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Vážení čtenáři,
jak už tomu bývá, letní prázdniny utekly jako voda, nezbývá nic jiného než přečkat dlouhé období
školních povinností, po kterých nastanou jupííí – festivaly, brigády a dovolená.
První číslo v letošním školním roce vydáváme v obměněné sestavě, posíleni o nové členy redakčního
týmu, kteří se k nám nově přidali. S nimi přichází nejen „čerstvý vítr“, ale i zajímavé nápady, rubriky,
články a originální náměty. Na své první dny na MGO můžete zavzpomínat při čtení postřehů letošních
primánů a prváků. Jdeme na to…
Za celý tým žurnalistů přeji příjemný relax při čtení.
Klára Vinklárková, šéfredaktorka
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Povinná maturita… je zrušená?
Eliška Šmehlíková, SPTB
Snad každý student už se někdy probudil a doufal, že najde tento výrok ve sdělovacích prostředcích.
Nyní si hlavně studenti letošních septim a třetích ročníků gymnázií kladou otázku: „Maturovat či
nematurovat z matematiky?“ respektive: ,,Povinně či nepovinně?“ Nad jejich hlavami ponořenými do
Hamleta totiž visí Damoklův meč v podobě povinné státní maturitní zkoušky matematiky.
Cesta k řešení tohoto výrazu o mnoha proměnných začala okolo roku 2016 a už od začátku ji dláždí jen
dobré úmysly. Například sjednocení úrovně středních škol nebo příslib vyšší úspěšnosti v tomto
předmětu vedly tehdejšího ministra školství Marcela Chládka k zavedení povinné maturitní zkoušky
z matematiky od roku 2020/21. Studenti odborných škol jiného než sociálního, zdravotního
a uměleckého zaměření by měli matematiku povinnou od následujícího roku.
Toto opatření upírající maturantům možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou stále vyvolává
rozruch, a to nejen v médiích.
,,Student by si sám měl zvolit, z čeho chce skládat maturitní zkoušku, a povinnost matematiky je pro mě
krokem zpět,“ takto se vyjádřil ředitel našeho gymnázia v roce 2016.
Podle nejnovějších zdrojů se současný ministr školství Robert Plaga chystá povinnou maturitu se
studenty neoblíbeného předmětu odsunout o deset let, či úplně zrušit. Proti odkladu se staví Asociace
ředitelů gymnázií, studenti naopak jásají.
Osobně si myslím, že důležitějším krokem, než povinná maturita představuje zkvalitnění výuky tohoto
předmětu, která by vedla k vyšší úspěšnosti a oblíbenosti matematiky mezi žáky. Navíc kdo z ní
maturovat chce, tak i bude a to dobrovolně.
Výsledné číslo předmětů, z nichž budeme maturovat povinně není do této chvíle známo a snaha o jeho
nalezení připomíná řešení složité rovnice. My studenti se tedy ptáme: „Máme s povinnou matematikou
počítat?!“

www.novinky.cz
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Moje nová škola
Ema Dančíková, PA
Tahle škola pro mě nebyla úplně nová, znám to tady už delší dobu. Věděla jsem, kde asi co je, který
učitel, co učí, ale stejně, představa, že už nejsem návštěvník, ale student této školy, je úžasná.
Moje stará škola měla ''jen'' 3 patra a suterén, přesto mi svého času přišla obrovská. Oproti této škole
však její velikost nestojí ani za řeč. Budova Matiční mi totiž přijde tak velká, že bych se v ní mohla
zcela určitě ztratit.
Jiné je vlastně skoro všechno. Líbí se mi, že Matiční má vlastní bufet, ve kterém mají větší výběr než
v lecjaké pekárně, jen škoda, že na některé laskominy si musím počkat do kvinty :-(.
Jiní jsou také učitelé. Na každý předmět máme odborníka, což má své výhody. Když jste měli jednoho
učitele na všechny předměty a byli jste např. dobří na češtinu a matematiku jste nechápali, učitel si vás
zapamatoval jako „toho, co potřebuje doučování z matiky“ a ne jako s trochou nadsázky „nadaného na
češtinu“, kdežto teď si o vás jeden učitel může myslet, že jste šikovní a druhý třeba pravý opak.
Má to i své nevýhody, samozřejmě. Jediné, co mi skutečně vadí, je to, že musíme pořád chodit z jedné
třídy do druhé, a když o přestávce vejdete do své vlastní třídy, je tam někdo úplně jiný. Zkrátka na
takové stěhování nejsem zvyklá, jelikož na mé předchozí škole jsme skoro nikam nechodili, dokonce
jsme téměř nemohli vkročit do jiné třídy. Teď je to však všem jedno.
A jaký je názor mých spolužáků na novou školu? Všichni jsou nadšení, velmi spokojení, ale učiva je na
ně prý moc. Základka byla holt jednodušší.
V závěru bych chtěla napsat, že jsem na Matiční pyšná a jsem moc ráda, že sem nyní patřím.

Matiční a já
Valentýna Kovšanová, 1.A
Poslední rok základní školy byl plných slz, stresu, koleček, nebo traktorů s červenou barvou. Jeho
hlavním cílem bylo se zbavit všech deváťáků a vyslat je na střední školy. To se naštěstí podařilo, nikdo
ročník opakovat nemusel a o kariéru pokladní taky široký zájem nebyl. Všichni jsme se rozprchli po
různých středních. No, co si budeme povídat, je to změna oproti devítileté rutině. Ráda bych vám napsala
něco málo o svých prvních školních týdnech. První týden se nesl v duchu tichého okukování nových
dvaceti devíti lidí, se kterými máme strávit další čtyři roky. Moc jsme toho nenapovídali, spíše jsme si
v duchu říkali věci jako: ,Prosím, neukamenujte mě. Též nevím, kde máme teď hodinu. Vypadáš mile,
ale nevím, o čem si začít povídat.“ Náš pětihodinový adaptační kurz nás sice neseznámil každého
s každým, ale postupně jsme si začali nalézat svůj okruh lidí. Po měsíci stráveném na této škole náš
kolektiv hodnotím výborně. Nemáme mezi sebou žádné hroty, nějak se přežijeme.
Pokud bych hodnotila vizuální stránku a vybavení školy, nemění se příliš od mé základky. Schodů jsme
měli požehnaně, stejně jako odborných učeben nebo například výzdoby na chodbách. Knihovničky
v každém patře mi pomáhají s orientací (J.B. Foerster znamená třetí patro) a lehátka ve čtvrtém patře
jsou pěkný nápad, ale nejde z nich bezpečně slézt. Co jsem nevěděla, že mi chybělo, byl bufet. Utratila
bych tam nejraději své celoživotní úspory. Musím též pochválit příjemnou atmosféru mezi studenty celé
školy, všichni působí velmi inteligentně a osobitě, čehož bych jednoho dne chtěla dosáhnout.
Tímto chci říct, že jsem moc vděčná za příležitost navštěvovat tuto školu a moc se těším na budoucí léta
právě zde.
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Sport na škole
Prokop Konicar, KVA
Máte rádi sport, ale nechcete se mu věnovat závodně, třikrát nebo čtyřikrát týdně? Rádi byste
si vyzkoušeli něco nového? Mám tu pro vás sportovních kroužky, o kterých jste možná ani
nevěděli, že je na škole vůbec máme. Pro chlapce tu jsou „Sportovní hry,“ tedy florbal a fotbal,
no a pro dívky kroužek „Míčových sportů,“ jako je volejbal, přehazovaná a miniházená. Bude
to zábava, stačí se jen přihlásit!
Sportovní hry

-

Fotbal a florbal
Každou středu od 7:20 do 8:00
Venkovní hřiště nebo tělocvična (podle počasí)
Pouze pro nižší gymnázium!
Další informace a přihlášky u Mgr. Nikolase Manolcise - manolcis@mgo.cz

Míčové sporty

-

Volejbal, přehazovaná, miniházená
Pro dívky nižšího i vyššího gymnázia
Každou středu od 7:20 do 8:00
Přihlášky si vyzvedněte v kabinetu TV
Další informace u Mgr. Ivety Vráželové - vrazelova@mgo.cz

Pokud máte zájem, nic vám nebrání si celou tělocvičnu dokonce pronajmout, to je možné každý
pracovní den od 16:30 do 19:30 za 280 Kč na hodinu. Na palubovce s 250 metry čtverečními
si můžete zahrát basketbal, fotbal, florbal nebo třeba volejbal! Více informací na info@mgo.cz
nebo na webu mgo.cz, telefon: 596 116 239.

http://mgo.cz/jj/zajmove-krouzky/sporthry.html
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Projekt Edison
Ondřej Folta, SXB
Druhý týden nového školního roku se naše škola zapojila do projektu Edison. Studenti měli možnost
ubytovat u sebe doma studenty z Turecka, Ruska, Gruzie, Mexika, Jordánska nebo Malajsie. Cizinci
byli první den přivítáni sborem Matičního gymnázia a projevem našeho pana ředitele. Já sám jsem měl
možnost ubytovat studenta z Gruzie, který se jmenoval Saba Sutidze. Saba pochází z Tbilisi a studuje
programování na Tbilisi State University. Mezi jeho zájmy patří auta a lov divoké zvěře. Studenti přijeli
na naši školu, aby nám představili svou zemi a její kulturu. Každý den měli prezentace před třídami
o své zemi, její kultuře, národní kuchyni a jejich tradicích. V prezentacích jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých věcí a poznali mnoho míst, která stojí za navštívení. Během týdne byli zahraniční studenti
provedeni naším městem a navštívili hornické muzeum na Landeku. Myslím, že tento týden byl velice
úspěšný a doporučil bych všem, aby se příští rok do projektu Edison také zapojili.

Tereza Körnerová, SPTB
Projektu Edison se účastním již řadu let. Pořád si pamatuji, když má sestra poprvé před 10 lety dovedla
domů prvního Edisona, francouzsku Magali, od té doby je to pro nás doma tradice, kterou si neskutečně
užíváme. Abych zhodnotila letošní Edison, nejde to jinak nežli pozitivně. Každým rokem se profesoři
snaží zlepšovat a měnit program, tak aby byl zábavný pro obě strany, letos tomu nebylo jinak. Společně
jsme navštívili hornické muzeum v Petřkovicích, byli na procházce po Ostravě..., ale vše nebylo jen
naučné, viděli jsme snad všechny kavárny a hospody, které může Ostrava a její okolí nabídnout.
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Matěj Johánek, OKTA
Do poslední chvíle jsem nevěděl, koho budu mít, a ještě k tomu jsem jako správný hostitel přijel do
Česka o den později než Luis. Luis je, jak si všichni jistě ještě pamatujete, 22 letý frajer z Malajsie, který
u mě bydlel po celou dobu Edisonu. Nejlepší na tom bylo, že jakožto člověk z hodně, ale jakože fakt
hodně odlišné kultury byl tu u nás fascinován naprosto ze všeho a měli jsme pořád co srovnávat a o čem
se bavit. Měli jste vidět jeho reakce, když jsme ho vzali na jízdárnu. Nikdy jsem neviděl nikoho tak
nadšeného z koní, krav, ale i slepic nebo třeba prasete. Nebo třeba Tesla, nikde to tam prý u nich nejezdí,
ani v Singapuru. Na o=plátku jsem se dozvěděl, jak to u nich chodí, že sushi není neslušné jíst rukama
a taky že většina Malajsijců si Evropu představuje jako Balkán v 90. letech. Určitě bych to někdy
zopakoval, nicméně jakožto maturant se mi to už nepodaří.

Babette Haluzová, SPTA
Projektu Edison jsem se tento rok zúčastnila už podruhé. Mezinárodní projekty jsou dle mého vždy
výzvou. Až do setkání nevíte, o koho jde, ale o to rychleji se sblížíte. Všichni stážisti, které jsem doposud
poznala byli velmi milí a otevření poznat naše město a životní styl.
Tento rok jsem ubytovávala Dianu z Ruska a Shahed z Jordánska. Odpoledne jsme většinou trávily na
akcích pořádaných školou a večer jsme i spolu s mou rodinou při večeři konverzovali o životě v našich
zemích a kulturách. Dokonce jsme i ochutnali i jejich národní speciály, když nám Shahed připravila
jejich typickou jordánskou snídani a Diana nám upekla dezert. Překvapilo mě, že na to, že to byl jejich
první projekt, byli všichni velmi dobře připraveni a skoro nic je nezaskočilo.
Pod vedením paní profesorky Tesařové, Novákové a Szturcové měl celý týden hladký průběh a
uvolněnou atmosféru. Pokud budete mít příští rok příležitost zúčastnit se Edisonu a máte chuť poznávat
zvyklosti jiných zemí na vlastní kůži, pak bych vám tento projekt rozhodně doporučila.
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Tip na výlet do Zlatých hor
Nela Dočekalová, PA
Zlaté hory jsou městečko nacházející se v pohoří Jeseníků. Leží na severu Moravy a sousedí s Polskem.
Mají přibližně 3800 obyvatel. Vznikly jako hornická osada na rýžovištích zlata. Kromě historie
dobývání zlata jsou spojeny s rekreací a sportem. Nachází se tam sanatorium Edel, zaměřující se na
dýchací cesty, rozhledna Biskupská kupa nebo např. kostel a poutní místo Maria Hilf, které stojí za to
navštívit. Ale asi tou největší atrakcí jsou takzvané Zlatorudné mlýny. Tyto mlýny sloužily na získávání
zlata. Nacházejí se v lesích Zlatých hor, takže kdybyste se náhodou vydali do Zlatých hor, tak se tam
nezapomeňte podívat. A taky vám doporučuji, zkusit vyrýžovat zlato, které si potom můžete odnést.
Nečekejte však žádné valouny jako z nějakého filmu na divokém západě, ale pokud budete mít štěstí,
objevíte pouze malinké plíšky zlata, kterým se říká zlatinky o velikosti jednoho milimetru. Jo a ještě
něco, také se tam konají závody v rýžování a hlavní výhra je putovní zlatý talíř na rýžování zlata.
Další ze zmiňovaných míst k navštívení je sanatorium Edel. A myslím si, že to opravdu stojí za to,
jelikož jsem tam byla asi třikrát a klidně bych si tam zajela znovu. Hned vedle sanatoria je les, potok,
bazén, obrovské hřiště nebo třeba keřové bludiště. Několik km od sanatoria je bývalá štola na rýžování
zlata, kam se jezdí děti léčit. A dalším zajímavým turistickým místem je rozhledna Biskupská kupa. Její
nadmořská výška je 890m. Při dobré viditelnosti můžete z věže dohlédnout do polského města Vratislav,
nebo spatřit nejvyšší vrcholky Vysokých Tater. Pro sportovně a aktivně založené lidi jsou zde v zimě
sjezdovky, včetně běžeckých stop a v létě kromě turistických tras také půjčovna koloběžek a trojkolek,
na kterých se dá jezdit z kopce, kam vás vyveze lanovka. K zajímavostem zdejších lázní patří i to, že
se zde léčil např. Leoš Janáček nebo taky Franz Kafka. Jo, a prý, že tam podle posledních měření je
nejčistější vzduch v celé České republice. Tak neváhejte a určitě se sem zajeďte podívat!

www.i60.cz

www.ck-rekrea.cz

www.sumpersky.rej.cz
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Burunduk páskovaný
Adéla Děrgelová, KVA
Burunduk páskovaný žije na severní polokouli od Finska po Japonsko, a jak z vědeckého názvu
vyplývá, zejména na území Ruska. Obývá lesy, pláně i hory s nižšími dřevinami. Je to denní
zemní veverka, ale nedělá mu problém přeskočit z větve na větev nebo ze stromu na strom.
V zemi si vyhrabává hnízda s komůrkami, ve kterých přespává a uchovává zásoby na zimu. Je
velmi podobný čipmankům, kteří žijí na východě USA a Kanady. Od naší veverky obecné se
liší hlavně polovičním vzrůstem, odlišnou stavbou těla a barvou srsti, ta je hnědošedá s pěti
pruhy na zádech. V přírodě se živí houbami, červy, larvami a rozličnou zelenou potravou.
Pokud je chovaný jako domácí mazlíček, může se dožít až 10 let, měří přibližně 21-25 cm a
váží asi 50-120 g.
Náročný na chov je zejména kvůli množství prostoru, který potřebuje. Klec musí být minimálně
100*50*100 cm- a ceně. Samotný burunduk stojí něco kolem 2000 Kč-5000 Kč, přičemž klec
nejméně dalších 1000 Kč.
Lze jej koupit ve zverimexu nebo od chovatele, což je prý lepší.
Do klece musíme pořídit:
- boudičku na spaní
- větve do klece na šplhání (z ovocných stromů)
- podestýlku
- pítko
- mističku na krmení
- krmení (různé zrnité směsi, ořechy, zelenina, ovoce, cvrčci…)
- vitamínové kapky, krmný vápník
- sépiová kost a minerální sůl k lízání
- čerstvá hlína bez pesticidů a hnojiv k popelení
Burunduci jsou velmi inteligentní, zvídaví a mrštní. Rádi předvádějí různé akrobatické kousky,
snadno se naučí vracet se do své klece a lze je volně pouštět po místnosti, kde skotačí .

www.sokujiciplaneta.cz

8

ŘÍJEN 2019

Pátek 13.
Anna Katharina Hinterreiter, KVA
Pátek 13. je obecně považován za nešťastný den. Číslo 13 bylo považováno za nešťastné už od
nepaměti, ještě z dob před Kristem. Zatímco číslo 12 je historicky považováno za číslo úplnosti, 13 je
viděno jako číslo ležící mimo. Máme totiž 12 měsíců v roce, 12 bohů na Olympu, 12 hodin, 12 kmenů
Izraele, 12 apoštolů, 12 pomocníků Mohammeda a tak dále. V mnoha západních zemích chybí například
ve vysokých budovách 13. patro. V čínských budovách je naopak vynecháno číslo 4, takže 4. patro
prostě neexistuje. V některých zemích, například ve Španělsku a Latinské Americe, je za nešťastný
den považováno úterý třináctého. Číslo 13 nenalezneme ani na mnoha domech a mnoho hotelů,
například hotel Carlton v Londýně, rovněž nemá 13. patro. Běžně je považováno za velmi nešťastné,
když společně jí 13 lidí. Americký prezident Franklin Roosvelt například kvůli pověře odmítal v pátek
13. cestovat.
Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král
Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt
mnoha z těchto rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů
považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. V románu Šifra mistra Leonarda popisuje Dan
Brown popravu ze 14. století, kdy byl popraven templářský velmistr Jacquese de Molay. Poprava se
konala také v pátek 13. Molay tehdy proklínal papeže a francouzského krále, aby se jich neštěstí drželo
navěky.
Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten
třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým
písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, které znamená
„smrt“.
Britové jsou v tomto ohledu snad nejparanoidnější. V Somersetu (hrabství v Anglii) se říká, že ten, kdo
změní v pátek 13. své lůžko, ztroskotá s lodí na moři. V Cumbrii (hrabství v Anglii) byly zase děti
narozené v pátek 13. pokládány na Bibli, aby byly od svého možného prokletí očištěny. V některých
oblastech je přivolání lékaře v pátek 13. osudným znamením smrti. V tento pátek se zde ani nesezdávají
páry, cestou k neštěstí je údajně i stříhání vlasů či nehtů v tento den.

Strach z tohoto dne, respektive z čísla 13, má dokonce svůj název a nazývá se
friggatriskaidekafobie, z řeckých slov paraskeví (pátek) a dekatreís (třináct). Strach z čísla 13 se
sám o sobě nazývá triskaidekafobie.

www.time.com
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Recenze – A Plague Tale: Innocence
Jan Urbančík, KVIB
Vývojář: Asobo Studio
Vydavatel: Focus Home Interactive
Platformy: PC, Xbox One, Playstation 4
Datum vydání: 14.5.2019
Francouzské studio Asobo se sídlem v Bordeaux rozhodně nepatří mezi světoznámé vývojáře. Musím
se přiznat, že ani já jsem o nich ještě před rokem nevěděl vůbec nic. A není divu. Za dobu své existence
se spíš než vyvíjením her zabývali hlavně portováním již existujících titulů na jiné platformy, či
pomáhali s tvorbou menších her. O to větší překvapení bylo, když letos v květnu přišli se svou vlastní,
poměrně ambiciózní hrou A Plague Tale: Innocence, která sklidila úspěch jak u kritiků, tak i u hráčů. A
když už jsem se k ní s několikaměsíčním zpožděním dostal i já, nemohu si své dojmy nechat pro sebe.
Příběh se odehrává ve Francii v roce 1348. Vžijete se do role patnáctileté Amicie, pocházející ze
šlechtického rodu de Rune. Jejich sídlo je ale napadeno Inkvizicí, která chce unést mladšího bratra
Amicie, Huga. Ten má totiž zvláštní nemoc, které chce Inkvizice využít. Při napadení zemře otec i matka
Amicie, jí se naštěstí s Hugem podaří utéct. Musí se tedy se svým bratrem skrývat před Inkivizicí a
zároveň přežívat v venku v době, kdy se to po ulicích jen hemží krysami.

store.steampowered.com

Hned na začátek je dobré podotknout, že se jedná převážně o příběhovou hru a příběh je vskutku
povedený. Nečekejte nějakou velkou hru s otevřeným světem a s obrovským množstvím questů, která
vás zabaví na desítky hodin. Tato hra je koridorová, lineární a její dohrání mi zabralo něco přes 11 hodin,
ale za celou dobu jsem se nenudil. Nenachází se zde totiž žádné zbytečné scény a dialogy, které by jen
natahovaly hru. Skvělému příběhu navíc pomáhají dobře napsané postavy, na kterých vám opravdu
záleží (zajímavé je hlavně sledovat postupně se budující vztah Huga a Amicie), a povedený anglický
dabing. Nechybí ani česká lokalizace v podobě titulků.
Hned na první pohled vás určitě zaujme grafika – ta je opravdu krásná. Dosahuje kvalit těch největších
titulů, což mi u menšího studia, jako je Asobo, přijde naprosto neuvěřitelné. Dobře zpracované jsou totiž
i animace. Tyto aspekty tak ještě přidávají na celkovém dojmu z hraní a vytváří skvělou atmosféru.
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Hratelnost je poměrně klasické plížení, které známe z jiných stealth her. Amicia je samozřejmě stále
dítě, a tak nemůžete čekat, že se sama probije přes řadu nepřátel. Její jedinou zbraní je prak. Kromě
kamenů však z něho můžete střílet také jiné předměty, většinou různé alchymistické směsi, které si
odemykáte v průběhu hry. Ty potom nevyužíváte pouze na stoupence Inkvizice, ale také na hordy krys,
které se ve světě vyskytují. Pokud při setkání s krysami u sebe nemáte pochodeň či nepoužijete jednu
ze zmíněných směsí, znamená to prakticky instantní smrt. V těchto ohledech hratelnost funguje velmi
dobře, neboť je nezbytné využít tu správnou schopnost ve správnou chvíli. Svůj prak a také oblečení
Amicie můžete díky materiálům, které během hraní nacházíte, vylepšovat. I tento koridorový svět totiž
skrývá truhly, jež obsahují již zmíněné materiály, které budete neustále potřebovat, takže průzkum okolí
rozhodně není na škodu.

microsoft.com

Žádná hra však není bez chyb a to platí i pro Plague Tale. Menší grafické bugy či občasné záseky se dají
prominout, větší problém je ale umělá inteligence. Nepřátelé chodí po vyznačených trasách, často si
nevšimnou, že byl jejich kolega právě zaživa sežrán krysami, a v nejhorších případech si ani nevšimnou
vašeho parťáka, který právě prochází kolem nich.
I přes špatnou umělou inteligenci je A Plague Tale: Innocence výjimečným titulem, který je po všech
ostatních stránkách velice povedený. Zaslouženě je tak považován za překvapení roku a já doufám, že
takovýchto ambiciózních her od menších studií uvidíme v budoucnu víc.

Hodnocení: 9/10
Klady:

Zápory:

Nádherná grafika

Špatná umělá inteligence

Skvělý příběh

Menší grafické bugy

Pohlcující atmosféra
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Září, aneb zastavena nejedna žaloba…
Matyáš Walder, KVA
Září se nám neslo v příjemné atmosféře padajícího listí a
nadšených výrazů školáčků nastupujících do první třídy. O něco
méně nadšený výraz měli starší školáčci, jako já třeba, ale ze
všech nejnadšenější výraz měl dozajista náš pan premiér. No
posuďte sami, jestli se vůbec dá srovnávat úspěšná písemka ze
syntaxe se zastavením trestního stíhání… Roky úpěnlivé práce
všemožných orgánů vlády a strany přinesly své ovoce a ,,půjdeli vše jak má...“ trestní stíhání bude definitivně u konce. Ale co
začátek?
www.reflex.cz

Náš příběh začíná v roce 2006, kdy se začíná z rozbořeného statku u rybníka stávat konferenční centrum
Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov patřící pod holding Andreje Babiše – nám
dobře známý Agrofert. Čapí hnízdo se v prosinci příštího roku stává akciovou společností s anonymními
vlastníky a získává dotaci ve výši 50 mil. korun pro malé a střední firmy. Babiš od začátku opakoval, že
s farmou nemá vůbec nic společného, ale když se jeho strana později dostala do vlády, kauza se začala
řešit hlouběji. Okolnostmi kolem dotací se začala zabývat policie a Evropský úřad proti podvodům
(OLAF). V roce 2016 se dozvídáme, že to byly Babišovy děti a bratr jeho partnerky, kdo vlastnil Čapí
hnízdo v době žádání o dotaci. V srpnu 2017 policie zaslala do sněmovny žádost o vydání Babiše a
místopředsedy ANO Faltýnka, který vystupoval jako manažer Agrofertu. Sněmovna oba pány vydala,
ale po říjnových volbách, které vyhrálo ANO, Babiš s Faltýnkem opět získali imunitu, což znamenalo,
že se musí ve sněmovně znovu hlasovat o vydání policii. V roce 2018 bylo zrušeno trestní stíhání
Faltýnka a dalších tří osob, které měly v případu figurovat. Ale vyšetřování Andreje Babiše pokračovalo
až do března 2019, kdy bylo vyšetřování zastaveno. V polovině dubna ale navrhli vyšetřovatelé
obžalovat Andreje Babiše a celá kauza se tak dostala do rukou státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi.
A tím se dostáváme ke 2. září tohoto roku, kdy pan Šaroch změnil svůj názor a navrhuje zrušit trestní
stíhání premiéra, k čemuž se připojuje také jeho nadřízený Erazím. V současnosti, prakticky jediný, kdo
může zvrátit toto rozhodnutí státního zástupce Šarocha a jeho nadřízeného Erazíma, je nejvyšší státní
zástupce Pavel Zeman. Do scény ale vstupuje pan prezident Miloš Zeman, který oznámil, že je ochotný
a připravený dát v případě pokračování trestního stíhání panu Babišovi abolici. Ovšem pozor, a to je
důležité, pouze za předpokladu, že by osvobození sebe a své rodiny pan Babiš ,,přijal“… A než obrátím
list, zbývá mi už jen popřát oběma pánům Zemanům hodně sil, těžko říct, který z nich to teď potřebuje
více…
Další zprávou měsíce je ústavní žaloba na prezidenta republiky Miloše Zemana. Ano, zase žaloba. Ano,
zase Zeman. Tentokrát však vzešla z iniciativy opozičních poslanců, kteří nesouhlasí s tím, aby
prezident dlouhodobě překračoval ústavu a nejednal v jejím zájmu. Jako příklad bych uvedl kauzu
s odvoláním ministra kultury Staňka, kdy měl pan prezident takřka úplnou moc nad situací, místo toho
aby jen plnil svou reprezentativní funkci, jak má v ústavě uloženo. Dalším bodem žaloby je třeba snaha
o ovlivnění předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy a další. Návrh (bohužel) ve sněmovně
neprošel. Pro hlasovalo 58 poslanců a proti 62. Potřeba bylo 120 hlasů.
To by bylo ode mne v tomto čísle všechno, snad ještě ponaučení z minulého měsíce: Když vás někdo
předběhne ve frontě v jídelně, nežalujte ho, protože mu to podle statistik stejně projde…
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Muzikálové melodie – pohled do zákulisí
aneb
Vojta s Vojtou zvukaří
Vojtěch Knettig KVA & Vojtěch Pavel Podveský KVA
V pondělí 16. 9. v divadle Mír jste mohli zhlédnout muzikál Muzikálové melodie, my jsme se ale
rozhodli napsat o tom, co jste při představení neviděli – zákulisí.
Vzhledem k tomu, že jsme dva a máme odlišný názor na to, jak by měl tento článek vypadat, nezbývalo
by nic jiného než poslat do Emka 2 články, každý z pohledu jednoho z nás. Proto jsme se rozhodli, že
vyprávění o zvučení muzikálu napíšeme z pohledu “neutrálního“ vypravěče.

Vše začalo jednoho krásného školního poledne. Vojta tenkrát seděl u stolu na krásné, plastové stolici
v jídelně. Jakmile se zvedl ze sesle, zahlédla jej svým bystrým okem paní dr. Borůvková a děla: Vojto,
ty jsi takový šikovný…“. A v tu chvíli stal se Vojta technikem. Neb nemohl úkol tento sám obsáhnouti,
spojil se Vojta bezdrátovým telegrafem s Vojtou neprodleně a optal se jej na výpomoc. Vojta bleskem
souhlasil.
Vojta pro věc nadšený byl ve všech směrech, přestože mělo se jednat o projekci pouhou, což Vojtu
přístupu laxního pudilo. V den páteční však přišla změna převeliká, neb nastala zkouška ražení
generálního.
I stali se tehdá z Vojtů technici skuteční. Nepřítomnost mistra zvukařského i světelného to zapříčinila.
Díky technice, v ten den nepříliš vyspělé, měli Vojtové velké trable. Ovšem není na světě ničeho, co by
tyto dva štramáky zastaviti dokázalo. A co vlastně jim tehdá scházelo? Inu: staré dobré zkušenosti a
technika dostačujícího ražení, která měla dorazit v den nedělní. Jediné, čeho bylo zadosti, byly nevraživé
pohledy trpících osadníků jeviště při každém činu novými techniky vykonaném. Nelze to však těm
nebohým komediantům vytknouti, jejich pohledy hrůzyplné na místě byly. Přes snažení Vojtů veliké,
nikohož fyzicky zraněno nebylo. Následků psychických z činnosti Vojtů řešiti zde nebudeme.
Tak nastalo pondělí, den osudný. Sraz oficiální v sedm hodin ranních nastat měl. Sraz Vojtů naplánován
o celých 600 vteřin dříve byl. Přirozeně Vojta o 960 vteřin později dorazil, nežli čas srazu Vojtů
naplánován byl. Poté co Vojtové do kabiny mistra zvuků a světel dorazili, tam samou hrůzou a strachem
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zaražení byli. Neb stalo se, že zvukař-profesionál (Tomáš jméno jeho jest) úplatkem byl přivolán, a tak
místo jejich v ohrožení velikém se ocitlo.
Tu však paní Borůvková dostavila se i zamezila nedorozumění tomuto. Vojtům vyložila, že oni pány
scénáře a projekce tu jsou, a že zvukař zvukostroj ovládá pouze. Tak odehrálo se představení první a
druhé, v obou chyby, ale pouze nepatrné dostavily se. Poté nastalo představení v pořadí třetí. Tu Vojtům
se zvukostroje zachtělo, inu požádali mistra Tomáše, aby je pustil k němu. Nu Tomáš člověkem
zapšklým není. A tak chlapce oba k mašině pustil. Tu po kabině technické obavy rozlehly se, neb nevěděl
nikdo, jak Vojtové ve zkoušce této obstojí. Avšak nikdo nechtěl mistru zvuku odporovati.
Odehrála se představení část první a chyby žádné se Vojtové nedopustili. Pak nastal čas přestávky,
všichni šli odpočinout sobě po takovém zážitku. Vojtové vypravili se do šaten za vrstevníky svými,
zkontrolovat jim elektronické krabice (porty zvukové) a poté vrátili se do kukaně a započala část druhá
představení.
Vojtové i část tuto splnili bez chyby jediné k údivu všech. Nezbylo nic jiného již, než pustit video
závěrečné a na děkovačku jít. Tak skončila práce naše a odebrali jsme se ku pomoci při uklízení techniky
divadelní, a poté do příbytků svých skromných.
Toť konec příběhu našeho jest, doufáme způsobem upřímným, že představení zalíbilo se všem, stejně
jako tobě milý čtenáři tento článek.
Také zúčastněným všem poděkovat bychom chtěli za příležitost, trpělivost a shovívavost k nám
projevenou. A doufáme také, že na projektech dalších podíleti se moci budeme.
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Výlet do Salzburgu
Kristýna Drmelová, SXB
Hned první školní týden se konal zájezd za poznáním kultury a krásy dvou z našich sousedních zemí.
Již odjezd byl trochu opožděn, neboť si ne každý s sebou vzal cestovní doklad. Ráno jsme se však bez
dalších komplikací probudili v malebném Hallstattu. Tato vesnice s 923 obyvateli ležící u
stejnojmenného jezera, ohraničena pohořím Dachstein, je zapsána na seznam světového dědictví
UNESCO. Nacházejí se v ní dva kostely – katolický a evangelický. Za katolickým kostelem stojí
proslulá kostnice, v níž jsou uloženy pomalované lebky místních. Když nějaký člověk zemřel, byl
pohřben na hřbitově u kostela, kde jeho tělo setrvalo 20 až 30 let, poté byly jeho kosti odvezeny za město
a na jeho lebku bylo naspáno jméno, datum narození a úmrtí a namalován rostlinný motiv, nakonec byla
takto ozdobená lebka vystavena v kostnici. Tuto možnost mají po předchozí žádosti místní dodnes.
Naší další zastávkou bylo lázeňské město Bad Ischl, které je již notoricky spjato s Franzem Josefem I.
a jeho manželkou Sissi. Mezi pamětihodnosti patří Kaiservilla, tedy letní sídlo císařského páru, a
cukrárna Zauner, již i právě zmínění milenci s oblibou navštěvovali. Speciality cukrárny Zauner skoro
všichni ochutnali, přičemž mohu konstatovat, že si s paní profesorkou Tkadlecovou od nového roku
otevíráme cukrárnu rovněž, receptury a interiér se údajně z dob 19. století vůbec nezměnily.
Dále jsme zavítali do naší hlavní destinace – Salzburgu. Nejdříve jsme prošli zámkem Mirabell a ocitli
jsme se v krásných zahradách k zámku přilehlých, jak napovídá název jedná se o zámek vskutku
úchvatný. Pokračovali jsme na Getreidegasse, nemohli jsme se přeci nepodívat na rodný dům jednoho
z největších hudebních géniů – Wolfganga Amadea Mozarta, vrchní část domu zdobí zlatý nápis, který
odkazuje na již zmíněného hudebníka, v dolní části lze jasně přečíst velkolepý nápis “Spar“. Arcidiecéze
salzburská člověka neohromí pouze svým úctyhodným stářím – byla vystavěna již v 8. století, a poměrně
nešťastným osudem s více požáry, ale i svou rozsáhlostí. Poté jsme se zubačkou dostali na pevnost
Hohensalzburg, která byla založena již v 11. století. V pevnosti se nachází expozice zabývající se její
historií, v níž se dozvíte, že mimo jiné sloužila jako vězení nebo kasárna a že nikdy nebyla dobyta.
Nejvíce však byla spjata s místními kardinály a arcibiskupy, jejichž byla sídlem. Posledním bodem
programu toho dne byl náš rozchod, měli jsme možnost ochutnat tradiční rakouskou kuchyni, i mnohé
jiné. Dále od centra byly restaurace cenově poměrně dostupné. Kolem sedmé hodiny jsme dorazili na
hotel, všichni jsme po nabitém dni ulehli do postelí.
Druhý den ráno jsme vyrazili na Orlí hnízdo. Sídlo někdejšího
nacistického vůdce Adolfa Hitlera leží na jihu Bavorska, nese německý
název Kehlsteinhaus a Hitler sám jej, přes všechny propagandistické
materiály zde natáčené, navštívil pouze párkrát, pokud tam vždy přijel
v počasí podobném tomu našemu, není se čemu divit. Bylo ovšem
oblíbeným místem jeho partnerky Evy Braunové, která se takto místo
zatuchlých a chladných bunkrů ocitla v deštivém a mrazivém údolí.
Dnes již nešťastnou minulost na Kehlsteinhausu nepřipomíná nic,
komplex slouží jako vyhlídka a restaurace. Bez předchozí znalosti byste
asi jen těžko poznali, že tamějším výtahem jezdíval onen diktátor ve
svém Volkswagenu. V den naší návštěvy bylo na Kehlsteinhausu
krásných 8 stupňů a já jsem hledala Rákosníčka, protože „mlhu hustou
tak, že by se dala krájet“ jsem už našla.
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Poté jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu. Před začátkem prohlídky každý obdržel uniformu,
nato jsme nasedli do hornického vláčku, který nás dopravil do hlubin samotného dolu. Během exkurze
jsme byli seznámeni s historií, byla nám vysvětlena těžba soli a viděli jsme i důlní techniku. Také nelze
opomenout plavbu po solance a úžasné projekce, které vše doprovázely. Největším zážitkem ze solných
dolů byly, avšak dvě dlouhé skluzavky.
Náš výlet jsme zakončili v Schönau am Königssee, německém městečku na břehu jezera Königssee.
Cestou lodí jsme mohli spatřit jediný ostrov rozkládající se na jezeru a po asi 35 minutách jsme
vystoupili na poloostrově svatého Bartoloměje, kde jsme měli rozchod. Na poloostrově se nachází mimo
jiné kostel a rybářská restaurace, většina z nás však šla obdivovat nepopiratelnou krásu tamější přírody.
Königssee a jeho okolí jsou tak nádherné, že uchvátí snad každého, proto se stalo národním parkem. Je
ovšem tak chladné, že místní říkají, že i král z něj vyleze jako královna. Po jezeru mohou plout pouze
lodě s elektromotorem a o vodních sportech nemůže být také ani řeč, i díky tomu by voda v něm měla
být pitná.
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Ivan Stěpanovič Koněv
Kristýna Drmelová, SXB
V Praze se vede spor o sochu hrdiny Sovětského svazu, který přerostl území nejen jednoho obvodu, ale
i hlavního města. Pojďme si tedy připomenout, koho vlastně ta socha zpodobňuje.
Narodil se roku 1897 do rolnické rodiny na severu Ruska, matka při jeho porodu zemřela. Od 16
pracoval jako tesař, za první světové války se stal poddůstojníkem, po vypuknutí Říjnové revoluce se
začal angažovat v bolševické straně. Mezi válkami se věnoval své vojenské kariéře, byl mnohokrát
povýšen a roku 1941 už byl velitelem 19. záložní armády na Ukrajině, po jejím napadení se přemístil
do Běloruska jako velitel Západního frontu, front byl prakticky ihned zdecimován, důvodem byla jak
Koněvova vlastní neschopnost, tak přítomnost bolševiků na jiných důležitých postech, jelikož ti schopní
byli již Stalinem vyvražděni.
Maršál Žukov odmítl Koněva kvůli prohře zatknout a popravit, přijal jej do svého vojenského štábu.
První Koněvův úspěch přichází v bitvě u Kurska, dále poté pomáhal při zastavení postupu německých
vojsk a následné protiofenzívě, zásluhy za výše zmíněné akce patří spíše jiným. Poté zase nastupuje vlna
neúspěchů, kterou ovšem od roku 1943 střídají lepší časy, stal se velitelem Stepního frontu. Za zmínku
určitě stojí nesmyslný boj o Duklu, napřed Stalin nechal podobně jako ve Varšavě i na Slovensku zemřít
co největší počet lidí v národním povstání, poté Koněv vehnal Rudou armádu i československé vojáky
do Karpat, samozřejmě bez jakékoli přípravy, plánu, o zmapování terénu nemluvě. Přechod přes hory,
které mimochodem všechny ostatní armády obcházely, dopadl asi jako ten Hannibalův, tomu z 20 slonů
zbyl jediný, Koněvovi zase pomřelo 12 000 vlastních vojáků a 2 000 těch československých, počty
raněných jsou čtyřnásobné. Přijel osvobodit Auschwitz, také se přichomýtl k převzetí bezpodmínečné
německé kapitulace.
Koněvovy tanky vjely do Prahy dne 9. května, v tomto městě již předtím honili německé okupanty
Vlasovci (však se s nimi poté se Stalinem vypořádali, pro jistotu přibrali i ruské emigranty z dob
nedávných i dávných), nehledě na to, že nebýt českých komunistů, mohla být Praha osvobozena již
dříve a ne čekat, až se Rudá armáda uráčí vtrhnout. No přijel si asi hrát na honěnou, neboť zběsile
pronásledoval Wehrmacht i divize SS, aby se náhodou nedostali do zajetí Američanů, kam směřovali.
Při téhle srandě bombardoval úplně všechno – české civilisty, sovětské vojáky i německé zajatce, tak
snad se alespoň do jednoho utíkajícího vojína trefil, aby to kompenzovalo palbu do vlastní armády (což
se vážně jen tak někomu nepovedlo). Komunističtí vrazi dále likvidovali i osoby s rozdílným myšlením.
Po válce zastával funkci hlavního velitele pozemního vojska (místo Žukova, který se začínal zdát
Stalinovi až moc oblíbený), když Stalin zemřel, ukázalo se, že Koněv již od roku 1937 donášel na ostatní
velitele.
Na podzim roku 1956 velel krvavému potlačení Maďarského povstání,
podle oficiálních zdrojů padlo 2 652 civilistů a 19 226 bylo zraněno,
historikové se však shodují, že tato čísla jsou značně podhodnocena
(ihned po potlačení byly vydány rozkazy k pálení dokumentů a likvidaci
evidence). Imre Nagy i další vůdčí postavy byly poté popraveny a
samotné povstání se stalo zakázaným tématem.
Poté velel Skupině sovětských vojsk v Berlíně a roku 1961 dohlížel na
výstavbu Berlínské zdi, jedno se mu tedy musí uznat – železná opon stála
hezky dalších 28 let.
Roku 1968 přijel navštívit i naše krajiny a část historiků tvrdí, že státní
návštěva zaštiťovala vojenský průzkum terénu před vpádem vojsk
www.wikipedie.cz
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Varšavské smlouvy. Někteří zase tvrdí, že byl již od roku 1963 v důchodu, takže se o nic takového
nejednalo, prostě normální návštěvička těsně před okupací, dále také poukazují na to, že si roku 1970
nepřijel do Československa pro vyznamenání Hrdiny ČSSR, protože šlo o „šok z okupace
Československa“. Trpět dvouletým šokem z okupace jednoho státu a v předchozí dekádě brutálně
pozabíjet přinejmenším tisíce nevinných občanů jiného se, avšak moc neslučuje. Zemřel roku 1973 na
rakovinu.
Přehled několika jeho vyznamenání: Hrdina Sovětského svazu (2x), Řád vítězství, Leninův řád (7x),
Řád Říjnové revoluce, Řád rudého praporu (3x), Hrdina Československé republiky (Československo),
Hrdina Mongolské lidové republiky (Mongolsko), Vlastenecký řád za zásluhy (Východní Německo),
Virtuti Militari (Polsko), Řád grunwaldského kříže (Polsko), Řád Bílého lva (Československo), Řád
Bílého lva za vítězství (Československo), Řád partizánské hvězdy (Jugoslávie), Řád Klementa
Gottwalda (Československo), Řád maďarské svobody (Maďarsko)…
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