi keltskou elitu. Druid měl být spojením
mezi lidským světem a světem božstev. Keltské náboženství bylo velmi spojené s přírodou a
rovnováhou. Božstva podle nich sídlila ve stromech, v zemi i ve vodě, a proto často nechávali
obětiny u pramenů a házeli je do řek. Keltská božstva neměla jen lidskou podobu, mohla mít i
podobu hada (symbol moudrosti a znovuzrození), nebo třeba draka (symbol síly a plodnosti).
Ptáci reprezentovali svobodu. I díky spojení s přírodou se keltská obětní místa či jejich chrámy
nacházely v přírodě, často se jednalo o uskupení kamenů do určitého tvaru. Podle Keltů
existoval svět po smrti a možnost reinkarnace (znovuvtělování). Po smrti byl člověk přenesen
do posmrtné země, kde žil blaženě ve stříbrném oděvu a zlatých špercích, dokud nepřišel čas
na to, aby se znovu narodil.
A teď už tedy k samotnému Samhainu. Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami
(létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se
stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí
na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Byl to tedy čas komunikace s mrtvými.
Keltové žádali své předky o rady a pomoc v novém roce. Bylo zvykem prostírat u večeře i pro
zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit, nebo vystavovat za oknem
zapálenou svíčku, často ve vyřezané řepě, která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na
jejich cestu. Lidé se také převlékali do starých cárů a malovali si obličeje, aby se uchránili před
zlými duchy. Pořádali se hostiny a oslavy, aby se lidé posílili a přežili zimu. Svátek se slaví se
v noci z 31. října na 1. listopadu.

Anna Katharina Hinterreiter, KVA
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Tracyho Tygr / Tracy’s Tiger
Autor: William Saroyan
Žánr: Novela
Nakladatelství: Argo
Tracy už od mala toužil po vlastním Tygrovi. Při jedné takové procházce po zoo se mu přání
vyplní a Tracy získá svého vlastního černého pantera a pečuje o něj v domnění, že je to Tygr.
Tygr s ním roste, prožívá jeho starosti i radosti, a i neskutečnou lásku k dívce jménem Laura.
A když pak newyorští policisté doopravdy pátrají po tygrovi, který utekl z tamní zoo... No, co
se dá dělat, Tracy musí pomoct.
Tak tento krátký příběh lze přečíst za jedno líné odpoledne a, i když je už trochu starší (1.
vydání v r. 1952), zaujme. V Saroyanově podání má Tygr symbolizovat celý život mladého
člověka, tedy radosti, problémy, přátele, lásku a tak dále. Kniha sama končí slovy: „...a tygr,
jenž je láska“, čímž nám přemýšlení o jeho významu trochu usnadňuje, i když jen částečně.
Příběh sám nestojí ani tak za zhodnocení (mladý kluk se zamiluje a pak má problémy s láskou,
nic těžkého k pochopení, že?), jakože spíš způsob podání myšlenek skrytých pod povrchem. I
když se mi na první pohled novela zdála docela jednoduchá a myšlenky v ní nijak zvlášť nové
a objevné, časem nacházím stále více spojitostí a možností, jak si příběh vyložit, a odnesla jsem
si z toho i něco nového. Věřím, že každý si v knize najde to svoje, i kdyby to byl jen základní
příběh o klukovi s domácím mazlíčkem. Tak tomu zkuste dát šanci.
Navíc 120 stran textu s obrázky ještě nikdy nikoho nezabilo... :)

Eva Maléřová, SXB
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Recenze – GreedFall
Vývojář: Spiders
Vydavatel: Focus Home Interactive
Platformy: PC, Xbox One, Playstation 4
Datum vydání: 10.9.2019
Jeden titul od vydavatele Focus Home Interactive jsem již minule recenzoval, letos ale vydali
ještě jednu hru, která rozhodně stojí za pozornost, a tou je právě Greedfall. Vývojáři ze studia
Spiders nejsou žádnými nováčky, ale jejich předchozí hry Technomancer nebo Bound by
Flame dostaly od kritiků i hráčů pouze průměrné hodnocení. A tak jsme všichni doufali, že
právě Greedfall bude ten titul, který se konečně povede. Trailery vypadaly zajímavě a hráči se
těšili, že si konečně zahrají RPG ve stylu, jaký dělalo kdysi studio Bioware, jehož poslední titul
Anthem byl slušně řečeno propadák. Splnil tedy Greedfall všechna očekávání a využil chytře
díru na trhu po Bioware, nebo pokračuje ve stopách svých předchůdců?
Hra se odehrává ve velice zajímavém světě, který je sice inspirovaný 17. stoletím, ale nachází
se v něm i monstra, kouzla a jiné fantasy prvky. Na první pohled krásný svět však ohrožuje
smrtelná nemoc zvaná Malichor, na kterou ještě nikdo nenašel lék. Vžijete se do role mladého
diplomata (či diplomatky, postavu si můžete vytvořit sami) jménem De Sardet. Ten se má
vypravit na ostrov Teer Fradee jako doprovod svého bratrance Constantina, který na něm má
působit jako guvernér. Má se za to, že na tomto ostrově by se mohl nacházet lék na onu
smrtelnou nemoc. Cestu za nalezením léku vám však ztěžují domorodci, kteří kolonisty
pochopitelně nemají příliš v lásce, a také další frakce, které se na první pohled jeví jako
spojenci, ale postupem času začnete vnímat jejich přešlapy či dokonce zrady. Nebudete na to
ale sami, po vašem boku můžou stát až dva společníci z celkových pěti (během hry je můžete
a měli byste je měnit). Tyto a všechny ostatní postavy jsou skvěle napsané, dialogy jsou
nápadité a obecně příběh je asi nejsilnější stránka celé hry. Nemá žádná hluchá místa a o zvraty
rozhodně není nouze. Navíc má sice svou základní strukturu, ale na vašich volbách opravdu
záleží a konec se tak může vždy výrazně lišit.
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Jak už jsem zmínil, jedná se o RPG, a tak vás nejspíš nepřekvapí možnost zvolit si na začátku
jednu ze tří tříd (mág, bojovník, střelec). Poté klasicky odemykáte nové schopnosti a vlastnosti,
které se vám během hry budou hodit. Nechybí ani možnost výběru zbraní a výstroje, která vám,
mimo funkce kosmetické, především zlepšuje různé statistiky, jako je poškození, obrana atd.
Budete plnit různorodé úkoly, které jsou další silnou stránkou hry. Jsou rozdělené na hlavní a
vedlejší. Ty hlavní jsou samozřejmě nejpropracovanější, ale ani vedlejší mise vývojáři
nezanedbali. Často se jedná o několik na sebe navazujících misí, které tak utvářejí vedlejší
dějovou linii, a vždy se v nich dozvíte něco málo o světě, frakcích nebo i vašich společnících.
Navíc si tím zlepšíte vztahy s tím, kdo vám úkol zadal, což se rozhodně může hodit. Naopak je
ale možné, že si nějakým činem, který potěší jednu stranu, naštvete tu druhou, a vztahy s ní se
tak logicky zhorší. Ale ještě bych se zastavil u světa. Je třeba zmínit, že se nejedná o open
world hru. Nebo tedy, jak se to vezme. Rozhodně nejde o koridorovou záležitost, jako bylo
minule recenzované Plague Tale, ovšem nemáte ani volný přístup k celému světu. Ostrov je
rozdělen na několik lokací, mezi kterými můžete cestovat přes načítací obrazovku. Během ní
si však můžete kupovat či vylepšovat svou zbroj anebo měnit své společníky. Načítací doba
navíc není nijak dlouhá. Stejně tak hra nepatří mezi ty nejdelší RPG, jako je například Zaklínač,
a to je jedině dobře. Sám jsem hru dohrál za 30 hodin, což je podle mě na takovou hru ideální.
Pokud byste se však rozhodli splnit všechny vedlejší questy, herní doba se může vyšplhat až
někam k 50 hodinám.
Přestože jste diplomat, ani v tomto RPG nechybí souboj, který je samozřejmě nedílnou součástí
hry. Souboj sám o sobě není zpracován vyloženě špatně, ovšem působí poměrně neohrabaně a
postupem času se stane repetitivním. Obtížnost taky není úplně ideální. Některé souboje
projdete s prstem v nose, zatímco jiné jsou téměř nemožné. Utkání s bossy tomu příliš
nepomáhají, protože jsou spíš o používání taktiky neustálého mačkání tlačítka pro úhyb a
jednou za čas zaútočit.
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Bohužel ani po audiovizuální stránce titul nijak nevyčnívá. Hudba je sice pěkná, ale tak
upozaděná, že si na ni po dohrání hry ani nevzpomenete. Za zmínku stojí povedený anglický
dabing, který bohužel trochu sráží na dnešní dobu špatný lipsync a animace obecně. Grafika je
pak opravdu průměrná, byť na první pohled vypadá poměrně hezky. Tři velká města, která se
na ostrově nachází, navenek působí unikátně. Bohužel opravdu jen navenek, protože interiéry
jsou zpracovány všude stejně. A když vejdete do budovy guvernéra z jiného města a uvidíte,
že je téměř na chlup stejná jako ta v městě předchozím, asi nebudete zrovna nadšení. Navíc
grafika trpí na kvalitu detailů, což se sice dá pochopit, ale i přesto to zamrzí.
Hodnotit tento titul bylo pro mě opravdu těžké. Je totiž nutné si uvědomit, že ve studiu Spiders
pracuje jen něco okolo 50 lidí, a tak už samotná skutečnost, že vytvořili hru, kterou bychom
mohli srovnávat s velkými AAA tituly, je skvělá. Greedfall tedy rozhodně není hrou bez chyb,
avšak jeho nedostatky nejsou tak silné, jak se na první pohled může zdát. Na horší grafiku a
animace jsem si po nějaké době zvykl a souboje jsem nevnímal jako hlavní náplň hry. Pokud
vám záleží na moderní grafice a chtěli byste si hlavně pořádně zabojovat, Greedfall opravdu
není pro vás. Pokud ale máte rádi poctivé RPG plné propracovaných questů, skvělého příběhu
a oceníte promyšlený svět a dialogy, jděte do toho. A protože patřím do té druhé skupiny,
hodnotím hru jako velmi nadprůměrnou a jako jedno z dalších příjemných překvapení letošního
roku.

Hodnocení: 8/10
Klady

Zápory

Krásný svět

Horší grafika

Propracované questy

Špatný lipsync a animace

Skvěle napsané postavy a dialogy

Repetitivní soubojový systém

Příběh plný zvratů
Povedený dabing
Jan Urbančík, KVIB
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Můj první dojem z nové školy
Ze začátku jsem se nové školy a nového prostředí bála. Jsem, ale mile překvapená. Líbí se mi
přístup vyučujících profesorů a taky velmi pozitivní pan ředitel. Tato škola mi přijde moderní.
Jsem ráda, že si i na gymnáziu můžeme užít legraci díky kulečníku a fotbálku. I když „bufet“
moc nevyužívám, tak mě nápad se „školní pekárnou“ zaujal. No a o jídelně ani nemluvím.
Když jsem v jídelně, tak si nepřipadám jako ve škole – je tam hezké a moderní prostředí, kde
se cítím moc fajn. Vše má i své negativa. Nelíbí se mi dlouhé čekání ve frontě (někdy nestihnu
včas přijít na hodinu) a nízký počet volných míst k sezení. Někteří žáci se k nám nechovají
moc hezky, což mě mrzí. A když jsme u těch negativ, tak mi prostory mezi skříňkami přijdou
velmi stísněné.
Doufám, že i následující dny a celé studium budou příjemné jako tento super začátek školního
roku!

Natálie Jungmannová PA

Foto: Robert Adámek
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Dovolujeme si vás pozvat na charitativní
vánoční jarmark na pomoc dětem z Guimarasu.
Kdy: 13. prosince
Kde: ve vestibulu naší školy
Jarmark bude probíhat celý den o přestávkách,
sladkostí i her bude dostatek a veškerý výtěžek
půjde na dobrou věc.
Tak přijďte! D
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Pravopisný kroužek
Pravopisný kroužek na naší škole vede paní profesorka Ivana Fuxová a kroužek se koná každý
čtvrtek od 14:15 do 14:55 v knihovně. Do kroužku dochází přibližně deset žáků ze tříd primy
A primy B. V pravopisné hodině se nám snaží paní profesorka pomoci se správným psaním či
čtením. Vždy si zopakujeme vše, co nám dělá problémy. Paní profesorka si pro nás připraví
nějaký text, buď z knihy, nebo z časopisu, do něj zařadí různé chyby nebo úkoly na doplňování
a my je máme najít a analyzovat.
Texty jsou vybrány tak, aby nás zaujaly a aby se nám s nimi dobře pracovalo. Jedná se
kupříkladu o názory různých lidí, texty o zákonech nebo třeba články o závislosti na internetu.
A teď k tomu, co to vlastně pravopisný kroužek je a k čemu slouží. Pravopisný kroužek je něco
jako volnočasová aktivita, doučování či aktivita, bez které se neobejdeme, ve které
procvičujeme vše, co se týká českého pravopisu, od doplňování čárek, přes doplňování velkých
a malých písmen, až po pravopis měkkých a tvrdých y/i. Chyby je potřeba nejen opravit, ale
daný postup i odůvodnit.
Jednou jsme také hráli hry na téma vyjmenovaných slov, jindy jsme vytvářeli texty týkající se
našeho života jako např. o nové škole nebo o internetu. Docházka do kroužku není povinná,
ale přináší nám možnost zdokonalit se v českém jazyce a porozumět mu. A to rozhodně není
k zahození!

Adriana Lomozníková, PA
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„Češtinářský bonbonek“
Polednice
Řehoní se dítko drze, učitelce v bledou líc,
ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic!
Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena,
když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena.
"Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, upíra!"
Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá....
Pod plachetkou – však to známe – příšera se zjeví tu,
dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu.
"Dej sem dítě!" zaburácí, "volala jsi, tady jsem!"
"Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem!
Ty si sbalíš děsné dítko – horší přijdou do školy a mne za zmizení žáka odbor školství osolí.
Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid!
Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít.
Ať se, kde chce, co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel?
Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel!
Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok,
na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG!
Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok,
v ruce láhev od čikuli... kdo je vinen? PEDAGOG!
Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok,
kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG!
Že děťátko v třetí třídě pohačá si druhý rok,
kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád´? PEDAGOG!
Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít,
proto radši mě si vezmi, ať mám jednou pro vždy klid."
Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí.
Šeptá: "Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí."
Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá,
chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá…
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Poezie
Ostrava
O Ostravě máme napsat asi 30 básniček,
Napadaj mě však jen slova Matiční a Baníček.

Známá byla pro své uhlí černé,
v dole už se ani noha nehne.

Stodolní má také slávu dávno za sebou,
ale Coloursy nás ještě drží nad vodou.

Přivoz, Fifejdy, Kuři rynek,
to zná každa děvucha i synek.

Pak tu máme Vítkovice,
Landek Park a Klimkovice.

Zlatá tretra Bolta často vítala,
dnes nám tu po něm jen Bolt Tower zůstala.

Nohavica vždycky o ní hezky zpíval,
přitom se na ni z haldy Emy díval.

I když nám tu často hlásí překročení emisí,
já na to stěhování zatím ještě nemyslím.

Nela Dočekalová, PA
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Moje město

Fajny
OSTRAVAK!!!

Vít Zvalený, PA
Ostrava, to je město mé,
ne všechny její části jsou však nádherné,

Na ulici Nádražní já bydlím,
a teď tady ty verše mydlím,

Před domem nám Nextbiky stojí,
díry na chodníku se už nezahojí,

Karolína Čapková PA
OSTRAVA je moje město,
krásných věcí je tu přes sto.
Za domem mi Odra teče,
mám ji ráda vsedě, vkleče.
Jsou tady též super akce,
proto mi jde život hladce.

U vietnamce pod námi,
je jídlo jako od mámy,

Chceš-li poznat mnohem více,
navštiv Dolní Vítkovice.

Žije se tu celkem fajn,
Co to kradeš? Das ist mein.

Jaro, léto, podzim, zima,
v Ostravě je vždycky prima (hlavně prima
A☺).
„Necypuju, je to tak,
Ja su fajny OSTRAVAk!!!“

Prosinec 2019

Recitační soutěž 2019
Dne 1. listopadu 2019 se na Matičním gymnáziu konala recitační soutěž studentů této školy.
Zástupci z jednotlivých tříd byli pečlivě vybráni kantory českého jazyka. Všichni se společně
sešli před první vyučovací hodinou v hojném počtu (24 vystupujících) v učebně 4. A. Úvodní
motivační řeč pronesl v příjemné a kreativní atmosféře organizátor setkání Mgr. Rostislav
Gromnica, Ph.D. Následovala předem připravená vystoupení jednotlivých studentů, jejichž
spektrum bylo vskutku široké – od primánů až po letošní septimány.
V průběhu soutěže zazněly nejrůznější básně českých, ale i cizích autorů (např. Jiří Wolker,
Michail Lermontov), mezi dnešními studenty převládli představitelé anarchistických buřičů –
František Gellner a Petr Bezruč. Opomenout nesmíme ani povedená vystoupení s úryvky
z prózy v případě Karolíny Čapkové nebo Katky Václavíkové. Tříčlenná komise, složená
z erudovaných pedagogů a milovníků poezie dr. Gromnici, mgr. Navrátilové a mgr.
Pastrňákové si s radostí vyslechla smyslům lahodící poezii.
Litý boj o umístění na stupních vítězů a zisk hodnotných cen z vybraných perel české i
zahraniční literární tvorby tentokrát nerozhodovaly tolik zkušenosti, soutěž přinesla milá
překvapení. V kategorii nižšího gymnázia se vítězem stal Matyáš Walder z kvarty A, který
všechny zaujal dramatickým ztvárněním Epilogu (František Gellner). Druhé místo získala
žačka tercie B Ema Chramostová. O příjemné překvapení se do třetice postarala reprezentantka
nejmladší – z primy A – Karolína Čapková, která si do soutěže vybrala humorem oplývající
úryvek z prózy Štěně Kateřiny Lužné.
Ani v rámci kategorie vyššího gymnázia se nejednalo v žádném případě o jednoznačnou
záležitost. Po vystoupení jednotlivých studentů si porota vyžádala přestávku pro zhodnocení
předvedených vystoupení. Čas vymezený soutěži byl dávno vyčerpán, úkol to byl tedy
nesnadný a nevděčný. Vybrat z řady uchvacujících výkonů tři nejlepší. Zamyšlením zkrabatělá
čela zkušených kantorů orosil pot, následovala řada škrtů, argumentů a protiargumentů, ale
nakonec došlo ke shodě.
Po nervy drásající pauze se všichni účastníci recitační soutěže zúčastnili slavnostního
vyhlašování vítězů. První místo krásným a dojemným přednesem získala studentka Klára
Vinklárková z 3.A. Svým výkonem strhla nejen přitakávající publikum, ale především porotu.
Prožitek, dojemnost, radost i slzy – to vše a mnohé další vytvořilo zvláštní tíživou dekadentní
atmosféru.
Druhé místo připadlo Kateřině Václavíkové z kvinty B, která svým přednesem prózy Miroslava
Hroníčka – Chvála kosího zpěvu představovala takřka dokonalé sladění s textem.
Zato třetí pozice byla z úplně jiného soudku. Adam Jalůvka svým civilním pojetím básně
Ažmilic (Cimrman) všechny posluchače pobavil a rozesmál.
Ceny byly předány, vítězové byli dojetím pohnuti a my se již těšíme na další nezapomenutelný
zážitek s našimi studenty ve společnosti krásné poezie.

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
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Jan Zrzavý
Tento měsíc uplyne přesně 129 let od narození českého umělce Jana
Zrzavého.
Jan Zrzavý se narodil 5. listopadu 1890 poblíž Německého Brodu (dnes
Havlíčkova Brodu). Byl to český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a
příležitostný publicista. Byl členem avantgardy. Zemřel 12. října 1977. Je
pochován na hřbitově v Krucemburku, kde se také nachází Pamětní síň
Jana Zrzavého.

Perličky

www.wikipedia.org

1. Když byl malý, zdál se mu sen, ve kterém mu poslal pastelky Leonardo da Vinci, kterého
velmi obdivoval. Proto se rozhodl stát malířem.
2. Když studoval v Brně na průmyslovce, dostal zánět ledvin a když se uzdravil, vrátil se do
školy, za týden měl znova zánět ledvin. A tehdy lékař řekl jeho otci: Nedávejte do něj moc
peněz, do dvaceti let zemře.“ Proto mu otec dovolil malovat. Myslel si: Když umře, no tak ať
teda maluje.
Později toho litoval...
3. Na každou jeho práci vzniklo mnoho přípravných kreseb a finální uhlem ve stejné velikosti,
v jaké měl mít dotyčný obraz. Proto nepotřeboval předlohu, maloval tak, jak si to pamatoval,
nebo podle svých náčrtů.
Zrzavý také rád cestoval, např. do Bretaně či Benátek, v Paříži měl svého času i byt. V cizině
se často podepisoval na své obrazy "Zerzavý" místo Zrzavý.
Objevil pozoruhodné lokality, mezi nimiž ho zaujalo i město Ostrava. Haldy na Ostravsku se
staly vyhledávaným motivem tohoto umělce.

www.gvuo.cz
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www.idnes.cz

Také ilustroval knihy, mezi nimi např. Kytici a Máj.
Pokud byste chtěli vidět Zrzavého obrazy na vlastní oči, doporučuji stálou expozici První
republika ve Veletržním paláci v Praze. Sama jsem tam o podzimních prázdninách byla a
opravdu to stálo za tu cestu. Navíc, vstup pro děti a mládež do 26 let je zdarma!

Zdroj: Lucie Dančíková

„

Tvořit a malovat je vášeň.“ Jan Zrzavý

Ema Dančíková, PA
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Historie
Filip II. August
1165–1223
Filipův otec, král Ludvík VII., tušil svůj brzký skon, a tak, aby zabránil své drahé ženušce,
Adéle ze Champagne, při regentské vládě posílit moc svého rodu, ustanovil svého
čtrnáctiletého syna Filipa svým spoluvládcem. Již na začátku své vlády se ukázal být velmi
schopným, když se spojil s anglickým panovníkem, Jindřichem II. Plantagenetem, a i pomocí
intrik dokázal zničit alianci domácích hrabat, která se snažila oslabit jeho osobu. Velký vliv
Jindřicha II. mu však byl trnem v oku, a tak se mu podařilo rozeštvat jeho syny (navázal styky
s Richardem Lvím srdcem) proti němu, nakonec tak zeslábl vliv Anglie ve Francii.
Zanedlouho se Filip II. rozhodl zúčastnit se třetí křížové výpravy (ve které se jeho spojenec
Fridrich II. Barbarossa utopil ještě před cílem), ihned po dobytí Akkonu se však vrátil. Mezi
ním a Richardem vyvstal spor o území ve Francii, která mu Filip daroval jako zásnubní dar pro
svatbu s jeho sestrou Adélou, kterou si ovšem nakonec nevzal, přičemž území odmítal vrátit.
Proto není divu, že když císař Jindřich VI. Richarda zajal, přispěchal Filip i s Richardovým
bratrem, Janem Bezzemkem, aby mu pobyt u císaře co nejvíce prodloužili – na což Jindřich
VI. zareagoval zcela opačně. Následovala několikaletá válka mezi nimi, která skončila
Richardovou smrtí roku 1199, jeho nástupcem se stal Jan Bezzemek, v této době ještě stále
Filipův spojenec – to by to ale nebyl Filip, aby se už nespolčoval s jeho synovcem, Arturem
Bretaňským.
Každý pořádný středověký panovník musí mít konflikt s církví, ten Filipův vznikl, když zapudil
svou manželku, dánskou princeznu Ingeborg. S Ingeborg se tedy rozhodně neoženil z ryzí
lásky, nýbrž z politických důvodů – jenomže mu byla tak odporná, že se jí ihned po svatební
noci chtěl zbavit, ta ovšem rozvést nechtěla, a tak ji zapudil. Zhrzená princezna se obrátila na
papeže, ten jí vyhověl a uvalil nad Francií interdikt – Filip byl nucen svou milovanou ex-choť
přijmout zpět.
Na začátku 13. století propukl opět zápas o anglická pevninská území, Filipovi se povedlo
získat Normandii a poté i všechny državy na sever od Loiry (čímž se francouzský král stal po
dlouhé době mocnější než tamní šlechta). Také je nutno zmínit "neděli u Bouvines", ve které
byl rozdrcen uchazeč o císařský trůn Ota Brunšvický, doprovázený Janem Bezzemkem,
Friedrichem II., jehož podporoval právě Filip.
Papež vyhlásil kruciátu proti katarům v jižní Francii (výprava proti Albigenským), která
probíhala ještě pár desítek let po Filipově smrti, právě ona zkomplikovala sjednocení Francie
pod nadvládou Kapetovců. I tak avšak Filip II. August při sjednocování Francie dosáhl velkých
úspěchů.

Kristýna Drmelová, SXB
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