Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,
vítáme vás při čtení prvního čísla tohoto velmi zvláštního školního roku. Tato
nelehká a nejistá doba přináší určitě spoustu stresu a strastí, avšak vydávání
časopisu nezastavila ani skutečnost, že jsme se několik měsíců neviděli. Od září
však již fungujeme normálně a nejen na dálku, a i proto jsme s ještě větším nadšením a nasazením pro vás připravili právě toto číslo.
Na co se můžete těšit tentokrát? Máme pro vás připraveny rozhovory s novými
profesory, zákulisní informace o divadelním souboru Tajfun, aktuální článek o volbách, poznatky a postřehy nových studentů. V neposlední řadě pak studentský
pohled na dálkovou výuku. Chybět nesmí ani oblíbené recenze na počítačové hry,
nepřijdete ani o zajímavou a kontroverzní osobnost z historie, po které je známa
naše škola jako Šmeralka.
Za celý redakční tým Vám přeji příjemný čas strávený s eMkem a mnoho zdraví
a úspěchů.

Valentýna Kovšanová 2.A
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Mgr. LADISLAV VASEVIČ
interview

Po delší době se nám opět podařilo
získat rozhovor s ředitelem naší školy. Tak tedy tady je.
Mou první otázkou bylo, jaké novinky naše ředitelství plánuje do tohoto školního roku. Popravdě, odpověď nebyla moc příznivá, dle všeho
všechny větší akce, které měly být
(např. znovu výjezd do Vietnamu či
Číny, Francie, Anglie, Estonska…),
budou nejméně o jeden rok odloženy. V tomto mezidobí se ovšem, jestli
to situace dovolí, budou konat menší akce, například jen pro „uzavřené“
kolektivy tříd či početně ještě omezenější skupiny žáků.
Teď otázka obzvlášť důležitá pro budoucí maturanty. Mají se od základu
měnit maturity, ale v čem přesně se
budou lišit od těch v minulých letech?
Dochází prakticky k zjednodušení, je
to model maturit, jenž byl uplatňován
před zavedením tzv. státních maturit. Pro studenty tedy z té státní části
zůstane jen didaktický test z češtiny
a z cizího jazyka nebo matematiky.
Pak bude následovat druhá profilová (školní) část. Tato zkouška bude v
případě jazyka vždy složena z písemné části a ústního zkoušení. Povinná
bude opět čeština, na našem Matičním gymnáziu pak zkouška z cizího
jazyka, pokud si ve státní části zvolil
žák matematiku. Poté si studenti budou z nabídky volit další dva předměty, dle svého zaměření. Rozhodující
ještě ovšem bude prováděcí vyhláška, která momentálně chybí.
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Ke třetí a čtvrté otázce, a to tedy –
jak to bude obecně s organizací toho
školního roku? Jak je vlastně těžké
zvládat výuku v těchto podmínkách?
Je to velmi složité, to víme všichni.
Ředitelství už také předběžně počítá s uzavřením škol na určitou část
školního roku. Ovšem teď už by distanční výuka vypadala opravdu jinak,
bude mít režim, který bude odpovídat tomu, jako by probíhala běžná výuka ve škole. Testy, zkoušení,
všechny hodiny dle hodinové dotace
v týdnu, jen formát bude jiný – online. Má doplňující otázka k tomuto tématu zněla: Lze odhadnout,
jak dlouho by mohla naše škola ještě vydržet být pro žáky otevřená?
Pokud nebude vývoj mimořádně dramatický, lze očekávat, že snahou
státních orgánů bude udržet základní
a střední školství co nejdéle funkční,
a to hlavně z ekonomického důvodu.
Tím pádem se budou spíše zavádět tzv.
dílčí opatření, takže např. do karantény nepůjde celá škola, ale jedna či dvě
třídy a jen omezený počet pedagogů.
Další má doplňující otázka se týkala lyžařských kurzů. Jestli to situace
dovolí, uskuteční se všechny tři? Odpověď mě celkem překvapila. Ano, v
plánu jsou všechny tři lyžařské kurzy,
a dokonce se počítá s tím, že by první ročníky mohly vyjet i do Rakouska. V plánu je také mimo jiné školní
ples či den otevřených dveří. rakticky se jedná o snahu, aby vše bylo
jako před koronavirovou pandemií.

Julie Petra Svatošová KVIA

Mgr. LADISLAV VASEVIČ

interview

Musíme pro současné studenty připravit vše, co je běžnou součástí nejen jejich výuky, ale také kulturního
a společenského vyžití. Musíme věřit, že naši studenti prožijí vše, co k
těmto krásným letům života patří.
Mou poslední otázkou bylo, jaký
osobní názor má na všechno to dění
kolem Covid pandemie ředitel naší
školy. Řekl, že bychom měli být vždy
ostražití vůči přírodě a tomu, co nám
nastraží. Historie nabízí řadu analogií
a měla by být zdrojem poučení. Celou situaci tedy nepodceňuje, jsou-li
v sázce lidské životy, měli by být lidé
vždy pozorní, solidární a ohleduplní.
To je dle mého názoru jen dobře. Ovšem také si pan ředitel myslí, že když
se celé školství, celá společnost měla
na konci jara připravit na druhou vlnu
pandemie, tak se tak nestalo, zavládla neodpovídající euforie a opět
nás příroda zaskočila nepřipravené.
Je to trestuhodné, dnes již civilizace má vědecký potenciál na to, abychom byli lépe připraveni čelit takovéto výzvě. Pan ředitel je toho
názoru, že jediné, co tohle koronavirové šílenství dokáže zastavit, je vakcinace. Tak, jak tomu bylo u jiných
pandemií v historii – neštovice, černý
kašel, spalničky. Naštěstí nežijeme v
19. století či prvé polovině 20. století a nebudeme muset obětovat tolik nevinných a nebudeme muset tak
dlouho čekat. V tom je jistá symbolika – jak zásadní je vědění, vzdělání,
vědecký pokrok, to vše jsou i úkoly
pro vás, dnes studenty, ale zítra budete zachraňovat civilizaci právě vy.
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Julie Petra Svatošová KVIA

D I S T A N Č N Í
VÝUKA na MGO

Když jsem se 12. března loňského školního roku vrátila zmateně domů ze školy,
zdaleka jsem netušila, jaké časy přicházejí. Nikdo to nevěděl, žáci, učitelé i ostatní
lidé pouze odhadovali, co leží před námi.
Někteří tyto prázdniny vnímali vesele jako dlouhé volno plné spánku a televize,
studenti maturitního ročníku a vyššího
stupně gymnázia však znejistěli. Nám,
kterým se na obzoru již rýsovala maturita,
zatrnulo.
Přestože zastupuji druhou již zmíněnou kategorii a měla bych tím pádem být
schopna se učit sama. Ze zkušenosti vím,
jak bylo občas obtížné vylézt z postele,
upravit se, nachystat si studijní prostor a
začít být produktivní. S mladší sestrou ze
základní školy se toho času učila máma
až po příchodu ze zaměstnání, protože mi
nezbývala energie navíc na krocení dítěte. Tímto smekám pomyslný klobouk před
drezurou mladších studentů, jimž v hlavě
po karanténní izolaci něco zůstalo.
Děkuji tedy svým profesorům, kteří se, ač
pro ně byly tyto situace také neznámé, alespoň pokusili nám zpestřit podle mého názoru nudné a téměř totožné dny s nejistým
koncem. Kdo by to byl řekl, že ,,prázdniny´´ budou taková otrava.
Online výuka či přímo třídnické hodiny
přes Microsoft Teams znamenají úplně jiný
styl učení, než na jaký jsme si od začátku povinné školní docházky zvykli. Podle
mnohých studentů tento způsob probírání
učiva spočíval hlavně v obdržení zadání
a textů k tématu okopírovaných z učebnice. Osobně mi chyběla názornost výuky
a schopnost kantorů dané téma vysvětlit
srozumitelně, případně vysvětlit jinými
slovy.
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Výsledky z online testů se tedy mohou
tvářit tak, že studentům home office vyhovuje, ale umění sám sebe naučit něco, co
nechápu, se mezi žáky vyskytuje zřídka.
Učitel jako prostředník mezi studentem a
vzděláním hraje vždy velice důležitou roli.
V příštím životě bych ocenila aspoň dostupnost ročníkových osnov, abychom si
mohli rozvrhnout čas strávený učením tak,
jak kdo potřebuje a nečekat na zadání pro
daný týden až do úterý.
Začátek letních prázdnin pronásledovaly
z mé strany smíšené pocity. V jedné ruce
rozvolnění poměrů koronavirových, v druhé ruce obava z toho, co zase přijde. Dva
měsíce uběhly raz dva, a jako studenti
jsme v září usedli do lavic , „jako za starých časů.“ Na dotaz, jak dlouho budeme
chodit do školy tentokrát, většina kantorů
odpověděla, že „asi měsíc´“. Nakonec se
z měsíce stal týden, než mou třídu poslal
pan ředitel zase (!) domů. Spolužák s covidem nám tedy zamíchal kartami už druhý
týden v září.
Po oné zářijové dvoutýdenní karanténě
a absolvování dvou testů na koronavirus
hurá zpátky do školy, ovšem už za nových
poměrů. Tudíž roušku nasadit a zůstat v
kmenové třídě, prosím.
Vím, že v porovnání se strachem o život a
budoucnost světa i svou se zdají být například rovnice nebo online testy naprosto
irelevantní, ale v karanténě jsem zoufale
potřebovala jakýkoli podnět, který by oddálil ponorkovou nemoc. A věřím, že se
tohle netýká jen mě. Chyběla mi ta třicetičlenná rodina, má vlastní třída i pedagogové osobně. Odloučení mnohým z nás
přineslo novou perspektivu a donutilo nás
hledat záblesk světla v každé tmě. Snad
všichni jsme se těšili (a už zase se těšíme)
na brzkou shledanou.

Eliška Šmehlíková OKTB

ŠKOLA PO 6 MĚSÍCÍCH
Navazuji na článek z červnového čísla, kde jsem psala o distanční
výuce. Tehdy jsem ještě nevěděla, že se do školy nakonec vrátíme.
Na tři dny, abych to upřesnila. No, a pak nastaly prázdniny a opatření
se začala uvolňovat. Někteří lidé hned vyrazili do Chorvatska nebo
Bulharska a jiní zůstali doma nebo jeli třeba na Jižní Moravu nebo
do Krkonoš. Všichni jsme se uvolnili, zapomněli na nějaký čínský
virus a užívali si volna. A pak nastala škola a s ní zpřísnění opatření.
A s nimi to bylo dost složité. Roušky v MHD? Ano. Roušky na úřadech a v podobných institucích? Ano. Roušky ve školách? Ano. Ne.
Jen na chodbách. Ne. A tak jsme se vrátili do škol bez roušek. Pár
učitelů přišlo, pár odešlo, a my začali se zděšením zjišťovat, kolik
si toho nepamatujeme, kolik jsme se toho nenaučili a kolik se toho
naučit musíme. Nejhorší to bylo v předmětech, kde jsme měli nové
učitele. Ti totiž s hrůzou zjišťují, kolik toho musí probrat z loňska.
Nakonec se škola ale rozjela, všechno se začalo vracet k „normálu“. A pak přišla ona zvratná novina. Po škole se šířily zvěsti: 1 student z Oktávy B je nakažený! A tak zavřeli 30 studentů a 2 učitele
do karantény. A my jsme začali postupně nosit roušky. Sice to ještě
nebylo povinné, ale stejně si ji většina měla. Ale jen většina. No, a
když ji někteří mají a někteří nemají, stejně se to míjí s účinkem.
Pak přišla zpráva, že v oktávě už je nakažených 5 a pár učitelů po
nás začalo roušky vyžadovat, a nakonec se zavedly povinně na
chodbách. Ve třídách ne, protože… tam bylo menší riziko nakažení?
Nebo tak něco. Některým to vadilo, některým to bylo jedno, ale
stejně jsme je všichni nosili. Jenže to netrvalo moc dlouho. Nikoho
už nebavilo nosit roušky, a tak si je někteří o přestávkách sundávali, jiní je měli pod nosem a někteří je neměli vůbec. I někteří učitelé
nás požádali, ať si odsedneme a roušky si sundali. A tak nějak to je
i v okamžik, kdy píšu tento článek. Nevím, jak to bude dál, možná
už jsem v karanténě, nebo už nemusím nosit roušku… No uvidím.
Doufám, že se situace zlepší a my se budeme moct vrátit k normálu. Ačkoliv, některé věci už možná budeme mít zafixované trochu
jinak. Třeba pojem karanténa: kdybych se na ni zeptala mého minulého já, asi bych si pod ní představila, jak jsem byla v Hornbachu, chtěla jsem dokoupit rybičky a na akváriu byl nápis: Karanténa. Znělo to tak cize a zvláštně. A dneska je to úplně jinak. Nebo
takové festivaly, davy v obchodech, prostě obrovské masy lidé, takové to typické tlačenice ve frontě mi už asi navždy budou připadat
nepříjemné, i když už korona-krize byla dávno za námi. Toho už se
asi nezbavím. Uvidíme. Doufám, že to všichni, ve zdraví přečkáme.
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Ema Dančíková SA

KRAJSKÉ
VOLBY

20
20

Vedle senátních se letos po čtyřech letech opět konají volby do krajských zastupitelstev. Jsou naplánovány na 2. a 3. 10. 2020. Voleni budou krajští zastupitelé do 13 krajů mimo město Praha, které má vlastní zastupitelství.
Letos kandiduje celkem 9 728 lidí (72,5 % mužů a 27,5% žen).
Letošní zajímavostí je, že jedním z kandidátů je 91 letý muž. Kandiduje také 18 čerstvě dospělých studentů (podobně jako v roce 2000).
O pozici krajského zastupitele může usilovat občan starší 18 let a to jen v rámci politické
strany, hnutí nebo koalice. Zastupitelské mandáty jsou rozdělovány jen mezi subjekty, které získají více než 5% hlasů a jednotlivá zastupitelstva mají 45-65 členů, v závislosti na velikosti kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce.
Kdo je v zastupitelstvu moravskoslezského kraje nyní?
V moravskoslezském kraji zasedá 65 zastupitelů. Zastupitelstvo volí krajskou radu (Schází se podle potřeby, obvykle v týdenních cyklech. Jednotliví radní mají přidělený obor působnosti. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje). V současné době je hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrák, který
kandiduje i letos jako nestraník za ANO. Koalici (spojenectví určitých stran nebo osob
k prosazení určitých konkrétních cílů) nyní tvoří ANO (22), KDU-ČSL(8) a ODS (6).
Jak budou vypadat volby v době COVIDU 19?
Poměrně nedávno se projednával nový zákon, který by umožnil volit i občanům v karanténě. Takový lidé nakonec budou moct volit například z auta v tzv. „Drive in“ místnostech. Tato speciální stanoviště by měla být ve všech okresech (78 míst). Budou na
ně dohlížet tři vojáci a zapisovatel. Další možností jsou zvláštní volební okrsky. Ty by
měly vzniknout například v domech pro seniory nebo v zařízeních s pečovatelskou službou, kde jsou všichni studenti v karanténě. Stále platí povinnost nosit roušky a dodržovat dvoumetrové odstupy. Ve volebních místnostech bude také dezinfekce, kterou by
měl každý při svém příchodu použít. Voličům je doporučováno přinést si vlastní propisku.
A na závěr, komu z vás už bylo 18 let, přijďte 2. a 3. října splnit svou občanskou povinnost!
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Johanka Fabiánová SPTB

ŠKOLSTVÍ VE ŠVÝCARSKU

Škola
se
ve
Švýcarsku
sice
může
lišit
kanton
od
kantonu, ale princip zůstává stejný.
Ve Švýcarsku je ve většině kantonů
povinný jeden až dva roky školky,
poté v 6 letech následuje základní
škola (ve francouzské části jsou školka a první dva roky základní školy
sloučeny do tzv. prvního cyklu). Základní škola poté pokračuje, v šesté
třídě mohou být žáci přijati na 6 leté
gymnázium, to se ovšem stává zřídka, téměř každý navštěvuje ještě dva
roky tzv. sekundární školu. Majorita
žáků se o své budoucnosti rozhoduje
v osmé třídě, kdy se volí mezi gymnáziem, střední školou, nebo učilištěm.
Takhle by se mohlo zdát, že mezi
Českou republikou a Švýcarskem ve
vzdělávacím systému není žádný velký rozdíl, odchylky však nalezneme.
První nejednota spočívá již v příjímacích zkouškách, ty se v některých kantonech nekonají, místo toho
rozhodují posudek učitele a známky. Ve známkování se skrývá další odlišnost, Švýcaři známkují 1 až
6, přičemž 6 je nejlepší, málokterý
student této známky však dosáhne. Pro Čecha nezvyklou by byla i
nezaokrouhlenost těchto známek,
kdy dítě obdrží z písemky například
4,7; na vysvědčení se zaokrouhluje na čtvrtiny, případně na poloviny.
Na gymnázia se dostane asi 20 %
studentů, jedná se opravdu o ty
nadané, ti dále pokračují na některou z věhlasných švýcarských univerzit. Studenti středních škol však
nemusejí zoufat, neboť mají možnost vystudovat vysokou školu ze
svého oboru, na univerzitu jako
gymnazisté ovšem jít nemohou.
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Ve Švýcarsku je kladen důraz, aby děti
byly seznámeny s tamější přírodou,
zvyky, geografií, ale i se základními
dovednostmi jako je práce v domácnosti, zručnost či vaření, které jsou
jako předměty na školách vyučovány. Malé děti nedostávají skoro žádné domácí úkoly a testy, protože není
třeba vyvíjet zbytečný nátlak na úkor
jejich dětství. Čím starší jsou, tím se
samozřejmě stupňuje náročnost výuky a přibývá povinností. Střední škola
končící v šest hodin není výjimkou.
Snahou švýcarského školství není,
aby všechny děti dosáhly gymnaziální úrovně anebo vystudovaly univerzitu, cílem je spíše jedince rozvíjet, každého podle jeho schopností.
Švýcarsko je ostatně proslulé svými vynikajícími středními obchodními školami, střední školy obecně
úzce spolupracují s firmami, studenti
tak získávají praxe a pracovní zkušenosti již před ukončením školy.
O technické vybavenosti škol snad
nemusí být ani řeč, školy však nebývají skvěle vybaveny jen po technické
stránce, ale i té personální. Na učitele jsou kladeny vysoké požadavky,
ve společnosti se zato těší respektu, který je patrný i z řad studentů.

Kristýna Drmelová, SPTB

Rozhovor s
Mgr. Lukášem Kubienou
Odkud pocházíte?
Pocházím
z
malé
vesničky
na
rozhraní Třinecké brázdy a Těšínské pahorkatiny. Nyní žiji asi 5 km severozápadně od ní.
Na které škole jste měl předešlou praxi?
Většinu mé učitelské praxe jsem strávil na základní škole v Dobré nedaleko Frýdku-Místku.
Odkud jste se o nabídce volného místa na naší
škole dozvěděl a proč jste se pro ni rozhodl?
Abych pravdu řekl, škola si vlastně „našla“ mě. O
této škole jsem toho hodně slyšel, znám i několik
jejích absolventů, takže rozhodování nebylo těžké.
Co si o naší škole myslíte?
Určitě je to škola s vynikajícím jménem a výbornými výsledky. Třídy jsou zde sice početnější, ale studenti podle mých prvních dojmů bystří, kultivovaní, aktivní, se zájmem o vzdělání.
A co říkáte na kolegy?
S těmi se, stejně jako se studenty, zatím seznamuji. Jsem rád, že mi všichni kolem mne kdykoliv ochotně pomohou a poradí.
A jak jste spokojený s vybavením školy?
Prostředí školy působí velice příjemně, jsou zde i
možnosti odpočinku, relaxace a občerstvení. Oceňuji projektory v každé třídě. Odborné učebny, do
kterých jsem měl zatím možnost nahlédnout, jsou
vybaveny tak, že umožňují propojení teorie s praxí.
Jaképak předměty letos učíte?
Především zeměpis, dále občanskou výchovu,
základy společenských věd a výchovu ke zdraví.
Jak dlouho u nás hodláte vydržet?
No tak to opravdu nevím (směje se), život je
plný překvapení a o náhody v něm není nouze.
Panu profesorovi děkuji za příjemný rozhovor.
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ŠKOLA
MATEMATIKY
Paní Adlanová byla vcelku průměrná žena středního věku. Malý vzrůst a husté, kudrnaté
vlasy z ní činily velmi přitažlivou ženu, zvlášť pro vzrůstově menší či věkově mladší jedince
opačného pohlaví. Do večerního kurzu matematiky pro nadšence, kteří neumí správně sčítat a
odčítat, se přihlásila hlavně proto, že si nebyla schopna zapamatovat svůj věk, a tak se ho vždy
snažila vypočítat. Nikdy se však přesně netrefila, a tak si v jejím životopisu přečtete, že je jí
28, na jejím blogu se dozvíte, že je jí 105 a podle občanky se nakonec ujistíte, že je jí 43. Na
otázku, kolik má dětí, pak dostanete odpověď: „Něco mezi jedním a dvěma, ale spíš ke třem.“
Všem učitelům hned bylo jasné, že tato dáma potřebuje pomoc. Výukou největších začátečníků,
kteří v životě neviděli zlomek, natož pak násobení a dělení, byla, ostatně jako každý rok, opět
poctěna paní profesorka Novotná, přestože si na toto místo již několik let brousil zuby profesor
Paterý, který dle stížnosti jednoho z žáků po každém hází klíče, i když odpoví správně. Ředitel však jeho přeložení neustále odmítá, protože: „Vraždy žáků nám reputaci nezvednou!“
Jako každý rok se konala i schůzka (ne)profesionálních učitelů, kde se projednávaly uskutečnitelné změny, které všichni považovali za zbytečné. Každoročně tu padaly návrhy jako zamykací záchodové kabinky, nebo výtah pro vozíčkáře. Proti zamykacím kabinkám na záchody jako vždycky nejvíc
argumentovala paní Novotná, protože kdyby se tam jeden z jejích studentů zamkl, už by ho nikdy nedostala ven. A výtah pro vozíčkáře byl jako vždy zamítnut z důvodu nulové účasti vozíčkářů na výuce.
A jako každý rok se i pan Paterý vytasil se svou žádostí vyučovat nebohé začátečníky.
„Já je naučím počítat, ti se budou divit! Takovou vojnu ještě nezažili!“ řval a bouchl pěstí do stolu,
až hrníčky s levnou kávou vyletěly do vzduchu. Kantoři, zvyklí na jeho výbušnou povahu, zachytili
hrníčky v letu. Bylo slyšet pár syknutí těch, kteří to nestihli, a káva se jim vylila na bílé košile.
„Myslím, že by žáci měli problém sVaším… ehm… temperamentem,“ odpověděl ředitel ustrašeně.
Paterý zrudl. Vypadalo to, že mu za chvíli vyletí oči z důlků. V ruce pevně svíral klíče, které by nepochybně nejradši hodil paní Novotné, a ještě lépe panu řediteli, přímo do obličeje. „Ale moje příjmení zní mnohem víc matematicky než její!“ To
byl vskutku dobrý argument, nyní už si o svou pozici paní Novotná nebyla tak jistá.
„To máte pravdu, ale mám nápad! Můžete zkusit učit jednu hodinu naše začátečníky, já Vás budu pozorovat, a pak případně zvážím Vaše přesunutí, souhlasíte?“ navrhl ředitel, zatímco paní Novotná uvažovala, jak dlouho by jí zabrala změna jména. Paterý přikývl.
Když jí došlo, co se právě stalo, vyskočila ze židle a zakřičela: „Ale jen za mojí přítomnosti!“
O půl páté už s panem ředitelem seděli v poslední lavici uprostřed, což bylo vskutku taktické
místo, pokud jste se chtěli vyhnout letícímu svazku klíčů. Pozorovali Patera, jak nemilosrdně maže
tabuli a oprašuje si ruce, kalhoty, a dokonce i klíče, ke kterým měl až příliš velký citový vztah.
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Povídalo se, že když dostal na základní škole svůj první klíč od skříňky, měl ho tak rád, že ho odmítl vrátit a
učitelé z něj měli takový strach, že mu ho radši nechali. Od té doby prý sbírá klíče a má jich doma tisíce, ale
to nikdy nikdo neověřil, každý totiž považoval jeho obydlí za dům hrůzy. Dokonce ani jeho manželka.
„Nechcete mu to místo skutečně dát, že ne?“ zeptala se paní Novotná šeptem.
„Ale ne, jenom už mě nebaví, jak se pořád ptá! Musíte však uznat, že má pádné argumenty,
zvlášť ten s příjmením.“
„To vskutku, ale už tak skvělý nebude, až si já to svoje změním.“
Ve tři čtvrtě na pět už začali přicházet první žáci a zmateně si sedali na svá místa. Za
pět minut pět už všichni žáci vyčkávali na svých místech. Všichni kromě jednoho. Pan
Heřmánek vždy přišel pozdě. Byl to mladý nadějný student, ale jeho nedochvilnost všechny dokázala pořádně naštvat. Jednou si ho paní Novotná po vyučování zavolala k sobě, aby
zjistila, proč přichází vždycky tak pozdě. On jí vysvětlil, že má špatně nastavený čas na hodinkách. Když mu pak řekla, ať jí je ukáže, aby mu nastavila správný čas, vyhrnul si rukáv košile a ukázal své hodinky. Měl je nakreslené černým fixem na ruce. Paní Novotná už chápala,
kde je problém. A taky proč si vybral zrovna tenhle kurz. Na otázku „mám si je sundat?“
rychle odpověděla „ne“, načež se jako vítr vyřítila z kabinetu a co nejrychleji prchala domů.
Všichni tedy očekávali, že se krátce po zvonění otevřou dveře. To, co následovalo potom, však nikdo nepředpokládal. Pan Heřmánek vlítl do třídy a začal blekotat:
„Pro-promiňte, já se om…“ Nestihl ani dokončit větu, a už ležel na zemi po nečekané
srážce s kovovými klíči. Celá třída se podívala na pana Patera, překvapena jeho rychlou reakcí. Klíče se k němu sami vrátily jako bumerang, Paterý jako vždycky myslel na všechno.
„Nesnáším dvě věci,“ začal s vysvětlováním, „pozdní příchody a skákání do řeči. Dobrý den, jmenuji se Vlasta Paterý a pro tuto, a snad i plno dalších,“ mrkl na pana ředitele, „hodin vás budu vyučovat. Vaše jména mi neříkejte, stejně si je nezapamatuju. Ale budeme se držet tohoto tvrzení, a sice že
žádná odpověď není správná. Tedy špatná! Nebo jak to vůbec je… Prostě dostanete klíči do obličeje
tak i tak.“ Bylo vidět, že se pan Paterý v motivačních řečech velmi vyznal. Takový přátelský typ.
Studenti byli ještě stále v šoku, a tak nic neříkali ani nenamítali, což byl pro Patera ideální stav. Když si všiml, kam směřuje většina pohledů, dodal: „Nebojte, za pár minut bude v pořádku. Ale teď už začneme s výukou.“ Najednou jako by zmrzl a koukal
se na paní Adlanovou, která si tam poklidně rovnala pastelky. Vypadalo to, jako by měl
v očích šok, nebo snad… strach?! Ne, to nebylo možné, Paterý se nebál nikoho a ničeho.
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DIVADLO TAJFUN
Na našem gymnáziu si každý student
najde to svoje. Můžete tu hrát šachy,
zpívat ve sboru, věnovat se biologii nebo
se zlepšovat v pravopise… A pak je tu
taky náš divadelní soubor. Jeho historie je velmi dlouhá, existuje už od roku
1993. V jeho řadách se vystřídala už
spousta studentů a jedním z těch současných je Matyáš Walder. Ráda bych
vám ho i divadelní soubor představila.
Jak probíhaly
stavení a kdy

přípravy na předjste začali zkoušet?

Začali jsme během karantény, někdy v
červnu. První věc byla samozřejmě rozdělení rolí. Tam jsme narazili na menší
potíž. V původním scénáři Draka je totiž pouze jedna ženská role a asi deset
mužských, což úplně nevyhovuje složení Tajfunu. Takže např. původně mužské
role Draka se tak ujala zkušená herečka
Helča Šmolková, což nakonec vnímáme, jako nejlepší rozhodnutí jaké jsme
mohli udělat. Pak bylo nutné seškrtat
scénář, což jsme ochotně přenechali režisérce inscenace Sáře Wranové, s čímž
má už bohaté zkušenosti. A začalo se
zkoušet. Klasicky nejdřív čtené zkoušky ,,u čajíčku“ a hned záhy první ,,nahazování“ na scénu. Pro účely zkoušení
nám
obstojně
posloužil
režisérčin
sklep, kde to všechno celé vzniklo. No
a koncem prázdnin a začátkem září už
jen zbývalo doladit několik posledních
detailů, nakoupit kostýmy, namalovat
kulisy a sehnat rekvizity. Bez propagace
na soc. sítích by se to také neobešlo.
Jak
rus,

vás
museli

ovlivnil
jste omezit

koronavipřípravy?

Jelikož jsme začali až po tom nejhorším
Covidovém období, neřekl bych, že nás to
nějak výrazně ovlivnilo. Trochu nás samozřejmě znepokojuje současná situace a s
ní také znovunastupující vládní opatření,
věříme však, že vše proběhne tak jak má.
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Jsou
boru

ve
vašem
hereckém
soupouze studenti naší školy?

Tajfun existuje už od roku 1993, to znamená, že jím prošla už celá řada generaci, to je velká spousta lidí. A všichni jsou
stále součástí velké tajfunovské rodiny,
i když už se aktivně nepodílí na současné funkci Tajfunu. Pokud jde konkrétně o
ansámbl Draka, většina z nás je stále na
škole, nejmladší jsme v kvintě a nejstarší
v oktávě, pak máme jednoho čerstvého
absolventa a režisérka Sára a náš kupec Jirka maturovali před několika lety.
Máte ještě trému po tolika představeních?
To máme asi každý různě, ale nervozitu před a radost po představení máme
asi všichni.
Jsi
člen

pouze

hercem
realizačního

nebo
i
týmu?

Na zkouškách s oblibou vtipkujeme, že
režiséři jsme vlastně všichni, jenom Sára
nehraje :D (rádi a často totiž funkci režiséra zastupujeme, samozřejmě pouze
pro to, aby toho Sára neměla moc...;)).
Takže realizační tým je prakticky celý
soubor, ale je nutno říct, že Sára je ta,
která od začátku táhne tu káru, která organizuje, vede a posouvá kupředu
zkoušky ke zdárnému konci (to ani nemluvím o propagaci, plánování atd.) a
my jsme všichni rádi, že je to právě ona.
Jak
vybíráte
hru,
popřípadě jaká je cesta k výběru hry?
V našem souboru nemáme určeno, kdo
co dělá, a tak se každý ze své iniciativy může stát režisérem, hercem nebo
klidně autorem divadelní hry. Stává se
tak zároveň “tvůrcem” svého “projektu”, takže je to většinou on, kdo přijde
s hrou, která se mu líbí a zároveň se dá
s vou hru ale není vůbec lehké, přece

Gabriela Šodková, 2.A

přizpůsobit aktuálnímu složení Tajfunu.
Někdy tomu naopak předchází doporučení od herců, a tak si režisér nenachází svou hru, ale hra najde svého režiséra.
Jak je možné se do vašeho souboru dostat?

ani jehly, látek a barev.
Máte v plánu další hru?
To bych zatím neprozrazoval, ale pamatujte, že Tajfun nikdy nespí!

Jelikož jsme spolek se stále se měnícím ansámblem a členové nám odjíždějí do různých měst po světě studovat, děláváme co
pár let nábor. Ale jestli vás divadlo baví, můžete zkusit napsat svému oblíbenému členu Tajfunu, my se podíváme, co ve vás je
a rádi vás popřípadě mezi sebe vezmeme.
Jak dlouho už v Tajfunu působíš a máš
ambice se stát profesionálním hercem?
Já jsem v Tajfunu od tercie, takže, dva roky
od náboru. A jestli chci být herec? To je otázka. Každopádně je to profese, která by mě
bavila a nechávám si ji jako jednu z možností, naštěstí mám ještě dlouhé 4 roky bezstarostného života před výběrem vysoké školy...
Je v souboru občas napjatá atmosféra?
Myslím, že máme v Tajfunu skvělou atmosféru a kolektiv složený ze samých skvělých
lidí. Jsme kamarádi, kteří spolu při zkoušení
často tráví hodně času, zkoušky jsou intenzivní a s nápady přichází všichni zúčastnění.
V takovém prostředí pak vznikají samozřejmě i “napjaté” atmosféry, nejčastěji při tom
kreativním procesu, zvláště pak když zkoušíme třeba celý víkend ve sklepě. Myslím, že
to bývává právě naším zapálením pro danou hru a touhou dovést věci k dokonalosti. Nejlépe se to dá popsat citátem jedno z
našich herců: “Aspoň jde vidět, jak moc to
umění a divadlo bereme všichni vážně.” :D
To je ovšem jen naše první stránka. Pak je
tu ale naše druhá stránka, která se projeví
třeba tehdy, když se navzájem rozesmíváme
během zkoušení, ležíme třeba tři v jednom
sedícím pytli, nebo pro naše postavy vymýšlíme přezdívky jako ,,Grcálek“. Tolik k našim vztahům a atmosféře na zkouškách :D.
Kde sháníte kostýmy?

POZNÁMKA: na konec listu bych přidala instagramový účet Tajfunu, kde se
čtenáři mohou dozvědět o novinkách:
divadlo.tajfun

Sekáče, vlastní zásoba, tajný úkryt starého
tajfunovského harampádí, ale nebojíme se
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NOVÁ POSILA!
Změny v učitelském sboru určitě vnímá každý student naší školy. Najdeme si své oblíbence, vytváříme mezi sebou vztahy různé kvality. Tento rok byl náš učitelský sbor
obohacen o nového člena – paní profesorku
Janu Moricovou, která u nás vyučuje angličtinu a ZSV. Poddala jsem se své zvídavosti a s paní profesorkou udělala rozhovor.
Několika otázkami jsem chtěla zjistit její
první dojmy a malinko Vás s ní seznámit.
Jaké jsou tedy Vaše první dojmy ze školy?
Znala jste MGO již dříve?
Z prostředí a práce na Matičním gymnáziu
jsem aktuálně velmi nadšená, i když přiznávám, že uplynulé týdny byly velmi náročné a
únavné. Jako rodilá Ostravačka, která značnou část svého života prožila právě v centrálním obvodu, MGO samozřejmě dobře znám,
absolvovala jsem zde dokonce průběžnou
pedagogickou praxi v rámci studia na Ostravské univerzitě. Nabídku pana ředitele stát se
členkou pedagogického sboru jsem na jaře
přijala s nadšením a velkým očekáváním.
Jací jsou podle Vás studenti?
Na studenty jsem se těšila a ve skrytu duše
doufala, že si budeme rozumět. Prozatím to
vypadá, že se nám společná práce daří :) Na
hodnocení je ještě brzy, ale můj první dojem
je pozitivní - většina studentů aktivně spolupracuje, komunikuje a projevuje zájem; zejména u některých mě velmi mile překvapily
hlubší znalosti a ochota podělit se o své názory.

rozumím se staršími studenty, volba padla
na učitelství pro střední školy. A kombinace
angličtina - ZSV byla zpočátku spíše dílem
náhody - podávala jsem přihlášky na více
oborů do Ostravy i do Brna (kromě angličtiny a ZSV to byla také španělština a biologie) a konečné rozhodnutí padlo teprve po
přijímacích zkouškách. Své volby nelituji
- myslím, že mě tato kombinace pěkně vystihuje :)
Mohla byste se podělit o nějakou zajímavost o sobě?
Mým dlouholetým a největším koníčkem
je sborový zpěv, kterému jsem se začala
věnovat v 1. ročníku na gymnáziu. V následujících letech jsem působila v několika ostravských sborech, zejména pak obou akademických smíšených sborech (při Vysoké
škole báňské i Ostravské univerzitě). Ve
sboru jsem se poznala i se svým manželem
a momentálně to vypadá, že i obě naše děti
pokračují v rodinné tradici - starší dcera Liduška zpívá v Ostravském dětském sboru
a mladší syn Štěpán od října 2020 nastoupí
do sborečku Dvořáček při MŠ Dvořákova
v Ostravě. Po delší pauze vyplněné péčí o
rodinu jsem se letos v lednu stala členkou
smíšeného sboru Collegium bonum a doufám, že se časem možná budeme mít šanci
setkat na některém ze sborových koncertů.
Paní profesorku můžete zastihnout v kabinetu anglického jazyka. Moc děkuji za milé
odpovědi a přeji mnoho úspěchů a spokojenosti na naší škole.

Proč jste si vybrala předměty, které učíte?
Pocházím z učitelské rodiny - i když jsem se
v době dospívání tomuto poslání spíše bránila, tak geny nakonec zvítězily a rozhodla
jsem se studovat učitelství. Protože si lépe
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F1 2020
Vývojář: Codemasters
Vydavatel: Codemasters
Platformy: PC, Xbox One,
PlayStation 4
Datum vydání: 6.7.2020
Sezóna formule 1 nám
odstartovala po několika zrušených závodech
až v červenci a přesto,
že jsme během prázdninových víkendů viděli spoustu závodů, mně
tahle dávka nestačila a
rozhodl jsem se, že se
pustím do herního zpracování královny motorsportu. Hra F1 2020 totiž
vyšla jen pár dní po odloženém startu sezóny a
jakožto velký fanoušek
formulového motorsportu jsem ji nemohl vynechat. O sérii těchto her
se nám už přes deset
let stará britské studio
Codemasters, které má
se závodními hrami bohaté zkušenosti a kromě
F1 dělají například sérii
Dirt. F1 na rozdíl od jiných sportovních titulů v
každém ročníku dokáže
přinést zajímavé novinky a Codemasters ani
zdaleka nepolevují, kromě úplně běžných změn
jako nové vozy, piloti a
okruhy (konkrétně Vietnam a Nizozemsko)
jsme se totiž letos dočkali poměrně
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Hra nabízí opět hned několik módů, tím hlavním
je ale samozřejmě kariéra. Právě tady přichází
ty důležité novinky. V
klasické kariéře si vytvoříme vlastního jezdce a
vybereme si, kde chceme začít. Na rozdíl od
F1 2019 můžeme odjet
celou sezonu v F2 a až
pak se podívat do královny motorsportu, což
je vítaná změna, protože
loni jsme měli k dispozici pouze tři velmi krátké závody a hned jsme
poskočili o třídu výš.
Následně už ale kariéra
pokračuje poměrně klasicky, kupujete vylepšení vozu, které platíte pomocí vývojových bodů.
Ty získáváte v průběhu
několika
tréninkových
režimů. A následně se
pustíte do kvalifikace a
závodu. Zkrátka klasická kariéra, doplněná o
několik změn, které si
podrobněji představíme
později. Ta zásadní novinka přichází ještě trochu jinde. Kromě kariéry jezdce totiž F1 2020
obsahuje také mód My
Team, ve kterém si, jak
už název napovídá, můžete vytvořit svůj vlastní
tým. To je něco, co jsem
chtěl už dlouhé roky, i
přesto mě však

Tam ale zřejmě vývojáři udělali krok kupředu
už loni, kdy se objevily
přestupy jezdců. Ještě
před začátkem kariéry si
zvolíte, jak dlouhou sezónu chcete odjet, jestli
plnou, tedy 22 závodů a
nebo zkrácenou v podobě 16 či 10 okruhů. Ani
jedna bohužel nereprezentuje podobu reálného
kalendáře F1 pro letošního sezónu. Ten by byl
však prakticky nerealizovatelný, protože se v
něm nachází také okruhy, které Codies vůbec
nemají vytvořené, jako
je italské Mugello nebo
portugalské Algarve a
my si tak můžeme užít
letošní sezónu, jak by
vypadala, kdyby žádná
pandemie nebyla. Nicméně zpátky ke kariéře. Ze začátku si zvolíte
dodavatele motorů, druhého jezdce, zbarvení,
sponzory a následně vás
hra hodí do úplně nového prostředí HQ vašeho
týmu, které je součástí i
klasické kariéry.
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F1 2020
Tady
máte
opravdu
spoustu nových možností. Vylepšování různých oddělení, sledování jezdeckého trhu,
abyste případně mohli získat nového pilota,
managování sponzorů a
v neposlední řadě také
vyplňování volných dny.
Ano, Codemasters konečně udělali změnu, že
už neskáčete od jednoho závodu k druhému,
ale skutečně jdete po
jednotlivých dnech, které tak kromě samotných
závodů strávíte třeba
team buildingem nebo
esportovými eventy. Sice
jde „o pouhá čísla“, protože den zkrátka uplyne,
vy něco dostanete a tím
akce končí, ale myslím,
že je to zajímavé zpestření, které navíc pomůže
vašemu týmu vyvíjet se
dál. Kromě toho na vás
občas čekají speciální interview, kde vás vyzpovídá fanouškům F1 dobře známý Will Buxton a
odpovědi na jednotlivé
otázky určí vaše cíle pro
aktuální sezónu nebo
mohou ovlivnit náladu
uvnitř týmu. To pak výrazně ovlivňuje váš tzv.
„acclaim“, tedy jakési
uznání, které vám pomůže v hledání nových
sponzorů. Celý mód My
Team je tak skvěle
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zpracovaný a je to velice vítaná novinka, která mě baví ještě o dost
víc než klasická kariéra
jezdce. Spojení prvků
Motorsport Manageru a
samotného závodění tak
zafungovalo na jedničku.
Kariéra ale není to jediné, co ve hře najdete.
Hra obsahuje multiplayer
a to ne jenom v online
podobě, jak jsme si v
posledních letech zvykli,
ale konečně se nám vrátil také splitscreen a není
tak problém si zahrát ve
dvou na jednom počítači nebo konzoli. To je
funkce, kterou postrádal
ne jeden hráč a jsem tak
rád, že se vrací. Jenom
ještě dodám, že ve hře
najdete také možnost
time trialu, vytvoření
svého šampionátu nebo
klidně jen jezdit jednotlivé závody. To všechno pak můžete odjezdit
s vozy současnými, ale
i historickými, jejichž
sbírka se v ročníku 2020
opět o něco rozrostla.
My už se ale přesuneme
k tomu důležitému a to
je samotné ježdění.
Jízdní model je taková
evoluce toho loňského
a jako takový neprošel
zas tolika změnami. Co
se ale změnilo výrazně,
je systém ERS, který byl
do hry přidán v ročníku

2018 a už tehdy si lidé
stěžovali, že je kvůli tomu řízení až příliš
náročné. ERS totiž bylo
rozděleno na pět módů
a kromě paliva a týmové
vysílačky jsme tak museli přepínat i toto nastavení. Navíc to ani nebylo
podle skutečnosti, protože, jak i někteří piloti
F1 řekli, ERS v průběhu
závodu prakticky nepřepínají. Letos tak přišla
změna, už nepřepínáme
módy, ale k dispozici je
tzv. Overtake button,
tedy jakési předjížděcí
tlačítko, které dočasně
vyžene ERS na maximum. Nejen, že takto
to skutečně ve formuli
1 funguje, ale hlavně je
to mnohem pohodlnější
a můžete se tak během
jízdy soustředit i na jiné
věci. Samotný pocit z
jízdy je tak skvělý a zážitku z hraní napomáhá
také dobře zpracovaná
umělá inteligence, která
umí být agresivní, když
je to potřeba a nebojí se
to do zatáčky poslat z
poměrně velké dálky.
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F1 2020
Navíc i ona dělá chyby a
nejednou se mi stalo, že
jsem viděl, jak některý
ze soupeřů probrzdil či
vyjel mimo ideální stopu. Problém je ale ten,
že každý víkend jako by
jeli ostatní jinak rychle.
Někdy se dostanete do
top 10, někdy jste beznadějně poslední, přestože obtížnost neměníte.
Mnohdy tak během závodních víkendů musíte
obtížnost ladit, aby byla
pocitově stejná, jako v
závodě minulém. Abych
se ale zase přesunul ke
kladům, je tu krásný
zvuk motorů, který prošel od loňska výrazným
vylepšením a je skutečně poznat rozdíl mezi
Mercedesem,
Ferrari,
Renaultem a Hondou.
Navíc má hra skvělou
grafiku, co se týče samotné trati, čehož si
všimnete hlavně v dešti

KLADY:

× Výborný jízdní model
× Skvěle zpracovaný
mód My Team
× Parádní audiovizuální zpracování
× Splitscreen
× Nové historické vozy
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orší je to s fanoušky na
tribunách, modely postav a jejich animacemi.
To je oblast, na které by
Codies měli zapracovat,
protože občas to působí
až komicky a trochu kazí
dojem ze hry.
Celkově je to ale prakticky jediná výraznější výtka společně s nekonzistentní AI, což je problém
snad každého dílu. Jinak
se jedná o vskutku skvělý počin, který bude bavit každého fanouška F1
a motorsportu obecně.
Vývojáři z Codemasters
nám opět ukázali, jak se
správně dělají sportovní tituly. A kdo ví, třeba
zase příští rok přijdou s
nějakou velkou novinkou. Do té doby si můžeme užívat tuto povedenou hru, za kterou se
Formule 1 vůbec nemusí
stydět.

ZÁPORY:

× Špatné animace postav
× Nevyvážená obtížnost, která vyžaduje
ladění po každém
závodě
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OTHERCIDE
Vývojář: Lightbulb Crew

Platformy: PC, Xbox One,
Playstation 4, Nintendo
Switch

začala zajímat známá, rovněž francouzská společnost
Focus Home Interactive a následně se s Lightbulb Crew
skutečně dohodli. Po několikaletém vývoji tak konečně
nastalo datum vydání a já se
můžu podělit o své dojmy.

Datum vydání: 28.7.2020

Temný svět plný monster

Vydavatel: Focus Home
Interactive

Tahové strategie už jsou
tady s námi velmi dlouhou
dobu. Mezi jednu z nejslavnějších sérií tohoto žánru
patří bezpochyby XCOM a
není tak divu, že se jím začali postupem časem někteří vývojáři inspirovat nebo
ho dokonce vyloženě kopírovat. Asi to nebude nic překvapivého, když řeknu, že
i Othercide se do jisté míry
XCOMem inspiruje. Je ale až
neuvěřitelné, s kolika originálními nápady francouzští
vývojáři ze studia Lightbulb
Crew přišli. Přitom nejde o
žádný zkušený tým, jejich
první hra Games of Glory
si nevedla příliš dobře a od
dalších projektů těchto vývojářů by tak mohla spíše
odradit. Nenechte se však
zmást, Othercide je totiž
úplně jinou hrou. Troufám si
tvrdit, že zaujme už na první pohled a přináší opravdu
spoustu nových mechanik,
které v žánru tahových strategií nikdy použity nebyly.
Bylo tak pěkné vidět, že se
o tento zprvu menší projekt
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Uvést vás do děje této hry
není vůbec jednoduché. Příběh je totiž složen z řady kratších cutscén, které vám dají
spíš další otázky než odpovědi a následně z jednotlivých
textových úryvků příběhového pozadí. Nicméně abych to
zjednodušil – Matka neustále
bojuje proti monstrům, což
však nikam nevede. Je zabita,
ale její vzpomínky zůstanou
uchovány v její duši. Zároveň
pak stvoří tři Dcery a právě
ty budou vašimi jednotkami,
které ve hře budete používat.
Duše Matky se tak snaží dovést Dcery ke zdárnému cíli,
tedy zabít všechny monstra a
zabránit jim ke vstupu do světa, ve kterém Dcery žijí. Celý
příběh je poněkud složitý na
pochopení a občas se v tomto
smyslu nese až skoro v Kojimově duchu, vlastně mi to ale
nedělalo problém. Koho příběh zajímá, může sledovat i
sebemenší detaily. Koho příliš
ne, v klidu může hrát, a i tak
ho čeká plnohodnotný zážitek.
Už jsem zmínil, že hra zaujme prakticky na první pohled
a asi nemusím vysvětlovat

proč. Je to samozřejmě grafická stylizace, která používá pouze bílou, černou a
červenou barvu. Vzhled jednotlivých postav bych pak
přirovnal ke hře NieR: Automata, zatímco atmosféra
celé hry se nese v poměrně
temném duchu a nejednou
jsem si vzpomněl na tahové RPG Darkest Dungeon.
Grafické zpracování tak sice
nemusí sednout každému,
mně se však velmi zalíbilo a
i na konci hraní jsem ho stále řadil k vůbec tomu nejlepšímu, co tento titul nabízí.
Tak
trochu
jiný
XCOM
A jak že se to vlastně hraje? K dispozici máte tři různé třídy Dcer – Blademaster,
která se specializuje na silné
útoky na blízko, Soulslinger,
která útočí na dálku svými
pistolemi, a Shieldbearer,
která bude takový váš tank.
Dokáže absorbovat více útoků a zároveň umí poměrně
efektivně oddálit nepřítelův
tah. Ano, právě tady totiž
přichází ta zásadní novinka,
ve které se Othercide odlišuje od série XCOM. Ve hře
se totiž nachází časová osa,
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podle které se jednotky
pohybují a odkládání tahu
nepřítele tak může sehrát
klíčovou roli. Klasický systém dvou tahů na jednotku
by tady samozřejmě nefungoval, každá Dcera tak
má k dispozici celkem 100
akčních bodů, které může
využít na pohyb nebo speciální akce včetně útoků.
Pokud ukončíte tah jednotky ve chvíli, kdy má 50 či
více akčních bodů, její další tah se posune na polovinu časové osy. Pokud však
Dceři zbyde akčních bodů
méně, znovu bude na tahu
až po uplynutí celé časové
osy. Musíte tak dobře zvážit, jestli se vyplatí zaútočit
vším, co máte nebo radši
počkat, jak se situace vyvine. Některé akce pak nestojí
akční body, ale zdraví. To se
na první pohled může jevit
jako poměrně výhodná věc,
vždyť za nějakou dobu se
jednotky vyléčí, ne? No, ne
tak úplně. K tomu se však
dostaneme později. Teď
bych ještě rád zmínil samotné nepřátele, proti kterým
se postavíte a není jich vůbec málo. Najdete zde malé
potvůrky, které jsou samy o
sobě slabé, ale ve smečkách
velmi silné, morové doktory
se srpem či pistolemi, nebo
dokonce obří monstrum,
které na vás může skočit a
zasadit velmi nepříjemnou
ránu. Všichni nepřátelé jsou
zkrátka něčím unikátní, a
to jak po vizuální stránce,
tak i co se týče samotné
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ho hraní a jejich variabilita je tak opravdu vysoká.
Hra je rozdělena na několik ér,
přičemž každá se odehrává
na ploše několika dní. Během
každého dne budete muset
úspěšně splnit alespoň jednu
misi, abyste mohli pokračovat
dál. Typů misí je hned několik.
Hunt, ve kterém musíte zabít
všechny nepřátele na mapě.
Survival, kde musíte přežít
útok monster a co nejrychleji
utéct do bezpečí. Rescue, což
je v podstatě Survival ještě
ztížený o to, že musíte eskortovat jakousi duši, která vám
dá po konci mise určité bonusy. A v neposlední řadě Ritual,
ve kterém musíte zneškodnit
temnou duši, než zničí všechno kolem sebe. 4 typy misí mi
přijde jako dostatečné množství, bohužel tady ale přichází první zásadní problém hry,
a to je malé množství map.
Kvůli tomu se tak začnou mise
rychle opakovat a když už
po třetí za sebou hrajete na
té stejné mapě s podobným
rozmístěním nepřátel, není
to něco, nad čím byste mávli
rukou. Ne všechny bitvy jsou
však jen klasické mise, v každé éře se totiž nachází boss,
po jehož zabití můžete pokročit do éry další. A jsou to
právě souboje s bossy, které
mi utkvěly v paměti nejvíce.
Každý je naprosto unikátní a
porazit tyto monstra je opravdová výzva. Navíc každý takový souboj doprovází skvělá
hudba, která vám tím dává
najevo, že tato bitva nebude
žádnou procházkou růžovým

sadem. Soundtrack je obecně velmi povedený a společně s celkovým ozvučením
tak ještě dotváří temnou
atmosféru, kterou hra navozuje. Jediné, co mi po zvukové stránce vadilo, byly
hlášky, které během bitev
zaznívaly. Opakovaly se
opravdu často a postupně
se tak staly spíše otravnými.

Prohra neznamená konec

V XCOMu jsme zvyklí, mezi
jednotlivými bitvami se staráme o naši základnu. To
není úplně případ Othercide, stavění budov byste ve
hře hledali marně, přesto
však tato část úplně nechybí. Ve vašem zázemí můžete vylepšovat schopnosti
jednotek pomocí upgradů
anebo si třeba „vytvořit“
úplně novou Dceru. Pak je
tu ale ještě jedna možnost,
a to je jednu z vašich Dcer
obětovat. K čemu, říkáte
si? No, je to jednoduché.
Klasické léčení byste tu totiž hledali marně. Pokud se
vaše jednotka zraní a vy ji
budete chtít vyléčit, jediná
možnost, jak to udělat, je
obětovat jinou Dceru, která je na stejném či vyšším
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levelu. Ani toto obětování
však nemá jen své špatné stránky. Dcera, která bude vyléčena, ponese
odkaz té, která se obětovala, což jí přinese nemalé bonusy. A pokud byste
mrtvou jednotku skutečně chtěli přivést zpět na
svět, i taková možnost tu
je. Během hraní můžete
získat tokeny, pomocí kterých můžete některou z
padlých Dcer oživit a znovu ji nasazovat do bitev.
Nečekejte však, že vše půjde hladce a předem vám
můžu říct, že zkrátka budete umírat a budete prohrávat. To ale v této hře
není konec, protože Othercide obsahuje v tomto
ohledu silné roguelite prvky. Pokud prohrajete, budete muset začít od znova,
za splněné mise ale dostanete úlomky, díky kterým
si budete moct do začátku koupit určitá vylepšení.
Pokud například porazíte

KLADY:

× Unikátní stylizace
× Časová osa
× Variabilita nepřátel
× Rozmanité možnosti
vylepšování postav
× Úžasné souboje s bossy
× Dobře nastavená obtížnost
× Povedený soundtrack a
zvuky obecně
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bosse v první éře, budete
si moct koupit vylepšení,
díky kterému budete moct
první éru kompletně přeskočit. Hra se tak nestane
repetitivní, protože po každé prohře se posouváte dál
a dál, což zároveň krásně
řeší obtížnost. Ta je sice
poměrně nekompromisní
v tom ohledu, že nemáte možnosti savů, hra se
ukládá sama a žádné vaše
rozhodnutí nejde vrátit, na
druhou stranu i kdyby se
vám nedařilo, budete si postupně odemykat nová vylepšení a nakonec se vám
hru podaří pokořit. Herní
doba je tak velice individuální, průměrně se ale zřejmě bude pohybovat kolem
20, což mi přijde jako ideální délka a nutno dodat,
že já jsem se při průchodu
celou hrou královsky bavil. Takto originální počin,
který úplně mění celý žánr,
se totiž jen tak nevidí.
Othercide není jen dalším

klonem XCOMu a změny,
které do žánru tahových
strategií přináší, fungují
skvěle. Hra je navíc doplněna o velmi povedené
audiovizuální zpracování,
což napomáhá temné atmosféře, která vás naplno
vtáhne do tohoto unikátního světa. Je tak škoda, že
vývojáři vytvořili jen malé
množství map, repetivnost
misí totiž zážitek skutečně
trochu shazuje. Jinak ale
jde o úžasnou hru, kterou
si žádný fanoušek strategií nesmí nechat ujít.

ZÁPORY:

× Repetitivnost jednotlivých misí
× Otravné hlášky, které
slyšíte pořád dokola
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JAK OCHUTNAT NEBE

s Linh Nguyenovou

a NEBÁT SE V ŽIVOTĚ RISKOVAT
Není nad to se v životě odhodlat k něčemu, co Vás od srdce přitahuje. Lidí, kteří
se k tomu dokáží však odhodlat, by člověk
pohledal. Měla jsem to štěstí osobně se s
jedním z nich setkat. Chci Vám představit
osmnáctiletou studentku Linh Nguyenovou
z Wichterlova gymnázia v Ostravě, která
se už od svých třináti let vášnivě zabývá
pečením a děláním nejrůznějších dobrot.
Její koníček ji začal bavit natolik, že by
se mu chtěla celým svým životem oddat,
a proto si zvolila jednu z nejtěžších cest
- jít studovat obor cukrářství do Anglie. Ať
si představíte cokoli, na co byste měli v
tuto chvíli chuť, Linh by vám byla schopná vyhotovit to nejlepší pro vaše potěšení. Nechte se unést příběhem a motivací
této nadané dívky a přečtěte si rozhovor
se sladkým překvapením na konci, které si
můžete sami doma vyzkoušet.

Tím chceš říct, že Tě hnala vpřed radost
všech, kterým jsi mohla něco nabídnout?
Ano, přesně tak, zvláště tehdy, když jsem
viděla, že jim chutná, a když řekli, ať upeču
něco dalšího. To mě těšilo ze všeho nejvíce
a tak to všechno začalo.

Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Přišlo to z ničeho nic, protože jsem nikdy
nevěděla, co chci dělat. Na Wigymu jsem
také nevěděla, ostatní kolem mě jen říkali,
já chci být zubař nebo doktor. Prvně mě
lákalo překladatelství, ale kvůli malému
obnosu peněz jsem nechtěla.
Kdy jsi poprvé začala s pečením? Měla
jsi svůj zdroj inspirace?
Poprvé jsem našla inspiraci s pečením na
YouTubu. Nevím, jestli znáš Laura in the
kitchen, ale je to americká vlogerka s víc
jak třemi miliony sledovatelů. Pamatuji si,
že první recept, který jsem podle ní pekla, byly muffiny a ona byla motivací, proč
jsem začala péct. Ale ještě před tím jsem
začala péct ještě sušenky a ty jsem nosila
i do školy svým spolužákům.
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Jak se k Tvému pečení stavělo okolí?
Byli Tví rodiče stejně nadšení z toho, co
děláš?
Ve škole určitě nebyli naštvaní, když jsem
něco donesla. Upřímně mě doma rodiče prvně nepodporovali, protože mi to v počátcích
tolik nešlo. I tak jsem se k tomu postavila tak,
že chci péct, protože mě to bavilo,

Klára Vinklárková 4.A

JAK OCHUTNAT NEBE s Linh Nguyenovou
aby mě to živilo, tudíž neměli víru a nedávali mi tolik podpory. Postupem času, kdy
jsem měla první zakázky a viděli, že letí to,
co dělám, tak pochopili, že je to opravdu to,
co chci dělat. Musím přiznat, že má mamka
by byla stále radši, kdyby ze mě byla doktorka, inženýrka nebo cokoli, co by mě pořádně
uživilo, ale já řekla, že nechci. Taťka mě v
tom podporuje více, protože ucítil, že vím,
kam bych chtěla jít.
Co máš na pečení ze všeho nejradši?

A NEBÁT SE
V ŽIVOTĚ
RISKOVAT

Vytváříš svým srdcem nebo se spíš sleduješ trendy a podle nich pečeš?
Sleduji více trendy, ale když mě něco napadne, také záleží na zákazníkovi, kdo to je, protože pokud je to někdo, koho dobře neznám,
radši jdu na jistotu a moc neexperimentuji.
Musím ale přiznat, že pokud někomu dělám
dort na narozeniny, strach jde stranou a experimentuji ráda.
Jaká je tvá značka originality?
(zamyšlený pohled) Nevím, jestli na to v tuto
chvíli odpovím, ale chci, aby u mě lidi věděli,
že se snažím používat poctivé suroviny. Naučila jsem se používat pravé ovoce, pravé
ořechy, nechci lidem lhát a požívat ochucovadla, protože je to šizení. A i když budu mít
vyšší ceny, tak doufám, že to lidé pochopí a
budou si chtít zaplatit za kvalitu.

(hlasitě se zasmála) Zpětnou vazbu, samozřejmě pozitivní, když mě někdo pochválí a
udělám někomu něco na zakázku, vždycky
mi to zvedne náladu. I když se mi zatím nestalo, že by se někomu něco nelíbilo, tak počítám s tím, že jednou přijde i negativní odezva, ale každý máme jiné chutě a vkus. Mám
ráda pocit, když se můžu na pečení vyřádit,
u dortů speciálně.
Kam bys chtěla jít studovat?
Co pro Tebe byla zatím nejtěžší výzva?

Jelikož vím, že mě studium na gymnáziu moc
nezaujalo a nepatřím mezi studijní typy, bála
jsem si vybrat vysokou školu. Rodiče ale
chtějí, abych měla vysoké vzdělání, protože
si tak snáz najdu práci. Tak jsem si řekla, že
když už půjdu něco studovat, tak něco, co
chci, takže jsem hledala všude možně, kde
dospěji k titulu bakalář a dočkala jsem se.
Našla jsem dvě vysoké školy v Anglii. Jedna
je v Londýně a druhá v Birminghamu. Více
mě láká ta v Birminghamu, protože mi přijde
méně rušná.

Jednoznačně makronky, u toho si musíš
dát pozor úplně na všechno. Právě v cukrárně, ve které pracuji a začínala jsem tam,
tak jsem neznala postup, jak se makronky
dělají, a když jsem je dělala poprvé, pokazila jsem celou várku a byla z toho smutná,
protože jsem se musela dívat na to, jak jde
všechno do koše. Mrzelo mě, že mou chybou vedoucí vyhazuje své peníze. A od té
doby jsem si řekla, že se makronky naučím
péct doma a dlouho mi to nešlo. Než jsem se
je pořádně naučila, trvalo to rok, teď už ale Co je Tvým snem, a kde by ses viděla za
deset let?
vím, co dělat a co ne.

Určitě chci mít svou cukrárnu. Co se týče zahraničí, chtěla bych se usadit spíš v Česku,
v jiné zemi se trochu bojím, protože cukrařina ve světě je hodně konkurenční. V Česku
hraje velkou roli tradice a to se mi líbí. Co se
týče trendů ve světě, hodně populární jsou
teď vysoké patrové dorty a moc lidem se to
nelíbí, protože jsou zvyklí
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JAK OCHUTNAT NEBE s Linh Nguyenovou
na velké a nízké, ale i vysoké dorty dělám.
Pokud vystuduji v zahraničí a nedostanu významnou pracovní nabídku, vrátím se zpátky do Česka.
Jakými slovy bys podpořila lidi, kteří
chtějí studovat obor, který ostatním připadá bez šance, a proto se nechají ovlivnit společností a neposlechnou sami
sebe?
Když mi rodiče prvně řekli, ať vystuduji pořádnou školu, tak jsem na ně byla naštvaná, že mě neposlouchají a neví, co chci, ale
pak jsem si uvědomila, že to myslí dobře a
chtějí, ať to mám v budoucnu lehčí, nikdy
totiž nevíš, co se v budoucnu stane. Mám
kamarádku, která poslechla rodiče a šla studovat chemickou vysokou školu do Prahy a
ona peče stejně jako já, ale po dvou letech
to přestala zvládat a skončila. Přišla na to,
že díky tomu, že poslechla rodiče ztratila
dva roky svého života. Co bych opravdu poradila je to, že pokud jste si opravdu jistí, že
to chcete dělat, a jdete si za svým, tak toho
opravdu docílíte, důležitá je vůle.
Pokud je někdo, kdo by chtěl dělat to
samé co Ty, kdy bys mu poradila začít?
Asi co nejdřív. Sama jsem začínala ve třinácti. Čím dřív začínáš, tím víc se učíš kvůli chybám, které jsi v minulosti udělal. Mně nikdo
nepomáhal, maximálně YouTube, ale nikdo
mi neřekl, co mám dělat, musela jsem na to
přijít postupně sama díky pokusu omyl. Když
máte vedle sebe někoho zkušeného, můžete se začít učit kdykoli, ale když jste samouk,
tak co nejdřív.
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Recept na brownies
sušenky
Suroviny:
- 100 g čokolády
- 1 vrchovaná lžíce kakaa
- 30 g másla
- 1 lžíce vody
- 1 vejce
- 25 g cukru
- 30 g mouky
- 1/4 lžičky kypřícího prášku
- špetka soli

Postup:
1) čokoládu, kakao, vodu a máslo ohříváme
ve vodní lázni, dokud se čokoláda neroztopí a
vše se nespojí, necháme vychladnout
2) vyšleháme vajíčko s cukrem a špetkou soli
do husté pěny
3) směs vajíčka s cukrem natřikrát přidáme
do čokoládové směsi (přičemž si dáváme pozor na to, aby měly obě směsi přibližně stejnou teplotu! Jinak se srazí)
4) přidáme mouku a tekuté těsto dáme do
lednice vytuhnout na 30 min až hodinu
5) ze ztuhlého těsta vytvarujeme lžícemi
kuličky (během tvarování rukama by se roztopily), proto to raději dělám lžící a pak prsty
doladíme a kuličky lehce stlačíme dolů
6) těsto by nemělo být hodně lepkavé, a jestli
je, tak dáme kuličky do lednice na 15 minut.
jinak pečeme v předehřáté na 180 stupňů 10
min. sušenky se mohou zdát ještě nedopečené, ale musíte mi věřit a počkat do vychlazení!

Ke konci jsem Linh nemusela dlouho přesvědčovat, aby se s vámi podělila o jeden ze svých
vlastních receptů. Pokud se rozhodnete ho
sami doma vyzkoušet, Linh by určitě potěšilo,
kdybyste se jí se svým výtvorem pochlubili nebo
pokud vás v průběhu napadlo si od Linh cokoli
objednat, můžete ji najít pod jejím jménem na
sociálních sítích. Pro tuto chvíli vám přeji hodně
štěstí a mějte na paměti, že odvážnému štěstí
přeje. Mlsání zdar!

Klára Vinklárková 4.A

HOKEJ
NA TENKÉM

L E D Ě
Prymula: „Do arén maximálně
1000 diváků“
Extraliga: ……...
Nová sezóna hokejové Extraligy je opět tady, přívlastek
“nová“ však letos nabývá zcela unikátního významu. Jak jste
si mohli všimnout, už ze začátku se naskytly nemilé potíže,
nejprve ve Vítkovicích. Ostravský tým je stejně jako brněnská
Kometa už nějakou dobu v karanténě a ani jeden celek zatím nesehrál soutěžní zápas. Je
taky dost možné, že se k nim za
nedlouho přidají další kolegové, podezření na onemocnění
mezi hokejisty ohlásily Karlovy
Vary a Litvínov.
Všechny týmy, které vir zasáhne, budou mít možnost své zápasy odložit do doby 40 dní,
po nichž by následovala kontumace. Hokejisty ale na rozdíl
třeba od fotbalistů nebudou
před každým zápasem čekat
testy, a to z finančních důvodů ligy. Jestliže nebude možno
odehrát všechna utkání v tabulce, rozhodne o postupu do
případného play-off, podobně jako v NHL, bodový průměr
týmů. Nutností pro takový postup bude alespoň 50 % odehraných zápasů.

FINANCE

Liga sází na fanoušky, ale jak už
napovídá úvod tohoto článku,
situace není dobrá.
Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula rozhodl o skromném počtu fanoušků ve vnitřních prostorách - zápasy smí
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je navštívit jen 1000 za jeden
zápas, a toto omezení bude
trvat 14 dní. Abyste chápali
dobře, malý počet lidí v hledištích pochopitelně kroutí hokejovou atmosférou a nepřidává
ani na celkovém zážitku ze hry,
ale co je horší jsou ekonomické důsledky, a bez peněz dnes
pukem nehnete zrovna snadně. Na schůzi vedení soutěže
se ale rozhodlo hrát dál, dokud
to bude možné.
Finanční pomoc má přinést i
zdražení internetových přenosů. Minulý rok jste mohli sledovat hokejové zápasy na webu
hokejka TV za 99 kč celý jeden
měsíc, letos? O něco víc, 249
korun… za týden (mimo permanentkáře, ti mají výhodu ve
sledování přenosů zdarma).
Tak nevím, ale tento krok asi
nebude to pravé ořechové.

patří třeba 22 letý Filip Hronek
(dle mého nejkvalitnější český
obránce současnosti), který
přes podzim vypomůže v Hradci Králové. Dále Filip Zadina,
ten stejně jako Hronek obléká
dres amerického Detroitu, ale
on si zahraje v Třinci, pod svým
otcem, Markem Zadinou. Kromě dvou zmíněných Filipů do
Česka přiletěli třeba Jakub
Lauko David Kaše nebo Martin
Kaut.
JÁGR ZA SPARTU?
Téhle novince jsem věnoval
vlastní podtitulek, asi nemusím
vysvětlovat důvod. Ano, dovedl bych si Jardu vybavit v sympatičtějším týmu než je Sparta,
ale za zlé mu to mít asi nelze, je
to Jágr (:
Velkým lákadlem by pro číslo
68 mohl být plánovaný zápas
pod širým nebem před Vánoci,
Sparta by měla hrát s Hradcem
ve Špindlerově Mlýně. Žádná
smlouva s pražským klubem
sice ještě není domluvená, ale
jak řekl sám Jágr, pokud zdraví
dovolí, tak proč ne?
Inu, vyhlídky na tento rok jsou
opravdu zajímavé, jestli se vůbec dočkáme nějakého zápasu vítkovických hokejistů je ve
hvězdách. Soutěž je na pokraji
útesu a kdykoli může spadnout. Ale zůstaňme optimističtí
a sledujme nejlepší sport světa
(pouze subjektivní názor) alespoň v televizi, dokud to půjde.

NOVINKY
A teď prosím zapomeňte na
předchozí text, nepřijde-li nějaký zásadní problém, který by
Extraligu pohřbil úplně, mám tu
pro vás pár novinek pro letošní
rok.
Začněme pro nás “Ostraváky“
příjemnou zprávou. Kdopak se
to vrací domů do Vítkovic??
Velezkušený bek, 14 let v NHL,
narozen v Ostravě, přesto trochu Polák… ano, je to samozřejmě Roman Polák. Měl by
být jeden z těch, kteří potáhnou tým kupředu. Pochopitelně to není hráč na několik sezón, je mu 34 let, ale máme tu
takového hokejového Baroše
Kromě něj přiletělo
z Ameriky ještě 12
českých hráčů,
kteří si na svůj ročník v zámoří ještě
dlouho počkají,
a tak se můžou Na poloprázdné stadiony si budeme muset zvyknout
www.idnes.cz
připravovat i
u nás. Mezi největší jména

Prokop Konicar KVIA

BOHUMÍR ŠMERAL
Jistě už spousta z vás studujících slyšela, že se naší škole občas říká „Šmeralka“. Těm zvídavějším určitě došlo, že
je takto nazývána podle ulice, na které stojí. Ulice Dr. Šmerala je pojmenována podle českého politika, novináře,
teoretika proletářského hnutí a jednoho ze zakladatelů Komunistické strany
Československa, Bohumíra Šmerala.
Tento velmi významný český komunistický funkcionář se narodil roku 1880
v Třebíči. Už v době svých studijních let
se identifikoval jako sociální demokrat,
byl dokonce redaktorem sociálnědemokratické tiskoviny Právo lidu. Ve volbách
byl roku 1911 zvolen jako poslanec Říšské rady (Reichsrat), což byl celostátní
parlament předlitavské části Rakouska-Uherska. Jako přesvědčený marxista
podporoval myšlenku takzvaného austromarxismu, vize socialistického soustátí v dědičných rakouských zemích.
Z tohoto důvodu také až do konce I.
světové války nepodporoval vznik samostatného českého státu, za což byl také
silně kritizován, a to i z řad vlastní strany.

pu Klementa Gottwalda upadal. Dokázal
ještě získat senátorské křeslo v parlamentních volbách roku 1935, neohřál se
na něm ale příliš dlouho. Roku 1938 byla
v důsledku Mnichovské dohody a vlády
Strany národní jednoty KSČ rozpuštěna
a Šmeral podobně jako jiní členové odjel
do Moskvy, kde také roku 1941 zemřel.
Je velmi zajímavé, že je naše gymnázium
pojmenováno podle komunistického předáka. Ale ať už byla jeho politická příslušnost jakákoli, je to stále veliká osobnost
československých dějin. Krev na svých
rukou na rozdíl od jeho poválečných
kolegů nemá, ani neměl drzost popírat
zvěrstva jako dnešní komunisté. Myslím,
že je možno si jej v určité míře vážit.

Po vzniku samostatného Československa odmítl účast v Revolučním národním
shromáždění a přestal veřejně vystupovat. Silně jej ovšem ovlivnila jeho cesta do Moskvy v roce 1920, po níž znovu
vstoupil do tuzemské politiky a podílel
se na vzniku Komunistické strany Československa. Na ustanovujícím sjezdu
této nově vzniklé ultralevicové strany byl
hlavním řečníkem, poté se stal dokonce vůdčím představitelem. Poslanecký
mandát, jenž v roce 1920 získal ještě za
Sociální demokracii si udržel až do roku
1929, kdy jeho vliv pomalu díky nástu
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Vojtěch Žolerčík SPTB

MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY KARATE
SKIF 2020
13. září se v Hradci Králové konalo odložené Mistrovství
ČR karate SKIF 2020. Turnaje se zúčastnilo 235 závodníků z 31 klubů. Na čtyřech tatami se závodilo v kata, v kata
týmech, v kumite, v kumite týmech a řízeném kumite.
Náš klub Shotokan Klub ATTFIS Ostrava reprezentovalo 12 závodníků, kteří vybojovali celkem 32
medailí, z toho 9x zlato, 7x stříbro a 16x bronz.
Titul Mistra České republiky vybojovali: hned 2x Jaroslav
Olejník, Nina Kandalíková a Natálie Chodorovská a po jednom titulu Marek Šedivý, Matěj Rovenský a Kryštof Kandalík.
Titul Vicemistra České republiky získali: 3x Kryštof Kandalík, 1x Marek Šedivý, Dominik Trubianský, Kristýna Filipová a Barbora Podhorová.
Bronzovou medaili získali:3x Matěj Rovenský a Dominik Trubianský, 2x Nina Kandalíková, Marek Šedivý a Jakub Chodorovský a 1x Kryštof Kandalík, Natálie Chodorovská, Vojtěch Duras a Agáta Julinová.
V žebříčku klubů jsme skončili na krásném 3. místě.
Na závodní tatami jsme se vrátili po dlouhých 197 dnech a
myslím, že ostudu jsme sobě, klubu ani Ostravě neudělali.
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