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     Zdravím všechny čtenáře. Časopis Šach je zpět! V redakční radě jsme se rozhodli si během ledna
trochu odpočinout, abychom se mohli dostatečně věnovat školním povinnostem. Uzavírání známek je
vždycky „jízda“ jak pro žáky, tak i pro učitele – však to znáte. Nyní už je ale čas na nové číslo, tentokrát
únorové! 

     Z vánočních prázdnin nám zbyly jen vzpomínky, Silvestr jsme řádně oslavili a už si zase musíme
zvykat na novou číslici v letopočtu. Jak dlouho trvá vám, než si uvědomíte, že je zase o rok víc?

     Je to stejné jako na začátku září. Musíme si zvykat, že patříme do (zdánlivě) nové třídy a někteří si
ještě v listopadu špatně podepisujeme prověrky…

     Někteří nemáme rádi zimu a těšíme se na jarní oteplení, jiní se již teď těší na Vánoce. Někdo má rád
únor – užívá si svátek svatého Valentýna, lyžovaní či krásné zimní počasí. Pokud je pro vás únor jen
„pondělí mezi měsíci“, jak říká kocour Garfield, myslete na to, že má pouze 28 dní!

     Užijte si první letošní číslo Šachu!
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Úvodník



Oslava lásky
 

     Svátek zamilovaných se slaví každý rok 14. února na sv. Valentýna. V tento den si partneři často
dávají dárky a někteří se chopí příležitosti a sdělí své dosud skrývané city. Svatý Valentýn je však svátkem
mnoha pocitů. Někdo má tento svátek rád, někdo ho moc nemusí a někteří z nás ho ani neslaví.

     Svátek sv. Valentýna oslavuje lásku. Co je to ale láska? Tuto otázku si už stovky let lidstvo pokládá, ale
najít na ni přesnou odpověď není jednoduché. Existuje vůbec nějaká taková výstižná odpověď? Já si
myslím, že ne, protože lásku nedokáže nikdo popsat. Je to něco jako tajemství, kouzlo, které lidská mysl
nedokáže nikdy pochopit. Má totiž spousty zářících vrcholů, ale i tmavých propastí. Bývá často
nevyzpytatelná a nečekaná.

     Jaký je tedy smysl tohoto svátku? Přijde mi, že v dnešní době se z něj stala spíše komerční záležitost
než něco, co by bylo opravdu o lásce. Na druhou stranu je hezké dostat od své drahé polovičky něco
pěkného, případně zjistit, že vás má někdo rád. Proč by to tak ale mělo být jen jeden den v roce?

     Myslím si, že nám tento svátek chce hlavně říct, abychom si uvědomili, že je potřeba se o toho
druhého zajímat a věnovat mu svou pozornost. Pokud někdo prožívá opravdovou, čistou a opětovanou
lásku, tak nepotřebuje na to žádný svátek. Takoví lidé si totiž vyjadřují svou nekonečnou lásku každý den
a bez nějakých dárků.

 
                                                                                                                                   LH

Mezinárodní den darování knih
 

    14. únor už není jen svátkem lásky k lidem, ale také lásky ke knihám. Od roku 2012 tedy slavíme
i International Book Giving Day neboli Mezinárodní den darování knih. Tento svátek probíhá po celém
světě, a jak už název napovídá, jeho posláním je darovat knihu.

     Tento svátek vznikl ve Velké Británii a byl zaměřen především na knihy pro děti, rychle se však rozšířil
po celém světě a radost můžete udělat samozřejmě také dospělým. Knihu můžete darovat buď někomu
blízkému, nebo třeba do knihoven, dětských domovů nebo nemocnic.

     Uděláte tedy někomu ve svém okolí v tento den radost?
   

   A nemusíte se bát, máme tu překvapení i pro vás! Na Moodlu je připravena krátká anketa a také
soutěž. Tak neváhejte, čekají na vás hodnotné ceny! Výsledky se dozvíte už v dalším čísle našeho
časopisu.

Anna Halasová, 3.B

Slavíme v únoru
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Vyškov v roce 1805
 
     Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2021 se vyškovské náměstí opět přeneslo do roku 1805. Celá akce však byla
kvůli pandemii skromnější. Již tradičně si život obyčejných lidí v období napoleonských válek přiblížili
i naši studenti, a to pod vedením paní profesorky Jany Kolčářové.

 
     V úterý odpoledne jsme se společně sešli v překrásných kostýmech. K vidění byly nejen rakouské,
francouzské a ruské uniformy, ale i oděv obyčejných lidí, jeptišky či mnicha.

      Dva studenti ze zdravotnického oboru asistovali chirurgovi ve francouzském polním obvazišti.

     Večer jsme se shromáždili před radnicí, kde jsme si všichni společně zazpívali a zavzpomínali na ty,
kteří během válek přišli o život.
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Stalo se



     Poté jsme se loučovým průvodem vypravili ke kříži na Trpínkách, kde se v letech 1790-1815 nacházel
vojenský hřbitov.
 

     Ve středu dopoledne jsme se opět sešli na náměstí. Všem vojákům jsme vřele poděkovali a předali
jim drobný „válečný proviant“. Samozřejmě nesměla chybět ani společná fotografie. 

     Již teď se všichni těšíme na příští rok a doufáme, že ten další ročník bude o něco početnější a hlavně
bez omezení. 

TJ
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Rozhovor o Oživlé historii s paní
profesorkou Kolčářovou

 

 Co nás zajímá

Jak dlouho už projekt
Oživlá historie funguje?
První účastníci projektu Oživlá
historie účinkovali na vyš-
kovském náměstí již v roce
1995, takže už je to dlouhá
doba. 

Co jeho vzniku
předcházelo? 
Projekt vznikl v souvislosti se
vzpomínkovými akcemi napo-
leonských událostí roku 1805
v našem regionu, přesněji
v souvislosti se vzpo-
mínkovými akcemi přímo tady
u nás ve Vyškově, které se
konaly poprvé v roce 1995.
Někteří studenti pomáhali
s technikou panu doktoru
Klevetovi, který zajišťoval na
těchto akcích ozvučení
a natáčení. Tehdy mě na-
padlo, že bychom mohli
vystoupení oživit dobovými
civilisty a že by se tady zapojili
mladší studenti jako děti, které
přijdou a budou po náměstí
volat, že přicházejí nějací
vojáci.

Kolik studentů je aktuálně
do projektu zapojeno? 
Je to každý rok trochu
proměnlivé, protože se ne-
jedná jenom o účast na akci
Vyškov v roce 1805, ale také na
Dnech památek, kterých se
účastní studenti jako průvodci.
Před covidem se také podíleli
na Muzejní noci a akcích
 ve spolupráci s muzeem nebo
s knihovnou. Počet studentů
se tedy pohybuje mezi 20,
maximum bylo až 53. 

Je možné se ještě do
projektu přihlásit?
Určitě, vždycky je možné se
průběžně do projektu přihlásit.
Dávám přednost studentům
starším, kteří už mají nějaké
zkušenosti s veřejným
vystupováním.

Na kterých akcích můžeme
členy projektu vidět? 
Středobod hledejme v sou-
vislosti s akcí Vyškov v roce
1805 - tam jich je vidět nejvíce.
V letošním roce jsme udělali
poprvé akci i ve škole
s názvem Týden Oživlé his-
torie, kdy studenti během
5 dnů chodili v dobových
kostýmech, aby se přenesli do
jiné doby. Mohli se i výtvarně
realizovat a svým historickým
kostýmem ztvárnili určitou
dobu. Dále se studenti
prezentují na Dnech památek
jako průvodci ve sklepení,
případně i na nějakých dalších
akcích, například, jak už jsem
říkala, před covidem v knihov-
ně v rámci některých před-
nášek a také v muzeu. Zapojují
se tedy různě, ale teď ta doba
covidová nám hodně všechny
tyto akce omezila. 

Co všechno obnáší být
členem projektu? 
V prvé řadě je to zájem
o historii. Daný člověk by se
měl trochu o historii zajímat,
vědět něco o událostech, které
se ztvárňují. Měl by historii
vnímat i z hlediska všedního
života té doby. Také je důležité 

si umět poradit s oblečením, s
nějakým kostýmem. Účastníci
ze „zdravky“ například
vystupují na francouzském
polním obvazišti, takže je
potřeba mít i znalosti z
ošetřovatelství teh-dejší doby.
A v neposlední řadě je
potřeba i výtvarné cítění pro
kostýmy. Samo-zřejmě by
mělo jít o komu-nikativního
člověka, neměl by se bát
veřejně vystupovat. 

Stává se, že se někdo 
z členů tohoto projektu
věnuje aktivně historii i po
absolvování střední školy?
Ano, stává. Buďto historii
přímo studují, anebo se jí
věnují alespoň ve volném čase,
například se stávají členy klubů
vojenské historie, jiní přejdou
třeba k šermířům nebo i jinam,
kam je svět zavane. Někteří
studenti se aktivně angažují
i v tradičních kulturních ak-
cích na vesnicích – například
na hodech, v divadelních sou-
borech. 

Vzpomenete si na nějakou
zajímavou historku, která
se vám během nějaké akce
Oživlé historie přihodila?
Historek je spousta. Ráda
vzpomínám na historické
plesy, na které jsme chodívali
i se studenty. Stalo se, že jsme
si koupili losy, a naše skupina
vyhrála téměř všechny ceny,
od dortu až po šavli a další
věci. 
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Co považujete za váš
největší úspěch? 
Na Oživlé historii to, že vůbec
studenti v dnešní době
počítačové techniky mají zájem
vystupovat a nebojí se toho
a celkově, že ty akce existují
dál. Samozřejmě je úspěchem
také to, že se mi akci Vyškov
v roce 1805 podařilo dostat
do povědomí a udržuji její
tradici i spolupráci jak
s městem, tak s krajem. Někdy
z legrace říkám, že si občas
opravdu připadám jako Marie
Terezie, neboť oblast vojenské
historie je spíše doménou
mužů.

Jaké máte další koníčky
kromě historie? 
Koníčků mám poněkud více,
ale všechny souvisejí s mými
studijními zájmy. Patří mezi ně

například cestování, kdy člověk
na vlastní oči vidí to, co
studoval v tlustých historických
knihách, a poznává dané
země. Často vidí, že je to jinak,
než jak nám sdělují média, co
se týká vnitřního života            
 v těchto zemích. Myslím, že to
mohu pak předávat
studentům v hodinách, oživit
výuku, říct něco navíc, připravit
nějaký program navíc. Dalším
mým koníčkem je pěší a hor-
ská turistika, plavání, jízda na
koni. S tím vším jde ruku
v ruce i hudba, takže ráda
zpívám a hraji na kytaru.
Celkově jsou mými zálibami
umění a výtvarno.

Která historická osobnost
je pro vás největším
vzorem? 

Nemám pouze jeden historický
vzor, z každé osobnosti si beru
něco.

Máte nějaké přání
související s projektem
Oživlá historie? 
Aby se udržel dál, abychom
měli dál podporu. Samozřejmě
aby přicházeli další a další
zájemci o historii, kteří si chtějí
tu dobu, kterou budeme
ztvárňovat, na vlastní kůži
prožít a ten prožitek dále
předávat i divákům. 

Děkuji vám za rozhovor
a přeji vám i členům Oživlé
historie mnoho úspěšně
konaných akcí.

LH
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Filmové novinky
 

     Nový rok je doslova zasypaný samými filmovými novinkami, a právě proto jsme se rozhodli vám jich
pár představit. Doufáme, že vás nějaký film zaujme a rozhodnete se na něj podívat. 

Vřískot
Jedná se o nový americký horor režiséra Matta Bettinelli-Olpina Tylera Gilletta, který měl premiéru dne
13. 1. 2022.
Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Marley Shelton, Melissa Barrera, …

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil
na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.

Nenechte si ujít
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Ocelové dámy
Dne 20. 1. 2022 měla premiéru nová finská
komedie od režisérky Pamely Toly.
Hrají: Leena Uotila, Saara Pakkasvirta, Seela Sella,

Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka, …

Road movie, ve které věk už není ani číslo.
Pětasedmdesátiletá Inkeri uhodila svého manžela
pánví a plánuje pohřbít jeho tělo na zahradě.
V očekávání doživotního vězení je ještě čas na to
žít- konečně. Inkeri tedy musí odejít, i když je již
příliš pozdě. Cesta Finskem je plná okouzlujících
stopařů, vzpomínek a hříšných tanců. Když Inkeri
narazí na své staré univerzitní spisy a najde Eina,
lásku z mládí, připomene si své sny, které byly
potlačeny patriarchálním sňatkem. Inkeri musí
učinit největší volbu pro zbytek svého života, volbu
mezi štěstím a konvencí.

Uncharted
Fanoušci herce Toma Hollanda již určitě vědí, že 10. 2. 2022 má přijít do kin nový akční film režiséra
Rubena Fleischera podle scénáře Rafe Lee Judkinse, Arta Marcuma a Matta Hollowaye.
Hrají: Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Antonio Banderas, Sophia Ali, …

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu vedoucí
k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle
objeví zákeřní konkurenti.

https://www.kinobox.cz/osoba/28559-mark-wahlberg
https://www.kinobox.cz/osoba/1606838-tati-gabrielle
https://www.kinobox.cz/osoba/17926-antonio-banderas
https://www.kinobox.cz/osoba/1505330-sophia-taylor-ali


The Batman
Americký akční film režiséra Matta Reevese, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics             
o stejnojmenném superhrdinovi, bude mít premiéru 3. 3. 2022. 
Hrají: Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, …

Již druhý rok bojuje Batman (Robert Pattinson) se zločinem. Odhaluje korupci v Gotham City a čelí
sériovému vrahovi známému jako Riddler (Paul Dano).

EJ
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Tajemství staré bambitky 2
Pokračování české pohádky Tajemství staré bambitky je na dosah! Premiéra Tajemství staré bambitky 2
bude už 10. 2. 2022 a my se velice těšíme na další napínavé a romantické chvilky této pohádky.
Hrají: Tomáš Klaus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, …

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví
čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí
rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli
znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným
nástrojem jejich pomsty. Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly,
aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.



Rozhovor s Ondřejem Mikuláškem
 

Mezi námi studenty

Abych tě blíže představila -
vím, že hraješ šachy. Jak
dlouho se už tomuto sportu
věnuješ? 
Od páté třídy, takže asi od 10
let.

Kde je hraješ? 
Začínal jsem v ŠK Svornost
Rousínovec, za který hraju
doteď, ale ještě jezdím
trénovat do Sportovního klubu
Vyškov. 

Jaké jsou tvé největší
úspěchy?
Mým největším úspěchem je
výhra krajského přeboru
v lednu roku 2020. 

Jaká je tvá nejoblíbenější
věc na šachách?
Baví mě to, že šachy nejsou
o štěstí, ale všechno v prů-
běhu hry můžu ovlivnit svými
tahy.

Další věcí, jíž se věnuješ
a která bohužel mezi lidmi 
v našem věku není tak
populární, je sportovní
tanec. Proč ses rozhodl
s ním začít? 
Začínal jsem ve čtvrté třídě,
když se moje mamka
dozvěděla od svojí kamarádky,
že hledá partnera pro svoji
dceru, a zeptala se mě, jestli to
nechci zkusit.

Co tě u něj udrželo až
doteď? 
Bavilo mě to, ačkoliv první asi
dva roky nebyly nic moc, tak
jsem pokračoval a postupem
času se mi začalo dařit, takže
nedávalo smysl, abych končil.

Jaký je tvůj největší
úspěch?
2. místo v postupové soutěži
v Olomouci na podzim 2021,
kk

také to, že jsem se dostal na
mistrovství republiky 2020,
jelikož jsem za předchozí rok
postoupil o 2 třídy, abych se
tam mohl kvalifikovat. Dál jsem
byl 5krát za sebou první na
různých postupových sou-
těžích na konci roku 2019.

Také znáte ten pocit, když vůbec nic nestíháte a začínáte uvažovat nad tím, jestli náhodou to, že jste šli
na gymnázium, nebylo vaší největší životní chybou? Mně se to teda stává poměrně pravidelně. Potom
máme ale na škole také studenty, kteří mimo školu i v ní podávají vynikající výkony. Svou všestranností
mě nikdy nepřestane překvapovat můj spolužák Ondřej Mikulášek ze Sexty A. Ten rád mimo školu
namáhá jak svoji hlavu, tak své svaly. Přitom se ještě zvládá věnovat i studiu. A to naprosto chvalitebně.
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Co ty a hra na housle? 
Jednou jsem byl na ZUŠce     
 na soutěži, kde jsem získal 
2. místo. 

Přijde ti to náročné?
Je to hodně o přesnosti, takže
bych řekl, že je to daleko
náročnější než třeba hra na
klavír. Malinko posunete prst
a už to zní falešně. 



Máš vůbec v běžné dny
nějaký volný čas? 
Ve všední dny mám času
poměrně málo a často se
vracím až kolem osmé, někdy
i deváté, ale hodně to záleží
na tom, kdy mám tréninky. 

Jakým způsobem ho trávíš? 
Hodně prokrastinuju, ačkoliv
se při tom cítím hrozně. Občas
si také zahraju LoLko nebo
jindy také přesvědčím
kamaráda, aby si se mnou
zahrál šachy. 

Podporují tě tvoji rodiče ve
všem, co děláš, nebo jaký
mají vztah k tvým zálibám?
V tanečních ano, v šachách
víceméně také. Vše akceptují,
občas jim i na požádání
pomůžu, ale někdy mají pocit,
že doma nic nedělám, což mě
mrzí, protože to je někdy
pravda. 

Zapojuješ se do nějakých
školních soutěží
a olympiád? Do jakých?
Proč? Jaké máš úspěchy?

Dřív jsem se pravidelně
zapojoval do Matematické
olympiády i do Pythagoriády,
která je jen do 8. tříd. Zúčastnil
jsem se všech čtyř, kterých
jsem mohl. V 5. třídě jsem byl
mezi šesťáky, jelikož kategorie
pro 5. třídu nebyla, a skončil
jsem 3. v okrese. V 6. třídě
jsem potom okres vyhrál,
v 7. jsem byl 4. a v 8. třídě
2. v okrese. V Matematické
olym-piádě jsem byl v primě
a sekundě 2. na okrese
a v tercii 3. na okrese. Každý
rok se zapojuju do
Matematického
i Přírodovědného klokana,
který mě ale moc nebaví,
protože jsou tam moc
odborné otázky z biologie
a chemie. 

Máš někdy chuť se nějaké
aktivity vzdát? 
Tanečních ani šachů v žádném
případě, ale o houslích jsem
přemýšlel, protože se mi
nechtělo jít cvičit, ale jakmile
jsem začal, tak jsem si
uvědomil, že ani toho se
vzdávat nechci. 

Jaký je tvůj vztah ke škole?
Co na ní máš rád a co
naopak vůbec? 
Jsem rád, že se potkám se
spolužáky a je to někdy
i zábava. Velká sranda je
s mým spolužákem Hynkem,
jehož (ne)smysluplné řeči mě
někdy dovádějí k šílenství, ale
dovedou i zpříjemnit jinak ne
úplně příjemnou hodinu. Školu
nějak přežiju, takže řekl bych
že „dobrý“. 

Jaké předměty tě baví?
Nejvíc mě baví matematika,
protože rychle udělám to, co
musím, a potom si už jen
užívám volnosti, a tělocvik,
protože mám obecně rád
sporty.

Máš nějaké plány, co se
týče toho, kam bys chtěl
pokračovat?
Pravděpodobně to bude něco
s matematikou a fyzikou,
protože mi to jde a baví mě to. 

LČ
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In 2021 scientists found the oldest DNA from a previously unknown specie of mammoth (1,2-1,65
mil). Until then the oldest DNA was from a horse that lived 560-780 thousand years ago. 
In New Mexico, in the Area of the Pleistocene lake Otero - old human footprints (from the last ice
age) have been found 23 000- 21 000 years. 

On 7th January, the man from Baltimore got a pig’s heart that had been genetically modified by US
firm Revivicor. They modified ten genes and inactivated four. He is doing well, but still needs a heart-
lung bypass machine supporting its function. 

News in medicine

2021
1.

2.

2022
1.

First kidney transplant from a pig
Many important and essential events happened during the year 2021. We would like to mention one of
them. 
Doctors at Langone Health University Hospital in New York, connected the kidneys of a pig to human
being. They prevented an immediate immune response that the human transplant would reject. They
modified the DNA so that it did not contain molecules which elicit an immune response in humans. The
patient was in a state of brain death that had kidney failure and was to be disconnected from devices.
They thought there wasn't any way she could live, so they got a little bit of a crazy and absurd idea. They
could try to use the kidney of a pig. 
The kidney was not inserted into the patient's body, but was connected to the circulatory system.
Doctors could observe the reaction of the human body and the activity of the pig kidney. After three
days of follow-up, they found that the human body had received a pig's kidney. If they could replace
human organs in this way, it would be absolutely amazing.
Of course, her family gave their consent to the procedure for scientific reasons.

We live in the 21st century but there are still many diseases that are incurable. There are many people
with some health problems. We don't know everything, the science is still evolving and the scientists are
discovering new things. Everything is on the right way and in a few years medicine could be even higher.
We hope. 

In English
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The Winter Olympic Games 2022

Info
First Olympics games were in 1924 in a French city called Chamonix. From this event, every second year
the Games are coming back. This year we are looking forward to the Winter olympic games that are
going to be in the Chinese capital city called Beijing. Beijing, also known as Peking, will be the first city in
the world, which hosted the Summer olympics in 2008 and now even the Winter ones. This year, the
event will begin on the 4th of February and will last until the 20th of February and competitors will be
measuring their skills in 15 sports and in 102 competitions (all together).

Problems
There were many controversial arguments about keeping the Olympics in China. Especially from the
lack of snow and also many angry fan clubs, because last year China banned many social networks like
Facebook, Twitter, Instagram, etc. The absolutely biggest problem was with Uighur genocide in the
Chinese area. States like Australia, Canada or even Great Britain wanted from China to cancel the WOG
because of human rights violations. These days there are many speculations about this theme. Many
countries are also afraid of spionage from the Chinese side. Well, we´ll see how it ends up.

Czech expedition
This year we will be able to watch a record number of our Olympians. There are going to be 113 of our
competitors that are going to compete in all of the 15 sports. Such a high number of our sports stars is
also because of the premiere of our curlers or ski jumpers. The most potential medalists from our side
are Martina Sáblíková, who is going to compete at her 5th WOG. Our second big hope is our woman
world champion in biathlon Markéta Davidová or Ester ledecká (snowboarding). Just in case, our
youngest member is 17 years old (Klára Ulrichová - Ski jumping) and the oldest one is 36 (Roman
Červenka - Ice hockey). As we discussed in our group, the biggest disappointment and loss is hurt Eva
Samková, who can not compete because of her leg injury from her autumn training. We hope that the
Czech expedition will do well even over that. From all of the Olympic games before we have already
collected 67 medals, so we hope that this year our collection will get even more numerous…

In English



Should've checked twice
(This story is heavily inspired by the card game called Storycards.)

In English
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In the Kingdom of Gykovia,
there was a huge fortress,
which all of the other
kingdoms thought of as
impenetrable. Its walls were
sturdy and there were a lot of
dangerous mythical creatures
protecting the fortress. For
instance, the ghost of a
mermaid that lived there since
2 000 years ago. It guarded
the gate, making sure nobody
could get in. All of the
kingdoms thought it would be
impossible to conquer the
fortress, but one. This
neighbouring “Volcanic
knjhghjfgkingdom” was inhabited by perilous Magma creatures. All the Magma creatures were ruled by the
colossal lord of chaos, the legendary dragon Diabolos, who breathed fire so deadly it could melt stones. 

Hundreds of years ago, the past king of Gykovia killed the dragon's brother. Even though the king was
now dead, the dragon blamed the whole kingdom for his brother's death and wanted revenge. And for
decades, he has been building and training an army that could burn the whole Gykovia down. He was
now ready to strike. 

Peterius, Gykovian prince, was on a hunt in the woods accompanied by his retinue. He saw a huge
volcano in the distance and wanted to take a closer look. His father, king Clementius the fourth, would
hg never let him go there. Therefore he decided to

venture into the dangerous land without his
father’s consent. Later, he found out that he has
gone too far into the mountains and saw the
army the world has never seen - Magma
creatures of all shapes and sizes, waiting for an
order to strike. Standing right next to the
magnificent beast with glowing eyes, the
legendary dragon, Diabolos.

“We must do something about this! Gykovia is in
great danger!” said the prince. His friend, Golgio,
replied: “Can't you see what's in front of you?!
What can a small group of men do to stop the
entire army?!” “Do not worry, Golgio. I will show
you.”



When the moon shone on the
Volcanic kingdom and the sky
turned black, Peterius snuck
through the night. After barely
avoiding a lot of unpleasant
encounters, the prince found
the dragon's lair. There he
was. So close to the dragon he
could smell his fiery scent.
Without hesitation, Peterius
pierced the dragon's skull. He
couldn't believe it. He just
saved all of Gykovia! He ran
out of the dragon's lair and
found his retinue. They
couldn't believe how lucky they
were!

They rode a few miles away and then all of them took everything they had left out of their bags: wine,
roasted meat, cheese and bread. Now was the time to celebrate, because they knew the Magma
creatures are helpless without their leader. Without Diabolos, there was nothing to make them work
together. These were the creators of chaos, it was not in their nature to obey anyone’s orders. Diabolos
was exceptional. However, without him, there was no one strong enough to lead them.

They left their campsite the next morning. Peterius couldn't wait to tell his father about their victory!
Even though he was forbidden to come near the Volcanic kingdom, he was convinced his father would
be proud of him. They walked the dusty road, making their way through the woods. The group travelled
until the sun was at its highest. Peterius wiped the sweat off his head and stared into the sun. He had to
narrow his eyes. But then a shadow fell at him and his companions. Something shielded the sun. It was
huge! Peterius looked at the shape of it, trying to figure out what’s happening. It was like a bad dream. It
was a dragon and a certain one, heading towards the kingdom of Gykovia. There was no doubt about it.
It couldn’t be anyone, but Diabolos. So as the prince and his companions watched the legendary
fortress burn, he finally realised. He should check it twice.

Glossary:
impenetrable - impossible to get into
colossal - different word (synonymous) for enormous
retinue - a person in the service of a royal
venture - to go on a dangerous journey
revenge - hurting someone in return
perilous - synonymous word for dangerous
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Why eSport isn't at the Olympic Games?
Is it even a sport?

Sport - „an activity involving physical exertion and skill in which an individual or team competes against
another or others for entertainment.” This is a definition of sport from Oxford Language.
Esport, in fact, doesn’t require any special physical effort. So by this definition we can say that esports
isn’t a sport.

But the event is called the Olympic Games, not Olympic sports,
so are there any other reasons?

One more thing that could be problematic is ownership of esports. No one owns traditional sports like
football. But with computer games it’s complicated. Because someone created that game and has
copyright on that game. For instance, the biggest esport game League of Legends is owned by riot
games. So if the International Olympic Committee decides that they want league of legends in the next
olympic games they would need approval from Riot Games.

How could Olympics Games benefit from Esport?

Historically there is a downtrend in viewership. Esport on Olympics games could bring a lot of new
viewership from the younger generation. More viewership means more money. In 2021 revenue         
 of eSport was little over 1.08 billion U.S. dollars. So eSport could bring a lot of new money on the table.
BUT! They are non-profit organizations so money doesn’t have to be motivation for them. 

In English
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Protože je to americký svátek a nevím, proč zrovna 14. února bychom si měli vyznávat lásku. 
Protože na to vždy zapomenu.
Protože nechci.
Lidé by si měli vyznávat lásku po celý rok.
Přijde mi to divné.
Já tak napůl. Neslavím, protože nikoho nemám, a slavím…, protože vlastně také nikoho nemám.
Přijde mi to přehnané.

Líbí se mi to, a když je někdo, kdo neprojevuje lásku, tak může právě teď.
Slavím to díky své rodině.
Doufám, že dostanu valentýnku.
Líbí se mi, že všude kolem je láska.

Zásadně ne, není to český svátek a já jsem zamilovaná celý rok.
Dnes už to neprožívám tak jako kdysi. Už to vidím jinak.
To, že mám někoho ráda, mi neurčuje zrovna 14. únor. Já mám osobně ráda překvapení. Přijde mi,
že jde jen o komerční záležitost, od ledna už jsou všude zmínky o Valentýnu. Kde není fantazie, není
láska.
Neslavím, já raději slavím jiné svátky, třeba 1. května.
Nikdy. Nikdy jsem neslavil, ani v minulém životě, ani v tom příštím ho slavit nebudu.
Neslavím, je to americký svátek.
Upřímně ne, moc to neprožívám.
Je to americký svátek a já v tom nic nevidím, já slavím 1. května s polibkem pod třešní.

Tak trošku, nepřeháním ani neodmítám, respektuji to. A srdíčka jsou moje fantazie.
Ano, každý svátek má cenu slavit. 
Je to u nás doma taková tradice.

Slavíte svátek svatého Valentýna?
Studenti

Ne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ano:
1.
2.
3.
4.

Učitelé
Ne:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ano:
1.
2.
3.

     Jak jste si přečetli, máme na škole spoustu těch, kteří lásku prožívají celoročně. Mnozí teprve na svou
lásku čekají, někteří si raději užívají první máj a někdo právě na svatého Valentýna sebere odvahu a své
city projeví.

     Všem dotázaným děkuji za jejich čas a odpovědi a přeji krásného Valentýna (tedy těm, kteří ho slaví).

AJ

Valentýnská anketa
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Novinky z herního světa
Tipy pro volný čas

Určitě už jste někdy hráli hru
No Mans Sky. Pokud jste ji
ještě nezkusili, tak byste určitě
měli. Je ale možné, že se vám
zdála moc složitá, ať už jde
o ovládání nebo hru samot-
nou. Proto je tu novinka, co na
Switch vyšla teprve nedávno
(na PC a konzolích ji hrají již 3
roky). Ve zkratce je to taková
miniatura No Man Sky, a proto
je hratelnost, orientace
i ovládání o dost jednodušší. 
 hg

Astroneer (Switch) – 13. 1. 2022

To, že design hry není tak detailní jako u svého předchůdce, neznamená, že je nějakým způsobem horší,
právě naopak, je výjimečný.

God Of War (PC) – 14. 1. 2022
 

Oblíbená hra z roku 2018 se
vrací, tentokrát ve variantě pro
počítač. Již počtvrté se
setkáváme s Kratosem, spar-
ťanským válečníkem, který po
dlouhém putování nachází klid
na severu, kde se znovu ožení
a zakládá rodinu. Jeho žena
však umírá a on se i se svým
synem Átreem vydává na pouť,
aby jí splnil poslední přání
a rozprášil její popel na místě
Jotunheim. Kratos dostal šanci
být znovu otcem, a tak se snaží            
mpřed svým synem svou tragickou minulost skrýt a nepromarnit tím nejspíš poslední naději na to být

dobrým rodičem.
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Horizon Forbidden West
(PS4, PS5) – 18. 2. 2022

Pokračování dobrodružné hry Horizon Zero
Dawn, kde se společně s lovkyní Aloy z kmene
Nora a jejími společníky vydáváte na cestu do
daleké oblasti známé jako Zakázaný západ
(Forbidden West) za účelem objevit zdroj šířící
se katastrofy, která zahubí vše živé ve své
blízkosti. Hra se také může pyšnit velmi
propracovanou detailní grafikou.

Elden Ring (Xbox,
PC) – 24.-25. 2. 2022

Tato hra byla inspirována
filmem Pán prstenů (Lord of
the Rings) a knihou Věčný
šampion (The Eternal
Champion), takže se můžete
těšit na středověký svět plný
mýtických stvoření a vydat se
na nespočet nebezpečných
bojových výprav do neznáma.

Pokémon Legends
Arceus (Switch) –
28. 1. 2022

Doporučuji hlavně fanouškům
hry Pokémon GO. Objevte
stovky různých druhů poké-
monů, zkoumejte, jak a kde
žijí, jejich chování, životní styl
anebo je jen všechny
pochytejte. To už je na vás :-)

 
ES
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Dopisy v Římě
     Vivien stála na letišti a přemýšlela, zda se má otočit. Chystá se na dva měsíce do Itálie, úplně sama
několik set kilometrů od domova. Cítila, že New York už pro ni nebyl domovem a ztrácela se v něm.
Říkala si, že když odjede na nějakou dobu pryč, tak se vše vrátí do pořádku. Své rodině jen napsala
vzkaz. Věděla, že by byli proti a nikdy by ji v takovém plánu nepodpořili.
 

     Do Říma doletěla kolem šesté odpoledne. Sice byla nervózní, co ji čeká, ale někde hluboko v mysli
věděla, že udělala správný krok. V Římě na ni čekala její průvodkyně, která ji odvezla k domku a nechala
ji o samotě. Vivien nebyla ještě tak moc unavená, a tak šla se projít. Procházela malebnými uličkami
a užívala si svobodu a atmosféru velkého města. V duchu si říkala, proč nenavštívila Řím už dříve. Město
si zamilovala během několika minut.

     Druhý den měla domluvenou prohlídku Říma. Když dorazila na určené místo, čekala s ostatními na
průvodkyni. Během čekání se seznámila s Henrym, který tu byl už měsíc a vyprávěl jí, co všechno už
viděl. Chvilku si povídali a poté přišla průvodkyně. Procházeli všemožnými ulicemi a konverzace stále
pokračovala. Byla šťastná, že si našla nějakého kamaráda hned druhý den.

     Vivien najednou uslyšela zpěv a pobídla Henryho, aby šel za ní. Henry neváhal a zanedlouho už stáli u
malé kavárny, která byla oklopena domy a malými uličkami. Odtamtud vycházel ten krásný zpěv. Starší
žena procházela mezi stoly a lidé začali tancovat. Vivien s Henrym se připojili a tančili a tančili. Žena
a několik dalších lidí zpívali dál, ale Vivien i Henry si uvědomili, že svoji průvodkyni nejspíš ztratili. Vyběhli
malou uličkou, stále omámení hudbou, a s širokým úsměvem a rozzářenýma očima hledali někoho
povědomého z jejich skupiny. Nikoho neviděli, a tak si sedli na lavičku u malé kašny. Řekli si, že už je
načase se vrátit zpátky k domu, kde Vivien bydlela. U dveří se rozloučili a domluvili se, že ji Henry vezme
do své práce, kterou tu v Itálii měl.

     Večer se Vivian vydala do zahrady, která byla zarostlá a neupravená. Dozvěděla se, že tento dům se
pronajímá turistům už dlouho, ale dříve tu žil nějaký starší pár. Za domem se nacházela i zimní zahrada,
avšak ta byla na rozdíl od zbytku zahrady v dobrém stavu. „Musela mít pro někoho velkou cenu,“
přemýšlela Vivien nahlas. Byla zvědavá, a proto se vydala dovnitř. Našla tam mnoho věcí, ale nejvíce ji
zaujaly staré dopisy, které našla v dřevěné krabici. Zprvu si je nechtěla číst, ale nakonec ji zvědavost
přeci jen ovládla.

     Následující večer přišel Henry a společně si četli objevené dopisy. Zjistili, že se jedná
o korespondenci mezi mladou ženou Gitou a jejím snoubencem Thomasem, který odešel do války, a po
celou dobu si posílali dopisy. Noc byla dlouhá a Vivien i Henry se do čtení dopisů doslova ponořili.
Poslední dva dopisy byly však poněkud jiné, už nepůsobily tak pozitivně jako ty předešlé.
Z Thomasových slov byla cítit nervozita, tentokrát Gitě nesliboval návrat jako pokaždé. Gitin dopis však
působil povzbudivě a optimisticky.

     Vivien neustále přemýšlela, co se s oběma snoubenci stalo a jak se dopisy dostaly do zimní zahrady.
Byla odhodlaná odkrýt všechna tajemství. S Henrym pátrali po informacích skoro dva měsíce. Zjistili, že
se snoubenci po válce znovu shledali a přestěhovali se do Říma, kde žili šťastně v jednom z malebných
domů se zimní zahradou.

     Dva měsíce utekly jak voda a Vivien stála opět na letišti. Znamenalo to, že tu nechá nejen Henryho,
ale i svůj domov, který tu v Římě našla. S Henrym si slíbili, že se opět navštíví, a rozloučili se. Den co den
si Vivien uvědomovala, že Henry není jen kamarád a Řím není jen místo pro dovolenou. Podzim
a Vánoce byly pryč a Henry se rozhodl navštívit Vivien, ale nic jí neřekl. Bylo to překvapení. Opět se
setkali, a to přímo na Valentýna. Ve stejný den se před 75 lety setkali i Gita s Thomasem.
 

                                                                                                                                                                  NT

Z šuplíku
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Z šuplíku

O dvanácti měsíčkách
 

Mám nový úkol z češtiny,
úkol to velmi těžký,

než složit básničku ve verších,
je lehčí hladit ježky.

 
Snažím se o tom přemýšlet,

chci v inspiraci doufat,
hodiny zběsile tikají,
já začínám si zoufat.

 
Děda s kocourem klimbají,

však vidouce moji bídu,
praví – „Na procházce nás něco napadne,

ty zatím zůstaň v klidu.“
 

Nejprve kráčíme přírodou,
pak do obchodu, kde je živo,

kupuji si jablíčka a jahody,
děda si koupil pivo.

 
Mnohé se pokrokem změnilo,

je doba splněných přání,
co dříve bylo pohádkou,

dnes je v obchodě k mání.
 

Z pohádky o dvanácti měsíčkách
dnes můžeme mít srandu,

máš-li chuť v zimě na švestky,
stačí jít do Kauflandu.
                                                                                                                                studentka 1.PA
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