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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,
za celou redakční radu vás vítám při příležitosti vydání nového čísla. Myslím si, že 

se všichni nacházíme ve velmi složité situaci. Výsledek je zřejmý – situace bude nadále 
obdobná, případně se může ještě zhoršit. Anebo také zlepšit. Již jsme oslavili první naro-
zeniny všude známého covidu, před více než rokem se změnily naše životy. Je neskutečné 
si uvědomit, kolik se toho od té doby událo a změnilo. Je velmi těžké si udržet pozitivní 
naladění, avšak věřím, že články v tomto vydání vám zlepší náladu a inspirují vás.
 Zajímavým a přínosným by mohl být aktuální rozhovor s panem ředitelem, kde se roze-
bírají otázky k aktuálnímu dění kolem školy a k společenským akcím. Nevíte o kvalitních 
výukových youtube kanálech? Poradíme vám, kteří virtuální učitelé jsou ti nejlepší. Od-
tajníme vám velmi zajímavý studentský projekt, na který se můžete těšit. Sice nemůžeme 
nyní cestovat, proto si aspoň zavzpomínáme na výlet do Karlovy Studánky. Nesmí chybět 
recenze na moderní literaturu, pohled na sportovní situaci nebo politické okénko. Zpes-
třením je báseň o aktuálním dění nebo dosud neznámá povídka o Sherlocku Holmesovi. 
 Přeji vám mnoho zdraví a klidu v následujících týdnech a příjemnou zábavu při čtení 
časopisu.

Valentýna Kovšanová 2.A
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...Ale některá jsou si rovnější

3 Adéla Děrgelová KVIA

Jednou v menší restau-
raci
zapovídali se raci.
Měli oslavu tam tajně
a netvářili se fajně,
když se na to přišlo.

Ten tam kvůli smlouvě 
zašel,
ten to jen náhodou našel,
další účty počítal…
Každý si však počínal
prý přesně podle pravidel.

Jak tvrdili, měli roušky!
Ale…jak mohli plnými 
doušky
dopřávat si pití, stravy,
když měli své vzácné 
hlavy
celé hadrem zakryté?

Ještě bych snad měla říct,
že nesměli z toho nic.
Nesměli si slavit spolu,
ani být u jednoho stolu.
Krátce – neměli tam co 
dělat.



Adéla Děrgelová KVIA

...Ale některá jsou si rovnější

4 Adéla Děrgelová KVIA

Svolali jednou mocný 
sněm
a rozhodli se nakázat 
všem,
aby nikam nechodili,
a nejlíp jen doma byli…
Aby byli zodpovědní!

Sami si šli slavit pak,
když je pozval mocný rak,
přes zákazy do baru
na tu tajnou oslavu.
A pořádně si užívali.

Proč se tito páni raci
sešli naráz v restauraci?
Proč je nikdo nesebral,
když v restauraci o kus 
dál
policie zatýkala?

To nám nikdo nepoví.
Ani ten, kdo něco ví.
Páni raci smějí se
a většina z nás bojí se
Cokoliv na to říct…

část druhá



ROZHOVOR S ŘEDITELEM ŠKOLY

5 Julie Petra Svatošová KVIA

OTÁZKY
1.  Je nový kalendářní rok. Čekají školu nějaké renovace či změny?
2.  Slyšela jsem o rekonstrukci dvorku. Jak pokračuje? Kdy plánujete její dokončení?
3.  Když už se někteří žáci vrátí k prezenční výuce, jak se chcete vypořádat s přísnějšími 
opatřeními proti COVIDU 19 (respirátory, roušky, testování, dezinfekce,…)?
4.  Za poslední téměř rok se zrušila většina akcí. Plánujete jejich nahrazení, až se situace 
zlepší? Jestli ano, chcete nahradit všechny akce, nebo jenom některé?

ODPOVĚDI

Jsem rád, že mohu rozhovor pro náš školní časopis eMko začít i v této svízelné době 
něčím velmi pozitivním. Ano, Matiční gymnázium čeká velká investiční akce – bude 

zahájena, a já pevně věřím, že i dokončena, komplexní rekonstrukce školního nádvoří. 
Bude tedy po mnoha desítkách let vytvořen velmi příjemný prostor nejen pro výukové 
aktivity ve dnech, kdy počasí dovolí, aby studenti využili venkovní třídu nebo komunitní 
koutky ke studiu, ale jistě přivítají i relaxační sportovní nářadí, posezení u fontány či na 
trávníku, nebo si dají svůj oblíbený nápoj ve školním bufetu, který se rozroste v krásnou 
venkovní „restauraci“. Nemohu slíbit úplně vše z toho, co jsem vyjmenoval, limitující jsou 
vždy prostředky, ale mnohé se podaří naplnit. A především, toto vše by mělo opravdu být 
realizováno již v příštím roce – tedy roce 2022.

Tak jako dosud i v budoucnu jsme připraveni bezezbytku naplnit všechna opatření, která 
budou nutná k zajištění bezpečného návratu vás, žáků, do školních lavic.  Je nutné si 
uvědomit, že žijeme v mimořádně těžké době, a je proto nutné počítat s mimořádně or-
ganizačně náročnými hygienickými opatřeními. Účinná dezinfekce je z tohoto pohledu  
vlastně nejjednodušším  prvkem celého komplexu kroků, které jsou činěny proto, aby-
chom se všichni společně mohli co nejdříve vrátit k alespoň částečně normálnímu životu.
Zatím si nedovedeme představit vlastní testování žáků v režii škol, jsou zde jasná úskalí 
technických možností, problémy logistického zajištění, otázky personální a odborné 
způsobilosti, materiálního vybavení a řada jiných limitujících faktorů. Věřím ovšem, že ti, 
kteří rozhodnutí o testování žáků v režii škol připravují, všechna tato úskalí zváží.

Vím, jak prázdné musely být uplynulé měsíce pro studenta MGO z důvodu absence všech 
těch akcí, které byly jaksi samozřejmou součástí jeho studentského života, a najednou 
bylo vše přerušeno. Už nyní pracujeme na tom, aby v okamžiku návratu k „normálnímu 
životu“ byla nabídka všech aktivit minimálně stejná, jako před „érou covid“. Nechceme si 
zatím připustit, že by takové akce jako Týden přírodovědných předmětů a technických 
oborů měl probíhat nově jen formou on-line, ale i na to se připravujeme. Prioritou je pro 
nás ovšem návrat ke všem těm drobným, ale i velkým akcím, které nás společně tolik 
naplňovaly. Především studentům Matičního gymnázia bych přál, aby nejpozději zítra 
začal obyčejný, normální den. Snad se brzy dočkáme.



Julie Petra Svatošová KVIA

NOVÁ VERZE VOLEBNÍHO ZÁKONA
A ZRUŠENÍ JEHO ČÁSTI

6 Johanka Fabiánová SPTB

K ČEMU BYLO ZRUŠENÍ ČÁSTI VOLEBNÍHO ZÁKONA?

Ústavní soud zrušil část volebního zákona, která porušovala 
rovné volební právo a šance všech kandidujících subjektů. V 
některých krajích byla totiž doposud potřeba sesbírat daleko 
více hlasu, pro získání mandátu. Byla také usnadněna cesta 
koalicím a hnutím. Pětiprocentní klauzule se u nich doposud 
sčítala na úroveň deseti, patnácti nebo dvaceti procent.

ÚPRAVY VOLEBNÍHO ZÁKONA
Soud škrtal v paragrafech upravující určení počtu poslanců v 
krajích a průběhu rozdělování mandátů.  „Kombinace D’Hond-
tova volebního dělitele s nestejně velkými 14 kraji výrazně za-
sahuje do rovnosti volebních hlasů,“ uvedl předseda Ústavního 
soudu Pavel Rychetský. Volební kraje mohou kopírovat hranice 
krajů jako samosprávných celků. K dosažení volební rovnos-
ti postačí jiné změny, které budou mít na starost zákonodárci. 
Ode dne 25. 2. 2021 za měsíc by podle předsedy poslanecké 
sněmovny Radka Vondráčka mohla být volební novela schvále-
na.

KAUZA ZEMAN VS RYCHETSKÝ
Pavel Rychetský a Miloš Zeman se znají velmi důvěrně. I když se jejich názory v posledních letech 
výrazně rozcházeli, loni Zeman ohlásil, že vyznamená předsedu Ústavního soudu Rychetského 
řádem TMG. Toto své rozhodnutí však na začátku února odvolal, jako reakci na rozhodnutí o 
volebním zákoně, kterou údajně Rychetský „poškodil Českou republiku“. Podle odborníka na 
etiketu Ladislava Špačka záleží na tom, zda už prezident podepsal diplomy k udělení či propů-
jčení vyznamenání. Pokud tak učinil, má se podle Špačka za to, že ocenění bylo uděleno. Zeman 
ještě před rozhodnutím soudu v dopise upozorňoval na fakt, že už v prosinci byl vyhlášen termín 
voleb. Zásah tedy považuje za protiústavní a nezodpovědný, protože jíž probíhají volební kampaně 
a organizace voleb. Zároveň podotkl, že zrušení části volebního zákona může znamenat destabi-
lizaci ústavního systému ČR. Prezident varoval , že pokud by se poslanci a senátoři neshodli nad 
finální novelou, hrozí, že by se volby nemusely uskutečnit v plánovaném termínu. Zároveň by podle 
Zemana nebyla vláda povinna podat demisi, protože by se neuskutečnila ustavující schůze nové 
sněmovny.

UZAVÍRACÍ KLAUZULE

V Česku je pro získání mandátů 
politickou stranou ve volbách do 
Poslanecké Sněmovny ČR, Ev-
ropského parlamentu a krajských 
zastupitelstev nutné získat min. 
5 % hlasů. Pro volební koalice 
více politických stran či hnutí 
platí v České republice do roku 
2021 pro volby do Poslanecké 
sněmovny uzavírací klauzule pro 
uskupení 2 stran 10 %, pro usku-
pení 3 stran 15 % a pro uskupení 
víc než 3 stran 20 %

D’Hondtova metoda
systém, jeden ze způsobů 
přepočtu hlasů voličů na 
mandáty, disproporční ve 
prospěch větších stran

MŮJ NÁZOR 
Osobně si myslím, že je velmi dobrým krokem snížení minimálního procenta hlasu pro koalice. Nyní 
mají koalice daleko větší šanci na získání mandátu. Osobně si myslím že pro spoustu stran je to mo-
tivace ke sdružení stran v koalice a i pro spousty voličů to bude motivace volit i jiné strany. Ke kauze 
Zeman  vs. Rychetský snad mužů jen dodat, že toto jednání prezidenta ČR je akorát pro smích a v 
historii ČR nemá obdob.



HAVĚŤ V LESE
,,Tenhle příběh je pravda, ať visím, jestli vám budu lhát.‘‘

 Příběh se odehrával na jedné lesní mýtině na začátku léta. Šli jsme zde na procházku s 
mým mladším bratrem, sestrou, babičkou, dědou a samozřejmě s mou věrnou fenkou border 
kolie Cinnamon. Hrál jsem si se Cinnamon na mýtině a pak jsme si šli odpočinout pod nejbližší 
strom. A co jsem tam neviděl – byla tam malá, skoro vyschlá ,,KALUŽ‘‘, ve které byli malí pulci 
a žabí vajíčka!   ,,Ha, mí oblíbení obojživelníci!‘‘ vykřikl jsem. Ale to už na mě volala 
babička: ,,Same, už musíme jít domů, a nech tam laskavě tu havěť!‘‘
 Usmyslel jsem si, že tam ještě téhož dne zajedu na kole se Cinny. Vzal jsem si sebou 
džbánek, abych nalil vodu z říčky, která je poblíž, do kaluže.  A tak jsem to dělal každý den, aby 
kaluž nevyschla a pulci tam měli ráj. Asi po dvou týdnech mé každodenní záliby v „procházkách 
v lese“, vypadala ,,KALUŽ‘‘ úplně jinak – voda v ní byla čistší, rostly v ní vodní rostliny, sinice 
plavaly na hladině, rozmanitost živočichů se také velmi rozrostla a samotní pulci vypadali mno-
honásobně větší a velmi spokojení (nebo se mi to tak alespoň zdálo). Sám se sebou jsem byl 
naprosto spokojen, ale pak se to stalo. Jednou přijdu domů a mamka mi oznámila: ,,Kde jsi byl 
tak dlouho? Sbal se, jedeme k dědovi na chatu, asi na týden, ještě uvidíme.‘‘ Hned co to mamka 
dořekla, jsem běžel do pokoje a díval jsem se na předpověď počasí. Myslel jsem si, že mě asi 
klepne, celou dobu mělo pršet, dokonce hrozili i povodněmi. 
 Konečně jsme se po týdnu vrátili, okamžitě jedu na mýtinu, ale vůbec nevypadá jako 
mýtina, nýbrž jako zaplavená tráva, blátem pohnojená. V tu chvíli se radši vracím domů pro 
gumáky a zkouším to na druhý pokus. Druhý pokus probíhá úspěšně, prodírám se bahnem až 
ke ,,KALUŽI‘‘, nebo spíš k tomu, co z ní zbylo – břečka vody a pod ní usazené bláto, ale nezaz-
namenávám jediný pohyb, který by naznačoval, že tam něco žije. Vracím se znovu domů a beru 
si gumové rukavice a jdu na třetí pokus. Třetí pokus vypadá více nadějně, prodírám se k břečce 
a snažím se v ní něco najít. Ale jediným výsledkem je, že jsem zablácený od hlavy až k patě. Můj 
věrný pobočník Cinny nezůstává pozadu a má zablácenou i špičku ocasu. Je mi jasné, že mě 
mamka zastřelí, ale i tak se začínám znovu přehrabovat v blátě, ale nic jiného než další bláto 
nenacházím. Musím se smířit s tím, že asi všichni v ,,KALUŽI‘‘ přítomní živočichové zemřeli – 
beztak je to bláto rozmačkalo, nebo se tím blátem udusili. Šance, že někdo v ,,KALUŽI‘‘ přežil, 
je téměř mizivá. Už se stmívá a já se raději vracím domů smutný a zklamaný zároveň.
 O dva měsíce později jsem při venčení Cinny uviděl kolem bývalé ,,KALUŽE‘‘ malou 
žabičku skokana hnědého, což bylo zajímavé. Pulci, které jsem ,,choval‘‘, patřili také skokanu 
hnědému. Náhoda, nemyslíte? Možná snad přeci někdo přežil. To se dozvím již brzy. Pokud tam 
opět žába skokana hnědého naklade vajíčka, je velká šance, že to budou právě ty žáby, které 
zažili největší ,,katastrofu KALUŽE‘‘. A ten čas, kdy žáby budou klást vajíčka, se již blíží…
 Pro někoho to možná bylo nudné vyprávění, ale já jsem zažíval ten pravý každodenní 
adrenalin, protože já tu havěť prostě miluju.

7 Samuel Janičkovič SA



NEJHORŠÍ ZÁŽITEK ZA UPLYNULÝ ROK

 Během léta se konečně začaly uvolňovat opatření. Rodiče to čekali, takže jsme vyrazili na 
dovolenou. Samozřejmě ne k moři nebo tak, ale „jen“ do Tater. I tak jsme byli nadšení, hlavně 
protože to znamenalo, že strávíme den nebo dva u prarodičů. Ti totiž žijí na Slovensku a bylo to 
po cestě do Tatranské Štrby, kde jsme měli na 4 noci objednaný apartmán. První den jsme měli 
naplánovaný výšlap. Neměl být moc těžký. Moje babička nám totiž říkala: ,,My jsme tam předloni 
byli. Vyšlapali jsme to za necelé dvě hodiny!“ A tak se rozhodlo. Jdeme na Téryho chatu.
 Ráno jsme vstali dřív. Autem jsme dojeli k zubačce. Zaplatili jsme a nechali se vyvézt na 
Hrebienok. Tam nastala první komplikace: Můj mladší bratr si nevzal pohorky, ale staré, opotřebo-
vané tenisky! No a ty nejsou zrovna vhodné na vysokohorský výšlap. Ale co už, nevracíme se. Bude 
to muset vyšlapat v teniskách. Čím dále jsme šlapali, tím více nám bylo jasné, že to teda nejsou 
necelé dvě hodiny výstupu. Po hodině a něco jsme totiž dorazili jenom na jednu z chat podél ces-
ty- Zámkovského chatu. Tam nám došlo, že babička asi nevyšlapala na Téryho chatu, ale jenom na 
tuhle. Vycouvat už nešlo, museli jsme dál. Pak se začala projevovat přehnaná příprava. Měli jsme 
batohy plné pláštěnek, náhradních ponožek, flísových mikin... 
 No a už jsme byli ve výšce asi 1 600 metrů, takže žádné stromy. Žádné stromy rovná se žád-
ný stín. A žádný stín znamená, že na nás pražilo slunce a bylo vedro. Jak velká je náhoda, že zrovna 
ten den bylo extrémně teplo, přes 30 stupňů?! A to nejhorší mělo teprve přijít. Dostali jsme se k 
nejstrmější části výstupu. A taky nám došla voda. Naštěstí tam byl čistý potůček, takže žízní jsme 
neumřeli. Ale už jsme toho měli dost. Konečně jsme zahlédli malou tečku nahoře, chatu romanticky 
položenou mezi vysokými štíty. A tak jsme odhodlaně pokračovali. Odhodlanost však brzy vypr-
chala. 
 Nakonec jsme se ale dostali až k Téryho chatě. Svlažili jsme se v malém plesu, tedy jezírku. 
Pak jsme posvačili, a po nějaké půlhodince jsme se vydali dolů. Po asi 15 minutách nám došlo, že 
dolů je to snad ještě horší než nahoru. Táta prohlásil: ,,I kdybych tam nahoře zapomněl 40 eur, už 
se nevracím.“ No tak v tomhle jsme se shodli. Už jsme to chtěli mít za sebou. A u bratra se proje-
vilo, že má tenisky s hladkou podrážkou. Zakopl a na kamenech si málem vybil zuby- padal totiž z 
kopce, takže po hlavě. Naštěstí to jakžtakž zvládl. Konečně jsme se dostali k Zámkovského chatě. 
Tam už definitině došly síly i rodičům. Jak jsem to viděla, kupodivu jsem v sobě našla sílu a zbytek 
cesty jsem došla velmi energicky, dokonce jsem mého brášku i táhla do kopce!
 Ale stejně, jednou mi to stačilo a na Téryho chatu se jen tak nepodívám. 

8 Ema Dančíková SA



STUDENTI LITERÁTI
ANEB JAK SE PÍŠE KNIHA

Rubrikou, která nechybí snad v žádném 
našem čísle, je recenze knih.  Tu ovšem 

přenechávám jejím typickým autorům. 
Chtěla bych vás místo toho totiž seznámit 
se studentským projektem, kterého jsem 
součástí a velmi se těším na jeho výsledek.

Jde o knížku, kterou píše skupina studentů 
z naší školy. Zní to neuvěřitelně, ale je to 
opravdu skvělý projekt, pro který vynaloži-
lo spoustu energie a sil mnoho žáků. Nápad 
dostala paní profesorka English, kterou mr-
zelo nikde nevystavovat podařené slohové 
práce svých studentů. Proto vytvořila tým 
(kterého jsem součástí ), aby zpracoval už 
vytvořené práce, připsal další a podílel se 
na vzniku jakéhosi sborníku povídek.

Nejsem u procesu od úplného začátku, ale 
už na jaře 2020 jsme přes Zoom vymýšle-
li, jak povídky poskládat a uzavřít je do 
jednoho příběhového rámce. Ve hře byl 
příběh dětí zavřených ve škole, skupina lidí 
vyprávějící si povídky na letišti, nebo klub 
neúspěšných spisovatelů ( jako který jsme 
se v horších chvílích cítili). Vždycky mě fas-
cinuje, s jakými nápady kdo přijde, obdivuju 
kreativitu mladých lidí kolem sebe, bez níž 
by nic podobného nemohlo vzniknout.

Po finálních korekturách textu jsme se vrh-
li na vizuální stránku – rozložení textu na 
stránkách a ilustrace, opět vytvořené našimi 
studenty (a jsou dle mého velmi povedené). 
V této fázi jsme nyní. Musím říct, že je to 
docela „piplačka“, ale určitě je to důležitá 
část tvorby, a proto nesmíme přehlédnout 
ani čárečku. Poté bude následovat výběr 
přebalu a pošleme knihu na vytisknutí.

Už teď vymýšlíme, jak náš projekt propa-
govat dál a dát o něm vědět širšímu okolí. 
O tomhle si myslím, že je opět kreativně-
jší část příprav. Chystáme se kontaktovat 
místní tisk, přidat ukázky na sociální média 
a hlavně o tom říct našim rodičům, tetičkám, 
babičkám, dědečkům,…

Celá kniha je psána anglicky, což trochu 
zužuje skupinu našich čtenářů. Na druhou 
stranu je to jazyk dnes hojně využívaný a 
povídky se nám v něm dobře psaly. Jednu 
dobu jsme přemýšleli o tom, že by se jedna-
lo pouze o výukový materiál, jenže příběhy 
jsou tak čtivé, že by dle mého nemohly být 
klasifikovány pouze jako učebnicové. Jsou 
rozděleny do několika kapitol podle žánrů a 
věřím, že je čtenáři přečtou jedním dechem.

Nemůžu se dočkat, až vám budu moci 
ukázat hotovou knížku a prezentovat ji, ale 
na to budeme muset ještě počkat. Hned, 
jak to bude možné, vás budu informovat o 
novinkách. Moc doufám, že vás projekt zau-
jal a vyčkáte na jeho výsledek.

9 Valentýna Kovšanová 2.A



Jak často musíte podávat hlášení o počasí?

V každou celou hodinu přes den. V noci to dělá au-
tomat. Já vždy vstávám po páté hodině ráno, abych 
pak podal první hlášení.

Zajímalo by mě, kam se taková hlášení posílají.

Každou hodinu se posílají hlášení ze všech stanic 
do centrálního počítače v Komořanech

Jak se měří sníh?

Máme sněhoměrné latě, konkrétně u nás nahoře 
je pět sněhoměrných latí v blízkém okolí vrcholu, 
které si dvakrát denně obejdeme se sondou v ruce. 
Sníh se potom průměruje: podíváme se, kolik cen-
timetrů je na latích a kolik nám ukáže sonda, toto 
zprůměrujeme

Když zazní pojem Lysá hora, mnoho lidí si 
vybaví nejvyšší horu Moravskoslezských 

Beskyd měřící 1323 m. n. m., krásnou přírodu 
a úžasné výhledy do všech stran. Za dobré vi-
ditelnosti dohlédneme třeba až na Tatry nebo 
Jeseníky. Chodí tam mnoho turistů. Ať už jsou 
to tzv. Lysaři, lidé, kteří vybíhají na vrchol ka-
ždý den; nadšenci zapáleni pro Beskydskou 
výzvu s třiceti vrcholy; nebo obyčejní turisté, 
vydávající se na Lysou horu jen za příjemnou 
procházkou, pro kterou si mohou vybrat jed-
nu ze tří turistických značek. Pokud plánuje-
me výšlap na horu, vždy se předem podívá-
me na předpověď počasí, aby nás nezastihla 
bouřka, silný vítr nebo chumelenice. Kdo nám 
tyto údaje vlastně zprostředkovává? Kdo je 
zapisuje? Meteorologové. Meteorologie je 
věda zabývající se počasím, zjišťuje množství 
srážek, aktuální oblačnost, teplotu vzduchu, 
rychlost větru a další různé veličiny. Jedno-
ho meteorologa, Otakara Šlofara, pracujícího 
právě na Lysé hoře, jsem se zeptal na několik 
otázek.

Jak dlouho už pracujete na této stanici?

Oficiálně od 4. listopadu 1985.

Proč jste se rozhodl pracovat právě na Lysé 
hoře?

Protože mě vždy bavily hory, zajímal jsem se 
o počasí, chtěl jsem pracovat v přírodě a roz-
hodně v malém kolektivu. A také jsem netou-
žil po nějaké pevné pracovní době. 

Jak dlouho Vám trvá cesta do práce?

Když jdu od Bezručovy chaty (v Malenovi-
cích), kam dojedu autem, trvá mi to přibližně 
hodinu a čtvrt. A když jdu z domu (Ostravi-
ce), vyšlapu to asi za dvě hodiny. Ale musí být 
ideální podmínky. Nejdelší cesta, co si pama-
tuji, mi zabrala nejmíň sedm hodin, protože 
v té době napadlo velké množství čerstvého 
sněhu a brodil jsem se jím až po pas. Opravdu 
záleží na povětrnostních podmínkách.
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Máte tušení, jak se vůbec zjišťovala meteoro-
logická data, když ještě neexistovala žádná 
chytrá zařízení?

Měřilo se ručně. I já jsem tak začínal: Meteo-
rologická budka, to byl základ, a v ní skleněné 
teploměry. Korouhvička na střeše. Rychlost 
větru už se měřila takovými jednoduchými ane-
mometry, my jsme měli i anemometr grafický; 
směrovku na směr větru; i růžici s mističkami 
na dráhu větru.  

Jak se v té době zjišťovaly například srážky?

Na to byla plechová, srážkoměrná nádoba, jejíž 
hrdlo má nahoře v průměru dvacet centimetrů. 
Do ní napršelo, voda se z ní přelila do odměr-
ného válce a to udávalo přesné milimetry. Po-
kud do ní v zimě nasněžilo, každých dvanáct 
hodin jsme ji vzali dovnitř, sníh rozpustili a opět 
přelili do odměrného válce. V současnosti neu-
stále kontrolujeme digitální čidla i ta manuální 
asi třikrát denně, srážky dvakrát denně, a když 
jsou hodnoty čidel rozdílné, výsledek určujeme 
manuálním měřením.

Jak se na Lysé vypořádáváte s bouřkami?

No, kdysi, když se blížila bouřka, těšil jsem se na 
podívanou a rád ji sledoval. Vypnul jsem velkou 
anténu od vysílačky. Ale teď, jak jsme přešli na 
digitální přístroje, čekám, až se něco zase po-
kazí, spálí. Téměř vždy na sto procent se něco 
stane. Takže technika nám na jednu stranu po-
máhá, ale na druhou stranu nám práci občas 
docela ztěžuje.

Ve které části dne chodí lidé na Lysou?

Tak na tohle vám odpovím takhle: Téměř celých 
čtyřiadvacet hodin. Není skoro jediná denní 
doba, kdy sem nikdo nepřijde. Avšak v momen-
tální situaci se nám naskytlo období, kdy na Ly-
sou opravdu nikdo nepřišel.

Děkuji za rozhovor!

Není zač. A pokud by Vás to zajímalo, mohli 
bychom si příště povědět o teplotních a jiných 
meteorologických rekordech naměřených na 
Lysé hoře.

Líčí meteorolog Otakar Šlofar.
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Končící zima a počínající jaro přímo vybízí 
zajet si někam do hor. Doporučuji navštívit 

podhorskou lázeňskou obec Karlova Studán-
ka (samozřejmě jen pokud to současná situa-
ce v souvislosti s pandemií covid 19 dovoluje). 
V lázních se nadýcháte čerstvého vzduchu a 
vyčistíte si plíce. A jako v předchozích člán-
cích doporučuji uskutečnit tuto cestu pomocí 
vlakové dopravy :). 

Z Ostravy vyjedete ze stanice Ostrava Svinov 
rychlíkem Praděd, který směřuje do Olomou-
ce. Vystoupíte na zastávce Bruntál. Z vlakové 
stanice se přesunete na autobusové nádraží, 
odkud pojedete autobusem 853863 11 přímo 
na zastávku Karlova Studánka dolní parkovi-
ště. V létě lze jet o víkendu z Bruntálu do Malé 
Morávky historickým vlakem a odsud autobu-
sem. Vlaková trať Bruntál – Malá Morávka je 
provozována jen o prázdninách a nepatří pod 
společnost České dráhy. 

Nedaleko od zastávky autobusů v Karlově 
Studánce je informační středisko. Můžete si 
zde koupit suvenýry, pohledy, turistické ná-
lepky, získat turistické mapy a průvodce s 
tipy, co lze v okolí vidět. 

Nejznámější budovou Karlovy Studánky je 
Slezský dům. Dnes slouží jako lázeňský ho-
tel. Je postaven ze dřeva jako většina budov 
v Karlově Studánce. Budova Slezského domu 
pochází z roku 1909. 

Unikátním objektem Karlovy Studánky je 
kaple sv. Huberta, která pochází z let 1757 – 
1758. Dodnes se zde konají svatby, kaple je 
nádherné romantické místo. 

Další zajímavostí je pitný pavilon lázní. Vytéká 
odsud kyselka, kterou si lidé čepují do demi-
žonků. Na můj vkus má divnou chuť a nechut-
ná mi, ale je zdraví prospěšná. Díky rašeliniš-
tím obsahuje množství CO2 (oxidu uhličitého). 
Víte třeba, že když necháte minerálku dlouho 
v láhvi, láhev praskne? 

Za navštívení stojí taktéž expozice historie 
lázní, kde se nachází dobové fotografie. Mů-
žete tak porovnat minulost se současností. 

V horní části lázní můžete navštívit oázu klidu 
– Galerii Zahradu. Byla vybudována ze sta-
rého skleníku z 19. století. Galerie obsahuje i 
malou kavárničku. 

V místních bazénech se můžete vykoupat. 
Voda má 32 – 34°C. Bazény najdete v areálu 
starobylých Letních lázní. 

V Karlově Studánce se těžila rašelina. Těžba 
byla postupem času zastavena. Od roku 2017 
se zde však rašelina opět těží. 

Koná se zde i nemálo akcí. Patří mezi ně na-
příklad velikonoční či lázeňský jarmark. Koná 
se zde i gastrofest „Jak šmakuje Moravsko-
slezsko“, pořádaný Moravskoslezským kra-
jem, a v neposlední řadě zářijový průjezd na-
leštěných veteránů (aut). 
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Z Karlovy Studánky vede naučná stezka Bílá 
Opava. Má třináct zastavení. Na každé za-
stávce najdete nějakou hádanku. Stezka ob-
sahuje prudkou chůzi do kopce, ale i šplhaní 
po žebřících a podobně, proto ji moc nedopo-
ručuji rodinám s dětmi do deseti let. Taky si 
musíte dávat pozor kam šlapete, může se vám 
stát, že spadnete ze srázu do hloubky nejmíň 
pěti metrů. Stezka Bílá Opava je nádherná a 
žije zde spoustu vzácných živočichů, např. te-
sařík alpský. Stezka končí u Chaty Barborky, 
která se nachází pod vrcholem Pradědu (nej-
vyšší hory Moravy). 

A ještě jedna zajímavost, nebo spíše můj 
osobní tip. Kaple Nejsvětější trojice dřív stá-
vala v Karlově studánce. Byla postavena v 
roce 1720 Františkem Valentinem. Od roku 
1796 stojí kaple v Suché Rudné, malé vesnič-
ce, která se nachází osm kilometrů od Karlovy 
Studánky. Kaple je celá ze dřeva. Korouhvička 
na věži má vytesaný rok 1796 – rok přemístě-
ní. Kaple je využívána k bohoslužbám. Zvoní 
každý den v poledne a v šest hodin večer. V 
roce 2004 byla kaple postižena povodněmi. 
V roce 2014 byla opravena. Pořádají se zde i 
výstavy. 

Karlova Studánka a všeobecně Jeseníky jsou 
nádherná oblast, kterou stojí za to navštívit 

:)
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VÝLET DO KARLOVY STUDÁNKYVÝLET DO KARLOVY STUDÁNKY

Václav Šindelář PB

Samotný koncept tak není úplně špatný, přestože 
z traileru vypadala hra vůbec dobře nevypadala (a 
tím myslím i vizuálně, ale komiksový filtr jde na-
štěstí ve hře vypnout), nakonec jsem se i docela 
bavil. RE:Verse má však hodně daleko k tomu, 
abych ji mohl nazvat kvalitní hrou. Mimo zmiňo-
vanou nevyváženost schopností jednotlivých po-
stav je tu spousta dalších problémů. Jako třeba 
animace, která se spustí poté, co je vaše postava 
shozena na zem. Ta je tak dlouhá, že než se vaše 
postava zvedne, někdo vás mezitím zabije a ne-
můžete s tím dělat vůbec nic. Celkově jakákoli 
možnost dát někomu stun je v této hře až příliš sil-
ná. Dalším problémem je také input lag, celé ovlá-
dání je hrozně pomalé, a to rozhodně není něco, 
co byste v multiplayer akci chtěli.

Asi největším problémem je nedostatek obsahu. 
Ano, na pár hodin vás hra zabaví, ale co potom? 
Je to pořád to samé dokola a chybí jakákoli va-
riabilita. Je mi jasné, že do hry s plnou verzí při-
budou nové mapy, ale nemyslím si, že to bude 
stačit. RE:Verse zkrátka fanouškům série radost 
neudělá. Rozhodně jsou tu jiné věci, co by hráči 
chtěli jako oslavu 25. výročí, jako například pře-
dělávku RE: Code Veronica nebo nový remake 
prvního dílu. Capcom se ale zřejmě myšlenky mul-
tiplayeru z tohoto univerza nechce vzdát. A což o 
to, možná by to nebyl úplně nejhorší krok, pokud 
by RE:Verse dali alespoň jako free to play hru. Ale 
jako dárek k zakoupení Village je tento titul pře-
dem odsouzený k záhubě. Myslím si, že dopadne 
velmi podobně jako Resistance, které velmi rych-
le umřelo a dnes tento titul hraje na Steamu kolem 
stovky hráčů.

Navzdory tomu všemu mé dojmy z hraní nejsou 
vyloženě negativní, ale je to dáno tím, že jsem se 
ke hře stavěl hodně skepticky a nic jsem od ní ne-
čekal, to bych tedy doporučil i vám. Musíte jít do 
hraní s otevřenou myslí, moc nad tím nepřemýš-
let a už vůbec neuvažovat nad tím, jak zapadá do 
loru, že jdou všichni protagonisté proti sobě a po 
smrti se změní v monstrum. Nedává to smysl a 
ani to nemá dávat smysl. Pokud jste fanoušci MP 
her a dokážete tomuto titulu odpustit některé ne-

Přestože Resident Evil Resistance z loňského 
roku se moc nepovedlo, Capcom znovu po-
kouší své štěstí a jakožto dárek k 25. výročí 

této série se rozhodli vydat další multiplayer hru. 
Nese podtitul RE:Verse a bude k dispozici všem, 
kdo si zakoupí Resident Evil Village. Drží se tedy 
stejné taktiky jako u Resistance. Do vydání je sice 
daleko, ale já jsem už mohl vyzkoušet uzavřenou 
betu této hry.

O co vlastně ve hře jde? Jedná se o klasický 
deathmatch, tedy všichni proti všem. Každý zá-
pas trvá 5 minut a hráči se snaží získat co možná 
největší počet bodů tím, že zabíjí své protivníky. 
Důležité jsou ve hře streaky, pokud se vám poda-
ří zabít víc nepřátel po sobě, aniž byste zemřeli, 
získáte více bodů. A když už umřete, můžete si 
svůj streak obnovit tím, že zabijete soupeře, který 
předtím zabil vás.

V betě se nachází pouze jedna mapa – Policejní 
stanice v Raccoon City, kterou znáte z druhého a 
třetího dílu. K dispozici je celkem 6 postav. Jme-
novitě Jill Valentine, Claire a Chris Redfieldovi, 
Leon S. Kennedy, Ada Wong a Hunk. Každá má 
samozřejmě své unikátní schopnosti, jednu pa-
sivní a dvě aktivní. U takových her je důležité mít 
všechno dobře vybalancované, ale to se bohužel 
úplně nepovedlo. Zatímco Claire nebo Chris jsou 
dle mého velmi silní, Ada je v podstatě úplně k ni-
čemu.

Čím se však hra odlišuje od jiných podobných ti-
tulů, je fakt, že po smrti se hned nerespawnujete 
jakožto vámi zvolená postava, ale stane se z vás 
jedno z pěti monster. Které to bude, záleží na tom, 
kolik během hraní za přeživšího nasbíráte ampulek 
s virem. Pokud žádnou, bude z vás Fat Molded z 
RE7, který je tak slabý, že se radši zabijete sami. 
Pokud jednu, stane se z vás buď Hunter Gamma 
z nedávného remaku RE3 nebo Jack Baker opět z 
RE7. Tady bych rád vypíchnul, že Baker je opravdu 
hrozně silný a mnohem lepší než zmiňovaný Hun-
ter. Pokud se vám podaří nasbírat dvě zkumavky, 
což je maximum, bude z vás buď Nemesis nebo 
Super Tyrant. Na rozdíl od lidí se však monstrům 
postupem času sám snižuje počet životů a rychle 
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Můj názor na knihu: Jak jsem se již zmínila, 
knihu jsem nečetla pouze jednou. Samozřej-
mě, bylo to i tím, že jsem byla doma a nudila 
se, ale hlavně tím, že je to skvělá kniha. Dá se 
číst stále dokola a dokola a dokola. Nikdy člo-
věka neomrzí. Dočetla jsem ji (potřetí) někdy 
v lednu, kdy jsem začala psát tento článek a 
mohla bych ji číst znova.

Komu bych knihu doporučila: Jedná se o 
knihu odehrávající se v devatenáctém století, 
čtenář v ní narazí tedy na vzducholodě a také 
záhadný „stroj“, který je podle mě poháněn 
parou, takže je to jednoznačně historický ro-
mán. Patří mezi mé nejoblíbenější žánry. Tak-
že Kroniky prachu bych pochopitelně dopo-
ručila každému, kdo to má podobně. A pokud 
vás příběhy odehrávající se v minulosti nikdy 
moc nepřitahovaly, zkuste to. Rozhodně to 
stojí za to.

Další měsíc...další kniha. Už se z toho 
skoro stala tradice. Takže, tentokrát 
Kroniky prachu od Lin Riny. Mimocho-

dem, znáte ten pocit, když dočtete knihu a 
umíráte touhou zjistit, jak se bude život po-
stav i po „happyendu“ vyvíjet dál? No, tak u 
Kronik prachu je to vyřešené- v roce 2020 
konečně v češtině vyšly Kroniky prachu-pár 
stránek navíc. To je souhrn povídek o tom, co 
se stalo potom. Ty jsem dostala k pololetnímu 
vysvědčení (...za vysvědčení knihu, že?) a moc 
se mi líbily. Dodaly kontext k tomu, co mi bylo 
nejasné a všechno hezky uzavřely.

O autorce: Lin Rina (narozena 13. února 1987 
v Hagenu, Severní Porýní-Vestfálsko) je ně-
mecká spisovatelka a ilustrátorka. Je vdaná a 
má dvě dcery. V roce 2014 začala sdílet své 
příběhy prostřednictvím Wattpadu a od roku 
2016 její práce publikují vydavatelé. Řadu 
svých knih sama ilustrovala. Mimochodem, k 
těmto informacím se váže jedna zajímavost. 
Nic víc se k Lin Rině najít nedá. Zkoušela jsem 
hledat v němčině, angličtině i češtině, a vždy, 
ať rozkliknu wikipedii, náhodnou stránku, da-
tabázi knih, článek o životě autorky…vždycky 
to najde to samé. Tento odstaveček, který 
jsem lehce poupravila a přepsala. Jde vidět, 
že svého soukromí si fakt cení a hlídá si jej.

Žánr: historický, dívčí román

K příběhu: Příběh je o devatenáctileté Ani-
mant Crumbové. Tu už odmala zajímaly kni-
hy a příběhy. Jenže Animantina matka si bu-
doucnost své dcery představuje docela jinak. 
Šaty, plesy, zdvořilá konverzace a na konci 
toho…ideální manžel. Tento svět pozlátka je 
Animant na hony vzdálený, takže když dosta-
ne nabídku, aby se na měsíc vydala pracovat 
do univerzitní knihovny v Londýně, nedokáže 
odolat. 

Mezi tolika knihami se sotva dokáže soustře-
dit na své pracovní povinnosti. Její pozornost 
však narušuje i pan Reed- vrchní knihovník 
a nejprotivnější muž na světě, se kterým se 
nedá lehce vyjít. Přesto v ní však začne pro-
bouzet city, které zatím naznala. A ani ta nej-
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Bylo krásné červnové ráno a malé pobřežní městečko San Maria se teprve probouzelo k ži-
votu, když policii na stole přistál další případ vykradení malého obchůdku s barevnými šát-

ky. Policejní šéf jménem Diego rezignovaně hodil čepici na stůl. „Už nejsem této pozice hoden! 
Pátý obchod za tři týdny a my stále nemáme žádnou stopu, žádné otisky prstů, nic! Tohle není 
normální. A všichni moc dobře víte, že já dělám svou práci opravdu dobře.“ Setřel si pot z čela, 
zatímco ostatní policisté horlivě přikyvovali. „Obávám se, že musím povolat náš největší kalibr… 
Margherito, na čem teď dělá,“ dramaticky se odmlčel, „Sherlock Holmes?“ Šuškalo se, že Diego 
Holmese k smrti nenáviděl. Proč? To už nikdo nevěděl. Byla to snad jeho tendence mluvit poe-
ticky, naprosto od věci nebo ve verších; jeho nezpochybnitelná genialita; pohrdání policií; či mu 
záviděl jeho čepeček, který mu tak náramně sekl?

 „Detektiv Holmes aktuálně nemá žádný případ, pane,“ odvětila malá blondýnka.

 „Výborně, Focacio, vezmi si nejbližší vrtulník a hned pro něj zaleť. Řekni mu, že ho o po-
moc prosí Diego, on už bude vědět. A ty, Formaggio, sepiš všechny podrobnosti, cokoliv, co by 
mohlo být důležité. Salami, Spinaci, do práce! Čeká nás náročný den, kolegyně a kolegové, tak 
se do toho koukejte opřít!“ Nezasvěcený člověk by se divil nad tou náhodou, že se všichni po-
licisté jmenují jako druhy pizzy, existovalo však velmi prosté vysvětlení – Diego měl příšernou 
paměť na jména, a tak si podřízené spojil s jeho oblíbenými pochoutkami, a k všeobecnému 
překvapení to tak fungovalo už skoro dva roky. Nikdo si nestěžoval, protože všichni obyvatelé 
klidného pobřežního městečka věděli, že Diego je emocionálně nestabilní a při jakékoliv kritice, 
ať už je sebemenší, se rozbrečí jako malé dítě. I přes svou přecitlivělost však dokázal vyřešit té-
měř jakýkoliv případ, s kterým se kdy setkal. Tento se však od všech ostatních velmi lišil. Chyběl 
motiv, podezřelý i svědci. Diego tušil, že se za jeho zády děje něco velice nekalého a vůbec se mu 
to nelíbilo. „Jo a Focacio!“ Vousatý muž se bleskurychle otočil. „Adresa je 221 B Baker Street.“

Sherlock Holmes, samozvaný génius všech géniů a nejslavnější detektiv na světě, seděl na svém 
oblíbeném křesle a upřeně hleděl do očí svému soupeři, Johnovi Watsonovi, když se z ničeho nic 
rozrazily dveře a dovnitř vešel Focacio. Než stačil cokoliv říct, zvedl Sherlock výhružně ukazo-
váček bez toho, aby se na příchozího podíval. John tušil, že by si do očí mohli hledět klidně ještě 
hodinu, a tak rezignovaně mrkl. Sherlock radostně vyskočil z křesla a nadšeně si začal prohlížet 
hosta, který se opět chystal něco říct, Sherlock jej však předběhl: „Buenos días español amigo, 
Barcelona Madrid, cómo estás, grácias!“ Otočil se zpět na Johna. „No tak, Johne, nepozdravíš 
našeho hosta?“ Než se všichni vzpamatovali, dotáhl Sherlock z kuchyně židli a postavil ji před 
Focacia. „Prosím posaďte se, amigo,“ jelikož už vyčerpal svou zásobu španělských slovíček, 
mluvil aspoň se španělským přízvukem. John i Focacio na něj překvapeně hleděli. „No šup, šup,“ 
dodal a spokojeně se posadil zpět na své místo.

 „Ano, děkuji… Dobrý den, jmenuji se Anastásio, ale můžete mi říkat Focacio. Pane Holme-
si, přiletěl jsem Vás požádat o pomoc jménem svého šéfa Diega. Máme pro Vás případ. Promiň-
te mi, ale mohu se Vás zeptat, co jste to tam dělali?“

 Sherlock se podíval na Johna s žádostí v očích, ten však mlčel, a tak se obrátil zpět na 
Focacia a usmál se. „Zkoušeli jsme takový experiment… Telepatické dorozumívání. Že ano, 
Johne?“

 John se nuceně pousmál. „Ano. Telepatické dorozumívání. Naše oblíbená ranní zábava. 
Co jiného bychom taky dělali, že?“ Doopravdy si spolu dávali mrkací soutěž. Už tři hodiny. Kdyby 
se to dostalo do tisku, byl by to horší trapas, než když novináři zjistili, že se Sherlock živý plísní 
ze zdí, a proto ho skoro nikdy neuvidíte něco jíst. „Nedáte si kávu, pane Focacio?“

   „Ano, moc rád.“ Jakmile John zmizel v kuchyni, naklonili se Sherlock s Focaciem k sobě 
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„Tak jo, to bychom měli rychle utéct, než se vrátí. Vypaříme se jako pára nad hrncem.“ Oba dva bleskově 
vstali, Sherlock na sebe hodil svůj legendární kabát, a když zavíral dveře, nezapomněl zakřičet: „Sbo-
hem, Johne.“ Jakmile už byli skoro u dveří, zarazil se a vyběhl zase nahoru. Po minutce by dole s čepičkou 
na hlavě. „Jsem připraven.“ Oznámil Focaciovi.

 „A co a pan Watson?“ zeptal se Focacio, který si ještě nezvykl na Sherlockovu neobvyklou pova-
hu.

 „Nic neví, omráčil jsem ho deštníkem.“ Focacio si povzdechl a otevřel dveře. To bude dlouhý let. 
Vrtulník přistál přímo uprostřed cesty, kde už se mezitím stačila vytvořit kolona. Auta naštvaně troubila 
a policie se je snažila uklidnit.

 „No jo, no jo, vždyť my už letíme,“ mumlal otrávený Sherlock. „Mimochodem, máte šikovného 
pilota, můžu si ho někdy půjčit?“

Cesta probíhala poměrně klidně, jelikož rachot vrtule brzy ukolébal Sherlocka k spánku. Předtím však 
stihl Focaciovi vysvětlit, jak zjistil, že pochází ze Španělska. „Bylo to vskutku prosté,“ začal, „na Vašich 
botách se totiž zachytila zrníčka písku. To mi Vás okamžitě spojilo s pobřežním městem. Opálená kůže 
i pod rukávy košile – nejspíš tam žijete dlouhodobě. Španělský policejní vrtulník přistávající na cestě. 
Divil byste se, ale to se ani v Londýně neděje každý den.“ Focacio už chtěl namítnout, že jeho křeslo je 
otočeno zády k oknu, takže když s Watsonem dělali „telepatický experiment“, nemohl vrtulník zazname-
nat, Sherlock ho však předběhl a dodal: „Mám tak dobré periferní vidění, že vidím i za sebe.“ To Focacio 
okomentoval nechápavým výrazem. „Stálo mě to hodně práce, fakt že jo.“

Pozvolné klesání španělské helikoptéry opět probudilo Sherlocka k životu. „Jsi tlustý, Mycrofte,“ mumlal, 
zatímco se vracel z říše snů. Stroj bezpečně přistál na střeše policejní stanice v San Marii, a než stačil 
pilot vypnout vrtuli, už se Sherlock dral ven z kabiny. „To byly teda turbulence, že, Johne?“

Focacio spěchal za ním. „Pane Holmesi, Váš přítel Watson zůstal na Baker Street.“

 „Já vím, já vím,“ povzdechl si Sherlock. „Mluvím s ním, i když zrovna není přítomen. Pořád lepší 
než se bavit sám se sebou, ne?“ Focacio zavrtěl hlavou a poklepal si na čelo. „Neměl byste zapomínat, že 
vidím i za sebe, amigo.“ Focacio se překvapeně zarazil a už chtěl namítnou, že toto opravdu není možné, 
když se před nimi zjevil Diego. Sherlock protáhl rty do úsměvu, za který by mohl získat Nobelovu cenu 
míru. „Diego, Diego, starý příteli! Zase v koncích? Jde o ten případ šátkového loupežníka, nemám prav-
du?“

Diego se přinutil usmát a přikývl. „Ano, ale jak ses o tom dozvěděl?“

„No to víš, četl jsem si zprávy.“

„Ale my jsme všem novinářům výslovně zakázali podávat jakékoliv informace!“ Pokud by se to jeho 
nadřízení dozvěděli, sežrali by ho zaživa. Nikdo přece nechce, aby se nebohý prodavači šátků báli otevřít 
své prodejny!

„Myslel jsem zprávy tvých agentů.“ Diego už se chtěl zeptat, jak dostal přístup k jejich tajným archívům, 
Sherlock ho však jako obvykle nenechal promluvit a vytasil se s otázkou: „Tak ukážete mi místo činu? 
Když po světě běhá člověk, co zločin páchá, musíme si na něj dávat bacha, je tomu tak?“Okolo malého 
obchůdku, který mohl mít nanejvýš deset metrů čtverečních, se táhla žlutá policejní páska. Sherlock ji 
přeskočil jako mrštný kůň, zatímco Španělé pásku podlezli po čtyřech jako dva psí bezdomovci hledající 
něco k snědku. Jiná země, jiný způsob zdolávání překážek, pomyslel si Sherlock. V Německu dokonce 
jeden z policistů pásku zvedne a všichni ostatní pod ní projdou. Ale co se stane s tím, co pásku držel? 
Sherlock si dal facku. Nezatěžuj si hlavu zbytečnostmi, napomenul sám sebe, natáhl si gumové rukavice 
a otevřel dveře obchodu. Zámek byl neporušený, zloděj zřejmě musel vniknout oknem. Dřevěné pulty 
zely prázdnotou.

„Zloděj ukradl všechny šátky?“ zeptal se Sherlock.

„Ano, a nezanechal po sobě žádnou stopu.“

„Použil rukavice, nemusíte být Sherlock Holmes, aby vás to napadlo.“

Diego si protřel oči v marné snaze skrýt slzy, které se mu draly do očí. Cítil, jak mu Sherlockova arogan-
ce a sebejistota sráží ego do nejhlubších hlubin oceánu. Jeho srdce pukalo, když slyšel tu nepříjemnou 
pravdu – není dobrý policajt.
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Sherlock protočil panenky. Vytáhl z kapsy lupu a sklonil se nad jednu z desek. Jeho tušení bylo jako vždy 
správné – na desce leželi drobná bílá zrníčka. Pro jistotu se k nim sklonil a nasál je do nozder. Kokain. „No, 
pánové, vypadá to, že jsem na něco přišel.“

O patnáct minut později již Sherlock s Focaciem seděli ve výslechové místnosti s majitelkou šátkového 
obchodu. Diego chtěl zůstat za jednosměrným zrcadlem, jelikož dále nemohl přihlížet Sherlockovi a jeho 
na kolena srážejícím dedukcím. Stařenka v barevném kroji vypadala jako nevinnost sama. Seschlé vrásčité 
ruce měla úhledně složené na klíně a úzké rty protažené ve vlídném úsměvu, kterým častovala každého po-
licistu, se kterým se setkala. Sherlock znal tyto typy drogových dealerů. Byli nejmazanější ze všech, jelikož 
v nich každý viděl přesně to, co chtěli – osobu, která by neublížila ani mouše. On však věděl, že je to pouze 
maska, pod kterou se skrývá peněz chtivý netvor, obvykle závislý na tom, co prodává.

Focacio zapnul nahrávací zařízení a Sherlock spustil: „Tak, paní Cortézová. Dostal se mi do rukou Váš pří-
pad. Musím říct, že je na první pohled velmi zapeklitý. Ale pouze na první pohled! Jakýkoliv obyčejný detek-
tiv by v tom mohl vidět nesmyslnou krádež obyčejných šátků, ale já, génius všech géniů, v tom vidím něco 
docela jiného. Předpokládám, že se nemusím představovat. A tohle,“ vytáhl z kapsy sáček kokainu, který se 
mu podařilo nasbírat v obchodě. Sherlock byl v hledání drog lepší než kdejaký hledací pes. Radši teď nebu-
deme rozebírat proč. Ani proč zmizela polovina prášku, který nasbíral, „Vám nejspíš taky nebude úplně cizí.“ 

Stařenka se chraplavě zasmála. „Já nevím, o čem Vy mluvit, mladý muž,“ odvětila chabou angličtinou.

Sherlock vstal od stolu a začal přecházet po místnosti. „Víte co?“ promluvil po chvíli, „Možná se přece jenom 
představím. Jmenuji se Sherlock Holmes. Přesně tak, ten slavný anglický detektiv. Ve jménu mého bratra 
Mycrofta Holmese jsem odhalil Váš drogový kartel v Rusku, Německu i Itálii. Na malíčku máte vytetované 
tři křížky nad sebou – patříte tedy ke gangu Křížků. Takže Vás prosím, abyste odložila tu hloupou masku a 
jednala se mnou jako závislák se závislákem. Jejda, tu poslední větu vymažte ze záznamu.“

Stařenka poznala, že tady má prohráno, a tak se zamručením sundala z hlavy paruku, pod kterou svítila 
hnědá pleš. Z paní Cortézové se vmžiku stal pan Cortéz. Podrážděně vytáhl z kapsy šatů podezřelé bílé 
ruličky a jednu si zapálil.

„To je marihuana?“ zeptal se Focacio.

„Ne, vanilková zmrzlina,“ odsekl dealer naprosto mužským hlasem.

„Jsou na to trénovaní,“ odpověděl Sherlock. Až na to, že nikdo nepoložil otázku. „Proto dokáže přesvědčivě 
mluvit jako žena i muž.“

„Nad tím jsem právě přemýšlel!“ zvolal šokovaný Focacio.

Sherlock pomalu přikývl. „Ano, proto Vám odpovídám. Než se mě zeptáte, jak jsem to dokázal, zkusím Vám 
to co nejjednodušeji vysvětlit. Vaše mozkové vlny jsou na tak nízké úrovni, že je pro mě lehké vyvodit, co 
řeknete. Stačí tak?“ Sherlock nečekal na Focaciovu odpověď a obrátil se zpět na dealera. „Takže, pane 
Cortézi, i když pochybuji, že je to Vaše pravé jméno, prodával jste ve svém obchodě drogy. Někdo Váš 
obchod vykradl, vzal všechny drogy a vy s tím jdete za policií? Tohle si většinou vyřizují gangy mezi sebou. 
Nebál jste se, že se na Váš obchod přijde?“

Dealer kývl směrem k Focaciovi, který si zrovna prohlížel poklad, který našel v nose. „Vy byste se bál?“

Sherlock toto nehodlal dále rozvíjet. Přece jen na něj zpoza jednosměrného zrcadla hleděl Diego a nechtěl 
mu vhánět slzy do očí, když zatím neměl žádné pořádné stopy. „Takže vzhledem k tomu, že jste s tím přišel 
k policii, asi nemáte tušení, kdo Vám ty drogy vzal.“

Vyfoukl kroužek těžkého dýmu. „Teď jste na to kápl.“

„Předpokládám, že ostatní okradení prodavači šátků byli taktéž drogový dealeři.“

„Jsem dealer, ale ne práskač,“ odvětil a plivl na zem.

„Dobrá, myslím, že už Vás u tohoto případu není potřeba. Focacio, co kdybyste obvinil našeho drahého pří-
tele z uchovávání, prodávání a požívání drog? Já se mezitím poohlédnu po ostatních obchodech a zkusím 
najít další důkazy.“
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Nyní se spekuluje o tom, že by jeden z nej-
lepších ruských hokejistů kvůli těmto problé-
mům neměl dostat pozvánku na letošní MS a 
olympiádu. I to se značně nelíbí v zahraničí.

„Artěmij vehementně a jednoznačně popírá 
všechna obvinění v tomto vykonstruovaném 
příběhu. Je to jasná zastrašovací taktika, kte-
rá je proti němu použita za to, že se vyjádřil k 
nedávným politickým událostem.” vyjádřilo se 
vedení New Yorku Rangers, od kterých dostal 
obviněný hráč dočasnou dovolenou a hlavně 
plnou podporu, stejně jako v celé lize i na ce-
lém světě, řekl bych.

Do NHL naskočil poměrně pozdě, ve svých 
24 letech, ale dokázal vyhrát Calder Tro-

phy pro nejlepšího nováčka ligy. Oblékal dres 
Chicaga, Columbusu a nyní i New Yorku Ran-
gers, minulou sezónu se umístil na 3. místě v 
žebříčku nejužitečnějších hokejistů zaoce-
ánské soutěže a momentálně vede bodování 
svého týmu.

Artěmij Panarin zažívá v zámoří úžasnou kari-
éru, 29 letý Rus zcela určitě patří mezi špičku 
současných hokejistů. V Americe je velmi po-
pulární nejen díky svým dovednostem a úspě-
chům, ale i kvůli svému odvážnému chování a 
kritickým názorům opřeným ku své vlasti.

 „Děláme chybu, když k současnému prezi-
dentovi vzhlížíme jako k supermanovi, je stej-
ný jako my, vlastně se dá říct, že on má sloužit 
nám. Já ho jako supermana nevnímám.” řekl 
Panarin o ruském prezidentovi v létě před 
dvěma lety. „Myslím, že Putin už nechápe, co 
je dobré a co špatné. Ale ono je to těžké, když 
jste dvacet let obklopeni lidmi, kteří vás jen 
chválí.“ zněla další z jeho ostrých vět. V led-
nu tohoto roku pak rodák z Korkina, malého 
města nedaleko Kazachstánu, vyvěsil na svůj 
instagramový profil fotografii Alexeje Naval-
ného s jeho rodinou a připsal: „Svobodu pro 
Navalného.”

Asi měsíc po zveřejnění tohoto příspěvku při-
chází z matičky Rusi “odpověď.” Panarinův 
bývalý trenér z KHL, Andrej Nazarov, si zniče-
honic vzpomíná na jakýsi incident z roku 2011, 
který nastal v lotyšské Rize po jednom pro-
hraném utkání. Panarin měl podle něj v baru 
surově zbít 18 letou dívku, která pak skončila 
na zemi. Incident prý řešila místní policie a ho-
kejistu zachránil úplatek ve výši 40 000 euro, 
v přepočtu asi milion korun českých.

Trenér, jenž přišel s tímto nijak nedokázaným 
příběhem je z minulosti známý svým útokem 
na diváky nebo hodem lahví po rozhodčích. 
Jeho slova pro ruský bulvární deník Komso-
molskaja pravda, nepotvrdili spoluhráči teh-
dejšího Panarinova týmu ani lotyšská policie, 
která o žádném podobném případu nic neví.
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PO BOKU NAVALNÉHOPO BOKU NAVALNÉHO

Prokop Konicar KVIA

Dostat se do velkého města jako je New 
York byl jeho sen.

Intagramový příspěvek s podporou pro 
Navalného.



4.Edisco – Videovýpisky

Na tomhle kanále naleznete vše! Jsou tu videa 
o fyzice, dějepisu, biologii a matematice. Vi-
dea mi přijdou dost zajímavá a hlavně se opět 
týkají učiva, které probíráme ve škole. Takže, 
pokud někdo látku z hodiny nepochopí, určitě 
je dobré se podívat sem! Možná jediné mínus 
je, že tvůrci občas ve videích funguje špatně 
mikrofon,  a tak ho někdy nejde dobře slyšet.

5.Dějiny

Jak už můžete tušit, kanál Dějiny se zabývá 
historií. U těchto videí Vás ale nedoprovází 
hlas, ale pouze text a někdy i relaxační hudba. 
Což upřímně mně moc nevyhovuje, jelikož mi 
více pomáhá si zapamatovat, když to slyším... 
Ale i tak mi videa připadají zajímavá a líbí se 
mi i ta, ve kterých se dozvíme informace na-
víc.

Je jich samozřejmě více, ale sem jsem se sna-
žila dát ty, které mě zaujaly nejvíc a aby tu 
bylo z každého něco. Můžete se také podívat 
na Youtube kanál pana profesora Rašovské-
ho, který má také pár videí. 

Dneska Vám napíšu pár za mě skvělých 
Youtube kanálů, které jsou originálně za-

loženy, a které by Vám mohly pomoct při výu-
ce v této nelehké době. 

1. Petr Curko

Tento Youtube kanál je nejspíš můj nejoblíbe-
nější! Videa se zaměřují na biologii a chemii a 
jsou skvěle vysvětlena! Cokoli, co jsme probí-
rali ve škole jsem našla i na této stránce a u 
pana Petra jde jasně vidět, že rozumí všemu, 
o čem mluví. Jeho videa jsou pro studenty od 
6. do 9. třídy, ale je i někdy fajn si zopakovat 
předešlou látku. 

2.Tomáš Chabada

Pokud vám dělá potíže matematika, určitě 
stojí za to se podívat na kanál Tomáše Chaba-
dy, který sám ví, jaké věci dělají studentům 
potíže, a proto se jim to jednoduchým a origi-
nálním způsobem snaží vysvětlit. Nyní se dost 
věnuje videím, které mají pomoct studentům 
se dostat na střední školu, ale najdete i videa 
týkající se jiných témat.

3.Perfect World

Perfect World se zaměřuje na angličtinu a pár 
videí také na němčinu, francoužštinu a špa-
nělštinu. Ve svých videích zmiňují, že dělají i 
online videokurzy. Myslím, že videa dokážou 
dost pomoct, nebo alespoň tak to bylo u mě. 
Používají metodu, která je hned jasná a sro-
zumitelná. A samotnou by mě zajímalo, jak ty 
kurzy a další jejich projekty vypadají.
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YOUTUBE KANÁLY, KTERÉ YOUTUBE KANÁLY, KTERÉ 
POMÁHAJÍ PŘI STUDIUPOMÁHAJÍ PŘI STUDIU

Klára Strejčková SA
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