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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

  vítám vás v prvním čísle nového kalendářního roku. Chtěla bych vám popřát, abyste 
ho prožili ve zdraví, klidu a pohodě, protože po roce 2020 si to určitě zasloužíme všich-
ni. Vybavuji si, jak jsme se s kamarádkami z Francie přesně před rokem podivovaly 
nad novým virem v Číně, a vůbec nepomyslely na to, že by mohl ovlivnit i naše životy. 
O rok později to vypadá, jak to vypadá, celý svět se nám otočil vzhůru nohama a my 
si na to můžeme jen postupně zvykat. Je neskutečné, že koronavirus opravdu zasáhl 
skoro do všech aspektů našich životů, proto se mu v tomto čísle budeme více věnovat.
 Podíváme se na současnou situaci v Bělorusku, společně zhodnotíme v součas-
né době smysl známkování a nahlédneme na vzorové dny během distanční vý-
uky. Ale neměli bychom se jen strachovat a pouze věnovat učení. Relaxovat je pro 
lidi zdravé, proto si můžete přečíst tip na novou knížku, o sportovní aféře či žebří-
ček nejlepších počítačových her z minulého roku a ty nejočekávanější pro rok letošní. 
 Jaké to je se stát se náhle superhvězdou? Zeptejte se zpěvačky Olivia Rodrigo, o 
které píšeme. Pro zvednutí nálady si můžete připravit výtečné mrkvové hranol-
ky. Pokud ve vás právě probíhá vnitřní boj, karate je cesta, jak ho umírnit, o jeho 
základech se můžete dále dočíst. Máme i reportáž z pandemic-friendly výletu do 
Štramberka. V neposlední řadě si pak připomeneme výročí upálení Jana Palacha.

Za celý redakční tým vám přeji příjemné čtení a hezké zimní dny.

Valentýna Kovšanová 2.A



JAN PALACH

3 Adéla Káňová 3.A

Jan Palach, jméno, které je známé nejen 
všem občanům České a Slovenské repub-
liky, jako velká osobnost v boji proti to-
talitnímu režimu. Osobnost, která se stala 
symbolem nesouhlasu s komunistickým 
systémem. 16. leden je dnem, kdy si při-
pomínáme jeho nejvyšší oběť, kterou vy-
jádřil odpor proti událostem v šedesátých 
letech 20. století. 
Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Pra-
ze do rodiny cukráře ze středočeské ves-
nice Všetaty, kde také prožil své dětství. 
Roku 1962 zasáhla jeho otce smrt, což 
Janem velmi otřáslo, jelikož byl otec jeho 
velkým vzorem. O rok později nastoupil 
na gymnázium v Mělníku, kde se již začal 
vyvíjet jeho zájem o historii. Po maturitě 
se hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde však nebyl přijat. Začal tedy 
studovat ekonomii, která ho ale neuchváti-
la natolik, aby na se na Filozofickou fakultu 
nepokusil dostat podruhé. Tento sen se mu 
vyplnil a roku 1968 nastoupil jako student 
druhého ročníku v oboru dějepis a politická 
ekonomie. Během studií měl možnost vy-
cestovat do SSSR v rámci letní studentské 
brigády, což byl pro něj osudový zážitek, 
který v něm vyvolal kritický pohled na so-
cialistický systém.
V srpnu 1968 zažil stejně jako většina oby-
vatel ČSSR šok. Okupace vojsk Varšavské 
smlouvy v něm vybudila ještě vetší zájem 
o politiku a po nástupu na FF UK se zapojil 
do studentských spolků a diskuzí, nesou-
hlasícími s okupací. Ještě vetší zaskočení 
ale přišlo, když v listopadu 1968 proběhlo 
zasedání Ústředního výboru Komunistické 
strany Československa, kde byl odhlaso-
ván souhlas pro dočasnou přítomnost so-
větských vojsk na našem území a okupace 
byla definována jako nezbytná pomoc. Po 
těchto událostech se jeho postoj ke ko-
munistickému systému razantně změnil a 
začínal ho vnímat jako systém, ovládaný 

lidmi, kteří vedou zemi do záhuby. V doku-
mentu Poselství Jana Palacha uvedla jeho 
pedagožka Jana Machová, že při jejich po-
sledním rozhovoru v prosinci 1968 řekl, že 
si lidé v Československu nedovedou před-
stavit, jak to v Rusku vypadá. Lidé se tam 
bojí myslet, otázka ‚‚Proč? “ je pro ně zaká-
zána. Tvrdil, že naši občané se musí rychle 
probudit, jelikož toto budou chtít nastolit 
také u nás.
Ve spise Veřejné bezpečnosti se později 
nalezl dopis napsaný Janem Palachem 7. 
ledna 1968, adresovaný Lubomírovi Holeč-
kovi, jednomu z hlavních členů protestují-
cích spolků, ve kterém vyzýval studenty, 
aby obsadili rozhlas a vysílali výzvu k ná-
rodní stávce. Zpětné vazby se mu ale ne-
dostalo. Rozhodl se tedy pro razantní in-
dividuální protest. Dne 16. ledna 1969 se 
na Václavském náměstí Jan Palach zapálil. 
Hořící běžel několik metrů, než se ho poku-
sil uhasit výhybkář. Následně byl odvezen 
do nemocnice v Legerově ulici. Ve svém 
posledním dopise napsal, že se skupina 
dobrovolníků, do které on sám patří, roz-
hodla vyjádřit svůj protest s cílem probudit 
lid této země a jsou odhodláni se pro tuto 
věc upálit. Na konci dopisu se nazval první 
pochodní.
17. ledna 1969 vznikl rozhovor těžce po-
páleného Palacha s psychiatričkou Kmu-
níčkovou, ve kterém sdělil důvod upálení: 
‚‚Na protest proti všemu, co se tady děje. 
Proti nesvobodě slova a tisku.“
19. ledna 1969 Jan Palach umírá. Jeho po-
slední slova zaznamenala rovněž MUDr. 
Kmuníčková v jejich rozhovoru: „Člověk 
musí bojovat proti tomu zlu, na který prá-
vě stačí.“ Na 20. výročí jeho upálení, roku 
1989, proběhly protesty nazývané jako Pa-
lachův týden, během kterých bylo zatčeno 
přes 1400 lidí, včetně vůdčí osobnosti čes-
kého disentu Václava Havla. Tyto události 
téhož roku vyústily v sametovou revoluci.

51. Výročí upálení



Adéla Káňová 3.A

POLITICKÁ
SITUACE
V BĚLORUSKU

4 Johanka Fabiánová SPTB

Co se vůbec v Bělorusku poslední dobou 
děje?
Už od 31. května 2020 v Bělorusku probíhá 
série veřejných demonstrací a stávek, z dů-
vodu nesouhlasu občanů s už šestým funkč-
ním období prezidenta Vladimíra Lukašenka. 
Ten byl znovuzvolen demokratickými volbami 
v roce 2020. Pro Lukašenka hlasovalo 80 % 
občanů, pro jeho opoziční kandidátku,  Avjat-
lanu Cichanouskou, hlasovalo pouhých 11 %. 
Výsledek voleb byl však zpochybněn všemi 
opozičními kandidáty, větším množstvím států 
a také Evropskou unií. Samotná Cichanouská 
odmítla akceptovat výsledek a prohlásila se 
za vítězku voleb. Výsledky voleb však vůbec 
neodpovídaly nezávislým exit pollům (výzkum, 
kdy jsou dotazováni voliči, vycházející přímo z 
volících místností). 

Jak probíhají protesty, čeho chtějí protes-
tující docílit?
Protesty začaly 31. 5. 2020 v hlavním městě 
Minsk. Demonstrující hlavně požadují demi-
si Lukašenka, vypsaní nových svobodných 
voleb, konec policejního násilí a propuštění 
všech politických vězňů. Během protestů bylo 
zatčeno zhruba 7 000 lidí, 300 bylo raněno, 
5 zemřelo a desítky dalších jsou pohřešova-
ní. Spousta protestujících z různých věkových 
kategorií popsalo pro BBC způsoby, kterými 
byli „mučeni“. Uvedli, že byli surově mláceni, 
zatýkali všechny. Zatčení byli nuceni stát na 
dvorku celou noc, poté leželi ve špíně, zatím-
co do nich policisté kopali. Zadržovací centra 
se staly mučícím vězením.

Lukašenko v rozhovoru s Reuters zmínil:
„Úplně nevím, co to znamená být diktátor. Na 
jednu stranu jsem na sebe dokonce hrdý, že 
jsem poslední a jediný evropský diktátor. Na 
světě už žádní jiní nejsou. Říkám si, vy [novi-
náři Reuters] jste si přišli a vidíte živého diktá-
tora. Kde jinde byste ho viděli? Na tom něco 
je. Říká se, že i špatná reklama je reklama.“

Sacharovova cena
22. 10. 2020 udělil Evropský parlament bělo-
ruské opozici Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení. Evropští poslanci tímto vyjádřili obdiv 
protestujícím. Po předávání ocenění předseda 
Europarlamentu David Sassoli vyjádřil podpo-
ru oponentům a odsoudil násilí na protestují-
cích, spojené se zatýkáním a vyzval k otevře-
nému dialogu k zemi.

Konání MS v hokeji v Bělorusku?
V roce 2021 by se mělo MS v hokeji konat v 
Bělorusku a Lotyšsku. To se ale dnes, 18. 2., 
změnilo. Sobotní prohlášení automobilky Ško-
da nejspíš pohnulo ledy, přidala se k nim totiž 
i firma NIVEA a společnost na výrobu motoro-
vých olejů Liqui Moly, když s lítostí oznámili, 
že MS letos nebudou sponzorovat, pokud se 
bude konat v Bělorusku. Prezident IIHF (In-
ternational ice hockey federation) René Fasel 
uvedl, že se jedná spíše o politický tlak než o 
situaci se sponzory. Sám Fasel však čelil kon-
troverznímu obvinění, kdy se s prezidentem 
Lukašenkem přivítal vřelým obětím. Spousta 
lidí tento krok označila jako lhostejnost vůči 
porušování lidských práv v Bělorusku. Ke 
dnešnímu dni ještě stále není rozhodnuto, kde 
se MS bude konat. Je již však jisté, že v Bělo-
rusku to nebude.

Můj názor na celou situaci?
A nakonec tedy přidám svůj názor na tuto si-
tuaci, hlavně tedy kauzu, ohledně konání MS. 
Spousta lidí může říct, že sport a politika by 
se neměla míchat. Bohužel samotný Lukašen-
ko pronesl, že politika a sport je pro něj totéž. 
Mně osobně nepřijde správné, aby se takto 
celosvětově známá událost konala v zemi, 
která stále porušuje lidská práva a vězní lidi 
za projevení vlastních názorů. Hokejový turnaj 
budou v televizi nejspíše sledovat statisíce lidí 
z různých koutů světa, jeho konání v Bělorus-
ku a představa, že by se celý svět tvářil, že se 
vlastně nic neděje, přitom jsou stále stovky lidí 
vězněni a také nezvěstní, by mi přišlo napros-
to nehumánní.



ZNÁMKY

5 Viktorie Lukešová 1.A

Začátkem října se vše začalo postupně uza-
vírat a i když to v mnoha chvílích vypadalo 
nadějně, i nyní se většina z nás učí z domu. 
V této situaci máme snad všichni moře času. 
Pojďme se proto společně zamyslet nad 
známkami distanční výuky.

Dle mého názoru distanční výuka ani zdaleka 
nenahrazuje prezenční výuku. Také si myslím, 
že výkonnost distanční výuky není založena 
na počtu online hodin, protože nikdo ani nic 
vám nemůže zaručit pozornost studentů. Jen-
že co s tím? Co s tím, když se někteří studenti 
pouze přihlásí do hodiny, u toho dále vyspávají 
a učitel mluví a vysvětluje jen tak do prázdna?

Každý z nás má jiný způsob přípravy na online 
hodiny. Někdo stresuje před každou z nich a 
poctivě vyplňuje a odevzdává všechny úkoly, 
kterých rozhodně není málo. Je zde však drti-
vá většina těch, kteří hledají výsledky testů a 
správné odpovědi úkolů na internetu nebo v 
učebních materiálech. Nenapadlo pak někoho 
z těch poctivějších, jak je tahle situace nespra-
vedlivá a proč by se vlastně měl připravovat, 
když může dostat stejnou známku jen s menší 
námahou? Je to každého věc, jestli se rozhod-
ne si z ročníku, kterým si právě prochází, něco 
odnést, nebo ne. Ale nezapomínejme, že se 
všechno učíme z nějakého důvodu a některé 
vědomosti nepotřebujeme jen na test, ale také 
do budoucna.

Jelikož distanční výuka není jednoduchá pro 
nikoho z nás, vláda doporučila školám znám-
kovat slovně. To přidá učitelům ještě více prá-
ce, než měli doposud. Budou se pravděpo-
dobně muset podívat na každého jednotlivého 
žáka, na jeho známky z prací v hodinách a 
známky testů. 

Nejsložitější to však podle mě budou mít uči-
telé v době, kdy se žáci vrátí zpět do škol. Po-
kud jste jedním z těch lenivějších, zamyslete 
se nad tím, jestli je lepší pracovat teď, když 
máte na to klid, a nebo se po nástupu do školy 
stresovat návalem testů a nového učiva, které 
například navazuje na to dříve probírané. Za-
myslete se, jestli chcete připravit trápení učite-
lům a hlavně sobě.

DISTANČNÍ VÝUKY



(NE)SMYSL ZNÁMEK
V TOMTO POLOLETÍ

6 Adéla Hmurová KVIA

Poslední měsíce ve škole nejsou takové, na 
jaké jsme byli dosud zvyklí. Všichni se mo-
mentálně učíme z domova, což pro nás stu-
denty a také učitele není úplně jednoduché. 
Pro mě i pro ostatní studenty je velmi těžké se 
na školu v této době soustředit a mít motivaci 
se vzdělávat. 
Většinou se ani nemůžu přinutit vstát  z poste-
le, natož dávat pozor na výklad učitele. Myslím 
si, že naše výmluvy typu “nejede mi mikrofon”, 
“sekáte se mi” a “mám špatné připojení” učite-
lé stejně dávno prokoukli, takže nám nezbývá 
nic jiného, než dávat pozor a přinutit se k ak-
tivnímu studiu.
Distanční výuka probíhá na každé škole úplně 
jinak. Většina mých kamarádů si stěžuje, že 
mají  povinností tolik, že celý den prosedí u 
online hodin a psaní úkolů. Naše škola má z 
tohoto pohledu výuku zorganizovanou dobře, 
učitelé jsou ohleduplní a učení nám zadávají 
tak akorát. I když se snažím škole věnovat co 
nejvíce času, návrat do školy mě celkem děsí, 
jelikož ne každé učivo je mi jasné a po návra-
tu do školy se k němu už vracet nebudeme, 
nebo se na něj bude navazovat. Proto si mys-
lím, že návrat do školy pro nás bude obtížný. 
Žádná online výuka nemůže nahradit osobní 
kontakty, kamarádské vztahy, které si myslím, 
že jsou zejména ve studentském životě velmi 
důležité.
Otázkou ale je, zda by se měla naše práce 
hodnotit jako v předchozích letech, nebo by 
se mělo přiklonit ke slovnímu hodnocení? Jak 
už jsem říkala, při dálkové výuce, která pro-
bíhá na každé škole jinak a za naprosto od-
lišných podmínek v domácnostech studentů, 
je dle mého názoru jakékoliv hodnocení zcela 
neobjektivní a také dostatečně nevypovídají-
cí o znalostech studentů. Nehodnotit studenty 
však není možné, a tak by podle mého názo-
ru mělo být slovní hodnocení prioritou. Slovní 
hodnocení také doporučilo ministerstvo škol-
ství, zejména kvůli studenům z nepodnětného 
prostředí.

Naše škola zvolila možnost hodnocení znám-
kou, a myslím si, že takto ohodnotit studenta 
je pro učitele v této době také velmi obtížené, 
jelikož jak už jsem uvedla výše, jsou výsledky 
studentů ovlivněny mnoha faktory. Proto dou-
fám, že se co nejdříve vrátíme do školy a opět 
najedeme do starých kolejí.



7

Michala Pondělíčková KVIA

Každý z nás má doma jiné prostředky k učení, 
tudíž každý prožívá distanční výuku jinak. Ně-
kdo může mít třeba pomalý internet, někdo má 
doma starý počítač, zkrátka někdo to má v této 
době obtížnější. Já mám doma naštěstí rychlý 
internet, takže technické problémy moc nemí-
vám.
V první chvíli, když jsem se v březnu dozvěděla, 
že se kvůli epidemii covidu zavírají školy a my 
se budeme učit z domova, měla jsem radost. 
Výhodné se mi zdálo, že nebudu muset ráno 
tak brzy vstávat, chystat si svačinu a spěchat 
na trolejbus. Z nového rozvrhu jsem zjistila, že 
máme o dost méně hodin než normálně. Přišlo 
mi fajn, že se budu méně učit a budu mít více 
času na ostatní aktivity (bohužel se všechno v 
brzké době zavřelo, takže ani má oblíbená atle-
tika se nesměla a ani nyní nesmí konat).
Později jsem navíc zjistila, že je o hodně těžší 
dálkově studovat než denně chodit do školy. Ve 
škole, když něco nechápu, tak mi s tím pomů-
že učitel, ale takto je ta komunikace o hodně 
složitější. Pro mě jsou tyto školní léta už dost 
důležitá, protože nás všichni pomalu ale jistě 
připravují na maturitu. Proto bych byla ráda, 
aby se školy co nejdříve otevřely. Sice to bude 
náročné si znova navyknout na školní režim, 
ale je to lepší než pokračovat v distanční výu-
ce. Nemyslela jsem si, že karanténa potrvá tak 
dlouho a po čase mi začali chybět spolužáci a 
také osobní kontakt s učiteli.
Již dávno vím, že učit se z domova a sama, je 
velmi obtížné. Spoustu informací si musím vy-
hledávat a dostudovat sama, a to je někdy dost 
těžké. Naštěstí máme ve třídě dobrý kolektiv, 
pomáháme si navzájem a za to jsem velice 
ráda. 

MOJE DISTANČNÍ VÝUKA

Karolína Navrátilová SXA

Distanční výuka, no co si budeme říkat, všichni to 
teď prožíváme a nejspíše se shodneme, když řeknu, 
že to není žádná sláva. Vlastně se každý den podo-
bá kolotoči: vstanu, zapnu počítač, zmáčknu tlačítko 
“připojit se“, pomůžu s obědem, zase máma chce 
pomoc s nádobím (většinou se ironicky zaraduju), 
dále dělám úkoly, kterých není zrovna málo, a jdu 
spát. Nechci si tady stěžovat, protože vím, že roz-
hodně nejsem sama. Napíšu kamarádce, jak moc 
mě štvou sourozenci a jak nestíhám odevzdat ma-
tematiku a hned máme témata na psaní na večer.
Musím se vám přiznat, jediným únikem pryč z toho-
to denního chaosu je pro mě hudba. Myslím, že to 
může být dokonce nějaká náhrada například ruchu 
ve třídě. Já si neumím představit nějakou činnost již 
bez písniček v mobilu, který mám poblíž.  Když se 
připravuji třeba na test, tak volím právě písničky, kte-
ré mě motivují, naopak při nějaké zdlouhavé činnos-
ti, což může být právě mytí nádobí, si do sluchátek 
pouštím písničky pohodové, jak by asi mnoho z vás 
řeklo: songy na vibování.
Pořád jsou i věci, které vám pomohou zlepšit si den. 
Například vyrazit si na procházku po okolí... a je to 
skvělý pocit. Za sportovce musím říct, že běhání 
může být také způsob odreagování se od učení. My-
slím, že někdy může být i škola něčím záživná, tak 
třeba zrovna zítra nebo za tři dny, to je vlastně jed-
no, vás překvapí nějaká maličkost, která vám zlepší 
den. Já jsem si už dokonce udělala takový seznam 
věcí, které jsem se naučila, nebo mi udělaly radost v 
průběhu karantény. Mezi nejlepší patří tyto: vylepšila 
jsem si určitě vztah s rodiči, protože předtím zkrátka 
nebyl čas, dále jsem si udělala pořádek v hlavě a 
přišla na spoustu věcí, které mě naplňují a to třeba 
malování si něčeho na papír u výkladu z online ho-
diny. A co se týče nějakého pozastavení nad sebe 
samou, tak myslím, že mnoho z nás propadlo ně-
jakému zdravějšímu životnímu stylu a cvičení. Tak 
doufám, že v průběhu čtení jste si vzpomněli ales-
poň na jednu pozitivní věc na učení z domu.



JAK TRÁVÍM VOLNÝ ČAS 
V SOUČASNÉM PŘÍSNÉM 

REŽIMU

Nastala doba, kterou nikdo nečekal, a ta se aktuálně týká všech. I nás žáků, kteří to teď nemáme 
dvakrát jednoduché. Z velké části se o náš den stará distanční výuka, ve které se pár hodin 
učíme a potom děláme a posíláme úkoly. A jak trávíme svůj volný čas? To nikomu z nás nedělá 
problém, jelikož se na něj těšíme hned, když vstaneme. Každý ho trávíme jinak a já některé tipy, 
jak trávím svůj volný čas, sem napíšu a kdo ví... třeba i někoho inspiruju... :)

1. Nejčastěji si volám s kamarády, kteří mi ihned vykouzlí úsměv na tváři a pomůžou, když mi 
není zrovna do smíchu. Navíc si navzájem poradíme, pokud nechápeme nějaké učivo do školy.

2. Dalším mým velkým koníčkem je čtení knížek. Měla jsem to štěstí, že ještě před zn-
ovu uzavřením knihoven jsem si půjčila nové, a tak se nemusím bát, že bych už nemě-
la nic ke čtení. Já hlavně potřebuju ke čtení klid (který je jen málokdy), abych se mohla 
ponořit do děje. Když se mi to povede, už se od knihy neodtrhnu a musím ji dočíst. 

3. Pokud si chci na chvíli odpočinout, přisunu si k židli stojan a maluju. Nikdy jsem si 
nemyslela, že by mě to bavilo, ale i tak jsem to zkusila a opak byl pravdou. Pustím si pod-
cast a maluju do té doby, než se setmí. Každopádně je dobré občas zkoušet nové věci!

4. Miluju hudbu a každý den se jí dost věnuju, a to hraním na housle, na ukulele, zpěvem 
a vytvářením tanečních choreografií. Někdy mi ale stačí samotný poslech hudby, který mě  
vždy uklidní, nebo mi naopak dodá energii.

5. Jsem ráda, pokud můžu trávit volný čas s rodinou, když si říkáme novinky, které se 
nám staly, smějeme se (to je v téhle době to nejdůležitější) a společně hrajeme stolní hry. Ne-
jvětší radost si vzájemně uděláme, když zavoláme prarodičům nebo jiným známým, pokud se 
s nimi zrovna nemůžeme vidět.

6. Když není úplně špatné počasí, je zdravé chodit ven. Nejlepší je jít třeba s kamarádem, 
nebo pokud máme toho čtyřnohého, tak ho zajít vyvenčit. A ještě teď v tomhle počasí, které 
nemusí vydržet moc dlouho, tak vyrazit na lyže nebo třeba jen na takovou venkovní koulovačku. 

7. A abych nezapomněla, samozřejmě se jako všichni ostatní dívám ve volném čase na 
seriály a filmy. (Možná někdy až moc...:) )

Musíme plnit své povinnosti, ale není dobré se přetěžovat, takže jednou za čas si odpočinout a 
dělat, co nás baví, vůbec nevadí, právě naopak!

8 Klára Strejčíková SA



medová
kuchyně

9       Elen Dreislerová PB

Dobrý den,
jsme zase v kuchyni a dnes vám dám recept na mrkvové hranolky. Tento recept je velmi jednoduchý. A 
protože je to jednoduchý recept, který mě zaujal v mé kuchařce, tak jsem si pro vás připravila ještě jeden 
recept z medové kuchyně

Mrkvové hranolky

Ingredience:

8 mrkví

1 polévková lžíce medu

2 polévkové lžíce zakysané 
smetany

1 kostka bujonu

100g anglické slaniny na kos-
tičky

Sůl a pepř

Oloupejte všechny mrkve a nakrájejte je na hranolky, dále připravte vývar z 1 bujonové kostky 
a 30 cl vroucí vody.

Na pánvi nechte zpěnit slaninu. Přidejte mrkev, sůl a pepř a do půlky zalijte připraveným výva-
rem. Přidejte med a dobře zamíchejte. Nechte dusit 20 až 30 minut (mně to trvalo i 35 minut), 
dokud mrkev nezměkne. Přidejte smetanu a nechte vařit ještě 5 minut za stálého míchání.



medová kuchyně

Chléb s kozím sýrem a medem

Ingredience:

1 plátek světlého chleba

1 váleček kozího sýra

Máslo

Med

Druhý recept jsem dělala moc rychle, a tak se mi nepodařilo ho fotograficky zdokumentovat. Přesto ale, 
věřím, že si ho užijete.

Předehřejte troubu na 200 stupňů. Plátek výborného světlého chleba namažte máslem. Rozložte 
na něj několik plátků kozího sýra. Chléb se sýrem vložte na 8 až 10 minut do předehřáté trouby. 

Opatrně ho vyjměte z trouby a na kozí sýr nalijte plnou lžičku dobrého medu. Vraťte zpět do trou-
by na 4 až 6 minut.

Doufám, že jste si užili tyto snad inspirativní recepty a na shledanou u dalšího vaření

10       Elen Dreislerová PB



PÁR INFORMACÍ O MÉM OBLÍBENÉM KARATE

11 Kryštof Kandalík PB

Protože jsem před pár lety podlehl tomuto ja-
ponskému bojovému umění, chtěl bych jej 
představit i vám.

Karate má mnoho stylů. Mezi nejznámější 
patří: Shito-ryu, Goju-ryu, 
Wado-ryu, Shorin-ryu, Budókan a potom styl 
Shotokan-ryu, kterému se věnuji já.

Shotokan je zaměřen na techniky a výbuš-
nou sílu a patří mezi tvrdé styly karate. V 
překladu znamená Dům vlnících se borovic. 
Vyvíjel se z různých bojových umění a za-
vedl jej Gichin Funakoshi se svým synem 
Gigo Funakoshi. Škola tohoto stylu je obvykle 
rozdělena do tří částí: kihon, kata, kumite.
Kihon jsou základní techniky, ze kterých 
se skládá kata i kumite. Je prováděn buď 
na místě nebo v pohybu a techniky se 
provádí buď jednotlivě nebo v kombinacích.
Kata je sestava, při které bojovník simuluje 
zápas s jedním nebo více imaginárními pro-
tivníky. Před zavedením kumite to byl jediný 
způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, 
přechodů mezi postoji, samotné chůze v 
postoji a procvičení technik. Každá kata má 
přesně daný obsah, délku i fázování. Začíná 
i končí úklonou, až na výjimky obsahuje dvě 
kiai (výkřiky) a začíná obrannou technikou. 
V shotokan je každá technika prováděna s 
ikken hisacu (potenciálním smrtícím úder-
em). V tomto stylu se cvičí 27 kata. Od jed-
nodušších pro nižší úrovně technické vyspělo-
sti až po ty velice náročné, mistrovské. Mezi 
mé nejoblíbenější patří Bassai-dai, Empi, Jion
Na kata používáme kimona, která jsou z pevně-
jšího materiálu, kdy rychlé techniky jde i slyšet.

Kumite znamená zápas. Trénuje se v něm boj 
proti protivníkovi, ve kterém se používají tech-
niky naučené z kihonu nebo kata. Začáteční-
ci se učí kumite nejprve prostřednictvím 
jednoduchých kombinací několika úderů na 
hlavu (džódan) nebo tělo (čúdan). Učí se 
obrana, bloky, úskoky, důležitá je rychlost a 
správné načasování. Na kumite používáme 
chrániče zubů, rukou, holení a nártů. Opro-
ti kata, zde používáme kimona, která jsou 
z velice lehkých a dobře prodyšných ma-
teriálů, tak aby co nejméně bránily pohybu.
K rozlišení technické zdatnosti se, jako v mno-
ha bojových umění, využívají barevné obi 
(pásy). Shotokan využívá systém Kyu (žák), 
Dan (mistr). Máme 9 kyu a 10 danů. Přičemž 
9. kyu je nejnižší a 10. dan nejvyšší. Já jsem 
nyní držitelem 7. kyu, což je oranžový pás.
Vzhledem k tomu, že v této době se nedá 
trénovat v dódžó, snažíme se stále zdokon-
alovat alespoň on-line tréninkem. Karate má 
výhodu v tom, že k němu nepotřebujete ex-
tra speciální prostředí, stačí při troše dobré 
vůli i pokoj. Důležité je jen chtít něco dělat.

Snad jsem vám svůj svět trochu přiblížil 
a třeba vás karate zaujme jako mě.

Zdroj: Karate, František Šebej
 karatetrenink.cz
 Wikipedie



VÝLET NA ŠTRAMBERK

12 Václav Šindelář PB

I když současná doba stále příliš nepřeje ces-
tování, na malý soukromý výlet se vydat můžete 
i tak. Nebo Vám tento článek může sloužit jako 
inspirace pro lepší časy. Na leden vám doporuču-
ji výlet na Štramberk. Z Ostravy se na Štramberk 
dostanete autem cca za 1 hodinu. Ale já (jako 
vlakový fanoušek) doporučuji cestu vlakem. 
Z Ostravy dojedete vlakem do Studénky, kde 
přestoupíte na motorový vlak do Štramberku. 
Cesta vlakem je delší než ta autem, ale rozhod-
ně stojí za to. Prohlídky památek a exkurze jsou 
sice zakázané, kvůli pandemii Covidu 19, i tak 
to ale v zimní atmosféře bude stát za to. Nádraží 
je od náměstí ve Štramberku vzdálené asi 1 ki-
lometr.
Jako první doporučuji si udělat procházku k jes-
kyni Šipka. Věděli jste, že zde v roce 1880 byla 
nalezena čelist neandrtálského dítěte? Také zde 
můžete vidět pravěkou kuchyni (tzn. menší jes-
kyni, která k tomuto účelu sloužila). Je odsud 
také nádherný výhled na Trúbu.
Procházka může dál pokračovat přes Národní 
sad, kde by vás mohli zaujmout sochy a pom-
níky slavných českých osobností. Narazíte zde 
celkem na sedm soch, které zobrazují Bohu-
míra Jaroňka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smet-
anu, Františka Palackého, Aloise Jiráska, Jana 
Žižky z Trocnova a Tomáše Garrigue Masaryka. 
Netřeba dodávat, že i odtud lze zhlédnout mno-
ho krásných výhledů do okolní krajiny.
Od Národního sadu a jeskyně Šipky se vydejte 
malebnými uličkami na náměstí. Trúba je od 
náměstí vzdálená ani ne 500 metrů, počítat však 
musíte se stoupáním po schodech. Věděli jste, 
že Štramberská trúba jsou pozůstatky hradu? 
Zachována zůstala pouze věž, ze které si užijete 
krásné výhledy na krajinu. A věděli jste, že do 
věže musíte vyšlapat 159 schodů? To ale jen v 
případě, že budou zrušena nařízení v souvislosti 
s nemocí Covid 19.                                                                                                                  
V turistické sezóně doporučuji navštívit také 
minizoo Aqua Terra, která je na náměstí. Naj-
dete zde spoustu zajímavých zvířat – agamy, pi-
raně, krajty, karety, korálovce, korálovku, sklíp-
kany, štíry a mnoho dalších. Průvodce a majitel 
v jedné osobě vám ke každému zvířeti

řekne alespoň jednu zajímavost. A silné povahy 
si mohou dokonce i některé ze zvířat nakrmit.
Na náměstí se taktéž nachází výrobna štram-
berských uší. Štramberské uši mají název po-
dle toho, že ve 12. století vtrhli na naše území 
Mongolové a svým nepřátelům podle pověs-
ti uřezávali uši. V roce 1241 se Mongolové 
utábořili nedaleko města Štramberk. Během 
bouře místní lidé prokopali hráz rybníka a tábor 
vytopili. Ve váčku pak našli lidské uši, které Mon-
golové utínali křesťanům. Podle tohoto příběhu 
se začali péct perníky ve tvaru uší. V pekárně 
U Káči si lze objednat exkurzi a upéct si vlastní 
štramberské uši. Vůně perníku se line po celém 
náměstí i do dalekého okolí.
Na náměstí toho najdeme daleko více - na-
chází se zde muzeum Zdeňka Buriana, 
známého malíře, který ilustroval hlavně knížky 
o pravěkých tvorech, ale i o indiánech a mnoho 
dalších knížek. V muzeu je i informační centrum, 
které můžete navštívit, chcete-li si koupit nějaký 
suvenýr na památku, nebo si zakoupit pohledni-
ci, turistickou známu, nálepku, nebo úplně něco 
jiného.
Kousek dál od náměstí se nachází barokní stav-
ba – kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bar-
toloměje. Byl postaven v letech 1721-1723. V 
roce 2017 proběhla celková rekonstrukce koste-
la. Kostel je od roku 1988 zapsán do Ústředního 
seznamu kulturních památek v České republice 
a je součástí městské památkové zóny.  

A to zdaleka není vše, co na tomto místě můžete 
nalézt :) .
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Rok 2020 byl opravdu velmi specifický. Celá si-
tuace okolo pandemie koronaviru způsobila, že 
jsme všichni byli doma, a pro nás hráče to zna-
menalo, že jsme měli na hraní více času. A o 
nové hry rozhodně nouze nebyla. Dočkali jsme 
se mnoha titulů, od těch úplně nejmenších až po 
velké AAA hry. Nicméně ty největší pecky byly 
loni exkluzivity na PlayStation, a to je důvod, proč 
většinu z nich v mém žebříčku nenajdete. Play-
Station 4 jsem nikdy nevlastnil a PlayStation 5 už 
sice doma mám, ale zatím doháním spíše star-
ší resty. Final Fantasy VII a The Last of Us Part 
2 mě teprve čekají. Stejně tak je můj žebříček 
ovlivněn žánry, které hraji, a tak se v něm na-
chází poměrně dost strategií. Nezapomněl jsem 
však ani na několik zajímavých indie her, které 
rozhodně stojí za pozornost. Tolik tedy k upozor-
něním a nyní se můžeme pustit do mých top 10 
her loňského roku.

10 – Yes, Your Grace
Jedna z mých očekávaných indie her loňského 
roku. Vyšla už v březnu, nakonec jsem se k ní do-
stal až na začátku prosince, kdy přibyla do Game 
Passu a musím říct, že rozhodně nezklamala. 
Stanete se v ní králem a musíte rozhodovat o 
osudech svých poddaných i vaší rodiny. Musíte 
se ale starat také o to, jestli máte dostatek peněz 
a zásob, což není vůbec jednoduché. Během hry 
budete činit zásadní rozhodnutí, které vás možná 
dovedou k výčitkám svědomí, že jste měli volit 
jinak. Hra je stylizovaná do pěkného pixelartu a 
hlavně ji doprovází parádní soundtrack od polské 
skupiny Merkfolk.

9 – Crusader Kings 3
Druhý díl Crusader Kings byl mezi hráči strategic-
kých her od Paradoxu velmi populární a není tedy 
divu, že Crusader Kings 3 byla velice očekávaná 
hra. O to lepší pak je, že prakticky všechna oče-
kávání splnila. Přišla s přívětivějším uživatelským 
rozhraním, lepší vizuální stránkou a už teď hra 
nabízí spoustu obsahu. Pro nováčky, kteří žádnou 
grand strategii nehráli, je tohle poměrně dobrý za-
čátek. Hra vám všechno poměrně dobrý začátek. 
Hra vám všechno poměrně dobře vysvětlí a hlav-
ně, jak už je u této série zvykem, můžete ji hrát 
klidně jako role-play. Já jen doufám, že se vývojá-
ři poučili a nebudou vydávat tolik placených DLC 
jako u druhého dílu. Zatím do hry přibyl zdarma 
editor postav, který byl u předchůdce placený, tak-
že to vypadá nadějně.

8 – Not for Broadcast
Skvělá a velice originální indie hra, která vyšla 
už v lednu loňského roku. V Not for Broadcast se 
stanete zaměstnancem televizní stanice a budete 
se starat o střih, cenzuru, přepínaní kamer a mno-
ho dalších věcí. Co je na tom nejzajímavější, že 
všechny zpravodajství a ostatní pořady jsou nato-
čené s reálnými lidmi. Připadáte si tak, jako byste 
sledovali skutečné televizní vysílání. Gameplay 
je poměrně jednoduchý, ale velmi zábavný. Nej-
lepší je však na hře humor, který ani po několika 
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hodinách hraní neomrzí. Momentálně je k dispo-
zici první epizoda a potom dvě speciální epizody. 
Plnohodnotná druhá epizoda vyjde na začátku 
letošního roku.

 

7 – Mafia: Definitive Edition
Hra, na kterou se těšili snad všichni čeští fanouš-
ci. Nutno říct, že vývojáři z Hangar 13 měli na 
starost těžký úkol. Převést do moderní podoby 
dnes již prakticky legendární klasiku z roku 2002. 
A protože jsem si první Mafii poprvé zahrál tepr-
ve těsně předtím, než jsem se pustil do remaku, 
musím říct, že se mi moderní předělávka líbila 
mnohem víc prakticky ve všech ohledech. Pří-
běh je propracovanější, grafika je samozřejmě 
na úplně jiné úrovni a zároveň si hra drží tem-
po od začátku do konce, nenutí vás přejíždět z 
jednoho konce města na druhý. To mi v původní 
hře poměrně vadilo, neboť šlo z mého pohledu o 
zbytečné natahování herní doby. K tomu všemu 
Mafia nabízí velmi kvalitní český dabing, což je 
dnes u her vyloženě rarita.

6 – Resident Evil 3 (Remake)
Moje prakticky nejočekávanější hra loňského roku. 
Sérii Resident Evil jsem si zamiloval a po skvělém 
remaku druhého dílu jsem se těšil na to, co ten-
tokrát Capcom předvede. Možná už tady ale vězí 
jeden z problémů a je to jeden z důvodů, proč hra 
není na vyšších příčkách mého žebříčku. Na titulu 
totiž pracovala hned 4 studia, což podle mě bylo 
spíš kontraproduktivní. V remaku je oproti originálu 
vystřiženo až příliš mnoho obsahu, některé pasá-
že jsou zbytečně moc akční, chybí puzzly a Ne-
mesis se zjevuje prakticky jen v nascriptovaných 
scénách. Ale i přes tyto chyby mě hra neskutečně 
bavila. Jde totiž o krátký, ale velmi intenzivní záži-
tek, který si rádi zopakujete. Důkazem může být 
to, že jsem RE3 dohrál celkem sedmkrát a získal 
všechny dostupné achievementy. Na kvalitu dru-
hého dílu sice hra nedosahuje, ale za mě i tak jde o 
velmi povedený titul, který nabízí naprosto skvělou 
grafiku a zábavnou hratelnost.

5 – XCOM: Chimera Squad
Velké překvapení loňského roku. V době, kdy 
všichni fanoušci tahových strategií čekali na Gears 
Tactics, z kterých se nakonec paradoxně vyklu-
balo (alespoň pro mě) zklamání roku, se z ničeho 
nic vytasili Firaxis s novou hrou ze série XCOM. 
Ano, šlo pouze o spin-off, ale ve prospěch tohoto 
poměrně experimentálního titulu hrála velmi agre-
sivní cenovka, která první týdny činila pouhých 10 
eur. Právě kvůli ní jsem byl k samotné hře nejprve 
poměrně skeptický, ale jak moc jsem se nakonec 
mýlil… Nové mechaniky zafungovaly na jedničku a 
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vdechly tomuto žánru nový dech. Stejně tak se 
mi líbilo, že agenti byli předem daní a měli svůj 
vlastní charakter, což samozřejmě není pro tuto 
sérii typické. Mise byly sice kratší, ale velmi zá-
bavné, a navíc mi vůbec nepřišly repetitivní. Co 
této hře z počátku hodně ubíralo, byly bugy, ale 
ty se během několika týdnů podařilo vývojářům 
opravit. XCOM: Chimera Squad tak můžu jenom 
doporučit a už se moc těším, až Firaxis předve-
dou plnohodnotný třetí díl, na kterém bezpochy-
by pracují.

4 – Desperados 3
Série, která mě sice úplně minula, ale k této hře 
jsem se dostal především díky Shadow Tactics: 
Blades of the Shogun, což je předchozí počin od 
vývojářů z Mimimi Games. Desperados 3 může 
na první pohled působit jako reskin této hry, ale 
je mnohem víc než to. Nabízí pěknou grafiku, 
propracovanější mechaniky a na takovou hru i 
skvělý dabing a zajímavý příběh. A ačkoli nejsem 
fanoušek dlouhých her, u Desperados 3 jsem ne-
litoval jediné strávené minuty. V každé misi je ne-
skutečné množství možností, jak se k cíli dostat. 
Můžete se kolem jednoho ze strážných proplížit, 
tiše ho zabít anebo prostě rozpoutat peklo a začít 
střílet po všech nepřátelích, které vidíte (ačkoli to 
bych moc nedoporučoval…). Pro fanoušky žán-
ru real-time taktických strategií je Desperados 3 
povinností.

3 – Othercide
Jedna z mých nejočekávanějších her loňského 
roku, kterou jsem bedlivě sledoval prakticky od 
jejího oznámení. Roguelite tahová strategie, už 
jen tato zvláštní kombinace žánrů je sama o sobě 
přitažlivá. Asi nejvíc vás ale zaujme velmi unikátní 
artstyle. Hra používá pouze tři barvy: bílou, černou 
a červenou. Ani bitvy nejsou úplně klasické, jak je 
známe z XCOMu. Hra totiž používá časovou osu 
a hodně tak záleží na naplánování vašich útoků 
(některé se totiž spustí až po nějaké době). Tak-
tických možností je tedy opravdu hodně a u bitev 
se zkrátka budete bavit. Bezpochyby nejlepší částí 
jsou však souboje s bossy. Každý takový souboj je 
opravdu náročný a hlavně při něm vždy hraje ab-
solutně perfektní hudba. Soundtrack této hry bych 
se nebál označit za vůbec ten nejlepší z těch, které 
jsem letos slyšel.

2 – Ghost of Tsushima
PlayStation exkluzivita, ke které jsem se dostal 
až na konci minulého roku, neboť jsem PS4 ni-
kdy nevlastnil a mohl jsem si ji tak zahrát až na 
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PlayStationu 5. Už od prvních trailerů mi však 
bylo jasné, že tohle je hra pro mě. Taky jste 
vždycky chtěli Assassin’s Creed z Japonska? 
Tak Ghost of Tsushima tomu má velmi blízko. 
Vžijete se do role jednoho z posledních samura-
jů na ostrově Tsushima jménem Jin Sakai. Mon-
golové vtrhli na ostrov a Jin se je společně se 
svými spojenci pochopitelně snaží zastavit. Hra 
nabízí nádhernou vizuální stránku a občas díky 
ní sklouznete k tomu, že jen tak prozkoumáváte 
svět. I Tsushima má skvělý soundtrack, ale těmi 
hlavními taháky jsou určitě příběh a hratelnost. 
Ve hře sice plníte hlavní i vedlejší úkoly, ale nutno 
říct, že ty vedlejší kvalitou nijak nezaostávají a 
často vytvoří samostatné příběhové oblouky. Jak 
se rozhodnete tento titul hrát, to je jen na vás. 
Můžete zvolit stealth přístup podobný zmiňova-
nému Assassin’s Creed anebo zkrátka naběhne-
te na nepřátelský tábor. A soubojový systém je 
zde opravdu povedený, máte několik druhů úto-
ků, můžete se bránit, uskakovat a do toho střídat 
různé postoje, přičemž každý je efektivní na jiný 
druh nepřátel. Boj vás tak bude bavit i v pozdější 
fázi hry. Přesto se Tsuhima stane po nějaké době 
poměrně repetitivní, ale to je bohužel nedostatek 
prakticky všech open world her. A proto si my-
slím, že i tak si druhé místo na tomto žebříčku 
naprosto zaslouží.

1 – Ori and the Will of the Wisps
Ano. Tím, že jsem nehrál většinu největších AAA 
her loňského roku, dostala se na první místo tato 
hra od menšího týmu Moon Studios, který už od 
svého založení v roce 2010 pracuje pouze na dál-
ku přes internet. První díl Oriho, který vyšel v roce 
2015, se stal u hráčů velmi oblíbeným, na pokračo-
vání jsme si ale museli počkat 5 let. Stálo to však 
za to, druhý díl vylepšil prakticky všechno, co šlo. 
Vizuální stránka této hry je naprosto nádherná a 
prakticky nemá konkurenci. Krásně dokazuje, že 
se vývojáři nemusí pokoušet o fotorealistickou gra-
fiku, aby udělali na hráče dojem. Stejně nádherný 
je pak soundtrack, který je opět ještě o něco lepší 
než v případě prvního dílu. A to samé se dá říct o 
hratelnosti. V druhém díle totiž Ori získá výrazně 
více schopností a skákání je tak hned o něco zá-
bavnější. Svět je pestrý a najdete v něm spoustu 
druhů nepřátel. Nezaostává pak ani příběh, který 
je sice velmi jednoduchý, ale skvěle podaný. Cel-
kově tak jde o nezapomenutelný zážitek a tato hra 
si naprosto zaslouží první místo v mém žebříčku.
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Loňský rok byl z mého pohledu velmi silný a v 
roce 2021 tomu nebude jinak. Her, na které se 
těším, je opravdu hodně, a ani tato top 10 nepo-
krývá všechny mé očekávané tituly. Následující 
hry, které v mém žebříčku naleznete, jsou tak ti-
tuly, na které se těším zdaleka nejvíc a rozhodně 
stojí za to je sledovat. Bylo poměrně těžké určit 
pořadí, během psaní článku jsem ho musel něko-
likrát měnit, ale myslím, že finální podoba oprav-
du odpovídá. Na úvod bych však rád zmínil hry, 
které se do žebříčku nedostaly, ale také stojí za 
pozornost. Těmi jsou The Medium, Hood: Outla-
ws and Legends, Evil West, Darkest Dungeon 
II, Biomutant, Gran Turismo 7 a Senua‘s Saga: 
Hellblade 2, ačkoli poslední jmenovaná hra ješ-
tě nemá stanovený ani rok vydání, ale je docela 
dobře možné, že už letos vyjde.

10. Weird West
Hra, o které ještě ani moc informací nevíme. Zají-
mám se o ni ale především z toho důvodu, že za 
ní stojí studio WolfEye, které vytvořil zakladatel 
a bývalý šéf Arkane Raphael Colapinto spolu s 
několika dalšími kolegy. Na další immersive sim 
od těchto tvůrců se tak opravdu těším. Zaujme 
určitě především netradičním pohledem z ptačí 
perspektivy a zajímavým zasazením.

9. Sherlock Holmes: Chapter One
Detektivní hry mám moc rád a je skvělé, že stu-
dio Frogwares na sérii Sherlocka nezanevřelo. 
Zatím posledního dílu z této dlouholeté série, 
který nesl podtitul The Devil‘s Daughter, jsme 
se dočkali v roce 2016. V roce 2019 pak vývo-

jáři vydali hru The Sinking City, která však sbírala 
spíš jen lehce nadprůměrné známky. V této nové 
hře ze světa Sherlocka se podíváme na úplný za-
čátek. Sherlock, tehdy ještě mladý detektiv bez 
větších zkušeností a bez pomocníka Watsona, od-
pluje na svůj rodný ostrov. Zemřela totiž jeho mat-
ka a právě její smrt je případ, který chce Sherlock 
především vyřešit. Nebude však zdaleka jediný a 
všechny případy opět půjdou řešit různými způso-
by, nebude chybět dedukční systém a tentokrát 
bychom se měli dočkat i trochu otevřenějšího svě-
ta. Ani tentokrát nebudeme sami, po našem boku 
bude stát nějaký jiný Jon, o kterém však zatím nic 
nevíme.

8. Humankind
Ještě před pár týdny by se tato hra v mém žebříčku 
neobjevila, protože jsem ji považoval za klon Civili-
zace, nedávné demo mě ale přesvědčilo o opaku. 
Humankind nabízí pěknou grafiku, propracované 
souboje a velmi povedený systém míšení různých 
národů. Po dlouhé době tak můžu říct, že Civiliza-
ce má pořádnou konkurenci.
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7. 12 Minutes
Na tuto hru se těším od doby, co jsem ji popr-
vé spatřil na konferenci Microsoftu na E3 2019. 
Téma časové smyčky mám velmi rád a věřím, 
že v této hře by mohlo fungovat opravdu dobře. 
Máme tu manželský pár, přičemž muž se dozví, 
že jeho žena je těhotná, to už ale přijíždí policis-
ta, který ženu obviní z vraždy a v návalu vzteku ji 
následně zabije. Zde smyčka končí a jede se od-
znova. Ultimátní cíl je pochopitelně změnit činy, 
které muž udělá, tak aby zachránil svou manžel-
ku. Celou hru vidíme z pohledu ptačí perspekti-
va, což je samo o sobě unikátní, navíc ale nabízí 
opravdu hvězdné obsazení hlavních rolí. Ostatně 
posuďte sami, muže dabuje James McAvoy, jeho 
manželku Daisy Ridley a policistu Willem Dafoe.

6. Kena: Bridge of Spirits
Hra poprvé představená na červnové akci Future 
of Gaming, která okouzlila snad všechny diváky. 
Akční adventura, z níž jsme stále neviděli příliš 
mnoho gameplay záběrů, ale i z toho mála, které 
už představené bylo, mě Kena velmi zaujala. Stu-
dio Ember Lab bylo do oznámení Keny prakticky 
neznámé a přesto mě grafickou stránkou této hry 
naprosto učarovali. Moc se těším, jak tento titul 
nakonec dopadne.

5. Ratchet & Clank: Rift Apart
Reboot z roku 2016 jsem si opravdu užil a pokra-
čování s podtitulem Rift Apart zatím vypadá hodně 
slibně. Krásná grafika a především skvělé využití 
rychlého SSD, které zatím žádná jiná hra takto ne-
ukázala. Ve své podstatě tedy jde také o technolo-
gické demo, ale to bych vůbec nebral jako nějakou 
urážku. I technologické demo může být velmi zá-
bavnou hrou, to už jasně dokázal titul Astro‘s Play-
room z loňského roku. A ve vývojáře z Insomniac 
Games mám plnou důvěru.

4. God of War: Ragnarök
Bezpochyby moje nejočekávanější first-party Play-
Station exkluzivita. God of War z roku 2018 jsem 
si poprvé zahrál loni v listopadu a ze hry jsem byl 
naprosto nadšený. Málokterý titul se může chlu-
bit takto emotivním příběhem, skvělou grafikou 
a perfektní hratelností. Od pokračování tak mám 
samozřejmě velká očekávání. Předpokládám, že 
zde neuvidíme žádné drastické změny. Přece jen, 
málokdo asi čekal, že Sony Santa Monica přijde 
s dalším dílem už 3 roky po vydání rebootu. Ale 
rozhodně se nebudu zlobit, pokud půjde jen o více 
toho samého. Poněkud vtipné je, že hra ještě nemá 
oficiální podtitul a název Ragnarök si fanoušci od-
vodili z prvního teaseru. Bylo by tak velice zvláštní, 
kdybychom nakonec zjistili, že tento titul ponese 
jiný název.
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3. Returnal
Přiznám se, že jsem žádný titul od finského stu-
dia Housemarque nehrál. Zato naprosto miluju 
hry od jejich krajanů z Remedy a nutno říct, že 
Returnal mi velmi připomíná Control, který byl 
pro mě jednou z nejlepších her roku 2019. Opět 
tu máme motiv časové smyčky. Žena je uvězně-
na na neznámé planetě a pokaždé, když zemře, 
je sice oživena, ale celá planeta se po každé její 
smrti mění. Opět velmi zajímavý námět, který 
doplňuje na první pohled zábavná hratelnost a 
povedený vizuál. Do této hry tak vkládám velké 
naděje.

2. Deathloop
Pro někoho reskin Dishonored, pro mě hra z říše 
snů. Studio Arkane svůj rukopis nezapře a ano, 
jejich nová hra si z Dishonored bere opravdu 
hodně. Je to však špatně? I v této hře je ústřed-
ním motivem časová smyčka. Muž jménem Colt 
je uvězněn na ostrově, ze kterého není úniku. Po 
odbytí půlnoci totiž den končí a celý se opakuje. 
Na ostrově tak neustále probíhá velká párty, je-
jíž cílem je znovu a znovu zabíjet Colta. Ten se 
pochopitelně chce z ostrova dostat pryč. Jediná 
možnost, jak to udělat, je zabít v jeden jediný den 
8 určených cílů. To se samozřejmě nepovede 
hned, protože čas hraje proti vám. Budete muset 

hrát znovu a znovu, zatímco se dozvídáte nové a 
nové informace, dokud nenajdete způsob, jak do-
cílit této dokonalé osminásobné vraždy. Úhlavní 
nepřítel Colta je pak Julianna, která naopak chce, 
aby smyčka pokračovala, a snaží se tak Colta za-
bít. Ve hře navíc funguje také asymetrický mul-
tiplayer, pokud tuto možnost povolíte, Juliannu 
může ovládat skutečný hráč.

1. Resident Evil Village
Tady nebylo o čem. Osmý díl ze série Resident 
Evil, kterou jsem si naprosto zamiloval, je pro mě 
bezpochyby nejočekávanější hrou roku 2021. Po 
skvělé sedmičce, která tuto sérii vrátila na vrchol 
a osobně ji považuji společně s remakem dvojky 
za nejlepší díl celé série (proto jsem ji taky dohrál 
celkem pětkrát a získal všechny trofeje), mám od 
nové hry s podtitulem Village velká očekávání. 
Víceméně totiž staví na základech, které položil 
už zmiňovaný předchůdce. Vrací se Ethan, jehož 
příběh by měl být v této hře definitivně ukončen, 
stejně tak se vrací fanouškům Resident Evilu moc 
dobře známý Chris Redfield, který však, vypadá to, 
bude mít nějakou zápornější roli. Zajímavě se pak 
jeví také zasazení, které značně připomíná oblíbe-
ný čtvrtý díl, přestože se namísto Španělska tento-
krát podíváme na východ Evropy.
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Období prohibice ve Spojených státech, to je 
téma, které zvlášť českým hráčům není vůbec 
vzdálené. Zpopularizovala ho samozřejmě první 
Mafia. A přestože po stránce hratelnosti s touto 
sérií nemá Empire of Sin nic společného, téma 
zůstává podobné. Na hru jsem se opravdu těšil, 
kombinace tahových soubojů a real-time RPG 
části je rozhodně zajímavý nápad. Největším lá-
kadlem pak byl ten fakt, že za hrou stojí studio 
Romero Games, které založili manželé John a 
Brenda Romerovi. A ano, je to ten známý John 
Romero, který dal vzniknout dnes již legendární 
sérii DOOM. Bohužel už na začátek musím říct, 
že na tento titul nejspíš moc pyšný nebude.

Malý tým, velké ambice
Hra je zasazena do 20. let 20. století, jak jsem již 
naznačil v úvodu. Vyberete si jednoho ze čtrnácti 
mafiánů a vašim cílem je vybudovat impérium. 
Začínáte úplně od nuly, kdy máte pouze svou zá-
kladnu, ale své zázemí postupně rozšiřujete. Co 
musím na začátek pochválit, je grafická stránka 
hry, která je vzhledem k velikosti studia na velmi 
dobré úrovni. Alespoň pokud se bavíme o pohle-
du seshora, u dialogů je už velikost týmu oprav-
du znát. Lip sync prakticky nesedí a obecně jsou 
animace obličeje poněkud podivné. Dabing se ve 
hře nachází, ačkoli ne na všech místech, což ve 
výsledku působí zvláštně. Jeho kvalita není kdo-
víjak dobrá, ale úplný propadák to také není. Je 
zkrátka průměrný a jak brzy zjistíte, to se dá říct 
prakticky i o všem ostatním.

Začal bych real-time částí. V ní si například nají-
máte nové parťáky, kteří vám budou pomáhat v 
soubojích. Ti mají mezi sebou různé vztahy, mění 
se jim morálka podle toho, jak se jim zrovna daří 
a jsou také rozděleni do několik tříd, jako to zná-
me z jiných her. Musím říct, že zpracování vztahů 
je zvládnuté dobře a každý člen má také svou 

misi, která vás s ním trochu sblíží. Společně tak 
budujete impérium, kupujete budovy jako bary, ne-
věstince či kasina, které vám vydělávají peníze. 
Nejdůležitější jsou pak nepochybně pivovary, ve 
kterých se vyrábí cenný alkohol. Na první pohled 
poměrně propracovaný ekonomický model, brzy 
však narazíte na tu skutečnost, že vůbec nefun-
guje. Jednotlivé budovy nevydělávají příliš mnoho 
peněz a velmi jednoduše začnete prodělávat. Nej-
větší zisk tak nakonec máte z misí, které fungu-
jí jako takový nepravidelný příjem. A že jich není 
málo, ze začátku na vás bude vyskakovat nová 
mise každou minutu. Ale postupem času jich ubý-
vá a v pozdější fázi hry už ani misí tolik nebude.

Jaký je plán? Válka!
Důležité je však zmínit, že o vybudování impéria 
se nebudete snažit ani zdaleka sami. V celém Chi-
cagu, kde se hra odehrává, najdete několik dalších 
mafiánských bossů, se kterými můžete navázat ví-
ceméně přátelské vztahy anebo s nimi vést válku. 
To už se však dostáváme do další části hry, ve kte-
ré chybí jakýkoli balanc. Můžete sice s jedním z 
mafiánů uzavřít dohodu o neútočení, půjčit si od 
nich peníze a podobně. Ale jakákoli diplomacie v 
této hře postrádá smysl, protože je zkrátka nevý-
hodná. Ptáte se proč? Je to jednoduché, pokud 
vyhlásíte válku, stačí zaútočit na základnu daného 
mafiána a máte vyhráno. Ano, jediná bitva stačí k 
tomu, abyste získali sebevětší impérium. A co hůř, 
bitva to není kdovíjak těžká. Každopádně, když už 
je řeč o nich, měl bych vám je detailněji představit.



RECENZE- EMPIRE OF SIN

21

PLUSY:
× Pěkná grafika 
× Povedený soundtrack
× Propracované vztahy mezi 
mafiány

MÍNUSY:
× Velmi špatná umělá inteligence
× Rozbitý ekonomický model
× Repetitivní souboje a mapy
× Diplomacie postrádá smysl
× Války jsou příliš jednoduché
× Obrovské množství bugů

HODNOCENÍ

4/10

Jak už jsem zmínil na začátku, souboje probí-
hají tahově a pokud je srovnáme s nejnovějším 
dílem série XCOM s podtitulem Chimera Squad, 
můžeme se bavit o něčem víc než pouhé inspira-
ci. Souboje totiž fungují naprosto stejně, schop-
nosti jsou podobné, ale přesto XCOMu tato hra 
nesahá ani po kotníky. Může za to především 
velmi špatná umělá inteligence, která chce spíš 
spáchat sebevraždu, než že by chtěla zabít vás. 
Nepřátelé totiž nedělají nic pro to, aby vás za-
bili. Často stojí na místě, střílí ze slabší zbraně 
a neskutečně často míjí i z blízké vzdálenosti. 
V podstatě XCOM naruby, procenta tady hrají 
ve váš prospěch. Musím říct, že takto jednodu-
ché souboje jsem už dlouho neviděl. Jakéko-
li taktické přemýšlení je navíc úplně zbytečné, 
mapy jsou moc malé a neskutečně repetitivní. 
Nejjednodušší je tak zkrátka vyběhnout směrem 
k nepříteli a zkusit vystřelit. Nevyjde to a mine-
te? Nevadí, oponent vás prakticky nemá šanci 
zabít. Pokud už vám ale opravdu dochází síly, 
není problém. Můžete nasadit například speci-
ální schopnost jedné postavy, která, pokud se 
dostane pod určitý počet životů, začne bezhlavě 
střílet kolem sebe, čímž sejme prakticky veškeré 
zbývající nepřátele.

Bugy, kam se podíváš
Nevyváženost. To je slovo, které hru dokonale 
vystihuje po všech ohledech. Empire of Sin totiž 
selhává po téměř všech stránkách. Z real-time 
části se brzy stane jen nudné pobíhání po měs-
tě a vyhledávání něčeho, čím byste se alespoň 
na chvíli zabavili. Ekonomický model vám neu-
možňuje pořádně se rozrůstat, jak by hra chtě-
la, a zabíjí tak jakýkoli progres. Diplomacie je 
naprosto zbytečná a vedení války je pak otázka 
jedné bitvy. Ty jsou navíc velmi jednoduché a po 
chvilce hodně repetitivní. Jediná pozitivní věc na 
této hře je tak v úvodu zmíněná grafická strán-
ka a povedený soundtrack, který dokáže dobře 
navodit atmosféru. Celé prostředí je pěkné, ale 
to tento titul opravdu nezachrání. Hra je navíc 
rozbitá nejen, co se týče vyváženosti prakticky 
všeho, ale obsahuje také velkou spoustu bugů. 
Stalo se mi například, že mi najednou zmizela již 

koupená budova nebo mi bylo znemožněno 
dokončit jednu z misí. Během bitev pak často 
dochází k tomu, že postavy po podlaze spíše 
kloužou, než chodí, a zvuky zbraní jsou trochu 
rozbité. A nejsou to jenom bugy, ale i věci, které 
byly udělány záměrně. Například, že když po-
stava použije schopnost potlačení, začne střílet 
kolem sebe a zvuk střelby neustane do té doby, 
než je znovu na tahu. Asi si dokážete představit, 
jak otravné to je.
Autoři už sice slibují další obsah v podobě DLC, 
ale to vůbec není něco, co by hře prospělo. Vý-
vojáři musí zvážit zásadní předělání celé hry. 
Pokud se to nestane, neviděl bych to s ním do 
budoucna vůbec dobře. Vůbec jí nepomáhá 
ani poměrně vysoká cenovka, která činí 40 eur. 
Pokud vás zajímá především taktická část hry 
a chtěli byste si zahrát něco podobného, tak je 
mnohem lepší volba již zmiňovaný XCOM: Chi-
mera Squad.

Empire of Sin mě s každou další odehranou 
hodinou bavilo méně a méně. Na první pohled 
originální počin se zajímavým zasazením, rych-
le ale narazíte na jeho problémy. Tahový souboj 
je podobný jako u konkurence, ale zkažený tím, 
že jsou bitvy repetitivní, a AI nepřátel je na vel-
mi špatné úrovni. Real-time část zase shazuje 
nedomyšlený ekonomický model, nepřehledné 
UI a zbytečnost jakýchkoli diplomatických vzta-
hů. Pomyslnou třešničkou na už dost zkaženém 
dortu je potom velká spousta bugů, na které ve 
hře narazíte.

        Jan Urbančík SXB
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 Myslím si, že je mezi námi hodně lidí, kteří 
si někdy během svého života přáli se stát ce-
losvětově známou hvězdou během jediné noci. 
Tato myšlenka inspirovala řadu filmů, některým 
šťastlivcům se to dokonce podařilo. Jedním z 
těchto lidí je sedmnáctiletá herečka a zpěvač-
ka Olivia Rodrigo, kterou bych vám velice ráda 
představila.

 Olivia se herectví a zpěvu věnuje již od svých 
šesti let a jsou to její vášně. V roce 2016 pode-
psala smlouvu se společností Disney, kde hrá-
la nejprve v seriálu Bizaardvark a v roce 2019 
získala hlavní roli v seriálu na motivy High 
School Musical. Pro tento seriál napsala píseň 
All I Want, která se dočkala širšího zájmu i mimo 
diváky Disney. 

 Během natáčení začala chodit se svým hereckým 
kolegou Joshuou Bassettem, pravděpodobně 
protože hráli zamilovaný pár a nazpívali spolu 
několik duetů. Bohužel jim tento vztah nevyšel 
tak, jak chtěli. Olivia z toho byla velmi nešťast-
ná, tyto emoce vložila do své písničky s názvem 
Drivers licence (v překladu Řidičský průkaz). 
 Hned v úvodu zpívá o tom, jak získala řidičský 
průkaz, na který se společně těšili. Těžce se vy-
pořádává se skutečností, že jejich vztah nebyl 
perfektní, ale velmi jí chybí. Zmiňuje zde i novou 
přítelkyni Joshuy (také herečku z Disney). Mně 
se nejvíce líbí slova: „Asi jsi nemyslel vážně, co 
jsi napsal v té písničce pro mě, protože jsi řekl 
navždy, ale teď projíždím sama kolem tvého 
domu.“

 Jedná se tedy o jednoduchou pomalejší 
písničku s klavírním doprovodem. Co ovšem 
nikdo nečekal, je skutečnost, že se tato písnič-
ka dostane na první místo všech populárních 
hudebních žebříčků – Billboard Hot 100, na 
streamovacích službách Spotify, Apple Music a 
dalších. Videoklip k písničce byl pár dní po vy-
dání číslo jedna v trendech na YouTube. Stala 
se dobře známou i mezi velkými celebritami jako 
je například Taylor Swift. Kritici hodnotí také vel-
mi pozitivně, jedná se o adepta na nejlepší píseň 

tohoto roku (ano, toho, který nedávno začal). 
 Já osobně jsem Olivií a jejím talentem velmi ok-
ouzlena. Myslím si, že toho má ještě spoustu co 
nabídnout a předat naší mladší generaci. Nemo-
hu se dočkat na její další výkony a moc jí její 
zasloužený úspěch přeji. 

olivia rodrigo
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Naposledy jsem psala o knížce Skleněný trůn od 
Sarah J. Maas. Tentokrát jsem si vybrala knížku 
jménem Selekce. Selekci napsala Kiera Cass. 
Cass, Maas… zajímavá náhoda.

O autorce: Kiera Cass se narodila 19. květ-
na 1981 v Myrtle Beach v Jižní Karolíně. Je 
to americká spisovatelka, která napsala tril-
ogii Selekce, na kterou navazují knihy Dcera a 
Koruna. Dále vyšla kniha The Prince and The 
Guard a The Queen and The Favourite, které 
vyprávějí příběh z jiného pohledu. Všechny 4 
povídky vyšly v jedné knize pod názvem Happily 
ever after (Šťastně až na věky), a to konečně v 
češtině. Kiera Cass kromě toho napsala i kni-
hy Siréna, Zaslíbená dále také knihu Betrayed, 
která navazuje na knihu Zaslíbená, ale ještě ne-
byla přeložena do češtiny.

Žánr: Young adult, Sci-fi, antiutopie

K příběhu: V království Illeá život není jed-
noduchý. Je totiž rozdělený do osmi kast po-
dle postavení. America Singerová, hrdinka celé 
série, je v páté kastě. To je kasta, kde jsou lidé 
umělecky založení, a vede se jim hůře. Americe 
je 17 let a svou budoucnost už má naplánova-
nou. Pohádkový život v paláci nebo pozornost 
prince tam rozhodně nepatří. Chce si vzít svou 
tajnou lásku, Aspena, který je příslušník šesté 
kasty a je připravena vyrovnat se se zlobou své 
cílevědomé matky, i zvládnout nekonečné pa-
pírování ohledně sňatku s někým z nižší kasty. 
Je tady ale něco, na co připravena nebyla. 
Nikdy nemohla vědět, že se královská rodina 
rozhodne, že princ už dospěl do věku na ženění. 
Princ Maxon tedy vyhlašuje Selekci, soutěž, ve 
které si má najít manželku. Přihlásit se může 
každé děvče mezi šestnácti a dvaceti lety. Jeden 
dopis tak přijde do schránky i Singerovým. Na 
nátlak matky a přání Aspena se do soutěže 
přihlásí. Je si jistá svou prohrou již ve výběru 
adeptek. Jenže o pár týdnů později jsou v tele-
vizi vyhlášeny Dcery Illey (účastnice soutěže) a 
jednou z nich je právě America. 
A pokud vás zajímá, jak to s Americou dopadne, 
tak si musíte přečíst knížky :)

Můj názor na knihu: Selekce je skvělá kniha, 
úplně vás vtáhne a člověk se od ní nedokáže 
odtrhnout. A navíc, což já mám ráda, má spoustu 
navazujících dílů, takže se člověk nemusí bát, 
že mu kniha „dojde“. Kromě toho je America vel-
mi sympatická postava, aspoň pro mě, jelikož 
není úplně perfektní, ačkoli je milá a obětavá, a 
tak působí víc lidsky. 

Komu bych knihu doporučila: Komuko-
li, koho příběh zaujal, jelikož tahle kniha žán-
rově moc specifická není. Je tedy klasifikovaná 
jako sci-fi, protože se odehrává v budoucnosti 
(zmiňována je tam 4. světová válka a něco jako 
Čínsko-americký stát), ale s roboty nebo podob-
nými prvky sci-fi se tam rozhodně nesetkáte.
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Už je to tady! Další mistrovství světa, konečně 
nějaký dobrý hokej. Češi jsou outsideři, jako 
obvykle, ale my věříme, že letos nastane ten 
zlom. Že se to tentokrát třeba povede a domů 
přivezeme medaili. Jenomže, ono zase nic. 
Klasika...

Medailový půst v kategorii U20 trvá již neuvěřitel-
ných 16 let. Každým rokem je to stejné, řeší se, 
jak se v budoucnu alespoň přiblížit kvalitám “top 
pětky.” Kanadě, USA, Rusku, Švédsku a Finsku. 
Stále na to nikdo nepřišel a dosavadní výsledky 
jsou devastující.

A kde je vlastně zakopaný pes? Jednoznačně 
ve výchově mladých hráčů. Obor, který jsme 
ještě nedávno zvládali na jedničku a svět se od 
nás mohl učit, jsme opravdu zakopali jako psa. 
Naše juniorská liga už neprodukuje jeden tal-
ent za druhým jako kdysi. Naopak, soutěž hraje 
20 týmů, konkurence je na velmi nízké úrovni 
a hráči nejsou vystaveni prostředí, ve kterém 
by museli každý zápas bojovat o holé udržení. 
Když ale nahlédneme do Finska nebo Švédska, 
kvalita mládežnických lig je tam nesrovnatelná 
s tou naší. Ti nejlepší hokejisté dostávají šan-
ci v tamní první lize už ve svých 16, 17 nebo 
18 letech. A není to na jedno střídání, takhle 
mladí kluci si zahrají v průměru kolem 15 minut 
za zápas. To Jan Myšák, kapitán naší letošní 
“dvacítky” hrál v Litvínově jen 11 minut za zápas. 

Nádech do reformy národního sportu vak přidal 
před rokem Filip Pešán. Když přebíral pozici 
šéftrenéra českého hokeje (a později i reprez-
entačního kouče) slíbil zásadní změnu režimu a 
razantní zlepšení výsledků do následujících 10 
let. První důležitou věcí je zúžení a zkvalitnění 
juniorské soutěže, to se zatím z pandemických 
důvodů nepodařilo, ale bývalý trenér Bílých 
Tygrů Liberec plánuje změnu už na jaře tohoto 
roku.
Při nástupu na jeho nynější pozici byl Filip Pešán 
označován médii za Spasitele. Měl tuzemský 
hokej vytáhnout z hlubin pekelných, a stále má, 
jenže... po opětovně neúspěšném mistrovství 
světa do dvaceti let si hlasitě dupnul. Slušnost 
šla stranou a on začal rýpat do hokejových 

klubů. Nebyl spokojen s celkovou morálkou a 
se vším, co brzdí produkci talentu v České re-
publice. Dával to za vinu především samotným 
hráčům a trenérům, kteří podle něj neplní svou 
práci tak, jak mají. 
To vyvolalo obrovskou vlnu negativity z nařčené 
strany, proti Pešánovi se postavily jak kluby, tak i 
velké osobnosti českého hokeje, třeba Alois Ha-
damczik, Milan Antoš nebo Radim Vrbata. 
Bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik 
se zastal extraligových trenérů, kteří podle něj 
nemají velkou možnost nasazovat do svých 
týmů mladé hráče. Myslí si, že na to v Česku vy-
chovaní kluci jednoduše nemají kvalitu. Trenéři 
jsou pod obrovským tlakem a při neúspěšných 
výsledcích přichází vyhazov, raději tak naverbují 
starší hráče ze zahraničí.
O nemálo větší povyk se pak Pešán postaral, 
když kritizoval juniora Michala Teplého. Útočník, 
s kterým nedávno podepsalo nováčkovskou sm-
louvu Chicago, se podle pana “Spasitele” na MS 
choval velmi nereprezentativním způsobem a 
koledoval si o vyloučení z kádru. Na jednom z 
tréninků si s ním pak i slovně pohrál. Nelíbil se 
mu jeho výkon a velmi troufale podotknul, ať si 
takhle hraje ve své, cituji: “zkur**** Boleslavi.” 
 Filip Pešán velmi ostře zafoukal do hokejového 
moře, ale za svými slovy si stojí. Jestli tím roz-
proudí tsunami nebo se něco opravdu pohne 
dál, je otázka času. Možná je přece jen dobře, 
že všem trochu rozproudil tep. Nebo, že by ne?

„Tenhle muž to teď nebude mít jednoduché.“




