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 Drazí čtenáři, 

 

nastal říjen a s ním se konaly v České republice i volby. V tomto čísle najdete 

tudiţ zajímavé články k tomuto tématu. Uţ jen zbývá napsat,  ţe  kaţdý, kdo by 

chtěl přispět do našeho časopisu, můţe poslat článek na emko.mgo@post.cz. 

  

Příjemné čtení za celý tým ţurnalistů přeje Petra Adamčíková, šefredaktorka 
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Blade runner: 2049 

Michal Bruzek (KVIA) 

 Rád bych zde pro začátek řekl, ţe 

se jedná o vynikající film a ţe by jej 

měl vidět kaţdý, kdo má rád umělecké 

nebo filmy pro náročného diváka. 

Není to tedy film pro kaţdého. Je dost 

moţné, ţe neuspokojí někoho, jehoţ 

nejoblíbenější filmy jsou Stráţci 

Galaxie a Muţ z Oceli, neboť tento 

film je diametrálně odlišný a to v 

mnoha směrech. Nejedná se o 

mainstream, který nás obklupuje. 

Dále budu film rozebírat i se spoilery, 

takţe vy, kteří jste film neviděli, dobře 

uvaţte, jestli vám čtení tohoto článku 

stojí za to. 

Struktura filmu 

 Úvod jak jste si moţná všimli, 

odkazuje na původního Blade Runnera 

a to titulky na začátku, extreme close-

upem na oko a do záběru seshora 

vstupujícím létajícím autem. Líbí se 

mi, jak film pracuje s lovcem a 

škodnou. Ze začátku je totiţ naše 

hlavní postava lovcem, ale v půli filmu 

vidíme, jak se role prohodí. Smrt jeho 

šéfky - Joshi a souboj se starým Blade 

Runnerem Deckardem pomáhají 

navodit atmosféru osamění a toho, ţe 

je K skutečně sám proti všem. Taky se 

mi líbí, jak snímek postupně odkrývá 

původ replikanta K, aţ nakonec 

zjistíme, ţe se o jeho původ vůbec 

nejedná. 

Vizuální stránka 

 Kamera od Rogera Deakinse je 

naprosto dokonalá a nádherná. 

Dočkáme se zde i několika poměrně 

netradičních úhlů pohledu na danou 

situaci, například kdyţ je K odhozen 

výbuchem směrem ke svému vozu a 

upadá do lehkého bezvědomí, 

sledujeme tento jeho stav natočený z 

vrchu. Deakins navíc umí drobnou 

explozi nebo havárii natočit 

neuvěřitelně efektně a to skvěle 

funguje v kombinaci s Denisovou 

komorní reţii. Pokračováni filmu od 

Ridleyho Scotta, které reţíruje král 

moderního sci-fi Denis Villeneuve 

prostě špatně vypadat nemohlo a 

nuzné ošuntělé ztvárnění budoucnosti 

jen dokresluje výjimečnou atmosféru 

snímku. 

 



  

Hudební stránka 

 Technologická a agresivní hudba, 

kterou ve filmu slyšíme rozhodně není 

pro kaţdého, ale já si jí doslova 

zamiloval. Zvuky jsou perfektní a 

například exploze z Deckardovy pasti 

zněly neuvěřitelně dobře a děsivě. 

Střídání melodií opět přesně 

dokresluje a zesiluje poţitek z celého 

snímku. 

Akce 

 Akce nehrála prim ani v 

původním Blade Runneru. Dostaneme 

jí pomálu i tentokrát, nicméně i 

tentokrát je její úroveň špičková. 

Parádně sestříhaná, rychlá, agresivní, 

napínavá a hlavně s účinnou 

choreografií. Má nejoblíbenější scéna 

je po výbuchu auta v Deckardově 

domě. 

Pod povrchem 

 Tento film si svou hloubkou tuto 

kategorii zkrátka vyslouţil. Snímek se 

primárně zaměřuje na hranici mezi 

stroji a lidmi. Pokládány jsou 

filozofické otázky, například zda je 

humánní, aby byli replikanti uţiváni 

na otrockou práci, co je umělý a 

skutečný ţivot, jak definujeme ţivot 

apod. Ztvárnění rasismu proti 

replikantům je také geniální a aktuální 

nápad. Holografická přítelkyně je uţ 

jen třešničkou na dortu. 

Chyby filmu 

 Jedinnou chybou pro mě je aţ 

příliš otevřený konec, který rozhodně 

nebyl nutný a to ani za předpokladu, 

ţe na film naváţe přímé pokračování. 

Také mi přišlo, ţe v původním Blade 

Runnerovi bylo myšlenek a 

filosofických otázek ještě více. Je to 

moţná způsobeno tím, ţe první díl 

vyţdímal svět budoucnosti očima 

dneška téměř do poslední kapky. 

Rozhodně mi, ale nepříjde, ţe uţ by 

teď neměl co nabídnout, ba naopak si 

myslím, ţe byl skvěle rozšířen a 

doufám ţe se brzy dočkáme 

pokračováni se stejnými tvůrci a herci. 

Závěr 

 Myslím si, ţe tento film si 

zaslouţí nejvyšší hodnocení a je 

horkým adeptem na film roku. 

 Děkuji za Vaši pozornost a 

nezapomeňte navštívit můj CSFD 

profil ("kardio"), kde naleznete více 

recenzí a komentářů. 



  

Kronika MGO 

Myatylda  Kubečková (SXB) 

 U příleţitosti 120. výročí naší 

školy byl vytvořen projekt Kronika 

MGO. Na internetových stránkách 

Matičního gymnázia se objevil odkaz 

na tuto kroniku, která má připomenout 

starší časy tohoto gymnázia. 

 Vytvoření celé kroniky trvalo 

přibliţně dva roky, protoţe nebylo 

jednoduché získat veškeré fotky, které 

si v ní můţeme prohlédnout. Jsou tam 

především starší fotografie, v podstatě 

co nejstarší, protoţe úkolem kroniky 

koneckonců není prezentovat 

současnost. 

 Mnohé fotky nebudou pro 

současné studenty moc aktraktivní, 

protoţe lidi na nich většinou nemůţou 

vůbec znát. Starší generace to ale 

nepochybně ocení. Ti mladší se zase 

mohou pobavit při rozpoznávání 

mladších já našich současných 

profesorů. A musím říct, ţe v 

některých případech to opravdu stojí 

za to.  



  

Noví primáni 

Vojtěch Knettig, Matyáš Walder (SA) 

Adam Plášek (PA) 

Jak bys popsal příjmačky a jaké pro 

tebe byly?  

Byly hodně těţké a upřímně, ani jsem 

si nemyslel, ţe se tady dostanu, ale 

povedlo se a jsem za to rád.  

Co noví spoluţáci a profesoři?  

Vůbec to tady není zlé, spoluţáci jsou 

super a profesoři taky.  

Na jakou druhou školu ses hlásil?  

Gymnázium Olgy Havlové. 

 

Jůlie Mikulová (PB) 

Jak se ti líbí na naší škole, co bys 

pochválila?  

Je to tu hrozně hezké. Oproti základní 

škole, na které jsem předtím byla, je to 

tady úplně úţasné, lidi, prostory, 

prostě všechno!  

Co se ti tady ze všeho nejvíce líbí?  

Nejvíc se mi líbí přístup profesorů a 

to, ţe jsme se všichni tak rychle 

sblíţili. 

 

 

 

Oto Semerák (PB) 

Jak bys popsal tu změnu při přechodu 

ze základky na mgo?  

Je to opravdu velká změna, protoţe se 

lidi chovali hodně debilně, ale tady se 

cítím mnohem líp.  

Co základka?  

Byla hodně špatná, aţ na spoluţáky, ti 

nebyli špatní, ale tady jsou mnohem 

lepší.  

Na jakou druhou školu ses hlásil? W 

ichterlovo Gymnázium. 

 

Natálie Nečasová (PA) 

Jací jsou spoluţáci ve třídě?  

Super! Jsou tady bezva holky se 

kterýma se dá skvěle bavit.  

Co nebo koho bys pochválila?  

Určitě učitele, ţe s náma mají 

trpělivost a hodně nás toho naučí.  

Je něco co bys našemu gymplu naopak 

vytkla?  

Asi bych zkrátila schody. 

Všem primánům děkujeme za 

spolupráci  



  

Volby 2017 

Vojtěch Žolnerčík (KVB) 

 Nastává čas, kdy se všechny 

politické strany a hnutí snaţí stáhnout 

voliče na svou stranu a získat nevětší 

procento hlasů. Ano, je to tady: Volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Voliči mají na výběr celkem z 25 

politických stran a hnutí, které se snaţí 

získat křesla v PS. Ale do ní se mohou 

dostat pouze a jenom strany a hnutí 

disponující více neţ 5 % celkových 

hlasů. Proto nastává stav, kterému já 

říkám tzv. „kampaňové šílenství“ - 

Všechny tyto politické organizace se 

snaţí pomocí billboardů, různých 

plakátů a lístečků šířit jejich politické 

ideje a cíle. Tento stav graduje aţ do 

posledních dnů před volbami a dva či 

tři dny předtím, neţ se otevřou urny a 

začnou se vhazovat hlasy, nevidíme 

nic jiného neţ různá politická hesla.  

 Je sice pěkné, ţe vidíme slova 

jako: „Kdyţ bohatne země, musí 

bohatnout i lidé!“ (Lubomír Zaorálek, 

ČSSD), ale musíme trochu myslet na 

realizaci těchto myšlenek. To by 

rovnou mohli politické strany říkat: 

Naučíme prasata létat! – a mnoho 

voličů by je volilo jenom proto, ţe to 

doopravdy zrealizují?! Podívejme se 

na předešlé volby – mnohé, co se 

událo neodpovídalo tomu, co jsme 

slyšeli v kampani. Zkrátka musíme 

tato politická prohlášení brát s 

nadsázkou. :-) 

 Určitě bych doporučil 

internetovou stránku 

 www.volebnikalkulacka.cz  

– pokud stále nevíte, koho byste volili, 

zkuste ji navštívit. Bude vám poloţeno 

několik otázek a po dokončení vám 

vyjede výsledek, se kterými stranami 

jste se shodli a se kterými ne. 

 



  

Odpad „aneb kniha o hov*ě“  

AnoAnonym 

 Autor: Andy Mulligan  

 Některé knihy jsou na hov*o, tato 

je však o hov*ě. 

 Příběh kluků ze skládky ve městě 

Behala, kteří kaţdý den nacházejí to 

samé (jiţ zmiňovaný poklad, který 

nevoní). Jeden den ale najdou něco 

lepšího: tašku člověka, kterého zabili 

při výslechu. Policie po té tašce 

samozřejmě jde, a tak se tři kluci 

dostanou do opravdu velkého maléru. 

Mohli by tu tašku policii prostě předat, 

ale dala by jim slibované nálezné? Ze 

začátku mají jenom jeho kartu do 

knihovny a fotku jeho dcery. Za týden 

však zjistí, ţe ten člověk okradl 

premiéra o 6 milionů (ne ţe by byly 

vydělané nějakým zboţným 

způsobem, to ale zkorumpovanou 

policii vůbec nezajímá). Nakonec se 

klukům podaří ty peníze najít a většinu 

jich dají chudým. Zbylý půl milion si 

kluci rozdělí s dcerou oběti. Z peněz si 

koupí loď a do konce ţivota budou 

rybařit. V knize je pouţita kniţní šifra, 

která funguje tak, ţe si určíte stranu, 

kde začít dešifrovat a očíslujete řádky 

a sloupce (počítejte i mezery) a 

oddělíte je tečkou (např.: 6.2.3.4 – 

řádek šestý písmeno druhé a řádek třetí 

písmeno čtvrté) a pro listování 

(většinou dopředu) pouţijete lomítko. 

Šifru tedy nemůţe rozluštit nikdo jiný, 

neţ ten kdo má stejnou knihu. 

 Hlavní postavy: Rafael, Gardo, 

Krysa (Jun-Jun) 

 

 Tuto knihu doporučuji všem, co 

mají rádi napětí, fekálie a korupci. 

 



  

Sedmý smysl 

Eva Maléřová (KVB) 

 Autor: Ilka Pacovská 

 Žánry: Fantasy 

 Nakladatelství: Albatros 

  

 Sedmý smysl je devíti dílná série 

České autorky Ilky Pacovské, která 

popisuje osudy tři kamarádů Hanky, 

Sváti a Rafana, sirotků z dětského 

domova, kterých se z ničeho nic ujímá 

tajemný Vron a odváţí je k ostrovu 

Volby, kde zjišťují, ţe kaţdý z nich má 

magické schopnosti. Po splnění 

zkoušky, která je na ostrově Volby 

čeká, se Hanka se Sváťou vydávají do 

školy, avšak Rafan má k magii odpor a 

odmítá do magické školy jít. Kdyţ do 

školy přijíţdí na výměnný pobyt draci, 

jednoroţci a sirény, Hanka se seznámí 

s Plamem (Zuřivým Plamenem) - 

drakem, se kterým má nevysvětlitelné 

psychické spojení, které ji pak v 

mnoha dalších situacích zachrání. 

Kdyţ pak Plama unesou se Hanka se 

Sváťou a Rafanem nucena se ho vydat 

hledat. 

 Tuto sérii znám jiţ nějakou dobu. 

Všech devět dílů mám doma a přečetla 

jsem to nesčetněkrát. Celkově je to 

velmi odpočinková četba a čtenář si 

plynulost příběhu a veselost postav 

velmi uţívá. Navíc letos na jaře bylo 

řečeno, ţe Pacovská svolila k 

přeloţení příběhu do angličtiny, takţe 

snad uţ běţí si tuto sérii budou moci 

přečíst čtenáři i v zahraničí. 

 Můţu vřele doporučit kaţdému, 

kdo má rád fantasy světy a nějaké to 

dobrodruţství. 



  

Volby do poslanecké sněmovny 

Václav Prais, Adam Jalůvka (KVIA) 

 Uţ máme odvoleno, zákonodárná 

křesla jsou rozdána, ale přesto nic není 

jisté. Kdo ví, jestli nás zanedlouho 

nečekají volby předčasné. Proto jsme 

se rozhodli oslovit (podle našeho 

názoru) nejsympatičtější strany, a dát 

jim ještě jednu moţnost, aby 

promluvily k voličům. 

KSČM 

 Také vám chybí arizonky, mléko 

v sáčku nebo třeba ţvýkačky Rekord? 

Jiţ nezoufejte! Soudruţka Semelová 

nás vezme zpátky do doby, kdy nikdo 

neřešil výši platu, všechny byly stejně 

nízké! Zpátky do doby, kdy jste se 

nemuseli rozhodovat nad tím, co 

napíšete na svůj volební lístek, do těch 

časů, kdy Policie jen neseděla na 

svých zadcích, ale skutečně chytala 

nebezpečné elementy, které při 

vyplňování volebního lístku byly aţ 

moc kreativní. Pokud se ztotoţňujete 

alespoň s jedním z bodů výše, volte 

číslo 8. 

SPD 

 VÁŢENÍ PŘÁTELÉ, VÍTEJTE 

NA MÉM FACEBOOKOVÉM 

PROFILU, TAKY UŢ VÁS NEBAVÍ 

NEUSTÁLÁ ŠIKANA A DIKTÁT 

BRUSELU? TAKY VÁS ŠTVE 

NÁSILNÉ VNUCOVÁNÍ ISLÁMU, 

NENÁVISTNÉ IDEOLOGII, KTERÁ 

S SEBOU PŘINÁŠÍ TERORISMUS A 

OHROŢUJE NAŠI VYPĚLOU 

REPUBLIKU? NEVĚŘTE LŢÍM 

NAŠÍ ZKORUMPOVANÉ VLÁDY, V 

NAŠÍ ZEMI SE UŢ NYNÍ 

POHYBUJÍ TISÍCE UPRCHLÍKŮ!

1!!! KAŢDÝ ROZUMNÝ ČLOVĚK 

SI DÁ DVĚ A DVĚ DOHROMADY 

A DOJDE MU, ŢE EVROPSKÁ 

UNIE JE BANDA VLASTIZRÁDCŮ 

A VÍTAČŮ, KTEŘÍ NAŠE ÚZEMÍ 

CHTĚJÍ ZAMOŘÍT NEMOCÍ 

ZVANOU ISLÁM!!! VOLTE SPD, 

JEN TAK VYJDE PRAVDA NA 

POVRCH A TITO ZRÁDCI 

DOSTANOU TO CO JIM PATŘÍ: 

OPRÁTKU!!!!! VOLTE 29, NE 

ISLÁMU, NE TERORISMU, ANO 

POPULISMU! 

 



  

ANO 

 Pravice? Levice? Zapomeňte na 

tohle zastaralé rozdělení! My v ANO 

skáčeme zprava do leva a zpět, tak, jak 

se nám to hodí! Vítězství naší strany je 

důkazem, že nás nezničí žádná 

„načasovaná kampaň“. Budeme řídit 

stát jako firmu, takže Andrej Babiš, 

jakožto šéf občanů ČR sám rozhoduje 

o budoucnosti Našeho krásného státu! 

A pokud se to někomu nelíbí, čeká ho 

vyhazov. Staňte se zaměstnanci 

našeho holdingu, věřte Velkému 

šéfovi! 

Ještě stále si nejste jistí koho volit? 

Nevadí, vaši prarodiče s radostí odvolí 

za vás. 

A na závěr pro vás máme malou 

básničku. 

A jak to teda dopadlo? 

ANO všechno vyhrálo. 

Stalin se v hrobě štěstím obrací, 

Když se k nám totalita navrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trochu vtipů s politickou 

tématikou na zasmání: 

Jak poznáte, že politik lže? 

Pohybuje rty.  

 

Proč měl prezident Hácha na 

stole telefon? Aby taky mohl 

do něčeho mluvit.  

 

Že nebyl při projevu v OSN 

pan prezident střízlivý, ještě 

neznamená, že byl opilý. 

Jiří Ovčáček 

 

Jaký je rozdíl mezi neštěstím a 

tragédií? Neštěstí je, když 

spadne komunista do Vltavy a 

tragédie, když ho vytáhnou.  



  

Chevrolet Corvette  - Z06 

Veronika Sárficzká (TB) 

Chevrolet Corvette, jedna z 

nejznámějších legend amerického 

automobilového průmyslu. Je to 

dvoumístný sportovní automobil, který 

můţeme zařadit do poválečné 

generace sportovních aut. 

Corvette je vyráběna firmou General 

Motors (GM) od roku 1953 aţ dosud. 

V USA se prodává pod značkou 

Chevrolet, zatímco v Evropě a v 

Japonsku je prodávána pod svou 

vlastní značkou, tedy Corvette. Vyrábí 

se jako coupé nebo kabriolet. 

Historii a postupný vývoj tohoto 

vozidla můţeme rozdělit do 7 

generací, z nichţ první je Chevrolet 

Corvettte C1, za kterou byste v 50. 

letech dali kolem 3 500 - 4 000 dolarů. 

Byla vyráběna v bílé barvě, s 

třístupňovou manualní převodovkou a 

s motorem o výkonu 361 koní. 

Vyráběla se v letech 1953 - 1962. 

Pak přišla C2, známá také jako ‘Sting 

Ray’, jeţ byla vyráběna od roku 1963 

do roku 1967. Vyrobilo se jí celkem 

117 964 kusů a v roce 2004 se Sting 

Ray objevil na seznamu nejlepších 

sportovních vozů šedesátých let. 



  

Poté následovala Corvette C3 (1968 - 

1982), jejíţ motor a komponenty byly 

stejné jako u předchozích modelů, ale 

zásadně se lišila vzhledem. Pořizovací 

cena se v posledních letech její výroby 

vyšplhala k 18 290 dolarům. 

V letech 1984 - 1996 se vyráběla 

generace C4. S motorem o výkonu 375 

hp a maximální rychlostí 

282 km/h činila cena za kus 37 225 

amerických dolarů. 

Dále potom následovala výroba C5 

(1997 - 2004), jejíţ hlavní změnou byl 

hydroformovaný krabicový rám coţ 

byl prostorový rám s krycími panely z 

plastu vyráběný hydroformováním, 

čímţ se zvýšila uţ tak vysoká torzní a 

ohybová tuhost karoserie. Motor měl 

výkon 261 hp. 

Předposlední generací se stala 

Corvette C6 (2005 - 2013), která 

zahrnuje modely Z06, Grand Sport, 

ZR1 a 427 Cabrio. Měla větší motor o 

objemu 6 litrů a větší prostor pro 

cestující. 

Poslední generací je tedy Chevrolet 

Corvette C7, jejíţ výroba probíhá od 

roku 2013. Nejnovějším modelem je 

Chevrolet Corvette Z06 (2015) s max. 

výkonem motoru 650 koní a 

vidlicovým, kompresorem 

přeplňovaným osmiválcem (objem 6,2 

litrů) pod kapotou. 



  

Star Trek: Discovery 

Adam Jalůvka (KVIA) 

 Fanoušci sci-fi radujte se, 

legendární série Star Trek se po 11 

letech vrací na televizní obrazovky! V 

nové sérii však nefiguruje legendární 

vesmírná loď Enterprise, nýbrţ nové 

výzkumné plavidlo federace, USS 

Discovery. Hlavní roli Michael 

Burnham, první lidské absolventky 

prestiţní Vulkánské akademie, v nové 

sérii ztvárňuje americká herečka 

Sonequa Martin-Green. Michael se 

ocitá ve víru nešťastných událostí, 

které vedou aţ k samotné válce s 

Klingony, válečnou a velmi 

nepřátelskou rasou. Naše hrdinka je 

nutna udělat ne jedno, ale hned několik 

těţkých rozhodnutí, následkem 

kterých se dostává na jiţ dřívě 

zmíněnou USS Discovery, pod velení 

tajemného, avšak rázného kapitána 

Gabriela Lorcu. Podaří se Naší 

posádce zvrátit průběh války a jednou 

provţdy zastavit krveprolití? Seriál uţ 

se blíţí k polovině dílů a mně osobně 

se zatím velmi zamlouvá, krásné 

efekty a rychlý spád Vás vţdy po 

vydání nového dílu nechají dychtit po 

pokračování. Ovšem pokud čekáte 

hloubku postav a příběhu jako 

například ve Hře o Trůny, 

pravděpodobně budete zklamaní. Já 

osobně to beru jako oddychovku, u 

které si můţu na třičtvrtě hodiny 

odpočinout a jen se kochat vskutku 

nádherným CGI.  



  

Staročeský rap 

Anna Katharina Hinterreiter, Adéla Děrgelová (SA) 

Hled´te ! My všichni tady rapujem. 

Rapujem, rapujem a kolem ohně 

tancujem. 

 

Praotec tu hoří, 

dole pod hoří (horou). 

 

My kolem ohně tancujem 

a bohům obětujem. 

 

Čechův nástupce Krok 

odešel pryč, uţ to bude rok. 

 

Země zaslíbená, 

Čechem políbená. 

 

Na hoře Říp 

chudák chlapec chcíp. 

 

Byl to syn Čecha, 

synovec Lecha. 

 

Praotec uţ dohořel, 

celý les s ním vyhořel. 

Je po lesu dubovém 

i po Čechu blahovém. 

 

Ó Boţe, přijmi mou neviditelnou obět´! 

A hle, ta země vypadá zaslíbeně. 



  

Libuše aneb Přemysl 

Anna Katharina Hinterreiter, Adéla Děrgelová (SA) 

Vidím město veliké, 

ulice cikánů plné. 

Toto město Berlínem jest, 

kvůli něj nepodstoupím křest. 

 

Jen hajlovat budu 

a to beze studu. 

Milý manţel Přemysl, 

otupil mi mou mysl. 

 

Hajlovat nás naučil, 

národ o mně přesvědčil. 

Dříve dřevo skládal, 

nikdy hlady nestrádal. 

 

Přemysl můj miláček, 

ten malinový koláček. 

Přemysl velké svaly má, 

soudit však neumí jako já. 

 

Přemysl ta malá kočka, 

má modroučké očka. 

Očka se mu lesknou modře, 

vţdy s ním musím být za dobře. 

Jinak mě zavraţdí. 



  

PROTOŽE VTIPŮ NENÍ NIKDY DOST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor Američana s Čechem:  

"In the USA we have: Bill Clinton, Stevie Wonder, Bob Hope, Johny Cash...." 

"In Czech Republic we have Paroubek - no wonder, no hope, no cash."  




