
  



  

 

  



 Vítejte v časopise xD (to je název). 

Doufám, že Vás obsah zabaví natolik, že 

zastavíte svou okružní jízdu po chodbě. 

Předem se omlouváme za bílé holé líce 

některých článků, ale grafik neměl sílu na 

lidi, co neodevzdávají své povinnosti včas. 

Tvorba tohoto časopisu proběhla za stejně 

humorných okolností, jako vypovídá jeho 

název. Nikdo nebyl z toho na prášky. SŠKK 

prostě zvedá náladu. Ačkoliv je tohle „naše 

dítě“, tak už nikdo nemůže. A to teprve 

začínáme. 

Časopis není zaměřen na pouze jedno téma, 

najdete velice kreativní variace na 

nejrůznější okruhy našich zálib. Někomu to 

šlo, někomu zas méně. Ale jsme šťastní, že 

jsme přežili, ačkoliv náš kolektiv utrpěl 

velmi těžké rány. A ztráty. RIP naší drahé 

redaktorce. 

Naším hlavním úkolem bylo svrhnout 

konkurenci, ačkoliv to nesmíme říci nahlas, 

protože to je zakázaný druh reklamy, tak to 

ALE nikomu neříkejte. Jen říkáme, že u nás 

toho najdete více, než kdekoliv jinde. 

Vzhledem k oblíbenosti našich redaktorů u 

čtenářů z jiných tříd je nám jasné, že recenze 

nebudou zcela kladné, ale nám, je to 

upřímně. Víš kde. Hroty jsou naše. 

Užijte si ničím nerušenou četbu (rušenou jen 

souborkami, ale ty my rádi). 

Vaše šéfredaktorka (a 

vlastně i všechno ostatní) 

Sára Hofbauerová 
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Na úvod si řekneme nějaké obecné info. 

Tato ne úplně čerstvá, ale rozhodně novější 

hra je action-adventure FPS vyvinutá 

společností Ubisoft Montreal a Ubisoft 

Toronto a vydaná pro platformy Microsoft 

Windows, Play Station 4 a XBOX. Jedná se 

o celkově šestý díl herní série Far Cry. Na 

trh byla uvedena 27. března 2018. 

Ale než se podíváme na děj, pojďme si 

osvěžit paměť a projít si i předchozí díly 

této série. Hry na sebe sice nijak 

nenavazují, ale hráči si často stěžují na 

určitou repetitivnost.  

 

První hra vyšla roku 2004 a její děj se točí 

kolem veterána Jacka Carvera, který bojuje 

proti genetickým pokusům doktora 

Kriegera a všem jeho mutantům - 

Trigenům. Doktor se 

totiž zoufale snaží 

vytvořit perfektního 

vojáka. Toto vše se 

odehrává na staré 

japonské základně z WW II.   

 

Ve Far Cry 2, která vyšla 2008, už vývojáři 

dávají hráči větší svobodu a možnost 

prozkoumávání. Máte dokonce i možnost 

vybrat si, za jakou postavu chcete hrát. 

Hlavní dějová linie se odehrává ve 

fiktivním africkém 

státu zmítaném občanskou válkou a váš hlavní 

úkol je najít a zabít tzv. "Šakala", obchodníka 

se zbraněmi.  

Třetí hra, vydaná 2012, má za hlavního hrdinu 

Jasona Brodyho, který pomocí svých přátel a 

domorodého obyvatelstva bojuje proti pirátům 

kdesi uprostřed Pacifiku. Během toho všeho 

pomalu přichází o svou "nevinnost" - z 

obyčejného muže se stává chladnokrevný vrah. 

 

Jeho přátelé jsou zděšeni, ale šamanka kmene                    

si ho omotává kolem prstu a vidí v něm 

dávného boha. 

  

Far Cry 4, z roku 2014, se zase vrací k 

otevřenému hernímu světu s hlavním hrdinou 

Ajayem Ghalem, který se na přání své zesnulé 

 

 

matky vrací do Kyratu, kde zjišťuje, že 

dosavadní vůdce Pagan Min není tak dobrý, 

jak se zdá, a přidává se k odboji "Zlatá stezka", 

přičemž se dozvídá, že jeho otec před svou 

smrtí toto hnutí vedl, a pokračuje v jeho 

odkazu. 

 

V roce 2016 poté ještě vyšla vedlejší hra Far 

Cry Primal, ve které se vracíte hluboko do 

období mezolitu do fiktivního údolí Oros, kde 

proti sobě bojují tři kmeny - Udam, Izila a 

Wenja. Hra má také otevřený svět volný k 

prozkoumávání, součástí děje je i stavění 

vesnice a výkon různých dovedností - 

například ochočování divokých zvířat, sběr 

rostlin atp. 



 

Já osobně hrála pouze Primal a Far Cry 5, 

proto spoléhám na internet, když přijde na 

předešlé hry. 

Doufám, že jste se mnou přežili tento jeden 

strohý a informační článek, ale než se do toho 

vrhneme úplně, toto je potřeba si projít. V 

příštím čísle se můžete těšit na pokračování, 

kdy se více ponoříme do děje Far Cry 5. To je 

prozatím ode mě všechno, brzy na viděnou. 

  



Geralt z Metropolis? Ne, nestrávila jsem 

přílišné množství času na Tumblr, ani nepíšu 

zvrácenou crossover fanfikci. Koukám na 

zveřejněný casting zbrusu nového, nádherně 

amerického Zaklínače.  

 

Původně sedmidílná knižní série polského 

autora Andrzeje Sapkowského. Hlavní hrdina 

Geralt z Rivie, povoláním zaklínač, tedy lovec 

nestvůr, prožívá složitý životní příběh protkaný 

lehce ironickým humorem. 

Už v roce 2001 vznikl třináctidílný televizní 

seriál, který byl později sestříhán do sto třiceti 

minutového filmu. Režíroval ho Marek 

Brodzki, ale sám Sapkowski se od něj výrazně 

distancuje.  

Ale poté přichází rok 2007 a s ním zbrusu 

nový Zaklínač v krásné, blýskavé, videoherní 

verzi. RPG hra rychle získala celosvětovou 

popularitu. V květnu 2011 přišlo pokračování 

první hry (Zaklínač 2: Vrahové Králů), kterou 

následoval Zaklínač 3: Divoký hon v roce 

2015. Oba tyto díly mají i své verze na 

konzole.  

 

Ale teď už k tomu, o čem jsem chtěla psát 

celou dobu. Náš drahý Netflix, společnost, 

která má za sebou fajnové seriály jako Stranger 

Things, Orange is the New Black nebo House 

of Cards, ale také filmové uplivnutí zvané 

Death Note, oznámila, že se pouští do tvorby 

zbrusu nového Zaklínače. Oficiální release 

date zatím není znám, ale prý se na něj 

můžeme těšit někdy 

v roce 2019 nebo v 2020.  

 

Jako první byl oznámen dlouho očekávaný 

herec, který se ujme role Geralta. Nebude to 

nikdo jiný, než sám muž z oceli, Henry Cavill, 

který, jak dává hrdě najevo na sociálních 

sítích, je nadšenější, než průměrný cosplayer 

na Animefestu.  

Upřímně jsem zvědavá, jak Henry, herec, který 

vypadá na to, že za každých okolností nosí 

v kabelce fén, zvládne tuhle nelehkou zakázku. 

Jelikož už je nám znám Geralt, tak nás 

přirozeně zajímá, kdo bude hrát 

jeho protějšek Ciri. Podle internetu se vhodná 

herečka stále hledá. Co mě ale 

překvapilo, byl fakt, že mimo jiné hledají i 

slečnu tmavé barvy pleti, což je 

na roli seveřanky s popelavými vlasy 

docela úlet. Dle mého nezaujatého 

názoru by se do této role nehodil 

nikdo jiný, než Morgan Freeman, 

který i ty šedé vlasy už splňuje.  

 

A co nás čeká dál? 

Klepna jako velbloud? 

Hádám, že můžeme jen 

se strachem očekávat nejhorší.   

Závěrem bych se chtěla 

pomodlit k bohům starým 

i novým, a doufat, 

že další kniha nebude 

zahanbena.  

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

  



  

  











 

 

  



Vanessa Elbazová 



 

Zdroje obrázků:                                          Grafika: Sára Hofbauerová 
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CO V INDII PODNIKNOUT? 





 





První semínka pro budoucí český 

kubismus se rodí ještě za vlády a v 

okruhu moderny. Kolem roku 1909 se 

začíná formovat opozice vůči Janu 

Kotěrovi (jeho tvorba dala vzniknout 

tzv. kotěrovské moderně, styl velice 

jednoduchý a bez přehnaných ozdob), 

jejímž mluvčím se stává Pavel Janák. 

Ten později dospívá v revue Styl 

k názoru, že Kotěrův či Wagnerův 

strohý architektonický styl už 

neodpovídá soudobým estetickým 

nárokům. Přesněji, podle Janáka, byl 

jejich styl příliš sociálně prospěšný, a 

tudíž měl příliš účelný, materiální a konstruktivní charakter – postrádal duchovní kvality, postrádal 

krásu.  

Původně měl Janák pravděpodobně v úmyslu začít obohacovat Kotěrův strohý, geometrický styl o 

více dramatických, expresivnějších prvků - k tomu už se ostatně blížily jeho a Gočárovy projekty 

dostavby Staroměstské radnice. Vše se změnilo v momentu, kdy se vrátili malíři Kubišta, Čapek, Filla 

a sochař Gutfreund ze svých pobytů v Paříži a přinesli 

Picassův a Braqueův kubismus.  

Kubismus (jinak nazývaným novoprimitismus nebo 

jednoduše nové umění) tedy vzniká jako avantgardní hnutí na 

přelomu 19. a 20.století. Je zde kladen důraz na geometrické 

tvary, zejména krychle, zobrazování předmětu z několika 

různých úhlů, nebo deformaci způsobenou jeho rozebíráním 

a odlišným složením zpět. Nově se řešila perspektiva. Měl 

velký dopad na umělce 20. století a všechny jeho slohy – 

futurismus, konstruktivismus a expresionismus.  

Pavel Janák (1882-1956) se léta věnoval práci v ateliéru Jana 

Kotěry společně s Josefem Gočárem a stál u zrodu spousty 

uměleckých družstev, považuje se tedy za jednoho z hlavních 

českých kubistů. Jeho uměleckou činnost dělíme do několika 

fází - česká moderna, kubistické období, snaha o národní sloh 

a funkční architektura. Je autorem Paláce Adria (významná 

architektonická památka na Jungmannově náměstí), Fárova 

domu v Pelhřimově (jedna ze stěžejních kubistických památek) a také neopomenutelného 

, jež se proslavilo filmem Juraje Herze Spalovač mrtvol (1968). Monumentální stavba 

je zdobená geometrickými obrazci, velkým schodištěm a kruhovým oknem v tympanonu. 

Krematorium v Pardubicích 

Legiobanka 



Josef Gočár (1880-1945) byl úzkým 

spolupracovníkem Jana Kotěry. 

Osamostatnil se až v r. 1908. Staví 

 stojící v ulici Na Poříčí, 

budovu, ve které byl pravděpodobně 

první český kabaret U Bucků a 

stejnojmenný pivovar. Stylem spadá do 

tzv. obloučkového kubismu - původní 

kubistické hrany, krychle a jehlany byly 

zjemněny a zaobleny do obloučku v 

duchu slovanské tradice. Budova vyniká 

výraznými obloukovými římsami a na 

jeho výzdobě se podíleli Jan Šustr (autor 

čtyř plastik legionářů umístěných na 

vrcholy pilířů hlavního vchodu) a Otto 

Gutfreund (autor pískovcového reliéfu 

s námětem bitev a návratu legií na 

parapetu druhého patra). Dalším 

známým dílem je nepřehlédnutelný 

 v ulici 

Ovocný trh. Dům má lomené průčelí, 

stupňovitou mansardovou střechu a 

špičaté kryty mansardových oken. 

Nalezneme zde kubisticky tvarovaný 

vchod, kubistické balkónové zábradlí a 

kubistické hlavice meziokenních sloupků. Kubistické tvary dostalo také zábradlí točitého schodiště 

uvnitř stavby, bufet a lustry kavárny v prvním patře.  

Josef Chochol (1880-1956) se také stal typickým představitelem 

českého kubismu, i přesto, že se mu věnoval pouze krátce. 

Navrhoval také kubistický nábytek. Jeho nejznámější kubistické dílo 

je bezpochyby Dům Diamant interiér je bohatě vyzdobený 

kubistickými prvky jako lustry, schodišťová zábradlí a leptaná 

okenní skla. Nádherným způsobem navazuje na své okolí, tedy na 

barokní kostel Nejsvětější trojice, nad jehož sochou Jana 

Nepomuckého spočívá kubistický oblouk. 

Z kubistického malířství je nám nejznámější student Akademie 

výtvarných umění Emil Filla. Měl výraznou osobnost, jež 

ovlivňovala kulturní dění v Česku celé válečné období. Byl ovlivněn 

díly Edvarda Muncha a ze začátku kariéry tíhl k expresionismu - z 

těchto dob je znám jeho Čtenář Dostojevského. Ovlivněn Picassem a 

Braquem se poté začal věnovat kubismu. Zabýval se zátišími, později i sochařskou tvorbou. V rámci 

tvorby  se věnoval i koláži - vlepoval do nich novinové útržky, etikety atd. Signifikantní se pro 

něj stala výrazná exprese barev. 

Dům u Černé Matky Boží 

Hlava Dona Quijota 



Předním kubistickým sochařem v naší domovině byl Otto 

Gutfreund. V jeho tvorbě se mísí prvky domácí tradice (inspirací 

př. Jan Štursa), francouzské tvorby (Bourdell či Picasso), 

německého expresionismu, i gotického umění. Zabýval se 

vztahem plochy a objemu. Jeho vrcholné dílo a zároveň co 

považujeme za první kubistickou sochu je Úzkost - postava 

schoulená v úzkostném strachu a beznaději. Mezi další známá 

díla patří např.  či Vzhlížející. 

V souvislosti s kubismem nejde opomenout krásné kubistické 

nádobí. Jejím autorem byl mimojiné Pavel Janák. Byl 

spoluzakladatelem družstva Artěl, jež shromažďovalo osobnosti, 

které vytvářely estetické užitné věci a dobré předměty - 

vyráběly se vázy, konvičky, porcelán. Pavel Janák je v kontextu s nádobím znám zejména pro cikcak 

vzor, který v návrzích keramiky poprvé použil, a také pro svou ikonickou  

 

Emil Filla 

Zdroje obrázků:       Korektura: Eva Matoušová 

archiweb.cz 

czkubismus.cz 



 



 

 

 


