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Kniha studentů MGO, tipy na výlet, hry, 
rozhovory a další...
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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

vítám vás v novém, zároveň prvním vydání našeho časopisu v tomto 
školním roce. Je to překvapivé, nezvyklé, až zvláštní, že tyto řádky 
můžete číst z papíru. My z toho máme ovšem velikou radost, tištěný 
časopis ke škole vždy patřil, a jsme rádi, že v této tradici můžeme 
pokračovat. Stejně tak nezvyklým se pro studenty stalo sedění v lavici a 
věnování pozornosti pouze hodině. Dle mého je však studium ve škole 
mnohem lepší, stále ho pokládám za „normál“. Jediné, co mi oproti 
distanční výuce chybí, je má teplá deka, kterou vídám méně často.
 Co vám tentokrát nabídneme? Rozhovor s panem ředitelem nám poskytne 
náhled na to, jak by měl vypadat letošní školní rok, jaké jsou plánované 
akce a výjezdy. Seznámíme se s novou vyučující na naší škole – paní 
profesorkou Rašovskou. Jako každý rok nás zajímalo, jak vnímají příchod 
na novou školu naši primáni, zároveň jsme vyzpovídali sekundány, kteří 
se zatím ve škole příliš dlouho neohřáli. Přinášíme návrhy na dva výlety 
– do Uherského Hradiště či do Senátu ČR. Podzim je ročním obdobím 
tajemným a vcelku napínavým, k němu se tematicky hodí povídka o 
Sherlocku Holmesovi nebo dech beroucí kauza v českém hokeji. 
Milovníkům motorů a rychlé jízdy přinášíme články o Formuli 1 a zbrusu 
novou rubriku Automobilky letem světem. V neposlední řadě naše dobře 
známé stálice – recenze na Young Adults knížku a na počítačovou hru.
Velice si vážíme vaší přízně a věříme, že i tentokrát se 
budete bavit u čtení našich výtvorů. Za celý redaktorský 
tým vám přeji příjemné podzimní dny a spoustu pohody.

šéfredaktorka Valentýna Kovšanová, 3.A



První dny v novém prostředí se 
spolužáky a učiteli nebyly úplně 
podle mých představ. Hlavním
důvodem byl asi přestup z malé 
vesnické školy na obrovské 
gymnázium ve velkém městě a s tím
spojené brzké vstávání a jízda 
autobusem a trolejbusem, což bylo 
pro mne také novinkou. Na škole
jsem chvílemi měla pocit, že jsem 
mravenec v bludišti chodeb a 
nevím, jak se dostat ven. Nejvíce
zarážející však bylo, že mi téměř 
všichni profesoři a profesorky 
vykali, na což jsem nebyla zvyklá. Na
jednu stranu jsem se cítila jako 
dospělá, ale zároveň ještě jako dítě.

Velmi pozitivně vnímám svou třídní 
učitelku, která je už od pohledu 
hodná, sympatická a hezká.  Škoda, 
že jí máme jenom na dva předměty 
- a to na biologii a svět přírodních

věd. Mile mě překvapil tělocvik, 
protože je rozdělený na kluky a holky, 
což je super. Příjemnou novinkou 
byl pro mě také čip pro příchod a 
odchod ze školy a pro objednání 
obědů nebo školní bufet/pekárna.

Co se týče spolužáků a mého 
prvního dojmu, tak jsem dvakrát 
nadšená nebyla, protože byli moc 
hluční a já jako nevýrazná a tichá, 
jsem se ocitla úplně v jiném světě. 
Spolužačky byly o hlavu vyšší, než 
já a dokonce jsem si první školní 
den myslela, že jsou z vyššího 
ročníku. Na základní škole jsem 
totiž mezi nejvyšší patřila právě já.

Na gymnázium už chodím 
skoro měsíc a se vším novým, 
co mi škola připravila, jsem 
se sžila a jsem spokojená.

MŮJ PRVNÍ DOJEM

       Lucie Lochmanová,PB3



4 Klára Andilová, SB

V prvním školním dni mě kvůli mé 
výšky málem přehodili do 1.A, 
naštěstí jsem správně v Primě B.

První den na gymnáziu jsem se 
dozvěděla spoustu informací 
a poznala hodně nových lidí.

Hned druhý den jsme měli 
prohlídku školy, což bylo pro 
mě moc užitečné, protože 
poznala, kde je učebna biologie, 
fyziky a chemie i další….

Třetí den nás čekal Adaptační 
kurz, kde jsem se sblížila s 
mojí nejlepší kamarádkou. Taky 
jsem poznala lépe svoji třídu. 
V dalších týdnech mě čekalo 
poznávání nových profesorů 
a seznámení způsobu výuky.

Bohužel hned v říjnu jsme museli 
zůstat doma na distanční výuce 
kvůli Covidu – 19. Bylo to pro 
nás všechny nové a velice těžké 
období, které trvalo dlouho.

V květnu se situace uklidnila 
a my jsme se mohly vrátit do 
školy na prezenční výuku. Musím 
říct, že to bylo velice náročné, 
protože nás čekala spousta 
písemek a zkoušení. Ale nakonec 
vše dobře dopadlo a uzavřela 
jsem Primu B s vyznamenáním.

1. 9. 2021 jsem zažila svůj dru-
hý start. Posunula jsem se do 
třídy sekundy B. Nový školním 
rok nastartovaly nové předměty.

Takže první dny byly velice 
nabité. Také jsem poznala 
školní volby a systém senátu, 
do kterýho jsem dokonce 
kandidovala. 17. 9. 2021 místo 
tělocviku proběhl nábor do 
zdravotnického kroužků. To 
tohoto kroužku sice chodím 
druhým rokem, ale de facto 
prvním. Na náboru jsme zkoušeli 
resuscitaci srdce, maskování 
povrchního zranění a dozvěděli 

Jen doufám, že zůstaneme 
na prezenční výuce a nebude 
se opakovat loňský rok.

Na závěr srovnání obou startů. 
Za mě můžu říct, že prima 
měla příjemnější start, protože 
všechno bylo nové. Také si 
myslím, že pro každého žáka start 
v primě je nezapomenutelný.

Přeji všem jen dobré do 
tohoto školního roku.

MŮJ DRUHÝ START



PRVNÍ DNY V NOVÉ 
ŠKOLE

Jaké byly moje první dny v nové škole? Je to 
úplně jiné než na základní škole v Hlučíně,
kam jsem chodila až do páté třídy. Pravda, 
z Hošťálkovic (okrajová část Ostravy) musím
ráno dojíždět, jako většina spolužáků, ale 
to mi nevadí. Proč jsem hlásila na Matiční
gymnázium? Prvotní impuls byl ten, že jsem 
poznala skladbu vyučujících na druhém
stupni mé základní školy a přiznejme si, 
nebyla to zrovna hitparáda. Měla jsem obavy,
že se na druhém stupni mnoho nenaučím. 
Učitelé, které bych měla, byli sice hodní, ale
moc nedbali na potřeby všech žáků. Učivo 
se probíralo podle požadavků nejslabších
žáků a mnohdy se stávalo, že k přijímacím 
zkouškám jsme nestihli probrat celou látku
a u přijímaček z deváté třídy by pak byl 
problém. V centru Ostravy se mi na škole líbí
například to, že se k nám učitelé chovají 
stejně jako k žákům vyššího gymnázia. Výuka
je pestrá, zajímavá, mám však hodně 
dopisování, protože kvůli Comenia script, které
jsme se jako jediné písmo učili, neumím psát 
rychle a v hodinách nestihnu zapsat vše,
co nám učitelé diktují. Ze začátku se spolužáci 
divili, že neumím ani přečíst psací písmo.
Jsme ve třídě s mojí kamarádkou 
pouze dvě, co psací písmo neumí.
Spolužáci, které mám ve třídě, jsou také 
jiní než v mé bývalé třídě. Je vidět, že mají
zájem o výuku, dá se s nimi o přestávkách 
bavit o různých tématech. Zatím to vypadá,
že jsme fajn třída, i když čas ukáže. Hodnotit 
po třech týdnech je složité. Doufám, že
mé první dojmy, které jsou velmi pozitivní, 
přetrvají po celých osm let studia.

5 Alžběta Štarhová, PA



Rozhovor s ředitelem školy
Covid. Aktuální téma téměř poslední dva roky. Bylo to těžké období 
pro miliony lidí. Ve školství to mělo přece jen nějaký přínos, zdo-
konalení v distanční výuce. Některé z tuzemských škol se na tento 
úspěch snaží navázat a zkoušejí stále distanční výuku provozovat 
(např. od pondělí do čtvrtku ve škole a v pátek doma). Co si o tom 
myslíte? Je možnost, že by se tento typ výuky zavedl i na naší škole?

Vše má své pro a proti. Distanční výuka rozhodně přinesla nové pohledy na
samotný proces výuky a učení, ale mimo jiné také poukázala na to, že obzvláště 
v obsahově náročnějších předmětech je velmi důležitý přímý kontakt kantora s 
žákem. Mám-li se ovšem zamyslet nad budoucností distančních forem výuky, bylo 
by možné zvážit, jak nynějších zkušeností pro budoucí žáky využít. Zajímavým 
kompromisem by jistě byla kombinace obou forem – prezenční a distanční výuky.
Například ve smyslu pobídky a motivace a především v kontextu individuálního 
rozvoje talentu žáka. Jinými slovy, žák, který má určité stabilní studijní výsledky, 
„určitý průměr“, je aktivní, by jako odměnu za svou snahu mohl trávit jeden, 
dva dny pracovního týdne doma. Tento čas by věnoval svému sebevzdělávání. 
Pracoval by na svých studijních projektech. Takto pojatá forma distanční výuky 
by dle mého názoru fungovala efektivněji, než zavedení celoplošných „dnů 
distanční výuky“ pro všechny žáky, tedy i ty netalentované, či nemotivované. 

1

Přesuňme se k dalšímu tématu, které je velmi úzce spojeno 
s covidem, cestování. Samozřejmě, teď se jedná o dost 
složitější záležitost, než v době před covidem. Chystají se 
nějaké školní zájezdy do zahraničí? A co bude s těmi, které 
se neuskutečnily? Jako příklad můžu uvést lyžařské kurzy. 
Budou nahrazeny loňským a předloňským prvním ročníkům?

2
Cestování – tedy mezinárodní studentské projekty - to je opravdu velký 
problém. Jsme státní školou, a proto je pro nás absolutní prioritou plnění RVP 
v harmonizaci s celospolečenským zájmem, celospolečenskými možnostmi a 
také v jasné koordinaci pod vedením MŠMT. Žáků, studentů, kteří přišli o své 
školní lyžařské kurzy, cyklistické zájezdy, jazykové studijní pobyty, partnerské 
výměnné pobyty, atd., je takové množství, že praktický není možné, aby se 
všechny zrušené a odložené akce nahradily. Dalším organizačním „háčkem“ 
jsou kapacity – finanční, lidské, ale také ubytovací kapacity hotelů, penzionů, 
ubytoven. V současné době je například velký zájem ze strany škol připravit a 
organizovat lyžařské kurzy, ale je zde mnoho neznámých a nikdo nechce blokovat 
dlouhodobě tolik ubytovacích kapacit pro žáky, když pak může přijít během

6



Covid. Aktuální téma téměř poslední dva roky. Bylo to těžké období 
pro miliony lidí. Ve školství to mělo přece jen nějaký přínos, zdo-
konalení v distanční výuce. Některé z tuzemských škol se na tento 
úspěch snaží navázat a zkoušejí stále distanční výuku provozovat 
(např. od pondělí do čtvrtku ve škole a v pátek doma). Co si o tom 
myslíte? Je možnost, že by se tento typ výuky zavedl i na naší škole?

Není s tím žádný problém. Naše škola to umožňuje a v každém školním roce 
máme několik žáků, kteří přeruší studium a odjedou do zahraničí. Žákům je 
umožněno přerušit studium až na dva roky. Konkrétně Erasmus je ovšem 
primárně určen vysokoškolským studentům, proto je středním školám a 
gymnáziím prezentován jen v omezené míře. Na středoškolské studium v 
zahraničí se specializují jiné agentury. Pobyt je spojen s partnerskou rodinou, 
která se o studenta během pobytu v zahraničí stará. Nutný je samozřejmě 
souhlas zákonného zástupce, ten také podá žádost. Při návratu jsou stanovené 
podmínky. Jestliže se chce student vrátit do stejné třídy, ve které studoval, je 
možnost vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které se na dané zahraniční 
škole nevyučují. S tím v drtivé většině případů není problém. Naší studenti 
jezdí do různých koutů světa, před dvěma lety jsme měli dokonce studentku 
v Japonsku. Nyní tam naše absolventka pokračuje ve studiu vysokoškolském.

3

jediného dne „uzávěra“ všech škol. Například pro naše gymnázium je 
nejkomplikovanější situace u LVK pro žáky nižšího gymnázia. Najít smluvní 
partnery je momentálně velmi těžké, a proto dosud nevíme, zda se v klasickém 
formátu vůbec uskuteční. Pro žáky vyššího gymnázia se nám v tomto školním 
roce lyžařský zájezdu do Alp podaří zrealizovat. U tohoto lyžařského kurzu jistě 
zbydou volná místa a ty bychom chtěli nabídnout těm žákům, kteří o to projeví 
největší zájem a jejichž třída neměla možnost jet na vlastní lyžařský kurz. Co se 
týče školních mezitřídních zájezdů, chceme podstatně navýšit jejich kapacitu.

Ted’ poslední, ale určitě neméně důležitá otázka. Nový školní 
senát. V současnosti velmi řešené téma. Především jméno 
zmíněno s ním. Dominik Kalouda. Ve škole se říká, že je 
předsedou senátu. Je to pravda? Jestli ano, není špatně, že má 
školní senát svého předsedu, aniž by proběhly volby samotných 
senátorů a finální úpravy a následné zveřejnění nových stanov? 
(Tato otázka byla panu řediteli pokládána ještě před dnem voleb)

Myslím si, že se věci kolem voleb do nového senátu určitě brzy zklidní. Je zde zásadní 
„generační“ obměna a nová skupina studentů, kteří mají zájem o práci v senátu, má 
jistě i své nové představy a nápady. Jsou akční, rychlí, pracovití, tak mohou budit 
dojem, že chtějí „uchvátit“ moc. Ale tak vždy působí ti „nositelé dějinného pokroku“, 
když je konfrontuje masa, která jen čeká a nepřináší nic nového. Ovšem v žádném 
případě nesmí být narušeny demokratické principy ani voleb, ani rozdělení funkcí 
a ani při samotné práci. Vedení s budoucím (bude-li zvoleno) předsednictvem, 
tedy s těmi nejaktivnějšími členy přípravného výboru jednalo hned na začátku 
školního roku a projednali jsme v bodech jednotlivá doporučení, demokratická 
pravidla, která by měla být dodržována a podle kterých by bylo záhodno postupovat.

4
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Vzhledem k tomu, že se jedná čistě o záležitost studentů, nechceme do procesu zrodu 
nového senátu ze strany vedení dále zasahovat. Volby, konkrétní postup v jednotlivých 
fázích přípravy zrodu senátu a doporučená data, to vše bylo s dotyčnými studenty 
probráno a zatím se na vedení MGO žádná stížnost ohledně přípravy voleb či jejich 
výsledku nedostala. Ovšem určitě musím souhlasit s tím, že by neměl být stanoven 
například předseda senátu ještě dříve, než se uskutečnění volby. Dle mého by se měli 
nejdříve ve volbách zvolit senátoři a až ti pak zvolit svého předsedu. Logicky by měla 
být dána důvěra těm, kteří se o věc nejvíce zaslouží, a současně by mely stanovy mít 
jasný ochranný mechanizmus pro případ, kdy by bylo nutno provést změnu. I v tomhle 
je smysl podobných aktivit, učíte se politické kultuře a nebuďte zklamaní, pokud je 
to jinak, než byste chtěli. Rádi vám poradíme, ale pokud sledujete předvolební dění 
v naší zemi, nevím, jestli my, dospělí, jsme ti praví. Společně si však jistě poradíme.

Julie Petra Svatošová, SXA8



Krycí jméno         
Renata

Kdyby se do hlubšího bádání neponořil deník Sport, možná by neškodná zmínka 
na Wikipedii Tomáše Krále, prezidenta českého hokeje, o jeho spolupráci se 
Státní bezpečností za minulého režimu zůstala ležet pod prachem další léta.

Jeho úkolem, podle dostupných informací z dochovaného svazku pod krycím jménem 
jeho tehdejší ženy – Renáty, mělo být sbírání informací na svého nadřízeného během 
povinné vojenské služby v Plzni roku 1987. Na celkem 22 schůzkách se členy StB prý 
mimo jiné nakreslil plán bytu svého velitele a umožnil zde nainstalovat odposlech. 
Také měl udat svého kolegu, který „udržoval kontakty do kapitalistických zemí.“

Opět, jako vždy při podobných kauzách, jako bychom se ocitali ve známém americkém 
seriálu „Věřte nevěřte.“ Na jedné straně obvinění, na druhé popírání, fakt nebo fikce?

„Jestli jde o pravdivé informace, asi by měl odstoupit. Pokud v minulosti dělal 
věci, které nejsou v jednadvacátém století přípustné, měl by si z toho sám vyvodit 
nějaký závěr a postavit se k tomu čelem,“ myslí si hokejový komentátor Milan 
Antoš. „Je to hodně silné kafe. Není to příjemná situace, českému hokeji něco 
takového rozhodně nepřidá. Netušil jsem to, ale o každém se něco vykládá. Mohu 
říct jen to, že pan Král je vzdělaný člověk, který se ke mně i ke hráčům vždy choval 
slušně,“ prohlásil zase bývalý trenér české reprezentace Alois Hadamczik. Zároveň 
ale upozornil na fakt, že by měl Král svou pozici opustit už jen kvůli dlouhodobě 
neuspokojivým výsledkům českého hokeje s porovnáním se zbytkem světa.

Tomáš Král, který si drží svou pozici již od roku 2008, uznal kolaboraci s 
kontrarozvědkou, ale s čistým svědomím se odmítl omluvit, či navrhnout svou 
rezignaci. Nikomu prý neuškodil. Na tiskové konferenci také uvedl, že nadřízeného, o 
němž měl podávat informace, o svěřeném úkolu informoval a podotkl, že osmdesát 
procent věcí uvedených ve spise je nepravdivých. Tomuto výroku však oponuje 
historik a vědecký pracovník Petr Blažek, podle kterého to není zcela možné.

Vyvrcholení situace přinesla středa 29. 9., kdy obviněný svolal členy výkonného 
výboru (který v podstatě sám seskládal), aby rozhodli o (ne)pokračování Krále v 
roli prezidenta. Uskupení 10 lidí, mezi nimiž bychom hledali třeba Jaromíra Jágra 
nebo Jiřího Šlégra podpořilo 57 letého rodáka z Plzně jednoznačným a více než 
očekávatelným skórem 9:1 v jeho prospěch. Možná, že zrovna ten jeden negativní 
hlas nakonec přiměl Tomáše Krále k odstoupení ze své funkce v červnu příštího roku.

9        Prokop Konicar, SXA



ŠEST VRAN

Autor: Leigh Bardugo

Žánr: fantasy,
dobrodružný, young 
adult

Počet stran: 384

10        Ema Dančíková, TA

                        
Další knížka. Pokud vám už to začíná lézt na 
nervy, tak to je mi opravdu líto, ale já knih čtu 
enormní množství a psát o nich mě baví, takže 
nepřestanu... Ehm. Tentokrát jsem si vybrala další 
fantasy knihu, a to Šest vran od Leigh Bardugo. 
Náhodná zajímavost - fiktivní svět, ve  kterém  se   
příběh  odehrává je inspirován carským Ruskem 
a okolními zeměmi. A opravdu, je tam spousta 
podobností, třeba hlavní město jednoho z království, 
Fjerdy, mi připomíná Petrohrad, dokonce i polohou 
na mapě to celkem sedí... podobností je samozřejmě 
mnohem víc, stačí se jen dobře dívat a přemýšlet.

O autorce: Leigh Bardugo se narodila 6. dubna 1975 
v Jeruzalémě, ale vyrůstala v Los Angeles, kde žije 
dodnes. Píše zejména young adult a fantasy knihy. 
Známá je převážně pro trilogii Griša, která se 
odehrává ve stejném fiktivním světě, jen na jiném 
místě, s jinými postavami a jiným příběhem. První díl 
najdete pod jménem Griša-Světlo a stíny, který je, ne 
úplně přesným, překladem anglického názvu Shadow 
and Bone. Pod tímto názvem nedávno vznikl i seriál 
na Netflixu, kde se setkává děj Grišy a Šesti vran.

K příběhu: Ketterdam – rušné přístavní město, kde 
se dá za peníze koupit naprosto cokoliv. Nikdo to 
neví lépe, než Kaz Brekker, fenomenální zloděj a 
podvodník. Neštítí se špinavé práce a dostane se 
z každé prekérní situace. Jednoho dne dostane 
nabídku, na kterou by kývl jen šílenec. Pohádková 
odměna však převyšuje veškerá rizika a nebezpečí, 
která ze sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale 
nezvládne. Bude potřebovat společníky... Trestance 
prahnoucího po pomstě. Černou ovci z bohaté rodiny 
na útěku z domova. Špionku, která umí splynout se 
stíny. Zázračného střelce se slabostí pro hazard. A 
dívku využívající svou krásu jako smrtící zbraň. Ale 
povede se jim dostat do nejstřeženější pevnosti 
světa? Přežijí? A jaká tajemství vyplavou na povrch?

Můj názor na knihu: Kniha mě ze začátku zmátla,
protože první kapitola vlastně skoro nezapadá do 
děje, ale po chvíli se člověk zorientuje. Pak se to čte 
velice rychle a než se nadějete, jste na konci. Ještě 
taková rada: Pokud vás kniha moc nezaujme, ale tak 
nějak jste se dostali na konec a rozhodně nechcete číst 
další díl, tak nečtěte poslední kapitoly. Protože až do 
té doby to vypadá na „happyend“, ale pak se všechno 
zvrtne a už prostě budete muset přečíst i další díl.



Freddy Brown zrovna došel k autu, když mu v kapse zavibroval mobil. „Člověk je pět 
minut pryč a už mu píšou, že vybuchla továrna,“ zamumlal a otráveně vytáhl mobil. 
„Aha, neznámé číslo. Tak co to tady máme,“ pokračoval dál ve své samomluvě. Bez 
velkých očekávání kliknul na ikonu zprávy. Jeho samolibý úšklebek byl ve chvíli ten 
tam. Vykulil oči a zmateně se poškrábal na čele. „To snad není možné!“ Bylo půl osmé 
večer.

„Představsi to, mléko za polovinu běžné ceny. Vzala jsem ti dvě bedny,“ ozýval se 
rozrušený hlas z telefonu.

„To je skvělé, škoda že jsem alergická na laktózu. Počkej, přišla mi nějaká zpráva,“ 
odvětila Rebecca, šťastná, že už se její každodenní dvouminutový rozhovor s matkou 
pomalu blíží ke konci.

„No jo, taky mi něco přišlo.“
Rebecca obrátila oči v sloup. „Neznámé číslo, hm.“ Otevřela zprávu a mobil jí málem 
vypadl z dlaně.

„Co to je?“ zašeptaly obě zároveň.

„Jdu zavolat policii, ozvu se ti později.“

Bylo půl osmé večer.
Kate Wrightová, Liza Hughesová a Jenny Greenová seděly na autobusové zastávce. 
Zapadající slunce zalévalo cestu rudou září, dívky však věnovaly pozornost jízdnímu 
řádu „No skvěle, další jede až za dvacet minut. Proč se to vždycky stane nám?“ 
breptala Kate. Nikdo se jí neobtěžoval odpovědět. Mohl by to být další obyčejný 
pondělní večer, kdyby iphony všech dívek neoznámily, že jim přišla nová zpráva.

„Taky vám to přišlo?“ zeptala se Jenny a ukázala jim zvláštní zprávu od neznámého 
čísla. Dívky beze slova přikývly. Bylo půl osmé večer.

„Přerušujeme vysílání kvůli důležitému sdělení. Pokud jste dostali zprávu od neznámého 
čísla, v žádném případě jí neotevírejte. Tak zní prosba londýnské policie, která během 
několika minut obdržela tisíce telefonátů ohledně děsivého obsahu těchto zvláštních 
zpráv. Co to znamená? Kdo je posílá? A hlavně, máme se bát? Tyto otázky se mi pokusí 
zodpovědět mluvčí londýnské policie, slečna Sally Donovanová.“

Kamera se zaostřila na ženu středního věku. „Zdravím všechny obyvatele Londýna, 
prozatím nejsem schopna poskytnout bližší informace ke zprávě a jejímu 
kompromitujícímu obsahu, ale chtěla bych vás poprosit, abyste nepanikařili, zůstali 
v bezpečí svých domovů a ve věci zprávy už nekontaktovali policii, jelikož jen 
blokujete linku. O vývoji vyšetřování vás budeme pravidelně informovat, v této chvíli 
potřebujeme hlavně čas.“

„Už máte nějaké podezřelé?“

„Zatím ne, ale kolegové už na tom pracují.“

„Poslední otázka, slečno Donovanová. Přišla zmíněná zpráva i Vám?“
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Lestrade vtrhl do bytu na 221B Baker Street bez zaklepání. „Sherlocku Holmesi, tohle 
už jsi vážně přehnal,“ řval, zatímco si sundával šálu, kterou s opovržením odhodil 
na zem.

Sherlock zrovna ležel na gauči a zřejmě meditoval nad smyslem života, jak to 
géniové všech géniů většinou dělávají. Dokud ho tedy Lestrade nevyrušil. „Nic jsem 
neprovedl,“ odvětil, aniž by otevřel oči.

„Takže chceš říct, že ty zprávy jsi nerozeslal ty?“
„Opravdu nevím, o čem je řeč.“

Lestrade si povzdechl a svezl se do křesla naproti gauči. „Tak to jsi zřejmě jediný 
v celém Londýně.“

„O co jde?“ zeptal se Sherlock a lehce pootevřel pravé oko.

„Tady.“ Lestrade mu podal svůj mobil. Na displeji zářila zpráva od neznámého čísla. 
Sherlock pomalu sevřel mobil. Nedal na sobě znát žádné emoce, ani když pohlédl na 
fotku mrtvé ženy. Pod fotkou stál text, který postavil na nohy celé město: „Kdo bude 
další?“

„Obrázek z internetu?“

„Ne, mrtvolu jsme už identifikovali. Kira Walkerová, padesátnice, vdova, vedoucí 
příspěvkové organizace na pomoc postiženým dětem. Nikdo neměl důvod jí zabíjet.“
Sherlock se vymrštil do sedu. „Zločin z vášně?“ Postavil se a popošel k oknu. „Kde 
je John?“

„Jak to mám vědět? Vždyť je to tvůj spolubydlící.“

„Říkal něco o večeři a všechno mi to splynulo ve zbytečné kecy, které většinou 
povídá. Měl bych mu zavolat.“ Prohraboval se neotevřenými dopisy, pod kterými tušil 
tu zázračnou, elektřinou poháněnou krabičku. Pyšně vytáhl plochou potvoru. „Výhružná 
zpráva, výhružná zpráva, platba Vodafonu, ale ne, matce zemřel pes. Výhružná zpráva 
a zpráva od…“ Sherlock zmateně pootočil hlavu na bok.

„Co se děje?“

„Mám tady tu zprávu. Ale…“

„Ale co?“

„Přišla z Johnova mobilu.“
O patnáct minut později už popíjeli levnou kávu na velitelství londýnské policie. 
„Musíme najít ten mobil,“ prohlásil Sherlock. Uplynulých deset minut se snažil 
vytočit Johnovo číslo, ale hlas na druhé straně mu neustále opakoval, že není 
dostupný, i když by každý jedinec ženského pohlaví, na které kdy John měl tu čest 
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Lestrade si odkašlal, aby vrátil Sherlocka zpět do reality. „Když ti John říkal o 
té večeři, nezmínil se náhodou, že poté ještě zavraždí nevinnou ženu, která mu nic 
neudělala?“

Sherlock si povzdechl a, aniž by spustil oči z obrazovky, odsekl: „Ne, nezmínil.“

Lestrade povytáhl obočí a usrkl si horké kávy. „Seš si jistý?“

„Proboha Lestrade, John nikoho nezabil, ale někdo má jeho mobil, a to znamená, že je 
v nebezpečí. Ze všeho nejdřív zajistíme mobil, ten nás dovede k vrahovi, a ten pak 
k Johnovi.“ Lestrade přikývl. „A dále potřebujeme najít tělo té ženy. Co teď dělá…“ 
Sherlock se zarazil, napočítal do deseti, zhluboka se nadechl a vydechl „… Anderson?“ 
Vyplivl to jméno, jako by to byl kus shnilého jablka.

Po chvilce zamyšlení Lestrade odvětil: „Nevím, ale poptám se.“

Z místnosti na konci chodby vykoukla hlava jednoho technika. „Pane, máme to.“ 
Lestradův a Sherlockův pohled se střetly, oba upustili kelímky na zem a bezhlavě se 
rozběhli ke dveřím, zatímco kachličky pokrývala hnědá řídká tekutina. „Kde?!“ vykřikli 
oba zároveň,

zatímco se snažili popadnout dech. Vystrašený technik ukázal na blikající tečku na 
monitoru. Mířila na část Londýna, o jejíž existenci většina lidí ani nevěděla, na 
skupinu polorozpadlých domů na předměstí.

„Že mě to nenapadlo hned,“ povzdechl si Sherlock. Odvrátil se od obrazovky. „Jdeme, 
Lestrade. A vem si zbraň.“

„Ještě žes to řekl, už bych ji zase nechal v kanclu!“

„Ach bože, do čeho to jdu,“ zamumlal Sherlock, popadl technika za límeček a vyrazil 
chodbou k východu.
Nápis na starém opuštěném hotelu hlásal: volné pokoje. „Tak se na to podíváme,“ 
prohlásil Sherlock. Červená tečka mířila na tuto budovu, blíž k mobilu už je však 
zavést nemohla. Sherlock si natáhl gumové rukavice, přidělil každému baterku a lehce 
zatlačil do plesnivých dřevěných dveří, které se při dlouho nepocítěném doteku málem 
rozpadly. „Dávejte si bacha, bude to nebezpečné. Jamesi, ty bys snad mohl zůstat zde.“

„Prosím, vezměte mě s sebou,“ zaškemral mladík.

„Tak fajn,“ povzdechl si Sherlock, „ale pokud se pod tebou propadne podlaha, nebo 
na tebe spadne kus stropu, zodpovídá za tebe Lestrade.“ Lestrade samozřejmě nedával 
pozor. Nechal se unést počítáním odhozených stříkaček, které se za svitu úplňku 
kouzelně leskly. Při zaznění svého jména se však otočil a připojil se k čekající 
dvojici. „Lestrade, Lestrade, Lestrade,“ zopakoval Sherlock, aby měl jistotu, že ho 
inspektor poslouchá. „Vzhledem k tomu, že jsem z nás nejchytřejší, půjdu první, a vy 
se držte v mých stopách. Rozumíte?“ Lestrade i James souhlasně přikývli. „Výborně.“ 
Sherlock se obrátil čelem ke dveřím. Jeden dobře mířený kop a z dveří nezbylo víc než 
pár třísek. „Pamatujte, pánové, v mých stopách.“ Sherlock opatrně vstoupil pravou 
nohou do zchátralé budovy. 
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Prkna se zdála stabilní. Prohlédl si prostor před sebou. Nacházel se v recepci, kdysi 
modré tapety už vybledly do šeda a sloupávaly se z bílých zdí. Kromě dřevěného stolu 
a pár modrých křesel byla místnost prázdná. Postoupil o pár kroků dovnitř. Rozhlížel 
se všude okolo sebe, skenoval vedlejší místnosti svým laserovým pohledem a ujišťoval 
se, že na ně nejsou nastražené žádné pasti. Naznačil Lestradovi a Jamesovi, že můžou 
jít za ním. Při všem tom rozhlížení se však génius všech géniů zapomněl podívat dolů. 
Temná díra ho spolkla jako zákusek. Sherlock za děsivého křupnutí dopadl přímo na 
záda. Do vzduchu se vznesl oblak prachu, který mu zastřel zrak, zatímco se stále 
zapnutá baterka odkutálela kamsi do neznáma.

„Zlomil sis něco?“ zakřičel Lestrade.
„Ne,“ odvětil Sherlock. Posadil se a rukama prozkoumával okolí. „Zdá se, že jsem spadl 
na něčí kostru,“ dodal tišeji, když ze země zvedl bílou lebku. V tom dírou propadl 
další člověk a zamáčkl Sherlocka zpět do kostí. „Proboha Jamesi, co to děláte?!“ 
zakřičel Sherlock.

„Jdu ve Vašich stopách, pane.“

Nad dírou se mihlo světlo. „Lestrade, ne!“ vykřikl Sherlock, ale bylo pozdě. Inspektor 
se k nim již řítil rychlostí volného pádu. Rozhodl se skočit bombu, a tak v letu 
skrčil kolena a dopadl přímo na Jamese. A aby toho nebylo málo, měl inspektor Lestrade 
ve zvyku nosit zbraň v kapse kalhot vždy odjištěnou. Při dopadu se ozvala ohlušující 
rána a křik raněného. Sherlock nemusel moc dlouho přemýšlet, aby mu došlo, že se zbraň 
spustila a kulka trefila Jamese přímo do nohy.

„Uklidněte se, Jamesi, jedna rána ještě nikoho nezabila,“ prohlásil Lestrade, když 
slezl z krvácejícího mladíka. Zkušený policista se holt pozná. „Neskočil bych sem, 
kdyby Sherlock neřekl, že máme jít v jeho stopách.“
Sherlock si povzdechl, shodil ze sebe Jamese, postavil se a protáhl namožená záda. „Už 
je pozdě honit bycha, můžu poprosit o chvíli ticha?“ Oba muži zmlkli. Věděli, že když 
Sherlock začne veršovat, jde do tuhého. „Vypadá to, že jsme ve sklepě,“ poznamenal. 
Prach už se stihl usadit a z baterek proudilo dost světla na to, aby se Sherlock mohl 
rozhlédnout. Všechny stěny byly obložené kdysi bílými kachličkami a jednoduché poličky 
ukrývaly sklenice se starými zavařeninami.

„A co tu v tom případě dělají lidské kosti?“ zeptal se Lestrade, který byl jako vždy o 
krok napřed.
„Výborná otázka, Lestrade. Zavolejte posily.“ Při pohledu na Jamese neschopného pohybu 
dodal: „A záchranku.“ Sám vytáhl mobil a vytočil Johnovo číslo. Sklepem se rozlehl řev 
vyzvánění, které si John vždy nechával zapnuté. „Že mě to nenapadlo hned,“ zamumlal 
Sherlock, zatímco šel za zvukem mobilu. Zdálo se mu, že na jedné poličce zahlédl 
modravé světlo. A skutečně, ležel tam, schovaný mezi dvěma sklenicemi, jejichž obsah 
čas už dávno rozložil. Zajistil jediný důkaz, který se jim zatím podařilo získat.

„Už uběhly dvě hodiny a máme jen ten blbý mobil,“ stěžoval si Lestrade. Chodil okolo 
stolu a zíral na černou krabičku, jako by ji svým přísným pohledem dokázal rozmluvit. 
„Žádné otisky prstů ani jiné stopy.“

„Nenarazil jsem si kostrč jen tak pro nic za nic,“ odvětil Sherlock. Nepřestával 
otáčet mobilem v ruce. Zkoumal ho za všech stran už necelých patnáct minut. „Když jsem 
předtím volal Johnovo číslo, byl nedostupný, 
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že si s námi vrah hraje, pozoruje nás a směje se naší hlouposti. Můžeme usoudit, že to 
nebude žádná primitivní opice s nožem. Dává si pozor. John si nikdy nečistí displej, 
ale teď ho má dokonale vyleštěný. Ale ne, co je toto? Pinzetu, Lestrade, a rychle,“ 
vykřikl Sherlock. Lestrade se vyřídil z místnosti a za sekundu byl zpět se zmíněným 
nástrojem. Sherlock se vší opatrností vytáhl kousek vlákna, které se zachytilo pod 
ochranným sklíčkem. „Modrá bavlna, nejspíš z košile,“ poznamenal. „John na sobě nic 
modrého neměl.“

„Takže musí patřit vrahovi,“ doplnil Lestrade.

Sherlock už chtěl rozvíjet debatu, když se stalo něco, co nikdo z nich nečekal – mobil 
začal zvonit. Soukromé číslo. Sherlock se zhluboka nadechl a přijal hovor. „Prosím?“ 
řekl co nejklidněji.

Hlas na druhém konci se zasmál. „Takže jste ho našel. Výborně, Sherlocku, výborně.“ 
Byl to jemný mužský hlas. „Doufám, že jste se při hledání nezranil, je to tam poněkud… 
nebezpečné.“ „Kdo jste?“ zeptal se Sherlock, i když tušil, že odpověď nedostane. Ať se 
snažil sebevíc, celý se při té otázce zachvěl.

„Já? Přece Váš největší fanoušek. Četl jsem o Vás na blogu pana Watsona. Je to hotový 
spisovatel. Bohužel nikdy nepořádá autogramiády, tak jsem se rozhodl poprosit o 
soukromější setkání. Čaj, sušenky, příjemná atmosféra. Znělo to dost zločinecky? Ještě 
na tom pracuju, ale podle kolegů v oboru jsem s každou vraždou lepší a lepší.“

„Dělejte delší pauzy mezi větami, abyste tomu dodal na dramatičnosti,“ odvětil 
Sherlock, jako by u něj byly takové otázky samozřejmostí. A ony vlastně byly.
„Ach, ano, píšu si… Kde jsme to skončili? Už vím, unesl jsem pana Watsona.“

Sherlock se unaveně svezl do židle. „A co ta žena?“

„Paní Walkerová? Milá, příjemná. Škoda, že musela zemřít, ale nějak jsem Vaši 
pozornost upoutat musel, no ne?“ A zase ten smích.
„Co chcete?“ zeptal se Sherlock odevzdaně.
„Já? Začněme u Vás, pane Holmesi. Chcete najít Johna Watsona. A já Vás chci vidět 
selhat. Zahrajeme si hru, pane Holmesi. Budeme hrát na schovávanou. Já schovám pana 
Watsona kamkoliv v Londýně a vy ho musíte najít. Pomoct Vám při tom může pouze pan 
Lestrade.“

Lestrade zmateně otočil dokola. Hledal kamery, kterými je ten psychopat pozoruje.

„Když pana Watsona do pěti hodin odteď najdete, nikdo Vám nebude bránit v jeho 
záchraně. Pokud ne…“ Muž nedomluvil. Sherlock seděl s mobilem přitisknutým k uchu a 
nebyl schopný ze sebe vypravit ani slovo. „Pane Holmesi, jste tam?“

Sherlock sebou při zaznění svého jména trhnul. „Ano.“
„A abych byl fér, dám Vám maličkou nápovědu – psal o místě ve svých povídkách.“ Muž po 
těchto slovech okamžitě zavěsil.

Sherlock odhodil mobil na stůl, vyskočil ze židle a vyřítil se z místnosti.

-------------------------------
SHERLOCK HOLMES: První setkání
-------------------------------

Anna Katharina Hinterreiter, SXA15

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...
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VÝLET DO
STARÉHO MĚSTA U UHERSKÉHO  HRADIŠTĚ

V podzimním měsíci říjnu Vám 
nabídnu výlet do Starého Města 
u Uherského Hradiště. Jedná se o 
město s 6 600 obyvateli. Nachází se 
ve Zlínském kraji v okresu Uherské 
Hradiště. Do Starého Města u 
Uherského Hradiště se dostanete 
přímými vlaky z Ostravy - Svinov 
(popřípadě z Ostravy - Hlavní 
nádraží). Jedná se o vlaky kategorie 
eurocity, takže je lepší zakoupit si 
místenku, protože bývají docela 
plné. Pokud Vám nevadí přestupy, 
je nejlepší svézt se Regiojetem (ve 
směru na Brno) do Přerova a odtud 
rychlíkem nebo osobním vlakem. 
Cesta z Ostravy do Starého Města 
u Uherského Hradiště trvá hodinu a 
čtvrt. Vystoupíte ve stejnojmenné 
stanici.

Hlavním tahákem výletu do Starého 
města u Uherského Hradiště je 
neobvyklá zoologická zahrada 
zvaná Kovozoo. Kovozoo ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště je 
od nádraží vzdálené zhruba 500 
metrů.
Před vchodem se nachází dětské 
hřiště, kde si děti mohou vyhrát 
na pirátské lodi Naděje, odvážlivci, 
kteří se nebojí výšek, mohou 
vystoupat po schodech do majáku 
Šrotík,

který je centrem moře odpadů. Před 
vchodem se nachází dětské hřiště, 
kde si děti mohou vyhrát na pirátské 
lodi Naděje, odvážlivci, kteří se 
nebojí výšek, mohou vystoupat po 
schodech do majáku Šrotík, který 
je centrem moře odpadů. Výhled 
na areál Kovozoo si užijete z ochozu 
ve výšce 21 metrů. Vstup je v ceně 
vstupenky do areálu. Vstupenka do 
Kovozoo pro 2 dospělé + 2 děti stojí 
390 Kč. Děti do 3 let a psi, kteří 
musí být jen na vodítku, mají vstup 
zadarmo. Jedná-li se o školní výlet, 
stojí vstupné pro jednoho žáka 
(pokud má méně než 15 let) 80 Kč.

Pedagogický doprovod (jeden na 
15 studentů) má vstup zdarma, 
ostatní dospělí platí dle normální 
ceny. Otvírací doba v září a říjnu je 
od 9:00 do 17:00, od listopadu do 
prosince je otvírací doba od 10:00 
do 16:00. V areálu uvidíte kovová 
zvířata, kterých je tu 300, např. 
žirafy, slony, buvoly, lvy, mrože, 
plejtváky, nosorožce, velbloudy, 
opice, želvy, hospodářská zvířata a 
mnohá další. Každé kovové zvíře je 
originál. Cílem je dosáhnout počtu 
456 zvířat, což je počet zvířat 
v nejmenší české zoo, která se 
nachází v Děčíně.
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Od května 2019 stojí v Kovozoo 
strom života, je těžký 4 tuny, 
vysoký 7 metrů a má obvod 7,5 
metru. Kovová vrba je symbolem 
lásky a zrození nového života.

V areálu Kovozoo se nachází také 
letoun L-610. Byl vyroben před 35 lety 
pro SSSR v závodech LET Kunovice. 
Jedná se o největší letoun vyrobený 
v ČSR a zároveň první s přetlakovou 
kabinou. Letoun poprvé vzlétl v roce 
1988. Je pro veřejnost volně přístupný.

Najdete zde také porodnici, kde se 
nejen „rodí“ všechna kovová zvířátka, 
ale i opravují. I Vy si můžete v porodnici 
vyrobit vlastní kovové zvířátko.

A pokud se nebojíte výšek, určitě 
si užijete cestu po železných 
lávkách. Uvidíte tak zvířátka 
shora, a to rozhodně stojí za to. ;-)

O prázdninových víkendech jezdí v 
Kovozoo silniční vláček Steelinka. 
Má dva vagónky a je zbarvena 
do zelena. Vláček Vám umožní 
nahlédnout do reálného provozu 
společnosti, kde probíhá recyklace. 

Vláček jezdí (jak už jsem zmínil) v 
sobotu a v neděli v intervalu 1h 30 
minut od 10:00 do 16:00. Jízdenky 
lze zakoupit v pokladně a v porodnici.

Součástí Kovozoo je taktéž Muzeum 
veteránů. Jedná se o dlouhodobou 
výstavu historických automobilů, 
která byla připravena ve spolupráci 
se Slováckým Veteran Car Clubem 
Uherské Hradiště. Nachází se zde auta z 
počátku 20. století do 70. let 20. století. 
Nechybí ani motocykly již legendárních 
značek Jawa a ČZ. V muzeu je téměř 
60 vozidel. Exponáty se stále obměňují, 
abyste pokaždé viděli něco nového.

Kdopak nemá rád bludiště? V Kovozoo 
najdete bludiště, jehož stěny jsou z 
pneumatik, kterých je zde 2000 o celkové 
hmotnosti 20 tun. V bludišti si dokonale 
procvičíte svůj orientační smysl.

Muzeum zemědělství a cukrovarnictví 
obsahuje secí a žací stroje, mlátičky obilí, 
fukary, apod. Stroje jsou po Kovozoo 
rozmístěny, nebo jsou ve stálé expozici v 
budově cukrovaru naproti kongresovému 
centru. Expozice je v současnosti ale z 
důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena.
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Kovozoo má i svou kovárnu, která nabízí 
tři kurzy, kde si osvěžíte svoji dovednost. 
Kurzy jsou určené všem, kterým nevadí 
výheň kovářství a hlavně těm, kteří se 
kovářství nebojí. V kovářském ateliéru 
se vyrábí hlavně kované plastiky se 
zaměřením na využití kovového odpadu, 
který dodá dílů jedinečný charakter. Na 
podzim roku 2021 se otevře muzeum 
kovářství. V muzeu postupně uvidíte 
ukázky prvních primitivních hutí, 
současné průmyslové kovářství, apod.

A na závěr ještě jeden tip zejména pro ty, 
kteří mají mladšího sourozence. Dne 5. 
11. 2021 bude probíhat akce Strašidelná 
zahrada. Při této akci bude Kovozoo 
plná světel a strašidýlek. Na akci budou 
malí návštěvníci plnit úkoly na různých 
stanovištích, užijete si strašidelnou show 
s Jiřím Hadašem, bude soutěž o nejlepší 
masky, v provozu budou strašidelný 
fotokoutek, strašidelné motokáry a off-
road a budou zde dobroty všech chutí.

Až skončíte s prohlídkou Kovozoo, vydejte 
se do centra města. Na náměstí ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště se 
nachází Památník Velké Moravy. Památník 
je vybudován nad základy hřbitovního 
kostela z 9. století, objeveného roku 
1949. Doposud zde bylo prozkoumáno 
2000 hrobů, což činí z tohoto místa 
nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. 
Otvírací doba je od pondělí do neděle 
od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00. 
Permanentky pro školy stojí 7 000 Kč, 
vstupné pro 4 člennou rodinu pak 140 Kč.

Ti, kteří ještě nebudou mít dost, se mohou 
projít k Baťovu kanálu, který odděluje 
Staré Město u Uherského Hradiště a 
Uherské Hradiště a vlévá se do řeky 
Moravy. Po Baťově kanálu se můžete 
projet lodí. I tohle by mohlo stát za to ;-)

Doufám, že si výlet do Starého Města u 
Uherského Hradiště užijete a bude se vám 
tu líbit. :)

Vašek Šinelář, S19



Výprava do senátu 
aneb jak se vyhnout 

tělocviku

20. září se vybraní žáci třetího ročníku 
a septim vypravili společně se svými 
vyučujícími, paní Moricovou a 
Macečkovou, do pražského senátu. 
Výlet už od rána nabíral vidinu, že 
bude velice úspěšný. A také, že byl. 
Domluvená prohlídka senátu a rozhovor 
se senátorem Nitrou měla proběhnout 
v 11:00. Ano, měla, ale situace vypadala 
trochu jinak. Já a moji spolužáci jsme 
se v tuto hodinu teprve trousili z vlaku 
přijíždějícího na Hlavní nádraží v Praze. 
I přes malé zpoždění jsme však byli v 
senátu přivítáni, i když popravdě řečeno, 
tváře policistů, kteří nás kontrolovali při 
průchodu detektorem kovu, naznačovaly, 
že jsou z naší návštěvy a celkově z naší 
přítomnosti velice „nadšeni.“ I přes tento 
nemilý dojem na začátek byla nakonec 
exkurze velice zajímavá a přínosná.

Co vám dále povědět?
Hlavní cíl našeho dne byl splněn, a 
proto poté nezbývalo nic jiného než 
rozchod po hlavním městě a čas na oběd.

Hlavní cíl našeho dne byl splněn, a proto 
poté nezbývalo nic jiného než rozchod 
po hlavním městě a čas na oběd. Ani 
tentokrát však nešlo vše podle plánu. 
Nejen vlaky, ale i někteří žáci, měli 
problém na svých trasách a docházeli 
na srazy o pár desítek minut později.

Před odjezdem vlaku jsme se ještě let-
mo podívali na výstavu zabývající se 
českou burzou a poté už spěchali na 
nádraží, aby nám neujel zpáteční vlak. 
A teď přichází chvíle na radu, jak se 
vyhnout tělesné výchově, kterou máte 
další den na sedm ráno. Stačí poprosit 
dopravce, trochu se pomodlit a on už 
ten vlak ze své výchozí stanice bude 
vyjíždět o hodinu později. Potom ještě 
hodinku zpoždění naberete při cestě a 
pak již následuje příjezd po jedenácté 
večer na Hlavní nádraží v Ostravě, a 
je zkrátka jisté, že vám paní profesor-
ky zajistí omluvenou nultou hodinu.

Tereza Ražna, 3.AVašek Šinelář, S 20
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Vaším úkolem je zjistit 
nesrovnalosti mezi 
jednotlivými vyjádřeními 
porotců a poukázat na 
ně, což může ve výsledku 
vést k novým odhalením, 
které drasticky změní 
průběh celého soudu.

Další novinkou je pak 
zmiňovaný Dance of 
Deduction, jehož název 
asi mluví sám za sebe. 
Jestli jste si chtěli zatančit 
se slavným detektivem 
Sherlockem Holmesem 
(tedy v tomto případě 
Herlockem Sholmesem) a 
naplno u toho zapojit vaše 
mozkové buňky, nyní je 
vaše příležitost. V Dance of 
Deduction nejprve Herlock 
představí svou teorii, která 
ale není správná a vy 
musíte jeho klíčová slova 
maličko poupravit, abyste 
došli k pravdě. Ze začátku 
jsem si tuto novinku 
opravdu užíval, ale musím 
říct, že po nějaké době 
se stala trochu otravnou. 
Už mi totiž bylo jasné, 
že teorie, kterou Herlock
vytváří, není pravdivá, a 
jen jsem netrpělivě čekal, 
až mi hra umožní, abych 
ji opravil. O to víc jsem 
byl ale nadšený z úplně 
finálního „dedukčního 
tance“, ve kterém klíčová 
slova odhalujete přímo. 
Vše tak bylo mnohem 

Už jsem zmínil Herlocka 
Sholmese, ale jsou tu 
samozřejmě i jiné zajímavé 
postavy. Naruhodův nejlepší 
přítel Kazuma, věrná soudní 
poradkyně Susato, detektiv 
„Fish and Chips“ Gregson, 
obávaný žalobce van Zieks, 
tak trochu paranoidní 
spisovatel Sóseki Nacume 
(který mimochodem skutečně 
existoval) a spoustu dalších. 
Ace Attorney spoléhá na dobře 
napsané postavy a ani tyto 
hry nejsou výjimkou. Dialogy 
mezi nimi působí přirozeně a 
pochválit musím především 
humor, kterým už je tato 
série poměrně proslulá. 
Vtípky totiž nenajdete jenom 
v dialozích, ale také přímo 
u některých postav, jejichž 
jména jsou často výsledkem 
různých slovních hříček.

Pouze pro vytrvaléPouze pro vytrvalé

Tady se ale dostáváme k zá-
sadnímu problému. Série 
Ace Attorney využívá oprav-
du pestrý anglický slovník a 
dobrá znalost jazyka je tak 
naprostou nutností, pokud si 
tyto hry chcete užít. A věř-
te mi, že i zkušený mluvčí se 
občas při hraní bude muset 
podívat do slovníku. Kromě 
soudních výrazů zde totiž na-
jdete také různá zastaralá a 
nepříliš používaná slova, ale 
i spoustu slangových výrazů 
či zkrátka jiných britských 

dialektů, které jsou 
vyjádřeny textem. Ve 
hře to funguje perfekt-
ně a postavy jsou tím 
mnohem uvěřitelnější, 
neboť každá z nich po-
užívá trochu jiný slov-
ník, je to ale bohužel 
obrovská překážka pro 
ty, kteří anglicky moc 
dobře neumí. Anglic-
kou lokalizaci jako ta-
kovou musím nicmé-
ně opravdu pochválit, 
protože byste pomalu 
nepoznali, že jednotli-
vé dialogy byly původ-
ně napsány v japon-
štině. Všechny vtipy 
a narážky jsou per-
fektně přizpůsobené 
pro západní publikum. 

Další potenciální pře-
kážkou je pak herní 
doba, která je oprav-
du vysoká. Dohroma-
dy jsem v obou hrách 
strávil zhruba 90 ho-
din (herní doba je však 
velmi individuální a 
závisí především na 
vaší rychlosti čtení) 
a osobně si myslím, 
že by se obě hry daly 
trochu zkrátit. Někdy 

The Great Ace Attorney 
Chronicles
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Někdy se ocitnete upro-
střed poměrně bezpřed-
mětné konverzace, která 
sice pobaví, ale pro příběh 
není příliš důležitá a vy 
jen čekáte, až se konečně 
dostanete do akce. Je to 
škoda, protože tempo hry 
je po většinu času zvolené 
dobře, ale v některých mo-
mentech opravdu kolísá.

Příběh bez vatyPříběh bez vaty

Konečně se dostáváme k 
příběhu, který je už tradičně 
rozdělen na 5 případů pro 
každou hru, celkově jich 
je tedy 10. A na rozdíl od 
hlavní série zde nenajdete 
žádné fillery, každý případ 
je pro hlavní příběh svým 
způsobem důležitý a 
vše vyvrcholí v naprosto 
grandiózním finále, které 
považuji za nejlepší případ 
celé série. Ani ty ostatní 
ale vůbec nezaostávají, 
bavily mě všechny a u 
žádného nemůžu říct, že 
by byl vyloženě slabý. 
Během hraní narazíte na 
nespočet zvratů, které 
sice občas očekáváte, 
ale spousta z nich vás 
rozhodně zaskočí. A co víc, 
většinou k nim dojdete za 
použití vyslýchání svědků, 
předkládáním důkazů a 
především vaší vlastní 
logiky. To přece jenom 
vždycky potěší víc, než 
kdyby vám hra odpovědi 

vala pod nos. Ale pokud 
se chcete o tento zážitek 
ochudit a zkrátka si jen 
užít příběh, je tady pro vás 
Story Mode, který hru hra-
je zcela za vás. Osobně jej 
ale moc nedoporučuji, ne-
boť tím v podstatě zaplatí-
te 40 eur za walkthrough, 
které už teď bez problé-
mů najdete na YouTube.

Věnovat se samozřejmě 
musím také vizuální strán-
ce, která je na velmi dobré 
úrovni. Obě hry sice byly 
původně vydány pro hard-
warově slabší Nintendo 
3DS, ale na dnešních zaří-
zení vypadají díky vyššímu 
rozlišení opravdu dobře. U 
některých postav je sice 
znát, že jim nebyla věno-
vána tako péče jako těm 
hlavním, ale to je pocho-
pitelné. Jedinou větší vý-
tku mám v tomto ohledu 
k anti-aliasingu, který ne-
funguje zrovna nejlíp, če-
hož si všimnete především 
v záběrech na celou soud-
ní síň. Takových naštěstí 
není mnoho, takže to není 
zase tak velký problém. 
Přesto by na tom do příště 
měli vývojáři zapracovat.

Capcom ve svém živluCapcom ve svém živlu

Skvělý příběh a pěkný vi-
zuál už jsem tedy zmí-
nil, ale je tu ještě jeden 

aspekt, v němž obě 
hry vynikají. Řeč je o 
soundtracku, který je 
zkrátka výborný. Capcom 
opět potvrdil, že je absolutní 
mistr, co se týče zvuku. 
Jednotlivé skladby se ke 
hře opravdu hodí, vytváří 
skvělou atmosféru a vždy 
začnou hrát v ten správný 
moment. Poslední případ 
má pak dokonce vlastní 
verze některých skladeb, 
které působí tím správným 
epickým dojmem a už od 
začátku je vám jasné, že se 
pouštíte do velkého finále. 
Nejraději bych vás nyní 
odkázal na celý soundtrack, 
který s radostí poslouchám 
i po dohrání, ale vzhledem 
k tomu, že názvy některých 
skladeb obsahují spoilery, 
bych byl radši opatrný.

Po zvukové stránce je tu 
ještě jeden prvek, který 
bych chtěl probrat, a tím je 
samozřejmě dabing. Pokud 
jste se už se sérií setkali, 
určitě dobře víte, že jsou 
zde nadabované hlášky jako 
„Objection!“, „Take That!“, 
„Hold It!“ a nově také „S’cu-
se me!“ či moje oblíbené 
„Shut Up!“. Ale v The Gre-

NÁZEV HRY
The Great Ace Attorney 

Chronicles
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PLUSY:zajímavé 
postavy, výborný soun-
dtrack nové mechaniky,
hezký vizuál,
povedená anglická loka-
lizace,
humor, napínavý příběh,

přístupnost nováčkům

MÍNUSY:
jazyková náročnost, 
občas pomalé tempo, 
nepříliš povedený dabing HODNOCENÍ

9/10

rozhodli pro dabing i v 
některých důležitých 
scénách, které byly v 
minulých dílech odvy-
právěné čistě textově. A 
nerad to říkám, ale bylo 
to tak lepší. Zatímco 
hlášky jsou nadabované 
skvěle, jednotlivé dia-
logy už tolik ne a občas 
působí až trochu komic-
ky. První TGAA to má 
přitom vyřešené velmi 
dobře a obsahuje ně-
kolik pěkně udělaných 
cutscén, v druhé hře 
ale z nějakého důvodu 
chybí a dabing při sta-
tickém obrazu zkrátka 
působí poměrně laciným 
dojmem. Řešení by bylo 
buď dabing odstranit 
úplně, nebo použít cut-
scény jako v první hře. 
Tento kompromis ve 
výsledku trochu kazí 
jinak výborné a emotiv-
ní finále. Z pohledu celé 

hry je to ale jen 
malá vada na kráse.
Pokud jste dobrým znal-
cem anglického jazyka, 
máte dostatek trpělivos-
ti, chcete si užít napínavý
příběh s výborně napsa-
nými postavami a zapojit 
u toho mozkové buňky, 
The Great Ace Attorney
Chronicles je hra pro 
vás. Kvalita jednotli-
vých příběhů mě vel-
mi příjemně překva-
pila, což mě dostalo
až k myšlence, že obě hry 
mě bavily víc než jaký-
koli díl hlavní série, kte-
ré jsou přitom také velmi
vydařené. Snad jediný ti-
tul, jenž s nimi drží krok, 
je spin-off Investigations 
2, který bohužel nikdy na
západě nevyšel, ale 
k dispozici je alespoň 
velmi vydařený fa-
nouškovský překlad. 
A kdo ví, třeba pokud

bude mít The Gre-
at Ace Attorney Chro-
nicles úspěch, dočká-
me se i znovuvydání 
dalších starších dílů či
plnohodnotného po-
kračování hlavní série.

ShrnutíShrnutí

Dobrodružství mladého 
právníka Ryunosukeho je 
dosavadní vrchol toho, co 
nám série Ace Attorney
předvedla. Spin-offy z 19. 
století přinesly nesmír-
ně zajímavý a napínavý 
příběh, který doplňuje
výborná hudba a vtipné 
dialogy. Jediná škoda je, 
že se k nám obě hry do-
staly až s několikaletým
zpožděním.

The Great Ace Attorney 
Chronicles
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ontrovezní
(ne)závod

K Píše se den 29. 8. 2021 a znudění 
fanoušci čekají na svůj vytouže-
ný závod na mokru, protože tuto 
sezónu je často o drama, kolize 
a boj o titul nouze. Zdá se, že je 
jejich přání vyslyšeno, ale bohu-
žel až moc, za těchto podmínek 
neumožňujících z bezpečnostních 
důvodů plnohodnotný závod se 
odkrouží za safety carem tři kola 
a pořadí jezdců je určeno podle

výsledků sobotní kvalifikace. Ví-
tězem se stává Max Verstappen, 
na druhém místě je George Ru-
ssell a na třetí pozici Lewis Hamil-
ton, uděleny jsou poloviční body.

Řekli byste, že po tomhle pů-
jdeme dál, budeme se těšit na 
další závody tohoto formulo-
vého seriálu a nebudeme se 
vracet stále dokola k tomuto

dni? Ano? Tak to jste na omylu, stačí si otevřít komentáře pod jakýmkoliv 
příspěvkem týkajícího se tohoto tématu a uvidíte, jak stále žhavé téma 
to mezi lidmi je. Vídávám hodně komentářů typu, že za deště se jezdilo 
vždy, mistr světa by na dešti měl umět jezdit a vlastně být vůbec 
jezdcem v F1 Vás rozhodně neopravňuje myslet na Vaši bezpečnost 
a rizika s tím spojené. Nyní je čas na kratší a seriózní zamyšlení.

Aerodynamika nynějších monopostů je úplně někde jinde, než byla za dob
Nikiho Laudy nebo Ayrtona Senny, auto je stavěno na jízdu ve vysokých rych-
lostech, a navíc tohle vše je výsledek věčně nespokojených fanoušků, kteří 
chtěli více předjíždění – vše má holt svou cenu. Formule ztrácejí část přítla-
ku, toto v kombinaci s mokrou tratí, zhoršenou viditelností a vysokou rych-
lostí znamená výrazně větší riziko ztráty kontroly nad vozem. Přijde mi navíc 
velmi sobecké chtít jenom pro podívanou, aby se jezdci vystavili zvýšenému 
riziku nehody, zvláště na okruhu jako je belgické Spa-Francorchamps, kde v 
roce 2019 tragicky zahynul mladý jezdec F2 Anthoine Hubert, v nedávné době 
zde měl nehodu Jack Aitken (rezervní jezdec Williamsu) v rámci 24hodinové-
ho závodu či se zde dva dny před VC Belgie 2021 stala velká nehoda v ženské 
formuli (W-series). Ano, dnešní monoposty mají velkou bezpečnostní úro-
veň, ale to neznamená, že budeme přidávat riziko jenom pro naší podívanou.

Valentýna Mařecová, 3.A
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ontrovezní
(ne)závod

K Druhá strana mince: A nyní se na to 
podíváme z druhé strany. Statisíce 
diváků zaplatí skutečně drahé vstupné. 
Mnozí dorazili ze zahraničí. Většina 
z přítomných není ani na krytých 
tribunách. Čtyři hodiny je pořadatelé 
udržují v naději, že uvidí závod. 
Je zima, jsou promáčení, neviděli 
nic a ještě jim nevrátili vstupné.

A kde je chyba? Hledejme ji v moderních pravidlech. Údajně sledujeme 
nejmodernější stroje všech dob. Při srovnání však nejen fanda zjišťuje, 
že dnešní formule nejsou rychlejší ani dramatičtější. Jsou ale větší, těžší, 
přitom s menšími motory, tižší a mají problém s mokrou tratí. Pokročilá 
aerodynamika způsobuje to, že za sebou auta nemohou jet těsně, protože ztrácí
přítlak. I proto ubylo předjíždění „na brzdy“ při výjezdu ze vzduchového 
pytle, kterého dnes prakticky nelze využít. A tak sledujeme „manévry“ 
spíše na rovinkách v tzv. DRS zónách za pomocí speciálního boostu. 
Jak dramatické... ještě, že tu máme vyrovnané adepty o titul.

Druhá strana mince

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
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Automobilky letem světem: Gordon
Je tady nový školní rok a s ním i trošku 
jiný koncept této rubriky, se kterým vás teď
seznámím. Přemýšlela jsem, čím tuto rubri-
ku oživit, aby byla zajímavější a vhodná i pro
čtenáře, kteří nemají úplný přehled o automo-
bilovém světě. Letošní rok této rubriky jsem
nazvala ,,Automobilky letem světem“, což 
už samo o sobě dost vypovídá, o čem se v ní
dočtete. V každém čísle si uvedeme jed-
nu automobilku, ať už velmi proslulou, zcela
neznámou   nebo něčím zají-
mavou a blíže si ji představíme.
Pro toto číslo jsem si připravila automobil-
ku s názvem Gordon (dříve Auto Projekt
Centrum). Za touto firmou byste nemuseli jez-
dit bůhvíjak daleko, sídlí totiž v Plzni. Gordon
se zabývá zakázkovou výrobou sportovních au-
tomobilů v retro stylu, každý kousek je originál

Co se týče historie Gordonu, funguje od roku 
1997,kdy byla také představena první série
vozu Gordon Roadster (130 HP). Následova-
la druhá série s už vyšším výkonem (226 HP),
která splnila jak tehdejší emisní normy Euro 4, 
ale také vystačí i na nyní platnou emisní Euro6
V roce 2010 se Gordon spojil se Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni a společně
vyvinuli plně elektrickou verzi tohoto automo-
bilu Gordon Roadster EHR 10, která „dokáže“
na jedno nabití ujet až 230 kilometrů..

V roce 2010 se Gordon spojil se Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni a společně
vyvinuli plně elektrickou verzi tohoto automo-
bilu Gordon Roadster EHR 10, která „dokáže“
na jedno nabití ujet až 230 kilometrů. V 
září téhož roku obdržel za tento model tým
konstruktérů 1. místo v soutěži o nejza-
jímavější prototyp českého automobilu.
Když zavítáte na internetové stránky této 
automobilky, čeká vás tam jedno ne až tak
obvyklé překvapení, a tím je, že v nabídce je 
pouze jeden jediný model automobilu, a to
Gordon Roadster. Dvousedadlový roadster 
se sklápěcí střechou poháněný třílitrovým
šestiválcem nebo čtyřválcem s obsahem 1,6 li-
tru od Forda. Vzorem tohoto automobilu je
Aero 30 a 50 Roadster, a to hlav-
ně po stránce vzhledové.
Nyní si trošku rozpitváme technické para-
metry tohoto vozu. Maximální výkon, který
z tohoto auta vyždímáte, je 223 koní. Zrychle-
ní z 0 na 100 km/h zvládne za 4,9 sekundy a
maximální rychlost činí 210 km/h vzhle-
dem k specifické aerodynamice. Co se týče
převodovky, nic převratného, čeká na vás pě-
tistupňový manuál. Objem nádrže je 50 litrů.
A cena? Tento automobil je na prodej za 59 000 
eur, což je v přepočtu asi 1,58 milionu korun

Veronika Sárficzká, SPTB
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ROZHOVOR S 
MGR. MARTINOU 
RAŠOVSKOU

Přála jste si od mala být učitelkou, popřípadě od jakého momentu 
a jestli ne, čím jste chtěla být?

Mě zaujaly předměty biologie a chemie na střední škole. 
Vzhledem k tomu, že jsem chodila na šestileté gymnázium, tak 
to bylo poměrně brzo a učit jsem začala chtít až kolem posledního 
ročníku, do té doby jsem ještě zvažovala studiu psychologie. 

1

Co jste si přála být od mala, takové to dětské přání?2
Abych řekla pravdu, tak nevím, já jsem nikdy moc nesnila.
Chtěla jsem být indián, ale to není povolání. Takové ty 
princeznovské a nevěstovské roky to já jsem moc neměla, 
byla vždy do stavebnictví, proto mě zaujala chemie.

Jak dlouho učíte?3

Vidíte velké rozdíly mezi Biskupským a Matičním gymnáziem?

Biskupské gymnázium je zaměřeno spíše humanitně, více 
se dbalo na předměty humanitního zaměření jako dějepis, 
filozofie apod. Tady vnímám lepší zaměření přírodovědeckým 
směrem a to mne naplňuje více, proto jsem taky změnila místo.

4

Tedˇ je to deset let. Na Matičním gymnáziu jsem od 1. září tohoto roku. 
Dřív jsem učila na Biskupském gymnáziu.



Proč učíte právě biologii a chemii, byly tyto předměty Vašimi oblíbe-
nými?

Ano, odjakživa byly a čím víc o nich vím a čím déle je učím, tím 
více se mi líbí, protože chápu a vnímám víc vazeb, musím si toho 
méně pamatovat, více to všechno dává smysl, je to krásné, jsou 
to krásné vědy, kde všechno dává smysl. Pokud něco zapomenu, 
ve většině případů se to dá odhadnout podle všech pravidel a 
zákonitostí a člověk si potom nemusí pamatovat skoro nic, 
když tam je nějaký letopočet, tak ho mám napsaný na papírku.

5

Jak byste se popsala třemi slovy?6
No, (zamyšlení, smích) jsem spravedlivá, hodně dbám na to, aby 
studenti věděli, proč dostávají takové známky, jaké dostávají, 
proč se k nim třeba chovám odtažitě, odměřeně co mě na nich 
štve nebo naopak co se mi líbí, aby to všichni věděli a měli stejné 
šance, to mi přijde u učitele velmi důležité. Také si myslím, že 
jsem umanutá strašně moc, z toho pramení další mé vlastnosti, 
zkrátka potřebuju mít vše precizně udělané, nejlépe abych to 
všechno udělala já sama. K tomu musím být ke své smůle i hodně 
pracovitá, protože když to mám všechno udělat sama, tak to 
často ani nejde, myslím, že to druhé slovo je umanutá.
Třetí slovo je rychlá, vše dělám rychle, rychle mluvím, rychle 
myslím, rychle pracuju..

Jak se vám učí na jedné škole se svým manželem?7
Po roce a půl distanční výuky, kdy jsme učili z jednoho bytu, je to 
vlastně zlepšení, protože jsme každý v jiné třídě.

Natálie Hrušková, PA

ROZHOVOR S 
MGR. MARTINOU 
RAŠOVSKOU
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