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EDITORIAL 

Přestože většina z nás doufala, že 

se začátkem tohoto školního roku 

vrátí věci zase zpátky do normálu, 

situace se bohužel vyvinula jinak. 

Než jsme se stačili během prvních 

zářijových týdnů nabažit fyzické 

školní docházky, byli jsme opět 

zavření doma. Redakce PAULa se 

ovšem tentokrát rozhodla přecejen 

něco dát dokupy, a proto bych si 

vás dovolila s radostí vyzvat k 

přečtení našeho nového 

podzimního čísla. Čeká na vás plno 

příjemných změn, nejen elegantní 

nové logo, které je  výtvorem naší 

editorky Adélky Matejzíkové, ale 

také se můžete tešit zbrusu nové 

struktuře celého časopisu a ještě 

větší pestrosti. Snažili jsme se o to, 

aby si v PAULovi každý našel to své 

a já moc doufám, že vám těchto pár 

stránek studentské tvořivosti 

znevšední a zpříjemní tohle nemilé 

a pro mnohé z nás i poněkud 

smutné období. Nezapomínejme 

na to, co nás dělá šťastnými. Nic 

netrvá věčně a já věřím, že se brzy 

setkáte jak s tištěným PAULem, tak 

se všemi vašimi blízkými. Téma 

tohoto čísla je koronavirus, ale 

rozhodně i to, jak ho přežít, aniž 

bychom při tom ztratili hlavu. 

 

S velkým poděkováním celé 

redakci a všem věrným i 

začínajícím čtenářům,  

 

Aneta Roztomilá, šéfredaktorka 

časopisu PAUL 

 

Aneta Roztomilá, šéfredaktorka 
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OPERACE BUK ANEB SÁZENÍ STROMŮ SE 
STUDENTEM V LESE 

Klára Pačková, redaktorka 

Naše škola se zapojuje do spousty projektů 

a jedním z nich bylo také zářijové sázení 

stromků s organizací „Student v lese“. Cílem 

akce bylo vyslat dobrovolníky z našeho 

gymnázia do blízkých Beskyd, aby zasadili 

sazeničky nových stromečků a volné 

prostranství v lese se tak znovu trochu 

zazelenalo. Do Beskyd vyrazilo celkem 16 

statečných a po krátkém zaučení místními 

lesníky se nasadily rukavice, popadly 

sazenice a krumpáče a dílo započalo.  

Přestože teploty byly z počátku nízké a půda 

byla plná kamení, dobrovolníci se 

nevzdávali a statečně se s nepříznivými 

podmínkami poprali. Chlad brzo vystřídalo 

vedro, z rána se stalo odpoledne, a než se 

studenti nadáli, bylo již načase se vrátit zpět 

do Ostravy. Podařilo se zasadit úžasných 

300 buků, což tehdy navýšilo celkový počet 

stromků zasazených organizací „Student 

v lese“ na 2550 stromů. Aktuálně tento 

počet stoupl na 3230 stromečků a snad se 

zase brzy navýší.  

Tato akce byla skvělá v mnoha ohledech. 

Jednak se studenti dostali na trochu 

čerstvého vzduchu, kde se naučili, jak 

správně zasadit strom, a jednak svým úsilím 

přispěli na dobrou věc. Dobrá nálada a 

zábavná atmosféra byly na místě a za 

skvělou organizaci děkujeme jak Studentovi 

v lese, tak i školnímu Eko Týmu, a hlavně 

Sofii Glacové, Radce Řehulkové a Anetě 

Roztomilé. Tato tři děvčata ve spolupráci se 

Studentem zařídily odvoz, svačiny a 

dostatek pití na celý den pro naše 

dobrovolníky a mnohem víc, takže 

děkujeme a budeme se na další takovou 

akci těšit. Snad se příště navýší jak počet 

dobrovolníků, tak počet zasazených 

stromků.  
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Prvním krokem bylo vykopat hlubší 

otvor pro sazeničku. 
Pak se kořen sazeničky zasypal a 

upevnil hlínou, aby stromek dobře 

rostl. Jak jednoduché! 

Náš sázecí tým. Příště jdeme 

zas! 
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FILMOVÉ OKÉNKO 

Podzim je pro sledování filmů nejlepší 

období – můžeme se s čajem zabalit do 

deky a zkouknout dobrý film nebo seriál. 

A to je důvod, proč jsme připravili dva 

„must watch“ playlisty podzimu. 

 

Večer bez filmu či seriálu –  to si v 

žádném případě nelze představit, a tím 

spíše teď, když nás uzavřel lockdown. Do 

kina se bohužel nedostaneme, ale filmy 

vycházejí i nadále. V říjnu se na filmovém 

plátně objevily např. filmy Ještě máme 

čas, Smečka, Hubieho Halloween nebo 

Chlast.  

Film Ještě máme čas, je příběh Johna, 

který žije v Kalifornii s milující rodinou 

daleko od svého homofobního otce. Trpí 

stařeckou demencí a John se o něj bude 

muset postarat. Je to upřímné drama o 

opuštění a myslím, že tento film bude 

stát rozhodně za to.  

Na začátku školního roku se v kinech 

objevil film After přiznání. Musím říci, že 

to nebyl špatný film, ale filmový trhák 

také ne. Příběh Tessy a Hardina se mi 

moc líbil a první díl byl za mě rozhodně 

lepší, takže dávám 6/10. 

 

Karolina Bodziuch, redaktorka 
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PAULŮV HALLOWEEN MOVIE PLAYLIST 

1. THE ADAMS FAMILY VALUES 

2. TRICK OR TREAT 

3. SPONGEBOB: SCAREDY PANTS 

4. SCARY MOVIE 1-5 

5. GOOSEGUMPS 1,2 

6. IT 1,2 

7. PET CEMENTARY 

8. SCREAM 

MUST WATCH ON HALLOWEEN/AUTUMN 

1. CHILLING ADVENTURES OF SABRINA 

2. THE HAUNTING OF BLY MANOR 

3. OCTOBER KISS 

4. AUTUMN DREAMS 

5. HARRY POTTER 1-7 

6. DARK SHADOWS 

7. THE NIGHTMARE ON ELM STREET 

8. STRANGER THINGS 
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ANKETA: COVIDOVÉ VOLNO – JAK HO VNÍMÁŠ TY? 

Tereza Kuchtová, redaktorka 

Vzhledem k tomu, že jsem člověk zvídavý, prostě jsem si nemohla nechat ujít možnost zjistit, 

jak vnímají čas strávený doma také ostatní studenti naší školy. Položila jsem jim proto 

v anketě všechny otázky, které mi zrovna vrtaly hlavou, i něco víc. Některé výsledky se 

ukázaly jako předvídatelné, jiné mě naopak vcelku překvapily.  

Počet respondentů: 27 

 
Přání většiny rodičů, 

případně učitelů by 

bezpochyby bylo, aby 

studenti v období 

COVIDového volna co 

nejvíce pomáhali rodině 

nebo se snažili osvojit si 

novou dovednost. Jak však 

ukazuje statistika, lidé si 

raději pustí kvalitní či méně 

kvalitní seriál, než aby 

například vyzkoušeli upéct 

chleba. 

Zmíněnou otázku jsem si 

jakožto podporovatel 

Halloweenu prostě 

nemohla odpustit. Zdá se, 

že pokud má někdo pocit, 

že je v řadách mladých 

Čechů málo vlastenců, 

měla by ho tato statistika 

přesvědčit o opaku. 
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Následující otázka se 

týkala spíše 

procentuálního poměru 

optimistů, realistů a 

pesimistů mezi studenty 

naší školy. Vypadá to, že 

vyhrávají realisté. 

4. Kromě odpovědí na anketní otázky se mi podařilo získat téměř od každého 

respondenta tip na seriál, film, knihu nebo hru, kterou by nám dle svého názoru 

doporučil. Doufám, že vám níže uvedený seznam pomůže rozšířit obzory. 

 

Filmy a seriály: Průměrňákovi, Orange Is the New Black, Modern Family, Gilmore Girls, 

Emily in Paris, Mamma Mia, The Theory of Everything, David Attenborough: A Life on Our 

Planet a obecně dokumenty na Netflixu, Rebelové, The Social Dilemma, Riverdale, 

Nevyřešené záhady, The Game of Thrones, Dobrý den Verônico, The Dissappearance of 

Madelaine McCann, Koruna, The Haunting of Bly Manor, 1984, Tatér z Osvětimi, La Casa de 

Papel, Dark, Peaky Blinders, Lajna, Sherlock od BBC, Midsommar, Green mile 

Knihy: vše od Sarah J. Maas; Anatomie 1 od Čiháka; trilogie Dimily od Estelle Maskame; 

cokoliv od Julese Verna; Farma zvířat od George Orwella; Bohatý táta, chudý táta od 

Roberta Kiyosakiho a Sharon Lechter 

Hry: Mass Effect, Zaklínač, The Elder Scrolls, The Sims, Red Dead Redemption 2 
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Tak jsme se dostali na konec. Snad vám moje anketa pomohla objasnit, jak na tom jste 

v porovnání s ostatními studenty či prohloubit vaše povědomí o mínění lidí na JGPT. 
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RECENZE: HAMILTON 

Tereza Kuchtová, redaktorka 

Nikdy jsem nebyla fanouškem historických 

filmů ani muzikálů. Přestože by se dal 

Hamilton zařadit k oběma žánrům, musím 

konstatovat, že mi jeho sledování přineslo 

famózní zážitek.  

Dvouapůlhodinový záznam divadelního 

představení, které pojednává o životě 

jednoho z amerických otců zakladatelů, 

zaujalo nejen hereckými výkony, ale také 

chytlavostí písniček. Hip hop a soul 

představuje, alespoň z mého pohledu, jeden 

z hlavních důvodů oblíbenosti muzikálu. 

Třešničkou na dortu se však stal Lin-Manuel 

Miranda, který nejenže napsal literární 

podklad a složil hudbu ke hře, ale také se ujal 

hlavní role – postavy Alexandra Hamiltona. 

Záznam muzikálu, který byl oficiálně 

zveřejněn v letošním červenci na Disney 

plus, svými hravými choreografiemi a 

písněmi dokázal zaujmout i širší publikum. 

Osobně si myslím, že právě díky tomuto 

aspektu dokáže Hamilton předat historická 

fakta také divákům, kteří se dějepisu jinak 

zásadně vyhýbají.  

Pro sledování doporučuji najít si raději verzi 

s anglickými titulky. Vzhledem k faktu, že se 

v představení většinu času pouze kvapně a 

rytmicky zpívá, mohl by se i nemálo zkušený 

student angličtiny v dění po chvíli ztratit.  

 

Pokud bychom se zaměřili na obsazení, lze 

vidět snahu prosadit rasovou rovnost – fakt, 

že i černoch může hrát původně 

nečernošskou postavu, což podle mě dodalo 

např. zmiňovanému rapu lepší atmosféru.  

Jako jednu z nevýhod bych uvedla délku 

záznamu – v určitých pasážích jsem si říkala, 

jestli se vůbec vydržím dodívat do konce, 

když záznam trvá 150 minut (což je 

v průměru klasická délka muzikálu, na 

kterou však nejsem zvyklá). Navíc život 

historicky známé osobnosti by asi bylo jen 

stěží prezentovat v pouhých 90 minutách. 

Závěrem bych proto chtěla zdůraznit, že je 

úplně jedno, jestli vás baví či nebaví historie 

a klasické muzikály. Pokud máte rádi show, 

tak si Hamiltona určitě užijete. Zařadila bych 

jej do stejné kategorie, v jaké se nachází 

například film Největší showman. 
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BIDEN VS. TRUMP 

AMERICKÉ VOLBY 
JDOU DO FINÁLE 

Marianna Klimundová, redaktorka 

Volby – svátek demokracie v USA se 

nezadržitelně blíží. Samotná volba 

prezidenta je stanovena na úterý 3. 

listopadu, ačkoliv celý proces začal již 

v únoru tohoto roku tzv. primárkami. 

Tento rok se střetl stávající prezident USA 

a republikánský kandidát Donald Trump 

s bývalým viceprezidentem Baracka 

Obamy a demokratickým kandidátem Joe 

Bidenem. Nahlédněme do aktuálního 

dění na severoamerickém kontinentu. 

Celkový volební systém  v USA nám 

přiblíží profesor dějepisu a ZSV Marcel 

Mahdal. 

 

Co způsobilo, že si politické názory 

americké společnosti jsou tak vzdálené, 

že není možné najít kompromis? Po 

prezidentu Baracku Obamovi byl zvolen 

jako nový prezident Donald Trump, který 

má naprosto odlišné názory a postoje. Co 

může za tuto polarizaci?  

Myslím, že se zde sečetlo několik trendů a ty 

se vzájemně doplnily a akcelerovaly. 

Podotýkám, že to není jen záležitost 

Spojených států amerických, ale jedná se o 

 

Podotýkám, že to není jen záležitost 

Spojených států amerických, ale jedná se o 

globální fenomén, který do značné míry 

můžeme sledovat i u nás v České republice. 

V řadě zemí zvítězili kontroverzní 

populističtí politikové. V USA zvolili Trumpa, 

v Brazílii Bolsonara, v Maďarsku Orbána a u 

nás prezidenta Zemana a premiéra Babiše. 

 

Pro perfektní foto Mahdal udělá cokoliv. 

Autor: Jan Mitták 
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Sociální sítě změnily svět médií i politiky. Její 

tvůrci a designéři sami nyní připouštějí, že 

stvořili něco, s čím si nyní sami neví rady 

(doporučuji dokument Sociální dilema na 

Netflixu). FB, Twitter, Instagram, Pinterest 

apod. byly zkonstruovány tak, abychom na 

nich trávili co nejvíce času. Tedy potřebují 

zaujmout naši pozornost. To dělají dvěma 

způsoby, obklopují nás a upozorňují nás na 

to, co by se nám mohlo líbit, a učící se umělá 

inteligence nás zná lépe než my sami. Za 

druhé provokují a útočí na naše emoce.  

Těchto „vymožeností“ zneužila například 

nechvalně známá Cambridge Analytica při 

manipulaci hlasování při Brexitu. 

Vyšetřovatelé amerického senátu a FBI 

upozornili na vměšování cizího elementu do 

amerických prezidentských voleb, z nichž 

vzešel jako vítěz Donald Trump. Nebyl to 

nikdo jiný než armáda ruských trollů 

organizovaných a financovaných 

„Putinovým kuchařem“ Jefgenijem 

Prigožinem, který za Kreml vykonává po 

celém světě všechnu „špinavou práci“ včetně 

zabijácké „Vagnerovy armády“. Funguje to 

financujete a všemožně podporujete ve 

společnosti jakékoliv extrémní síly, které 

působí jako experti chaosu. Tak se dá 

polarizovat společnost kdekoli ve světě, 

třeba v USA. 

Můžete vysvětlit, proč kandidát, který 

měl v minulých volbách méně hlasů, 

vyhrál?  

Dobrá otázka. Je to dáno starým americkým 

volebním systémem. V jednotlivých 

amerických státech sice hlasují všichni voliči, 

ale ve druhém kole rozhodují tzv. volitelé. 

Každý stát jich má stanoven určitý počet, ale  

 

přitom to neodráží lidnatost. Přestože 

některé státy nemají příliš velkou populaci, 

mají systémem zaručenou větší sílu při 

hlasování o budoucím prezidentovi než 

některé lidnatější státy. V tomto ohledu má 

například Florida, Pensylvánie a Arizona 

klíčové postavení. 

Přestože objektivně Trumpova popularita 

klesá, a to i mezi republikánskými voliči, 

pořád bude hodně záležet, jak budou lidé 

volit v těchto klíčových státech.  

Letošní volby budou ale odlišné v tom, že 

poprvé v rámci protiepidemických opatření 

budou moci Američané hlasovat jak osobně 

ve volebních místnostech, tak poštou. 

Donald Trump už několik měsíců hlásá svým 

příznivcům ze svého twitterového účtu, že 

volby budou zmanipulované a že jejich 

výsledky neuzná. Americká ústava s takovou 

situací, že nezvolený prezident neodstoupí, 

nepočítá. Výsledky amerických voleb ještě 

mohou s sebou přinést i další dramatické 

události. Je zde přímo ohrožena americká 

demokracie jako nikdy předtím. 

Jak velkou roli může hrát u amerických 

prezidentských voleb korupce? 

Obě strany v amerických volbách potřebují 

na vedení kampaní astronomické částky. Jde 

o finančně velmi nákladný podnik. A ano, 

oba kandidáti potřebují podporu 

průmyslníků, finančníků, a zejména médií. 

Pro Trumpa hraje americká televizní stanice 

Fox News a NBC. 
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Myslíte si, že krize vyvolaná pandemií 

covid-19, bude mít dopad na popularitu 

Donalda Trumpa u jeho voličů? A je vůbec 

možné, aby zpolarizovaní konzervativci 

volili demokrata? 

Americký historik Allan Lichtman, který dělá 

díky své unikátní metodě kombinující 

analýzy tzv. 13 klíčů se seismologickými 

predikcemi zemětřesení, se již 40 let nespletl 

v tom, že správně dopředu určil vítěze 

amerických prezidentských voleb. Říká, že 

Donald Trump bude zřejmě patřit mezi ty 

americké prezidenty, kteří nebyli zvoleni 

v druhém prezidentském období.  

Globální pandemie COVIDU-19 má tu 

krásnou vlastnost, že odhaluje v plné nahotě 

to, co nebývá na první pohled úplně zřejmé. 

A u Donalda Trumpa ukazuje, že mu nejde o 

to spravedlivě vládnout všem svým 

občanům, o prosperitu a blaho celé země, 

ale zajímá jej výsostně jen jeho osoba. Tak 

sebestředného egomaniaka a chorobného 

lháře jsme dlouho neviděli v tak významné 

pozici, jako je prezident USA. 

Je tady ještě nějaké jiné téma, které by 

mohlo zásadně ovlivnit výsledek voleb, 

kromě již zmiňované pandemie 

koronaviru? 

Velmi mne zaujaly myšlenky o tzv. 

tribalismu. Je to teorie, která oslabuje 

myšlenku tzv. občanské společnosti, tedy, že 

žijeme jako celek a pro celek. Pojetí 

tribalismu říká, že přestože žijeme my lidé 

v moderním světě, pořád máme podvědomě 

tendenci přemýšlet a jednat podobně jako 

příslušníci mého „kmene“, na rozdíl od 

kmene nepřátelského, jehož příslušníci žijí 

například naproti v ulici. Vysvětlovalo by to, 

chudnoucích bílých dělníků bez vyššího 

vzdělání cítí být ohroženi okolními kmeny 

(např. Hispánci, černochy, LGBT komunitou), 

že jsou ochotni svého náčelníka – Donalda 

Trumpa podpořit za jakýchkoliv okolností, a 

to i tehdy, když se prokáže mnoho skandálů s ním 

proč se příslušníci „kmene“ amerických 

chudnoucích bílých dělníků bez vyššího 

vzdělání cítí být ohroženi okolními kmeny 

(např. Hispánci, černochy, LGBT komunitou), 

že jsou ochotni svého náčelníka – Donalda 

Trumpa podpořit za jakýchkoliv okolností, a 

to i tehdy, když se prokáže mnoho skandálů 

s ním spojených. Je to jejich náčelník, a proto 

je třeba ho podporovat, dokud nepadne 

poslední muž kmene. Sociálně-ekonomické 

důsledky pandemie v USA ještě více rozšíří 

nůžky nerovnosti mezi těmi, kteří mohou 

pracovat doma od svých počítačů, a těmi, 

kteří se v důsledku ekonomického poklesu 

stanou nezaměstnanými. Vláda Donalda 

Trumpa se podepsala na velkém rasovém 

rozdělení společnosti, jak poznamenává 

například komentátor Washington Post 

Fareed Zakaria. 
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Je podle vás Joe Biden dostatečně silným kandidátem proti Donaldu Trumpovi? Vidíte 

ho jako menší zlo, nebo jako silnou osobnost demokratů?  

Dočetl jsem se, že Biden v dětství koktal a že se to odnaučil tak, že recitoval před zrcadlem. 

Dodnes je patrné, že se někdy zadrhává. Oproti hulvátsky vystupujícímu Trumpovi může na 

někoho působit zakřiknutěji. Ale já si osobně nemyslím, že v politice nemá co dělat slušnost 

a přívětivé vystupování. 

Je Kamala Harris dobrou volbou pro post kandidátky na viceprezidentku po boku Joea 

Bidena? 

Mám za to, že Biden udělal dobře, když nominoval Kamalu Harris. Je to populární mladá 

americká politička a stala by se první barevnou viceprezidentkou USA. 

V případě, že vyhraje Biden, jaké proběhnou v USA změny? 

Pokud volby vyhraje Biden, tak změnu určitě pocítíme. Například bych očekával obnovení 

jednání o uzavření obchodní smlouvy mezi EU a USA, která finišovala za Obamovy exekutivy 

a Trump ji před podpisem shodil se stolu. Osobně by mě zajímalo, jestli v případě zvolení 

Bidena bude pokračovat USA v tvrdé obchodní válce s Čínou, která jí dýchá už několik let na 

záda. 
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DOOM ETERNAL: 

THE MOST BADASS GAME IN THE CENTURY 

Adam Štípal, redaktor 

With everyone being locked inside at the start of March, everyone felt differently about it. 

Some were sad about not being able to see their friends, others didn’t mind much as they 

could sleep for however long they wanted and didn’t have to travel anywhere. And one group 

of people loved it: people who play games. There were so many amazing games that we 

could finish playing and lots of new games we were all excited for… until most of those 

games got delayed due to the same reason we were locked inside… Cyberpunk got delayed, 

Vampire: the masquerade got delayed, the Final Fantasy 7 Remake got delayed… But one 

game stayed. One game kept its March 20th release date to satisfy our gaming needs. That 

game was Animal Cros- wait no, it was DOOM Ete- actually, it was both. A calm, relaxing 

micromanagement game with cute animals and a brutal, demon-killing gorefest came out 

on the same day. Both of those games are absolutely amazing, but one of them is just a little 

more badass. That game is DOOM Eternal. 
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Picture this. In the far future, a space corporation opens the gates of hell from which hordes 

of demons destroy the space station on Mars and eventually invade Earth. Most of the 

human population is killed or turned into demons. Very few are left alive. But one of them, 

known as the Doom Slayer, can change that. With his insane strength, massive arsenal of 

weapons and his own mission for revenge, he sets out to kill the three hell priests and save 

earth from total destruction. That’s the very basic premise of DOOM Eternal. just a little more 

complex when compared to the original game from 1993. The DOOM series was never about 

the story, but the gameplay. Nothing is more satisfying than cutting giant cyberdemons in 

half with a chainsaw or blowing up a room of demons with a single shot from the BFG after 

a long, exhausting day. DOOM Eternal is the perfect version of that. The biggest, prettiest, 

goriest game in the series delivers a massive amount of options on traversing levels and 

defeating hordes of demons. With brand new mechanics like wall climbing and dashing 

through the air, a shoulder-mounted flamethrower and an ice grenade, DOOM has never 

played better. Plus the many new demons, glory kills and platforming sections add so much 

into the game, it literally feels like they took DOOM (2016) and added something to every 

part of it. 

 

And yet, the gameplay isn’t even the best part; the soundtrack is. Mick Gordon did an 

amazing job with the DOOM (2016) soundtrack, creating incredible heavy metal sounds for 

demon killing. And in DOOM Eternal, he one-upped himself, with even better songs that 

progressively get louder and more insane as you go on massive kill streaks. 

 

However, the game isn’t entirely perfect. While the singleplayer campaign is amazing, 

multiplayer is lacklustre at best, with a 1v2 “Battlemode” where one player is the Doom 

Slayer and two other players control powerful demons. Secondly, as I mentioned, they 

added something to every part of the game, including upgrades, to a point where there are 

just a little too many of them. And finally, there is one specific enemy that ruins the game 

from being perfect. The Marauder. This guy is designed to hunt down and kill the Doom 

Slayer, so it makes sense that he’s strong. But he is just so strong that even on the EASIEST 

difficulty I still had trouble beating him due to his anti-player kit. He is basically a miniboss 

that appears in almost every level once you cross the Half-way point of the game. 

But still, everything else about this game is absolutely amazing. This is a must-play for 

everyone who has ever tried a videogame. I hope ID Software continues to make this series 

as amazing as it currently is and that DOOM will always be a game series I can come back to 

without thinking I might not enjoy it. 
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COVID-19 
уже есть вакцина? 

 
Solomiya Strelbytska, redaktorka 

Вакцина. Наверное, это самый 

эффективный и реалистичный способ 

противостоять такой болезни, как 

коронавирус. Но чтобы изготовить 

лекарство, нужно разобраться с самим 

вирусом.  

Вирус SARS-CoV-2, так называемый COVID-

19 или коронавирус, возник в Китае в 2019 

году, относится к РНК-вирусам и 

передается воздушно-капельным путем. 

Среди способов изготовления вакцины 

сейчас учеными рассматриваются 

основные три: частицы мертвого вируса, 

ослабленный размножением вирус или 

генетический материал вируса. И медики 

всего мира, не покладая рук, работают 

над ее разработкой.    

Пандемия создала непосредственные 

государственно-частные отношения. 

Кроме World Health Organisation (WHO) 

появилась Operation Warp Speed (OWS) - 

сотрудничество нескольких 

государственных ведомств США, которые 

недавно поддержали три перспективные 

проекты вакцины: mPHK-1273 от Moderna, 

Oxford university, AZD1222 от AstraZeneca 

и BNT162 от Pfizer и BioNTech.  

Кроме этих проектов, OWS продолжает 

сотрудничать еще с более 18 

биофармацевтическими компаниями, 

которые также работают над разработкой 

потенциальных лекарств. 

Также было создано COVID-19 Prevention 

Trials Network (COVPN), которая 

объединяет различные мировые сети для 

клинических испытаний вакцин, 

финансируемых NIAID, HPTN, IDCRC и AIDS 

Clinical Trials Group.  

 Инициатива COVAX, часть WHO, 

совместно с инициативой CEPI (Coalition 

for Epidemic Preparedness) готовятся к 

распространению доступной вакцины 

против COVID-19 до как можно большего 

количества стран. 
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На данный момент кандидаты CEPI от 

компаний Inovito, Moderna, Cure Vac, 

Institut Pasteur / Merck / Themis, 

AstraZeneca / Oxford university, Novavax, 

Honkong university, Clover 

Biopharmaceuticals и University of 

Queensland / CSL продолжают свою 

работу над испытаниями, которые 

должны пройти официальные вакцины , 

чтобы доказать свою безопасность и 

эффективность перед 

распространением.    Если полагаться на 

субъективное мнение медицинских 

экспертов, то вакцины, скорее всего, нам 

следует ожидать с запада. Ведь, 

например, Россия сразу же заявила, что у 

них уже есть вакцина. Они даже начали 

прививать людей. 

 

Но специалисты уверяют, что вакцина, 

испытанная всего на 75 людях, вместо 

нескольких тысяч, в лучшем случае, 

просто не работает, но российское 

правительство продолжает это отрицать. 

С перспективных примеров, такие страны 

как Китай, Великобритания, Германия и 

США все еще не сообщили о наличии 

абсолютно законченной версии вакцины, 

но они продолжают информировать нас о 

ходе испытаний. Если вас интересуют 

подробности или актуальные новости, вы 

найдете их на официальном сайте 

www.who.int.    

Надеюсь, что все будет хорошо, мойте 

руки, носите маски и улыбайтесь. Потому 

что современному миру, кроме вакцины, 

недостает еще немного позитива. 
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COVID-19 
schon einen Impfstoff haben? 

Solomiya Strelbytska, redaktorka 

Impfstoff. Dies ist wahrscheinlich der 

effektivste und realistischste Weg, um eine 

Krankheit wie das Coronavirus zu 

bekämpfen. Aber um Medikamente 

herzustellen, müssen Sie sich mit dem Virus 

selbst befassen.  

Das SARS-CoV-2-Virus, das sogenannte 

COVID-19 oder Coronavirus, das 2019 in 

China entstanden ist, gehört zu den RNA-

Viren und wird von Tröpfchen in der Luft 

übertragen. Unter den Methoden zur 

Herstellung eines Impfstoffs betrachten 

Wissenschaftler nun die drei wichtigsten: 

Partikel des toten Virus, abgeschwächte 

Virusreproduktion oder genetisches 

Material des Virus. Und Ärzte auf der ganzen 

Welt arbeiten unermüdlich daran, es zu 

entwickeln. 

Die Pandemie schuf eine direkte öffentlich-

private Beziehung. Neben der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es 

Operation Warp Speed (OWS), eine 

Zusammenarbeit zwischen mehreren US-

Regierungsbehörden, die kürzlich drei 

vielversprechendste Impfstoffprojekte 

unterstützt haben: mPHK-1273 von 

Moderna, Universität Oxford, AZD1222 von 

AstraZeneca und BNT162 von Pfizer und 

BioNTech. 

 

Zusätzlich zu diesen Projekten arbeitet OWS 

weiterhin mit mehr als 18 

biopharmazeutischen Unternehmen 

zusammen, die auch an der Entwicklung 

potenzieller Medikamente arbeiten. Das 

COVID-19 Prevention Trials Network 

(COVPN) wurde ebenfalls eingerichtet, das 

verschiedene globale Netzwerke für 

klinische Studien mit Impfstoffen 

zusammenbringt, die von NIAID, HPTN, 

IDCRC und der AIDS Clinical Trials Group 

finanziert werden.  
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Die COVAX-Initiative, Teil der WHO, bereitet 

zusammen mit der CEPI-Initiative (Coalition 

for Epidemic Preparedness) die Verteilung 

des verfügbaren COVID-19-Impfstoffs an 

möglichst viele Länder vor. CEPI-Kandidaten 

von Inovito, Moderna, Cure Vac, dem Institut 

Pasteur / Merck / Themis, der AstraZeneca / 

Universität Oxford, Novavax, der Universität 

Hongkong, Clover Biopharmaceuticals und 

der Universität von Queensland / CSL setzen 

derzeit ihre Arbeit fort, um die offiziellen 

Impfstoffe zu testen, um seine Sicherheit 

und Wirksamkeit vor dem Vertrieb zu 

beweisen.  

Wenn wir uns auf die subjektive Meinung 

von medizinischen Experten verlassen, 

sollten wir den Impfstoff 

höchstwahrscheinlich aus dem Westen 

erwarten. Schließlich gab Russland 

beispielsweise sofort an, bereits einen 

Impfstoff zu haben. Sie fingen sogar an, 

Menschen zu impfen. Experten sagen 

jedoch, dass der Impfstoff, der nur an 75 

statt an einigen Tausend Menschen getestet 

wurde, einfach nicht bestenfalls funktioniert, 

aber die russische Regierung bestreitet ihn 

unterstützen. 

Von vielversprechenderen Beispielen haben 

Länder wie China, das Vereinigte 

Königreich, Deutschland und die 

Vereinigten Staaten noch keine vollständig 

fertige Version des Impfstoffs gemeldet, 

aber sie halten uns weiterhin über die 

Studien auf dem Laufenden. Wenn Sie an 

Details oder aktuellen Nachrichten 

interessiert sind, finden Sie diese auf der 

offiziellen Website www.who.int.  

 

 Ich hoffe, dass alles gut wird, waschen Sie 

Ihre Hände, tragen Sie Masken und lächeln 

Sie. Weil der modernen Welt, abgesehen 

vom Impfstoff, nur wenig Positivität fehlt. 
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COVID-19 
UŽ MÁME VAKCÍNU? 

 
Solomiya Strelbytska, redaktorka 

Vakcína. Toto je pravděpodobně nejúčinnější 

a nejrealističtější způsob boje s 

onemocněním, jako je koronavirus. Abyste 

však mohli vyrábět léky, musíte se vypořádat 

se samotným virem.  

Virus SARS-CoV-2, takzvaný COVID-19 nebo 

koronavirus, pocházející z Číny v roce 2019, 

patří k RNA virům a přenáší se vzdušnými 

kapičkami. Mezi způsoby výroby vakcíny 

vědci nyní zvažují hlavní tři: částice mrtvého 

viru, oslabenou reprodukci viru nebo 

genetický materiál viru. A lékaři z celého 

světa na jeho vývoji neúnavně pracují.  

Pandemie vytvořila přímý vztah veřejného a 

soukromého sektoru. Kromě Světové 

zdravotnické organizace (WHO) existuje 

operace Warp Speed (OWS), spolupráce 

mezi několika vládními agenturami USA, 

které nedávno podpořily tři nejslibnější 

projekty vakcín: mPHK-1273 od Moderna, 

Oxfordské univerzity, AZD1222 od 

AstraZeneca a BNT162 od Pfizer a BioNTech.  

Kromě těchto projektů OWS pokračuje ve 

spolupráci s více než 18 biofarmaceutickými 

společnostmi, které rovněž pracují na vývoji 

potenciálních léků. Rovněž byla zřízena síť 

COVID-19 Prevention Trials Network 

(COVPN), která sdružuje různé globální sítě 

pro klinické studie vakcín financovaných 

NIAID, HPTN, IDCRC a skupinou AIDS Clinical 

Trials Group. Iniciativa COVAX, která je 

součástí WHO, společně s iniciativou CEPI 

(Coalition for Epidemic Preparedness) 

připravuje 

 

připravuje distribuci dostupné vakcíny 

COVID-19 do co největšího počtu zemí. 

Kandidáti na CEPI ze společností Inovito, 

Moderna, Cure Vac, Institut Pasteur / Merck 

/ Themis, AstraZeneca / Oxford University, 

Novavax, Hong Kong University, Clover 

Biopharmaceuticals a University of 

Queensland / CSL v současné době pokračují 

ve své práci na testování oficiálních vakcín, 

kteří před distribucí musí prokázat svou 

bezpečnost a účinnost.  

Pokud se spoléháme na subjektivní názor 

lékařských odborníků, vakcínu bychom s 

největší pravděpodobností měli očekávat od 

západu. Nakonec například Rusko okamžitě 

uvedlo, že vakcínu již mají. Dokonce začali 

očkovat lidi. Odborníci však tvrdí, že vakcína, 

která byla testována pouze na 75 lidech 

namísto několika tisíců, v nejlepším případě 

jednoduše nefunguje, ale ruská vláda to 

nadále podporuje. 

Ze slibnějších příkladů země jako Čína, 

Spojené království, Německo a Spojené státy 

dosud nehlásily úplně hotovou verzi vakcíny, 

ale nadále nás průběžně informují o studiích. 

Pokud vás zajímají podrobnosti nebo 

aktuální novinky, najdete je na oficiálních 

stránkách www.who.int.     

Doufám, že bude všechno v pořádku, myjte 

si ruce, noste roušky a usmívejte se. Protože 

modernímu světu, kromě vakcíny, chybí jen 

trochu pozitivity. 
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JAK ZVLÁDNOUT DISTANČNÍ VÝUKU A TŘEBA SI JI I 
UŽÍVAT? 

 
Eliška Maloňová, 2.B 

Každý si již nejspíš utvořil systém, který v této neobvyklé situaci aplikoval sám na sebe. Přesto 

mi dá hodně z vás za pravdu v tom, že prokrastinace je doma úhlavním nepřítelem a my si 

musíme některé aktivity zpříjemnit, abychom se vůbec odhodlali vstát z postele.  

 

Když vstaneš, sepiš si vše, co bys za den chtěl udělat. Nejdůležitější položkou by měly být 

věci do školy, ale zařaď si do programu i zábavné aktivity, odměňuj se! Například za splněný 

úkol si klidně pusť kousek svého oblíbeného seriálu. 

Pokud ti hodina začíná později, neprospi zbytečně všechen čas, ale využij ho. Pokud všechny 

úkoly uděláš co nejdříve, nejlépe hned po zadání, budeš se možná divit, kolik máš najednou 

volného času.  

Přeorganizuj si pokoj! Teď je ten pravý čas na to, aby ses pustil do úklidu toho mnohaletého 

skladiště, které uchováváš pod postelí. Uvidíš, že když budeš mít doma uklizeno, budou se ti 

i úkoly lépe plnit a vyhneš se negativní energii – je to prostě odzkoušené.  

Ale hlavně, nezblázni se z toho. Všichni jsme jen lidé a všichni potřebujeme odpočinek. 

Zbytečně se neflákej, ale také nemakej v kuse. Vše je jen ve tvé hlavě.  
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SLYŠÍME SE? 
 

Valentýna Vepřeková 

Dnešní doba je pro studenty obzvlášť náročná. Z dřevěných lavic ve škole jsme byli přesunuti 

do pohodlí našich postelí, odkud i tak musíme plnit úkoly a účastnit se online hodin. Na jaké 

neobvyklé situace při distanční výuce můžeme narazit? 

Pardon, mám problém s internetem… 

Neexistuje snad větší pocit frustrace, než když mám vyplněný test, ale internet mi zničehonic 

přestane fungovat a test se jednoduše neodešle. A aby toho nebylo málo, počítačová 

obrazovka najednou ztmavne a začne dlouho odkládaná aktualizace systému. To už si trhám 

vlasy, koušu nehty a proklínám studentský život. Tak rychle ještě popadnu telefon, na kterém 

mám data, vyplním test znovu a pošlu s malým zpožděním a větou: „Omlouvám se, ale mám 

problém s internetem…“ 

Nefunguje mi mikrofon… 

Problém s internetem vyřeším, úspěšně test zašlu a šťastně se připojím na online hodinu. 

Učitel se ptá na otázky a zrovna mu mé jméno padne do oka. Zapnu si mikrofon a šťastně 

povídám, protože odpověď znám, avšak v půlce mi učitel skočí do řeči: ,,Slyšíme se?“ 

V minutě mi dojde, že musím mít něco s mikrofonem, do chatu schůzky proto obratem píšu: 

,,Asi mi nefunguje mikrofon.“ A můžu jen doufat, že si odpověď učitel přečte a nebude si 

myslet, že vzdělání zanedbávám. 

Situace, jako jsou tyto dvě, určitě zná každý moderní student. Můžeme jen doufat, že se do 

lavic brzy vrátíme v plném zdraví jak fyzickém, tak mentálním. 
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PRVÁCI NA MEČOVÉ 
 

Natálie Anna Bigošová,  Aneta Nováčková, 1.C 

Adaptační kurz naší třídy se uskutečnil na Horní Bečvě na chatě Mečová. Prostředí Beskyd je 

malebné, všeobjímající, takže místo kurzu nemohlo být vybráno lépe. Chata však stojí na 

vrcholku velkého kopce, který nám dal svou prudkostí zabrat.  

Když jsme došli až k obydlí, do očí nás udeřila zářivá bělost omítky, jež kontrastovala s tmavě 

dřevěným obležením. Měli jsme pocit, že stavení snad nemá ani základy, protože jsme 

spatřili šedou střechu, nad níž vykukoval malý komín. Jakmile jsme otevřeli vstupní dveře, 

dýchla na nás vůně dřeva. Překvapilo nás obrovské zrcadlo s vyřezávaným rámem, které 

viselo vedle vstupu rozlehlé chodby. Když jste onou chodbou procházeli, lemovaly ji obrazy 

a pod nimi byl umístěn gauč, který lákal k odpočinku. Z chodby vedly schody do poschodí, 

kde se nacházela většina pokojů s klasickým prostým ubytováním. Kromě ubytovacích 

prostor zde byla i tělocvična s příjemným výhledem do hlubokého lesa. Prosklené dveře nás 

zavedly do společenské místnosti, kde se odehrávaly veškeré večerní aktivity, přednášky a 

diskotéka. Jak taková místnost vypadala? Nelišila se od klasického ubytování pokojů, ale 

navíc zde byla umístěna televize a druhou část místnosti vyplňovala kuchyňská linka 

s patřičným vybavením. Z místnosti jste se mohli dostat do kuchyně, kde nám připravovali 

chutné pokrmy. Ze společenské místnosti jste doputovali k „malému podchodu“, kde byly 

umístěny sprchy a toalety a také další pokoje pro hosty. V přízemním patře jste mohli vidět 

dřevěnou jídelnu s pohodlnými stolečky a židlemi. Samozřejmě také nechybělo výdejní 

okénko, ze kterého neusmíval pan majitel. Ale vařené jídlo chutnalo opravdu výborně. Pokud 

jste měli chuť na něco sladkého, mohli jste navštívit bufet na opačné straně jídelny. Byl však 

otevřen spíše výjimečně a ceny svědčily o vysokohorské přirážce.  

Nejkrásnějším dojmem na nás působila terasa, kde jsme si mohli sednout na lavičky a 

vychutnat si krásný výhled na pastviny a rozlehlé lesy. Na Horní Bečvu bych se opět ráda 

vrátila, protože ji mám spojenou s krásnými vzpomínkami a zážitky a mohla jsem zde poznat 

své spolužáky také trochu jinak než je tomu ve škole. 
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NOČNÍ MŮRA VŠECH PRVÁKŮ 
 

Veronika Borková a Magdaléna Macháčová, 1.B 

Zdravíme vás, čtenáři. Chceme vás zasvětit do našeho jedinečného zážitku. Máme na mysli 

náš adaptační kurz. Začal hned 2. září ráno na parkovišti před VŠB, kde se naše třída sešla - 

většina vypadala vystrašeně z toho, co je čeká. Hned po ubytování v chatě Mečová jsme se 

začali seznamovat. Byli jsme velice akční, a proto jsme vytvořili přátelský kruh, který se 

později stal naší tradicí. 

Během pobytu jsme museli absolvovat dvě přednášky, pro nás bohužel nebyly příliš záživné. 

Naštěstí nás od tohoto „utrpení” zachránily vtipné seznamovací hry, například: sedím, 

myslím miluji. Tato hra měla u nás velký úspěch. A také jsme si užívali venkovní aktivity, 

v jejichž rámci jsme zjišťovali pověsti a tradice okolí Mečové. Museli jsme se však vyhýbat 

dřevěné roubence, neboť si její majitelé nepřáli být rušeni. Na hřišti u chaty jsme byli 

zasvěceni do školní hry frisbee, jejíž osvojení nám dalo docela zabrat. Během celého pobytu 

jsme se řídili motem REKONE= respekt, komunikace a právo říct ne. Poslední den jsme 

zakončili adapťák výletem na turistickou chatu Martiňák a poté jsme vyrazili domů. 

Tento pobyt jsme si všichni moc užili a zjistili jsme, že jsme skvělý kolektiv a že jsme 

připraveni čelit nástrahám další čtyři roky. A jaké poučení z toho plyne? Nebojte se vašich 

adapťáků! 
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CO VŠECHNO SE STUDENTI V ON-LINE VÝUCE 
(NE)NAUČILI 

 
Eliška Stašová, 5.E 

Již od listopadu roku 2019 musíme jako populace čelit něčemu, na co nikdo nebude 

vzpomínat s úsměvem – nemoci COVID-19, od února 2020 právem nazývané pandemií. A 11. 

března jsme všichni zažili něco, co vskutku do té doby nemělo obdoby. Situace v České 

republice a v celé Evropě se tehdy zhoršila a bylo třeba zavést patřičná opatření. A právě 

tehdy se vláda rozhodla uzavřít školy. 

V té době si zřejmě nikdo neuměl představit, jak dlouhou působnost bude toto nařízení mít. 

Žáci a studenti se radovali, že nemusí druhý den ráno vstávat. A učitelé si říkali, že ty dva 

týdny nějak přežijí. Situace se však nelepšila, studenti byli pořád doma a konec školního roku 

se blížil. A tak jsme se všichni museli začít učit. Ale nejen slovíčka nebo gramatiku, bylo 

potřeba se naučit komunikovat na dálku přes nesčetné platformy, zlepšit své dovednosti 

v práci s počítačem, plánovat si svůj čas tak, abyste vše stihli v řádném termínu, skutečně 

pracovat na domácích úkolech (protože to jako ve škole  „neobkecáte“) a mnoho dalšího, 

včetně již zmiňované gramatiky.  

Nebo si myslíte, že toto se nepočítá? Poslední dobou spousta lidí namítá, že se za poslední 

půlrok nic nenaučili a že na vině je právě domácí příprava. Pravdou však je, že jsme se museli 

především osamostatnit, a to je něco, co je třeba se naučit, protože nad námi učitel vždy stát 

nebude. Jestli to pro někoho není dostačující, může třeba zkusit usednout k samostudiu. 

Tento způsob bych doporučovala – na výběr totiž nemá.  Záleží ale na každém studentovi a 

jeho vůli se skutečně něco naučit. 
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REKLAMA NA SBÍRÁNÍ ODPADKŮ 
 

Kateřina Žídková 

Chtěli byste se občas hýbat, zároveň být na čerstvém vzduchu a ještě k tomu udělat něco 

pěkného pro svou rodnou planetu? Doporučuji vám sbírání odpadků. Tuto aktivitu můžete 

provozovat snad úplně všude a zdarma! Myslím si, že by sběr odpadků ve městech nebo i 

v přírodě mohl být obecně uznávaný sport, protože se jedná a kombinovanou chůzi, pohyb 

očního svalstva při hledání, dřepy a občas i posilování, pokud najdete nějaký obzvláště těžký 

předmět, jako například staré kolo od auta. Oproti kterémukoliv jinému sportu má však 

sbírání odpadků jedno velké plus – je opravdu užitečné. Nejen že bude na svět okolo nás 

hezčí pohled, přírodě to pomáhá. V dnešní době je navíc výrazným pozitivem, že se nejedná 

o týmovou aktivitu a pokud budete využívat ochranné rukavice a po sbírání si vydezinfikujete 

ruce, není snad tak pravděpodobné, že byste se něčím nakazili. Pro jistotu si raději držte své 

úlovky daleko od těla a pak je samozřejmě vyhoďte do příslušného kontejneru. Sbírejte nyní 

a můžete získat spoustu radosti zcela okamžitě, bez nepříjemného čekání. 
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LA ISLA DE LOS GATO 
 

Natálie Justýna Smičková, redaktorka 

En agosto de este an ͂o fui con mi familia de 

vacaciones. Nuestro pequen͂o grupo 

consistía en mi mamá, mi hermana, mis 

primos, mi tía y yo. A último momento 

decidimos visitar a nuestra tía y su hija que 

viven en Malloca, una isla de Espan ͂a. 

Nuestra tía se ha mudado junto con su hija 

hace 7 an͂os porque ha encontrado al amor 

de su vida. A mi tía desde pequen͂a le gustan 

mucho los animales y ahora podemos decir 

que Mallorca es el lugar ideal para ella. A 

esta isla la podemos la isla de los 

gatos...porque? Esto mismo les contaré... 

Hemos volado desde Praga el día 24.8 a las 

6:30 de la man ͂ana. El aeropuerto de Palma 

de Mallorca estaba lleno de gente y lo 

primero que vi fue un gato tomando sol en 

una piedra grande. Llegamos a un pequen͂o 

pueblo llamado Cala Ratjada al otro lado de 

isla y mientras caminábamoc hasta la playa 

de Calla Agulla había muchos gatos 

esondidos debajo delos árboles. Enfrente de 

nuestro apartamento había coches 

aparcados y debajo de uno de ellos hhabía 

papel de periódico con una montan ͂a de 

pienso y muchos gatos comiendo y uno los 

gatos me ha soplado. En los días siguientes 

he contado como 15 gatos. 

Mientra caminábamos por el paseo 

marítimo con mi prima nos hemos cruzado 

una pequen͂a gatita negra que nos persiguió 

mucho tiempo porque 

tenía hambre hasta que entendió que no 

teníamos nada para ofrecele y se quedó 

cerca de la costa acostada en un piedra. Un 

día fuimos a visitar a Sarah, la hija se mi tía y 

ella tiene dos gatitos como sacotas pero 

afuera había 30 gatos o más. Tienen cuencos 

con agua y pienso porque Sarah losesta 

alimentando con la ayuda de unamujer 

mayor. Como es posible que cada vez 

hayamás gatos en la isle? Simple, la gente no 

los castra. Igual era muy divertido ver todo 

esto y ojalá que pronto podamos volver otra 

vez! 
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RECENZE: TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ 
 

Alice Klenová, redaktorka 

„Nepokoušej se prosím zjistit, kdo ta holka je, 

protože bys pak mohl přijít i na to, kdo jsem 

já, a já fakt nechci, abys to věděl.“  

„Prostě jenom potřebuju vědět, že tam 

někde je někdo, kdo mi bude naslouchat a 

rozumět.“  

Příběh o dospívání na střední škole, který 

vypráví Charlie v dopisech, je otevřený a 

zároveň vtipný i sžíravý. Nevíme, komu píše 

– máme jen dopisy a v nich zážitky, o které se 

rozhodl podělit. Otevírá se před námi svět 

prvních lásek, rodinných dramat i nových 

přátelství. Charlie prožívá spoustu krásných 

chvil, mezi nimiž řeší své problémy. 

Román je plný myšlenek a podnětů 

k zamyšlení. V jednu chvíli máte pocit, že je 

Charlie jednodušší, zaostalý kluk, který vždy 

upřímně řekne nebo udělá, co zrovna cítí. 

Vzápětí si uvědomíte, že je vlastně spíše 

geniální, s nějakým traumatem ukrytým 

hluboko v sobě. 

Ráda jsem společně s Charliem procházela 

příběhem a sledovala, jak se mění a jak 

prožívá dny svého dospívání, ale i smutné a 

tragické události. 

 

Příběh mě zaujal svými krátkými kapitolami 

(dopisy), které jsou ideální, pokud jako já 

jezdíte často autobusem nebo zkrátka 

nemáte na čtení tolik času. Pro ty, kteří 

neradi čtou, doporučuji film Charlieho malá 

tajemství, jenž je podle knihy natočený. Ten, 

kdo stojí v koutě má své specifické kouzlo, 

které na vás dýchne již po přečtení první 

věty.  

Doufám, že jsem vás na knihu alespoň 

maličko nalákala, protože opravdu stojí za to 

– ať už třeba prožíváte své prvotní 

středoškolské chvilky, kdy tápete a hledáte 

sami sebe a smysl života, nebo jste již starší 

a vzpomínáte, jaké to bylo pro vás. 
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SPORTOVNÍ NOVINKY A UDÁLOSTI: 
PODZIM - ZIMA 2020 

 
Solomiya Strelbytska, redaktorka 

Rok 2020 zasadil světovému sportovnímu průmyslu těžký knockout. 

Pravděpodobně  nejtěžší v celé moderní historii... Ale máme i dobré zprávy.  

  Například v listopadu se v Mexiku bude konat Velká cena, tedy závod mistrovství světa vozů 

formule 1. Když už mluvíme o podobných sportovních událostech, budou se závody Formule 

1 konat také v San Paulo (Brazílie) a Abú Zabí (SAE).  

  Snad se zaradují i fotbaloví fanoušci. Vedle mistrovství FIFA 20 a utkání hvězd světového 

fotbalu rolemi toaletního papíru se ve dnech 4. až 12. prosince v Helsinkách (Finsko) 

uskuteční Mistrovství světa fotbalistů. A 14. prosince budou moci ostravští fanoušci podpořit 

Baník v zápase proti Třinci ve třetím kole Českého poháru. 

 V hlavních soutěžích letos World Cyber Games tradičně pořádal turnaj e-sports World Cyber 

Games 2020. Tento turnaj trvá 4 týdny: začíná 7. září a končí 8. listopadu. Hráči soutěží v pěti 

disciplínách: Honor of Kings, Fifa sports, Crossfire, jednotlivci Warcraft a tým Warcraft. 

Letošní hry se ukázaly jako žhavé, a pokud vás zajímají výsledky, snadno je najdete na 

www.wcg.com. 

  Jestliže se zajímáte o e-sporty, nebo se chcete jen pobavit v karanténě, doporučuji sledovat 

The National Cyber League 2020. Jednotlivé soutěže probíhaly od 23. do 25. října. Kromě 

toho se od 6. do 8. listopadu týmy setkají v online turnaji. 

 

 

http://www.wcg.com/
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RECENZE: BLY MANOR: DĚSILY MĚ VÍCE DĚTI, NEBO 
DUCHOVÉ? 

 
Klára Pačková, redaktorka 

Strašidelné historky. Ty já osobně miluju, hlavně když jsou dobře promyšleny a barvitě 

odvyprávěny. Každý z nás už určitě někdy nějakou slyšel, nebo dokonce sám vyprávěl. Ty 

nejklasičtější a nejznámější většinou zahrnují stará sídla, podivné okolnosti, temnou 

atmosféru, nějakého toho ducha a v horších případech i děti. Představte si, že by někdo 

z toho všeho vytvořil seriál a „tradá“ – vítejte u naší menší (čti ne tak úplně menší) recenze 

na seriál „The haunting of Bly Manor“. V následujících pár (čti hodně) větách se vám pokusím 

nastínit, co od tohoto seriálu očekávat, co naopak neočekávat a hlavně, jestli vám bude stát 

za to se na něj podívat. 

The haunting of Bly Manor (do češtiny oficiálně přeloženo jako „Záhadné sídlo Bly“) bylo nově 

uvedeno na Netflixu tento měsíc. Seriálu však ještě předcházel seriál „The haunting of Hill 

House“, který doporučuji zhlédnout, pokud se rozhodnete dát šanci i Bly Manor. Seriály 

spolu sice vůbec dějově nesouvisejí, ale mohlo by vás potěšit velmi podobné herecké 

obsazení. Oba se nesou ve stejně tajemném, hororovém, napínavém a smutném duchu, 

který vás buďto chytí za srdce, anebo za vás naopak zmáčkne tlačítko „vypnout“. Nebudu se 

tady pouštět do producentů, režisérů, herců, čísel a dat – to si ostatně může všichni vygooglit 

během několika minut. Místo toho vás trošku zasvětím do děje (tento článek by měl být 

spoiler free, snad to nepokazím) a nabídnu vám pohled z vlastní perspektivy – co jsem na 

seriálu ocenila a co zase ne. 
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Hlavní hrdinka našeho příběhu je Dani, Američanka, která se rozhodla jet do Anglie za prací. 

Po více než zajímavém pohovoru se svým novým zaměstnavatelem lordem Wingravem se 

nakonec dostane na pozici chůvy dvou sirotků, kterým celkem nedávno zemřeli rodiče a kteří 

žijí v obřím venkovském sídle, nacházejícím se v městečku Bly. Zpočátku se samozřejmě 

všechno zdá naprosto úžasné – veliké sídlo, slušně vychované děti (teda asi, já moc děti 

nemusím a štvaly mě i tyhle, ale k tomu se dostanu), milý personál, překrásné okolí… Ale 

slovo „haunting“ v názvu seriálu samozřejmě není jen tak pro srandu králíkům, a jak to tak 

bývá, časem si mladá chůva začne všímat podivností, které se v domě dějí. Podivné jsou také 

velmi časté změny nálad dětí a všechna různá varování, která od nich Dani v průběhu svého 

pobytu v Bly dostává. To ale naší chůvě nepřijde až tak podivné – přece jen jim nedávno 

zemřeli rodiče… Každopádně časem naší hlavní hrdince dojde, že v Bly Manor se děje něco 

zvláštního, a pomalu se nám začne odkrývat historie domu a všechny tragédie, které 

předcházely příjezdu nové chůvy. Najednou už není vše tak růžové, jak si naše drahá Dani 

myslela… Tak. Myslím si, že děj jsme zvládli dostatečně – přece jen, mým cílem není vám 

odvyprávět celý seriál. Proto teď přejdeme k určitým aspektům, které se mně osobně velmi 

zamlouvaly a které by vás mohly zaujmout.  

První věc, kterou musím vyjasnit a kterou osobně velmi oceňuji je, že tenhle seriál není žádný 

krvák plný scén, jež vás mají vylekat a donutit padat z gauče. Jeho tvůrci velice pěkně pracují 

s atmosférou, duchovnem a napětím. Neuvidíte v něm žádné ohánění se motorovou pilou 

nebo řezání končetin. Za to vám určitě vstanou chloupky na krku při procházení tichých 

chodeb zahalených rouškou noci. Zarazíte se, když uslyšíte zavrzání podlahy někde v domě, 

a překvapí vás neznámé osoby, které se po domě a jeho okolí pohybují. Tím nechci říct, že 

se neleknete vůbec, avšak Bly Manor je velmi atmosférický kousek, takže pokud 

upřednostňujete spíše horory, která se soustřeďují hlavně na děj, stupňování napětí, pocit 

strachu či úzkosti a různé nevysvětlitelné věci, tohle dílo by mohlo být váš šálek čaje. 
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Jak jsem zmínila předtím, děj tohoto seriálu je chytlavý, a to hlavně proto, že se vám 

prostřednictvím různých scén z minulosti postupně odhaluje minulost tohoto sídla. Ze 

začátku to může být trochu matoucí, ale jsem si jistá, že pro vás nebude těžké se zorientovat. 

Dodává to celému seriálu tu pravou tajemnou atmosféru a můžete mi věřit, že až vám na 

konci všechno bude perfektně dávat smysl, bude to úžasný zážitek. 

Abych tady ale zase jen nepěla ódy, musím zmínit i něco, co mě trošku štvalo. Ti, kteří mě 

znají, tak asi teď budou protáčet oči, ale i tak to musím říct – Ty děti sakra! Ano, zmiňovala 

jsem, že moc nemusím děti, ale Flora a Miles mě iritovali neskutečně. Jejich ustavičné změny 

nálad, podivné emocionální výlevy a zneklidňující pohledy mi drásaly nervy celý seriál. Na 

druhou stranu musím uznat, že to velice pravděpodobně bylo cílem a tleskám dvěma 

mladým hercům za jejich výkon – už dlouho mě nějaká postava ve filmu či seriálu takhle 

nevytáčela. Nicméně pokud vám děti nevadí, asi nebudete mít žádný problém ani s těmihle. 

I já jsem trochu pookřála, když jsem se na konci seriálu dozvěděla všechny okolnosti… 

Jestli jste došli až sem, děkuju vám za čas, který jste věnovali mému článku. Pokud se 

rozhodnete na seriál podívat, přeji vám, abyste toho nelitovali a neproklínali mě za to, jakou 

pitomost jsem vám to tady vychválila a doporučila. Osobně si myslím, že pokud vás seriál 

zaujal už z mé recenze, mohl by se vám vážně líbit. Stojím si za tím, že je skvěle zpracován, 

nese s sebou klasickou hororovou atmosféru a konec, ve kterém do sebe najednou všechno 

zapadne a celý příběh se krásně uzavře. Takže přeji příjemnou zábavu! 
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PLAYSTATION 5 – STOJÍ TO ZA TO? 
 

Solomiya Strelbytska, redaktorka 

V letošním roce se na trhu objevila nová herní konzole od Sony - PlayStation 5. V médiích 

vzbudila patřičný ohlas prezentace zařízení, uvedení nových her a funkce VR. Zdá se, že poté 

co Sony představila design nového PS, celý svět okamžitě vyhodil starou konzoli z okna a 

běžel si koupit novou. Ale stojí to za to? Pojďme se na to podívat.  

Herní konzole Sony PlayStation 5 byla poprvé představena v dubnu 2019 a hned fascinovala 

hráče jak svým elegantním futuristickým designem, tak plným balíčkem nových her, z nichž 

většina bude určena výhradně uživatelům Sony PS. Parametry konzole nikoho nenechávají 

na pochybách: vše je dokonale promyšlené. Od gamepadu DualSense, který bude tentokrát 

vibrovat na nové frekvenci, až po nový disk SSD, který umožní spouštěcí obrazovce zrychlit z 

15 sekund na 0,8 sekundy. Stručně řečeno, nejen designéři, ale také obchodníci se Sony 

PlayStation znají svou práci. Nedávno se objevila oficiální cena  – pohybuje se někde mezi 10 

a 13 tisíci Kč. 

A teď k hrám. Letos se objevila celá řada her pro PS 5 a já bohužel nemám dost času na to, 

abych tady o všech mluvila. Zmíním pouze několik a budu se zabývat charakteristikami 

nejoblíbenějších.                

Začněme závodem. Protože kdo nemá rád závody? Největší závodní videohru z pohledu 

první osoby na PS 5 je rozhodně Gran Turismo 7. Po 22 letech franšízy nám tvůrci poskytli 

jen několik trailerů a video o hře. Ale jsou působivé. Pokud jste fanouškem hypnotické a 

precizně vykreslené grafiky jak ve vnějším světě, tak uvnitř automobilů, pak jste tady 

správně… Další zajímavou hru s automobilovým tématem představuje Destruktion AllStars. 

  Pro fanoušky vesmíru Marvel vývojář Insomniac Games připravil hru Spider-man Miles 

Morales, nezávislé pokračování předchozího Spider-mana 2018. Trailery slibovaly 

neuvěřitelnou grafiku a jedinečnou zápletku. 
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 Ze sportovních her chci vyzdvihnout EA Sports Fifa 21 a NBA 2k21. Obě hry jsou dalšími díly 

slavné série. Rozdíly budou hlavně v dokonalejší grafice (doslova na kapky potu) a v nový 

děj. Také v těchto hrách byly uplatněny nové možnosti hmatové odezvy i u nejmenších 

pohybů postavy.  

  Zajímavé jsou také střílečka Call of Duty, horror Resident Evil Village, fantasy akční Demon's 

Souls, futuristický akční Horizon Forbidden West a mnoho dalších. Na konzoli budou 

fungovat také hry jako Minecraft, Fortnine Battle Royale, Hogwarts Legacy, The Last of us 2, 

Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers a Assassin's Creed Valhalla.  

  Pokud jde o nedostatky - není jich moc. Hlavní nevýhodou a hlavní výhodou herní konzole 

PS 5 je její design. Koneckonců, otevřená forma nejen dobře vypadá, ale také hromadí 

spoustu prachu. A to může komplikovat proces čištění. 

  Celkový dojem ze Sony PlayStation 5 je pozitivní: realistická grafika, velká sada her, zpětná 

kompatibilita (při přechodu z PS 4) a celkový výkon až 60 FPS. Tato herní konzole má dostatek 

kladů. Ale zda stojí to zato ji koupit, záleží jen na vás. 
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FILMY, U KTERÝCH VÁM UKÁPNE SLZA 
 

Valerie Ďurianová, redaktorka 

Venku se nám pomalu, ale jistě ochladilo. A tak místo trávení času venku zůstáváme více 

doma, zvlášť v této nelehké době. Já se doma už poměrně nudím a svůj volný čas trávím 

hlavně u sledování filmů nebo seriálů. V tomto článku bych vám ráda představila ty, u 

kterých vám zaručeně ukápne slza, tak jako pláče obloha venku. 

Než přišla bouře (Adrift)  

 

Při plavbě na moři zastihne Tami a Richarda 

obrovská bouře. Tami se podaří přežít bez 

zranění, což se nedá říct i o jejím příteli. Musí 

bojovat o samotné přežití v poškozené lodi a 

dostat se na místo s omezeným množstvím 

jídla i vody. Tami si ve svých vzpomínkách 

připomíná společný čas strávený s 

Richardem.  

  

Velmi silný příběh, který byl natočen podle 

skutečné události. Když se vám v několika 

málo minutách priority změní o 180° a začne 

jít opravdu do tuhého. Ve filmu najdeme i 

světlé chvilky, když hlavní hrdinka vzpomíná 

na společné chvíle se svou láskou. Přiznám 

se, že jsem neudržela v druhé polovině filmu 

oči suché a posledních 20 minut proplakala.  
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Půlnoční láska 

 

Představte, že byste se stali sovami a ven 

mohli jen v noci. Splněný sen, nebo noční 

můra?  Pro sedmnáctiletou Katie, která trpí 

přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život 

ohrožující chorobou, je to rozhodně noční 

můra. Jedné noci, kdy vyšla ven, se potká se 

svou platonickou láskou - Charliem, kterého 

dříve pozorovala každé ráno z okna. Když k 

sobě oba začnou chovat city, je pro Katie být 

zavřená doma ještě těžší než dřív.  

  

Podle mě se jedná o velmi krásný příběh o 

nešťastné lásce, která je zároveň také 

krásná. Postavu Charlieho si zamilujete 

okamžitě, protože je ochotný za svou lásku 

bojovat a neopustí Kate ani v nejtěžších 

okamžicích jejího života. Ve filmu je spousta 

nádherných pasáží a vy při nich chcete věřit, 

že vše dobře dopadne a ono možná i ano…  
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Pět kroků od sebe 

 

Stella trpí cystickou fibriózou, což znamená, že její plíce pracují jen na 50 %. Doufá, že se 

jednoho dne najde dárce plic a ona bude moct vést plnohodnotný život. Do té doby však 

tráví většinu času v nemocnici, kde prodělává nekonečnou řadu procedur proto, aby její 

plíce trochu lépe fungovaly. Kromě toho si musí udržovat vzdálenost 6 stop (asi 2 metry) od 

ostatních pacientů, aby se předešlo infekci. Stella je v této činnosti řekněme až přehnaně 

důsledná, dokud nepotká Willa. Toho jeho léčba nezajímá, Stella ho ale donutí ji začít znova 

dodržovat. Během společně stráveného času šest stop od sebe začne pro ně být šest stop 

příliš velká vzdálenost. Nestačilo by pouze pět?  

 

Tento film mě dojal ze všech vybraných 

nejvíce. Asi proto, že je ponořen do smutné 

reality, a vy víte, že s tím nemůžete nic 

udělat. Slzy mi tekly asi od 40 minuty a 

vydrželo mi to až do konce. Ve snímku se 

trošku otiskuje i současná situace, protože 

nošení roušek či rukavic je v něm běžné. 

Stella je ze začátku poněkud otravná se svou 

posedlostí dodržováním pravidel, ale 

později si ji zamilujete, protože je vtipná, 

šílená a odvážná. A k Willovi si také najdete 

cestu, přestože je mu léčba ukradená, tak 

Stella rozhodně ne. A je úžasné vidět, jak ho 

to mění. Uznávám, že děj je poměrně 

jednotvárný, ale o to více se zaměříte na 

vztahy mezi postavami, co všechno musí 

zvládnout, jaké prožívají smutky, jaké 

radosti. Tenhle film prostě stojí za to vidět – 

ale doporučuju kapesníky.  
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