OMNIS
1. VYDÁNÍ

Vážení čtenáři,
vítám Vás u podzimního vydání časopisu Omnis. Toto číslo Vám jistě zpříjemní tmavé
dny, nebo dlouhé jízdy dopravními prostředky. I nyní pro Vás redaktoři připravili
nesmírně zajímavé články. V oranžovém vydání si můžete přečíst o králi Artušovi,i o
knižních novinkách za říjen a listopad. Doporučíme Vám také nejlepší divadlo a film,
máme i recenzi na deskovou hru Teraformace Marsu.
Máme pro Vás článek o háčkování a mnohé další zajímavosti. Za celou redakci Vám
přeji příjemné čtení, děkujeme, že nás podporujete a těšíme se, až pro Vás připravíme
další skvělý díl časopisu Omnis.

Helena Dohnalová
Zdroj obrázku titulní strany: https://www.muo.cz/gfx/contentimg/sc_0560_1362.jpg
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KULTURA JINAK
OHROŽENÁ POVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA
[Přitáhněte pozornost čtenářů
zajímavou citací z dokumentu nebo
tu zvýrazněte klíčové body. Toto
textové pole můžete jednoduše
umístit na libovolné místo na stránce
přetažením myší.]

Praha. Město protkané románskými rotundami,
gotickými stavbami, renesančními paláci, barokními
kostely, secesními domy, funkcionalistickými vilami a
brutalistickými skvosty. Jenže ta poslední zmiňovaná,
poválečná architektura tiše a nenápadně z městského
prostředí mizí. Přímo před našima očima tak ztrácíme
jednu architektonicko-historickou epochu, která by si
nepochybně zasloužila většího uznání. Místo toho je
stále odsuzována, a to jen díky tomu, že vznikla v době
zatracovaného komunistického režimu.
Ne všechno, co v architektuře za socialismu
vzniklo bylo špatné. Naopak bylo postaveno mnoho pozoruhodných staveb, které reflektovaly
tehdejší západní architektonické směry. Architekti měli, zejména v šedesátých letech, jistou
svobodu v projektování svých staveb. Padesátá léta a s ním spojený socialistický realismus byl
již dávno pryč a architekti se už nemuseli zabývat, jak stalinistickou ideologii zaznamenat do
svých staveb. Přišla doba pražského jara a změna politického kursu v ČSSR se následně
projevila i v architektuře.
Věra Machoninová, významná česká architektka, vzpomíná na šedesátá léta takto: „V
šedesátých letech jsme měli opravdu velmi dobrý přehled o tom, co se dělo v zahraničí. Nebyli
jsme natolik sólo ani geniální, abychom vymysleli něco tak výjimečného. Ta nit se prostě ze
světa táhla automaticky i k nám.“ [1]
Má tedy stále smysl odsuzovat poválečnou architekturu? Neškodíme tím spíš sami sobě,
když si nedokážeme uvědomit hodnotu těchto staveb? A neměli bychom tyto stavby památkově
chránit, aby unikly přestavbě, či nenávratně demolici?

BRUTALISMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ
Styl brutalismu byl poprvé specifikován
anglickým architektem R. Banhamem v roce 1955.
Určil tři kritéria tohoto směru – výraznou hmotu a
podobu stavby, autenticitu materiálu a odhalenou
konstrukci. Samotný název vychází z francouzského
přídavného jména „brut,“ česky bychom řekli hrubý,
surový a nezpracovaný. Svůj vrchol potom zažíval
během let 1950-1970.
Světové brutalistické stavby (Královské
národní divadlo v Londýně, Národní muzeum
západního umění v Tokiu, nebo Mäusebunker v Berlíně) vytvářejí pocit monumentálního a
různorodého díla u kterých hrubý beton hraje doslova hlavní roli.
Český brutalismus však pracuje s jemnějšími a specifičtějšími rysy. Respektuje městský
kontext, kombinuje barvy a materiály, stavby jsou propracované do detailu jako ucelené dílo.

VORLÍK, Petr a Klára BRŮHOVÁ. Beton, Břasy, Boletice: Praha na vlně brutalismu. Praha: Česká technika - nakladatelství
ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06567-9.
Zdroj obrázku: https://1gr.cz/fotky/lidovky/20/053/sp6/APE839bd7_5e43ed354ffd300136139425.jpg
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Budovy postavené v 80. letech pak harmonicky propojují surovost brutalismu a lehkost
high-tech architektury.
Bohužel z druhé poloviny 20. století je pouze těchto šest budov na území Prahy
památkově chráněných (Ústav makromolekulární chemie, Obchodní dům Kotva, Obchodní
dům Máj, Federální shromáždění, Budova ČKD a Nová scéna Národního divadla), což obecně
pro zachování jakékoliv architektonické dekády je žalostně málo.

MUSÍME TO ZBOURAT
Smutným, ale zároveň nejviditelnějším příkladem selhání památkové péče u nás je
demolice komplexu budov Transgas na Vinohradské třídě.
Komplex budov Transgas vznikal v letech 1972-1978. Vyprojektován byl však o
několik let dříve, a to v roce 1966 – vítězi této architektonické soutěže byli Ivo Loos a Jindřich
Malátek, později se tým architektů rozšířil o Jiřího Eisenreicha a Václava Aulického.
Budovy fungovali jako řídící mezinárodní centrum pro transport zemního plynu ze Sovětského
svazu do Východní i Západní Evropy. Komplex tak měl být symbolem spolupráce mezi
východním a západním blokem. Transgas byl pak po svém dokončení komunistickým
pohlavárem Aloisem Indrou označen, jako „typická stavba nesocialistické architektury.“
Nacházely se zde dvě naprosto stejné administrativní věže ze skla a z předkorodované
oceli Atmofix, které sloužili pro Federální Ministerstvo paliv a energetiky. Za ním stál
kvádrový objekt řídícího centra s netypickou fasádou – obloženou z více než 18 000 dlažebních
neopracovaných žulových kostek. V řídícím centru byl též nejmodernější počítač v celém
Československu. Řekněte sami, kde v Česku najdete podobnou budovu obloženou tolika
dlažebními kostkami?
Obrovský důraz dávali architekti také na charakteristiku celého komplexu.
Administrativní věže a budova řídícího centra byly propojeny dvěma tunely připomínající
plynovodní potrubí. Zábradlí a prvky na fasádě administrativní věže též připomínali plynovodní
potrubí. Kašna, kterou navrhl Ivo Loos také hravě připomínala plynovodní trubku.
Jak napsali odborníci z ČVUT: „Transgas je příkladem promyšlené, odvážné a
konstrukčně bravurně zvládnuté architektury své doby…V pravidelné blokové sktruktuře
představoval areál jeden z mála otevřených a architektonických veřejných prostorů, který
zároveň tvořil přechod směrem k solitérním stavbám na okraji Nového Města.“[2]
Všemožné demonstrace na záchranu objektu, dopisy ministrovi, odpor široké veřejnosti
nebo petice však nepomohli a v listopadu roku 2017 tehdejší ministr kultury Daniel Herman
zastavil přezkumné památkové řízení, čímž definitivně rozhodl o zániku Transgasu. Na začátku
roku 2019 se ještě snažilo nové vedení Prahy Transgas odkoupit, avšak jednání s majitelem
ztroskotala kvůli vysoké ceně. O dva měsíce později pak vydal stavební úřad Prahy 2 demoliční
výměr.
Václav Aulický, jeden z posledních žijících autorů Transgasu v rozhovoru pro server iROZHLAS řekl:
„Myslím si, že to je opravdu velká ztráta, nikoli moje, ale určitého druhu stavby, která má svůj dobový

význam a patří do několika takových příkladů, které je podle mě škoda v Praze ztratit.“
Je až s podivem, že argumenty znalců architektury přebije laický názor ministra kultury, či
nějakého úředníka. Chyby, které se ministerstvo kultury dopouští už však nepůjdou
v budoucnosti napravit. Příští generace budou nejspíš poválečnou architekturu znát pouze
z fotografií a videí.
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KAZACHSTÁN
"Сәлем!" z překladu do češtiny "Ahoj".
Mnoho staletí trvalo kazašským předkům
osídlit zemi, zvládnout ji ochránit před
nepřáteli a předat dědictví nám, nyní
žijícím. Kolik práce, potu a krve, radosti a
utrpení padlo za zlomek minulých
generací. Poetické dědictví lidu obsahuje
mnoho fascinujících obrazů krásy země,
bezbřehou rozlohu, sněhobílé hory a
azurové hladiny jezer.
Ve své rubrice bych vás ráda seznámila se
základními
a
zajímavými
fakty
Kazachstánu.

CO ZNAMENÁ "KAZACHSTÁN"?
Slovo tureckého původu "Kazach"
znamená "svobodný člověk". Kazachstán
je země, která byla historicky obývána
svobodomyslnými kočovníky(nomády).
Počet obyvatel přesahuje 18 milionů lidí.
Kazachstán je nadnárodní stát sekulární,
v němž žije asi 130 národností. Občané
Kazachstánu jsou hrdí na svůj nadnárodní
stát. Po celá staletí se z generace na
generaci v Kazachstánu přenáší a udržuje
dobrá tradice přátelství a dobrých vztahů
mezi národy.

Iyuliya Ayupova

KDE SE TATO ZEMĚ NACHÁZÍ?

HISTORIE

Republika Kazachstán je stát uprostřed
euroasijské pevniny na rozhraní dvou
kontinentů-Evropy a Asie. Nemá vlastní
cestu k oceánu, ale má přístup pouze do
vnitrozemských moří, Kaspického a
Aralského. Do kazašské země vedla
Hedvábná stezka. Přes nekonečnou
kazašskou step bylo převezeno hedvábí,
kožešiny, porcelán, potraviny, zbraně atd.
Kazachstán byl důležitým článkem v
řetězci
kulturních,
obchodních
a
hospodářských vztahů mezi Asií a
Evropou.
V současné době zaujímá 9. místo na
světě podle své rozlohy. Hranice mezi
Kazachstánem a Ruskem je nejdelší
nepřetržitou pozemní hranicí na světě.

Když se podíváme zpět do historie,
zjistíme, že současný Kazachstán prošel
těžkou cestou k jeho nezávislosti, trvající
více než dvě stě let.
Je historickou
vlastí statečných tureckých kmenůslavných batyrů ("vojnov") a moudrých
akynů ("básníků") -a pracovitého lidu.
Tisíce lidí bojovaly za svobodu země a
mnozí zemřeli pro budoucnost své vlasti.
Podíl generace našich rodičů klesl v době
získání nezávislosti Kazachstánu 16.
prosince 1991, kdy byl přijat ústavní
zákon "O státní nezávislosti Republiky
Kazachstán".
Nyní jsme svědky toho, jak sílí (mladý)
stát a jak se vytváří historie.

JAKÝM JAZYKEM SE TAM MLUVÍ?
Úředním jazykem je kazaština, ruština
má
status
jazyka
mezinárodní
komunikace a je používán spolu s se
státním jazykem na státních institucích,
vládních orgánech a jiných organizacích.
Nastupující generace mluví třemi jazyky
včetně angličtiny. Kazašským, ruským a
anglickým. Kazaština je jazyk předků,
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ruština je nejvíce dominantní a angličtina
se rozvíjí a stává populární díky tomu, že
je často používána v obchodním světě či
při komunikaci se zahraničními hosty v
zemi.

zvěře, 49 druhů plazů, 12 druhů
obojživelníků, a v řekách a jezerech je asi
100 druhů ryb.
Druhé největší slané jezero na světě

JAKÁ JE JEJICH MĚNA?
Měnová jednotka Kazachstánu je Tenge
(mezinárodní označení - KZT, interně T).
Nominální hodnoty platných
bankovek: 500 tisíc, 200 tisíc, 10 tisíc, 5
tisíc, 2 tisíce a 1 tisíc. Mince: 100, 50, 20,
10, 5 a 1 Tenge.
Čelní strana bankovek různých předností
je totožná, ale má jinou barvu. Na ní je
vyobrazen "Astana – Bajterek", což je
památník postavený na počest založení
nového hlavního města. Dále se na
bankovkách nachází vlajka, erb, kousek
hymny, nominální hodnota, stejně jako
otisk ruky prvního prezidenta Nursultana
Abišuly Nazarbajeva s jeho podpisem.
A jaké je hlavní město země?
Hlavním městem země je Nur-Sultan,
přejmenované
na
počest
prvního
prezidenta
Nursultana
Abiševiče
Nazarbajeva. Je to mladé, ale rychle se
rozvíjející a moderní město plné světlých
vyhlídek, velkých příležitostí a skvělých
nápadů. Za dominantu města je
považována věž Bajterek, která má
představovat topol, na který kouzelný pták
Sumuruk položil své vejce. Na kouli na
vrcholu věže je otisk ruky prezidenta
Nazarbajeva.

CO MÁ KAZACHSTÁN?
Příroda v Kazachstánu je úžasná: bohatá,
rozmanitá a plná kontrastů. Jeden den
cesty po Kazachstánu může obsahovat
dobývání sněžných vrcholů, procházky
jehličnatými lesy, rozjímání starých
kaňonů a putování v labyrintech
vápencových hor.
První jezdci se objevili na území dnešního
Kazachstánu. Zde byli domestikováni
první koně. Roste zde přibližně šest tisíc
druhů rostlin, v jeho prostorách se lze
setkat téměř 500 druhů ptáků, 178 druhů

"Balhash" se nachází v Kazachstánu.
Polovina jeho vody je nekvašená, druhá
polovina slaná. Vědci stále nemohou
pochopit tento fenomén.
200 km východně od města Almaty podél
řeky se nachází kaňon Čaryn dlouhý 154
km.

Jezero Kaindy vzniklo teprve před 100
lety, kdy obrovský sesuv půdy zablokoval
soutěsku. Křišťálově čistá pramenitá voda
postupně naplnila tuto nádrž a zaplavila
zde rostoucí jehličnatý les. Větve se
překvapivě zachovaly, ale jen pod vodou.
Kmeny tyčící se nad hladinou jsou zcela
holé a osaměle trčí dodnes. Lidově se jim
říká strážci.

9

Nejsevernějším útočištěm růžových
plameňáků je Korgalžinská rezervace.
Populace příchozích dosahuje 35 tisíc.
Rezervace je zapsána na seznamu
UNESCO. Zvláště krásné jsou zdejší
výhledy, když je v dubnu povrch jezera
potažen kobercem z tulipánů, který je
uveden v Červené knize Kazachstánu.

výšce 1691 m nad mořem. V současné
době je Medeo nejvýše položeným
komplexem na světě pro zimní sporty s
největší plochou umělého ledového pole
10,5 tisíce m2. Nachází se zde nejčistší
horská voda, která se využívá k zalití ledu.
Za celou dobu zde bylo naměřeno 170
světových rekordů.

nejvyšší televizní věží na světě je "KokTobe" nacházející se v Kazachstánu. Je to
jedna z nejodolnějších staveb. A také v
Kazachstánu je nejvyšší komín zapsaný v
Guinnessově knize rekordů.

Pokusila jsem se vás krátce seznámit se
svou rodnou zemí - Kazachstánem! Jak
říkají turisté: „Kazachstán je velká a
rozmanitá země s různými přírodními
zázraky a smíšenou populací. Přitom se
vyznačuje srdečností, pohostinností,
láskou ke zvykům a svátkům“

Největší vysokohorské kluziště na světě
"Medeo" se nachází v Kazachstánu ve

Zdroje obrázků:
https://almaty-travel.kz/cms/uploads/file_1506489522_473089513.jpg
https://www.meme-arsenal.com/memes/ff3d3e2651e925e73dfd43af9895a44c.jpg
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NEJSLAVNĚJŠÍ ANGLICKÁ LEGENDA
LEGENDA O KRÁLI ARTUŠOVI

Je zajímavé, že král, jenž se stal ideálem ctností,
byl počat za okolností, které velmi připomínají
jmenuji se Zuzana Veselá a budu znásilnění. Král Uther Pendragon se zamiloval do ženy
přispívat do rubriky Nejslavnější Igraine, která byla manželkou vévody Gorloise
anglická legenda-Legenda o králi z Cronwallu. Poznal ji na slavnosti na svém hradu.
Artušovi. Proč psát o někom, kdo Gorlois postřehl králův zájem a svou manželku z jeho
možná nikdy ani nežil, a pokud ano, hradu odvezl. Uther žádal, aby se vrátili, Gorlois však
tak to byl úplně někdo jiný, než nám neuposlechl. Proto mu král Uther vyhlásil válku. Gorlois
zobrazují legendy? Protože legendy o schoval Igraine na nedobytném hradu Tintagel. Uther
králi Artušovi už staletí inspirují požádal o pomoc kouzelníka Merlina. Ten změnil
nejrůznější
umělce a spousta královu podobu, aby vypadal úplně jako Gorloise.
archeologů i historiků se snaží přijít na Merlin změnil i podobu králových rytířů. Uther díky
Merlinovi strávil noc s Igraine a nepoznán odjel.
to, zda existoval, či nikoli. Kdo vlastně
Čaroděj žádal na oplátku za svou pomoc, aby mu dal
byl člověk, který vzbuzuje takový
král Uther na výchovu chlapce, který bude té noci počat.
zájem i po tolika staletích?
Uther zabil Gorloise a přinutil Igraine, aby si ho vzala.
Dodržel svůj slib a poté, co se chlapec Artuš narodil, odevzdal Uther svého syna Merlinovi. Poté
co se Uther oženil s Igraine, poslal její dceru Morganu z 1. manželství do kláštera. Právě zde se
čarodějka Morgana, které se také přezdívalo Morgana Le Fay, se měla podle jedné verze legendy
učit čarovat. Podle jiné verze měl být jejím učitelem a milencem čaroděj Merlin.
Král Uther ani královna Igraine svého syna nikdy znovu neviděli. Merlin Artuše svěřil do péče
sira Ectora z Divokého lesa a jeho ženy. Ti vychovali chlapce spolu se svým synem Kaynem.
Artuš vyrostl mimo dosah intrik královského dvora. Nic o svém původu nevěděl.
Když Artuš dosáhl patnácti let, Uther zemřel bez uznaného nástupce. Království pustošila
občanská válka. Aby ukončil občanskou válku, svolal čaroděj o Vánocích všechny rytíře do
Londýna na turnaj. Řekl, že kdo dokáže meč vytáhnout z kamene, stane se novým králem. Každý
rytíř se o to pokusil, ale nikdo to nedokázal.
Na turnaj se přijel podívat i sir Ector se svým synem Kaynem a schovancem Artušem. Kayn
se chtěl zúčastnit klání, avšak zapomněl si doma meč. Když šel Artuš Kaynovi domů pro meč,
všiml si meče zaraženém v kameni. Bez námahy meč vytáhl a přinesl ho Kaynovi. Kayn se
podivil a všichni se vrátili ke kameni. Na žádost sira Ectora vrazil Artuš meč zpátky do kamene.
Ostatní se ho pokoušeli znovu vytáhnout. To se nikomu nepodařilo, až na Artuše. Následoval
příchod Merlina, který všem prozradil tajemství Artušova původu. Všem nezbylo nic jiného než
mladého Artuše přijmout za svého krále.
Artuš se ujal vlády po svém otci. Nechal postavit krásný hrad Kamelot, který se stal stálým
sídlem Artušova dvora. Pod svou vládu sjednotil Anglii, Skotsko a Wales. S pomocí
Merlinových kouzel a rad vybojoval mnoho bitev a porazil velké množství nepřátel. Bojoval
s mečem, který vytáhl z kamene. Největší bitvu vybojoval proti Sasům na Mons Badonicus. Tím
na dlouho odrazil saské útoky a zabezpečil své zemi mír, který nepoznala celá staletí.
Zdravím,
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Meč vytažený z kamene se Artušovi při jednom souboji zlomil. Merlin ho poté zavedl
k jezeru, uprostřed něhož čněla paže držící překrásnou zbraň. Artuš jí ihned zatoužil vlastnit.
Náhle se zjevila krásná dívka. Stála před ním Dáma z jezera, majitelka toho překrásného meče.
Král jí požádal o překrásný meč a ona mu ho darovala. Ten překrásný meč se jmenoval
Excalibur a Artuš s ním bojoval
po zbytek svého života.
Jednoho večera přišla na Kamelot krásná
žena a požádala, aby zde mohla přespat. Artuš
se záhadnou krasavicí strávil noc. Příští den
ráno tato krasavice zmizela jako pára nad
hrncem. Později a Morgana zplodili syna
Mordreda. O Mordredovi léta nikdo nic
nevědel.
Artuš zjistil, že tou záhadnou kráskou
byla jeho polorodá sestra Morgana Le Fay.
Této noci spolu Artuš a Morgana zplodili syna
Mordreda. O Mordredovi léta nikdo nic
nevědel.
I přesto, že se Artuš těšil velkému obdivu
mnoha žen i dívek, zůstával stejně jako jeho
otec Uther dlouhou dobu svobodný. Mnoho rytířů naléhalo na krále, aby se oženil a zplodil
co nejdříve mužského dědice.
Artuš se zamiloval a oženil s krásnou a vzdělanou Guineverou, dcerou krále
Leodengrase. Čaroděj Merlin Artuše varoval, že ho manželka jednoho dne podvede s jedním
z jeho rytířů. Zamilovaný Artuš na jeho rady nedbal. Otec nevěsty věnoval novomanželům
jako svatební dar Kulatý stůl.
Tento Kulatý stůl původně Merlin vyrobil pro Artušova otce Uthera, který tento Kulatý
stůl daroval Leodengrasovi. Kulatý stůl převezli na Artušův hrad Kamelot. Kolem Kulatého
stolu mohlo sedět 150 rytířů. Všichni si u tohoto stolu byli rovni, poněvadž nikdo z nich, ani
sám král Artuš neseděl výše než ostatní. Merlin sezval nejlepší rytíře z celého království a
když usedli na svá místa u stolu, jméno každého rytíře napsané zlatým písmem se zjevilo
nad židlí, na kterou usedl. Kulatý stůl se stal symbolem dvora krále Artuše. Od něj
rozhodoval veškeré státní záležitosti. Z Kamelotu a od Kulatého stolu vyjížděli Artušovi
rytíři kulatého stolu na své dobrodružné výpravy. Jednou za rok se všichni rytíři společně
sešli a vyprávěli ostatním o svých hrdinských skutcích. O Artušových rytířích a jejich činech
se budete moci dočíst v dalším čísle.

časopis Historie 100+1
http://psplejady.sweb.cz/legenda.html
https://www.veverusak.cz/cz/clanky/legenda-o-krali-artusovi
https://www.stoplusjednicka.cz/lasky-rytiru-kulateho-stolu-kdo-byl-verny-kdo-za-zady-podvadel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_arthur.jpg
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SEVERSKÁ MYTOLOGIE
ÚVOD DO SEVERSKÉ MYTOLOGIE ANEB CO TO VLASTNĚ JE
Severská mytologie je souhrn bájí, pověstí,
legend o bozích, hrdinech, vzniku světa a jeho zániku.
Byla vyznávána především od germánských kmenů na
Skandinávském poloostrově a jeho okolí.
Tyto báje byly popsány v knize Starší a Mladší
Edda, která vznikla přibližně ve 12. století.
Podle legend existuje devět světů: Ásgard, svět
bohů Ásů, na kterém vládne Ódin. Midgard, svět lidí.
Helheim, říše mrtvých. Jötunheim, svět mrazivých
obrů. Alfheim, říše světla a domov světlých álfů.
Kristýna Čelišová Múspellheim, ohnivá říše. Nilfheim, říše chladu.
Svartálfheim (Nidavellir), podzemní říše trpaslíků.
Vanaheim, svět bohů Vanů.
Všemi devíti světy prorůstá Yggdrasil neboli strom světa. Jedná se o vždyzelený jasan,
jehož vrchní větvě dosahují až ke střechám Valhally, to je pevnost, kam za doprovodu Valkýr
(překrásné panny bojovnice, které shromažďují duše statečných mrtvých) přicházejí padlí
bojovníci „einherjové“.
Na nejvyšších větvích stromu sedí obrovský orel Vidorfnir, který vše pozoruje a mezi
očima má usazeného sokola. V koruně žije veverka Ratatosk, která nosí zprávy, ale také
rozdmýchává hádky a nepřátelství mezi orlem a drakem Nídhöggem. Také se na mohutných
větvích stromu světa pasou čtyři jeleni a požírají jeho kůru a listí. U kořenů se hemží nespočet
hadů.
Bohové na strom světa nevstupují. Cestují mezi světy za pomoci duhového mostu
Bifröstu.
Mezi dva hlavní rody bohů patří Vanové a Ásové.
Hlavní bohové severské mytologie jsou: Ódin, všeotec, nejstarší ze všech bohů, aby
získal svou moudrost, musel obětovat svoje oko. Vlastní dva havrany, kterým říká Hugin a
Munit, což znamená „Myšlenka“ a „Paměť“. Tito ptáci poletují nad světem a zjišťují, co je
nového, a přinášejí Ódinovi zprávy o všem, co se děje.
Když chodí mezi námi, vypadá jako vysoký muž v plášti
a klobouku.
Thor, Ódinův syn, hromovládce. Má rudý plnovous a je
nejsilnější ze všech bohů. Jeho zbraní je kladivo
Mjöllnir, které je ukováno ze srdce umírající hvězdy.
Jeho ženou je bohyně Sif.
Frey, bůh plodnosti a prosperity. Jeho hlavním atributem
je ztopořený úd.
Loki, syn Laufey, bůh lsti, falše a rybářských sítí. Je
velmi pohledný, umí měnit svoje podoby a pohlaví. S
Ódinem uzavřel pokrevní bratrství. On a jeho děti budou
při ragnaröku (konci bohů) stát na špatné straně.
Během našeho čtyřdílného časopisu
bych vás ráda provedla základy
severské mytologie, popisem bohů,
různými zajímavostmi a jednotlivými
bájemi.
V tomto díle se můžete těšit na
základní informace o severské
mytologii, které využijete i v dalších
dílech.

V dalším díle se můžete těšit na srovnání
severské mytologie s Marvel Universem, bližší popisy
jednotlivých bohů a na příběh: Jak Thor získal kladivo
Mjöllni

Severská mytologie:
Severská mytologie – Neil Gaiman
https://cz.pinterest.com/pin/1477812367825967/
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KNIŽNÍ NOVINKY ŘÍJEN A LISTOPAD
Zde najdete knižní novinky ze všech možných i nemožných koutů české i světové literatury.

TŘI SESTRY
•
•
•
•

Autor: Heather Morris
Série: Tatér z Osvětimi
Žánr: Válečné, historické romány
Datum vydání: 29. 10. 2021

Když byly Cibi, Magda a Livia malé, slíbily svému otci, že si
zůstanou nablízku, ať se stane cokoliv. O několik let později Livii
deportují do Osvětimi – a Cibi se k ní dobrovolně přidá. Jedině
Magda se ještě nějakou dobu skrývá na rodném Slovensku, ale brzy
také skončí ve vyhlazovacím táboře. Tváří v tvář smrti si sestry dají
další slib: pokusí se přežít. A tak začíná jejich strastiplná pouť
zničeným kontinentem, která povede až za novým životem v Izraeli.

15 ROKŮ LÁSKY
•
•
•

Autor: Patrik Hartl
Žánr: Pro ženy, česká literatura
Datum vydání: 26. 10 2021

Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí
nepravděpodobně. Aleš by do svých třiceti dvou let nevěřil, že
jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak.
Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy,
která na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i vola.
Tento román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou
láskou naučil žít.
ŘÍKEJ TOMU, JAK CHCEŠ
•
•
•

Autor: Brigid Kemmerer
Žánr: Světová literatura
Datum vydání: 22. 11. 2021

Můžou dobré úmysly omluvit špatný čin? Contemporary hit od autorky
bestselleru
Dopisy
ztraceným.
Rob býval populárním hráčem lakrosu, ale pak jeho otce chytili při
zpronevěře a teď je z něj vyvrhel. Po tátově nepovedeném pokusu o
sebevraždu se o něj navíc musí Rob s mámou starat. O Maegan si
všichni myslí, že je snaživka, ale i ona má řadu tajemství a problémů.
Když spolu Rob a Maegan během matematického projektu skončí ve
dvojici, nejsou právě nadšení – vždyť toho o sobě navzájem dost
slyšeli. Brzy ale zjistí, že mají víc společného, než kdy tušili.
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MÝTONOŠI
•
Autor: Tracy Deonn
•
Žánr: Young adult literatura
•
Datum vydání: 8. 11. 2021
Magie artušovských legend ožívá v urban fantasy hitu z americké
univerzity!
Šestnáctiletá Bree hledá po smrtelné autonehodě své matky únik
před bolestí. Rezidenční program na Severokarolínské univerzitě
vypadá jako skvělé útočiště – ale jen do chvíle, než se Bree stane
svědkem útoku démona a dozví se o tajném studentském spolku
mýtonošů. Neúspěšný pokus vymazat jí vzpomínky probudí její
vlastní magické schopnosti... a tak se před ní otevírá nový svět, ve
kterém není nic jisté. Dokonce ani to, jestli smrt její matky byla jen
nehoda.
POMALU HOŘÍCÍ OHEŇ
•
•
•

Autor: Paula Hawkins
Žánr: Thriller
Datum vydání: 27. 10. 2021

Nový román autorky Dívky ve vlaku – knihy, která se stala
fenoménem. Když je na říčním člunu v Londýně nalezen brutálně
zavražděný mladík, v centru pozornosti se ocitají tři ženy, které ho
znaly. Laura, temperamentní podivínka, o níž si leckdo myslí, že je
nebezpečná, s Danielem strávila poslední noc před jeho smrtí. Jeho
sousedka Miriam ví, že ačkoli Laura odcházela z místa činu s krví
na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražedkyně – hořká
zkušenost Miriam naučila, co to znamená, ocitnout se v nesprávný
čas na nesprávném místě. A do třetice je tu Carla, teta zavražděného,
která dosud truchlí nad nedávnou smrtí jiného člena rodiny. Nikomu
nevěří – vždyť i dobří lidé mohou být schopni strašlivých činů. Tři ženy, které nemají společného
nic kromě zášti, kterou k zavražděnému cítily… Jak dlouho mohou doutnat křivdy a stará
tajemství, než se rozhoří v divoký plamen?

https://www.databazeknih.cz/knihy/tater-z-osvetimi-tetovac-z-auschwitzu-tri-sestry-479162
https://www.databazeknih.cz/knihy/15-roku-lasky-481656
https://www.databazeknih.cz/knihy/rikej-tomu-jak-chces-481869
https://www.databazeknih.cz/knihy/mytonosi-478165
https://www.databazeknih.cz/knihy/pomalu-horici-ohen-472744
https://historyofvikings.com/wp-content/uploads/2019/02/mjolnir-hammer-780x439.jpg
https://www.knihydobrovsky.cz/thumbs/book-detail/mod_eshop/produkty/363829039/0365023-20.jpg
https://cdn.knihcentrum.cz/99356992_mytonosi.jpg
https://cdn.albatrosmedia.cz/Images/Product/77666930/?ts=637672505760370000
https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BE/ct8BgzK.jpeg
https://static.booktook.cz/files/photos/n/3/3d152f995d6c45956a5abab97e4221917f60aaf2.jpg
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HISTORIE
Historie, velmi složitá a poněkud
krvavá záležitost, nám skrze práci
archeologů ukazuje různé zvyky a
tradice našich předků. Některé
poněkud, řekněme nepříjemnější
než ostatní.

Při rekonstrukci Břeclavského zámku objevili v
pozůstatcích staršího hradu i pozůstatky starší hradby z
doby kolem 1050,
jak můžeme vyčíst z historických pramenů a dalších
nálezů.
JAKÝCH DALŠÍCH NÁLEZŮ?

Dřívější opevnění postavené hlavně ze dřeva
stálo na kamenné konstrukci, která samotná stála na
kamenných základech, při jejich odkrývání bylo nalezeno mnoho věcí, keramických střepů,
bronzových ozdob a něco dalšího.
Tři kostry, položené o sebe na kovovém předmětu, později identifikovaného jako meč typu
Ulfberth, meč typický pro severní Evropu v raném středověku.
Kosti se staly součástí základu budovy. Smíchané skrze věky mezi sebou a i se samotným
kamenem. Hrad několikrát vyhořel a žár za sebou zanechal svoji stopu, ale i přesto se z podivné
pozice rukou a chodidel dá vyčíst, že byli svázáni. Dle lebky a pozůstatku pánve se jednalo o
muže.
Jaroslav Zetek a Dalibor Svoboda

TAK CO SE TADY STALO?
Jeden meč a tři kostry položené v základech hradiska.
Někteří možná spekulují nad vraždou, po jejíž vykonání vrah schoval svoji zbraň a těla, tam kde
nebudou odhalena, ale dle archeologů šlo o trošku něco jiného.
I přesto, že křesťanství bylo obecně přijímáno, mnoho pohanských zvyků přetrvalo. Jeden
z nich tradice obětí pro základ domu. Existovala víra, že stavby ruší místní duchy, které musí být
usmířeny obětí – v tomto případě šlo o lidskou oběť. Ta měla zaručit dobré štěstí a sílu
obyvatelům domu. V této době bylo otroctví běžnou záležitostí, je zcela možné že místní pán
zakoupil otroky, či získal zajatce jiným způsobem. Ti byli poté rituálně zabiti a jejich ostatky
uloženy do hradeb hradu, kde čekaly staletí, než byly opět odkryty a poskytly svědectví o
minulosti.
A další ukázka archeologických snažení je případ v městě Halberstadtm v Německu.
Místní legenda mluví o prokletém kopci, kde straší duchové, kterým nebylo necháno spočinuto,
a zemřeli nepokřtění. Přivázaní k tomuto světu, neschopní odejít a připoutání k místu své smrti,
jsou prý hrozbou pro počestné poutníky. Je na této povídačce něco pravdy? Legenda a předchozí
zajímavé nálezy z doby neolitu v
místní oblasti nakonec zaujala tým
archeologů k otevření vykopávek. A
netrvalo dlouho a něco opravdu
našli.
Byly to pozůstatky sídliště.
Zbytky dvou obranných valů a
zákopů, obrysy domů a stavení.
A masový hrob.
Devět koster, hození do
daného zákopu. Všechno buď starci,
nebo děti. Těla na sobě nesou
základní známky vytavení zvířatům

https://cdn.historia.ro/img/articles/2020/05/04/Moravia-02.jpg?v=1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04773-w
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po nějakou dobu, ale jsou překvapivě dobře zachovalá. Lebky jsou rozlámané na horní
části (cranium)
TAK CO SE STALO?
Sídliště neneslo stopy vypálení, archeologové nenašli žádnou vrstvu popela, poukazující
na takovouto událost. Ale dle jejich nálezů život na tomto místě po této události, nebo krátce po
ní, zmizel. Nikdo tu dále nežil.
Ve světle těchto nálezů bylo navrženo několik teorií. První z nich byl přepad.
Vesnice byla opevněna, což ukazuje očekávání násilí v jejich okolí - lidé neznající válku nestavějí
hradby. Je možné že toto sídliště bylo přepadeno a obyvatelé, kteří nebyli určení pro zajetí, byli
popraveni ranou tupým předmětem do hlavy. Zbytek byl odvlečen. Těla naházená do příkopu
však byla objevena později a zaházena, zabraňující dalšímu přístupu divokých zvířat k tělům.
Lidé, kteří našli tuto hrozivou scénu, museli poté rozšířit legendu o prokletém kopci v
Halberstadt, která jak šel čas a kultura se obrátila na křesťanství, se změnila, aby šla s časem, ale
pořád si zachovala svůj díl pravdy, který byl o ta mnoha staletí později odhalen.

https://cdn.historia.ro/img/articles/2020/05/04/Moravia-02.jpg?v=1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04773-w
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ MUSÍTE VIDĚT
Vítáme vás u kulturní rubriky, která je
zaměřená na divadlo a film.
Obě se zajímáme o vizuální umění už
odmalička, a tak pro nás téma bylo hned
jasné.
Já jsem už od dětství chodila s tátou do
menších kin, například do Aera nebo
Světozoru, na staré francouzské komedie.
Ty mě jednoduše okouzlily a já jsem
věděla, že se chci filmu věnovat
naplno. Chození do kin mi zůstalo dodnes
a alespoň jednou za týden na něco zajdu.
Anežka má zase herecké kořeny, a proto
byla odjakživa vedena k divadlu. Ráda
navštěvuje alternativní divadla, kterými
jsou X 10 či Disk. V budoucnu by chtěla
studovat divadelní produkci na DAMU.

Ve svém volném čase ráda navštěvuji kulturní
akce a jednou z nich jsou právě divadla. Proto bych
vás ráda navnadila a inspirovala k návštěvě některého
z nich. V tomto článku se vám pokusím přiblížit, jaká
divadelní představení jsem v poslední době viděla a
zaujala mě. K tomu se dozvíte i stručné informace o
divadle a o všem, co by vás mohlo zajímat v
souvislosti s tím.
Jako první jsem navštívila Divadlo Disk, které
sídlí na DAMU (Divadelní fakulta Akademie
múzických umění) na Praze 1. Vzniklo v roce 1945.
Jedná se o divadlo s jedním stálým souborem, který
tvoří studenti absolventského ročníku katedry
činoherního divadla. Na chodu divadla se podílí
především žáci z ostatních studijních oborů, kterými
jsou například produkce, scénografie či dramaturgie.

Doufáme, že to pro vás bude příjemné
čtení, kterým se budete inspirovat.
Zdraví Anež a Sofi

CENY
•
•
•
•

základní vstupné: 160 Kč
zlevněné vstupné: 100 Kč (studenti a
senioři)
studenti a pedagogové AMU nebo
studenti divadelních oborů: 20 Kč
studenti DAMU: vstupné dobrovolné

INSTALACE IZOLACE-INSCENACE
•
•
•

délka inscenace: 70 minut
Představení není vhodné pro diváky mladší 15 let.
Inscenace vzniká improvizací herců v téměř prázdném prostoru.

Devět mladých lidí se potkává v uzavřeném prostoru a díky jejich rozhovorům, jim postupně
dochází, jaká jejich generace opravdu je. Generace bez odkazu a názoru…
Každý z nich má úplně odlišný pohled na svět a najednou se ocitají v situaci, kdy neví, jak se
chovat a co si myslet.
Tato inscenace byla originální a skvěle zpracovaná. Ocenila bych kostýmy a herecké
výkony všech z absolventského ročníku činohry. Z velké části představení jsem se smála nebo
přemýšlela nad myšlenkou a odkazem právě pro generaci, kterou jsem já sama součástí.
Byla by škoda to nevidět, tak mazejte do divadla!
Anežka Sieberová

https://www.divadlodisk.cz/repertoar/instalace-izolace-86
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FILM, KTERÝ MUSÍTE VIDĚT
Film Růžoví plameňáci je rozhodně pro silné žaludky. Nevím, zda to nazvat komedií,
protože tak to možná pojmenuje jen někdo, koho něco jen tak nerozhází. Pro obyčejné
smrtelníky je to spíše odpad a hnus. Nicméně snímek Johna Waterse nám ukazuje život Babs
Johnsové AKA Divine, což je transvestita, který drží titul NEJOPLZLEJŠÍ ŽÍJÍCÍ OSOBY V
BALTIMORU. Bydlí společně se svým synem, matkou a přítelkyní v maringotce na předměstí.
Divine se svojí pověstí pyšní, ale ne všichni to vidí stejně. Například manželé Marbelovi, kteří
se živý prodejem bělošských dětí lesbickým párům, by tento titul chtěli také získat. Jak už jsem
psala na začátku, film je jen pro silné osoby a oslní jen ty pravé cinefily, právě ti totiž dokáží
ocenit takto skrytě kvalitní film, na rozdíl od filmových ignorantů, kteří hází film do béčkových
či dokonce zetkových kategorií.
A jestli cítíte, že je tento film přesně pro vás, počítejte s tím, že v díle uvidíte násilí,
sexuální zneužívání, týrání zvířat nebo dokonce prvky fekalismu. Já však věřím, že právě vy
jako filmoví „FAJNŠMEKŘI“ si film vychutnáte do posledního políčka. Něco málo o
samotném vzniku filmu – tento nevídaný kousek se stal jedním z prvních filmů, které směly být
jen na nočním promítání.
Snímek vznikl v USA v roce 1972 za pouhých 10 tisíc dolarů a tvůrcům, což byl vlastně
jen John Waters, který napsal scénář, byl režisérem a ujal se i práce kameramana a střihače,
vydělal neuvěřitelných 7 milionů dolarů. Měl dokonce vzniknout i druhý díl, ale bohužel zemřel
herec ztvárňující Divine, který byl pro film klíčový.
Napsala Sofie Anna Pravcová

https://www.divadlodisk.cz/repertoar/instalace-izolace-86
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SPORTY, O JEJICHŽ EXISTENCI JSTE ZŘEJMĚ NEMĚLI TUŠENÍ
Milí čtenáři,

PODVODNÍ HOKEJ

jak už z názvu vypovídá, ráda bych Vám
v této
rubrice
v každém
čísle
představila jeden či dva sporty, které
jsou dle mého názoru málo známé, ale
přesto dost zajímavé na to, aby se o
nich dozvědělo více lidí. Doufám, že i
když zrovna nejste milovníkem sportu,
tak Vás tato rubrika bude bavit a
dozvíte se něco nového.

Ve zkratce se jedná o celosvětově hraný
kolektivní nekontaktní sport, který se hraje v bazénu v
hloubce minimálně 2 metrů. Výhodou podvodního
hokeje je to, že zde nezáleží na věku, pohlaví ani
velikosti hráče.

TROCHA HISTORIE

Podvodní hokej byl vynalezen v roce 1954 ve
Velké Británii manželským párem Alanem a Silvií
Blakeovými a několika jejich přáteli. Všichni byli členy
potápěčského klubu a velmi aktivně se potápěli.
Každopádně jednou v zimě netušili, co budou dělat, když
se nedá potápět v moři (tehdy totiž ještě neexistovaly
potápěčské neopreny). Alana napadlo, že by mohli zkusit
Riana Řepová vymyslet nějaký nový sport, který by je dokázal udržet
v kondici i přes zimu. A tak tedy přišel s nápadem. Osm
hráčů v týmu, olovněné kruhové závaží a pálku na posouvání olověného disku po dně bazénu.
Nejprve si však nebyli jistí, zda to všechno vůbec může fungovat, a proto se rozhodli to zkusit.
Zpočátku tuto hru využívali potápěči pouze jako doplňkový trénink, postupně to však přerostlo
v nezávislý sport. Od 90. let se podvodní hokej hraje i u nás, největšími průkopníky jsou zajisté
České Budějovice. V angličtině se tomuto sportu říká Octopush, což vzniklo z toho důvodu, neboť
každý tým měl původně osm hráčů – „octo-push“ neboli „osm tlačících“.
Mezi nejvyšší soutěže patří mistrovství světa konající se od roku 1980 a mistrovství Evropy
pořádané od roku 1985. Samo sebou se konají i další mezinárodní soutěže v Evropě.
V prvním čísle si povíme něco o
podvodním hokeji. Ano, nejenže
existuje lední a pozemní hokej, ale
dokonce i podvodní. A přestože jste o
něm nejspíše nikdy neslyšeli, má delší
historii, než se zdá.

A JAK ŽE SE VLASTNĚ HRAJE?
Proti sobě stojí dvě družstva, jež jsou složená z deseti hráčů – 6 jich hraje a 4 náhradníci,
kteří se střídají během hry. Cílem hry je dostat olověný puk potažený pryží (aby lépe klouzal a
neničil dno bazénu) vážící až 1,5 kg do branky protihráče. Puku se hráči smí dotknout pouze
hokejkami, které jsou však
oproti normálním hokejkám o
mnoho menší, měří pouhých 30
cm.
Hrací plocha je dlouhá 20-25 m,
široká 12-15 m a branky,
umístěny na dně bazénu na
středu protilehlých konců, mají
3 m na šířku. Hloubka bazénu
musí mít minimálně 2 m, z toho
důvodu, aby hráči nedosáhli na
dno. Hrací doba je 2 x 15 minut
s jednou 3minutovou přestávkou.
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Dodržování pravidel kontrolují 3 rozhodčí – hlavní, stojící na boku bazénu a 2 vedlejší ve
vodě. Každý hráč je kromě hokejky vybaven rukavicemi chráněnými silikonem, maskou,
šnorchlem, ploutvemi a čepičkou.
Možná se to zprvu nezdá, ale je velmi důležité umět pracovat s dechem, neboť hráči
nemají potápěčské bomby – jede se na nádechy. Nejdůležitější je rozhodně týmová
spolupráce, protože orientace pod vodou je o dost ztížená. Co se týče tréninků, tak ty zahrnují
nejen plavání, ale i kupříkladu dovednosti s pukem a zajisté dechová cvičení.
Tak co, chtěli byste tento netradiční sport někdy vyzkoušet?
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STAVBA NOVÉ FILHARMONIE
Praha schválila návrh o stavbě nové budovy filharmonie
a v květnu roku 2021 začaly přípravy. Výstavba budovy
zajímali jste se někdy o to, co se děje v filharmonie se bude konat v pražských Holešovicích u
hudebním životě v Čechách a v stanice metra Vltavská. Dokončení stavby se plánuje na
zahraničí? Jaké můžete očekávat rok 2032, pokud vše půjde hladce. Finanční náklady se
festivaly a akce? Pokusím se vás odhadují na 6,1 miliard korun. Část zaplatí stát a zbytek
informovat o všech novinkách. soukromí investoři. Filharmonie by měla mít tři sály.
Doufám, že mé články budou alespoň Jeden sál bude koncertní, určený až pro 1800 diváků. Náš
doposud největší koncertní sál, který stojí v pražském
něčím zajímavé.
Rudolfinu, má kapacitu cca 1100 sedadel, což je zhruba
Jana Andrštová o třetinu méně než kapacita sálu v naplánované budově.
Druhý sál bude určen pro komorní hudbu a bude nabízet
místo pro cca 500 posluchačů. Třetí sál bude možné použít na různé akce a koncerty jiných žánrů
s místy pro 700 diváků. V nové budově bude sídlit Česká filharmonie a Symfonický orchestr
hlavního města Prahy FOK. Výstavba má obsahovat 3 fáze-analytickou, projektovou a realizační.
Analytická začala již v roce 2017 a skončila na začátku roku 2021. Teď probíhá fáze projektová,
jejíž dokončení se odhaduje na rok 2025/2026. Budova by měla být velmi dobře architektonicky
zpracovaná. Kvůli její stavbě se bude konat mezinárodní architektonická soutěž. Projektový tým
vede Ing. arch. Martin Krupauer, který má za sebou spoustu profesních zkušeností u nás i ve světě.
Zástupce vedoucího projektového týmu Vltavské filharmonie je Martin Gross, který se podílel i
na stavbě pražské 02 arény a mnohých dalších. Vedoucí projektu Vltavské filharmonie je Monika
Habrová, která se účastnila například na projektu koncepce rozvoji Výstaviště Praha.
Vážení čtenáři,

https://img.cncenter.cz/foto/filharmonie-vltavskapraha/Zml0LWluLzEwNTF4NjIxL2ZpbHRlcnM6cXVhbGl0eSg4NSkvaW1n/6503142.jpg?v=0&st=57o5bLUpj0EfHvmBzUDdjFHMLU8bQQD52B8gXv
NiT48&ts=1600812000&e=0
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DESKOVÉ HRY
V prvním díle Omnis si představíme hru
Teraformace Marsu.
Teraformace Marsu je strategická desková
hra, ve které hrajete za korporace a snažíte s ostatními
hráči zúrodnit Mars natolik, aby na něm byl mohlo
usídlit lidstvo a vy jste dostat co nejvíc dotací. Nato, že hráči sice mají společný cíl, který musí
splnit, než jim vyprší časový limit, tak si docela často škodí, takže hra je lehce konfliktní.
Abyste vyhráli, tak musíte získat co největší Teraformační rating (TR), ten získáte
zavodňováním, navyšováním tepla a kyslíku nebo hraním a používáním určitých karet. Tyto
akce můžete provádět za megakredity, železo, titan, rostliny, energii a teplo.
Např.: Za 8 jednotek tepla můžete zvýšit teplotu, za 8 jednotek rostlin můžete vysadit
les, titan a ocel můžete využít k zaplacení specifických karet, energie se většinou používá při
používání různých karet a megakredity fungují jako univerzální platidlo.
Veškeré akce ve hře provádíte hraním karet, jejich používáním, hraním standartních
projektů, anebo používáním schopností korporací či oteplováním.
Ve hře jsou tři druhy karet červené: které zahrajete a dostanete z nich suroviny, jejich
produkce nebo další věci a dáte je do osobního odhazovacího balíčku, zelené: které fungují jako
červené akorát si je necháte vyložené, jelikož některé karty můžete zahrát, jen když jste zahráli
dostatek karet s určitými symboly a nakonec modré: které po zahrání můžete využívat, nebo
mají pasivní efekt.
Hra končí, když je kapacita tepla a kyslíku naplněna a je položeno 9 destiček oceánu.
Poté se sečte vaše TR, které jste získaly v průběhu hry spolu s TR za soutěže, tituly, lesy, města
a různých karet. A ten, kdo má největší TR na konci, tak je nejúspěšnější korporace.
Ahoj, já jsem David, mám rád
fantasy, Sci-fi, čtení, historii, hry jak
počítačové, tak deskové a mezi nimi
hlavně D&D a Undertale.

POZITIVA:
+ Kvalita (Všechno od kartiček a tokenů až po kostičky symbolizující zdroje je velice
kvalitně uděláno, ale za delší čas se z kostiček zdrojů začne stírat barva, takže všechny
začínají být stříbrné.)
+ Promyšlenost (Teraformace Marsu je neskutečně promyšlená a složitá hra.)
+ Grafika (Každá karta má nádhernou ilustraci a herní mapa je nakreslená a rozvržená, že
vypadá jako opravdový Mars.)

NEGATIVA:
− Složitost (Teraformace Marsu je hodně
složitá, jelikož obsahuje hodně karet,
zdrojů, efektů atd. Takže hráči, kteří se
učí pravidla pomalu, nebo nemají rádi
strategii, si ji spíš neužijí)
− Délka (Hra trvá kolem hodiny až dvou,
samozřejmě záleží, kolik lidí a jak
rychlých hraje.)
− Cena (jenom základní hra bez rozšíření
stojí kolem 1000 Kč.)
HODNOCENÍ: 8/10

http://www.deskovehry.com/recenze-mars-teraformace-druha-kolebka-civilizace/
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HERNÍ TRILOGIE
ZAKLÍNAČ
První pokus o videoherní ztvárnění postavy
Geralta z Rivie proběhl už v roce 1997, kdy studio
ve své rubrice bych Vám rád přiblížil
Metropolis Software vytvořilo prototyp akční adventury
téma videoher. Konkrétně známých i
z pohledu třetí osoby s otevřeným světem a lehkými
méně známých trilogií. Mnohým z Vás
RPG (hra na hrdiny) prvky. Pro tehdejší dobu bylo ale
toto téma určitě není cizí. Většina z
toto zpracování až příliš složité a hra nebyla dokončena.
těchto her se navíc tvořila podle
Nicméně poté byl samotný Metropolis Software
knižních předloh, takže s knižní
odkoupen firmou CD Projekt RED, zkušenějším týmem
kulturou úzce souvisí. V prvním čísle
vývojářů, kteří dali těmto hrám podobu, v jaké jsou
bych se rád zaměřil na trilogii podle
dodnes. Byť šlo ze začátku o relativně malý tým, jejich
slavné ságy polského spisovatele
studio se postupně rozrostlo a s tím se časem zlepšovali
Andrzeje Sapkowskéhoy, Zaklínač (v
i jednotlivé díly této trilogie.
originále: Wiedźmin). Přeji příjemné
Samotné hry vycházejí z prvků ostatních RPG
čtení.
jako například plnění nejrůznějších úkolů, postupné
Jan Kubal vylepšování postavy a volný pohyb v otevřeném světě.
Soubojový systém a alchymie jsou zde podstatnou
složkou. Souboj funguje na principu mířeného nebo náhodného setkání s protivníkem, přičemž
správnou kombinací načasování a stisknutí tlačítka kurzoru hráč zaútočí libovolně ve třech
různých postojích. Tento systém byl v následujícím druhém a třetím díle pozměněn. Co se týče
alchymie může hráč, podobně jako Geralt v knihách, míchat a vytvářet nejrůznější elixíry, které
mu například regenerují zdraví nebo umožňují vidět ve tmě apod. Dále pak hra obsahuje
rozhodovací systém. Hráč je takhle nucen více promýšlet každé rozhodnutí a jeho následky.
Příběh je inspirován knihami a odehrává se tedy ve středověkém fantasy světě, nicméně
nejedná se o přímé rozšíření a navazuje na ně jen volně. Geraltova motivace je získání zpět
ztracené paměti a dopadení zlodějů, kteří cech zaklínačů připravili o jeho tajemství. Je rozdělen
do pěti dějství, které se každé odehrává v nové oblasti a s novou sadou úkolů.
Vážené čtenářky a čtenáři,

ZAKLÍNAČ 2: VRAHOVÉ KRÁLŮ vyšel v roce
2011. Jak jsem již zmínil dříve, vývojáři značně
pozměnili soubojový systém, mimo jiné také vylepšili
celou vizuální stránku hry a rozhodnutí hráče mají
ještě větší dopad pro budoucí části. Klíčové vlastnosti
jako temný příběh, propracované charaktery,
alchymie, u které se zvýšila nutnost strategického
užívání, či atmosféra z knih pak zůstaly zachovány.
Příběh navazuje na události předchozího dílu
hry. Geralt se stal v podstatě osobním bodyguardem
krále Foltesta, kterého se snaží zneškodnit jiný
zaklínač Letho. Ten si nechává vyplácet odměnu za
hlavy panovníků místo nestvůr. Druhý díl působí
celkově daleko svižnějším a akčnějším dojmem.
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ZAKLÍNAČ 3: DIVOKÝ HON 2015. Třetí díl má daleko více příběhově společného s knižní
předlohou. Geralt tady pátrá po své adoptivní dceři Ciri a také čelí temnému průvodu přízraků
známému jako Divoký hon.
Hratelnost se oproti předchozím dvěma dílům daleko víc soustředí na definici Geralta jako
nájemného lovce monster. Zpracovává tak odlišně vedlejší úkoly. Tento koncept je bližší
povídkové sbírce předlohy. Nechybí zde ani Geraltův oř, Klepna.
Hra také obsahuje dva přídavky: Srdce z kamene a O víně a krvi, které ještě více
obohatily tamější svět o pro čtenáře známé lokace a postavy.
Vývojářům se povedlo skvěle vystihnout atmosféru knih. Ať už po stránce hratelnosti
nebo té audiovizuální. Všechny tři hry navíc vznikly v několika různých, více či méně
upravených edicích. Byly oceněny řadou cen a po celém světě vydělaly přes stovky milionů
dolarů.
Za mě osobně se jedná o jednu z nejlepších herních trilogií vůbec

https://image.api.playstation.com/vulcan/img/rnd/202009/2913/TQKAd8U6hnIFQIIcz6qnFh8C.png
https://nbase.cz/wp-content/uploads/2019/10/zakl%C3%ADna%C4%8D-3-cover-small.jpg
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RECENZE KNIHOVNY
Vybrala jsem si rubriku recenze knihovny,
protože mám knihovny ráda a jednou bych
v knihovně chtěla pracovat. První knihovna,
kterou jsem nějakou dobu navštěvovala, byla
v obci, ve které bydlím. Později jsem
navštěvovala knihovnu v Kosmonosech a
v současné době si knihy půjčuji v Bakově nad
Jizerou. Tam se mi líbí nejvíc.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BAKOV NAD JIZEROU

V této knihovně jsem byla první dva roky
střední školy na praxi. Moc se mi tam líbilo a byla
jsem tam velice spokojená. Knihovna je propojena
s muzeem a pravidelně se v ní pořádají různé
besedy a přednášky pro žáky základní školy
v Bakově nad Jizerou. Také se zde pořádají
literární a knihovnické akce pro žáky místní školy.
Výpůjční doba knihovny je, dle mého
Eliška Bišická
názoru, dostačující. Pondělky, středy a pátky jsou
určeny veřejnosti pro zapůjčování knih, v úterý a
ve čtvrtek se zde pořádají besedy a přednášky pro děti. Jsou vždy skvěle promyšlené a děti moc
baví.
Knihovna je opravdu veliká, přehledná a úhledná. Není vůbec složité, aby si v ní čtenář
našel knihu, kterou právě hledá. V případě, že ji nenajde, pak není vůbec žádný problém, zeptat se
ochotné knihovnice, která ráda pomůže a poradí. Mohu knihovnu jedině doporučit. V knihovně je
možná rezervace knih po telefonické, popřípadě písemné domluvě formou e-mailu. Nachází se
v ní hrací koutky pro malé, ale i větší děti.
Knihovna poskytuje knihovnické, informační a kopírovací služby. K dispozici je připojení
k internetu a on-line katalog knih. Je zde možnost přihlášení do počítače k vyřízení něčeho
důležitého, či možnost tisku dokumentů. Toto využívají hlavně starší lidé, kteří nemají doma
počítač.
Řekla bych, že nemám knihovně, co vytknout. Možná jenom to, že není vstup do knihovny
viditelně označený, je tam hodně postranních dveří pro ostatní pracovníky knihovny, jako
například inventarizace, a pár
lidí se mě už ptalo, kde
knihovnu
najdou.
Naproti
knihovně je kostel a městský
úřad. To vše je umístěno na
rozlehlém náměstí, kde se často
konají trhy a další různé akce
organizované místními spolky.
Celkově
hodnotím
knihovnu kladně a vřele ji
doporučuji.

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/vyzFoU.jpeg?fl=res,600,,1,ffffff
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RUČNÍ PRÁCE
HÁČKOVÁNÍ
Možná si pamatujete, jak vás babičky jako malé
nutili dělat všemožné uzlíky s pomocí provázku a
kovové tyčky. A možná vás to vůbec nebavilo nebo jste
na tento koníček z dětství dávno úplně zapomněli.
Trend háčkování se však v posledních letech vrací.
Háčkují nejen vaše babičky, ale i mladí lidé, převážně
ženy, které si takto i přivydělávají peníze.
Výrobky z háčkování teď totiž nejsou jen nudné krajky,
Eliška Vaňková
které využijete jako podložku pod vázu a zapomenete,
že jste ji, kdy dělali. Momentálním trendem je
například využívat háčkování pro výrobu slow fashion oblečení, tedy oblečení, které vzniklo
udržitelně a pomalu. Platformu Tiktok v jednu dobu zachvátil trend, kde si mladí lidé háčkovali
kardigan, který měl Harry Styles na svém koncertě. Tímto způsobem se popularita vlastního
háčkovaného oblečení rozrostla a už to nejsou jen kardigany, které jsou háčkovány, ale různé
topy, vesty a svetry. Prostě všechno, co vás napadne.
Oblečení ale není vše, co je oblíbené dělat metodou háčkování. Co osobně dělám i já, je
háčkování plyšáků. Výhoda je úplná volnost při nápadech a návrzích. Fantazii se meze
nekladou a můžete uháčkovat opravdu cokoli, vás napadne. Můžete takhle vytvořit hračky,
které v obchodě nenajdete, a to mnohdy daleko levněji a kvalitněji. A navíc s láskou vlastníma
rukama.
Takže si můžete vytvořit například huňatého červenookého Spidermana s vánoční
čepičkou a nikdo nemůže nic namítat.
Navíc moderní svět nabízí tolik různých druhů vlny. Není to jen obyčejná vlna, kterou známe
od našich babiček, ale můžeme mít plyšovou vlnu nebo huňatou jako srst mazlíčka a spoustu
dalších, abychom naším originálním plyšákům nebo oblečení dodali ještě originálnější materiál.
V tomto čísle si krátce představíme
zapomenutou, leč oblíbenou ruční
práci a to háčkování. Dává nám
neomezené možnosti v moderní a
kreativní tvorbě plyšáků, či můžeme
tuto techniku využít i v rámci výroby
slow fashion oblečení.

Vlastní fotografie (Instagram elis_vankova_)
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EKOLOGIE ZE VŠECH STRAN
VĚŘTE JELENOVI a perte s láskou
Už naše babičky a jejich babičky praly s mýdlem
Jelen. Mnozí z vás si asi říkají, o čem je vlastně řeč, že
jste o tom nikdy neslyšeli. Přečtěte pár řádků a
pochopíte.
Začalo to rokem 1848, kdy byla založena
drogistická firma Jelen v Ústí nad Labem. Za vším stál
Georg Schicht z Liberce. Prostý sedlák, řezník a
uzenář. Řídil se heslem „Nakupuj levné suroviny,
prodávej levně dobré zboží“. Dnes tomu není jinak.
Nešidí zákazníky, protože by pak nebyli ekologičtí.
Dříve byl Jelen neodmyslitelnou součástí
domácností, a to ve všech zemích monarchie i mimo
ni, v dobách Rakousko-Uherska. Reklamy na toto
mýdlo, lidé sledují přes neskutečných 130 let!
Schichtovy závody produkovaly počátkem 20. století
přes 300 milionů kusů ročně! Tradiční kostka mýdla
s jelenem ve skoku se stala po svém vzkříšení v roce
Kateřina Brachtlová
2006 opět oblíbeným ekologickým pomocníkem
v českých, dokonce i slovenských rodinách.
Firma rozšiřuje sortiment zboží a dnes vyrábí prostředky na praní prádla i úklid
domácností. Produkty jsou šetrné k přírodě i pokožce, jsou dermatologicky testované a
vyrobené v České republice. Jejich cílem je, aby se co nejvíce z nás chovalo šetrně k přírodě,
pokožce i prádlu. Proto je nutné, aby jejich produkty byly účinné a zároveň i cenově dostupné.
Například na jejich webových stránkách zakoupíte výrobky levněji než v supermarketech.
Díky využití přírodních surovin jsou výrobky šetrné k přírodě, ve které se mimo jiné
odbourávají samy beze zbytku. Veškeré obaly jsou 100 % recyklovatelné. Jelen zásobuje i
bezobalové prodejny a pro domácnosti nabízí i lehké
obaly náhradních plnění, které obsahují zlomek váhy
standardního obalu. Do lahví dávají maximum možné
tekutiny nebo prášku, protože čím méně je v balení
vzduchu, tím více šetří za dopravu. Hranatý tvar lahví
má také svůj důvod. Lépe se při přepravě skládají na
sebe, ale i vedle sebe. V dodávkovém voze bychom
nenašli sebemenší volný prostor a tím pádem tak
nejlépe využijí dopravu. Plusem je také to, že se lehce
rovnají v koupelně.
Prvotním výrobkem byla kostka mýdla, u té to
ovšem neskončilo. Došlo i na výrobu gelu na nádobí,
aviváže, pracího gelu na sport a pot, a dokonce i na
různé sady. To vše vás překvapí jemnou vůní například
kapradí, nebo šeříku. Dejte šanci přírodě a vyzkoušejte
Jelena!
O ekologii se zajímám už nějakou
dobu, ale i tak mě děsí, kam vše spěje.
Jako
lidstvo
neustále
více
poškozujeme naši planetu a spoustu
problémů
přehlížíme.
To
je
samozřejmě špatně. Ničíme přirozené
prostředí pro živočichy a rostliny, bez
kterých bychom se neobešli.
Živočichové
hynou
a
počet
ohrožených stoupá.
Ve svých rubrikách vás vtáhnu do
aktuálního dění týkajícího životního
prostředí. A nezůstane jen u toho.
Hned v prvním čísle se dozvíte o
české firmě, která se snaží být
ekologická. Spolu s ní můžete začít i
vy!
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RECEPTY
Vážení čtenáři,
vítám vás u podzimního vydání
receptů. V tomto čísle si představíme
3 lokální podzimní jídla a jednu věc,
pro mě osobně, velmi spjatou s
podzimem. Jako pokaždé se menu
bude skládat z polévky, hlavního jídla
a sladkého dezertu. Dnes vám
představím mé oblíbené recepty na
mrkvovou polévku, cizrnovou omáčku
s rýží, jablečný koláč a podzimní
specialitu zavařování.

MRKVOVÁ POLÉVKA
•
•
•
•
•
•
•

1 cibule
4 mrkve
0,5 litru zeleninového vývaru
kelímek zakysané smetany
1 lžíce másla
petržel
koření (sůl, pepř, chilli, kari)

Postup
Na pánvi si orestujeme na másle cibuli a mrkev
Helena Dohnalová
nakrájené na jemné kousky. Po chvíli přidáme sůl, pepř
a podle chuti můžeme přidat i chilli, nebo kari. Až
cibule zesklovatí přidáme půl litru vývaru a vaříme, dokud nebude mrkev měkká, zhruba 15
minut. Až mrkev změkne můžeme polévku rozmixovat. Poté ochutnáme, zda nepotřebuje
dokořenit. Podáváme s nakrájenou petrželí a lžící zakysané smetany.

CIZRNOVÁ OMÁČKA S RÝŽÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gramů cizrny
1 cibule
2 papriky
česnek
3 rajčata
400 gramů rýže
olej
100 gramů zakysané smetany
rajčatový protlak
koriandr
koření (sůl, pepř, mletá sladká paprika, chilli)

Cizrnu, doporučuji z konzervy, povaříme do měkka. Na oleji orestujeme najemno nakrájenou
cibuli a papriku. Přidáme také prolisovaný česnek. Přidáme sůl, pepř, sladkou papriku a pokud
chceme tak i chilli. Cizrnu slijeme a necháme si 200 ml vody. Vodou zalijeme již orestovanou
zeleninu. Necháme chvilku povařit a rozmixujeme. Vzniklou omáčku ochutnáme a pokud
nepotřebuje dokořenit, přidáme cizrnu, 2 lžíce rajského protlaku a zakysanou smetanu.
Promícháme, necháme povařit a mezitím uvaříme rýži. Moje nejoblíbenější je jasmínová, ale
použijte tu, která chutná nejvíce vám. Omáčku podáváme s rýží a posypanou nakrájeným
koriandrem a na malé kousky nakrájenými rajčaty.

JABLEČNÝ KOLÁČ
Na těsto:
• 260 gramů hladké mouky
• 130 gramů másla
• 210 ml studené vody
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•

půl lžičky soli

Prosetou mouku zpracujeme s máslem. Do propracovaného těsta přilijeme studenou vodu, přidáme
sůl a znovu propracujeme do hladka. Těsto necháme v lednici 2 hodiny odpočívat.
•
•
•
•
•
•

90 gramů mletých vlašských ořechů
60 gramů cukru
špetka soli
85 gramů másla
3 vejce
5 jablek

Těsto rozválíme do velikosti formy, ve které budeme péct. Smícháme rozemleté vlašské ořechy,
cukr, špetku soli, máslo a 2 vejce. Nově vzniklou drobenku můžeme rovnou vložit do těsta v tenké
vrstvě. Na drobenku vyskládáme jablka, zbavená slupky a nakrájená
na jemné plátky. Jablka potřeme drobenkou a na drobenku poskládáme jablka. Takto vrstvíme do
té doby, než nám nedojde drobenka. Jediné pravidlo je, že poslední vrstva musí být jablka. Koláč
potřeme vejcem a rozpuštěným máslem.
Budeme péct v troubě na 180 °C po dobu 30-40 minut.

ZAVAŘOVÁNÍ
Zavařování je u nás celkem častý jev. Bohužel se to týká starší populace a to je velká škoda.
Zavařováním si můžeme uložit jakoukoliv naší oblíbenou zeleninu čerstvou a lahodnou po delší
dobu. Pro mě je zavařování každoroční tradicí a něčím, co do mojí kuchyně prostě patří. V dnešní
době internetu je asi zbytečné vám vysvětlovat, co to zavařování je, a tak vám dnes představím
můj nejoblíbenější recept zavařované zeleniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cibule
2 okurky
2 mrkve
sůl
150 ml kvasného octa
voda
60 gramů cukru
lžíce hořčičného semínka
lžíce barevného pepře
půl lžíce chilli vloček

Zeleninu pečlivě očistíme a nakrájíme. Cibuli na proužky, mrkev a okurku na kolečka. Naložíme
do mísy s litrem vody a 20 gramy soli. Necháme alespoň hodinu odležet a občas promícháme. Po
hodině, ideálně delší době, naskládáme zeleninu do zavařovacích sklenic. V rendlíku si krátce
svaříme ocet, vodu, cukr a koření. Až bude ocet hotový, zalijeme jím zeleninu a necháme v
pokojové teplotě vychladnout. Poté sklenice zavíčkujeme a necháme týden kvasit (já nechávám ve
spíži). Zavařená zelenina vydrží v lednici až 3 měsíce.
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