Recenze na knihy, tipy na výlet,
rozhovory a další...
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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,
vítám Vás v novém vydání našeho školního časopisu. Doufám, že máte k počtení dostatek světla, protože za okny ho ubývá a ubývá. S ranními hodinami a odpoledními
semináři slunce vidím opravdu jen z oken školy, cestuji po tmě. Avšak tahle atmosféra
má něco do sebe, oranžové světlo pouličních lamp, holé stromy a spadané listí, mlha.
Podzim mi vždy navádí tajemnou atmosféru, kterou nasávám plnými doušky. Jedná se
též vždycky o nejhektičtější období roku, jelikož se chce všechno stihnout před Vánoci.
Když mluvíme o tajemnu, určitě si ho můžeme spojit s letošním Disney filmem Cruella
nebo knižním titulem Opskurno. Na aktuální dění se podíváme skrz politické okénko,
probereme průběh letošních tanečních a shrneme si info o akci ,,Polský den v české škole“. Najdete zde exkluzivní rozhovory s nadějnými mediky a paní profesorkou
Schenkovou. Jak těžké je být řidičem F1? Nebo jak těžké je skákat s berlemi do čtvrtého patra? Kam na výlet po Česku? Nebo jaké je studium v USA? Na všechny otázky
naleznete odpovědi o několik stran dále.
Přeji vám za celý redakční tým příjemné čtení a klidné podzimní chvíle.

šéfredaktorka Valentýna Kovšanová 3.A
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POLSKÉ DNY
Dne 4.11. proběhl na škole Polský den. Akci
organizoval Generální konzulát Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Polským
institutem v Praze a katedrou slavistiky OU.
Za ostravskou polonistiku vystoupila Urszula Kolberová. Po slavnostním zahájení
a přivítání hostů jsme se odebrali do učebny fyziky, kde i přes menší technické potíže
se podařilo spustit i prezentaci. Od paní Urszuly Kolberové jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací o česko-polských vztazích.
Největší novinkou pro mě bylo, že Poláci
zařadili Čechy mezi nejoblíbenější národ.
Na otázku, koho považují Češi za svůj nejoblíbenější národ, nám bylo odpovězeno,
že Čechy.
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Po velice zajímavé a obohacující přednášce nám bylo nabídnuté polské občerstvení: piery různého druhu, kruvky a další
dobroty. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem lidem, co se o tuto akci zasloužili,
protože byla povedená.

Zdeněk Vejmola 1.A

Rozhovor s
Mgr. Petrou
Schenkovou
Měla jste předtím i zkušenosti na jiných školách?

V minulosti jsem učila soukromě v jazykové
škole, ale na státní instituci je to moje první
zkušenost.

Jedním zvašich předmětů je zeměpis. Proč jste se zrovna rozhodla pro

Protože ráda cestuji, objevuji místní kulturu, gastronomii a je zajímavé rozšířit si obzory a dozvědět se něco nového o jiných
zemích.

A jaká je vaše nejoblíbenější destinace pro cestování?

Mám ráda hory, moře, zkrátka pohodovou
a příjemnou atmosféru, takže všude, kde
jsou milí lidé a krásné prostředí. Zatím jsem
měla možnost cestovat pouze v rámci Evropy, takže bych někdy ráda vyrazila i někam
dál za moře.

Jak by podle vás měla vypadat ideální škola?

Jak se vám zatím na naší škole líbí?

Na zdejší školu jsem sama chodila, takže ji
dobře znám. Teď ji sice vidím z jiného úhlu
pohledu, ale přesto se mi stále moc líbí.

Jací jsou studenti? Učí se vám dobře?
Někteří jsou klidnější, někteří jsou někdy
až moc akční, ale přesto jsem v globálu se
studenty moc spokojená.

Co máte na učení nejraději?

Nejvíce mě baví vzájemná interakce se
studenty, když vidím, že jsou pro nějakou
věc zapálení a učivo je zajímá a baví.

Chtěla jste se vždy věnovat tomuto povolání?

Jak se říká odříkaného chleba největší krajíc, což byl i můj případ. Učitelství máme
v rodině, takže v tom možná byla i síla osudu. Nicméně jsem nakonec moc ráda, že
mě cesty osudu k učitelství přivedly

Ideální škola by měla být taková, do které
se jak studenti, tak i učitelé těší a navzájem
se obohacují o nové zkušenosti a zážitky.
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Klára Strejčková TA

Pajdání po škole
aneb Sportem ke zdraví

Už ze začátku to nevypadalo, že je
normální úterý. Jen co jsem vyšla z
domu, chtělo se mi brečet, neměla
jsem k tomu ale žádný pádný důvod. Nakonec jsem se dopravila do
školy na naši dvouhodinovku tělocviku na sedm ráno. Mé ranní strasti
se jednoduše rozplynuly díky mým
sportovním výkonům – rychle jsem
zaběhla T běh, skočila jsem z místa velmi daleko. Měla jsem z tohoto
tělocviku radost, protože se mi po
dlouhé době dařilo. Ve volných chvílích jsem ukazovala spolužačkám
kroky z pokročilých tanečních a stihla jsem si i domluvit společné cvičení
ve fitku.
V druhé vyučovací hodině často hrajeme nějakou hru – většina byla pro
přehazku, avšak paní profesorku
„ohlušila“ její láska k volejbalu, tak
jsme ho tedy hrály všechny. Měla
jsem divný pocit, vůbec jsem nechtěla hrát, proto jsem šla hned na střídačku. Ale stejně na mě došla řada.
Po asi dvou minutách na hracím poli
mi Terka nahrává míč, mým úkolem
bylo ho přehodit přes síť. Doteď nevím, co jsem přesně udělala, jestli
se špatně otočila nebo povyskočila.
Jenže pak to bylo jasné, v oblasti
kotníku jsem slyšela křup-křup-křup-křup a v hlavě jediná slova, oh oh.
Za raněnou nohu jsem se chytila,
spadla jsem na zem a byla v šoku.
Moc jsem nechápala, co se děje
nebo co se bude dít. Naštěstí mě mí
stateční spolužáci odnesli do vestibulu, kde jsem čekala na rodiče. S
nimi jsem se v nemocnici dozvěděla,
že budu mít deset dní sádru, berle a
každodenní injekce.
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Toto zvrtnutí kotníku bylo mým prvním větším úrazem a velmi doufám,
že posledním. Jelikož byla moje
noha zafixovaná, vůbec mě nebolela, na rozdíl od zbytku těla. Prvních
několik dní bylo náročných, zvlášť
než nám změnili rozvrh. V tento moment mě zachránil můj princ na bílém koni a vynesl mě až do čtvrtého
patra.
S postupem času jsem zlepšila svou
techniku skákání do schodů, zrychlila své pajdání a snažila se být co
nejvíce samostatná, co to šlo. Mezi
největší „výhody“ patřilo přemístění
všech hodin do prvního patra – má
třída už plánuje, koho obětuje, abychom tam byli zas. Nepříjemné bylo
přerušení mých tanečních kurzů
nebo sprchy pouze se sáčkem na
odpad kolem nohy.
Naštěstí už můžu chodit jako dřív,
dokonce i tancovat, na sport musím
pomalu. Byla to veliká zkouška trpělivosti a jízda na horské dráze, jsem
velmi ráda, že ji mám za sebou.
A nakonec bych chtěla poděkovat
všem, kteří mi kdy pomohli s taškami
a přinášeli a odnášeli mi oběd.

Valentýna Kovšanová 3.A

ROZHOVOR S
KUBOU A VOJTOU
Proč jste se do zdravoťáku přihlásili ?
Vojta: V době, kdy já jsem byl v primě, tak zdravoťák vedl kamarád, se kterým jsem se bavil a
on se zeptal, jestli přijdu do zdravoťáku.
Tak jsem přišel a najednou mě to začalo hrozně
moc bavit, takže proto jsem vlastně začal chodit
do zdravoťáku.
Kuba: Mně to přišlo zajímavé a zaujal mě nábor, takže jsem se prostě přihlásil a zkusil jsem
to a začalo mě to bavit.
Jaké byly vaše začátky a kdo tenkrát vedl
zdravoťák ?
Vojta: Tak když jsem začal chodit do zdravoťáku, bylo to pro mě velmi těžké.
Musel jsem se naučit hrozně moc věcí, byly
hrozně těžké zásahy a nikdo nás rozhodně nešetřil.
Naučilo mě to hodně věcí.
Já: A tentokrát to vedl ten kamarád, že?
Vojta: V té době, kdy já jsem potom začal chodit do zdravoťáku trochu intenzivněji, tak už ho
vedly holky, kterým my říkáme tkanička, vlastně
Terka Krejčová, Anička Macečková a Kája Polášková.
Kuba: Já jsem začal chodit taky v té době, když
to měly holky, bylo to těžké, bylo to náročné,
bylo to si myslím podobné, jako to máte vy.
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Jak ses Vojto stal velitelem a jaké byly první
začátky toho velitelství ?
Vojta: Jak jsem se stal velitelem?
No kdybych to měl povyprávět celé, je to dlouhá historie s mnoha zvraty a dějovými kličkami,
ale zjednodušeně řečeno je to vlastně tradice
tady u nás na Matičním, že zdravoťák vždycky
vedou studenti, no a vybírají se vždycky podle
různých kritérií ti, co se na to nejvíc hodí.
No a teď to padlo zrovna na nás.
Začátky byly velmi složité, v době, kdy my jsme
přebírali zdravoťák, tak do něj nechodilo úplně
moc lidí.
Kuba: Spíš nikdo. (záchvat smíchu)
Vojta: Takže jsme měli takovou malou základnu.
Nicméně vyžadovalo to hodně moc věcí se
naučit, naučit se učit, naučit se mluvit s lidmi,
naučit se, jak zdravoťák udělat zábavným, jak
dělat víkendy a bylo to těžké, ale myslím si, že
mě to někam posunulo.
Já: Tak teď Kuba.
Kuba: Tak stal jsem se velitelem úplně stejně
jako Vojta, takže nám to předaly holky, začátky
byly těžké, jak říkal Vojta (smích).
Nebyla žádná základna, byli tam tak tři lidi,
možná pět nevím, no a pak přišla pandemie,
což bylo taky velmi těžké.“

Popište zkráceně zásah, baví vás ho připravovat nebo hrát či zachraňovat ?

Popište ve zkratce zdravotnický víkend,
když jste teďka těmi veliteli?

Vojta: Jo, tak zásah je vlastně modelová situace, kterou připravujeme lidem, kteří k nám do
zdravoťáku chodí na praxi.
Funguje to tak, že figurantům namaskujeme
různá zranění a poté pošleme mladé zdravotníky, ať si tu situaci nějak vyřeší s tím, že nám
předvedou nejkvalitnější první pomoc.
A jestli nás to baví připravovat, tak nemůžu odpovědět za nás oba, ale já si myslím, že občas
to bývá velmi kreativní zábava.“ (záchvat smíchu)

Kuba: Tak to je akce, většinou na nějaký prodloužený víkend, kdy pozveme figuranty z
Červeného kříže.
Kuba: Zkrátka hasiči, policajti, lidi z Červeného kříže, záchranáři, medici, prostě všechno možné a pak tam máme účastníky, kteří
vlastně řeší ty modelové situace, ty zásahy a
figuranti s námi organizátory připravují a řeší
organizační věci, bývá tam i pátračka, pátrací
akce i velký zásah, nějaká hromadná neštěstí.

Kuba: Takže určitě ano.
Vojta: Určitě ano.
Jaké je to učit mladší, je to těžké či hodně na
trpělivost?
Kuba: Jo. (záchvat smíchu)
Vojta: Je to těžké a myslím si, že tě to musí
bavit, abys to mohla dělat, protože…..takhle,
myslím si, že tím, že nejsme učitelé, tak musíš
se hodně naučit, jak to udělat zábavně, protože
teď to není úplně o tom…..“

Vojta: Víkend je vlastně akce, kde my tu první
pomoc učíme opravdu intenzivně.
Z naší zkušenosti víme, že tam se to tak láme,
ti kteří zjistí, že je to nebaví a nechtějí to dělat,
tak potom už do zdravoťáku nepřijdou, ale ti,
kteří zjistí, že jo, že první pomoc je něco pro
ně, tak už z toho zdravoťáku nikdy neodejdou.
Je to extrémní, my ty zásahy děláme 24 hodin
denně.
Je tam hrozně moc přednášek a vlastně všichni tam odjíždějí s tím, že nabyli
velmi moc zkušeností.
Já: Dobře, tak děkuji moc za rozhovor.

Kuba: Jak to umíš, ale jestli to umíš předat.
Vojta: Jo a tebe to musí na jednu stranu bavit,
jinak z toho úplně vyhoříš, protože to nemůžeš
dělat, když tě to nebaví a taky to hlavně musí
bavit ty děcka, protože to není o tom, že ty si to
jdeš užít, ale o tom, že ty tam jdeš s tím, že jdeš
pobavit a poučit ty děcka a není to o věku, ale o
tom, jestli je to baví a mají o to zájem.
Kuba: Určitě jo, já si myslím, že ty, co to opravdu baví a jsou takoví ti srdcaři, tak tam budou
chodit i kdyby tam někdo vyprávěl dvě hodiny i
o nějakém absolutně nezajímavém tématu, absolutně nezajímavě (smích), tak by tam stejně
chodili, ale my chceme, aby tam chodilo co nevíce lidí, protože základy by měl zvládat každý.
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Klára Andilová SA

MĚSÍC
Žijeme na planetě Zemi. Planeta Země se nachází ve Sluneční soustavě, v galaxii jménem
Mléčná dráha a obecně ve Vesmíru. Vesmír
vznikl přibližně před 13,8 miliardami let explozí zvanou Big Bang neboli velký třesk. My
se ale budeme zabývat Měsícem, který vznikl
o mnoho miliard let později. To už existovala tehdejší Země. Ovšem, nežilo by se tu nejlépe, poněvadž před 4,6 miliardami lety Zemi
bombardovalo neskutečné množství meteoritů (mimo jiné máme díky nim na Zemi vodu).
Ve chvíli, kdy se zdálo, že všechno ustalo, se
k Zemi začala blížit planetka jménem Theya,
která se s ní nakonec srazila. Do Vesmíru
se uvolnilo neskutečné množství prachu a
kamení. Tyto kusy se postupně spojovaly, až
vytvořily Měsíc. Tehdy byl o hodně blíž k Zemi
než dnes (
„Malý krůček pro člověka, velký krok pro lidstvo!“ Tato věta zazněla při premiéře přistání na
Měsíci. Se světoznámou vesmírnou lodí Apollem 11 (kterou do Vesmíru vynesl raketoplán
Saturn V) se na něj podíval Neil Armstrong,
jenž se do historie zapsal jako první člověk
na Měsíci, Edvin Aldrin, přezdívaný Buzze a
konečně Michael Colins.
I Měsíc se točí
Můžeme si myslet, že se Měsíc netočí. Opak
je pravdou, neboť doba otočení Měsíce kolem
své osy je rovna době, za kterou Měsíc
oběhne Zemi. Proto vidíme pouze jednu stranu Měsíce.

Superúplněk s Lysou horou
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Zatmění
měsíce

Jaké vesmírné úkazy a jevy naše družice
poskytuje?
Zatmění Slunce
Neobvyklý jev, kdy Měsíc vstoupí mezi Zemi
a Slunce. Probíhá pouze tehdy, je-li Měsíc v
novu. Rozlišuje se úplné a částečné zatmění.
Při částečném zatmění se zakryje jen část
Slunce. Při úplném zatmění dojde na určité
části Země k setmění, ochlazení. Naskytne se
také pohled na hvězdy a některé planety. První
člověk, který dokázal předpovědět zatmění se
jmenoval Hipparchos, antický astronom žijící
ve druhém století před naším letopočtem.
Zatmění Měsíce
Jev, uskutečňující se minimálně dvakrát do
roka, může nastat pouze v úplňku a jen v
případě, že se Země postaví mezi Slunce a
Měsíc. Při částečném zatmění vidíme pouze část Měsíce. Kdežto u úplného zatmění
se nám sice naskytne pohled na celý Měsíc,
ten je však zbarvený do červena. Přezdívá se
mu krvavý Měsíc. Červený vzhled ale nemá
na svědomí krev, jak se říká, nýbrž paprsky
Slunce.
Superúplněk
Jev, kdy se Měsíc v úplňku po své ekliptické
dráze nejvíce přiblíží k Zemi.
Zajímavosti:
Při úplňku je po Slunci druhý nejjasnější objekt na obloze.
Měsíc je od Země vzdálený cca 384 400 km.
Víte, že se po jeho povrchu procházelo prozatím pouhých dvanáct lidí?

Michal Graca 2.A

Studium v Americe

Ke studiu v Americe jsem se dostala před program Flex. I vy se můžete přihlásit, uzávěrka
je 15. října. Více informací najdete na czechia.americancouncils.org. Jediné, co musíte udělat pro přihlášení je napsat 3 eseje a z
toho se může vyklubat rok v Americe zdarma.
Za zkoušku nic nedáte.
Já se na Flex přihlásila v roce 2019 a měla
jsem do Ameriky odletět v létě 2020, bohužel
kvůli covidu naše Flex skupinka nemohla odletět, ale pracovníci z Americké ambasády se
o nás hezky starali a každý měsíc jsme měli
nějakou společnou aktivitu, většinou přes
Zoom a v létě jsme měli týdenní “americký”
kemp.
Tohle léto nám to vyšlo a celá naše skupinka bezpečně odletěla do svých nových působišť za oceánem. Já jsem umístěna v malém
městečku Bowdoingham v Maine. Chodím na
střední školu Mt. Ararat Highschool a popíšu
vám, jak to chodí na amerických školách.

Prvním velkým rozdílem je skutečnost, že
studenti si vybírají, jaké předměty budou studovat. Během čtyř let musí američtí studenti
odchodit určité předměty. Angličtina je povinná každý rok, ale třeba biologie, fyzika a
chemie stačí jen 1 rok a cizího jazyka stačí
jen 2 roky. Velkou součástí americké střední
školy jsou předměty nazvané electives, které
si studenti sami vybírají. Já si jako electives
vybrala Human anatomy and physiology a Fit
for life.
Další rozdíl vidím v tom, že studenti mohou
mít jen 7 předmětů každý rok. Poslední ročník může mít jen 5 předmětů. To je pro nás
Evropany šílený rozdíl,
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my se v našich školách „trápíme“ se 14 předměty každý rok.
Aby to fungovalo se 7 předměty na rok, hodiny trvají 80 minut místo našich 45. Školní
týden je rozdělený na Blue a Red dny, kde se
vždycky opakují ty samé předměty a pátek je
White den, kdy je všech 7 předmětů po sobě,
ale trvají jenom 45 minut. Tedy tak jak to my
v českých školách máme denně.
Studenti také chodí z učebny do učebny každou hodinu, protože každá učebna patří
jednomu učiteli a ti si většinou svoji učebnu
vyplní tak, aby se tam cítili jako doma.
Hodně výhodné jsou study hall a AST hodiny, kdy studenti mají čas a prostor vyplňovat
úkoly a studovat sami. Během AST si učitelé
můžou zavolat studenty, kteří se v hodinách
trápí nebo mají špatné známky a využívají
tento čas jako doučování.
Nejkrásnější součástí amerického systému
jsou podle mě školní sportovní týmy a jejich
utkání. Každý týden se koná řada školních
utkání v různých sportech. Nejoblíbenější je
určitě americký fotbal, zápasy bývají v pátek
a atmosféra je tam vždy úžasná.
Celkově americké školy nejsou tak formální
jako naše školy, učitelé a studenti mají spíše přátelský přístup, šance vidět někoho ve
škole v sukni nebo v šatech je téměř nulová, studenti se vždy oblékají pohodlně, takže
tepláky, legíny a mikiny jsou na prvním místě.
Je to zajímavá zkušenost a musím říct, že
mě chodit na americkou střední moc baví.

Klára Žalčíková SPTB

VÝLET DO

LUHAČOVIC
Listopad bývá chladný měsíc, přesto chlad
nebrání vydat se na cesty. Doporučuji zajet si do Luhačovic. Jedná se o lázeňské
město ve Zlínském kraji v okrese Zlín. Má
přibližně 5 100 obyvatel. Dostanete se sem
vlakem Eurocity Moravia ze stanice Ostrava–Svinov (nebo Ostrava-Hlavní nádraží) a
pojedete do Přerova (popřípadě do Otrokovic nebo Starého Města u Uherského Hradiště), kde přestoupíte na rychlík Slovácký
expres, který jede do konečné stanice v Luhačovicích. Cesta Vám bude trvat přibližně
dvě a půl hodiny.
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Muzeum luhačovického Zálesí se nachází
v kopci asi 250 metrů od nádraží. Je otevřené denně od úterý do neděle od 9:00 do
17:00 s polední pauzou od 12:00 do 13:00.
V muzeu se dovíte něco málo o luhačovických vilách, které ve městě vidíte na každém kroku, ale můžete shlédnout třeba i
kabinet architekta Dušana Jurkoviče. Víte,
jaké slavné budovy v Beskydech nechal vybudovat? *
Po prohlídce muzea můžete zamířit na kolonádu. Na zdi, která kolonádu ohraničuje,
jsou obrázky slavných osobností, které se
po kolonádě prošli, např. druhý československý prezident Edvard Beneš. Až se projdete po kolonádě, dostanete se do zahrad,
kde tryskají léčebné prameny, milovníkům
květin se budou zaručeně líbit květiny, kterých je zde opravdu hodně. Koukněte se i
na hlemýždě. Jedná se o útvar z keřů, který
je vytvarován do tvaru hlemýždě zahradního (známého zahradního plže). Rozhodně
si připravte láhve či bandasky, do kterých
si načepujte minerální vodu z pramenů.
Nejznámějším pramenem je Vincentka, té
si zde však můžete načepovat méně než 2
litry. Vincentka a ostatní prameny léčí dýchací cesty.

Václav Šindelář SB

Kdo se rád projde, určitě ocení dvou kilometrovou procházku k Luhačovické přehradě,
která se nachází kousek od městysu Pozlovice. Daří se zde rybám, můžete tu ulovit
kapra nebo jesetera, ale i spoustu dalších
ryb. Koho láká plavba po přehradě, může
si půjčit loďku, nebo si s sebou vezměte i
kolečkové brusle a objeďte celou přehradu.
V letních měsících se můžete vykoupat v
místním koupališti Duha Pozlovice. Nachází se přímo u hráze přehrady. Lze si
zde zkusit plavecké atrakce, např. divokou
řeku, houpací bazén, apod. K dispozici je i
tobogán, malé děti se určitě rády vyřádí na
dětském hřišti.
Koho láká minigolf, přijde si na své na zpáteční cestě. V areálu se nachází spousta
jamek různých obtížností. Můžete si zde
však zahrát i tenis, nohejbal, stolní tenis i
volejbal.
Poté se vraťte do města, kde ještě doporučím navštívit minigalerii rozhleden. Galerie má svou vnitřní i venkovní expozici.
Při návštěvě uvidíte několik desítek rozhleden, např. Zlatý Chlum, Velký Roudný nebo
Úvalno. Věřím, že návštěva bude stát rozhodně za to.
Luhačovice jsou krásné místo, doporučuji ho navštívit a projít si ho. Komu nebude
stačit jednodenní výlet, může se zde ubytovat, hotelů je v Luhačovicích poměrně dost.
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Václav Šindelář SB

VÝSLEDKY VOLEB DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 proběhly ve dnech 8. A
9. října. Celkem kandidovalo 22 subjektů. Poprvé se letos voleb účastnily hned dvě koalice a to
„SPOLU“ a „Piráti a Starostové.“ Poprvé se forma
koalice vyskytla ve volbách v ČRN v roce 1992 a
to jako „Levý blok.“ Letos se také jednalo o první volby podle nových regulí Ústavního soudu o
zrušení části volebního zákona (snížení hranice
potřebné pro vsup do sněmovny pro koalice).
Volby vyhrála koalice „SPOLU“ s volebním lídrem
Petrem Fialou, která získala 27,79 % hlasů. Na
druhém místě se umístilo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a to s 27,12 % hlasů a na třetím
místě koalice „Piráti a Starostové“ s lídrem Ivanem Bartošem s 15,62% hlasů. Poprvé v historii
se do Poslanecké sněmovny nedostaly dvě tradiční strany a to ČSSD a KSČM, které jsou funkční u ČSSD od 60. let 19. století a u KSČM od 90.
let 20. století. Volební účast byla 65,432 a tím se
řadí na třetí nejvyšší v historii ČR (vyšší byla v
letech 1996 a 1998).

JAKTO, ŽE ANO ZÍSKALO VÍCE POSLANCŮ?

Vítězné SPOLU získalo ve volbách 71 mandátů, avšak ANO získalo o jeden mandát více, a to
72. Jak je to možné? Letos byl počet propadlých
hlasů rekordně vysoký a to 1 069 359. Propadlé
hlasy jsou hlasy stran, které nepřekročily 5% volební kvórum. Celkový počet platných hlasů se
dělí počtem mandátů v Poslanecké sněmovně,
z toho vyjde tzv. republikové mandátové číslo,
které se zaokrouhluje na jednotky. Letos vyšlo
mandátové číslo na 26 875. Fakticky jde o průměrný počet voličů na jednoho poslance, tj. jeden
poslanec zastupuje zhruba 27000 lidí. Jsou zde
zastoupeni i voliči, již svůj hlas dali straně, která
nepřekročila volební kvórum. Podle počtu hlasů
odevzdaných v jednotlivém kraji a mandátového
čísla se spočítá prvotní rozdělení mandátů pro
daný kraj. Propadlé hlasy se vydělí podle mandátů v krajích, čímž každý kraj získá tzv. krajské
volební číslo. Proč má teda ANO více mandátů,
než vítězné SPOLU? Zjednodušeně je to pro to,
že ANO letos vyhrálo v krajích, kde bylo jednodušší získávat mandáty.
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PROČ MĚLI PIRÁTI VÝRAZNĚ NIŽŠÍ
POČET PREFERENČNÍCH HLASŮ,
NEŽ STAROSTOVÉ?
Za 37 nově zvolených poslanců pirátské koalice
budou jen čtyři za Piráty. Voliči upřednostňovali
kandidáty Starostů a nezávislých. Že Piráti výrazně ztratili, ukazuje výsledek v Praze. I když byl
zisk Pirátů i Starostů poměrně vyrovnaný, skoro
67% mandátů připadlo Starostům. Obdobná situace jako v Praze nastala i v Moravskoslezském
kraji, kde Starostové neměli o tolik více kroužků,
než Piráti. I přesto zde Piráti na mandát nedosáhli. Získala ho starostka Michaela Šebelová, která
se do PS dostala ze 14. místa. Nejdramatičtější
to však bylo ve Středočeském kraji, kde kandidoval předseda strany Vít Rakušan. Získal největší
počet hlasů napříč všemi stranami.

KROUŽKOVÁNÍ

Kroužkování posílilo kromě Starostů i Lidovce,
ale ubralo mandáty ODS. Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci tak upozorňuje, že systém preferenčních hlasů může
být pro koalice nevýhodný. „Do budoucna bude
systém preferenčního hlasování demotivovat ke
spolupráci v koalicích. Myslím, že uvidíme koalice méně často. Strany se seskupí spíš jen tehdy,
pokud bude motivace dostat se přes pětiprocentní klauzuli,“ říká. Omezit systém kroužkování by
však podle nich nebylo správné. „Systém preferenčního hlasování není nespravedlivý. Postupně se dostával do podoby, která je vstřícná vůči
voličům a umožňuje jim ovlivnit složení kandidátní listiny. Neměli bychom tedy dělat krok zpět“,
tvrdí Lebeda.

Johanka Fabiánová12
OKTB
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OPSKURNO

Vítejte v novém školním roce. Já se vracím s mými knihami,
protože v létě byla spousta času číst. Tentokrát se podíváme na knihu, kterou jsem poprvé četla před pár lety, ještě v
primě. Knížka mě už tehdy bavila, ale druhý díl byl jen v angličtině! Takže jsem čekala na překlad, a pak na Opskurno
prostě pozapomněla... Nedávno jsem zjistila, že druhý díl je
už v češtině. Jenže už dávno nevím, o čem kniha byla. Tak
jsem si ji přečetla znova a nadchla mě natolik, že jsem se
rozhodla o ní napsat článek.
O autorovi: Andrew Caldecott působí jako právník v oblasti
médií, zabývá se se převážně pomluvami a urážkami na cti.
Také je autorem fantasy románů a příležitostným dramatikem. Studoval historii na New College v Oxfordu, a právě
láska k historii ho inspirovala k představě městského státu, který skrývá temné tajemství. Výsledkem je román Opskurno, který vyšel ve Velké Británii v roce 2017 (v češtině
2018). Další díl, který jsem již zmiňovala Zymovrat vyšel v
roce 2018 (v češtině 2020). Třetí díl, Lost Acre (Ztracená
louka), který vyšel v roce 2019, ale ještě nebyl přeložen.

Autor: Andrew Caldecott
Žánr: fantasy, historický
Počet stran: 497

K příběhu: Město Opskurno si žije uzavřeno samo do sebe.
Navzdory průkopnické vědě, neobvyklým tradicím a pozoruhodné architektuře se o Opskurnu nepíše v žádných turistických průvodcích a není zaznačeno na žádných mapách.
Před staletími královna Alžběta I. oddělila město od zbytku
Anglie. Jeho nezávislost podléhá jediné podmínce: je přísně zakázáno studovat opskurenské dějiny... Pod roztomile
výstředním zevnějškem totiž číhá temné, nebezpečné tajemství, které už nikdy nikdo nesmí objevit a nedej bože
zneužít.
Jenže žádné tajemství nevydrží věčně, jednou musí vyjít
najevo. Do města přicházejí dva zvídaví cizinci: Jonáš Oblong, mladičký a naivní historik, který má na opskurenské
škole vyučovat dějepis (hlavně nic místního!), poté co jeho
předchůdce záhadně zmizel. A sir Veronal Lapillus, zlověstný miliardář, který se rozhodne koupit opskurenský zámek,
jež dlouhá léta chátral.
Ačkoli Oblonga a Lapilla pohánějí protichůdné motivy, oba
si chtějí spojit minulost a přítomnost. Odhalí věci, které by
mohly mít smrtící a apokalyptické následky: a to nejen pro
Opskurno...
Můj názor na knihu: Kniha se mi velmi líbila, ačkoli se místy četla dost pomalu, převážně proto, že mi chyběla, jsem
ji četla povážně po večerech. Jinak je to knížka skvělá, je
velmi propracovaná, je v ní řada zajímavých postav. Navíc
je psána jako román postav, což knize dodává úplně nový
rozměr.
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Ema Dančíková TA

SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

„Sherlocku, kam běžíš?!“ křičel Lestrade, zatímco se snažil dohnat Sherlocka, který se jako blázen
řítil z policejního velitelství, odstrkoval policisty a zdánlivě nesmyslně shazoval papíry ze stolů.
„Zavolej Donovanové,“ odvětil Sherlock. „Ať prohlásí, že jsme dopadli vraha. Nechci mít u svých dveří
zástup ubožáků, kteří se bojí o svůj drahocenný život.“ Vrazil do skleněných dveří ramenem, ty se rozletěli do stran a pustili Sherlocka na ulici osvětlenou sporým světlem pouličních lamp.
Vracející se dveře a Lestradův nevelký intelekt způsobili, že za Sherlockem běžel s krvácejícím nosem.
„Jo, takhle se to dělá, děcka! Když proti vám stojí překážka, nebojte se a jděte do toho po hlavě!“ řval
na pár puberťáků, kteří běžící dvojici sledovali s pusou dokořán. Zmáčkl si kořen nosu, a když se mu
konečně podařilo dohnat Sherlocka, vykřikl: „Vždyť jsme ho ještě nedopadli.“
Sherlock prudce zastavil, až do něj Lestrade málem narazil a zlomil si nos napodruhé. „Mazaný je náš
vrah, jde z něj vážně strach. Spolupráci odmítá, hrozí nám zbraň nabitá. Dělej, co ti poroučím, jinak se s
tebou rozloučím,“ odrecitoval.
Lestrade nevěděl, co na to říct. Když Sherlock zarýmoval jednou, většinou to znamenalo, že je nervózní,
ale tři rýmy za sebou! Že by byl třikrát nervóznější, než obvykle? No nevím, nevím, tohle už je velká matika, povídal si Lestrade v duchu.
„Zatraceně Lestrade, přestaň přemýšlet a volej!“
„Tak fajn,“ souhlasil a vytáhl mobil. Sherlock si oddechl a prohrábl černé vlnité vlasy zpocenými prsty.
Po třech zazvoněních policistka konečně hovor přijala. „Co je?“
„Taky tě zdravím, Sally.“
Policistka se nenechala vyvést z míry: „Voláš mi jen tak pro radost, nebo mi chceš povědět něco
důležitého?“
„Možnost b. Na nic se neptej a udělej, co ti říkám.“
Z druhé strany byl slyšet hluboký povzdech. „Tak co ten magor zase potřebuje?“
Sherlock se odvrátil. Konverzovat s jedním průměrným člověkem bylo bolestné, ale poslouchat hovor
dvou průměrných lidí nedokázal vydržet. Zadíval se kamsi do dálky. Lestrade se k němu pomalu přiblížil
a poplácal ho po zádech. „Udělá to?“ zeptal se Sherlock.
„Jo, už nasedla do auta.“ Sherlock přikývl. „Neboj se, my ho najdeme,“ dodal inspektor a pokusil se o
povzbudivý úsměv.
„Půjdeme ke mně. Měl bych tam mít kolem padesáti notebooků.“
„K čemu ti všechny jsou?“
„K ničemu, jen vždycky zapomenu, kam jsem položil ten poslední.“
Sherlockův byt byl opravdu plný notebooků. Nacházeli se v ledničce, mezi ponožkami, pod křesly, ve
zdech… „Jak to, že jsem si jich nikdy nevšiml?“ podivoval se Lestrade.
„Je to jako se strašilkami,“ odvětil Sherlock, „jdou vidět jen, když si to sami přejí.“
„Myslím, že elektronice zbytečně přičítáš nadpřirozené schopnosti.“
„Zrovna slovo myslím bych v tvém případě používal velmi opatrně,“ zamumlal Sherlock tak, aby jej
inspektor neslyšel. Lestrade se nahnul pro přístroj, který byl uvězněný ve zdi, Sherlock jej však zastavil
rázným: „To bych nedělal.“ Inspektor se na něj zmateně podíval. „Je to nosný notebook,“ vysvětlil a hodil
po něm jiný. „Beru si prvních devadesát, ty máš zbylé tři.“
„Jo, to zní férově.“
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SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

Najít tělo Kiry Walkerové nebylo tak těžké, jak Anderson předpokládal. Ať už omylem či úmyslně zachytil vrah na fotce číslo protilehlého domu. Jeden z techniků ho našel při detailním zkoumání důkazního
materiálu. Anderson a jeho tým pěti policistů okamžitě vyrazili na místo. Zastavili na klidné ulici daleko
od centra Londýna. „Je to tu až moc klidné,“ prohodil Anderson ke svým kolegům. Domy vypadaly spíš
jako stíny, temně, ponuře a až znepokojivě opuštěně, přestože před vchody stála zaparkovaná auta. Žádná zapnutá světla ani modrý jas z televizních obrazovek. I když byla ulice liduprázdná, cítil Anderson
při každičkém pohybu, jak se mu do zátylku zarývají pohledy skrytých pozorovatelů. Většina oken byla
zakrytá záclonami. Tedy až na jedno. Na kraji ulice stála menší vila s pečlivě udržovanou zahradou. A
tam, v druhém patře, seděla zády k nim Kira Walkerová, dlouhé vlasy a štíhlé záda přitisklé ke sklu francouzského okna.
Anderson se zhluboka nadechl. „Jdeme na to,“ prohlásil. O pár vykopnutých dveří později se octli v
obývacím pokoji. Žena se nacházela ve stejné poloze, jako ji vrah zanechal – opřenou o okno s hlavou
položenou na pravém rameni, oči otevřené. Seděla na bílém křesle, nyní již místy obarveném krví, a v
dlaních svírala otevřenou knížku. Kdyby Andersonův pohled nezamířil níž, kde z ženina těla stále kapala
krev, myslel by si, že si jen čte. Jakou škodu dokáže napáchat jedna malá kulka… Anderson opatrně zkoumal tělo. Nenašel žádné známky zápasu ani jiná poranění. Až teď ho napadlo nasadit si rukavice. No
jo, ta skleróza. „Uděláme toxikologickou zkoušku. Možná jí něčím nadrogovali.“
„Tohle byste asi měli vidět,“ ozvala se policistka z koupelny. Anderson vzhlédnul od rány a leknutím
málem vyskočil. Když se skrčil, dostala se jeho tvář až nepříjemně blízko mrtvole, která mu nyní pohled
oplácela. Setřásl ze sebe nepříjemný pocit. Na tohle si nikdy nezvykne.
Narovnal se a následoval kolegy, kteří mířili do koupelny. „To snad nemyslíš vážně,“ vydechl, když spatřil
zrcadlo pokryté dvěma velkými písmeny – J. M. Nebylo by to poprvé, co se vrah pod své veledílo podepsal, i tak to v něm vyvolalo jakýsi skrytý pud sebezáchovy, který mu velel, aby z toho místa co nejrychleji
vypadl. „J. M. Kdo by to mohl být?“ zeptal se sám pro sebe. Pořídil pár fotek. Poté vytáhl notýsek a sepsal
vše, na co zatím přišel.
„Bože, nevěděl jsem, že píše tak špatně,“ vydechl Lestrade. „A to ho všichni pořád chválí.“ Zavrtěl hlavou
a hodil do sebe půl hrníčku teplé kávy.
„Chválí ho jen pro to, že je válečný hrdina.“ Sherlock posměšně zamával rukama ve vzduchu. „Pche, kolik lidí jsem já zachránil, a přitom na mě nikdo oslavné písně neskládá.“
„To bude možná tím, že se ke všem chováš jako kdyby vůbec neexistovali. Víš vůbec, jaké je mé křestní
jméno?“
„Je to důležité?“ Lestrade si povzdechl.
Vchodové dveře vzdorovitě zavrzali, a už si ke dvojici mužů razila cestu přes pohřebiště elektronických
zařízení paní Hudsonová. V rukou držela talíř sušenek. „No, podle mě se John snaží být moc jako Sherlock, samé vraždy a detektivování… Kdyby se radši stal tím doktorem a našel si svůj byt, partnerku, nebo
aspoň psa. Ale ne, on si radši bude běhat po světě s největším detektivem všech dob a řešit vraždy, zatímco já jim tu budu dělat hospodyni! To tak!“ promluvila k Lestradovi. Naklonila se k němu a zašeptala:
„Víte, občas si říkám, jestli to mezi nimi není… Vážnější.“
Lestrade zrudl a vykulil oči, ale než stačil cokoliv říct, vyhrkl Sherlock: „Paní Hudsonová, je pět
minut po půlnoci, tak co tu k čertu děláte?!“
„Nesu sušenky,“ odvětila a s hlasitým třísknutím mu hodila talíř až pod nos. „A myslela jsem, že
pomlouváme Vás a Johna.“
Vchodové dveře vzdorovitě zavrzali, a už si ke dvojici mužů razila cestu přes pohřebiště elektronických
zařízení paní Hudsonová. V rukou držela talíř sušenek.
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SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

„No, podle mě se John snaží být moc jako Sherlock, samé vraždy a detektivování… Kdyby se radši stal
tím doktorem a našel si svůj byt, partnerku, nebo aspoň psa. Ale ne, on si radši bude běhat po světě s největším detektivem všech dob a řešit vraždy, zatímco já jim tu budu dělat hospodyni! To tak!“ promluvila
k Lestradovi. Naklonila se k němu a zašeptala: „Víte, občas si říkám, jestli to mezi nimi není… Vážnější.“
Lestrade zrudl a vykulil oči, ale než stačil cokoliv říct, vyhrkl Sherlock: „Paní Hudsonová, je pět minut
po půlnoci, tak co tu k čertu děláte?!“
„Nesu sušenky,“ odvětila a s hlasitým třísknutím mu hodila talíř až pod nos. „A myslela jsem, že pomlouváme Vás a Johna.“
Dvojice naštvaných obličejů se obrátila na Lestrada. Inspektor smířlivě zvedl ruce do vzduchu. „Já jsem
pro obojí,“ prohlásil a vzal si jednu sušenku.
Sherlock se otočil zpět na paní Hudsonovou: „Co kdybyste teď odešla a nechala génia všech géniů,“ dramatická odmlka, „a jeho pomocníka pracovat?“
Paní Hudsonová si naštvaně odfrkla, otočila se na patě a vykráčela z bytu jako ztělesnění hněvu.
„Občas se sám sebe ptám, proč jsem se radši nestal houslistou nebo popelářem,“ povzdechl si
Sherlock. Chtěl se vrátit k práci, ale Lestradovo mlaskání ho znovu a znovu vytrhávalo z pozornosti.
„Víš, co se říká?“ zeptal se s pusou od drobků. Sherlock neodpověděl, a tak Lestrade usoudil, že ho
to zajímá, a pokračoval: „Za úplňku se odehrává nejvíce vražd. Jako by měsíc probouzel v lidech touhu
po krvi.“
„Tak tohle vás učili na policejní výšce?“
„Ne, to jsem četl v Londýnských drbnách. Skvělý časopis. A velmi důvěryhodný. Můžu ti ho někdy půjčit.“
Sherlock obrátil oči v sloup. „Mám lepší věci na práci,“ odvětil, když v tom se zarazil. „Dneska je úplněk?“
Lestrade kývl směrem k oknu, z něhož proudil bílý měsíční svit. Sherlock se prudce uhodil rukou do čela.
„No samozřejmě! Lestrade, nevěřil bych, že to někdy řeknu, ale ty jsi génius!“ vykřikl.
„Konečně sis všiml,“ zamumlal Lestrade.
„Jeho nejhůře hodnocená povídka – Londýnský vlkodlak. John Updike ji označil za ostudu anglické literatury. Po přečtení toho hnusu si chtěl vyškrábat oči, odletět na skotský ostrov Skye a živit se jako slepý
pastýř ovcí. Samým zhnusením zapomněl, jak se čte, a po pěti letech terapie se konečně zase odvážil
používat internet.“ Sherlock na nic nečekal. Jeho prsty skákaly po klávesnici ve snaze vyťukat chtěná
slovíčka. „Proč ten krám zase nefunguje?!” vykřikl, když zjistil, že celou dobu nepsal.
Lestrade se k němu naklonil. „Musí nejdřív kliknout myší do toho políčka.”
„Blbé počítače. To aby měl člověk doktorát z informační technologie, když si chce najít, jaké bude počasí,“
mudroval Sherlock, zatímco projížděl text očima. „Tady to je! Stanleyova ulice dvě stě třicet. To je šest
ulic na západ.“ Sherlock vyskočil a hodil na sebe kabát. Podíval se na hodinky. „Máme hodinu. Pospěš
si, Lestrade!“
Inspektor snědl poslední sušenku, postavil se, a utíkal za Sherlockem, který už sbíhal schody do přízemí.
Detektiv na nic nečekal, přiřítil se ke dveřím, trhnutím se je pokusil otevřít, uvědomil si, že zamknul,
odemknul a vyskočil na ulici. Jako na zavolanou zaparkovalo před domem na 221 B Baker Street policejní auto. „To je Anderson,“ vykřikl Lestrade. Pro jednou měl pravdu.
„Sherlocku,“ promluvil Anderson a usmál se na detektiva, který vypadal, že by ho nejradši vidět dva
metry pod zemí.
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SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

Otočil oči v sloup. „Andersone, víš, že si nerad nechávám ujít ponižování hlupáků, ale fakt spěchám.“
„Jak jsem předpokládal. Tady,“ odvětil Anderson a podal mu kus papíru, „moje poznámky.“
„Aha. Děkuji?“ Sherlock mu vytrhl papír z ruky, zmuchlal ho a hodil do nejbližší popelnice. „Radši bych
si půjčil toto,“ dodal a vzal Andersonovi, který šokem málem zapomněl dýchat, klíčky z pootevřené
dlaně.
„Přísahám Bohu, že toho chlapa jednou zabiju,“ zavrčel Anderson.
Lestrade mu položil ruku na rameno. „Až si naplánuješ den a hodinu, dej vědět,“ řekl a nastoupil do auta
na místo spolujezdce. „Máš vůbec řidičák?“ zeptal se Sherlocka, který se snažil strčit klíče do zapalování.
Klíče od domu. „Ne. A o to rychleji tam budeme. Nebo zemřeme. Tak i tak uděláme hodně lidem radost.“ Jakmile dořekl poslední slabiku, vší silou dupnul na plyn. Pneumatiky a Lestrade zařvali, Sherlock
trhl volantem doleva a už se řítili vstříc Johnovi, nebezpečí a novému dnu.
Jakmile Sherlock vjel na správnou ulici, zpomalil a rozhlížel se okolo sebe. V některých oknech už se
objevovali světla, jak se lidé chystali do práce. „Dívej se okolo sebe, Lestrade. Může to být past.“
Inspektor poslechl, rozhlížel se po tiché ulici zahalené do roušky tmy. Ať se snažil sebevíc, nezpozoroval nic neobvyklého. „Vypadá to jako normální ulice v pět ráno,“ usoudil. Sherlock přikývl a zastavil
před domem s číslem popisným dvě stě třicet. „Jediné volné místo,“ poznamenal Lestrade trefně.
„Už chápeš, proč jsem tak nervózní?“ zeptal se Sherlock. Lestrade jen nechápavě pokrčil rameny.
Sherlock si povzdechl. „Tohle není ledajaký zločinec, Lestrade. Ví, co udělám. Sleduje mě. Bere to jako
hru. S tímto jsem se ještě nikdy nesetkal.“
„A mě taky sleduje?“
Sherlockovi div nespadla hlava na volant, jak ho inspektor svou klasicky zbytečnou otázkou vyvedl z
míry. „Ne.“ Lestrade si oddechl. „Jdeme.“ Vystoupili z auta. Nikde nikdo. Přesto Sherlock, stejně jako
předtím Anderson, cítil pohled v zádech, když se vydal k vysokému šedému bytovému domu. Omítka
byla sice trochu oprýskaná, ale jinak se dům nijak nelišil od ostatních. Když se dostali blíž, všiml si Sherlock, že jsou vchodové dveře pootevřené. „Tvou pistoli,“ řekl a natáhl ruku k Lestradovi. Když ucítil v
dlani chladivý příslib ochrany, prudce kopnul do dveří a uskočil na stranu. Očekával, že se ozve třískot
kulek o dlažbu, výkřik, nebo alespoň ten děsivý smích, který už nikdy nedostane z hlavy. Nestalo se však
nic. Sherlock se otočil na Lestrada, který pomalu přikývl. Musejí jít dál. Čas neúprosně ubíhal. Sherlock
rychle nahlédl do místnosti, a když se ujistil, že je vzduch čistý, vstoupil do chodby obložené šedými
kachličkami. „Děj povídky se odehrává ve sklepě,“ poznamenal a kývl hlavou směrem k temnému schodišti. Lestrade vytáhl zpoza opasku baterku a hodil mu ji. Sherlock mu ji hodil zpět a zapnul vypínač
světla.
„No vidíš, to by mě ani nenapadlo,“ vydechl Lestrade.
„Ani se nedivím,“ odvětil Sherlock a schod po schodu sestupoval do sklepa. Celý se otřásl tou zvláštní
zimou, která z prostoru vyzařovala. Mezitím se neustále rozhlížel kolem sebe, hledaje ono nebezpečí,
které se nechtělo ukázat. Uslyšel Lestradovy nejisté kroky za sebou. Vzchop se! opakoval si sám pro sebe
a zmáčkl pistoli v dlani silněji. Viděl, jak mu stoupá pára od úst. Proč je tady taková zima? Nebo se mu
to snad jenom zdá?
Konečně se dostali na konec schodiště. Zde pokračovala chodba dál, ohraničená řadou zavřených dveří.
Lestrade prošel okolo Sherlocka a zalomcoval s první klikou. Nic. Přesunul se k dalším dveřím, a potom
k dalším, a potom k dalším…
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SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

„Řeknu ti, Johne, takhle nervózní jsem ještě nebyl. Už jsem si začínal myslet, že jsem někde udělal chybu, když Lestrade konečně otevřel ty poslední dveře, a tam si ležel ty se svázanýma rukama, nohama,
jablkem v puse a v bezvědomí. Lestrade křičel jako malá holka.“
„To není pravda,“ oponoval Lestrade, ale když ho Sherlock zpražil odsuzujícím pohledem, povzdechl si
a přiznal: „No dobře, zařval jsem jako holka.“
Sherlock přikývl a obrátil se zpět na Johna: „Po vrahovi ani stopa. Potřeboval bych si co nejdřív poslechnout, jak se jim podařilo tě unést.“
Dveře nemocničního pokoje se otevřely a vešla sestřička. „Pánové, chápu, že vám váš kamarád chybí, ale
bude s ním moct promluvit, jakmile se probudí z kómatu.“
„Na tom něco bude,“ souhlasil Lestrade. Jakmile sestřička opustila pokoj, dodal: „Možná bychom ho už
mohli rozvázat.“ Sherlock jen přikývl a naznačil Lestradovi, že je má nechat o samotě. Inspektor se zvedl
z křesla, popřál oběma dobrou noc a odešel ven do čekárny.
Místností se rozléhalo pípání přístrojů, které měřily Johnův tep a mozkovou činnost. Bílá barva ze stěn
nepříjemně štípala do očí, když odrážela první sluneční paprsky, které se draly dovnitř skrz žaluzie.
Všude byl cítit nepříjemný pach dezinfekce. Sherlock pomalu stisknul Johnovy chladné namodralé prsty,
které měl zkroucené za zády. Věděl, že by se měl vrátit domů a vlézt aspoň na pár hodin do postele, ale
stále musel myslet na ten jeden moment, kdy se sklonil k Johnovu svázanému tělu a vytáhl mu zpod
hlavy kus papíru. Ten papír změnil strach v nekontrolovatelný proud hněvu, který ho poháněl vpřed a
nutil ho otáčet se za sebe, i když byl v místnosti s Johnem sám. Protože když o vás ví J. M., nejste nikdy v
bezpečí. „Čeká nás dlouhý boj, Johne Watsone,“ řekl, zatímco uvolnil první provaz.
O dva měsíce později
Sherlock zvedl šálek z talířku a opatrně usrkl trochu čaje. „Asi si dovedeš představit, jak nerad to
říkám, ale vyřídit si s tebou schůzku je těžší než zastihnout královnu.“
Mycroft Holmes, Sherlockův starší bratr, a jak sám Sherlock často podotýkal, i jeho úhlavní nepřítel, se
pousmál. „I ty lichotníku. Ale zrychli. Můj čas je, na rozdíl od tvého, velmi drahocenný,“ řekl a poklepal
si při tom na nové rolexky. Jak nenápadné.
Sherlock elegantně položil hrníček zpět na stůl z lakovaného dřeva a opřel se do polstrovaného hnědého
křesla. Cenu odhadoval přinejmenším na šest set liber. Bratříček si holt umí vybírat. „Něco po tobě
potřebuju.“
„Ale ne, ty mě žádáš o pomoc. Jak… komické.“
„O laskavost. To teď mezi lidmi dost letí.“ Mycroft povytáhl obočí a pokynul Sherlockovi, ať pokračuje.
„Potřebuju, abys zvýšil dohled nad Johnem Watsonem.“
Mycroft se usmál. „Sherlocku, víš, že mi vždy šlo o tvé a Johnovo bezpečí.“
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SHERLOCK HOLMES
První setkání, část druhá

„Ale?“
„Ale stojí mě to mnoho lidí a peněz.“
„Dostaneš adekvátní odměnu.“
Mycroft zvážněl. „Koho?“
„Jamese Moriartyho.“
„Jamese Moriartyho?“ zopakoval s náznakem zaujetí.
„Napoleona zločinu, Hádova hada, Mefistofelova mezka.“
„Ano, ano, už jsem měl tu čest. Ale pochybuju, že ty sám víš, o kom mluvíš.“
Detektiv zamyšleně naklonil hlavu na bok. „Vskutku?“
„Nechci pouštět svého malého bratříčka mezi velké hráče. Rozdrtí tě jako švába. Možná se tě nepokusí
zabít, aspoň ne hned. Ale půjdou po tvých přátelích, po lidech, kterých si vážíš nejvíc, zničí je.“ Sherlock zavřel oči. Jako by ho před sebou viděl, bledý vysoký muž s krátkými černými vlasy a nemizejícím
úsměvem. Nedotknutelný, nevystopovatelný, všemohoucí. Viděl ho, jak se přibližuje svůj obličej k jeho,
jak sklání hlavu a šeptá: Proč ti, které milujeme, nakonec vždy trpí nejvíc?
„Dostanu ho.“
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Cruella

Určitě si vzpomínáte na film, který jste v dětství na sto
procent alespoň jednou viděli, tedy na „101 dalmatinů.“
Pravděpodobně si také si pamatujete na hlavního záporáka příběhu o puntíkatých psících. Na velmi „oblíbenou“
Cruellu De Vil. O Cruelle a jejím životním příběhu toho ve
filmu moc nezazní a tím pádem o ní nevíme téměř nic.
Víme pouze to, že byla veleúspěšná návrhářka a že se jí
líbil motiv dalmatinů, ale co víme o jejím dětství? Její rodině? Nic ……a proto vznikl v letošním roce nový film částečně navazující na 101 dalmatinů. Pokud jste původní
film (101 dalmatinů) neviděli, nevadí, zase tolik podobné
to není. Příběh se odehrává v Londýně za doby londýnské
punkrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné počátky
nechvalně proslulé módní darebáčky Cruelly De Vil. Film
popisuje její životní příběh od dne, kdy se narodila, kdy
chodila do školy až po dobu kdy „umře.“ Mladá, chytrá a
kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve
světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, kteří
oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šikovné a děsivě
módní legendy, baronky von Hellman. Estella se rozhodne přijmout svou temnou stránku a stává se drsnou, módní a pomstychtivou Cruellou.
Souhrnné hodnocení filmu Cruella:
+ nepředvídatelný konec
+celkově dobrý a zajímavý příběh
+napínavý děj
+vtipné momenty
- není :D
Takže hodnocení od 1-10
10/10
Film byl za mě prostě skvělý, oproti
101 dalmatinů se mi tento film líbil o
mnohem více.
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AUTOMOBILKY LETEM SVĚTEM:

ELFÍN

S dalším číslem eMka je tady i další článek s automobilovou tématikou, ve kterém se mrkneme
na další automobilku. Tentokrát je to Elfin.
Elfin, celým názvem Elfin Sports Cars, je malá
automobily vyrábějící společnost pocházející z
Austrálie, která doplňuje repertoár aut rovněž
australské značce Holden. Tato společnost
byla založena v roce 1959 automobilovým
závodníkem Garrie Cooperem, který vyhrál
hned několik závodu (Singapore Grand Prix v
roce 1968, Australian Sports Car Championship v roce 1975 a další) a všechny v automobilech navržené jeho vlastní firmou. V roce 1981
bohužel musel svou kariéru závodníka ukončit
kvůli zdravotním komplikacím. Nyní firmu vlastní další automobilový jezdec, Tom Walkinshaw,
který je i současným vlastníkem Holdenu.
Elfin se pyšní titulem nejstarší automobilky co
se týče sportovních a závodních aut a formulí
v celé Austrálii a patří také mezi jedny z nejúspěšnějších. Závodníci v automobilech Elfinu
zatím vyhráli celkem 29 šampionátů a titulů
Grand Prix.
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Za celou svou éru tato automobilová společnost
navrhla a vyrobila 27 modelů aut a formulí, některé pouze v pár kusech. Takovým příkladem je
například model Mallala (1962-1964), kterého
se vyrobilo pouze 5 kusů. Byl to velmi lehký vůz
s váhou pouhých 408 kilogramů a s výkonem
148 koní, což je na dnešní pojetí sportovního
auta velmi úsměvné. Většinu konstrukce auta
tvořily hliníkové pláty. Tento model byl pojmenován podle závodního okruhu Mallala
Motor Sport Park v Jižní Austrálii, kousek od
Adelaide, na kterém se konaly automobilové
závody i zkušební testy automobilky Elfin.
Od roku 2006 začala firma vyrábět automobily poháněné osmiválcem o obsahu 5.7 litru
s výkonem cca 340 koní. Tyto konkrétně dva
modely, MS8 Steamliner a MS8 Clubman mají
velmi futuristický, ale zároveň retro vzhled a
vyrábějí se dodnes.
Vzhledově nejzajímavější je nejspíš modelová
řada MS7, která vypadala podobně jako MS8,
ale měla místo pouze pro jednoho pasažéra a
to pro řidiče. No posuďte sami!

Veronika Sáfriczká SPTB

Nejdelší závod
v životě

Často se setkávám s názorem, že jezdci F1
vlastně jenom jezdí dokola, nic náročného
nedělají a jenom řídí auto, Checo Perez po
VC USA byl jasným důkazem nepravdivosti tohoto laického tvrzení. Hned od prvního
kola mu totiž nefungoval systém pití, a navíc
se celý víkend necítil dobře. Teploty během
závodu přesahovaly 30 °C. Závod dojel na
obdivuhodném třetím místě.
Jak to vlastně s náročností povolání pilota
F1 je? Během závodu na pilota působí přetížení G, díky tomu např. na krku může jezdec pociťovat 25 kg hmotnosti, při brždění
jezdec musí generovat sílu na brzdu až 90
kg. Tepová frekvence v průběhu závodu pohybuje kolem 160 bpm. Za závod může jezdec ztratit několik kilo tělesné hmotnosti (až
3 kg), které „vypotí“ díky vysokým teplotám
v kokpitu. Jelikož tomuhle jsou vystaveni po
dobu kolem dvou hodin, je nutná výborná
fyzická kondice a adekvátní trénink.
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Důležité je kardio tvořící velkou část tréninku, jezdci většinou volí jízdu na kole či běh,
kromě posilování nohou, rukou, posilují i
krk. Jezdci F1 jsou sportovci, takže dbají
na dostatečnou regeneraci, stravu a příjem
potřebných věcí ke správnému fungování
jejich těla.
Již byla řeč o přetížení G, které bylo hodně
zmiňováno v médiích po nehodě Romaina
Grosjeana v Bahrajnu 2020. Náraz do svodidel ve vysoké rychlosti znamená vysokou
působící sílu proti monopostu, v Bahrajnu
senzory naměřily 53 G a v plamenech byl
uvězněn po dobu 28 s. I s tímto rizikem
musí jezdci počítat.

Valentýna Mařecová 3.A

TANEČNÍ A ZÁBAVA
OKOLO NICH

Na fotce v postavení Andreje Babiše zvaném: “Až do roztrhání těla.“

„Přines mi ukázat fotku své taneční partnerky, a pak
se rozhodnu, jestli můžeš v pátky chodit namísto
fotbalu tančit.“ podmiňoval mou taneční budoucnost můj pan trenér. Na jednom jediném snímku
mi od momentu focení se na občanský průkaz snad
ještě tolik nezáleželo, ale naštěstí dopadlo obojí dobře, trenér byl zřejmě spokojen a já nyní navštěvuji
každý týden taneční kurzy.
Je pátek a já nasazuji výzbroj, tedy košili, oblek, kalhoty, pásek, boty, motýlka a respirátor namísto kapesníčku, maminka mi v tomto nepříliš vhodném
doplňku sice oponuje, ale já asi rád vybočuji z davu,
promiň mami…
Přesně v 16:16 chytám tramvaj do centra města, nastupuji na zastávce Daliborova a sedám si úplně dozadu, tak abych se vyhnul všem těm pohledům na
nezvykle oděného mladého muže. Jenže tím, že nasedám právě v 16:16, mi přijíždí vůz číslo 8, v němž
je polovina sedadel otočena oproti směru jízdy a mé
snažení je tak poněkud marné. Nevadí, jedu jen 10
minut a čím blíž cíle jsem, tím více podobně vypadajících lidí přistupuje.
Tři odstavce za mnou a ještě jsem se vlastně nedostal
k tanci. Cha-cha, polka, blues, tango…
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dostal k tanci. Cha-cha, polka, blues, tango... všechno
jakžtakž zvládám, tedy až na foxtrot, ach, ten hloupý
foxtrot. Každý má někde slabinu a pro mě je to právě
tento tanec, který opravdu nezvládám. Zprvu jsem
měl se svou taneční partnerkou podobné nedostatky ve vídeňském valčíku, a tak jsem jí jako dárek na
půlkolonu věnoval tričko, na kterém vepředu velkým
písmem stojí: „Nikdy není tak zle,“ a zezadu „abych
musela tančit valčík.“ Jenomže den se se dnem sešel a
místo tohoto sloganu, bych nyní spíše ocenil foxtrotovou verzi.
A teď něco málo o mém půlkolonovém zážitku, který
se odehrál ve chvíli, kdy pan instruktor Ožana (či
pan Bolero, jak mu raději říkáme) navrhnul, ať někdo
pustí, cituji: „nějaké (hudební) novinky.“ Samozřejmě
jsem neváhal a nechal zahrát svého oblíbeného autora,
Chucka Berryho a jeho píseň “Johnny B. Goode“ z
roku 1958. A tak jsem se stal na 2 minuty a 41 sekund
“dýdžejem.“ Další zajímavá věc se mně a mým kamarádům přihodila po jedné z lekcí při procházce na
ulici Chelčického. Jen tak se potulujeme, když v tom
spatříme chlapce našeho věku, který se víc než velmi
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podobá mému dalšímu hudebnímu idolovi. „Micku,
jsi to ty?“ Nevěřím svým očím, přede mnou zřejmě
opravdu stojí Mick Jagger, jen o něco mladší. Podávám mu lahev limonády s příchutí tonic, podepisuje
se mi na ní jako “MickJ“. Mám s ním i fotku, trenér
by koukal!
Po tomto setkání směřujeme k mé nejoblíbenější
části dne, jako každý večer po páteční lekci jdeme
s kamarády na bojovku. Já vždy předem vyberu
temné, strašidelné, či prostě jen zajímavé místo a
své přátele tam zavedu, přičemž do poslední chvíle
nikdo kromě mě neví, kam míříme. Už jsme takto
navštívili třeba okolí Staré ocelárny, nebezpečnou
uličku v Mariánských horách nebo Sad Milady Horákové, kde jsme hráli na schovávanou. Na konci
bojovky nesmí chybět speciální pokřik a fotografie,
kde se všichni účastníci musí tvářit co nejvíc ustrašeně. Vřele doporučuji.
No a to by bylo vše, doufám, že tento článek zaujal, hlavně mladší ročníky, které se na tuto zábavu
teprve chystají. A věřte, po tanečních lekcích vám
nabyde pořad Stardance mnohem většího smyslu.
Jen škoda, že nám vypadl Zdeněk Godla, za kterého
jsem šel letos na Halloween, byl jsem jeho velkým
příznivcem. Jednou, až budu někdy ve Stardance já,
budu brát na bojovky Tatianu Drexler a Richarda
Genzera. Ale dost mých snů, běžte na taneční!
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