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JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI

VALENTÝNU

4         Valentýna Kovšanová 3.A

Jakožto představitelka jedné z nejvyšších forem bytí (tedy Valentýn) 
jsem se rozhodla celé lidstvo zasvětit do vědění Valentýn. Samozře-
jmě musím začít naším gymnáziem, navštěvují ho jen nadaní stu-
denti, kteří jsou schopni tato moudra zpracovat.
 Začněme tedy vznikem jména Valentýna. Toto jméno pochází z lat-
iny, již Římané ho velmi dobře znali. Náš předchůdce, legendární 
kněz Valentýn, vzdoroval císaři Claudiu II., který svým vojákům zaka-
zoval ženit a zasnubovat se. Chtěl tak udržet vojenskou morálku, v 
tom mu však bránil právě Valentýn, který párům tajně žehnal. Za to 
byl popraven 14. února, zemřel tedy jako mučedník a stal se svatým. 
 To tedy vysvětluje den, kdy se všechny Valentýny oslavují. Přímo 
jméno prý vychází z latinského valens, tedy mohutný, pevný, v pře-
neseném výrazu silný a zdravý. To samozřejmě Valentýny jsou, silné 
a nezávislé ženy. Můžeme kořeny jména připisovat i Valentínosovi, 
římskému křesťanskému učiteli a básníkovi. Byl nejvýznamnějším 
představitelem gnosticismu a skupinu svých přívrženců pojmenoval 
valentinovci.
 Já za nejvýznamnější Valentýnu považuji Valentinu Těreškovovou, 
která se stala první ženou ve vesmíru. To je samozřejmě veliká 
událost, a proto se taková významná žena musela narodit ve význ-
amný den. To tedy bylo 6. března 1937 a patří to mezi mé oblíbené 
„fun facts“ (vtipná/zajímavá fakta) o mně, protože jsem se já, také 
Valentýna, narodila ve stejný den. 
 Valentýny jsou obecně velmi přátelské, láskyplné, ochotné a 
obětavé, mají krásné jméno a krásnou duši. Proto bych všem vřele 
doporučila, aby si našel svou Valentýnku a pečoval o ni s láskou, jed-
ná se určitě o tu nejlepší možnou investici a Valentýnky vám to vždy 
vrátí. 
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            Nela Papoušková PA

Při nástupu na novou školu má každý smíšené pocity a klade si otázky:

Budu se jim líbit? Budou se oni mně líbit? Nebude to moc těžké?

Takové otázky jsem si kladla půlrok zpátky, kdy jsem pomalu začala šílet, zda byl přechod na 
gymnázium dobrý nápad. Ale mohu v klidu a popravdě říct, že byl. Základní škola, na kterou 
jsem chodila, mi nevyhovovala. Hlavně kvůli třídě a spolupráce, která tam byla. Neustálé nadává-
ní, jak jsme neschopní a jak se máme vrátit zpátky do školky. Učitelé na nás byli takzvaně zasedlí, 
vlastně se jim ani nedivím, sama jsem si říkala, jak už se těším pryč. Proto jsem byla zděšená, 
jakou třídu dostanu. Ale jsem vděčná za lidi, se kterými prožiju dalších 8 let, protože jako třída 
fungujeme hezky.

Teď ale o té druhé stránce školy, kterou je učení. I když jsem 5 let na základní škole projela s jed-
ničkami jako nic, bylo mi jasné, že na gymplu to bude asi těžší. A taky je. Na učení jsem vůbec 
nebyla zvyklá, protože se neučíme jednu látku měsíc, ale týden. Každopádně mi to určitě vyho-
vuje víc.

Na škole mě navíc nadchl výběr kroužků a různých aktivit, které můžeš vyzkoušet. Když se nad 
tím vším zamýšlím, jsem ráda, že jsem se na Matiční gymnázium dostala. 

První půlrok na Matičním 
gymnázium



KORONAVIRUS
NA NAŠÍ ŠKOLE

Jistě jste se již doslechli nebo dočetli o 
nárůstu pozitivních případů Covidu-19 
na naší škole za uplynulých pár dní. Ně-
které třídy šly rovnou do karantény, jiné 
studují v menším počtu, či spojeně s žáky 
stejného ročníku. Minulý týden postihla 
tato nepříjemnost i naši třídu, když před 
sebou nalezl jeden z mých spolužáků 
hned tři pozitivní testy po sobě. Od té 
doby se ve škole pohybujeme výhradně 
s rouškou na obličeji, testujeme se každý 
den a tělesnou výchovu nám zrušili úpl-
ně.

Na začátku tohoto školního roku měla 
vláda jasno, školy se v žádném případě 
uzavírat nebudou. Toho se zatím drží, ale 
pokud se bude situace zhoršovat ve stej-
ném tempu jako nyní, budou pravděpo-
dobně muset upozadit výuku a postavit 
na první místo zdraví studentů. Opatření 
nám tehdy pobyt ve škole nějak výrazně 
neznepříjemňovala, jelikož se žáci testo-
vali pouze v pondělí, a to jen ti neočko-
vaní, a nošení respirátoru bylo povinné 
také jen na chodbách. V průběhu polole-
tí se ovšem začaly požadavky na studen-
ty navyšovat.

Online třídní schůzky byly pro většinu ro-
dičů spíše příjemnou změnou, protože se 
do školy nemuseli dopravovat a vyřešili 
vše z pohodlí domova. V novém roce se 
opatření ještě zpřísnila a kromě testování 
ve čtvrtek přibyla povinnost kontrolovat 
i studenty očkované

Pokud se ve třídě vyskytne pozitivně 
testovaný jedinec, je ihned poslán na 
PCR testy, které v tomto případě určují 
osud celé třídy. Když je pak žák skuteč-
ně nakažen, nová nařízení posílají třídu 
do karantény a odkazují je tedy na dis-
tanční výuku.

Spousta lidí si říká, že zavření škol je 
jen otázka času, ale to se tradovalo už 
v prosinci. Osobně si myslím, že vláda 
má momentálně pouze dvě možnosti, 
a to opětovný přechod na online for-
mu výuky, který by se jistě setkal s roz-
poruplnou reakcí, ale umírnil by nárůst 
nově nakažených, nebo nadále zpřísňo-
vat opatření, což možná nakonec také 
povede k první variantě, vzhledem k 
nakažlivosti nové mutace Omikron a 
laxnímu přístupu většiny občanů k naří-
zením. Kdy celá pandemie skončí? Kdy 
se zbavíme respirátorů? Kdy budeme 
moct žít zase jako dříve? To jsou otáz-
ky, které vám nezodpoví ani ta nejlepší 
kartářka.
                                                                 
                                                     
      
              17. 1. 2022

Jakub Hon SXA
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MŮJ PŮLROK NA

MGO

7
        Natálie Hrušková PA

Co Vám budu povídat? Studium gymnázia 
je prostě jiné než základka. Profesoři od 
vás očekávají, že budete nejlepší, a laťka 
je tady vysoko. Byla jsem zvyklá být ne-
jlepší a najednou se ocitnu na místě, kde 
je úplně normální být nejlepší, je to přine-
jmenším zvláštní. Za ten půlrok jsem si 
na ten pocit už zvykla a nějak zvláštně už 
jej nevnímám. Vždy se najde někdo, kdo 
bude lepší, dohodí míč dál nebo bude ry-
chleji počítat. Je to přirozené a přiznávám, 
že ze začátku bylo trochu těžší se s tím 
srovnat, že nebudu ve všem nejlepší. Můj 
největší strach však nebyly známky nebo 
zlí profesoři, bála jsem se, že si nenajdu 
kamarády. Tohoto strachu jsem se naštěstí 
zbavila tak do dvou týdnů, našla jsem 
zde skvělé přátele, se kterými mám poc-
it, že přestávky mají tak dvě vteřiny. Také 
člověk rychle pozná, do jakého předmětu 
se musí učit a kde mu profesoři neodpustí 
ani malou chybu a kde je to pohoda a na 
něco se přijde vždy.
Věc, která mě dost překvapila, je rozdíl 
mezi učivem mé základky, protože v něk-
terých předmětech je každý úplně jinde. 
Samozřejmě jsem nějaké rozdíly očekáva-
la, ale ne tak velké. Největší

rozdíly vidím v biologii, češtině, matemati-
ce a dějepisu. Rozdíly vidím také v přístu-
pu profesorů k nám studentům. Často 
fungujeme stylem samostudia a každý si 
dělá jiné výpisky, zkrátka ty informace ně-
jak  dohromady  dáme vždycky. Velmi mě 
taky překvapil v některých předmětech 
styl výuky, v prezentacích máme tři věty 
a zbytek je výklad a dělat si poznámky z 
výkladu je věc, se kterou bojuju stále. Tady 
si myslím, že to vystihuje věta: „Co to říka-
la?“ tu slýchám několikrát denně. Docela 
rychle jsem přišla na to jak aspoň trochu 
zapadnout a naučila jsem se, jak vlast-
ně Matiční gymnázium funguje. Rozdíly 
mezi gymnázii a základními školami jsou 
občas obrovské, někdy si jsou vzděláním 
svých studentů podobné. Záleží na kvalitě 
daného gymnázia nebo základky, já jsem 
se svým gymnázia  maximálně spokojená. 
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Spolu se spolužáky ze Sexty A a také třídou Sexta B 
od září navštěvujeme taneční kurz v Klubu Alfa, který 
vede taneční škola Bolero. Za necelé tři měsíce v prv-
ním pololetí školního roku jsme se naučili spoustu tan-
ců, jako například: Blues, Cha Chu, Waltz, Tango a dal-
ší. Všichni jsme se těšili, až se budeme moci předvést 
svým rodičů, sourozencům a prarodičům na závěrečné 
lekci, tzv. koloně.

Já jsem se obzvlášť těšila, protože po roce, kdy jsme 
se neviděli, měla dojet babička s dědečkem z Mostu, a 
dokonce můj oblíbený bratranec, se kterým se bohu-
žel často nevídám, z Teplic.

Vše jsme již měli zařízeno, vstupenky, dárečky pro ta-
neční partnery, kluci obleky a my holky sváteční šaty. 
Bohužel den před konáním kolony na konci loňského 
roku vydala vláda zpřísněná protiepidemiologická 
opatření, která omezila konání společenských akcí ve 
vnitřních prostorech pro maximálně 100 lidí. Všech-
ny nás to moc mrzelo a po diskusi na facebookové 
stránce taneční školy přišel návrh organizátorů kolo-
nu uspořádat alespoň pro nás studenty. Následovala 
další diskuse, při které jsme se shodli, že nám je líto, že 
nemůžeme předvést to, co jsme se naučili před svými 
blízkými. Nakonec se rozhodlo, že závěrečná lekce se 
přesune na začátek letošního roku, až se vládní opat-
ření zmírní.
Nyní již část studentů chodí na pokročilé lekce. Každá 
lekce má jiné specifické téma a na rozdíl od normál-
ních tanečních, kde jsme se učili více tanců za jednu 
lekci, se nyní učíme jeden celý tanec pořádně. Na konci 
lekce si však vždy zopakujeme všechny doposud na-
učené tance, ať nic nezapomeneme. Na jedné z lekcí 
jsme například měli všichni přijít v pyžamu a učili jsme 
se tanec Rumba. Pokročilé lekce jsou samozřejmě ná-
ročnější, ale pořád nás to všechny baví, a to je důležité.
Taky stále doufáme, že se už pandemie zmírní a bu-
deme moci naplno žít, včetně uskutečnění závěrečné 
taneční lekce.

Michala Pondělíčková SXA 
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            Klára Strejčková TA

„Cukroví pro zdravotníky“ - letáčky s tímto 
nadpisem, které jsme rozdali po celé škole 
a kterých jste si určitě všimli. Bylo na nich 
napsáno pár základních informací ohledně 
toho, jak každý mohl udělat radost zdravot-
níkům a přinést do školy cukroví, které se 
poté zavezlo do Fakultní nemocnice v Ostra-
vě. Jak ale tento nápad vznikl a jak celá akce 
proběhla?

Blížily se Vánoce, nastal vánoční čas a každý 
z nás se už těšil na klid, vánoční náladu a na 
chvíle strávené s rodinou. Přiznám se, že tak 
do poloviny jsem to měla stejně, ale pořád 
jsem nebyla úplně připravena nechat vše 
být a užívat si Vánoc. Každý den jsme slyšeli, 
co se odehrává ve světě v současné situaci a 
jak někteří nebudou moct být ani o svátcích 
doma. O zdravotnících, kteří se dnem i nocí 
starají o všechny nemocné a snaží se jim co 
nejvíce pomoci. A někteří z nich ani nebu-
dou moci být na Štědrý den doma se svou 
rodinou. A tak mě napadlo, že zrovna jim 
bych chtěla udělat radost a zárověň jim za 
to všechno, co pro nás dělají, poděkovat. Je-
likož se k Vánocům váže právě cukroví, řekla 
jsem si, že bychom za naši školu mohli něja-
ké vybrat a zanést jim ho.

Cukroví pro zdravotníky
S realizací nápadu mi pomohl pan profesor 
Gromnica a se souhlasem pana ředitele jsme 
dali dohromady tým a mohla tedy začít celá 
tato akce.

S personálem z infekčního oddělení ve Fa-
kultní nemocnici v Ostravě jsme byly do-
mluvené, že v úterý 21.12. můžeme cukroví 
přivézt a že si ho od nás rádi a s vděkem pře-
vezmou. A tak jsme vytiskli letáčky s infor-
macemi, na kterých stálo, že kdokoli může 
přinést cukroví, které poté zdravotníkům 
bude přivezeno, a letáčky jsme po škole roz-
dali. Upřímně, bála jsem se, kolik se cukroví 
přinese. Věděla jsem sice, že na naší škole se 
uskutečňuje dost charitativních akcí a že se 
toho vždy dost vybere. Taky jsem si všímala 
na chodbách studentů, kteří četli naše letáč-
ky. Výsledek mě příjemně překvapil. Ráno 
jsem potkávala studenty mířící s krabicemi, 
do příslušného kabinetu. A nakonec jsme 
měli k předání 3 plné přepravky.

Druhý den jsme cukroví naložili do auta a jeli 
směr nemocnice. Tam si ho už převzala ve-
doucí, se kterou jsme všechno domlouvali. 
Byla vděčná, děkovala nám za celé oddělení 
a bylo na ní vidět, že má z toho radost. A to 
bylo to hlavní. Vykouzlit někomu úsměv na 
tváři.

Akce dopadla skvěle. Mám z toho pořád ra-
dost a děkuji všem, kteří něco přinesli a moh-
li jsme tak společně udělat dobrý skutek pro 
lidi, kteří více myslí na druhé. 
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            Anna Havelková 3.A

Když se dáte po schodech do jídelny a sejdete ještě níž, objevíte 
učebnu hudební výchovy, ač se to zdá neuvěřitelné, právě tam 
se nalezl nikotinový sáček. Kdo ho tam dal a jak se tem vůbec 
dostal, to samozřejmě nevím. Tenhle úkaz však dal vzniknout 
mnoha otázkám. Opravdu se na naší škole objevují drogy a co 
dělat, když se s nimi setkám?

Vést drogovou prevenci jako zastrašování je mnohdy kontra-
produktivní, ale i přesto se zmíním o nežádoucích účincích pár 
drog, které jsem na základě dotazování několika studentů vy-
brala.

Nikotinový sáček

Je to malý sáček, který se dá do úst. Na první 
dojem vše zní hezky, méně nikotinu a pomalejší 
absorbce než u cigaret, avšak nikotinové sáčky 
nejsou nijak regulované státem a rychle i na ně 
vzniká závislost. V podstatě slouží jako můstek k 
jiným drogám. Můžeme si zde též vyjmenovat 
nespočet nepříjemných vedlejších účinků jako 
únava, žízeň, závratě, rychlý tep, kdy ten nejhorší 
je zástava srdce.

Vím, kde sehnat
DROGY

Mariuana THC

Většinou se čistá či smíchaná s tabákem plní do 
cigaret jinak též joint, dýmek, což je blunt nebo 
vodních dýmek, čemuž se říká bong. Uživatel jí 
většinou kouří, ale je i časté žvýkání. Může vyvo-
lat uklidňující pocit, uvolnit mysl a vše na chvíli 
utlumit, ale též navodit úzkost, paranoiu a halu-
cinace. Dokonce byla do světa vypuštěna mylná 
informace, že by konopí mohlo léčit rakovinu, 
ale je to právě naopak, jedná se o karcinogen 
(nejčastěji se jedná o rakovinu plic). Jestliže jste 
uživateli marihuany a nikdy jste nepocítili ved-
lejší účinky téhle drogy, nezapomínejte, že vše 
nejde hned na první
první pohled vidět ani cítit. Mezi další nežádoucí účinky je vliv konopí na mozek. Látka sice 
„zrychluje“ neurony v rámci bílé kůry mozkové, ale s nadměrným užíváním drogy dochází k ná-
slednému „zpomalování“ neuronů a úbytku šedé kůry mozkové. Naštěstí se však nejedná o nic 
silně návykového.



LSD

O LSD se mnoho neví, až na to, že hned po prv-
ní dávce jste na celý život těžce intoxikovaní a 
způsobuje několik závažných degenerativních 
onemocnění mozku jako Parkinsonovu cho-
robu nebo Alzheimera. Ha, vtip! Na téhle látce 
jako jediné z uvedených nevzniká fyzická závis-
lost, ale místo toho hned po první dávce vzniká 
silná tolerance vůči dalším dávkám (vymizí až 
po několika týdnech) a může vzniknout emo-
cionální závislost. Způsobuje stavy uvolnění 
a halucinace, i přes dobré zážitky má druhou 
stranu mince, kdy u jedinců s psychickými ne-
mocemi může vyvolat špatný zážitek, který 
může skončit až PTSD (posttraumatická streso-
vá porucha-postižený se v hlavě vrací
ke špatnému zážitku, má to závažné psychické i fyzické projevy) či schizofrenií. LSD můžete 
objevit v savém papíru, ale co doopravdy ten papírek obsahuje nikdy nevíte. Nezapomínejte, 
že si do svého mozku pouštíte chemikálii, u které si doopravdy nemůžete být nikdy jistí, co se v 
ní nachází. Některé molekuly se svou strukturou mohou velmi podobat LSD, ale jejich vedlejší 
účinky mnohdy končí smrtí. Látky nasáknuté v papíře od sebe pouhým okem nerozeznáte.

Alkohol

Alkohol, kdo by se s ním jen nesetkal, avšak 
mnoho studií jej paradoxně řadí mezi tvrdé 
drogy a určitě by se o něm mělo mluvit též. Už 
při malém množství dochází k horšímu úsudku, 
pomalejším reakcím a lehké dezorientaci, pak 
je zde i několik žádoucích účinků, jako povzbu-
zení a ohyb reality do příjemnější podoby. Ve 
středně podnapilém stavu dochází k agresivitě 
a k nesouměrnému pohybu končetin, též do-
chází k překročení zábran nejčastěji u sexuál-
ního chování. 
V těžkém stavu se jedinec mnohdy pokálí, nesrozumitelně mluví, až upadá do mdlob, zpravi-
dla si pak nic nepamatuje, může dojít i k otravě krve. Dlouhodobějším užíváním jako vedlejší 
účinky jsou deprese, úzkosti, apatie, až mnohdy smrt (5,9% úmrtí na světě je způsobeno alko-
holem). Alkohol dokáže způsobit až 200 různých onemocnění přes problémy s ledvinami až k 
rakovině srdce.

11
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Čím by šly drogy nahradit?

Jestliže chcete zažít opravdový stav, kdy se mysl odtrhne od těla a váš mozek to nepoškodí 
ale spíš naopak, je to spánek. Je zadarmo a nežádoucí účinky skoro neexistují. Jestliže hledáte 
endorfiny či adrenalin, tak se můžete pustit do sportu a jestliže chcete utéct před depresemi, 
úzkosti a ztrátou smyslu života můžete zkusit navštívit terapie či bezplatné linky pro tyto účely. 
Stačí se rozhlédnout a uvědomit si, kolik je zde možností, avšak to, pro co se nakonec rozhod-
nete, je čistě na vás, protože nikdo jiný to rozhodnutí neudělá. :)

Na závěr bych chtěla říct, že jsem vybrala ty drogy, o kterých jsem slýchávala nejčastěji třeba i 
jako vtip během mého doptávání se spolužáků či kamarádů atd. Já osobně si nemyslím, že dro-
gy jsou problém, tím samozřejmě k ničemu nechci nabádat! Já bych spíš vnímala jako potřebné 
posílit studie o nich, vykročit z tradic, co se užívání i neužívání některých návykových látek týče 
a zavést nerepresivní drogovou politiku, kdy by se výdej drog i jejich kvalita, ač to může znít 
sebe vtipněji, kontrolovala státem. Netvrdím, aby se z nelegálního stalo něco legálního, jen si 
myslím, že bychom nejenom nad legálními věcmi měli mít kontrolu, ale i nad nelegálními, pro-
tože někteří lidé se chtějí seberealizovat v užívání drog a s tím se podle mě musí počítat.

12
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DVA 
MĚSÍCE VE 

VÍDNI

Vídeň každý dobře zná, přeci jenom se 
jedná o jedno z našich nejbližších hlav-
ních měst. Téměř všichni ji alespoň jednou 
viděli, ale mně se podařilo si na dva mě-
síce vyzkoušet tamější žití. Jela jsem pře-
devším z důvodu, abych se naučila jazyk a 
poznala nové lidi a prostředí.

Byla jsem ubytována u příbuzných a na-
vštěvovala německý kurz. První dva týdny 
byly nejdelší – než se člověk rozkouká a 
zvykne si na nové prostředí, tak to chví-
li trvá. Cizí jazyk také nepomáhá, ovšem 
poměrně rychle si uvědomíte, že předstí-
rat porozumění je jednodušší než prosit o 
opakování věty. Většina vás totiž neopra-
ví a někteří se dokonce ani nepřiznají, že 
vám nerozuměli. Mimo tuto skutečnost 
byli všichni (a tím myslím opravdu všech-
ny) milí a přátelští.

Němčina byla vyučována jinak, než na co 
jsem zvyklá. Ovlivněna jsem byla pouze 
pozitivně, spolužáci byli otevření a učitel-
ka příjemná a energická. Celkově jsme ve 
třídě měli lidi zhruba ze sedmi zemí, takže 
jsme si měli neustále o čem povídat.

Když zrovna neprobíhal kurz, o poznání 
nebyla nouze. Parků, muzeí, trhů a také 
hospod je ve Vídni požehnaně (pít pivo 
a víno je v Rakousku povoleno od šest-
nácti :) ).

Byla to pro mě dobrá zkušenost, kterou 
bych si kdykoli zopakovala. Doporuči-
la bych ji všem, dokonce i lidem, kteří 
se němčinu neučí, protože se bez ní ve 
Vídni dá obejít.

Johana Němečková SPTB
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NOVOROČNÍ 
PŘEDSEVZETÍ

14
        Štěpán Pětvalský PA

Miliony lidí po celém světě si s příchodem 
nového roku dávají sliby a vytvářejí vize 
o jejich budoucím životě a bohužel často 
s druhým lednovým týdnem se svou sna-
hou končí. Ty vytrvalejší vydrží až do února 
a pak a bohužel jen málo lidí s nejpevně-
jší vůlí a největší motivací, kterým před-
sevzetí skutečně změní život a vydrží u něj 
po celý rok.

Proč si lidé dávají novoroční
předsevzetí?

Představte si situaci, kdy jste se svým živo-
tem na sto procent spokojení. Měli byste 
potřebu cokoliv měnit? Pravděpodobně 
ne, protože by nebylo ani co měnit. Mnoho 
lidí tedy vidí novoroční slib jako příležitost 
vylepšit část svého života, se kterou nejsou 
tak úplně spokojení.

Lidé také konec roku a začátek toho 
nového vnímají jako skvělý časový milník, 
kterým oddělí jejich starý a nový životní 
styl. Volí tedy novoroční předsevzetí jako 
vidinu pozitivní změny v životě s výborným 
načasováním.

Někdy za příslib skoncování se zlozvykem 
nebo zařazení nového návyku může také 
neustálý tlak okolí.

Některá novoročné předsevzetí známe 
snad všichni. Jaká novoroční předsevzetí 
patří mezi ty nejčastěji slibovaná? 

Novoroční předsevzetí často nevycháze-
jí proto, že si člověk dává nereálné cíle, 
například zhubnu deset kilo za měsíc. Když 
si zvolíte cíl, který je opravdu v mezích 
možností, mnohonásobně zvýšíte šanci na 
jeho dosažení.

1. Nespokojenost s dosavadním
     životem

2. Vidina pozitivní změny

3. Tlak okolí

• Zhubnu. 
• Přestanu kouřit.
• Začnu jíst zdravě. 
• Omezím práci a najdu si více volného 
času.
• Přestanu pít alkohol.
• Naučím se nový jazyk nebo koníček. 
• Začnu více číst knihy. 
• Budu více šetřit a méně utrácet za nesmys-
ly. 



Rozhovor s Františkem Malým

Na řadě různých olympiád jsi sklidil velký úspěch. O jakých olympiádách 
se tu přesně bavíme? Na jaký úspěch jsi nejvíce pyšný?

Už delší dobu se účastním mnoha soutěží a vzdělávacích akcí. Část z nich tvoří 
akce týmové, kterých se účastním se spolužáky ze třídy, zde jsme v předchozím 
školním roce obsadili 17. místo v celostátním finále energetické olympiády a 
5. místo ve finále Debatní ligy. Ze soutěží jednotlivců mám největší radost z 1. 
místa v krajském kole matematické olympiády a z 5. místa v celostátním ústřed-
ním kole dějepisné olympiády. Díky úspěchům v různých soutěžích jsem byl za 
uplynulý školní rok oceněn jako nejúspěšnější žák SŠ Moravskoslezského kraje.

V humanitních i přírodovědných oborech jsi dosáhl v našem věku velkého 
úspěchu. Zajímal ses o tyto obory už od dětství?

Určitým způsobem ano, ale nebylo to nějaké koncentrované bádání nebo něco 
podobného. Spíše jsem se zajímal víc do hloubky o věci kolem sebe a hodně 
jsem četl.

Co se ti učí nejhůř? Nad čím strávíš nejvíce času? (který z předmětů, popří-
padě nějaká část z jistého předmětu)

Docela snadná na učení pro mě jsou témata, která jsou založená na použití 
postupu a práci s čísly, takže matematika a fyzikální a chemické výpočty vůbec 
nejsou problém a na část písemek se ani nemusím učit. Obecně se mi dobře učí 
cokoliv, kde se mi podaří téma pochopit, najít souvislosti s jinými tématy i návaz-
nosti uvnitř tématu a představit si ho na něčem, co už znám. Ne všude se mi ale 
něco takového daří, a tak problém dělají zejména místa, kde se jedná spíše o 
„telefonní seznam.“ Ta se nacházejí téměř v každém předmětu, ať už se jedná o 
africké domorodé kmeny, chemické vlastnosti některého prvku, výčet odborných 
pojmů v ZSV, některé literární autory nebo soupis biologických organizmů. Na-
štěstí v daném tématu tato slabá místa tvoří jen část.

Máš nějaký sen, nějakou olympiádu, ve které by ses chtěl pokusit o vítěz-
ství?

Asi každého potěší úspěch, kterého dosáhne, a i pro mě je to určitá pozitivní 
motivace. Když je to možné, tak se na soutěž pečlivě připravuji, vždy se snažím 
o co nejlepší výkon a o co nejvyšší umístění. Nemám ale nějakou akci, kde bych 
snil o vítězství. Účastním se soutěží, které mi připadají zajímavé, baví mě a kde 
se mohu dozvědět něco nového. Jakýkoliv úspěch je potom milý bonus – velmi 
potěší, ale i bez něj soutěžení stojí za to.

1
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Chtěl by ses těmto oborům věnovat i v budoucnu? Např.: pracovat v rámci 
některého z nich.

Vzhledem k tomu, že mé soutěžní rozpětí není úplně malé a mnoho oborů se 
ve výsledku překrývá, tak pravděpodobně skončím v některé z oblastí, kde nyní 
soutěžím. Zatím ale ještě nejsem pevně rozhodnutý, kterým směrem se dám, a 
třeba to bude některá akce, která nakonec o mém dalším směřování rozhodne.

Co tě na tom všem nejvíce baví, jaký z již uvedených předmětů máš nejra-
ději?

Nejlepší na soutěžení je možnost věnovat se jednotlivým oborům a tématům ji-
nak než při výuce ve škole. Je to příležitost využít znalosti získané během studia, 
třeba i způsobem, na který není v hodinách prostor, obohatit znalosti a doved-
nosti o něco nového a propojit více oblastí dohromady. Vybírám si takové akce a 
soutěže, u kterých si myslím, že budou zajímavé, nějak užitečné a něco nového 
se díky nim naučím. Úkoly v nich jsou velmi pestré a umožňují poznávat úplně 
nové věci, organizátoři se navíc snaží, aby účastníky soutěžení bavilo, což se 
jim z mého pohledu daří. U týmových akcí jsem rád, že máme skvělý tým, se 
kterým je soutěžení ještě větší zábava. Myslím si, že když si člověk vybere pro 
něj zajímavou akci, tak je soutěžení skvělá a obohacující příležitost, bez ohledu 
na konečný výsledek, protože právě radost z účasti je tím nejdůležitějším.

Děkuji za rozhovor.

            Julie Petra Svatošová SXA
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Pověsti o Ostravě
Lidé si od pradávna zpříjemňovali život pověstmi, legendami a 
pohádkami. Byla to pro ně možnost odreagovat se od starostí 
a těžkých situací v životě. Během minulého století lidé zača-
li pomalu, ale jistě sepisovat pohádky a pověsti, které slyše-
li. Vznikaly první knížky a povídky. V tomto článku bych vám 
chtěla povyprávět jednu z mnoha pověstí o Ostravě.

PODZEMNÍ DUCH
V okolí Slezské (tehdy Polské) Ostravy je mnoho starých, za-
padlých šachet. O jedné z nich koluje tato pověst: Když se 
před dávnými časy v šachtě ještě pracovalo, nemohl jeden 
horník, i když dost pilně pracoval, dlouho nic vydělat. Smut-
ný nad svým osudem, chtěl si sáhnout na život. Byl už skoro 
konec měsíce a horníka čekala poslední šichta. Po cestě do 
práce potkal podzemního ducha. Duchovi bylo horníka líto, 
a proto se rozhodl, že mu pomůže. Postavil se s ním do kle-
ce a sjeli do šachty. Zde měl horník na ducha počkat. Dlou-
ho horník rozmýšlel, co ho čeká. Bylo právě dvanáct hodin. 
Jeho úkol byl jasný, měl se postavit na pohodlné místo a zády 
podepřít sluj. Vzdálím se od tebe a až neuvidíš moje světlo, 
zavolej na mě. Netrvalo to dlouho a horník musel na ducha 
zavolat, protože mu světlo docela zmizelo. To byla horníkova 
práce.    Duch měl jenom jednu podmínku, všechny vydělané 
peníze přineseš sem k šachtě, kde si je rovným dílem rozdě-
líme. Nesmíš nikomu dát ani groš. Opět zmizel ve sluji. Druhý 
den dostal horník peníze, ale dostal jich tolik, že je musel na 
kárách vézt. Jel s nimi k šachtě. Najednou potkal stařečka, 
který ho úpěnlivě prosil o peníze, dal mu dva groše. Sotva 
však stařeček poděkoval, vzpomněl si horník na slova, které 
mu duch v noci řekl. Lekl se náramně, ale jel i tak k šachtě. 
Tam ho už duch očekával. Hned jak přijel, začal prosit ducha 
o odpuštění, že obdaroval stařečka, duch byl rád, že se mu 
horník přiznal. Duch nařídil horníkovi, aby přinesl prkno. Když 
to udělal, položil duch prkno přes otvor šachty, táčky s penězi 
postavil doprostřed a každý z nich se posadil na jednu stranu. 
Začal počítat. Podzemní duch byl rád, že se mu horník přiznal, 
rozhodl se, že mu dá i svou půlku peněz. Při odchodu poprosil 
duch horníka, aby se podíval, co se stane s duchem. Horník 
se postavil kousek od šachty a díval se. Duch, se postavil na 
prkno, které bylo položené přes šachtu, seskočil dolů, a v tom 
okamžení se šachta zbořila, zasypala a je zasypána až do 
dnešního dne.

            Natálie Hrušková PA
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Rozhovor s Janem Skýpalou
Sklidil jsi řadu úspěchů na soutěžích a olympiádách. Ve škole se o tom ale 
moc neví. Takže jaký byl tvůj největší úspěch? A na co jsi nejvíce pyšný?

Řada úspěchů bych tomu asi úplně neříkal, ale pár jich určitě bylo. A zatím nej-
větší úspěch pro mě bezpochyby bylo umístění se na druhém místě v celostát-
ním kole olympiády ve španělštině.

Co tě baví a zajímá na španělském jazyce? Předpokládám, že něco určitě 
ano, vzhledem k tomu, kolika úspěchů jsi dosáhl v tomto oboru

Asi bych nedokázal izolovat specifické věci, které mě na španělštině baví. On 
mi ten jazyk přijde celý absolutně fascinující, a čím víc do něj pronikám, tím více 
různých zajímavých zákoutí stále nacházím. Kdybych však měl jmenovat jednu 
oblast, která mě oslovuje o něco výrazněji než ty ostatní, tak by to určitě bylo to, 
jak je ten jazyk neskutečně členitý, ať už, co se týče nespočtu akcentů, nebo i 
masivních rozdílu mezi slovní zásobou mezi jednotlivými španělsky mluvícími 
zeměmi.

Co je pro tebe nejtěžší ve španělštině? Psaní, mluvení, gramatika, . . .

Tady to je jednoduché. Na sto procent psaní, tím myslím hlavně slohové útvary 
formálnějšího rázu. S mluvenou španělštinou jsem v kontaktu takřka každoden-
ně, takže tam bych asi překážku neviděl. A co se třeba gramatiky týká, tak tam 
samozřejmě občas člověk narazí na nějaké menší nesrovnalosti, ale celkově mi 
španělská gramatika přijde velmi logická a jednoduchá na pochopení, ve srovná-
ní třeba s angličtinou nebo češtinou.

Chtěl bys tuto svoji dovednost využívat i v budoucnu? Např. pracovat ve 
Španělsku nebo stát se překladatelem?

Určitě bych se španělštině chtěl věnovat i do budoucna, podle mě by byla škoda 
nevyužít znalosti cizího jazyka (a to kteréhokoliv). Sám ale zatím úplně nemám 
představu, kde španělštinu v budoucnu uplatním. Nechávám tomu volný průběh.

Děkuji za rozhovor.

            Julie Petra Svatošová SXA
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Avē Stromae

Alors on danse nebo Papaoutai. Pokud vám názvy jeho písní stále 
nic neříkají, vsadím se s vámi, že jste tyto písničky již slyšeli. Chtěla 
bych vás dnes seznámit s jedním z nejlepších současných franko-
fonních hudebníků, maestrem Stromae.
Stromae je pouze jeho umělecké jméno, ve skutečnosti se jmenuje 
Paul Van Haver. Jeho matka pochází z Belgie a otec z Rwandy, kde 
byl roku 1994 zavražděn během genocidy, tato skutečnost ovlivnila 
např. jeho nejznámější píseň Papaoutai,

což by se dalo přeložit jako Tati, kde jsi? Od mládí se příliš nevěnoval škole, naopak byl 
nadšený rapper. 
 Jeho jméno Stromae tedy vzniklo přehozením slabik, což je typické pro francouzský 
hovorový jazyk, tzv. verlan. Ve svých 18 letech založil rapperské duo s umělcem J.E.D.I., 
společně však nevydrželi dlouho a slávy se nedočkali. V roce 2008 se stal moderátorem 
NRJ rádia v Bruselu, kde také poprvé zazněla píseň Alors on danse (A tak tančíme), která se 
stala mezinárodním úspěchem. Dále následovalo vydání debutového alba Cheese. Již od 
počátku své tvorby Stromae mísí hudbu z různých koutů světa, používá cizokrajné nástro-
je či hlasové techniky, to opravdu činí jeho hudbu jedinečnou.
 V roce 2013 vydal první singl z chystaného alba Racine carrée (Odmocnina) taktéž svě-
toznámé Papaoutai. Během vydávání písní a celého alba přidával Stromae na svůj You-
Tube kanál videa s „lekcemi“, jak jeho písničky vytvořit doma, tedy jaké zvuky obsahují. 
Jsou to velmi zábavná videa, francouzštinářům je vřele doporučuji. Album Racine carrée je 
podle mého významné svou veselou hudbou a hlubokým textem, každá píseň obsahuje 
někdy moudra, jindy příběh, a hlavně popisují život přesně takový, jaký je. 
 Album bylo vydáno v roce 2015, od tohoto roku vydal pouze pár singlů s různými auto-
ry (Orelsan, Coldplay), či dokonce psal pro jiné umělce písničky (Dua Lipa, Kanye West). 
Založil také módní značku a složil píseň Défiler k jejímu uvedení. 
 Na scénu se vrátil teprve koncem loňského roku, tedy v listopadu 2021, a oznámil své třetí 
album Multitude, které má vyjít 4. března. V listopadu vyšel singl Santé (Zdraví), jež vzdává 
hold pracovníkům v první linii pandemie, počátkem ledna singl L’enfer (Peklo). Jedná se o 
velmi silnou píseň odkazující na jeho psychické potíže, úzkosti a myšlenky o smrti, za mě 
je to velmi uvěřitelná a kvalitní píseň. 
 Stromae je dle mého mistr hudby a textů k ní, umí si opravdu skvěle hrát s jazykem a 
výborně vykreslovat svůj svět a své myšlenky. Velmi se těším na jeho nové album, které 
jsem s nadšením očekávala několik let, a určitě bude stát za to. Doufám, že si od též něco 
pustíte a dáte mu šanci vás také okouzlit.

19
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VÝLET DO

FRÝDKU     MÍSTKU

Únor je měsíc, ve kterém se slaví Valentýn 
(svátek zamilovaných). Proto také doporuču-
ji navštívit Frýdek-Místek a ochutnat zdejší 
vyhlášený zákusek, protože se říká, že láska 
prochází žaludkem. Jestlipak víte, jak se jmenu-
je?
Ze stanice Ostrava-Hl. n. (popřípadě Ostra-
va-Stodolní, Ostrava-Střed, Ostrava-Kunčičky, 
Ostrava-Kunčice nebo Vratimov) vyjedete os-
obním vlakem. Bohužel po celou trasu není z 
oken vidět víc, než doly a skládky. Vystoupíte 
ve stanici Lískovec u Frýdku. Z této stanice 
započne naše cesta.
Zhruba 1,5 kilometrů od stanice se nachází 
továrna Marlenka. Vyrábí se zde nejen slavné 
dorty, ale také další dobroty pod stejnou značk-
ou - nápoje několika příchutí, Marlenka kuličky, 
doutníky atd. Všechno si můžete zakoupit v 
obchodě se suvenýry, avšak jen v případě, že 
absolvujete prohlídku výroby, během které 
spatříte celý postup výroby počínaje těstem 
a hotovým balením konče. Určitě doporučuji 
toto místo navštívit. 

Kdo má dost elánu a nechce výlet ukončit, 
může navštívit zámek Frýdek. Zámek Frýdek 
se nachází na náměstí ve Frýdku. Od Marlen-
ky se sem dostanete autobusem, který jezdí 
zhruba co půl hodiny. Součástí zámku je také 
rozlehlý zámecký park, ve kterém v létě roste 
spoustu zajímavých druhů flory. Také je odsud 
pěkná vyhlídka na městskou část Místek. Sa-
motný zámek nabízí prohlídku muzea Beskyd, 
které se zaměřuje na historii regionu a na jeho 
geografii. Muzeum je otevřeno každý den kro-
mě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 
17:00. Jen v neděli je otevřeno až od jedné 
hodiny odpolední. 
V městské části Místek se nachází několik 
církevních památek – kostelů. Prohlédnout si 
kostely doporučuji nejlépe při noci kostelů, 
která letos připadá na 10. června. Mně se nejvíc 
líbí pohled z věží kostelů. Dívat se dolů z takové 
výšky je úchvatné. 

21         Václav Šindelář SB
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VÝLET DO FRÝDKU-MÍSTKU

V Místku doporučuji ještě navštívit nově 
otevřené muzeum meteoritů. Dozvíte se zde, 
co to vlastně meteorit je, a také zde zhlédnete 
výstavu meteoritů různých barev, velikostí a 
tvarů. Vstup do muzea je zdarma. Na e-shopu si 
pak můžete objednat jako suvenýr, hádejte co? 
Přece meteorit. 
Další zastávkou je včelařský areál v Chlebo-
vicích. Od zámku se sem dostanete linkou 305. 
Areál je ale v zimě zavřený, otevře se až v dub-
nu. Otevřeno je každý den kromě pondělí a 
neděle od 9:00 do 17:00.  Venku se nachází zah-
rada s různými druhy úlů. Také se zde nachází 
obchůdek, kde si můžete koupit jak nějaký 
suvenýr z vosku, tak i něco medového k sněd-
ku. Uvnitř budovy se pak nachází stroje, které 
se dnes ve včelařství používají. Děti by mohlo 
bavit podívat se přes mikroskop a zjistit, jak 
vidí např. včela, moucha nebo motýl. Dozvíte 
se také spoustu zajímavostí, např. že když se do 
úlu dostane včelí mor, musí se všechny včely z 
úlu vyhubit. 

Rozhledna Panorama na Kabátici se nachází 
zhruba 1,5 kilometrů od včelařského areálu. Je 
odsud výhled na Frýdek-Místek a Palkovické 
hůrky. Cesta k rozhledně ale není vhodná pro 
kočárky nebo pro vozíčkáře.

Pro někoho, kdo má radši delší procházky 
nabízím navštívit rozhlednu Okrouhlá, která 
je od včelařského areálu vzdálena necelé 4 
kilometry. Bohužel je v zimě uzavřena a pro 
veřejnost se otevírá v první dubnovou sobotu 
a neděli od 12:00 do 16:00. Vstup na rozhled-
nu stojí 20 Kč za osobu, ale ten výhled stojí za 
to. Uvidíte Beskydy, Frýdek-Místek a možná při 
troše štěstí i Jeseníky. 
Kousek na jih od Chlebovic se nachází přehra-
da Olešná, naše další zastávka. Krásná procház-
ka kolem Olešné se dá absolvovat jak pěšky, 
tak i na kole či na vozítku půjčeném ve zdejší 
půjčovně. V letních parných dnech se můžete 
vykoupat na zdejším koupališti nebo i v samot-
né přehradě. Já bych to však nedělal, protože 
tamější voda je špinavá a u břehu jsou mnohdy 
naházeny střepy. Děti se vyřádí na místním 
obrovském hřišti. Nejkrásněji je na Olešné v 
létě při západu slunce, ale i v zimě si přijdete na 
své. Zamrzlá hladina vody má také své kouzlo, 
a kdo má rád běžky, může přehradu objet na 
běžkách.
Houbaříte rádi? Jestli ano, určitě navštivte 
Palkovické hůrky. Na podzim zde roste mnoho 
hub, např. křemenáč, pravák, kovář. Ke kon-
ci léta si zase přibalte džbánek na lesní plody. 
Roste zde tolik ostružin, že jsem jich nikdy nev-
iděl víc pohromadě. Z ostružin si pak můžete 
udělat lahodný koktejl nebo koláč.
Myslím, že by se Vám mohl Frýdek-Místek a 
okolí líbit. Máme to kousek, tak neváhejte a 
vyrazte na výlet.



KOBLÍŽEK
Již několik metrů před obchodem jsem cítila vůni pečiva ze dveří nově otevřené pekárny. Po 
městečku se ihned mezi mladými slečnami rozneslo, že ji vlastní jeden nejen nadaný, ale i po-
hledný muž. To dáš. Kvůli mého strachu mluvit s někým cizím jsem návštěvu již zmíněné pe-
kárny odkládala, co nejvíce to šlo, ovšem chybějící svačina do práce mě k tomu donutila. Hned 
při mém vstupu se rozezněla menší znělka ohlašující můj příchod. Zoufale jsem se na zařízení, 
které mě takto nečekaně ohlásilo, podívala. Od pultu se ozvalo tiché odkašlání, jež mě vytrhlo 
z tranzu.,, Co si dáte?“ zeptal se mě mladý muž. Vás. Ten muž vypadal božsky. Svalnaté tělo mu 
obepínalo těsně oblečení, na čele zpola krytém havraními vlasy se mu leskly kapičky potu z tep-
la pekárny a pod hnědýma očima se rýsoval upřímný úsměv. ,, J-já nevím.“ Zrudla jsem jako rak 
a sklopila zrak k výloze. Tolik dobrot na mě volalo, až jsem se zastyděla, že bych je ráda snědla 
všechny.
„ Vás jsem tady ještě neviděl, chcete pomoct s výběrem?“ Potichu se zasmál, načež jsem já jen s 
rudými tvářemi přikývla. „Ano, prosím.“ Ale ani půlhodinová přednáška o všech druzích pečiva, 
sladkého či slaného, nebyla k ničemu. Byla jsem stejně bezradná jako předtím. Pomalu přešel ke 
mně a položil mi ruku na rameno. „Řekněte, co se Vám líbí nejvíc?“ Můj prst ukázal na koblížek, 
načež jsem se hluboce zastyděla. Přece jen nemám postavu modelky. „Výborně, tak tedy koblíž-
ky na účet podniku.“ Spokojeně se usmál pekař a rychle mi je naskládal do sáčku. „Ale..ale..“ sna-
žila jsem se zvednout námitku, ovšem ta byla prstem na mých ústech umlčena. Stydlivě jsem si 
tedy koblížky vzala a s poděkováním zbaběle utekla. Dlouhé týdny jsem se oné pekárně vyhý-
bala. Bála jsem se vůbec pomyslet na to, jak jsem musela v očích pekaře vypadat. Nastal týden, 
kdy jsem ležela doma na nemocenské. V práci jsem spadla ze schodů a vyvrtla si kotník. Byla 
jsem ráda za návštěvy kamarádek a rodiny, ale stále mi chyběla jedna osoba. Pohledný pekař. 
Z mého snění mě vzbudil zvonek. Pracně jsem vstala z postele, načež jsem se polo chůzí polo 
plazením dostala ke dveřím. Když jsem otevřela, čekal na mě šok. Můj pekař stál před dveřmi s 
úsměvem na tváři a pytlíčkem koblížků v ruce. „Ahoj, marode, pozdravil mě zvesela. Nevěřícně 
jsem na něj zírala, zatímco mi hlavou lítaly milióny otázek. „Ehm.. můžu dál?“ Nervózně se podr-
bal na zátylku, zatímco se usmíval. S tichou omluvou za

nepořádek jsem jej pustila do bytu. Vše chválil. Nábytek, deko-
race, barevné sladění, dokonce i kuchyň. Musela jsem se smát, 
vypadal jako by poprvé viděl byt. „Nechceš si sednout, musí to 
bolet.“ Ukázal na mou nohu. Já jen zakroutila hlavou. Pravdou 
bylo, že mě noha šíleně bolela, ale já před ním nechtěla vypadat 
slabá. Nakonec jsme si povídali dlouho do večera. Přiznal se mi, 
že se mu líbí ženy, které se jídla nebojí. Několikrát mi pochválil, 
jak vypadám a stále mi tlačil jeho koblížky. Mou snahu odolávat 
jsem nakonec vzdala. S chutí jsem se zakousla do onoho pokr-
mu. Ohňostroj chutí se mi rozehrál na jazyku. Nebylo pro mne 
překvapením, jak dobré to bylo, ovšem on mě překvapil zcela 
něčím jiným. Když jsem svůj koblížek dojela, nahnul se ke mně a 
jemně mě políbil na rty. „Mělas tam cukr.

Anna Přečková 1.A
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Sochař

Česal něžně plavovlásku,
Slunné vlny zlata,
Nevydal však ani hlásku,
Linuly se z dláta.

Prsty projel jasnou zář
A pootočil jemně
Ke své tváři její tvář,
Růže květu plémě.

Smutné chvíle radosti
Do pomněnek vpsány,
Jež – hledíc plny starostí –
Nad všemi jsou pány.

Dočesal muž slunce krásku,
Dláto padlo na zem,
Ukryl svoji tajnou lásku
V mrtvou, smutnou plavovlásku.

            Adéla Děrgelová SXA
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Sherlock
Studie v hnědé

Útulným bytem na 221 B Baker Street se rozléhal zvuk zapnuté televize. „Slečna Alice 
Smithová byla včera večer nalezena ve svém bytě mrtvá. Tým policistů ze Scotland Yardu 
intenzivně pracuje na vyšetření vraždy. Inspektor Lestrade ujišťuje obyvatele Londýna, že 
nemusí propadat panice, jelikož je nepravděpodobné, že vrah udeří v blízké době znovu. 
Situaci má údajně dokonale pod kontrolou,“ hlásila mladá žena. Sherlock si odfrknul a vy-
pnul televizi. Když obrazovka zčernala, vytáhl z kapsy županu pistoli a pětkrát do ní střelil.
Zvuk střelby neuniknul Johnovi, který se vyřítil z kuchyně s růžovou krajkovanou zástě-
rou přes bílou košili. Při pohledu na Sherlockovo dílo zkázy zděšeně vykulil oči. „Děláš si 
srandu?! Právě jsem jí koupil!“ vykřikl jako smyslů zbavený a ukřivděně pohladil rozbitou 
televizi.
„Strašně se nudím,“ odvětil Sherlock nezaujatě. Otočil se na pohovce směrem ke stropu 
a prostřelil do něj díru přímo nad svou hlavou. Bílý poprašek mu pokryl znuděný obličej, 
dokonce i stále otevřené oči, ale nevypadal, že by si toho všimnul. A pokud ano, nevadilo 
mu to.
„Tak se běž projít do parku,“ nenechal se odbít John. Sherlock jen povytáhl obočí. Nabitou 
pistoli si u toho točil okolo ukazováčku. John si rezignovaně povzdechl. „Nebo aspoň střílej 
do nepotřebných věcí!“ 
„Teď by se tu měl nějakým zázrakem zjevit Lestrade… Ne? Tak nic, třeba příště.“
Sherlock se pousmál na Johna, který založil ruce v bok. „Tohle fakt není pěkné, ale přizná-
vám, že jsem si nadběhl.“ Vytrhnul mu pistol z ruky, střelil do země a zbylé náboje vysypal 
na koberec. Popošel ke hromadě zavřených dopisů na klavíru a hodil je na detektiva. „Tady 
máš něco na práci. Otevřít, přečíst, a pokud jde o nezaplacené půjčky…“
„Okamžitě spálit, já vím, já vím,“ skočil mu Sherlock do řeči, k Johnově úlevě se však hned 
pustil do práce.
„A já jdu dopéct ty muffiny, než se mi kvůli tobě všechny spálí.“ S těmi slovy John opět zmi-
zel v kuchyni a nezapomněl při tom pořádně zakroutit boky.
Sherlock trhal tenký papír. „Účet, pojišťovna, výhrůžný dopis, výhrůžný dopis, výhrůžný do-
pis, jé, poukázka do obchodu, výhrůžný dopis, výhrůžný dopis.“ Z ničeho nic se zarazil a s 
otevřenou pusou hleděl na kus papíru. „Johne, přijď sem,“ řekl chvějícím se hlasem.
„Co se děje?“ zeptal se John, zatímco si sundával zástěru. Nedočkal se odpovědi, ale když 
uviděl Sherlockův vystrašený výraz, vytrhl mu kus papíru z ruky. „To je od Lestrada.“ Povytá-
hl obočí. „Odkdy píše Lestrade dopisy?“
„Je to Lestrade, proboha, nejspíš se bál, že mu mobil dá elektrický šok. Ale to teď není dů-
ležité, čti dál!“
John jej poslechl a začetl se do textu. „Stala se další vražda a…“ Zarazil se a prohlédl si dopis 
pozorněji. „Mrtvola zanechala vzkaz. Co to může být?“ prohodil John zamyšleně. „Asi něco 
zvláštního a děsivého, když už nám kvůli tomu poslal dopis.“
Sherlock se vymrštil z pohovky a zamířil do svého pokoje. „Moriarty,“ odvětil, než se za ním 
zabouchly dveře. Bílý prášek ze stěny mu stále pokrýval oči.

            Anna Katharina Hinterreiter SXA



Za okny černého taxíku ubíhali dlouhé rovné ulice Londýna a v něm, na špinavém koženko-
vém sedadle, seděl jeden z nejchytřejších mužů v historii lidstva – Sherlock Holmes. Vedle 
něj se majestátně krčil ten malý ukřičený mužík, John Hamish Watson. Když si tuto scénu 
budete představovat, nezapomeňte, že se v Anglii jezdí vlevo. 
„Napoleon zločinu, král podsvětí, zločinecký génius. To všechno je James Moriarty,“ vysvět-
lil Johnovi Sherlock, zatímco si zavazoval šálu okolo útlého krku. 
„Víš, že jsou to v podstatě synonyma?“ 
Sherlock jej zpražil odsuzujícím pohledem. „Zní to více dramaticky, Johne.“
Pokrčil rameny. „No to sice ano, já jen, že je to úspornější, když to řekneš zkráceně.“
„Jako když Lestrade řekne, že má všechno pod kontrolou a doopravdy vůbec neví, co dělá?“
„Ano, přesně tak,“ přizvučil John.
Sherlock přikývl. „No, možná na tom něco bude. Každopádně, zpět k Moriartymu. Asi si 
pamatuješ, jak tě unesl ten psychopat a nechal tě svázaného ve sklepě jednoho domu?“
„Minutku, tak to se musím zamyslet… Jistě, už asi vím, o čem mluvíš,“ odsekl John hořce.
„Výborně,“ pokračoval Sherlock. „Když jsem rozvazoval ty provazy, kterými si byl svázaný, 
našel jsem u tebe malý papírek se vzkazem. Stálo tam J. M.“
„A ty si to samozřejmě nikomu neřekl.“
„Jak to víš?“ vyhrkl Sherlock překvapeně.
John pokrčil rameny. „Intuice? Nebo jsem si snad už zvyknul na tvou příšernou potřebu 
všechno dramatizovat?“
„O, děkuji, Johne, právě jsi mi zlomil srdce. No každopádně jsem si řekl, že si na toho chla-
píka musím dát pozor. Několik měsíců se nic nedělo, ale nyní, zrovna pár dní před Valen-
týnem, se objeví série vražd. A jako třešničku na dortu, den před Valentýnem, pošle další 
vzkaz,“ vedl si Sherlock dál svou, zatímco v Johnovi začínal bublat těžce zadržovaný hněv. 
„Opět se snaží upoutat mou pozornost.“
„Jasně, a jak líp poslat vzkaz, než na umírajícím člověku! Víš ty co?! Vy se k sobě fakt hodíte. 
Měli byste si spolu pořídit psa a pojmenovat ho Gilbert!“ zařval John jako smyslů zbavený.
„Gilbert?! To je nejhorší jméno pro psa, jaké jsem kdy slyšel!“ odvětil Sherlock ve stejném 
duchu. „Co ti je?“
„Co mi je?“ Vykřikl John. Popadl Sherlocka za šálu a zavrčel mu přímo do obličeje: „Vy si 
spolu posíláte psaníčka! Sherlocku Holmesi, ten chlap se mě pokusil zabít!“
Detektiv se vymanil z jeho sevření a důležitě si oprášil kabát. „Pokud se nemýlím,“ začal 
naprosto klidně, „tak ksakru žiješ.“ Poslední slova zařval, jak nejhlasitěji mohl. „Takže laskavě 
přestaň být hysterický a poslouchej, co ti říkám.“
To byla poslední kapka. „Hysterický?! No já se z tebe snad zblázním! A pak se světe div, že 
říkám, že mě práce s tebou jednou přivede do hrobu!“
Z místa řidiče se ozvalo nesmělé odkašlání. „Nechci vás rušit, pánové, ale už jsme dorazili. 
Vlastně už jsme dorazili před patnácti minutami.“

Sherlock
Studie v hnědé
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„Promiňte, tady máte a drobný si nechte,“ omluvil se John a podal taxíkáři peníze.
„A pak že já utrácím!“ stihl ještě zamumlat Sherlock, než oba vystoupili.

„Chlapi, kde jste byli?!“ vykřikl Lestrade, jakmile spatřil Sherlocka a Johna, když se prodrali 
mezi starým nábytkem, který byl poházený po celém parkovišti. Nacházeli se na samém 
okraji Londýna, před jehož neuspokojivým stavem většina politiků už řadu let přivírala oči.
Sherlock si povzdechl. „Tak místo posílání dopisů radši zavolej!“ obořil se na něj. „A to, že to 
tady všechno oblepíte policejní páskou taky moc nepomůže! John je malinký, ten ji v klidu 
podleze, ale co já? Trvá mi, než najdu vhodné místo pro přeskočení! A můžeme už jít prosím 
k věci? Nechci poslouchat ty blbé kecy.“
Jak už Sherlock předpokládal, na onom tajemném vzkazu byla napsaná dvě písmena – J. 
M. To však nebylo vše, stálo tam i místo a čas. Bez jakéhokoliv vysvětlení. Prostě jen tak. 
Sherlock si četl vzkaz znovu a znovu. Nedokázal uvěřit svým očím. Důležité podotknout, že 
bílý poprašek už si stihl z obou bulev setřít intenzivním mrkáním. Že by se s ním chtěl ten 
zločinecký génius skutečně setkat? „To už je zítra, přesně na…“
„Valentýn,“ doplnil Lestrade.
Johnovi klesla brada. „Sherlocku, opovaž se na tu schůzku jít.“

Nastal Valentýn, den, kdy potká svého největšího nepřítele, člověka, který ohrožuje jeho 
rodinu, člověka tak podlého a odporného, jak jen může lidský tvor být. A Sherlocka Holme-
se trápilo je to, jakou si vezme košili. „Mám dvě možnost,“ vysvětloval Johnovi, který se na 
něj mračil z křesla a dával tím jasně najevo, že dobrovolně zde rozhodně nesedí, „tajemný 
myslitel,“ vytáhl tmavě hnědou košili, „či geniální detektiv,“ ukázal mu tmavě vínovou.
John protočil oči v sloup. „Ale Sherlocku, to přece záleží na kalhotách. K těm vínovým si mu-
síš vzít černé, které však právě peru, takže zbývá první možnost se světle hnědými kalhoty, 
no jo, těmi, které jsem ti pořídil v Itálii.“ Jakmile skončil, vyskočil z křesla a dramaticky mávl 
rukou. „Ne, zapomeň na to, jsem na tebe vlastně naštvaný,“ utnul jejich rozhovor a zmizel 
v koupelně. Jakmile však spatřil Sherlocka v jeho konečném outfitu, hnědých kalhotách a 
košili doplněné o olivově zelený šátek zavázaný okolo krku, zatajil se mu dech. Vypadal jako 
Leonardo DiCaprio po týdnu v Miláně. Ne, ba i lépe! Dokonce si obul i své boty na platfor-
mě, které mu přidaly na výšce a eleganci.
Jakmile si Sherlock všimnul, kam míří Johnův pohled, podotknul: „Četl jsem, že když chceš 
ukázat, že vedeš konverzaci, musíš se na lidi dívat z vrchu.“ Nasadil si kulaté sluneční brýle, 
kabát hodil švihácky přes rameno a jaksepatří poitalsku vykráčel na ulici.

„Sherlocku Holmesi,“ uslyšel za sebou detektiv, když se ubíral po ulici zmíněné na vzkazu. 
Zhluboka se nadechl, provedl rondo a stanul tváří v tvář Jamesovi Moriartymu. Už otevíral 
ústa, když v tom se zarazil. Moriarty byl oblečen úplně stejně jako on. Sherlock ze sebe vy-
razil jen přidušené: „Těší mne.“

Sherlock
Studie v hnědé
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Moriarty založil ruce v bok a přejel Sherlocka přehnaně hodnotícím pohledem. Sherlock 
následoval jeho příkladu a jejich pohledy se střetly, když se oba zastavili na slunečních brý-
lích. K Sherlockovu zděšení byl Moriarty o několik milimetrů vyšší než on sám. Není divu, 
když místo platformy zvolil raději rovnou klasické podpatky. Moriarty se tlumeně zasmál, 
když si ty své brýle sundával. „Nebudu Vám lhát, toto je trochu… trapná situace. Pro obě 
strany. Zřejmě jsme četli ten samý článek.“ Složil brýle a zastrčil je do kapsy krémového 
kabátu, na vlas stejného, jaký nosil Sherlock. 
„Vážně?“ poznamenal Sherlock při pohledu na Moriartyho boty.
„Co kdybychom se raději věnovali jiným věcem?“
Ráda bych vám sem napsala celý rozhovor, který spolu ti dva velcí muži vedli, ale obávám 
se, že jejich slova a myšlenky zdaleka přesahují ty naše. Nedokážu si však odpustit drobný 
detail, který těmto géniům všech géniů uniknul – John sedící v kavárně naproti nich, sle-
dující jejich rozhovor s nevraživě staženým obličejem. Dokonce i jeho výraz se ale změnil v 
úžas, když před čínskou restaurací, kam se detektiv a vrah uchýlili, zastavilo policejní auto, 
z něhož vystoupil Lestrade s Andersonem. Vyběhl z kavárny právě ve chvílích, kdy Sherlock 
vedl spoutaného Moriartyho k autu. Při pohledu z dálky muži vypadali skoro jako dvojčata.
„Doufám, že si užijete pobyt v chládku, Moriarty. Ale pozor, málo slunečního světla nepro-
spívá pleti,“ říkal Sherlock, zatímco otevíral zločincovi dveře.
Než se Moriarty usadil na zadní sedadlo policejního vozu nahnul se k Sherlockovi a zašep-
tal: „Opravdu si myslíte, že mě usvědčí? Lidé jako já nechodí do vězení Holmesi, měl byste 
si zvykat.“
„Ale nebojte, myslím, že si s Vámi soudy už nějak poradí,“ odvětil Sherlock nezaujatě a vtla-
čil Moriartyho hlavu do vozu. Zabouchnul dveře a bez jediného dalšího pohledu odkráčel 
pryč. Kývl na Lestrada a Andersona, kteří okamžitě nastoupili do auta a jako tryskem jeli na 
policejní stanici. Stoupnul si vedle Johna, který celou scenérii pozoroval z povzdáli. 
„Co bude teď?“ zeptal se John Sherlocka, přičemž sledoval policejní auto mizící v zatáčce. 
„Máme v zásadě tři možnosti,“ promluvil ten chytrý muž, „buď bude všechno lepší, nebo 
horší, nebo vše zůstane tak, jak to je.“
„Sherlocku Holmesi, divím se, že to říkám, ale doufám v možnost číslo tři.“

Sherlock
Studie v hnědé
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Norra Latin

Autor:
Sara Bergmark
Elfgren

Žánr:
fantasy, young adult, 
romantický

Vzhledem k tomu, že toto je první číslo eMka po no-
vém roce, píšu o knížce, kterou jsem dostala na Vánoce. 
Musím se přiznat, že většinu knih, které takto dostanu, 
jsem do té doby neznala a kdybych je neobdržela, ni-
kdy bych je nečetla. V tomto případě to bylo jiné. Knížku 
jsem měla dlouho vyhlédnutou a chtěla jsem si ji hned 
po svátcích půjčit v knihovně.

O autorce:
Sara Bergmark Elfgren se narodila 13. března 1980 v 
Stockholmu ve Švédsku, kde žije dodnes. Je to spisova-
telka a scénáristka. Kromě této knihy napsala ještě i trilo-
gii Engelsfors, skládající se z knih Cirkeln, Eld a Nyckeln, 
na které pracovala spolu s Matsem Stranbergem, také 
švédským spisovatelem.

K ději:
Norra Latin byla skutečnou školou ve Stockholmu, která 
však v roce 1989 z důvodu nedostatku studentů zavřela. 
V tomto příběhu je však stále otevřena a může se chlubit 
prestižním divadelním programem. Je zdarma a může 
se na něj přihlásit kdokoli z celého Švédska. Hlavními 
postavami jsou dvě patnáctileté dívky s odlišným pomě-
rů – Clea Borglundová, která je dcerou slavné herečky a 
sama již hrála v mnoha filmech, a Tamar Lominandzo-
vá, která bez jakýchkoli zkušeností s herectvím přijíždí 
z okraje Švédska do hlavního města. Obě nastupují na 
do stejné třídy a záhy zjišťují, že tajuplná budova skrývá 
mnohá tajemství. V dobách, kdy Norra Latin byla ještě 
školou jen pro chlapce, se zde odehrála tragédie – bě-
hem inscenace Shakespearovy hry Sen noci svatojánské 
zemřel jeden z učitelů a jeden z mladých herců beze sto-
py zmizel. Dodnes se o nich vypráví legenda. Nikdo ale 
vlastně neví, co je pravda a co fikce. Co se tu noc před 
sedmdesáti lety vlastně stalo? A co číhá ve stínech gym-
názia?

        Ema Dančíková TA
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Zima, krev a curling

Rok 1936 a letní olympiáda v nacistickém Německu, rok 1980 v komunistickém SSSR, rok 
2014 v Soči, během ruské invaze na Krym, a také rok 2008 – čínský Peking, skvěle uspořá-
dané hry jako zástěrka pro represe v Tibetu nebo v Sin-ťiangu. Letopočet se zase o několik 
čísel posunul, ale využití olympijských her pro nedemokratický režim zřejmě uvidíme i v 
roce 2022…
 Od první, letní Pekingské olympiády v létě 2008 se čekalo zlepšení situace v Číně, 
otevření země reformám, změnu režimu. Doufal v to i Tibeťan Wangčhen, který před usku-
tečněním her natočil dokument „Nechat strach za sebou,“ ve kterém se táže běžných oby-
vatel Tibetu na jejich politický názor. Místo uznání však přichází krutých šest let vězení. 
Autor snímku dnes popisuje nynější situaci v jeho domovské provincii jako daleko repre-
sivnější. „Tehdy (2008) ještě byla možnost povstat a taky se zprávy mohly dostat z oblastí 
ven. (…) Situace je mnohem horší právě kvůli těmto demonstracím, ale i kvůli prezidentu 
Si Ťin-pchingovi a sledovacím technologiím, které jsou všude. Protestovat je skoro nemož-
né. A i kdyby se demonstrace konaly, neexistuje způsob, jak bychom se o nich dozvěděli. 
Peking má nad Tibetem absolutní kontrolu.“ 
 Ještě horší zacházení musí snášet Ujgurové v severozápadní provincii Sin-ťiang. Tu-
recké etnikum o populaci asi 9 milionů, z nichž většina žije právě v Číně, prožívá krutou, ale 
světu poměrně skrytou genocidu. Tou se snaží zabývat v Londýně, tzv. Ujgurský tribunál 
doznal, že činy páchané na tuto menšinu se nedají nazvat jinak, než genocidou. Viní před-
stavitele Čínské lidové republiky ze zabíjení, vážného ubližování na zdraví, mučení, sexu-
álního násilí, zotročování, nuceného odlučování dětí od rodičů nebo z ničení kulturního a 
náboženského dědictví. Příběh očité zkušenosti vypráví bývalá učitelka čínštiny z jednoho 
z „převýchovných“ táborů, Kilbinur Sidiková. „První měsíc tvořili většinu třídy akademici, 
spisovatelé, umělci, slavní lidé nebo ti, kteří dřív pobývali v zahraničí. Později se k nim při-
dali i běžní lidé. Jediné, co je spojovalo bylo to, že jsou Ujguři. (…) Nezapomenu ani na 
muže v levém rohu učebny. Vězni mohou chodit na záchod třikrát za den, proto se snažil 
moč zadržovat. Nakonec byl otráven močí ve svém těle.“ Popisuje situaci. 
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„Rozešli jsme se a asi po 200 metrech za námi doběhl nějaký policajt a začal říkat, že tam 
nesmíme být. Pak jsme viděli nad hlavami drony. Takže evidentně nás těmi drony sledovali, 
protože tam nikdo jiný nebyl. Okamžitě nás chytli, že nás doprovodí. (…) Každý náš krok 
byl monitorovaný. Mají tam takové sloupy, které vypadají jako stromy, jsou na nich umělé 
větve, ale jsou obsypané kamerami. Pak jsme si říkali, jestli kamery máme i v ložnicích a 
koupelnách, protože jinak byly všude.“ Takto popisuje akrobatická lyžařka Nikol Kučerová 
své zážitky ze závodů v Číně.
 A to by bylo jen několik málo příběhů ze současného dění v zemi, která utváří té-
měř pětinu celosvětové populace, a která bude již brzy pořádat (nejspíš už právě pořádá) 
24. zimní olympijské hry.  A to se už další neuspokojivá dění v destinacích jako třeba Hon-
gkong nebo Taiwan do článku nevešla, je jich prostě moc. O to hůře pak vyznívají slova 
českého velvyslance v Číně, Vladimíra Tomšíka. Ten uvedl, že hry v Číně v tuzemsku pod-
porují „všichni.“ Podobně si po něm počínal i pan prezident Zeman, který v krátkém videu 
jednoduše podporuje názor, že sport a politika se nemají míchat dohromady. Jeho slov 
pak následně využívá čínský tisk.
  Naštěstí je zde i světlejší stránka věci, a to je pozdější prohlášení české vlády o 
odmítnutí účasti našich politiků v Pekingu. Stejný diplomatický bojkot (ke kterému mimo-
chodem vyzvalo přes 200 lidskoprávních organizací) vyjádřily USA, VB, Austrálie, Kanada, 
Litva, Japonsko, Belgie, Dánsko nebo i Kosovo.
 Na pofidérnosti her dále samozřejmě přispívá i pro všechny sportovce a novináře 
povinná, tajemná aplikace My 2022, která byla vytvořená primárně jako prostředek pro tra-
sování účastníků her s ohledem na pandemii koronaviru. Jenže program sám přiznává, že 
v některých situacích má právo využít osobní údaje uživatele bez jeho svolení, například v 
oblasti státní bezpečnosti, veřejného zdraví nebo policejního vyšetřování. Účastníkům her 
je tak celosvětově doporučováno vzít si do Číny pouze jednorázové telefony a notebooky, 
založit si e-mailovou adresu, kterou po odcestování přestanou používat.
 
 Takže zasedněme k “telkám“ a hurá do Beijingu…

31
        Prokop Konicar SXA



ZAKLÍNAČ
Číst, hrát        
nebo 
sledovat?

Víte, kdo je Andrzej Sapkowski?

Určitě znáte zaklínače Geralta, jednu 
z jeho nejznámějších postav. Tento 
rok je tomu už 30 let, co Česko popr-
vé uslyšelo jeho jméno. Hned po vy-
dání měla jeho první kniha Zaklínač: 
Poslední přání obrovský úspěch a 
nyní existuje mnoho adaptací, ať už 
jde o seriál, filmy, hry nebo komiksy. 
Obzvlášť seriál The Witcher (Netflix) 
a hra The Witcher 3: Wild Hunt (CD 
projekt RED) se dočkali pozitivního 
ohlasu, přesto se Sapkowski od obo-
jího drží dál. Podle něj hlavně jeho 
knihy můžou za oblíbenost 3. hry a 
její úspěch neuznává.Hra je sama o 
sobě spíš fanfikcí knih a hlavní pří-
běh i datadisky mají od nich odlišný 
děj (odehrávají se až po nich), takže 
můžete hrát hru a až pak číst knihy, 
aniž byste se setkali s většími spoile-
ry. Naopak před shlédnutím seriálu 
doporučuji přečíst knihy, protože v 
něm jsou dějové osy popřeházené a 
bez knih je těžké se v nich vyznat. Ať 
už si vyberete jakoukoliv cestu, svět 
zaklínače vás jistě uchvátí a snad 
se nakonec dostanete až ke knize, 
kterou si čeští čtenáři oblíbili už před 
těmi třemi desetiletími. 

Karolína Čapková TA
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Automobilky letem světem:  atra
V dnešním článku se vrátíme opět do Česka, tentokrát si přiblížíme firmu Tatra. Tato automobilka 
byla založena v roce 1850 Ignácem Šustalou. Původně to byla malá rodinná firma vyrábějící ko-
čáry a bryčky s názvem Ignatz Schustala & Comp. Postupně se vyvíjela a vyráběla další a novější 
dopravní prostředky. V roce 1897 představila model osobního automobilu s názvem Automobil Prä-
sident, který byl uzpůsoben na pohon koňskou silou doslova a do písmene. Vzhledem připomínal 
spíše kočár než automobil, na který jsme normálně zvyklí. Byl to první model osobního automobilu 
nejen v rámci Tatry, ale i v celé střední Evropě. 
Tatra je třetí nejstarší a stále fungující automobilkou na světě, před ní bychom v žebříčku nalezli už 
jenom Peugeot a Daimler AG, který je známý pro výrobu vozů Mercedes Benz. Proslavila se zejmé-
na svými nákladními vozy a sportovními vozy určenými pro závodníky Dakkaru. Za zmínku určitě 
stojí jméno Karla Lopraise, který je s tímto tématem asi nejvíce spojován a ne nadarmo. Ze svých 19 
startů šestkrát zvítězil, čtyřikrát si dojel pro druhé místo a jednou pro třetí. V jeho šlépějích od roku 
2006 pokračuje jeho synovec, Aleš Loprais.
Kromě výroby již zmíněných dopravních prostředků se Tatra věnovala také výrobě tramvají, moto-
rových železničních vozů i vagónů, trolejbusů, autobusů, vojenských vozidel a samozřejmě také au-
tomobilů. Asi největší kuriozitou z repertoáru Tatry jsou motorové saně, které si můžete prohlédnout 
v muzeu automobilky v Kopřivnici. Ale máme tady ještě jednu kuriozitku a tou je koncept Tatra T8.
Tatra T8 je údajnou nástupkyní a pokračovatelkou modelu 700-2. Je to automobil s jednoduchým, 
ale pro Tatru velmi futuristickým vzhledem. Poslední osobní automobil Tatra vyráběla do roku 1999 
a od té doby jsou to pořád akorát samé spekulace. Tatry T8 se údajně vyrobilo 20 kusů a pak se 
výrobní linky zase zastavily. Občas se objeví zpráva, že by se výroba zase měla rozjet, ale zatím se 
tak nestalo.
Model T8 je tak stále spíše (bohužel) konceptem. Je to luxusní sedan pro 4 pasažéry se zajímavou 
přídí a V8 pod kapotou. V konceptech se nachází také v cabrio verzi.

            Verča Sárficzká SPTB
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myslitel osvícenství

anglický filozof
Otec liberalismu

John Locke
John Locke, znám též jako „Otec li-
beralismu“, byl anglický filozof, lékař, 
diplomat, politik a také byl jedním z 
nejvlivnějších myslitelů osvícenství. 
Narodil se v roce 1632 ve Wringtonu 
do puritánské rodiny. Už od dětství se 
zajímal o medicínu a filosofii. Působil 
jako lékař lorda Shaftesburyho, jenž 
byl jedním z nejvýznamnějších stát-
níků tehdejší Anglie. Velmi se sblížili, 
jelikož sdíleli politické i náboženské 
názory a Locke se poté stal také vy-
chovatelem a lékařem Shaftesburyho 
syna. Díky tomuto přátelství se Locke 
dostal do vysokých politických kru-
hů a získal několik funkcí, které mu 
umožnily získat zkušenosti k sepsání 
politických a ekonomických spisů.

Locke také strávil pár let v Nizozem-
sku (1683) kvůli podezření z účasti 
na spiknutí proti králi. Do Anglie se 
vrátil až po Slavné revoluci (1688). Ve 
stáří trpěl silným astmatem, ale stále 
se účastni vědeckých diskuzí s osob-
nostmi jako Isaac Newton. Umírá 28. 
října 1704, aniž se oženil nebo měl 
potomky.

Locke se řadí do britského empirismu 
17. století, a dokonce je považován 
za zakladatele empirismu zásluhou 
významu jeho příspěvků. Locke tvr-
dil, že se rodíme s myslí, v podobě 
nepopsané desky (tabula rasa). Mysl 
je tedy formována až zkušenostmi a 
znamená to, že nic nemáme vroze-
no, neexistují tedy žádné ideje již od 

zkušenostmi a znamená to, že nic ne-
máme vrozeno, neexistují tedy žádné 
ideje již od narození. Locke podporuje 
myšlenku naprosté absolutní vycho-
vatelnosti člověka. Poznání je podle 
Lockea určeno pouze zkušenostmi 
odvozenými ze smyslového vnímá-
ní, koncept empirismu. Jeho dalším 
známým příspěvkem je myšlenka, že 
člověk se od přirozenosti nachází ve 
stavu dokonalé svobody a rovnosti. 
Locke kritizoval absolutismus a vždy 
kladl důraz na lidskou svobodu. Při-
rozená svoboda znamená, že člověk 
není omezen ničím jiným než přiro-
zeným zákonem. Mezi jeho nejdůleži-
tější díla patří: Esej o lidském rozumu, 
Esej o lidském chápání, Dvě pojedná-
ní o vládě či Myšlenky o výchově.

Phanová My Linh 3.A
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Zatímco velké blockbustery 
se většinou drží zavedených 
témat a žánrů, jsou tu tituly 
menších studií, které často 
přichází s originálními nápa-
dy. A jedním takovým je Not 
for Broadcast od britského 
studia Not Games. Hra, která 
vyšla v předběžném přístupu 
už v lednu 2020, přičemž ná-
sledující dva roky do ní prů-
běžně vycházel nový obsah. 
Jenže vývoj velmi zkompliko-
vala pandemie. Zrovna u této 
hry se na vývojáře nemůžeme 
zlobit za to, že by se snad je-
nom vymlouvali. Celá hra je 
totiž tvořena skutečnými zá-
běry, které tým natočil spo-
lečně s herci. A to proto, aby 
vše vypadalo jako skutečné 
zpravodajství.

Not for Broadcast je zasaze-
no do alternativní verze Velké 
Británie v 80. letech, kdy volby 
ovládla nová strana Advance, 
která chce změnit fungová-
ní celého státu a zavést „lepší 
zítřky“. Už od začátku je ale 
jasné, že Advance používá 
motto „účel světí prostředky“, 
a přestože v některých ohle-
dech strana rychle dosáhne 
zlepšení, její metody jsou mír-
ně řečeno nemorální. 

Hlavní postavou celého příbě-
hu je Alex Winston, který  pra-
cuje pro místní televizi

konec txt. pole

Channel One, a tak trochu ná-
hodou se dostane k hlavnímu 
zpravodajství National Night-
ly News, kde se stará o cenzu-
rování nevhodných slov, pře-
pínání kamer, vybírání reklam 
a spoustu dalšího. Zároveň to 
ale znamená, že jakožto Alex 
máte v rukou obrovskou moc. 
Vaše rozhodnutí totiž přímo 
ovlivňují dění nejenom ve 
Velké Británii, ale prakticky v 
celém světě.

Channel One, a tak trochu ná-
hodou se dostane k hlavnímu 
zpravodajství National Night-
ly News, kde se stará o cenzu-
rování nevhodných slov, pře-
pínání kamer, vybírání reklam 
a spoustu dalšího. Zároveň to 
ale znamená, že jakožto Alex 
máte v rukou obrovskou moc. 
Vaše rozhodnutí totiž přímo 
ovlivňují dění nejenom ve 
Velké Británii, ale prakticky v 
celém světě.

Hlavní je ale samozřejmě pří-
běh, a ten je opravdu výborný. 
Z mého pohledu jde o dosud 
nejlepší zpracování dystopic-
kého žánru, jaké jsem kdy ve 
hrách viděl. Častým jevem to-
tiž bývá, že hra nastíní rozdě-
lení režim (zlo) a odboj (dob-
ro). To ale není případ Not for 
Broadcast, kde jsou skutečně 
vyobrazeny dobré i špatné

 vlastnosti obou stran. A ačkoli 
nejsem zrovna velký fanoušek 
následujícího citátu, tak Ge-
raltova věta „Mám-li volit mezi 
dvěma zly, nevolím raději vů-
bec,“ zde funguje opravdu 
perfektně.

Vývojáři to neměli vůbec 
jednoduché, protože ve hře 
zpracovávají opravdu složitá 
témata, ale o to lepší je, že ne-
přišli s žádným „správným ná-
zorem“ a vše nechávají na hrá-
či. Příběh naráží na klasické 
problémy, se kterými se setká-
váme i v běžném životě, ať už 
jde o politiku, média, peníze, 
vztahy s rodinou či neporo-
zumění mezi generacemi. Co 
je ale nejobdivuhodnější, že 
do temného příběhu vývojáři 
zakomponovali také velkou 
dávku nadsázky a humoru, 
což ve výsledku tvoří geniální 
kombinaci.

Jednotlivé pořady jsou nesku-
tečně zábavné a hlavně vel-
mi různorodé. Od klasického 
zpravodajství se dostanete až 
ke sportu, kde je hlavním úko-
lem netrefit koš. Čekají na vás 
také

NotForBroadcast
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 rozhovory se zpěváky či her-
ci a podivné show, jež jsou 
opravdu bizarní, což je ale 
pochopitelně jejich účel. Ne-
mine vás ani několik oprav-
du chytlavých písniček, které 
většinou naráží na aktuální 
situace ve hře a tak trochu i v 
našem světě.

Jak už jsem zmínil, autoři na 
všechen obsah v televizi pou-
žívají full-motion-video, což je 
opravdu obdivuhodné, vzhle-
dem k tomu, kolik obsahu ve 
hře je. Jedno projití vám sice 
zabere asi 8 hodin, ale věř-
te mi, že to není ani zdaleka 
všechno. Vývojáři se už před 
vydáním pochlubili, že natoči-
li téměř 43 hodin záběrů, čímž 
se také zapsali do Guinnesso-
vy knihy rekordů jakožto hra s 
nejvíc FMV obsahem. Minulý 
rekord byl překonán o 35 ho-
din. Rozhodně však neplatí, že 
by byla kvantita upřednost-
něna před kvalitou, právě na-
opak. Čekají na vás 3

epizody (každá po 3 vysílá-
ních) a k tomu 2 speciální 
(Lockdown a Telethon), při-
čemž všechny jsou kvalitou 
na výborné úrovni. Nejenom 
díky scénáři, ale také díky 
skvělým hereckým výkonům, 
které byste u takové menší 
hry asi úplně nečekali.

Hra vás navíc bude nabádat, 
abyste si ji zahráli opakovaně, 
a to především kvůli množství 
voleb. A je mi jasné, co si teď 
říkáte. Na „důležité volby, kte-
ré ovlivní celý průchod hrou“ 
láká každý druhý titul, ale u 
Not for Broadcast tomu tak 
skutečně je. V průběhu hry 
na vás čeká až neuvěřitelné 
množství voleb (nejenom v te-
levizi, ale také doma) a oprav-
du záleží i na těch zdánlivě 
menších. Zážitek z hraní tak 
může mít každý velmi odlišný, 
protože podle rozhodnutí se v 
některých momentech mění 
také samotné vysílání. A co se 
týče

finále, to nabízí až 14 velmi 
odlišných konců.

Abych to tedy shrnul, Not for 
Broadcast je jedna z nejori-
ginálnějších indie her, které 
jsem měl tu možnost si za-
hrát. Titul nabízí úplně novou 
perspektivu na dystopii jako 
takovou, a proto ho dopo-
ručuji každému, kdo má rád 
knížky od George Orwella, 
Karla Čapka či jiná podobná 
díla. Sluší se ale upozornit, že 
je nutná znalost angličtiny (či 
jiného podporovaného jazy-
ka), protože hra nemá české 
titulky. Pokud vám ale cizí ja-
zyk nedělá problém, můžu 
vám zaručit, že se budete ba-
vit, a po dohrání se do Not for 
Broadcast rádi pustíte znovu. 
V tomto ohledu je jen škoda, 
že titul nenabízí žádný New 
Game + mód a při každé nové 
hře musíte znovu projít tuto-
riálem, přestože už ovládání 
máte v malíku. Jde však jen o 
malou vadu na kráse.

Datum vydání: 25. 1. 2022
Platforma: PC 
Vývojář: NotGames 
Vydavatel: tinyBuild  
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Dává dnes Švejk smysl?

Jednou viděl jsem tam vzadu ležet kalhoty s dírou na místě, kde bývalo lezlo ven koleno a 
s odřeným chlupatým lemem hned pod tou dírou, jelikož půlka nohavice byla odtrhnutá, 
a tudíž jsem viděl spíš kraťasy z levý strany. Však já si hned říkám, že tyhle musil jednou 
nosit Švejk, protože mi k nim seděla ta vojácká čapka, co si tehdy leštil, když vyjížděl do 
ulic za císaře pána Josefa. Oblékl bych já si snad ty kalhoty z pravý strany, nasadil tu čap-
ku, vyjel mezi sousedy a volal: děti moje, to bude krásné, jak budeme spolu, třeba umírat, 
třeba žít, hlavně spolu, po boku vás i mě. Však nás všechny naočkujte! Ať nás naočkují. Ať 
mě naočkují. Nebo nás neočkujte, nechte nás tak. Dělejte, jak musíte. My už jedeme. Já už 
jedu. Virus já nevidím, neslyšel jsem ho ani, jen paní tam přes ulici prý umřela včera a pan 
prezident mi psal, naočkuj se, jestli chceš ještě vidět svítit měsíc v srpu. A tak já jedu a vy 
pojeďte, budeme spolu, děti. Poslušně hlásím, že už jdu.

Já bych nejel. Vždyť bych nejel! Však by mě za blázna hned prohlásili a ženy by mě litovaly 
a muži by mne mlátit začali. Svět bych tím možná nezměnil. Jak zlitý nuzák bych vypadal. 
A tak by Švejk možná dopadl, kdyby se tu tady v osmdesátým narodil. Svět jiný je a humor 
je sice nejkořenitější přísadou na hostině života, ale umění je ho použít a schopnost mu je 
rozumět. Na papíře ho necháš působit a někdo ho najde a ten se zasměje nebo se urazí, 
a pak papír zahodí a možná se rozbrečí či zapomene. Tu ho tam pan Hašek nechal, na 
tom papíru. Napsal tam pravdu – tedy většinou psal pravdu, tady někdy něco přizdobil a 
zlepšil, ale psal tam tu pravdu. Vyjel by snad on do té ulice a mluvil tu pravdu? To neříkal. 
Podle mě by nejel. Nechal jít proto Švejka. Po papíru ho poslal a tu ho tady někdo našel a 
třeba začal brečet anebo se smál, to mu Haškovi bylo už jedno. Ten papír byl jednou nový, 
ale už není, neboť pan Hašek už to poslal docela dávno. A to já myslím, že jsem se smál, 
když jsem to napsané našel. A to mi, pak bylo tak fajně. Ne, že bych do ulic šel měnit svět 
a myslel bych si, že hrát blba či blbem jako být, mě dostane až k panu plukovníkovi do 
domu a tu moje milost bude bouchat psy. Spíš mi bylo, jen tak fajně.

A to ptá se někdo, zda dává dnes Švejk smysl. A já říkám, že jednou viděl jsem tam vzadu 
ležet ty špinavý kalhoty a tu jsem si hned vzpomněl na tu čapku. A bylo mi, prostě tak 
fajně.

            Tereza Santolíková SPTB
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Sushi
Dnes si ukážeme, jak připravit sushi. Nejprve si představíme 
typy sushi.

Dnes si uděláme nigiri a maki sushi. Na přípravu 
budeme potřebovat: sushi rýži, usušenou mořskou 
řasu, rýžový ocet na sushi, cukr, sůl a náplň dle chuti: 
může to být okurka, losos, krabí tyčinky či avokádo 
Na sushi budeme potřebovat: pro uvaření rýže hrnec 
s dvojitým dnem, rýžovar nebo pomalý hrnec, malý 
hrnek na odměření surovin, potravinovou folii, pod-
ložku na sushi, velkou ideálně skleněnou nádobu, 
prkýnko na krájení ingrediencí, ostrý nůž na krájení 
sushi, lžíci na nandávání rýže na sushi řasu

Nejprve si omotáme speciální podložku na su-
shi (použije se na zarolování sushi) potravino-
vou folií. Důvodem je, aby zrníčka rýže nezůstala 
nalepena na podložce. Hodně špatně by se totiž 
umývala. Pak si na podložku položíme plátek řasy 
(zakoupená plátek můžeme i rozpůlit, na sushi je 
to zcela dostačující velikost) a do tří čtvrtin na 
ni dáme připravenou rýži. Vzhledem k tomu, že 
rýže dost lepí, je vhodné mít k dispozici misku 
se studenou vodou. V této misce si namáčíme 
prsty. Rýže se pak lépe rozprostře na řasu. Na na-
chystanou řasu s rýží pak podélně dáme okurku, 
avokádo, surimi tyčinku nebo lososa. Důležité je 
před zarolováním potřít volný konec řasy vodou, 
aby se konce řasy při zarolování dobře spojily. 
Nakonec sushi pomocí podložky zarolujeme a 
pevně stiskneme. 
Připravené sushi rolky necháme cca 1 hodinu 
odležet v lednici a následně je máme připravené 
na krájení. Ke krájení potřebujeme podložku a 
ostrý nůž. Ten opět namáčíme do studené vody, 
aby se nelepil na rýži. 
Tip k servírování sushi: doporučuji si do misky 
nalít sójovou omáčku, do které se sushi namáčí. 

Jako další typ dochucování vám také mohu 
doporučit majonézovou omáčku, kterou lze 
zakoupit ve kterémkoliv sushi obchodě. Dále 
nesmí chybět samozřejmě wasabi, nakládaný 
zázvor a případně mořská řasa.
Doufám, že jste si užili tento recept a potkáme 
se u dalšího vaření.

Z balíčku si do misky odsypeme 4 malé hrnky a ty 
důkladně propereme. Dáme vařit s 5 malými hrn-
ky vody. Necháme vařit   20-25 minut v rýžovaru, po     
malém hrnci nebo v hrnci s dvojitým dnem. Mezi tím 

si připravíme ocet k rýži. 8 panáků rýžového octu, 
4 panáci cukru a 1 panák soli. Vše dobře 

promícháme. Rýži po uvaření 
dáme do nádoby a důklad-
ně promícháme s ochuceným 
octem. 

Maki

Uramaki

Temaki

Sashimi

Chakin sushi

Nigiri

Příprava sushi rýže

Příprava sushi
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