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eMko
Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

vítám Vás v letošním posledním vydání našeho školního časopisu eMko. Jak to většinou 
bývá, předvánoční čas je ten nejhektičtější. Ve škole každý den písemky, předvánoční akce, 
pečení cukroví, sehnat dárky, jednoduše všechno se musí stihnout před Vánoci, abychom 
je měli co nejhezčí a mohli je prožít v té největší pohodě. To ovšem nezlehčuje toto období, 
kousek naší trpělivosti a vytrvání po cestě k vánočním svátkům bohužel ztratíme. Doufá-
me, že vám toto číslo poslouží jako cesta, jak překonat těžké chvíle, či zpříjemnit ty klidné 
a sváteční. Pojďme si tedy říct, co nás čeká.
  Hlavní téma je snad zřejmé – Vánoce. Pojali jsme toto téma tradičně, například s recep-
tem na nepečené cukroví. Ale můžete také s úsměvem na rtech zjistit, jak rychle splašit 
dárek, nebo jaký vztah mají k Vánocům naši profesoři. Přinášíme info o krásném nápadu 
Klárky Strejčkové k zpříjemnění pracovní doby zdravotníkům ve Fakultní nemocnici Ost-
rava, ke kterému můžete přispět. Během lepšího počasí můžete podniknout výlet do Opa-
vy a okolí. Při sněhové apokalypse je však příjemnější zůstat doma a podívat se na seriál 
či film, ba dokonce si zahrát nějakou tu počítačovou hru. Ohlédneme se taktéž za Týdnem 
vědy a úspěšnou akcí začínající firmy naší školy. V neposlední řadě přikládáme vánoční 
sherlockovské čtení a bajku na počest Jeana de la Fontaine.
 Za celý redakční tým vám přeji veselé Vánoce plné míru a klidu. Děkujeme vám za všech-
nu vaši podporu během tohoto kalendářního roku a budeme se těšit na ten příští. Jen 
doufejme, že se bude vyvíjet trošku lépe, aby se z něj nevyklubal spíše rok 2020 číslo 2.

Valentýna Kovšanová 3.A
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Všechno začalo v úterý 14. září ve dvě hodiny odpolední, kdy se všichni 
zájemci ze třetích ročníků dostavili na první, nezávaznou schůzku do 
učebny angličtiny, kde už se svým obvyklým, přívětivým úsměvem če-
kala paní profesorka Moricová.
Na prvním setkání nám paní profesorka sdělila veškeré základní infor-
mace. Dozvěděli jsme se, že nám bylo umožněno firmu založit na zákla-
dě programu JA Czech, který mladým lidem umožňuje získávat praktic-
ké zkušenosti v oblasti podnikání. Jinými slovy, už to nebude jen teorie, 
kterou jsme horlivě studovali ve druhém ročníku, ale bude to čistě jen 
o praxi. Všechno bude reálné, od smlouvy až po peníze, které bychom 
Na další schůzce jsme poté odhlasovali, kdo bude naši firmu vést, což 
byl jakýsi základní stavební kámen pro to, abychom se do práce pustili 
naplno. Postupem času jsme se přestali nazývat studentskou firmou, 
vytvořili jsme si jméno; GUIMA. Název naší firmy je zkratkou pro velice výstižné heslo, tedy Give 
Unnecesarry Items, Make Art, které příhodně vystihuje náš cíl, tedy recyklovat vše, co lidé považují 
za nepotřebné, vyrobit z toho něco inovativního a dát věcem druhou šanci. Nutno však podotknout, 
že název není zkratkou jen pro ono trefné heslo, hlavním motivem je totiž dobročinný projekt Hel-
ping Hands for Guimaras, jenž je naší firmou podporován. Na projekt hodláme přispět polovinou 
našeho finálního výdělku.
Kromě názvu začalo postupně vznikat i naše logo; písmeno G ozdobené šipkou na konci, které má 
symbolizovat již zažitý znak recyklace a je zároveň iniciálou naší firmy, a dále kroužek zobrazující 
onen stále se opakující cyklus, který se při opětovném využívání věcí vytváří. A protože jsou žlutá a 
zelená sžité s ideou šetření přírody, jsou rovněž i našimi barvami. 

 Poté, co jsme naše logo zapojili do soutěže Top 
Logo pořádané JA Czech a vytvořili reklamu, webo-
vé stránky a sociální sítě, začali jsme pracovat na 
propagačních plakátech SWAPu. SWAP je kulturní 
akce, která nám měla pomoct v získání materiálů 
potřebných k výrobě. Princip je velice jednoduchý; 
lidé přinesou věci, které se jim už nehodí, a za to si 
můžou zcela zdarma odnést další věci v jakémkoliv 
množství, a to jen za symbolickou částku vstupného, 
která se odvíjela od toho, zda sami něčím přispěli či 
nikoliv.
Akce proběhla v sobotu 4. prosince v klubu Atlantik, 
a i přesto, že jsme čekali o trochu větší účast, byla 
víc než úspěšná. Získali jsme spoustu materiálů, 
podařilo se nám dostat do profitu, ale také jsme o 
trochu víc utužili vzájemné vztahy a trochu víc se 
navzájem poznali. Také jsme si užili spoustu zábavy 
při vsázení na to, za jak dlouho si někdo odnese ten 
nejpříšernější kus oblečení, nebo také u módní

přehlídky v těch nejhůře zkombinovaných úborech – letní šaty v kombinaci s lyžařskými kalhotami 
byly mým favoritem.

Snad se nám tedy do budoucna podaří zorganizovat události podobného typu a ukázat lidem, že 
recyklace má smysl, nemusí být nutně jen o třídění odpadů a může být i zábavná.

GUIMA (Give Unnecessary Items, Make Art)

3 Adriana Slováčková 3.A



Lidské kosti aneb co nám smrt říká o životě?

Pan RNDr. Michal Živný, Ph.D. nás již tra-
dičně navštívil se svou antropologickou 
přednáškou pro seminaristy z biologie. V 
první polovině jsme se seznámili s Mari-
anou Máchovou, tato dívka zemřela den 
před Vánoci 1837 ve dvacátém roce svého 

Neobvyklé pro tehdejší dobu rovněž je, že 
zpráva o úmrtí byla vystavena na základě 
pitvy, která tehdy vskutku nebyla konvenč-
ní záležitostí, jedná se dokonce o první 

Jisté je, že sebevražda by byla skandální, 
zvláště pro rodinu jejího postavení, zejmé-
na pro Marianina bratra Jana Evangelistu 
Máchu, ten měl před sebou úspěšnou ka-

Ve druhé polovině přednášky jsme se vě-
novali kostře mladíka ze středověkého 
pohřebiště, kterou pan doktor donesl až k 
nám. Poté přišla na řadu „kostřička“ 8 mě-
síčního plodu, jež v mnohých seminaris-
tech dokázala vzbudit emoce.

4          Kristýna Drmelová OKTB



Není poměr jako poměr Vadí-nevadí aneb 
statistika kolem nás

Matematika byla a je
kolem nás

Paní profesorka Cholevová 
spolu s panem profesorem 
Dragonem připravili přednášku 
pro studenty z matematických 
seminářů o kráse matematiky, 
která se skrývá všude kolem 
nás. Zabývali jsme se Fibo-
nacciho posloupností, zlatým 
řezem i zlatým úhlem. Posuzo-
vali jsme líbivost obrazců, po-
čítali řady na šišce (zajímavější 
ananas pan profesor snědl) a 
téměř skládali origami.

Paní Ing. Martina Litschmano-
vá, Ph.D. mluvila o statistice a 
jejímu vlivu v dnešním světě, 
často zmiňovala knihu s ná-
zvem: „Faktomluva“ od Hanse 
Roslinga, který se touto proble-
matikou řadu let profesionálně 
zabýval. Paní doktorka doká-
zala poutavým způsobem po-
ukázat na způsoby, jakými nás 
dokáží manipulovat tvůrci grafů 
– graf lze přizpůsobit tak, aby 
ukazoval přesně to, co si daná 
osoba přeje. Výše zmíněné 
skutečnosti jsou dlouhodobým 
problémem v politice, zvláště 
pak v posledních letech.

Paní Mgr. Dagmar Dlouhá, 
Ph.D. přišla seznámit stu-
denty MGO důležitostí ma-
tematiky od jejích prvopočát-
ků – rozebírali jsme početní 
soustavy od Sumeru až po 
Egypt. Zvláště v Egyptě jsme 
„pobyli“ dlouhou dobu, neboť 
pro Egypťany byla matemati-
ka opravdu stěžejní, jinak by 
ani nemohla vzniknout díla 
tak velkolepá, jako jsou právě 
pyramidy. Zaujalo mě, že ke 
složení kněžské zkoušky bylo 
nutné logickou úvahou vyřešit 
úlohu, kterou bychom v dneš-
ní době museli zapsat pomocí 
rovnice čtvrtého stupně.

MATEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY

5          Kristýna Drmelová OKTB



DEN GIS

6 Filip Zvalený KVIA

Dne 12. listopadu se třídy KVIA, KVIB, 2.A 
spolu s paní profesorkou Tesařovou a s 
ostatními vyučujícími zeměpisu vydali na 
vzdělávací akci Den GIS. Pokud jste ste-
jně jako já nevěděli, co to je, tak se nebojte, 
nám to taky museli vysvětlovat. 
Den jsme začali v 8:50 před prodejnou 
PENNY, aby si studenti mohli před vyčer-
pávajícím zeměpisným půldnem dokoupit 
něco k snědku. Následně se všichni stu-
denti vydali směrem k Přírodovědecké 
fakultě Ostravské univerzity. A konečně 
nám byla při první prezentaci zodpovězena 
ta nejdůležitější otázka: „Co to vlastně Den 
GIS je?“ 
Den GIS je den Geografických Informačních 
Systémů. Pokud se trochu zamyslíte, všim-
nete si, že jsou všude kolem nás. Používa-
jí se k mapování, ke skenování terénu, pro 
grafické zobrazení průběhu času na určitém 
území a podobně. Prezentace byla perfek-
tně připravená, ale nepohodlné židle nepo-
mohly mé schopnosti dávat pozornost.
Po prezentaci přišla praktická část. Na 
skvěle vybavených počítačích fakulty jsme 
se nejdříve  naučili pracovat s Google Earth 
pro. Bylo nám velmi srozumitelně vysvě-
tleno, jak s programem pracovat a přek-
vapilo nás, co všechno můžeme udělat. 
Jako příklad uvedu možnost podívat se 
do vesmíru nebo posunout se zpět v čase 
na mapách. V druhé učebně jsme si vyt-
vořili vlastní mapu MSK. Vznikly dokonale 
nečitelné mapy, které by se nikde nedaly 
použít. Napomáhalo tomu, že program na 
zpracování map neuměl zobrazit háčky a 
čárku, tudíž jména měst a krajů byly velmi 
vtipně zkomolena.

Jako poslední část programu nás čeka-
la soutěž. Byli jsme rozdělení do trojic a 
papíry s otázkami byly rozprostřeny na 
stěnách, stolech a keřích ve vestibulu. 
Otázky byly náročné, ale přesto byla zába-
va je řešit. Nejpovedenější otázka podle mě 
byla ohledně luštění původu písma. Jakmile 
jsme odevzdali papír s odpověďmi, přišla 
slibovaná odměna. Hrát si s pískem – San-
dy Station. Samozřejmě to byl interaktivní 
písek, na kterém jste si mohli přizpůsobit 
terén a ovládat tím tok vody a mnoho jiných 
funkcí. 
Děkujeme všem vyučujícím zeměpisu, že 
jsme se mohli této akce zúčastnit.



Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz
Blíží se Vánoce, čas, který trávíme s našimi nejbližšími. Nikdo se však nechceme 
v tuto dobu cítit špatně a sklesle. K tomu, abychom byli spokojenější, nám mohou 
pomoci čtyři „dohody“ od spisovatele Dona Miguela Ruize nejen v knize, ale i v 
zábavném divadelním představení Jaroslava Duška, jehož záznam si můžete 
najít na YouTube.

VAŽTE SLOVAVAŽTE SLOVA
1. Važte slova:

Slovo. Dar, kterým byl obdarován člověk. V knize je Slovo popisováno jako kouz-
lo, které někdy zneužíváme. Všechno začíná v nás. Člověk, který má sám nějaký 
osobní problém, má tendenci Slovo používat ke zneužívání. Tím se myslí: urá-
žení, posmívání, pomsta. Jakmile se budeme mít více rádi, tento zvyk odpadne, 
jelikož bychom se cítili šťastní. Dohoda vysvětluje, jak například kvůli několika 
Slovům začala světová válka. Lidé mají z jiných osob často strach. Probírá se 
zde i téma hřešení. Znamená to, že sami sebe odmítáme, odsuzujeme se. Vše, o 
čem si myslíme, že se děje proti nám. Když vás potkám na ulici a řeknu vám „Vy 
jste ale hloupý/á“, vypadá to, že jsem to použil proti vám. Avšak opak je pravdou, 
neboť mě začnete nenávidět. Nenávist by mě moc nepotěšila. Tato dohoda tedy 
spočívá v tom, abychom nezneužívali slova.

NEBERTENEBERTE
SI NIC OSOBNESI NIC OSOBNE

2. Neberte si nic osobně:

Jdeme po ulici a někdo nám řekne: „Ty jsi ale blbý.“ Neberme si to osobně, pro-
tože nás se to netýká. On je ten, který má problém. Avšak to občas lidé nedoká-
žou. Žijeme v úzkosti a utrpení, neboť si většinu věcí vztahujeme na sebe. My se 
užíráme, kvůli tomu, že nám někdo řekl pár slov (viz 1. odstavec). Naše ego si 
myslí, že si nejde nic nebrat osobně. Ale dohoda neříká, abychom nepociťovali 
emoce, nýbrž abychom si to nebrali OSOBNĚ. Člověk, který si bere věci osobně, 
si k sobě připustí všelijakou hloupost. Někdo řekne: „Ty vypadáš blbě.“ A ten člo-
věk celý den trpí představou, že vypadá špatně, jelikož si vzal tuto větu osobně. 
Lidé, kteří si nic nebudou brát osobně, budou šťastní ze života.

NEVYTVÁREJTE  SI
ŽÁDNÉ DOMENKY

3. Nevytvářejte si žádné domněnky:

V naší mysli pořád vznikají domněnky. Při rozhovoru něco slyšíme, ale pak si 
tu myšlenku nějak zkomolíme a vznikne hádka. Kvůli domněnkám často končí 
vztahy. Některé ani nezačnou. My se domníváme, že náš partner ví všechno, 
co chceme. My si to myslíme a až přijde okamžik, kdy to budeme chtít dokázat, 
zjistíme, že opak je pravdou. Další cestou ke svobodě je nevytvářet si domněnky. 
Domněnka má velkou sílu. Může například „vygumovat“ dům. (Youtube – Čtyři 
dohody – Nevytvářejte si domněnky)

                       

DELEJME   
VV

4. Dělejme vše tak, jak nejlépe dovedeme, ale ne lépe

Nesmíme přeceňovat své síly jak ve fyzické, tak i psychické podobě. Když bu-
deme dělat vše, jak nejlépe dovedeme, začne se nám dařit. Například: Jsem 
unavený a říkám si: „Ještě chvíli vydržím!“ Toto je přeceňování svých schopností. 
Důsledek je, že nebudeme mít tolik energie a budeme se cítit špatně, zůstaneme 
ve stresu.

7          Michal Graca 2.A



VAŽTE SLOVAVAŽTE SLOVA

NEBERTENEBERTE
SI NIC OSOBNESI NIC OSOBNE

NEVYTVÁREJTE  SI
ŽÁDNÉ DOMENKY

         Michal Graca 2.A

Tyto čtyři dohody bychom se měli naučit používat každý den. Uleví se nám. Bude-
me se cítit spokojeněji a budeme se radovat z přítomného okamžiku, přítomného 
života. Osobně mi to docela pomohlo.

Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz

8          Michal Graca 2.A



Co k Vánocům?
Proč si vlastně dáváme vánoční dárky? 
Takovou otázku si možná někdo z vás už 
někdy položil. Některé rodiny si vánoční 
dárky vůbec nedávají, stačí jim, že jsou 
všichni spolu, zdraví a šťastní. Většina 
rodin si však vánoční dárky dává, možná 
je to pro ně nějaká symbolická odměna 
za celý rok, nejen že člověka potěší, když 
nějaký ten vánoční dárek dostane, ale i 
osobu, která vánoční dárky dává, potěší, 
když vidí tu radost, kterou jeho dárek vy-
volal. Asi nejlepším dárkem, který můžete 
dát svým rodičům, jste vy sami, zkrátka si 
dejte na hlavu mašličku a schovejte se pod 
stromeček, myslím, že vaši rodiče budou 
mít velkou radost. Pro rodinné kutily, mám 
hned několik návrhů např.: žárovku, kladi-
vo nebo také malou lékárničku pro případ 
nějaké nehody. Pokud jste právě po rekon-
strukci domu a přemýšlíte kam s nepotřeb-
nými věcmi, darovat je jako vánoční dárek, 
je určitě skvělý nápad, třeba takový kobe-
rec či konferenční stolek. 

Babičky, maminky nebo tety určitě potě-
ší vybavení do kuchyně, když vejdete do 
kuchyně vezměte pár příborů, vařeček, 
naběraček a hrnec, všechno hezky zabal-
te do balicího papíru, ozdobte mašličkou 
a máte úžasný dárek. Může se vám stát, 
že na někoho zapomenete a vzpomene-
te si až na Štědrý den. V této situaci mu-
síte jednat rychle a efektivně, nejlepším 
dárkem na poslední chvíli je kosmetika z 
koupelny, kde se vám určitě válí nějaký 
neotevřený šampon nebo sprchový gel, 
ani mýdlo není špatný nápad. Hlavně 
nesmí být otevřené nebo dokonce už z 
půlky používané daná osoba by se moh-
la urazit. Každý má v rodině někoho, kdo 
nikdy nic nechce, ale je blbé, když mu nic 
nedáte. Mým tipem jsou tedy ponožky a 
svíčka, tyto dárky jsou možná okoukané, 
možná i pro někoho trapné ovšem zabe-
rou téměř vždy.

Natálie Hrušková PA9



Výzkum pro MGO

Přemýšleli jste někdy, co pro vás 
znamenají Vánoce?
Pokud ne, tak to vůbec nevadí, 
protože jsem vyzpovídala několik 
z našich profesorů.                 
Odpovědi byly u některých v 
podobě dvou vět, jindy pěti slov 
nebo symboly.

Mgr. Iveta Cholevová, Ph.D.
                
„Vánoce jsou pro mě společně strávené 
chvíle s nejbližšími, s domácí upeče-
nou vánočkou a vaječným koňáčkem 
u pohádek. Nesmějí chybět filmy jako 
Vánoční prázdniny Láska nebeská.“

PhDr. Markéta Borůvková, Ph.D.
           
„Vánoce jsou pro mě obdobím, kdy se 
zastavím, užívám si domácí pohodu s                                
blízkými, díváme se na pohádky a náš 
dům je provoněn cukrovím.
Ke konci roku taky všichni rekapitulujeme 
a spřádáme plány do budoucna,
co nás čeká v příštím roce?“

10 Klára Andilová SB

Mgr. Romana Navrátilová

„Vánoce pro mě znamenají hodně – je to 
čas trávený s rodinou, blízkými lidmi, 
doba pohody, klidu, pohádek a dobrot.“

Mgr. Hana English

„Vánoce jsou pro mě připomínkou toho, 
že Bůh přišel z lásky k nám na svět jako
malé bezbranné miminko.“

Mgr. Petra Schenková
                
 „1. Odpočinek
2. Čas s rodinou
3. Radost
4. Pohoda 
5. Vánoční atmosféra“ 

Mgr. Marcela Pelikánová
                 
„1. Domov
2. Teplo
3. Ticho
4. Radost
5. Vzpomínky“



Výzkum pro MGO

11 Klára Andilová SB

POKRAČOVÁNÍ

Mgr. Ladislav Vasevič
                
„Ve dvou větách nelze Vánoce popsat.
Jsou tak krásné, že musíme použit tři 
tečky.
Ať si každý na to místo doplní, co cítí sám.“

PaedDr. Karel Mohelník
                 
„Rozzářená dětská očička a trochu sho-
nu.“

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
                 
„Vánoce pro mě představují zejména čas 
věnovaný dětem.
Období setkávání se s rodinou a svátek 
klidu a odpočinku od shonu všedních dní.“

Ing. Adam Dragon
                  
„1. Vánoční atmosféra
2. Cukroví
3. Stromeček
4. Dárky 
5.  Teplo“

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D
                   
„1. Rodina
2. Těšení dětí na Vánoce
3. Vzpomínky na ty, kteří nejsou mezi námi
4. Vánoční stromeček 
5. Vánoční atmosféra 
6. Štědrovečerní večeře“

Mgr. Tomáš Pek
                    
„1.Čas strávený s přáteli a rodinou
2. Kapr
3. Strom
4. Pohoda
5. Sníh a hory“

Děkuji všem profesorům a všem na MGO, ať to jsou pro-
fesoři, žáci a další, přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok a 

ať ten příští rok je lepší, klidnější a hezčí.



RAW cukroví

Přínosy živé stravy:

· čistí organismus

· je zásaditá

· chutě na fastfood budete mít více pod kontrolou

· budete mít více energie

· vaše hormony budou v daleko lepší rovnováze

· budete lépe hydratovaní

· zlepší se vám trávení

· posílíte svůj imunitní systém

· živá strava obsahuje chlorofyl (který vytváří červené 
krvinky)

· zhubnete

12

Dnes se budeme bavit o netradičním způsobu připravování pokrmů, a to o Raw stravě.

Co přesně je RAW?

Je to syrová (živá) kuchyně. To znamená že pokrm nebyl zpracován vyšší teplotou než 42 °C a nebyl ani 
upravován s použitím chemikálií, pasterizace nebo ozáření.

Potrava, kterou necháme v jejím nejpřirozenějším stavu si může tak udržet 70-90 % svých živin.

Můžete tedy bezstarostně mlsat, a ještě uděláte něco pro své zdraví i o Vánocích.

Košíčky z mandlovo-kokosovo-datlového těsta s jablečným krémem
Příprava tohoto cukroví trvá asi 20 minut. Co budeme 
na recept potřebovat?

· 100 g ideálně BIO mandlí (obsahují více oleje než 
klasické mandle)

· 150 g BIO kokosu nejlépe plátky nebo strouhaný

· 400 g jablek

· 70 g datlí

· 4 lžíce kokosového oleje

· ½ lžíce skořice

Elen Dreiseitelová SB



Postup:
1) Mandle i datle je dobré minimálně hodinu před úpravou namočit. Obojí trošku nabobtná a zvláční.
2) V mixéru rozmixujeme kokos, mandle a datle, ze kterých vznikne vláčné těsto. Těstem budeme 
plnit (ideálně) silikonové košíčky. Pokud bude těsto až moc vláčné, tak přidej kokos. Důležitý je 
opravdu bio kokos, protože bez něj se těsto bude „sypat“. 
3) V druhém kroku si připravíme náplň. Kokosový olej si necháme povolit na topení. Jablíčka, sko-
řici, šťávu z citronu a kokosový olej dáme do mixéru a řádně rozmixujeme. Vznikne „hebký“ krém, 
který nalijeme do košíčků. Polevu, která zbude, dáme chladit do lednice.
4) Jakmile krém ztuhne, použijeme jej na dozdobení. Kávovu lžičkou můžeš vytvořit „čepičku“ ze 
ztuhlého krému nebo můžeme doplnit na ozdobu oříškem.

Raw vánoční cukroví ve stylu pomerančových kuliček s kokosem a chia semínky:

I tento recept je velmi rychlý a trvá cca 20 minut. Potřebujeme následující suroviny:

· 50 g chia semínek

· 150 g BIO kokosu, plátky nebo strouhaný

· ½ lžíce skořice

· 2 lžíce medu

· Šťáva ze 2 pomerančů

Postup:

1) Jako první je třeba vymačkat šťávu ze dvou pomerančů. Do pomerančové šťávy vložíme chia 
semínka, promícháme a necháme cca 5-6 minut nabobtnat. V mixéru rozmixujeme kokos se skoři-
cí, poté přidáme nabobtnalá chia semínka a med. Vše znovu pořádně rozmixujeme.

2) Z hotového těsta vytvoříme kuličky, které můžeme obalit v čemkoliv např. v kokosu, skořici nebo 
kakau. Můžeme také použít rozdrcené oříšky.

Dobrou chuť.

13 Elen Dreiseitelová SB



MŮJ ŽIVOT S 
CUKROVKOU

14 Nela Papoušková PA

Neznám nikoho, kdo nemá rád Vánoce. Jsou 
úžasné do chvíle, než ti Ježíšek nadělí tak tro-
chu jiný dárek. 26.12.2014 chvíli po půlnoci, se 
mi začal měnit můj život. V den jsem se necítila 
vůbec dobře, ačkoliv jsem jen pila a vůbec ne-
jedla, neměla jsem hlad. Moji rodiče o mě měli 
strach, ale že bych měla něco, čemu se říká 
odborně diabetes, je ani ve snu nenapadlo. Celé 
to začalo večer ukrutnými bolestmi v břiše, bylo 
to jako by mě někdo bodal a náramně se u toho 
bavil. Pamatuju si, že jsem neustále zvracela a 
nemohla usnout. Rodiče mě začínali nakládat 
do auta a jeli jsme do nemocnice. Já už byla tak 
vyčerpaná, že jsem v autě usla, a tak si mysleli 
že jsem upadla do kómatu. Když jsme dorazili 
na místo, v tom obrovském tlaku, co moji rodiče 
měli, zapomněli vzít s sebou doklady. Moji 
rodiče sice říkali vše, co pan doktor potřeboval, 
ale asi více potřeboval vidět průkaz pojištěnce, 
než aby mu přežil pacient. Naštěstí tam přišla 
sestřička, která si mě všimla a okamžitě navrh-
la můj přesun na jipku. Dohromady jsem byla 
nějakých 24 hodin v kómatu. Pobyt v nemocni-
ci sice nebyl takový jako doma, ale byla jsem 
ráda za to, že jsem jako jediná ze 3 postelí 
měla naproti sobě televizi a mohla se dívat na 
Spongeboba.

Když mě odpojili z kapaček a všech různých 
hadiček, zůstala jsem s mamkou ještě asi 
týden v nemocnici. Po návratu domů vše bylo 
trochu divné, ale hned jsem si zvykla. Musela 
jsem zůstat další půl rok doma a nemohla zn-
ovu přijít za kamarády do školky. Bylo to zdrcu-
jící, protože jsem si myslela že se vrátím domů 
a všechno bude jako dřív, ale po dlouhém a 
dlouhém vysvětlování jsem zjistila že si jen tak 
nemůžu dát čokoládu a že si musím píchnout 
do prstu abych věděla, zda si ji můžu dát. Pa-
matuji si na své začátky, které nikdy pro nikoho 
nebyly lehké. Musela jsem se naučit, jak manip-
ulovat s tím, když se mi něco stane nebo pra-
covat s pumpou (přístroj který mi přes kanylu 
posílá inzulín   

Pumpa s kanylou



NA CO KOUKAT
O VÁNOCÍCH

Věřím, že většina z vás má ráda filmy tak, 
jako já. Nyní je nejlepší čas si něco pustit, 
protože brzy budou Vánoce a přiznejme 
si, že Vánoce bez pohádek, by snad ani 
nebyly Vánoce. Jestli náhodou nevíte, na 
co koukat, tak tady mam pro vás pár tipů 
na vánoční pohádky a filmy, které nikdy 
neomrzí.

SÁM DOMA
Sam doma je film odehrávající se v Chi-
cagu a popisuje dobrodružství malého 
chlapce jménem Kevin, který místo toho, 
aby jel se svými rodiči na prázdniny do 
Paříže, nedopatřením zůstane sám doma. 
Následně brání dům proti zlodějům a o 
vtipné situace není nouze.

GRINCH

DOBA LEDOVÁ

Grinch je zelené chlupaté stvoření, které 
nesnáší Vánoce a chce je za každou cenu 
zničit. Bydlí na vrcholku hory a přímo pod 
ním leží vesnička Kdosice, kde žijí samí 
pozitivní lidé, kteří jsou nadšenější, čím víc 
se blíží Štědrý den. Když se Grinch dozví, že 
letošní oslava Vánoc bude ještě pestřejší 
než ta loňská, rozhodne se celé to zarazit a 
vánoční atmosféru lidem ukrást. Jenže mu 
jeho plán překazí holčička Cindy, která na 
Santu (převlečeného Grinche) nalíčí past. 
Setkání se Cindy je pro Grinche osudové a 
změní mu pohled na oslavy tohoto svátku.

„Doba ledová“ je několikadílný animovaný 
film. První příběh je o třech pravěkých 
zvířatech (mamut, lenochod a šavlozubý 
tygr), které se snaží doručit lidské mládě 
zpět rodičům. Na film pak navazují Doba 
ledová 2: Obleva, kdy přátelé z prvního dílu 
Manny, Sid a Diego díky náhodě zjistí, že se 
blíží velká katastrofa – tání ledovců. Všich-
ni obyvatelé pradávného světa se vydávají 
na cestu k veliké lodi, která je má ochránit 
a cestou zažívají nejrůznější dobrodružst-
ví. Seznamují se s rozvernými vačičáky a 
Manny dokonce potká mamutí lásku Ellie. 
V Době ledové 3: Úsvit dinosaurů, Manny s 
Ellie čekají svého prvního potomka a Man-
ny je posedlý tím, že se mu snaží zařídit 
dokonalý život. Lenochod Sid se jednoho 
dne ujme tří opuštěných vajec, ze kterých 
se vyklubou tyranosauři. Jejich tyranosauří 
matka si je jednoho dne přijde vzít zpět do 
podzemí a s sebou vezme i Sida, kterého 
se pak jeho kamarádi snaží zachránit. 
Dalšími díly této série jsou Doba ledová 4: 
Země v pohybu a zatím posledním dílem je  
Doba ledová: Mamutí drcnutí. Děj těchto 
posledních dvou vám ani nenaznačím, kdo 
neviděl, určitě se podívejte, stojí rozhodně 
za to!

a že dobří lidé žijí pod ochranou kmotřiček 
víl. Maminka Elky umírá a před smrtí ji Elka 
slíbí, že bude vždy laskavá a odvážná. 
Tatínek se po nějaké době chce znovu 
oženit a Elka ho podpoří. S příchodem 
macechy a jejích dvou dcer se však Elčin 
život změní. Elku přestěhuje na půdu. Sm-
rtí otce se již soužití s macechou stává pro 
Elku nesnesitelné. Jednou v lese Elka pot-
ká prince, který ji pozve na ples….. a dál již 
jistě tušíte, jak tato pohádka dopadne.

POPELKA (2015)
Klasický děj a námět filmu, jak jej všichni 
známe z pohádky Tři oříšky pro Popelku, 
tentokrát v moderním zpracování z dílny 
Walta Disneye. Film je o dívce jménem 
Elka, která věří, že člověk může rozumět
zvířatům, když je ochotný jim naslouchat,

15         Alžběta Štarhová PA



NA CO KOUKAT O VÁNOCÍCH

POLÁRNÍ EXPRES
Tento animovaný film z roku 2004 je za-
jímavý především tím, že byl vytvořen tech-
nikou, kdy skuteční herci zahráli postavy a 
ty byly poté pomocí počítače převedeny do 
animované podoby. Hlavní postava Chris 
přestává věřit na Santu Clause, proto mu 
nenachystá cukroví a mléko, jako každým 
rokem a ani mu nenapíše dopis. V noci 
24. prosince jej vzbudí nějaký hluk. Před 
domem stojí vlak, což je zvláštní, nikdy 
před jeho domem vlak nejezdil. Po delším 
váhání do něj nastoupí a dozví se, že ten-
to vlak jede na Severní pól za opravdovým 
Santa Clausem. Pokud i ty váháš uvěřit 
v Santu, který každým rokem na Vánoce 
nosí dárky, určitě se na tento film podívej!

Popelka (2015)

16         Alžběta Štarhová PA



Výlet do Opavy

S krásným časem adventním přichází i vánoční 
trhy. Doporučuji letos navštívit ty opavské. Do 
Opavy se dostanete vlakem ze stanice Ostra-
va-Svinov (popř. Ostrava-Vítkovice, Ostrava-
-Kunčice, Ostrava-Bartovice, Ostrava-Střed, 
Ostrava-Stodolní, Ostrava-Hlavní nádraží, Ost-
rava-Třebovice). Ten, kdo se rád dívá do krajiny, 
určitě ocení osobní vlak, který na trase z Ostra-
vy do Opavy obslouží všechny stanice. Kdo chce 
být v Opavě rychle, určitě rád využije rychlík 
Praděd nebo spěšný vlak. Cesta do Opavy trvá 
zhruba půl hodiny. A co v Opavě navštívit?

Slezské zemské muzeum je od nádraží vzdáleno 
cca 700 metrů. Pěšky k muzeu dojdete asi za 15 
minut. Kdo nerad chodí, může se svézt trolej-
busem, který jezdí asi co 20 minut. Muzeum je 
otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. 
Cena rodinného vstupného je 200 Kč. Ve Slez-
ském zemském muzeu můžete spatřit hned při 
vstupu dva modely slonů indických. Můžete si 
vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Prvním z 
nich je Příroda Slezska. Na prohlídce se dozví-
te mnohé o rozmanité přírodě Slezska, a také 
spatříte mnoho modelů a vycpanin zvířat. Příro-
da Slezska zahrnuje i geologickou část. Druhým 
prohlídkovým okruhem je Encyklopedie Slez-
ska, která pojednává o Slezsku od pravěku až 
po 20. století. Uvidíte zde různé pravěké nálezy 
či rekonstrukci pravěké vesnice. Myslím, že by 
se Vám zde mohlo líbit.

Kdyby bývalo nebylo pandemie Covidu 19, do-
poručil bych Vám navštívit opavské advent-
ní trhy, které doopravdy stojí za navštívení, i 
když mohou působit na první pohled poněkud 
skromně. Kvůli nařízení vlády však byly adventní 
trhy zakázány. Ale kdo ví, třeba se jich do Štěd-
rého dne ještě dočkáme.

Václav Šindelář SB17



Máte rádi baňky? Jestli ano, určitě zavítejte 
do opavské Slezské tvorby, která je od muzea 
vzdálená cca 1,5 km. Cestou k ní si projdete ná-
městí. Ve Slezské tvorbě se toho dovíte mnoho 
a mnohem víc toho uvidíte. Ukáží Vám zde, jak 
se tvoří tvar baňky, jak se baňky namáčejí ve 
stříbře (hlavně do stříbra nesahejte, nešlo by už 
umýt!!!), i jak se zde baňky barví a zdobí. Potom 
si můžete ozdobit vlastní baňku, což je velmi 
kreativní a zábavné. Nakonec si můžete nějakou 
tu baňku zakoupit, a že výběr není malý. Je zde 
snad na 500 různých druhů baněk.

Kdo má rád dlouhé procházky, může se projít 
po stezce sluneční soustavy, která začíná na 
Horním náměstí v Opavě, kde se nachází model 
Slunce a model planety Merkur a pokračuje až 
k Arboretu Nový dvůr, kde se nachází poslední 
model planety Pluto. Procházka je velmi příjem-
ná a stojí za to ji absolvovat.

Po absolvování procházky můžete navštívit již 
výše zmíněné arboretum. Arboretum je otevře-
no každý den od dubna do září od 8 do 18 hodin 
(od října do března od 8 do 16 hodin). Můžete 
zde zhlédnout několik různých cizokrajných dře-
vin a rostlin (např. rododendrony), které můžete 
spatřit jak ve skleníku, tak i ve venkovních pro-
storách. Kromě rostlin zde najdete i ohradu s 
kozičkami a ovečkami.

Kdo procházku absolvovat nechce, může ales-
poň navštívit nedaleký zámek Raduň. Autobus 
jezdí do Raduně co dvě hodiny od východního 
nádraží v Opavě. Zámek je sice v zimě veřejnosti 
nepřístupný, zato má nádherný zámecký park. 
Procházka vede od zámku kolem rybníka zpět k 
zámku. Celou dobu se jde krajem lesa. Procház-
ka je nádherná a v zimních měsících by mohla 
být hezčí a o to zajímavější.

Opava je od nás kousek a je krásná, ať je léto 
nebo zima. Tak v zimě nelenošte doma a vyprav-
te se tam. Určitě to bude stát zato. 

Václav Šindelář SB18



EXKURZE DO FLASCHAROVA DOLU

19 Matěj Havelek KVB

Zeměpisně-dějepisným nadšencům z řad 
studentů  Matičního gymnázia se naskyt-
la neobvyklá možnost navštívit na podzim 
oblast Oderska s prohlídkou zcela jedi-
nečného břidlicového Flasharova dolu. 
Celá akce se uskutečnila s komentářem 
bývalého absolventa a skvělého odborní-
ka na danou lokalitu, RNDr. Jana Lenarta, 
Ph.D z PřF OU. U studentů tato nabídka 
vzbudila obrovský zájem, proto se muse-
la dvojnásobně navýšit kapacita a místo 
plánovaných patnácti žáků nakonec odje-
lo necelých třicet.
  Studenti dorazili v 8:15 na nádraží v 
Odrách. Ukázka geologické krásy Oder-
ska začala už při pěším výšlapu na kopec, 
na kterém leží Flasharův důl. Náš průvodce 
vysvětloval studentům, jak vznikala oblast 
Nízkého Jeseníku. Studenti se dozvěděli, 
že na tomto území se vystřídaly sopky, le-
dovce a moře, které formovaly krajinu do 
dnešní podoby. Poté se studenti vydali do 
Flasharova dolu, kde se seznámili s his-
torií dolu, který je na území České repub-
liky unikátem. Vznik tohoto dolu se datuje 
k přelomu 19. a 20. století a  zásoboval 
břidlicí pouze okolí. V této době se břidlice 
používala jako střešní krytina.

Bohužel se dolu pod vedením jeho zak-
ladatele moc nedařilo, ale naštěstí se na 
scéně  objevil JUDr. Karel Flaschar, který 
důl koupil a modernizoval. Také nechal 
vyrazit novou štolu. Po rozpadu Rakous-
ka-Uherska se Karel Flashar i s celou rod-
inou přestěhoval do Štýrského Hradce a 
těžba břidlice v lokalitě Nový Svět zanikla. 
Studenti si prošli obě důlní štoly a vydali se 
na zpáteční cestu, při které se dozvěděli 
o rozmanité fauně a floře oblasti Nízkého 
Jeseníku. RNDr. Lenart žákům trpělivě 
odpovídal na všechny dotazy, bohužel v 
14:36 studentům jel vlak zpět do  Ostravy. 
   Akce se setkala s velkým ohlasem. Všich-
ni účastníci, se kterými jsem měl možnost 
mluvit, byli nadšení. Hlavně jsme všich-
ni ocenili zajímavé téma, nápaditý výklad 
našeho průvodce. 



Jonáš Michálek
pokračovatelem Jeana    
de La Fontaina na MGO
Žila byla mladá holubička, která chtěla do světa. 
Kamarády získat chtěla, po nových poznatcích 
dychtila. Jednoho dne do lesa vyrazila a po chvíli 
lišku potkala. “Zdravím tě, okřídlený bratře! Kam 
míří tvá cesta?” řekla liška. “Za poznatky a kama-
rády” odpovídá holubička. Liška usmálá povídá 
“Taky hledám kamaráda! Pojď se mnou za mou 
norou!”. Holubička, ráda za kamaráda, šla s liškou 
za norou. Tam však byla zaskočena liščátkama 
málem byla by zahynula, avšak holý život letem 
uchránila. Jakmile byla nora v nedohlednu přistála 
a otřesena dál šla. Po chvíli louka se objevila, kde 
ovečka se pásla. Ovečka holubičky si všimla a k 
sobě ji pozvala. Holubička na lišku si vzpomněla 
a s výkřikem ovečce ulekané uletěla. Noc nastala 
a holubička v dálné krajině na strom ulehla vy-
čerpaně. Už usnout chtěla, však bílou sovu uvi-
děla. Vzpomněla si na lišku, a vzdala se osudu. 
Sova ni útočila ni zvala k sobě, pouze se dívala. 
“Proč vyhledáváš tyto dálné krajiny?” po chvilce 
se otázala. “To kvůli poznatkům a kamarádům, 
avšak selhala jsem. Lišku potkala jsem, svou ote-
vřeností málem sežrána byla jsem. Ovečku malou 
potkala jsem, však svou uzavřeností kamarádku 
ztratila jsem. Raději ztratím kamarády než život!” 
odvětila mrzutě holubička. “Kamarádství je pro-
blém znám složitostí svou, mohu se tě ale zeptat 
na zkušenost tvou? Když tě liška pozvala, proč 
jsi vyhověla? A proč té ovečce malé ne?” zvěda-
vá sova zjišťovala. Zamyšlená holubička odvěti-
la “Kdybych to jenom věděla. Hodná chtěla jsem 
k lišce být, nadšeně kamaráda chtěla mít. Byla 
jsem ale vyškolena a poté ovečky se lekla.”. “K 
lišce jako k ovečce a k ovečce jako k lišce cho-
vala ses. Na mne jsi také pohlédla jako na lišku, 
avšak sova jsem. Proč tedy své druhy důkladně 
neprozkoumáš? Pak přiměřeně chovala by ses. 
Ke 2 různým zvířatům stejný přístup míti je jako 
moudrost vyhoditi.” poradila sova. 

Jonáš Michálek ze SXB se úspěšně účastnil ná-
ročné soutěže ve tvorbě bajky ke 400.výročí na-
rození Jeana de La Fontaina. Vlastní ilustrací text 
doplnila jeho spolužačka Eva Bajerková.

Il y avait une colombe qui voulait de nouveaux 
amis. Un jour elle était allée aux bois et rencontra 
un renard. „Bonjour, ma sœur ailée! Tu vas où?“ 
demanda le renard. „Je cherche de nouveaux 
amis, mon camarade!“ répondit la colombe. Le 
renard en souriant dit „C‘est chouette! Je cherche 
un ami aussi! Viens avec moi à mon terrier!“. La 
colombe alla avec le renard à son terrier, mais 
au terrier elle fut attaquée par d‘autres renards. 
Heureusement, les renards ne pouvaient pas vo-
ler et elle s‘échappa. Quand elle ne pouvait plus 
voir le terrier elle posa à côté d‘un champ ou un 
mouton pâturait. Le mouton s‘aperçut d‘elle et 
l‘invita chez lui. La colombe se rappela le renard 
et s‘envola avec un hurlement. La nuit vint et la 
colombe somnolente se fixa sur une branche 
dans une terre distante. Elle presque s‘endormit 
mais elle vit un hibou blanc. Elle voulut s‘envoler, 
mais ses ailes étaient trop fatiguées. „C‘est ça, 
il va me manger“ pensa la colombe effrayée. Le 
hibou la regarda pendant un petit moment et en-
suite il demanda „Pourquoi est-ce que tu vins à 
cette terre distante?“. „Je vins ici afin de trouver 
de nouveaux amis. Malheureusement, j‘échoua. 
Je rencontrai un renard méchant et ma convi-
vialité presque me tua. Je rencontrai un mouton 
agréable et ma méfiance rata une amitié. Quelle 
horreur!“ répondit la colombe. „ Très étrange... 
Pour quelle raison est-ce que tu fis confiance au 
renard et pas au mouton?“ le hibou continua à 
demander. „Je cherchais des copains, donc je fis 
confiance au renard et il me trahit. Puis j‘avais 
peur que le mouton me trahisse aussi.“ fut la 
réponse. Le hibou conseilla „Je comprends. La 
convivialité pourrait te tuer et la méfiance rendrait 
ta vie difficile. Tu es devenue méfiante pour te 
sauver, vrai? Ce n‘est pas bon. Ne sois ni gentille 
ni méfiante, sois observatrice.

20 Lucie Dančíková
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Ukrajinské studio Frogwares není na 
poli vývoje her žádným nováčkem. 
Na kontě mají tituly jako 80 Days, ne-
dávné The Sinking City a především 
sérii her podle Sherlocka Holmese, 
kterých za 20 let své existence vydali 
opravdu nespočet. Už od oznámení 
nejnovějšího projektu s podtitulem 
Chapter One ale bylo jasné, že vý-
vojáři tentokrát zkouší něco nového. 
Namísto klasického Sherlocka tady 
máme jeho mladší, méně zkušenou 
verzi, která se teprve rozkoukává po 
světě.

Sherlock, jak ho neznáte

Ale hezky od začátku. Především je 
potřeba si ujasnit název. Nevím, jaký 
markeťák z Frogwares vymyslel po-
jmenování této hry, protože zbytečně 
způsobuje zmatky. Ne, Sherlock 
Holmes Chapter One není epizodic-
ká hra a žádná „Chapter Two“ nikdy 
nebude. Jde zkrátka o příběh, který 
se zaměřuje na Sherlockovo mládí. 
Na začátku hry přijíždí na rodný 
ostrov Cordona, kde chce nejdřív jen 
navštívit hrob své matky. Postupně 
ale zjišťuje, že okolnosti její smrti 
byly trochu odlišné, než si myslel, a 
začne pátrat po důkazech z tehdejší 
doby. Mezitím se zaplete do dalších 
případů a hned tu máme Sherlocka 
od Frogwares jako vyšitého. Ale ne 
tak úplně… 

Jak už jsem zmínil na začátku, 
Sherlock v Chapter One není 
úplně takovým, jak ho znáte z knih, 
seriálů či předchozích her. A teď 
nemluvím jenom o věku a vzhledu, 
Sherlock je zkrátka jiný. Povaho-
vě jiný. V průběhu hry postupně 

sledujeme, jak se v něm perou dvě růz-
né osobnosti. Na jednu stranu dokáže 
být velmi chladný, na druhou stranu 
opravdu emotivní. Zároveň se v přípa-
dech snaží najít pravdu, ale je pravda 
vždy to nejlepší řešení? Morální dile-
mata a pochybování nad sebou samým 
vás budou provázet na každém kroku. 
A vývoj postavy Sherlocka je něco, co 
jsem si ve hře užil snad zdaleka nejvíc. 
Celou dobu ho navíc doprovází záhad-
ný přítel Jon, který ale není takový, 
jak se na první pohled zdá. Jon je to-
tiž pouze výplod Sherlockovy fantazie, 
který ho provází už od útlého dětství a 
prakticky všechno prožili spolu. Za tu 
dobu si tak vybudovali velmi silné pou-
to a chemie mezi nimi funguje ve hře 
opravdu skvěle.

S jídlem roste chuť

I ostatní postavy jsou ale velmi zajíma-
vé a nutno říct, že jich potkáte opravdu 
spoustu. Každá je unikátní a málokdy 
narazíte na vyloženě kladnou či zápor-
nou postavu. Občas jste tak postaveni 
před morální rozhodnutí, kde si musíte 
zvolit menší zlo. To je něco, co Frog-
wares zkrátka umí a dokázali to už v 
předchozích hrách se Sherlockem. 
Tady ale vše dotáhli ještě o úroveň dál, 
a to především, co se týče samotného 
hlavního příběhu. Ten se skládá z 5 pří-
padů a při žádném jsem se rozhodně 
nenudil. Začátek byl trochu pomalejší, 
ale krátce na to příběh začne nabírat 
tempo a opravdu se rozjede. Každý pří-
pad je lepší a lepší, přičemž u konce si 
pomalu říkáte, že byste si ještě nějaký 
další případ zahráli. Příběh ke konci 
neskutečně graduje, samotné finále je 
pak naprosto geniální a hlavně, oprav-
du překvapivé. Ze začátku jsem byl 
mírně skeptický, ale po dohrání musím 
říct, že tohle je za mě jasný aspirant na 
příběh roku. Jenže u hlavního příběhu 
to nekončí. Frogwares si dali za cíl vy-
tvořit ambicióznější titul než kdy dřív. 
Chapter One je totiž open world, a na 
ostrově Cordona tak naleznete i různé 
vedlejší případy a aktivity. 

Ze začátku je otevřený svět trochu 
prázdný, ale postupně se zaplňu-
je různými obchody a důležitějšími 
budovami jako je například chrám, 
radnice, policejní stanice a podobně. 
Cordona je opravdu nádherný ostrov 
a celé prostředí vytvořili Frogwares 
na jedničku. Město si žije svým ži-
votem a budete potkávat různorodé 
obyvatele, kteří vám občas pomohou 
v řešení případů. Brzy ale sklouznete 
k používání rychlého cestování, a to 
z prostého důvodu – ve hře chybí ja-
kýkoli dopravní prostředek, což pova-
žuji za velkou chybu. Sprint není dost 
rychlý na to, aby měl člověk opravdu 
chuť k danému místu doběhnout.

Digitální peklo

Pak je tu ale ještě jeden, mnohem zá-
važnější důvod, proč jsem po Cordo-
ně příliš nepobíhal, a tím je technický 
stav. Nerad to říkám, ale už dlouho 
jsem nehrál hru, která by na tom byla 
až takto špatně, a to připomínám, že 
jsem hrál na PS5, což rozhodně není 
žádný slabý stroj. Ve vnitřních prosto-
rách je vše ještě relativně v pořádku, 
ale venku na vás čekají velké propa-
dy FPS prakticky každých pár vteřin. 
Hra se sekala opravdu neuvěřitelně, 
což úplně kazí celý dojem. A to na-
víc není všechno, často totiž budete 
svědky všemožných grafických glit-
chů v podobě problikávání objektů, 
doskakování textur a podobně. Fro-
gwares se zkrátka nepoučili ze svých 
chyb, protože na technickém zpraco-
vání si vylámou zuby snad pokaždé, 
a je to hrozná škoda.
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Líp jsou na tom cutscény, na kterých 
si vývojáři dali opravdu záležet a hod-
ně si pohráli s kamerou, což ostatně 
prezentovali i v jednom z videí. Vše 
navíc krásně doplňuje výborný da-
bing a atmosférická hudba. Dialogy 
jsou dobře napsané a dokážou být 
vtipné i emotivní, když je to potřeba.

Horší už je to s lipsyncem, ale nako-
nec mi nepřišel tak hrozný, jak jsem 
se obával. Na „AA“ hru je kvalita ani-
mací obličejů relativně přijatelná. Na-
víc vzhledem k tomu, jak hra vypadá, 
se ani nejde na vývojáře zlobit. Už v 
trailerech vypadala hezky, ale i přes-
to ještě předčila mé očekávání. Jistě, 
některé detaily nejsou úplně ideál-
ní, nicméně to se při velikosti studia 
nedá očekávat. Obecně bych grafiku 
hodnotil opravdu vysoko, pochválit 
musím především stíny a odlesky.

Vyšetřování plné miniher

Dost ale o technické stránce, měl 
bych vám konečně představit samot-
nou hratelnost, a ta rozhodně není ni-
čím neznámým, pokud jste hráli před-
chozí tituly od Frogwares. V rámci 
vyšetřování prozkoumáváte důkazy, 
vyslýcháte svědky a využíváte myš-
lenkový palác, abyste dali Sherloc-
kovy dedukce dohromady. Čeká vás 
také nespočet miniher v podobě che-
mické analýzy, prohledávání archivu, 
odposlouchávání či používání převle-
ků. Právě kostýmy a imitování růz-
ných stereotypů je opravdu zábavné.

Zatím jsem vyjmenoval věci, které 
má hra společné s předchozími tituly, 
jenže je tady jedna zásadní novinka, 
a tou jsou souboje. Už od začátku byli 
fanoušci k jejich přidání velmi skep-
tičtí, ale já jsem byl systémem, který 
Frogwares představili, poměrně zau-
jatý a jsem rád, že můžu říct, že vývo-
jáři nezklamali. Samozřejmě, nesmíte 
mít přehnaná očekávání. Možná vás 
bude trápit malá variabilita nepřátel 
či krkolomné ovládání (sprint na 

R2 a kotoul na trojúhelníku jsem doteď 
nepochopil), ale ve výsledku jsem se u 
soubojů dobře bavil. Jako hlavní slož-
ka hratelnosti by to určitě nefungovalo, 
jako vedlejší prvek jde však o velmi pří-
jemnou novinku.

Případ od případu

Vedlejších aktivit je ale mnohem víc. 
Na ostrově Cordona můžete také hle-
dat poklady nebo třeba zavzpomínat na 
Sherlockovo dětství v podobě kratších 
útržků z různých událostí. Čeká na vás i 
spousta vedlejších případů, jejichž kva-
lita ale velmi kolísá. Zatímco některé 
jsou opravdu propracované a můžou se 
pomalu rovnat i některým hlavním, jiné 
jsou zase vyloženě odfláknuté a bylo by 
pomalu lepší, kdyby ve hře vůbec ne-
byly. Mluvím teď o případech ve stylu: 
„Přečtu si report,

prohledám místo činu, zrekonstruuju 
scénu, konec.“ Za pár minut máte hoto-
vo, ale dokončení případu vás nijak ne-
naplňuje, protože s účastníky incidentu 
jste si nevybudovali žádné pouto.

Když však vezmu hratelnost celkově, 
musím vývojáře pochválit, protože mi 
přišla opravdu zábavná. Na PS5 se 
navíc můžete těšit také na vyloženě 
skvělé využití haptické odezvy, které 
mě u 3rd party titulu docela překvapilo. 
I tak mám ale k hratelnosti jednu výtku, 
a to je fakt, že občas prostě nevíte, co 
po vás hra chce. Orientujete se pouze 
pomocí ikonek na důkazech, ale ty vás 
můžou často spíš mást. Někdy zkrátka 
děláte věc správně, j enom vám něco 
chybí, jindy zase úplně přehlédnete je-
den důkaz a půl hodiny bezradně

chodíte po místě činu. Rozhodně 
bych ocenil nějaký lepší systém ná-
povědy, protože takové situace vás 
dokážou být řádně frustrující.

Na závěr ale ještě něco pozitivního. 
Našince určitě potěší, že hra obsahu-
je české titulky a musím říct, že jsou 
velmi kvalitní. Rozhodně při jejich 
zapnutí neuděláte chybu a můžu je 
doporučit i zkušenějším angličtiná-
řům. Slovní zásoba v této hře je totiž 
poměrně náročná.

Oběť, která stojí za to

To je ale už opravdu všechno, co 
jsem měl na srdci. Nastává tedy ta 
nejpalčivější otázka, jak bych titul cel-
kově zhodnotil? Odpověď to rozhod-
ně není jednoduchá. Během hraní se 
mi celkový pohled na hru velmi dras-
ticky měnil. Nadšení z trailerů nejprve 
vystřídalo vystřízlivění v podobě stře-
tu s realitou (velmi špatným technic-
kým stavem), postupně ale začínalo 
převládat nadšení z příběhu. Kdybys-
te se mě tedy na hodnocení zeptali 
pár hodin po začátku, mé dojmy by 
byly velmi, ale opravdu velmi odliš-
né. Po dokončení příběhu vám však 
mohu hru Sherlock Holmes Chapter 
One s čistým svědomím doporučit. 
Občas budete skřípat zuby, ale po-
kud se zkrátka s technickou stránkou 
smíříte, užijete si neskutečnou jízdu. 
Můžete se těšit na příběh mladého 
detektiva, jenž vás dokáže rozveselit 
i emočně zasáhnout. Příběh plný mo-
rálních dilemat a zvratů. Příběh, na 
který jen tak nezapomenete.
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„Sherlocku Holmesi, mohl by ses laskavě už konečně probudit a vylézt z toho kufru!“ křičel John. Stál před 
autem, s rukama založenýma na prsou a pytlem od brambor v kapse. Zastavili u Mycroftova domu, nebo jak 
mu Mycroft s oblibou říkal, sídla.

„Cože? Co se to děje?“ mumlal Sherlock jako omámený. Nedokázal si srovnat v hlavě, co se vlastně stalo, a 
jestli se nachází v realitě, nebo v dalším snu. Všude kolem něj byla jen nepropustná tma. To se ovšem změni-
lo, když si z hlavy sundal pytel od brambor.

John si povzdechl. „Sherlocku, co se to s tebou stalo? Říkal si něco o Mission Impossible a tardis, ale skoro ti 
nebylo rozumět. To bylo možná tím pytlem od brambor.“ Ano, pytel od brambor zde hrál velkou roli.

To jako by Sherlocka definitivně probralo. Znovu měl před očima paní Hudsonovou a její smutný úsměv. Vy-
mrštil se z kufru auta a hodil pytel na zem. Zde role pytle od brambor končí. „Johne, měl jsem příšerný sen, 
byla tam paní Hudsonová, desátý Doktor Who a,“ otřásl se, „Tom Cruise!“

„Tom Cruise,“ zopakoval John s naprosto vážným výrazem. Sherlock jen přikývl. Muži se vroucně objali. „Už 
to bude dobré,“ šeptal John, zatímco jemně plácal Sherlocka po zádech.

Jakmile se pustili, zahleděl se Sherlock do Johnových hlubokých hnědých očí, schoval jeho chladem zmrzlé 
prsty do svých dlaní, sklonil se k němu a řekl: „Ani třpyt hvězd se nedokáže vyrovnat třpytu tvých očí, jakmi-
le je políbí jas velkého vládce noci, Měsíce. Než se

však zchlastáme do němoty, musím vyřídit něco velmi důležitého.“ Půjčil si od jejich šoférky auto a vyjel do 
noci.
Když Sherlock s paní Hudsonovou dorazili, byla již party v plném proudu. Detektiv jí pomohl dostat se z kuf-
ru (naštěstí taky chodila na hodiny hadích žen) a zavedl jí až ke dveřím. Tam se dvojice zastavila. „Drahouš-
ku, nevím, jestli jsou takové akce pro lidi mého věku vhodné. Nechci vám tam dělat ostudu.“

Sherlock se zasmál. „Viděla jste někdy Johna tančit? O ostudu je postaráno.“ Otevřel dveře a zevnitř se začali 
linou zvukové vlny, které by roztančily i kus mramoru. „Paní Hudsonová, Vy se kývete v rytmu!“

„Ne, je jen mi strašná zima.“

„Promiňte, ve starosti o druhé moc nevynikám,“ přiznal Sherlock, když mu došlo, že paní Hudsonovou vy-
zvedl jen v pyžamu. Připojili se k hloučku lidí všech věkových kategorií, kteří popíjeli punč a vaječný likér.

Po dřevěném schodišti k nim sešel Mycroft. Je čas na dobrý skutek, pomyslel si Sherlock a, přestože mu to 
činilo velké potíže, vzal Mycrofta kolem ramen a vyhrknul: „Že tys zhubnul?“
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Sherlock Hohoholmes:
 Vánoční koleda

Mycroft se na něj nevěřícně podíval, otevřel pusu a chystal se Sherlockovi odpovědět, ale křik paní Hudsono-
vé ho přerušil. „To snad není možné!“ prodrala se skrz zástup lidí v oblecích, kteří nepochybně pracovali pro 
tajné složky anglické vlády, až do středu místnosti mezi hlouček tančících lidí. „Stayin´ Alive! Stayin´ Alive! 
Přesně tak, děcka, budete mě mít na krku ještě hodně dlouho!“ zpívala, zatímco prováděla šílené taneční 
figury.

„Nevěděl jsem, že ráda tančí,“ poznamenal Mycroft suše.

„Já taky ne. A asi bych bez toho poznat dokázal žít,“ připustil Sherlock. Paní Hudsonová zrovna provedla 
ukázkovou stojku na hlavě, když se rozrazily dveře. Stál v nich on – Tom Cruise. A k všeobecnému zděšení 
v ruce držel sekyru. Jeho pološílený pohled se zastavil přímo na Sherlockovi. „Snad mě na chvíli omluvíš,“ 
vyhrknul Sherlock a rozeběhl se ke dveřím na zahradu.

Takže, milé děti a dospěláci, jaké poučení plyne z této povídky? Nezanedbávejte své prarodiče, jinak vás na-
vštíví dva až tři duchové Vánoc a dají vám co pro to. Pokud k vám někdy přijede Tom Cruise, raději schovejte 
všechny sekyry. A to nejdůležitější na konec – při únosu nezapomeňte na pytel od brambor. Veselé Vánoce!

24 Anna Katharina Hinterreiter SXA



Shadow and
Bone

Žánr: akční, drama, 
fantasy

Režie: Mairzee Al-
mas, Lee Toland Krie-
ger, Dan Liu, Jeremy 
Webb

Scénář: Eric Heisse-
rer, Vanya Asher, Da-
egan Fryklind, Chris-
tina Strain, Shelley 
Meals

Hudba: Joseph Trapa-
nese

Hrají: Jessie Mei Li, 
Ben Barnes, Freddy 
Carter, Archie Re-
naux, Amita Suman, 
atd.
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Na podzim jsem psala o Šesti vránách, fantasy knize 
od Leigh Bardugo. Zmínila jsem se o tom, že na 
Netflixu je i seriál, na který jsem se už, konečně, za-
čala dívat. A vzhledem k tomu, že teď nemám moc o 
jakých knihách psát, tak jsem se rozhodla psát právě 
o tomto seriálu, který vyšel 23. dubna 2021 a jeho 
výkonným producentem je Eric Heisserer. Tak a teď 
už k ději.

Příběh se odehrává ve fiktivním světě, který je inspi-
rován carským Ruskem a zeměmi v jeho okolí. Se-
tkávají se v něm dvě dějové linky. První, ta hlavní, je 
přímo děj knihy Griša: Světlo a stíny, a od této knihy 
získal seriál i svůj název (Světlo a stíny = Shadow 
and Bone). Hlavní postavou je Alina Starková (Jessie 
Mei Li), která je sirotek a vyrůstala v sirotčinci, kde se 
seznámí s Malem Oretsevem (Archie Renaux). Spo-
lečně vyrůstají a společně se i dají do armády. Mal 
jako stopař a ona jako kartografka. Alina žije poměr-
ně nezáživný život, dokud se jednoho dne armáda 
nedostane k Vráse, což je tajemný pás temnoty, který 
rozděluje zemi Ravku na dvě poloviny. Jsou dva způ-
soby, jak se přes ni dostat: buď přímo přes ni na lodi, 
což je velmi nebezpečné, ale mnohem rychlejší, nebo 
ji prostě obejít. Armáda však nemá čas se zdržovat 
s tím, aby ji obešla, takže musí přes ni. Cesta úplnou 
temnotou ze začátku probíhá dobře, dokud někdo 
nezasvítí světlem. Což by se rozhodně dělat nemělo, 
protože světlo může přilákat volkry, nestvůry, které 
ve Vráse žijí. No každopádně někdo to světlo rozsví-
til, a volkry se na ně okamžitě vrhnou a spousta vo-
jáků zemře. Jedna volkra už se dokonce snaží sebrat 
Mala, což Alina nechce dovolit, když v tom se rozzáří 
světlem jako maják. Ukáže se, že je vzácným typem 
grišy, tedy člověka, který dokáže „kouzlit”, přesněji 
řečeno ovládat oheň, vítr, vzduch, kov nebo třeba 
lidský tep a v některých vzácných případech i světlo. 
Vzhledem k tomu, že je tedy Alina jasná griša, tak je 
odvedena generálem Kiriganem (Ben Barnes) přes 
její nevoli do hlavního města Os Alty, kde se grišo-
vé cvičí, aby se stali součástí armády. A abych vám 
nevyzradila celý děj, tak se posuňme k druhé dějové 
lince. Tam se objevují postavy z druhé série od Leigh 
Bardugo, Šesti vran. Jedná se o partu zlodějíčků: 
Kaze Brekkera (Freddy Carter), Jespera Faheye (Kit 
Young) a Inej Ghafy (Amita Suman). Ti dostanou za-
kázku, aby za milion kruge, tedy místní měny, unesli 
právě Alinu Starkovou, grišu, která ovládá světlo. A 
pokud vás zajímá, jak to dopadne, tak se na seriál 
určitě podívejte.
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