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Milí čtenáři a čtenářky, 

vítám vás u nového čísla školního časopisu eMka. V tomto čísle se dozvíte 

o posledním zvonění, které proběhlo na naší škole, můžete si přečíst recenzi na 

Infinity war a seznámíte se s další historickou osobností. Po proběhlých 

přijímacích zkouškách přinášíme i rozhovory s budoucími studenty. Jak už bývá 

zvykem, součástí je i poezie nebo představení automobilu.  

Na konec bych ráda poděkovala Alici Školoudíkové z KVIA, která se stala novým 

editorem časopisu a vzala si na starost grafickou úpravu čísla. 

Jestliže chcete přispět do časopisu, pošlete článek na emko.mgo@post.cz (může 

být zveřejněno anonymně). 

Za celý tým žurnalistů Petra Adamčíková. 
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!!!SPOILER ALERT!!! 

Bacha spoilery! Čtěte na vlastní nebezpečí. 

Takže znovu, jak jsem již zmínila, budou 

tady spoilery, takže pokud jste Infinity War 

ještě neviděli, rychle to běžte změnit. :) 

Ihned po rozsvěcení plátna nás diváky čeká 

šok. Thor s Lokim bojují proti Thanosovi a 

stane se něco, co nejednoho fanouška 

přinutilo uronit až slzičku. Ihned, bez 

možnosti vydechnout, následuje záběr na 

Doctora Strange/Stephena Strange a my 

diváci se smějeme jeho vtípkům. A tím 

začíná jedna velká emocionální horská 

dráha. 

Marvel nám hlavního záporáka – Thanose 

představil již třeba ve Strážcích Galaxie 

(Guardians of the Galaxy) a mnoho z nás se 

po předešlém zklamání v podobě Thor: 

Ragnarok obávalo další postavy 

s černobílým charakterem, ale se 

zadostiučiněním musím přiznat, že je to po 

delší době velmi propracovaný antagonista 

s posláním, backstory a emocemi, které stojí 

za povšimnutí.  

Avengers, kteří se po Občanské válce 

(Captain America: Civil War) rozpadli se 

teď, nezávisle na sobě, pouští opět do boje 

se zlem, a to za pomoci jak Strážců galaxie, 

tak i obyvatel Wakandy (Black Panther). 

Doctor Strange, který stráží jeden 

z kamenů, vidí jedinou možnou světlou 

budoucnost mezi miliony možnostmi 

prohry, a tak když o tento kámen přijde, zdá 

se vše skoro marné a Thanos jde na Zem. Po 

velkém boji s Kapitánem 

Amerikou/Stevenem Rogersem, Black 

Widdow/Natashou Romanoff a dalšími, se 

oddaným fanouškům svět rozpadá v prach. 

Doslova!  

A pod titulková scéna nám také nedá ani ten 

pověstný střípek naděje na dobrý konec. 

Jistě už snad víme jen to, že se nemůžeme 

dočkat příštího roku na druhou část a 

dalšího očekávaného filmu – Captain 

Marvel, která by měla mýt dále i svou roli. 

Já osobně jsem se po Thorovi: Ragnarok a 

Black Pantherovi jen modlila, ať mě Marvel 

nezklame, a tak se vážně nestalo. Nikdo 

z nás neočekával oscarové herecké výkony, 

šlo nám hlavně o slibované vyvrcholení 

příběhu a tsunami emocí, kterou nám 

Marvel dozajista v plné míře dal. I přes 

všechny teorie kolující internetem a obavy 

skeptiků, se Marvelu povedlo nás opět silné 

překvapit a tento film vážně stál za to 

(i s tím ne úplně pozitivním koncem). 

Nemyslím si, že by film pochopili i lidi 

neznající MCU (Marvel cinematic 

universe), ale pro fanoušky je to jeden 

z highlightů letošní filmové sezóny.  

Za těch deset let čekání to vážně stálo.

  

FILMY 
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• Byl jsi u přijímaček nervózní? 
Snažil jsem se nestresovat a myslím, že mi 

to pomohlo. 

• Co samotné přijímačky? 
Oba testy byly téměř totožné. 

Na začátku jsem se zasekl, ale pak už mi to 

šlo normálně, nejvíc práce jsem podle mě 

udělal v posledních 15 minutách. 

Matika byla v pohodě – většinu těch věcí 

jsme se učili ve škole, ale v češtině byla 

spousta chytáků a o polovině těch věcí se na 

škole ani nezmínili – hodně mi pomohly 

přípravné kurzy. 

• Jak bys zhodnotil přípravné 
kurzy? 

Naučily mě toho hodně, ale bylo tam dost 

lidí, kteří měli mnohem lepší výsledky než 

já, což mě trochu deprimovalo. 

Na Matičním byly rozhodně lepší jak 

přípravné kurzy, tak přístup k přijímačkám, 

na Prigu byla zase odlehčenější nálada. 

• Jaká byla tvoje příprava? 
Začal jsem už někdy na podzim, ale těch 

posledních pár měsíců bylo strašných, čas 

jsem trávil hlavně doma nad procvičováním 

a poslední týden před přijímačkami na mě 

hodně tlačili, den před druhým testem jsem 

psal čtvrtletku z matematiky. 

Přijímačky nanečisto pro mě dopadly 

katastrofálně, a to mě demotivovalo, ale 

vytrval jsem a myslím, že by to mohlo vyjít. 

• Co tě dovedlo k tomu, že ses 
sem chtěl dostat? 

Ze začátku mamka… ale pak jsem chtěl čím 

dál tím víc já sám – dost na mě zapůsobil 

den otevřených dveří – „Mají tam rybičky“ 

(směje se). 

A taky když mi o škole vyprávěla sestra 

(učitelé, kamarádi). 

• Kdo tě chtěl naopak na 
základce? 

Hlavně kamarádi a někteří známí, ale 

přenesl jsem se přes to… 

• Co uděláš, až se sem dostaneš? 
Zahraju si biliard (směje se). 

• Vysněné povolání?  
Vědec/podnikatel/milionář.  

• Nejoblíbenější předmět? 
Tělocvik, případně dějepis. 

(Neuspěl) 
 

ROZHOVOR 
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• Byla jsi u přijímaček nervózní? 
Moc ne, snažila jsem se a myslím, že se to 

povedlo. 

• Jaké byly samotné přijímačky? 
Oba dva testy byly v podstatě stejné. I když 

první byl podle mě lehčí. 

Matika byla těžká v obou, v češtině bylo 

dost chytáků. 

Připadá mi, že jsem na konci ztratila hodně 

času, na začátku mi to šlo mnohem líp. 

• Dovedl tě k tomu někdo, nebo 
jsi chtěla sama? 

Děda hodně tlačil na pilu, ale já jsem na 

nějaké gymnázium chtěla sama, i když mám 

na základce hodně kamarádů. Nakonec 

zvítězilo MGO nad Volgogradskou. 

Slyšela jsem taky, že gymnázia víc 

podporují studenty než základky. 

• Co příprava? 
Chodila jsem na přípravné kurzy na MGO, 

měla jsem soukromé hodiny na matiku 

i češtinu. 

 

Na základce nás dost věcí na přijímačky 

učili, ale ne tak podrobně. 

• Co říkáš na den otevřených 
dveří? 

Na MGO jsem byla téměř všude, nejvíc mě 

zaujala chemie a tělocvik. 

Na Volgogradské zase hudební výchova, 

angličtina a chemie. 

Dny otevřených dveří na mě hodně 

zapůsobily, lepší byl ten na MGO, navíc na 

Volgogradské tam někdo převrhl baňku a 

nevypadalo to zrovna bezpečně. (směje se) 

• Vysněné povolání?  
Doktorka. 

• Nejoblíbenější předmět?  
Tělocvik, angličtina.  

(Uspěla) 

ř

• Jaké byly přijímačky?  
Celkem lehké, rozhodně víc, než jsem 

očekával. 

• Měl jsi strach, působil na 
tebe tlak?  

Trochu při matematice, čeština byla 

rozhodně lehčí. 

• Jaký na tobě zanechali dojem 
profesoři?  

 Jsou velice příjemní a hodní. Z kurzů mám 

zkušenost, že učivo uměli dobře vysvětlit. 

• Jaké máš pocity z gymnázia? 
 Hodně dobrý, byl jsem příjemně 

překvapený. 

• Jak ses na přijímačkách 
umístil?    

Byl jsem 3. na Wichterleho gymnáziu a 

19. na MGO. 

• Tak to gratuluji! A už ses 
rozhodl, kam půjdeš?  

Stále se ještě rozhoduji, je to přeci jen 

volba, která ovlivní následujících osm let. 

 

(Uspěl)
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Dodge Viper je sportovní automobil 

vyráběný divizí Dodge firmy Chrysler LLC. 

Navržen byl Tomem Galem a řadíme ho 

s jeho obřím desetiválcem pod kapotou do 

třídy supersport. Se jménem Viper přišel 

Bob Lutz jako odkaz na AC Cobru. Český 

význam slova „cobra” je (poněkud 

překvapivě) „kobra” a „viper“ znamená 

v překladu zmije. Lutz si tento název ale 

musel prosadit navzdory vůli 

představenstva Chrysleru, které zamýšlelo 

obnovení značky Challenger, která má 

u Dodge slavnou historii. Lutz byl však 

úspěšný a možná díky němu máme Viper 

i Challenger.  

Viper je kousavý rváč jako Cobra a jeho 

první koncept byl navržen roku 1989, 

sériově se začal vyrábět až o 3 roky později, 

tedy v roce 1992. 

Jeho výroba byla rozdělena do 2 generací, 

pod které řadíme několik modelů. Poté byla 

jeho výroba bohužel ukončena. 

První generace (1992-2002) s označením 

SR měla 2 fáze. První fázi v letech 1992-

1995 a druhou v letech 1996-2002. Ve 2. 

fázi přišlo s vylepšením podvozku také 

kupé, označené Viper GTS, a právě tahle 

fáze se prodávala v Evropě pod označením 

Chrysler Viper. Pod tuto generaci tedy 

řadíme modely RT/10 (roadster) a GTS 

(uzavřené coupé). 

Druhá generace (2003-2010) podstoupila 

velkou změnu co se týče vzhledu. Nový 

SRT-10 měl o poznání ostřejší tvary, stal se 

z něj kabriolet a motor s výkonem 500 HP 

se zvětšil. Později byla představena edice 

Mamba, již bylo vyrobeno pouze 200 kusů. 

Měla černý exteriér i interiér. Do druhé 

generace se řadí modely STR-10 ACR a 

STR Final Edition. 

V červenci roku 2017 oznámil Fiat Chrysler 

ukončení výroby Dodge Vipera a výroba 

byla doopravdy ukončena 31. srpna 2017. 

Dodge oznámil, že tomuto automobilu 

údajně zlomil vaz nezájem zákazníků, ale 

nebylo tomu tak. Dodge Viper byl 

automobil, který se obvykle prodával po 

stovkách kusů ročně a výrobce nikdy 

nečekal ani nedoufal v to, že tento 

supersport bude nakonec prodávat do světa 

po tisících. Důvodem pro jeho konec nebyla 

ani relativně vysoká normovaná spotřeba či 

emise. Zásadním problémem pro přežití 

Vipera totiž bylo, že podle amerického 

nařízení musela mít všechna auta od roku 

2018 hlavové airbagy. A protože Viper byl 

v podstatě pořád stejný a měl pořád stejně 

malou kabinu, v interiéru se na hlavové 

airbagy prostě nenašlo místo
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Dne 20.4.2018 proběhlo na naší škole 

Poslední zvonění. Plné kasičky, 

pomalované tváře, zábavné kostýmy, 

kofola, brownies, všechno bylo, jak má 

být. Nejvíc nás určitě potěšilo zářivé 

sluníčko, díky kterému se celá akce 

mohla konat na vyhřátém hřišti. 

O zábavu se bravurně postaraly 

maturitní ročníky, přičemž Oktáva B se 

nápaditě vystrojila za postavy 

z Harryho Pottera. Celé dopoledne jsme 

mohli strávit na dekách, povídáním si 

s přáteli osvěženi nanuky. Dokonce se 

na nás přišli podívat i někteří absolventi 

gymnázia. Myslím, že mluvím za 

všechny, když řeknu, že nás opouští 

spousta skvělých studentů, spolužáků a 

přátel, kteří nám budou chybět a 

přejeme jim hodně úspěchů v životě. 

Hlavní hvězdou dne byl však 

bezpochyby pan profesor Dresler a jeho 

nový míček.  

 

 

 

  

UDÁLOST 
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ěch Psík, SPTB 

Na lavičce v obchoďáku 

natrefil na pár Rusáků, 

zatvářil se vyděšeně - 

vypadali otráveně 

Siréna houká, 

sanitka jede, 

o zbraně chemické 

válka se vede 

To se musí vyšetřit, 

na důkazech nešetřit, 

Kdo chtěl vraždit? To je šok! 

Byl to Vilém NoviČok! 

Asi šéfy nazlobili, 

že je takhle otrávili, 

to se asi divili, 

když to oba přežili! 

Šeptá si to celý vesmír, 

tyhle plyny, to se nesmí, 

vždyť i bez nich šlo to klidně, 

i když ten čaj chutnal divně 

Asi chtěli mať Rus podvést, 

musíme zdroj jedu nalézt 

Není čas na voloviny, 

jed byl z jejich domoviny! 

Jak kyanid s kusem chleba, 

Teď však stopy zamést třeba, 

"Volej Miloše, mám plán!" 

tak velí strašný Rusů pán 

"V Evropě zas hrozí krize, 

musíš jít do televize! 

Na srazu sis nadrobil, 

řekni, žes to vyrobil!" 

Miloš pravdu nepopírá, 

o církev se neopírá! 

Ta schytala pěkný podraz, 

on šel radši chlastat na sraz 

Peroutkův článek stále hledá, 

novičok se sehnat nedá, 

nikdo neprotestoval, 

vždyť se u nás testoval! 

Svatá pravda! Kreml chválí, 

vyšetřovatel se vzdálí, 

Anglie o jedu lže, 

Rusko se s tím nemaže 

Jejda! Podle tajných služeb 

šlo jen o plnění tužeb, 

Vypověděl do puntíku 

to, co psali na Sputniku 

Lihová výpověď, 

to je mi důkaz, 

další jen na Zemi 

zvrácený úkaz 

Co na tom sejde, 

kolik kdo pil, 

Rusko ne země, 

Rusko je styl! 

Sergeji, Sergeji! 

V Kremlu tě nechtějí! 

Neopovaž se pípnout, 

když Rusko tě chce Skripnou

POEZIE 
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Sulejman I. Nádherný nebo též Süleyman 

Kanuni (Zákonodárce) byl desátý sultán 

Osmanské říše. Narodil se v roce 1495 

a vládl od 1520 až do své smrti roku 1566. 

Narodil se v Trapezuntu (Trabzon) 

v dnešním Turecku jako syn sultána Selima 

I. a jeho konkubíny Ajše Hafsy Sultan. 

V sedmi letech byl poslán za studii 

do Konstantinopole (Istanbul), intenzivně 

studoval přírodní vědy, historii, literaturu, 

teologii a vojenskou taktiku. Již v 17 letech 

mu byla přidělena správa osmanských 

provincií v Malé Asii a na Krymu. Byl 

poslán jako místodržící do Manisy (západ 

Turecka), kam si s sebou přivedl i dvě své 

ženy. Osmanským sultánem se stal po smrti 

svého otce. Jeho otec vedl úspěšnou 

vojenskou politiku, rozšířil území říše 

o Kurdistán, Alžír, Sýrii a Egypt, přesunul 

sídlo chalífy (nejvyšší duchovní autorita 

islámu) do Istanbulu. 

Svou vládu započal dobytím Bělehradu. 

V roce 1526 zvítězil v bitvě u Moháče, 

v jejímž důsledku na útěku v bažinách 

zemřel i dvacetiletý český král Ludvík 

Jagellonský. Osmanské vojsko obsadilo 

posléze celé Uhry a zastavilo se až u Vídně. 

Během roku 1541 získal Budínský ejálet 

(oblast v Podunají, centrum v Budíně), 

Sedmihradsko dobyl v roce 1562. Krymští 

Tataři jako Sulejmanovi spojenci podnikali 

nájezdy do Ruska, Polska a Ukrajiny, unesli 

tak statisíce lidí a prodali je do otroctví. 

Takhle se stala Roxelana sultánovou 

nejoblíbenější konkubínou a matkou jeho 

syna a nástupce Selima. 

Sulejman nevedl vojenské nájezdy jenom 

do Evropy, po šestiměsíčním obléhání 

připojil k říši ostrov Rhodos. Bojoval se 

šíitskou Persií a dobyl území dnešního Iráku 

V Osmanské říši platila šaría (islámské 

náboženské právo), avšak ta nepokrývala 

všechny problémy. Sulejman kodifikoval 

trestní právo, pozemkovou držbu i daňový 

systém. Shromáždil soudní rozhodnutí 

z doby všech předchozích sultánů, z nich 

vybral ta nejspravedlivější 

a nejjednoznačnější a na jejich základně 

sestavil komplexní zákoník. Zaručil práva 

a ochranu menšinám, dokonce i židům. 

Ačkoliv měl sultán obrovský harém, měl 

pouze pár svých oblíbenkyň a později žil 

s Roxelanou téměř v monogamii. Roxalena 

byla zvaná jako Hürrem (radostiplná) či 

Haseki (Milá srdci), pocházela z území 

dnešní Ukrajiny a vypracovala se 

z nevýznamné konkubíny až 

na nejmocnější ženu v Osmanské říši. Měla 

vliv na Sulejmanova rozhodnutí (přispěla 

k rozkolu mezi ním a jeho nejstarším synem 

Mustafou, který byl na rozkaz sultána 

popraven), z její iniciativy byla postavena 

řada mešit, lázní i náboženských škol. 

Dosadila na trůn svého syna Selima. 

Sulejman I. zemřel při obléhání uherské 

pevnosti Szigetvár. Byl to vskutku 

významný panovník, vytvořil z Osmanské 

říše nejmocnější stát tehdejší doby a jeho 

zákoník se používal 300 let. Dbal rovněž na 

rozvoj školství a kultury, měl rád filosofii 

a poezii, dokonce psal i básně (zamilovaná 

psaní Hürrem). Byl námětem mnoha děl, 

v Turecku o něm vznikl seriál, u nás 

vysílaný pod názvem Velkolepé století. 

Jeho nástupce, princ Selim, byl znám jako 

Selim II. 

Opilý.

HISTORIE 
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Jakožto mikrobiolog jsem byl pověřen odhadem kvality půdy na exoplanetě obíhající troj 

hvězdný systém. Rutinní práci přerušil výbuch hlavice gravimetrického analyzátoru, na který 

brzy zareagoval i můj teleporter, jež mě včas přemístil do dostatečné vzdálenosti od místa 

incidentu. Na obloze však nesvítily dvě nejbližší hvězdy Algol Aa1 a Aa2, nýbrž pouze jedna, 

která je překonávala svou velikostí i jasem. Po chvíli zmatení jsem si začínal uvědomovat svou 

situaci. Teleporter umístěný na levé stráně mého skafandru, který již pár minut opravovali 

nepříliš hluční nanoboti, mě nepřemístil pouze v čase, ale i v prostoru, na základě čehož byl 

přetížen. I přes tuto podivnou událost jsem pokračoval podél jakési prohlubeniny naplněné 

vodou. Po pár desítkách metrů jsem pociťoval únavu pravděpodobně způsobenou zdejším 

složením atmosféry postrádající přídavné energetické složky, což mi také potvrdila červeně 

blikající kontrolka. Několik dalších minut jsem se pomalým tempem blížil k nedaleké oblasti 

poseté organickými strukturami ohýbanými větrem. Oblek stále nebyl schopen stabilizace a 

zdejší prostředí mi ztěžovalo postup krajinou. Hledání pomoci jsem ukončil na kraji porostlé 

oblasti, kde jsem se opřel o kmen jedné z rostlin. Stín tohoto prostředí redukoval množství 

nezvykle agresivního světla, což alespoň částečně urychlilo proces regenerace skafandru. 

Po chvíli jsem zaregistroval pohyb křoví, které se nacházelo pár metrů přede mnou. Brzy jsem 

spatřil tvora vycházejícího zpoza vysoké trávy. K mému překvapení se jednalo o již dávno 

vyhynulého obratlovce, pravděpodobně o srnce. Hlasitý zvuk ohlásil funkčnost zařízení a 

na monitoru se začal generovat text s podrobným výpisem lokace. 



12.665,625 hvězdného času 

Virgův supercluster – Místní skupina galaxií – Mléčná dráha (SBc) – rameno Orionu 

– Sluneční soustava – Země - 50°14' 12.1933929" N     17°34' 56.3905334" E 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Planeta, která lidstvu tisíce let poskytovala útočiště, se při této cestě stala mou největší 

překážkou. 
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!!!SPOILERY!!! 

A je to tu. Další finále další série s dalším 

velmi “napínavým“ dějem je u konce. 

Záměrně se opakuji stejně jako schéma 

The Walking Dead. Co se vlastně stalo? 

Carlova smrt Ricka velmi zasáhla, stal se 

z něj v jistém směru chladnokrevný 

psychopat a v dalším zase větší tvrďas. Už 

nikoho nešetří, tvoří nepřátelům falešnou 

naději, a nakonec je zabije (viz Saviors, 

kteří utekli z Hilltopu a Rick s Morganem je 

později objevili). Vůbec to není ten Rick 

Grimes, který jel do Atlanty na koni. Carl 

po své smrti nechal několik dopisů 

věnovaných různým lidem včetně Negana. 

Carl si představoval budoucnost, ve které 

všechny kolonie včetně Saviors žijí 

v harmonii, dokonce si Negana představuje, 

jak s Rickem griluje. Rick i Negan se to 

dozví, ale naopak se ještě víc nenávidí, Rick 

touží po jeho smrti a Negan zase po 

vyhlazení celé jejich kolonie. 

Když už je řeč o vyhlazování, Simon (hraje 

Steven Ogg) také hraje velkou roli. Tento 

lehce nervní člověk se pár slovy nechal 

vytočit tak, že vyhladil ne jednu, ale rovnou 

dvě kolonie. Jednou z nich byla záhadná 

Oceanside, kde zabil všechny muže a děti 

starší 15 let, o které jsme toho moc nevěděli, 

teď víme, že za to může on. Tou druhou byli 

podivní lidé ze skládky v čele s Jadis. Negan 

o těchto činech nevěděl, ale když se tak 

stalo, Simon už chystal převrat, aby obsadil 

Svatyni. Měl s Neganem pěstní souboji 1v1 

o to, kdo bude vést lidi. Negan vyhrál, a tak 

končí Simonova dějová linka. Trošku to ale 

ukazuje, že Negan je lidštější, než se může 

zdát. 

Nakonec tady máme pár slov o Eugenovi. 

Eugene nastoupil do Neganových služeb 

jako výrobce kulek, Negan si ho oblíbil a 

věřil mu. Eugene nechal několik sérií věřit 

fanoušky, že opravdu Ricka zradil a stala se 

z něj jedna z Neganových pravých rukou. 

Nikomu nic neřekl, bylo to pro něj těžké, 

když operoval na nepřátelském území, kde 

se jej pokoušeli zabít Rickovi lidi. Zbabělý 

Eugene asi není tak zbabělý, jak se zdá. 

Záměrně všechny kulky sabotoval, že při 

závěrečném přepadení Ricka Neganovým 

mužům zbraně vybouchly v ruce a Rick 

vyhrál. 

Z nějakého nepochopitelného důvodu Rick 

Negana ušetřil a vzal ho jako vězně. Po tom 

všem, co provedl ho nechal žít. A to kvůli 

Carlovému přání. Toto se ale nelíbí vdově 

Magiie a Darylovi. Něco na konci dílu 

plánují, nejspíš zase nějaké fake drama. 

Z Walking Dead se stala dojná kráva, kde 

ze začátku producenti slibovali 6 sérií a teď 

hovoří o nějakých 12 nebo 13. Vždy se totiž 

objeví nový záporák a nové born-to-die 

postavy. I přesto, jak je to již podle mě 

špatné a nudné, to stále spoustu lidí zajímá, 

jak to skončí, a to je oč tu 

běží…sledovanost. 

  

SERIÁLY 
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www.knihydobrovsky.cz 

ř

Autor: Becky Albertalli 

Žánr: young adult  

Nakladatelství: Yoli 

Creekwood je menší americké městečko, a 

tak se není čemu divit, že když si Simon 

Spiers přizná, že je gay, hned se s tím 

netouží svěřit světu. Ale když si náhodou 

začne psát s anonymním Bluem, který také 

chodí na tamější školu, trochu se to zamotá. 

Simonovu konverzaci s Bluem si totiž 

vyfotí Martin, školní komik, který začne 

Simona vydírat. Chce po něm, aby mu 

Simon dohodil svou kamarádku Abby, 

kterou však Martin tímto způsobem ani za 

mák nezajímá. 

Vztah mezi Simonem a Bluem se vyvíjí 

dobře, stále však pouze přes e-mail a 

anonymně. Simon stále jen teoretizuje, kdo 

by mohl Blue ve skutečnosti být, a když mu 

Blue napíše, že odhalil Simonovu totožnost, 

vypadá to na konec. K tomu se ještě přidává 

Martin, který v záchvatu vzteku na internet 

dál přiznání o Simonově sexuální orientaci. 

A když se Simon rozhádá s Leou, svou 

nejlepší kamarádkou, už to je jen horší. Po 

pár dnech bez kontaktu s Bluem to vypadá, 

že je mezi nimi už konec, nebo ne? 

Tak tohle je vážně oddechové čtení. Není to 

nic, nad čím by se mělo celé dny přemýšlet 

a hledat nějaký hlubší význam, ale své 

kouzlo knížka dozajista má. Myslím, že 

každý puberťák se do Simony situace 

alespoň trochu dokáže vcítit. Za chvíli by do 

kin měl přijít snímek Já, Simon (Love, 

Simon), jehož předlouhou je právě tato 

knížka, a tak jsem si ji podruhé přečetla. 

U tohohle se podle rozhodně každý alespoň 

trochu pobaví a já jsem se u konečného 

odhalení a šťastného konce usmívala jako 

měsíček na hnoji, bylo to prostě až příliš 

roztomile napsáno. Doporučuji komukoliv, 

kdo by si chtěl spatřit odpoledne něčím 

zajímavým ke čtení. 
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Kdysi dávno v předaleké galaxii se bude 

odehrávat další příběh, tentokrát se ale 

nebude jednat o prequel či sequel navazující 

na originální triologii. Hlavním hrdinou 

bude Han Solo a celý film bude věnován 

jemu a jeho dobrodružstvím, než se 

seznámil s Lukem Skywalkerem. 

Můžeme se těšit na vysvětlení příběhu 

Hana, jak se stal takovým, jakým ho známe 

ze SW Epizody IV., co všechno se mu 

přihodilo, jak se dostal ke své legendární 

lodi Millenium Falcon a jak se celkově 

proslavil jako pašerák. Samozřejmě ve 

filmu nebude chybět ani nejlepší přítel 

Chwebacka a obchodní partner Lando. 

A teď si pojďme rozebrat trailer. Han 

v traileru působí dost přátelsky, idealisticky 

a otevřeně. Není si moc podobný ve 

srovnání s originální trilogií, ale prý se 

máme těšit na vývoj charakteru, který nám 

nakonec našeho pravého Hana ukáže. 

Můžeme si také všimnout jedné zásadní 

změny, a tou je, že roli hlavního hrdiny si 

už nezahraje Harrison Ford, nýbrž nový 

herec Alden Ehrenreich. Nenechte se 

odradit, musíme mu dát šanci. Dále se nám 

ukáže loď Millenium Falcon, která vypadá 

zcela nově, neošuntěle a Hanovi ještě 

nepatří. To, jak se k ní dostal nám bude také 

vysvětleno. Chewbacka k Hanovi nepatřil 

odjakživa, je mu 190 v tomto filmu a 

Hanovi 19. Události, které vedly ke zkřížení 

jejich cest se nám zde také ukáží. Vypadá 

to, že příběh bude zahrnovat přepadení 

vlaku patřícímu impériu. Poskládá se zde 

tým pašeráků, podvodníků, a ne úplně 

legitimních lidí. Vyskytne se zde např. 

Emillia Clark, kterou můžete znát z Game 

of Thrones, Hanův “učitel“ Beckett, různí 

vesmírní gangsteři a mnoho dalších jistě 

zajímavých postav. 

Solo: Star Wars Story dorazí do kin 

28. května, takže, pokud jste fanoušek Star 

Wars ságy a nechcete si nic nechat 

uniknout, určitě běžte a zhlédněte 
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