OMNIS
4. VYDÁNÍ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
vítám vás u letního vydání časopisu Omnis. Mentolové vydání je speciální
nejen v tom, že se pomalu blíží konec školního roku. Toto vydání je posledním
vydáním naší redakce. Jako šéfredaktorka bych chtěla poděkovat celé mé
redakci za skvělou spolupráci. Doufám, že mluvím za všechny, když řeknu, že
jsme si tuto činnost užili, nebylo to vždy jednoduché, ale poradili jsem si a
rozhodně jsme získali pár zkušeností. Vždycky nebylo snadné najít kompromis,
který by vyhovoval všem, ale pokaždé to dobře dopadlo a byla to i zábava.
Za celou redakci vám přejeme příjemné čtení našich posledních článků v tomto
časopise. Můžete se těšit na komentáře o aktuálních tématech a na další
zajímavé články. Omnis se s vámi loučí a přeje vám hodně štěstí do života a
samozřejmě hodně radosti ze čtení.
Helena Dohnalová
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KULTURA JINAK
J AN H US
Jan Hus se narodil v jihočeském Husinci. V roce 1396, když
mu bylo 26 let, se stal mistrem svobodných umění na pražské
Karlově univerzitě. Roku 1401 byl zvolen děkanem
artistické (dnešní filozofické) fakulty. Na univerzitě
vyučoval do roku 1412, kdy poté začal kázat v Betlémské
kapli o tehdejších problémech katolické církve. Ve svých
kázáních se často opíral o názory anglického kněze Jana
Viklefa. V Betlémské kapli pronesl nad 3 500 kázání. Své
myšlenky přednášel chudým a nemajetným Pražanům.
Mezitím v Praze to pořádně vřelo mezi českým a
německy mluvícím obyvatelstvem. Místo, kde tyto rozpory
byly nejzřetelnější byla právě pražská Karlova univerzita.
Viklefovi stoupenci se rekrutovali výhradně z českých
studentů, naopak Viklefovi odpůrci se hlásili z německy
PORTRÉT JANA HUSA
mluvících studentů. Olej do ohně přilil i český král Václav IV.,
kdy v roce 1409 vydal tzv. Kutnohorský dekret, který odebral zahraničním národům jejich
v univerzitním hlasování a přidělil je české straně. Způsobil tak, že z univerzity odešla většina
zahraničních vyučujících a studentů.
Jan Hus mezitím v Betlémské kapli kritizoval papežské schizma, kdy v úřadu papeže
byli hned tři lidé. Jak se v tom křesťané v Evropě měli vyznat?
Poslední kapkou pro Husa bylo vyhlášení prodeje odpustků. Výtěžek měl jít na válku
proti neapolskému králi, kterou vedl papež Jan XXIII. Hus otevřeně a tvrdě prodej odpustků
kritizoval, avšak zanedlouho narazil. Ztratil i podporu Václava IV., který měl z prodeje
odpustků zisk.
Papežská kurie toho využila a vedla proti němu proces kvůli podezření kacířství. Kvůli
bezpečnosti musel odejít z Prahy, avšak dále kázal pod širým nebem na Kozím hrádku. Jeho
nejvýznamnější díla právě vznikala tady (O církvi, Výklad víry, O šesti bludech).
Během roku 1414 byl pozván do německé Kostnice, aby obhájil své učení. Byl však zatčen a
po vleklých vystoupeních na koncilu byl odsouzen, jako kacíř a nebezpečný heretik. Byl upálen
kostnické hranici 6.7.1415.
MATĚJ KOMÁREK

NEBEZPEČNÁ PAMĚŤ VÁLKY
Ráno 24. února letošního roku bylo úplně jiné než všechna ostatní rána. Když ruský prezident
Vladimir Putin oznamoval ve svém televizním projevu „provedení speciální vojenské operace
na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny,“ všem se zatajil dech. Evropa, která žila relativně 75
let v míru se probudila do války. Do války o současné hodnoty světa.
Kyjev, Charkov, Mauriopol, Buča, Irpiň, Oděsa, Lvov, Žytomyr. Všechna tato ukrajinská města
se nám, Evropanům hluboce zaznamenají do paměti. Tato města nám ukazují, že násilí a válka
nemají v civilizovaném světě místo. Mysleli jsme si, že válka v Evropě se nemůže opakovat.
Avšak jsme se mýlili. Válka musí skončit a lidské utrpení také.
MATĚJ KOMÁREK
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE
https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/styles/zpravy_fotogalerie_large/public/uploader/profimedia-016955520_190705-221446_pj.jpg?itok=ZyPe4q4N
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NA PODPORU UKRAJINY!
Desítky tisíc lidí přišly 27. února na
Václavské náměstí vyjádřit podporu
Ukrajině, která dodnes odolává ruské
vojenské agresi.
Byla to masová akce pořádaná
sdružením "Million chvilek pro
demokraci". I podle odhadů policie na
akci dorazilo 70 až 80 tisíc lidí. Jak jsme
všichni viděli, mnozí účastníci nasadili
na klopy stuhy modro-žluté ukrajinské
barvy a někteří dorazili v modro-žlutém
oblečení. Lidé nesli nad hlavami ukrajinské vlajky a transparenty proti ruskému prezidentovi a
válce. Mezi nápisy v češtině, ukrajinštině a angličtině byly slogany jako „Stop Putinovi“, „Ne
válce“, „Sláva Ukrajině“ a „Jsme s vámi, Ukrajino“.
Nyní naše země a lidé dělají to, že pomáhají ukrajinským lidem. V Česku se uprchlíci z
Ukrajiny během prvních tří měsíců pobytu na území země chystají poskytnout humanitární
pomoc ve výši 5000 korun. Na autobusovém nádraží Florenc se uprchlíci jako první setkají s
dobrovolníky, kteří většinou ovládají ukrajinštinu a ruštinu, což situaci výrazně ulehčuje.
Uprchlíkům vysvětlují, kde se mohou oficiálně zaregistrovat, a také získat jídlo a oblečení. Nám
lidem není lhostejný osud nezávislé suverénní Ukrajiny a jejich občanů.
Ano, je pochopitelné, že pro mnohé spoluobčany přestává být válka na Ukrajině
hlavním tématem, přece jen se jich přímo netýká. Musejí řešit jiné, na ně dopadající problémy,
zejména inflaci spojenou s růstem cen potravin a energií. Ale ne náhodou mluvčí Kremlu
označil vysoké ztráty za velkou tragédii.
Iyuliya Ayupova

UPRCHLICKÉ DĚTI NASTUPUJÍ DO ČESKÝCH ŠKOL
Ukrajinští rodiče jsou povinni přihlásit své dítě do škol či školek do uplynutí tří měsíců. Podle
ministerstva by měly děti nastoupit ke vzdělávání v ČR až tehdy, kdy jsou psychicky vyrovnané
a neznamenalo by to pro ně stres. Je to logické, protože pokud by to tak nebylo, mohlo by to
vést spíše ke škodě než k užitku a celý proces by se akorát ještě více prodloužil. Což nikdo
nechce. Ovšem pokud školské zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, má právo dítě
odmítnout.
Řekla bych, že je to správně. Je potřeba nastavit nějaké hranice a pravidla, aby tu byl
alespoň nějaký pořádek. Jsme v České republice, takže přednost ke vzdělávání by měly mít
v první řadě české děti. Může to být těžké vyrovnat, aby nedocházelo k diskriminacím.
Zároveň je mimo jiné ukrajinským dětem nabídnuta možnost poskytnutí výuky českého
jazyka. To je užitečné pro jejich zlepšování úrovně, ale je podstatné, aby pro to Ukrajinci sami
něco udělali. Tím totiž usnadní práci učitelům a učitelkám, kteří s tím mají ještě více starostí a
omezuje to tak české děti v běžné výuce.
KATEŘINA BRACHTLOVÁ
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prirucka-pro-ukrajince-vzdelavani-v-cesku_2203081620_ern
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/lex-ukrajina-zakladni-prehled
https://echo24.cz/a/SJyr9/foto-az-80-tisic-lidi-na-vaclavskem-namesti-podporilo-ukrajinu
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tisice-lidi-prisly-na-vaclavske-namesti-podporit-ukrajinu/2171754
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/stream-demonstrace-milion-chvilek-vaclavske-namesti-valka-na-ukrajine.A220227_092531_praha-zpravy_bse¨

OMNIS

8

LEGENDA O KRÁLI ARTUŠOVI
T RAGÉDIE K AMELOTU
Jak jsem se zmínila už v prvním článku své rubriky Legenda o králi Artušovi, král Artuš,
přestože se těšil obdivu mnoha žen a dívek, zůstával po dlouhá léta svobodný. V té době strávil
noc s neznámou kráskou, která ho požádala o přístřeší. Artuš netušil, že šlo o jeho polorodou
sestru Morganu Le Fay. Tu noc Artuš nevědomky zplodil se svou polorodou sestrou Morganou
Le Fay syna Mordreda.
Mnoho jeho rytířů na něj naléhalo, aby se oženil a zplodil mužského následníka trůnu.
Artuš si vybral Guineveru, přestože ho jeho rádce a přítel čaroděj Merlin varoval, že ho zradí
s jedním z jeho rytířů. Guinevere se narodila jako dcera Leodengrace krále Cameliarde.
Guinevere nazývali též „Květinová nevěsta“. Měla představovat symbol jara a rozkvětu. Pro
svou nevěstu vyslal Artuš početnou družinu pod vedením vybraných rytířů kulatého stolu. Mezi
ně patřil i rytíř Lancelot. Odvézt Artušovi jeho nevěstu byl první úkol rytíře Lancelota
v Artušových službách. Rytíř Lancelot se bohužel do Guinevery zamiloval na první pohled.
Rytíř Lancelot se narodil jednomu z nejvěrnějších spojenců krále Artuše, králi
Benwickovi a jeho manželce Eleine. Když byl Lancelot ještě malý, vtrhla do jeho domoviny
vojska krále Clauduse. Benwick se nemohl ubránit jeho vojsku, a proto se svou ženou a synem
uprchli. Sám Benwick se zabil při pádu do jezera.
Malého Lancelota a jeho matky Eleine se ujaly víly z jezera. Lancelot vyrostl u nich
v podvodním zámku. Zůstal zde do svých osmnácti let. Proto ho nazývali též Lancelot z jezera.
Lancelot vyrostl v pohledného muže, jenž dokázal skvěle ovládat zbraně a měl velkou sílu.
Jednou za ním do podvodního zámku přijeli na návštěvu jeho bratranci Lionel, Bors a jejich
přítel sir Ector. Lancelot se rozhodl podvodní zámek opustit a vydat se do Kamelotu, hlavního
města krále Artuše. V Kamelotu se dočkali od Artuše dobrého přijetí. Artuš nezapomněl na to,
jak mu Lancelotův otec věrně sloužil. Jmenoval Lancelotem rytířem a připojil k jeho jménu St.
Day.
Rytíř Lancelot prožil v Artušových službách mnoho dobrodružství. Jednou se mu
podařilo získat pro sebe hrad Dolorous Gard. Rytíř Lancelot přejmenoval tento hrad na
„Radostný Gard“.
Artušova polorodá sestra Morgana Le Fay představovala tuhou zimu a válku. Guinevere
a Morgana Le Fay se nesnášely. Disponovaly příliš rozlišnou povahou. Artuš se je snažil
navzájem usmířit, ale nepochodil. Morgana Le Fay neustále intrikovala proti Artušovi a rytířům
kulatého stolu.
Guinevere měla více nápadníků. Mezi ně patřil i odmítnutý princ Maliagaunce. Princ
Maliagaunce Guineveru unesl. Únosce pronásledovalo Artušovo vojsko pod vedením rytíře
Lancelota. Rytíř Lancelot oblehl Maliagaunceův hrad, zabil Maliagaunceho v souboji a
zachránil Guineveru. Díky této příhodě se Guinevere zamilovala do rytíře Lancelota stejně, jako
se on zamiloval do ní. Rytíř Lancelot patřil Artušovým nejvěrnějším rytířům a rozhodně se
nechtěl dopustit nevěry s jeho manželkou. Rytíř Lancelot proto nejprve odjel z Kamelotu
daleko od Guinevery a pokušení. Časem mu nic netušící Artuš přikázal, aby se vrátil.
Všechno začalo nanovo. Z Guinevere a rytíře Lancelota se stali milenci. Nikdo o nich
neměl nejmenší tušení, dokud jednou v noci v ložnici nepřistihl Mordred. Mordred a rytíř
Agravain řekli Artušovi o nevěře Guinevery a Lancelota. Rytíř Lancelot musel uprchnout a
Guinevere zůstala sama na Kamelotu.
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Hodně lidí jí pohrdalo. Guineveru odsoudil k smrti upálením. Artuš věděl, že se upálení
Guinevery pokusí zabránit rytíř Lancelot a jeho příbuzní Bors a Lionel. Z tohoto důvodu poslal
hodně svých rytířů hlídat hranici. Rytíř Gawain se toho odmítl zúčastnit. Lancelot nakonec přes
všechny překážky zachránil Guineveru před smrtí upálením. V následující bitvě byli zabiti
bratři rytíře Gawaina rytíři Gaharis a Gareth. To rytíře Gawaina rozlítilo a nutil Artuše do války
s Lancelotem.
Při útěku Guineveru chytili. Uprchnout se podařilo pouze rytíři Lancelotovi. Ten uprchl
do Galie (dnešní Francie). Artuš se chtěl pomstít rytíři Lancelotovi. Začala válka mezi rytířem
Lancelotem a Artušem. Guinevere v této válce stranila spíše svému milenci rytíři Lancelotovi.
Po dobu válku zůstala uvězněná na Kamelotu pod dohledem Mordreda, kterému Artuš po dobu
své nepřítomnosti svěřil Kamelot.
Mordred se do Guinevery zamiloval. Prohlásil Artuše za mrtvého a začal se nazývat král
Británie. Snažil se Guineveru přinutit, aby se stala jeho ženou. To se mu nepodařilo, poněvadž
Guinevere stále milovala rytíře Lancelota. Guinevere uprchla Londýna, opevnila se
v nedobytné věži a čekala na další zprávy. Nečekala příliš dlouho. Když se Artuš dozvěděl o
Mordredově povstání, přerušil válku s Lancelotem a vrátil se na Kamelot, aby se vypořádal
s Mordredem.
Ve válce mezi Artušem a Mordredem se část rytířů kulatého stolu přidala na stranu
Mordreda, zatímco zbytek zachoval věrnost Artušovi. Válka Artuše proti Mordredovi skončila
katastrofálně. V poslední bitvě této války v bitvě Camlannu Mordred vážně zranil Artuše a
Artuš s posledních sil zabil Mordreda. Umírající Artuš přikázal rytíři Grifletovi, jednomu
z mála rytířů, kteří bitvu u Camlannu přežili, aby jeho meč Excalibour vhodil zpět do jezera
(aby ho vrátil Jezerní paní). Po bitvě u Camlannu byl umírající Artuš odvezen na ostrov Avalon
čtyřmi královnami. Mezi ně patřila i Morgana Le Fay, jež se s Artušem nakonec usmířila.
V této bitvě padla většina rytířů kulatého stolu. Rytíř Lancelot spěchal Artušovi na
pomoci, jakmile se dozvěděl o Mordredově povstání. Dorazil však až po bitvě u Camlannu.
Artušův přítel a rádce Merlin zármutkem nad Artušovou smrtí téměř zešílel a utekl žít do lesů.
Guinevere si uvědomovala, že to všechno zavinila ona. Rozhodla se vstoupit do kláštera, stát
se jeptiškou a kát se do své smrti ze svých hříchů. Ještě jednou se setkala s rytířem Lancelotem,
aby mu sdělila své rozhodnutí. Rytíř Lancelot se jí to nejdříve snažil rozmluvit. Jakmile poznal,
že jí to nerozmluví odešel do lesů, kde žil až do své smrti jako poustevník. Guinevere vstoupila
do kláštera v Amesbury. Guinevere za několik let v klášteře zemřela. Pochovali jí vedle jejího
manžela, krále Artuše.
Za čas za Lancelotem přišel arcibiskup z Cantebury s bratranci rytíře Lancelota, rytíři
Borsem a Lionelem. Strávili s ním v lesích čtyři roky. Když rytíř Lancelot zemřel,
arcibiskupovi z Cantebury se prý zdálo, že duši rytíře Lancelota odnesli do nebe andělé.
Artušovské příběhy se vztahují k Británii a Bretani (dnešní severozápadní Bretani),
které obývali keltští Britové (Britonni). Časově jsou zasazeny do pozdního starověku a raného
středověku. V té době Britové čelili nájezdům Anglosasů. Artušovské legendy tvoří důležitou
součást britsko-keltské epiky. Objevuje se zde britská (keltská) látka, francouzská látka (z
karolinského prostředí, doby vlády Karla Velikého) i římská látka (čerpá z klasické antiky).
Artušovské legendy se během času proměňovaly. Z původních keltský bojovníků a druidů se
stali rytíři kulatého stolu hledající svatý grál.
Nejdříve existovaly ústně předávané bretaňské a velšské příběhy a básně. Jako první
Artušové příběhy byly písemně zpracovány v 9. století v díle Dějiny Britonů. (v latině)
Skutečnému literárnímu rozkvětu a oblibě se Artušovské příběhy těšily u širšího vznešenějšího
publika od 12. století. V té době, před rokem 1136, dokončil Geoffrey z Monmounthu své dílo
Dějiny králů Británie (v latině). Toto dílo záhy přeložil Wace do normanské francouzštiny.
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Chrétien de Troyes napsal francouzsky několik románů s tématy o artušovské legendě.
Jeho díla položila základ tzv. artušovské romance, jež tvoří důležitý proud středověké
literatury. Tyto příběhy pocházejí často z Francie. Příběhy se nesoustředí jen na postavu
samotného krále Artuše, ale rovněž i na ostatní postavy např. rytíře kulatého stolu. Postupem
času v dílech žánru artušovské romance byla postava krále Artuše čím dál tím vytlačována do
pozadí vedlejšími postavami, hlavně rytíři kulatého stolu.
Artušovské legendy hrály důležitou roly ve středověkém umění. Během novověku
zájem o ně klesal. Z obnoveného zájmu se artušovské legendy mohly těšit až v 19. století. V 21.
století se Legenda o králi Artušovi těší i nadále velké popularitě. Je znovu a znovu zpracovávána
v divadle, literárních dílech, komiksech, v rádiu, filmech, seriálech, počítačových hrách.První
písemná zmínka o Morganě Le Fay se objevila kolem roku 1150 díle Vita Merlini (v latině) od
Geoffreyho z Monmounthu. První písemná zmínka o Guinevere se objevila před rokem 1136
v díle Život Gildy od Caradoca z Liancaurfaunu (v latině). První písemná zmínka o rytíř
Lancelotovi se objevila ve 12. století v díle Lancelot, rytíř z karty od Chrestiéna de Troyse (ve
francouzštině). Chréstién de Troys též přidal do artušovských legend motiv hledání svatého
grálu či Artušův hrad Kamelot a jeho stejnojmenné hlavní město. Jako první se zmiňuje o
Mordredovi Geoffrey z Monmounthu ve svém díle Dějiny králů Británie ve 12. století.
Podle středověkých dějepisců a rytířských románů žil bájný britský panovník král Artuš
na konci 5. století a na začátku 6. století, kdy vedl obranu Británie proti Anglosasům. Příběhy
o něm jsou z velké části stvořeny hlavně z lidové a literární představivosti. Současní historici
zpochybňují samotnou existenci této postavy. Někteří odborníci se domnívají, že jde o
polozapomenutého keltského boha Cernunna, pána všech zvířat. Tento bůh se omylem
promíchal s jinými žijícími postavami a dostal se do kronik.
Tak podle některých odborníků vznikla postava krále Artuše.
Předlohou postavu krále Artuše mohl být buďto vojevůdce Ambrosius Aurelianus, který
v 5. století odrazil nájezd Anglosasů na Britské ostrovy. Jako předloha pro krále Artuše mohla
sloužit též postava vojevůdce Riotamuse žijícího v 5. století. Riotamus se spojil s Římany v boji
proti Vizigótům, a dokonce ho nazývali král Brittonů.
Náměty, události a postavy zachycené v jednotlivých zpracování artušovské legendy se
liší. Dokonce se v různých verzích píše i různém počtu rytířů kulatého stolu. Já jsem psala o
150 rytířích. V jiných verzích jich je 12, 50, 300 nebo dokonce 1600. Já jsem ve své rubrice
vždy popisovala pouze jednu verzi. Samozřejmě je možné, že čtenáři znají jinou verzi událostí.
Legenda o králi Artušovi se stala jednou z neslavnějších a nejoblíbenějších příběhů
všech dob. Ptám se Vás upřímně, kdo z vás nikdy předtím, než uviděl název mé rubriky, nikdy
nezaslechl ani nečetl slova „král Artuš“?
ZUZANA VESELÁ

časopis Historie 100+1
http://druidova-mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/MERLIN.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morgana
http://royal-history.sweb.cz/lancelot.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guinevere
https://en.wikipedia.org/wiki/Lancelot
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordred
https://cs.wikipedia.org/wiki/Artu%C5%A1ovsk%C3%A9_legendy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Artu%C5%A1
https://www.dotyk.cz/magazin/kral-artus-camelot-30000113.html
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HISTORIE SMRTI
Renesance, čas osvícení a humanismu. Konec temných časů středověku, nástup nového stádia
vzdělanosti a umění. A bizarních okolností kolem smrti. Můžete vzít lidi se středověku ale ne
středověk z člověka.
Jako první máme příběh žoldnéře a později Guvernéra, Arthura Astna. Po bojích na
straně Polska proti Turkům, k bitvám pod erbem švédské koruny se nakonec Arthur vrátil do
jeho rodné Anglie, kde se v občanské válce přidal ke straně krále proti silám parlamentu. K jeho
smůle jeho soupeř byl jeden Oliver Cromwell. Po Arturově porážce v bitvě, přijal nabídku
kapitulace a on a jeho muži složili zbraně výměnou za jejich životy a slušné zacházení. První
chyba byla porážka, druhá bylo věřit Cromwellovi. Následující masakr zajatých vojáků bylo
proloženo událostí kde Artura ubili k smrti…jeho vlastní prostetickou nohou.
Ještě chvíli zůstaneme v Anglii. A to u případu jednoho Jiřího Plantageneta. Bratr krále
a mocný muž, Jiří se postavil do čela povstání proti vládě jeho bratra. Po delším pobytu
v londýnském Toweru bylo nakonec rozhodnuto o jeho popravě, ale jako šlechtic a člen
královské rodiny mu bylo dovoleno vybrat si jiný způsob, namísto zlaté klasiky setnutí hlavy.
Rozhodl se pro utopení ve víně. A tak se prý stalo, že po naplnění vany jeho oblíbeným vínem,
Jiří skonal. Kroniky se již nezmiňují, jestli utopením, nebo otravou alkoholem.
A byla by chyba nezmínit jednu nanejvýš ironickou smrt, francouzského herce a
dramaturga Jean-Baptisté-Poquelina, více známého pod přízviskem Moliery. Tahle měla i
obecenstvo. Oblíbenec krále a stabilní zaměstnání, věci vypadali pro změnu dobře pro
Molieryho, který jinak bojoval s dluhy. Bohužel, jeden starý démon ho konečně dohnal –
Tuberkulóza. Mělo se hrát Zdravý a nemocný, on v titulní roly známého hypochondra. Už před
začátkem představení měl problémy, krvavé hleny a kašel. Během vystoupení se jej snažil
maskovat, jak nejlépe uměl, a nakonec slavili úspěch. Problém byl že po představení okamžitě
zkolaboval a do pár hodin zemřel. Další problémem bylo, že zemřel dřív, než se dostavil kněz,
a tak bez posledního pomazání, církev odmítla herce pohřbít. Chudák neměl ani chvíli klidu.
JAROSLAV ZETEK

DALŠÍ UZAVŘENÍ ŠKOL?
V poslední době se opět zvyšuje počet nakažených. Podle JHU CSSE bylo v České republice
3.86 milionů případů nakažených. Bylo by uzavření škol možné východisko? Podle analýzy
Centra pro modelování biologických a společenských procesů by uzavření středních škol a
druhého stupně základních škol vedlo jen k nepatrnému poklesu čísla přenosu koronaviru ve
společnosti a to o 1,4 – 2,3 procenta. Podle těchto analýz uzavření škol nemoc nezastaví. A co
dopady? Největším dopadem uzavření škol by byla kvalita výuky. Podle mnoha názorů je
distanční výuka nedostatečná. Uzavření škol by mělo dopady na studenty a jejich vzdělávání,
na rodiče, pedagogy a ostatní nepedagogické pracovníky školy, avšak trochu by snížilo míru
přenosu nemoci.
JANA ANDRŠTOVÁ
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KOMENTÁŘ O SPISOVATELI VLASTIMILOVI VONDRUŠKOVI
Vlastimil Vondruška je český historik, publicista, spisovatel
historických odborných publikací a historických románů.
Nejznámější jsou jeho historické detektivní romány. Publikoval
též pod pseudonymem Jan Alenský. Vlastimilu Vondruškovi je
žánr historické beletrie bližší než odborné historické práce.
Již se prodalo více než 1,6 milionu jeho knih. Podle
statistik Národní knihovny je v posledních letech nejčtenějším
autorem v České republice. Snaží se psát v duchu myšlenky, na
které kdysi literatura vznikla. Literatura by měla podle této
myšlenky dávat lidem naději a víru v to, že pozemský život je
navzdory všem strastem krásný. S tím souvisí jeho snaha dávat
svým čtenářům to, co potřebují.
FOTOGRAFIE SPISOVATELE
Jako historik a spisovatel se snaží ukazovat nezaujatý
obraz dějin. Rozhodně o něčem nemlčí jen proto, že se mu to nehodí. Přesto ani jeho romány a
odborná díla neodráží přesně dobu, kterou popisují. Stává se tak pro nedostatek historických
pramenů a informací.
Vlastimil Vondruška měl vždy potřebu zachovat to, co vidí a co zná pro budoucnost.
Dále chtěl, aby historické poznatky byly přístupné i široké veřejnosti. Věří totiž, že znát vlastní
historii a dějiny je povznášející.
Napsal knihu O svobodě myšlení. V této knize vyjadřuje svůj názor, že jakmile
přestaneme samostatně a kriticky myslet, už nejsme lidé, ale zvířata. Též je toho názoru, že
žádný autor nesmí nosit hlavu v oblacích a myslet si, že je naprosto geniální. Kdysi prohlásil,
že se cítí být rytířem. Rytíř má být laskavý k poddaným, ctít ženy, držet své slovo. Tyto hodnoty
se snaží ctít.
Osobně si myslím, že knihy Vlastimila Vondrušky v sobě mají jakési jedinečné kouzlo.
Právě proto ho čte tolik lidí. Tím kouzlem je to, že vykresluje přesně lidskou povahu i myšlení.
V jeho knihách nalézáme to dobré i to špatné z lidí všeobecně. Díky tomu s jeho knihami
dokážeme ztotožnit. Zároveň zde můžeme nalézt důkaz, že se jako lidé neměníme. A to nám
může poskytnout určitou naději. Ta naděje spočívá v tom, že navzdory proměnlivosti staletí
stále disponujeme i mnoha dobrými vlastnostmi. Stále mnozí z nás touží po svobodě, dokáží se
chovat nezištně, obětavě, neohroženě a čestně. Pokud tyto lidské vlastnosti v nás nezabily ani
všechny války, tyranie, epidemie, revoluce a totalitní režimy, dává nám to naději, že si je
dokážeme zachovat i nadále.

ZUZANA VESELÁ

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/vlastimil-vondruska-779
http://www.vlastimilvondruska.cz/
https://www.knihydobrovsky.cz/thumbs/author-description/authors/148226/photo.jpg
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SEVERSKÁ MYTOLOGIE
D OPORUČENÁ

ČETBA ANEB CO ČÍST , KDYŽ SE CHCEŠ DOZVĚDĚT VÍC

V posledním čísle jsem si pro vás připravila různé knihy, ať už jen Severskou mytologií
inspirované nebo knihy, které se tak říkajíc drží faktů. Některé z nich jsem četla a ty ostatní mi
leží na poličce v knihovně a netrpělivě vyčkávají až je konečně vezmu do ruky.
Série od Ricka Riordana Magnus Chase a Bohové Ásgardu je příběh o mladém chlapci,
který se dozvídá, že je synem severského boha. Aby ale mohl začít své dobrodružství, musí
nejdříve zemřít.
Ricka Riordana určitě znáte jako autora série o Percy Jacksonovi nebo série Bohové
Olympu. Jeho styl psaní je neuvěřitelně chytlavý a i když se jedná o knihy určené pro mládež,
jsem si jistá, že dokáží zaujmout lidi v jakémkoliv věku.
Jestli rádi čtete trošku starší texty, je pro vás určená kniha Edda. Doufám, že si jí ještě
pamatujete z hodin světové literatury. Jedná se o středověký text, ve kterém jsou popsány
všechny mýty o severských bozích. Popisuje vše od vzniku světa až po jeho soumrak.
Modernější převyprávění těchto mýtů se nachází v knize Severská Mytologie od Neila
Gaimana. Z této knihy jsem čerpala informace pro všechny mé články a rozhodně vám její
přečtení doporučuji!
Nedávno u nakladatelství Pointa vyšla útlá knížka Óda na Ódina od Sebastiana
Komárka. Jedná se o knížku plnou básní o mytologii v aliteračním verši, ale také v ní najdeme
vysvětlení, co vlastně aliterační verš je a popis části Severské mytologie.
KRISTÝNA ČELIŠOVÁ

SOUBOR MYTOLOGICKÝCH
TEXTŮ
(ZNÁTE Z HODIN SVĚTOVÉ
LITERATURY!)

OD AUTORA PERCYHO JACKSONA!

MODERNÍ PŘEVYPRÁVĚNÍ MÝTŮ

MYTOLOGICKÉ BÁSNĚ

https://www.databazeknih.cz/knihy/magnus-chase-a-bohove-asgardu-prastary-mec-289399
https://www.databazeknih.cz/knihy/edda-41500
https://www.databazeknih.cz/knihy/severska-mytologie-338515
https://www.databazeknih.cz/knihy/oda-na-odina-481728 https://www.databazeknih.cz/knihy/bila-voda-459542
https://www.databazeknih.cz/knihy/vespertina-temna-knezka-490660
https://www.databazeknih.cz/knihy/srdcem-proti-zdi-490663
https://www.databazeknih.cz/knihy/inspektor-luc-callanach-dokonala-tma-491419
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KNIŽNÍ NOVINKY
DUBEN A KVĚTEN

BÍLÁ VODA
 Autor: Kateřina Tučková
 Žánr: Romány, česká literatura
 Datum vydání: 20. 4. 2022
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá ve
stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků
vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě sem o
několik století později přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla
před svou minulostí, která ji přivedla na pokraj sebevraždy.
Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu však najde
pouze několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí
Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody o poslední zářijové noci roku
1950, kdy komunistický režim zosobněný démonickým
páterem Plojharem odvlekl v rámci Akce Ř všechny řádové
sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evarista tehdy dostala na
výběr: vrátit se do civilního života, nebo s ostatními sdílet jejich
příští osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny
řeholnice byla nasazena na nucené práce a vystavena
ponižování v komunistickém kriminálu i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však
zjistí, že tím Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni obcházející
minulost bělovodských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího vlastního osudu.

TEMNÁ KNĚŽKA





Autor: Margaret Rogerson
Série: Vespertina
Žánr: Fantasy
Datum vydání: 31. 5. 2022

Atmosférická fantasy od autorky bestselleru Kouzla rodu Thornů.
Artemisia se chce stát Šedou sestrou, členkou řádu, který se stará o
klidný přechod duší zemřelých na onen svět. S mrtvými tráví čas
raději než s živými, kteří si za jejími zády šuškají o jejích
zjizvených rukou a pohnuté minulosti.
Když klášter přepadnou vojáci, rozhodne se Artemisia
vyvolat na jeho ochranu prastarého ducha spjatého se svatou
relikvií, která je zde uložena. Je to však přízrak, nevyzpytatelná
bytost, která ji může posednout, jakmile přestane být ostražitá.
Na pokraji svých sil se brzy ocitá na prahu smrti. Pokud
chce zůstat mezi živými, potřebuje pomoc Vespertiny – kněžky
znalé v umění ovládat relikvie. Kde ji však najít, netuší. Proto se
obrátí s prosbou o pomoc na toho nejpovolanějšího – přízrak samotný.
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SRDCEM PROTI ZDI
 Autor: Mariana Zapata
 Žánr: Pro ženy
 Datum vydání: 31. 5. 2022
Vanessa Mazur ví, že dělá správnou věc. Necítí se špatně proto, že
dává výpověď. Svou pozici asistentky, hospodyně a podržtašky
předního obránce národního fotbalového týmu vždycky považovala
za dočasnou. Teď má svoje plány, a ty už nezahrnují praní extra
velkých spodků. Když ji ale Aiden Graves nazývaný Hradba z
Winnipegu osobně požádá, aby se vrátila, je v šoku. Dva roky si jí ani
nevšiml. Co má teď odpovědět muži, který je zvyklý dostat všechno,
co chce?

DOKONALÁ TMA





Autor: Helen Fiedls
Série: Inspektor Luc Callanach
Žánr: Thriller
Datum vydání: 18. 4. 2022

Člověk jako kus masa. Šestý případ Luca Callanacha a Avy
Turnerové.
Inspektor Luc Callanach se vydává do Francie, aby s Interpolem
rozkryl síť obchodníků s bílým masem. Když se ale v Paříži najde tělo
skotského občana, kterému někdo odebral vnitřnosti, musí se
Callanach spojit se svou šéfinspektorkou Avou Turnerovou v
Edinburghu. Té však v márnici také přibývají těla znepokojivou
rychlostí. Záhy se ukáže, že jejich starosti mají společného
jmenovatele… a sebemenší chyba ve vyšetřování může zničit desítky
dalších životů.

VOLODYMYR ZELENSKYJ
ZA SVOBODU TĚLO I DUŠI
 Autoři: Petr Čermák a Dana Čermáková
 Žánr: Biografie a memoáry, politologie, mezinárodní vztahy
 Datum vydání: 29. 4. 2022
Čtvrteční ráno, 24. únor 2022
Svět se náhle změnil a už nikdy nebude jako dřív. Najednou jsme se
probudili do počátku konce všeho, co se do té doby zdálo být
samozřejmé. Putin a jeho Rusko zaútočili na nezávislou,
demokratickou a prozápadní Ukrajinu. Začala opravdová válka a s ní
nalezl svět svého nového globálního hrdinu. Má jméno Volodymyr
Zelenskyj a je třetím rokem prezidentem hrdé a Rusy ničené země.
KRISTÝNA ČELIŠOVÁ
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INTERNET-MARKETING JAKO MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK
Internetové publikum každým rokem roste rychlým
tempem, což činí tento trh globálním. V tomto ohledu
stále více společností vynakládá své prostředky na
studium internet-marketingu za účelem většího
pokrytí potenciálních zákazníků.
Jedním z důležitých prvků, který je jedním ze
základů moderního marketingu, je internet. Vznik a
rozvoj internetu úzce souvisí s úspěchy mnoha
souvisejících oblastí. Jedná se o rozvoj síťových
technologií, zlepšení operačních systémů, vývoj
programovacích jazyků atd. Za svou více než
ILUSTRAČNÍ FOTO
čtyřicetiletou historii zažil internet mnoho událostí.
To vedlo k vytvoření nového směru moderního podnikání-elektronického podnikání.
Nejdůležitějším prvkem elektronického podnikání je elektronický obchod. Elektronickým
obchodem se rozumí všechny formy transakcí, při nichž se interakce stran provádí elektronicky.
E-commerce je prostředkem pro podnikání v celosvětovém měřítku. Umožňuje společnostem lépe
komunikovat s dodavateli a rychleji reagovat na požadavky a očekávání zákazníků. Společnosti
získají možnost výběru dodavatelů bez ohledu na geografickou polohu, stejně jako možnost
vstoupit na globální trh se svými produkty a službami.
Úkoly, které jsou řešeny prostřednictvím internetového marketingu:
 optimalizace reklamních nákladů, aby přilákal zákazníky
 rostoucí povědomí o produktech a službách společnosti
 zapojení cílového publika na webové stránky společnosti
 zvýšení loajality stávajících zákazníků
 reklamní a informační podpora uvedení nových produktů na trh
 výběr distribučních kanálů s přihlédnutím k cílovým charakteristikám posluchači
Publikum je jádro uživatelů internetu. Je to solventní publikum, pro které je poměrně obtížné získat
televizní, rozhlasové a venkovní reklamy. Internet využívá mnoho lidí, čímž se prolomují hranice
komunikace a můžeme se ptát na názor mnoha lidí, kteří nám říkají pravdu, protože se nemají,
čeho bát. Internet je totiž anonymní. Proto služba jako „skrytý marketing ve fórech“ bude růst a
rozvíjet se.
Některé sociální sítě už prodávají údaje pro reklamní agentury. To znamená, že pokud je
uvedeno v zájmu slova „auta“, budou se zobrazovat reklamy na auta.
Budoucnost určitě patří internetovému marketingu, i když je poměrně těžké odhadnout, jak
aktivně se bude vyvíjet, protože každý den přibývá mnoho nových aplikací, stránek a služeb, které
dokážou vše přes noc změnit a nastavit nové vývojové vektory. Přesto jsou vyhlídky na rozvoj
marketingu v síti světlé.
Na závěr chci poznamenat, že doplnění marketingu pomocí globální sítě pokračuje ve svém
vývoji. Ignorovat tak silný komunikační kanál se spotřebiteli, by byla hrubá chyba. Je třeba
pokračovat v rozvoji a zlepšování internetového marketingu, což nevyhnutelně povede k
progresivním výsledkům jeho využití.
IYULIYA AYUPOVA
https://www.thebalancesmb.com/internet-marketing-2948348
https://www.marketingppc.cz/ppc/co-je-to-online-marketing/
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FILMY, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT 4#
Chtěla bych tuto rubriku uzavřít stejně bizarně, jako jsem jí začala. Rozhodla jsem se proto pro film
francouzské režisérky Catherine Breillat, Anatomie pekla. Tento snímek jsem viděla jednou, a
myslím, že to stačilo. Většinou si musím pustit film alespoň dvakrát, abych alespoň trochu pochopila
význam, ale tento film si asi nezaslouží větší pozornost.
Od Breillat jsem viděla docela hodně filmů a ano, vždycky to bylo trochu bizarní, ale tohle
bylo už přespříliš. Anatomie pekla z roku 2004 se snaží o filozofické veledílo, ale jaksi to vůbec
nefunguje. Je to jen snůška rádoby chytrých řečí o tom, jak jsou ženy skvělé a silné. Mužijsou jen
zaostalí idioti a gayové jsou ze všech nejhorší, ostuda společnosti.
Nicméně příběh je o ženě, která v jednom gay clubu dostane záchvat vzteku a podřeže si žíly,
naštěstí (pro postavu naštěstí, pro diváka jedno velké zklamání) ji zachrání jeden z mužů a doprovodí
ji k zastávce, ona ho pozve k sobě domu. Druhý večer muž opravdu přichází k dívce, které noc před
tím zachránil život a začíná velmi intelektuální (pseudointelektuální) debata o ženách a mužích. Jestli
vás zajímá, jak tohle veledílo skončí, musíte se na něj podívat sami. Já tento film viděla ještě s českým
dabingem, takže to stálo opravdu za to.
Možná to originálním znění, což je italština, trochu zachrání právě jazyk, ale kdo ví. V
hlavních rolích hrají Amira Casar a Rocco Siffredi, který byl v té době největší hvězdou v porno
průmyslu a Breillat tuto roli psala Siffredovi na míru. Film se koneckonců i řadí do pornografických
snímků.
NAPSALA SOFIE ANNA PRAVCOVÁ

MOMENT Z FILMU

https://filmtoro.cz/img/film/vEjyMQZU0ZopKp3Jrhv0BsNwAn5.jpg
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-18399/photos/detail/?cmediafile=18752970
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ MUSÍTE VIDĚT
V posledním čísle našeho časopisu, jsem se s vámi chtěla
podělit o divadlo, které je nám všem blízké. U kterého je
podle mě důležité vědět to základní a to není žádné jiné
než Národní divadlo.
Národní divadlo je ztělesněním vůle českého
národa pro národní samostatnost. Vybudovalo se díky
sbírkám, na které přispívali lidé ze všech společenských
vrstev. Slavnostní položení základního kamene 16.
května 1868 znamenalo začátek nové kulturní éry.
DOBOVÁ FOTOGRAFIE DIVADLA
Na jeho postavení se podílel architekt Josef
Zítek spolu s mladými pokrokovými umělci jako byl Sladkovský, Tyrš, Neruda a Hájek. Výzdoba
byla pod vedením Sladkovského: témata byla jednak v duchu novorenesanční koncepce, inspirovala
se slovanskou mytologií a také vycházeli z Mánesovy tvorby.
Národní divadlo, bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince
Rudolfa. Bohužel 12. srpna došlo k požáru, který zničil měděnou kopuli, hlediště i jevištní divadla.
Díky odhodlání občanů se na nových sbírkách za 47 dní vybralo přes milion zlatých. Architektem se
stal Josef Schultz, který byl žákem Josefa Zítka. Prosadil se za rozšíření budovy a zároveň pozměnil
prostorové dispozice hlediště, aby zlepšil viditelnost. Vše dělal s velkým citem a snahou respektovat
styl Josefa Zítka.
Budova Národního divadla byla otevřena 18. listopadu 1883 představením Smetanovy
slavnostní opery Libuše.
V sezóně 1952/1953 se stal ředitelem Národního divadla Drahoš Želenský, což byl dědeček
mé prababičky Jany Prachařové.
MARYŠA
Hra, v níž o kafe vůbec nejde
Podle stejnojmenného literárního díla Viléma a Aloise
Mrštíka.
Samozřejmě jsem vás ani tentokrát nechtěla ochudit o
nějakou zajímavou upoutávku na další skvělé a mému srdci
blízké vystoupení.
Jedná se o dílo, které bojuje za osobní svobodu žen
a vykresluje směšné představy o tom, jak má jejich život
správě vypadat – situace mladých dívek v 19. století.
Jak velkou roli má mít muž v jejich životě? Jak velká je
cena za jejich svobodu?
To vše doprovází skvělé herecké výkony Pavly
Baretové, Vladimíra Javorského, Tatjány Medvecké a
Davida Prachaře.
Inscenace je plná zvratů, nenávisti, sebepoznání,
lásky a nenaplněných snů.To vše vás čeká a já doufám, že
si najdete čas a chuť, protože to rozhodně stojí za to!
ANEŽKA SIEBEROVÁ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Draho%C5%A1_%C5%BDelensk%C3%BD
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/marysa-cinohra-1520272
http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/narodni-divadlo/narodni-divadlo-v-praze/
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SPORTY, O JEJICHŽ EXISTENCI JSTE ZŘEJMĚ NEMĚLI TUŠENÍ
P ESÄPALLO
Rok utekl jako voda a máme zde poslední číslo časopisu a s ním i poslední netradiční sport. Dlouhou
dobu jsem brouzdala po internetu a hledala, jaký sport bych vám představila na rozloučení. Nakonec
jsem se rozhodla zavítat až do severských zemí a povědět vám něco o pesäpallu.
Pesäpallo (hovorově pesis) je považován za finský národní sport. Jedná se o kombinaci
tradičních míčových týmových sportů a severoamerického baseballu – také že se mu přezdívá finský
baseball. Avšak na rozdíl od amerického baseballu, je pesäpallo rychlejší a více akčnější.
HISTORIE
Tento neobvyklý sport vyvinul Lauri
„Tahko“ Pihkala ve 20. letech minulého
století. Lauri se prý v Americe zakoukal
do baseballu, a tak se rozhodl, že vymyslí
jeho finskou verzi. Již v roce 1921 byly
vydány oficiální pravidla a poměrně
rychle si tato finská obdoba baseballu
získala oblibu. A dokonce když se v roce
1952 konaly Letní olympijské hry
v Helsinkách, tak zde pesäpallo bylo
ukázkovým sportem.
PRŮBĚH UTKÁNÍ V PESÄPALLU
ZJEDNODUŠENÝ PRŮBĚH UTKÁNÍ
Na hřišti jsou dvě devítičlenná družstva – jedno je ve vnitřním poli (v obraně) a druhé v tom vnějším
(v útoku). Hráči týmu, který se nachází ve vnější části hřiště, jsou na pálce a postupně se střídají
v odpalování míčku. Velmi důležitou roli hraje tzv. manažer, který pomocí předmětu, který připomíná
vzorník barev na fasádu, signalizuje taktiku svým spoluhráčům.
Nadhazovač z týmu protihráčů vyhazuje míček minimálně 1 metr kolmo nad pálkaře, který
stojí poblíž něj. Ten musí míček odpálit tak, aby dopadl stále do hřiště, neboť jinak by se jednalo o
chybu. Po třech chybných úderech je pálkař
vyřazen. Aby hráč získal bod pro svůj tým, musí
tedy správně odpálit míček a následně oběhnout tři
mety a dostat se za čáru té domácí. Po každém
odpalu může, ale i nemusí, pálkař a dřívější pálkaři
postoupit o jednu či více met kupředu.
Avšak háček je v tom, že hráči v poli se
snaží jejich oběhy překazit – například chytí letící
míček přímo ve vzduchu. Nebo ho dopraví na
nějakou metu předtím, než tam protihráči stihnou
doběhnout a vyřadí je tím, neboť se nemohou
vrátit na předchozí metu.
Homerun nastane tehdy, když ten samý
PLÁNEK HŘIŠTĚ PRO MUŽSKÉ PESÄPALLO
člověk, který právě byl na pálce, stihne za svůj
odpal oběhnout všechny tři mety.
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Zápas se hraje na 2 období o 4 směnách, pokud je stav nerozhodný, přidá se další směna. Směna
končí tím, když jsou vyřazeni tři pálkaři či nezbyl nikdo na odpalování. Poté se týmy prohodí v poli
a na pálce. Období vyhrává to družstvo, které získalo více bodů za oběhy. Jinak si nemyslete, že se
tento sport hraje pouze ve Finsku. Má zastoupení i v jiných zemích, jako je například Německo,
Austrálie, Švýcarsko, Švédsko či Kanada.
A toto, dámy a pánové, je pesäpallo. Abych byla upřímná, tak když jsem studovala pravidla,
připadala jsem si, jako kdybych byla zpět na základní škole, a právě jsme na tělocviku šli hrát
brännboll, který mi tento finský sport dosti připomíná. A co si myslíte vy? Chtěli byste si někdy zahrát
pesäpallo?
Na závěr bych jen chtěla dodat, že je zvláštní, jak si je mnoho sportů velmi podobných, ale zároveň
mají v sobě něco jedinečného a originálního. Každopádně doufám, že jste se v mé rubrice dozvěděli
něco zajímavého a nečekaného. A tímto bych se s vámi tedy oficiálně chtěla rozloučit.
RIANA ŘEPOVÁ

ZPRÁVA O AKTUALIZACI 12.6 V LEAGUE OF LEGENDS
Aktualizace 12.6, která proběhla 4. 4. 2022 a zahýbala s džunglí a top linkou nejen, že tryndamere se
teď s jeho oslabenou schopností na E nezatočí k tomu bude čekat déle na svou ultimátní schopnost.
Oproti tomu Darius má zvýšené minimální poškození na ultimátní schopnosti, takže bude po vás
skákat, jako Vlček po dětech ve školce. V džungli naopak oslabili Hecarima tím, že mu zlámali nohy,
aby náhodou nikoho neohrozil, ale spíš to vypadá jako, že vývojáři doslova kopou do mrtvoly. Poté
byly změněny předměty, ale vzhledem k tomu, že změny léčení útoky z 10 % na 8 % je až moc malá,
takže si toho snad nikdo nevšimne. Poslední ze změn bylo nahrazení runy hladového lovce, lovcem
pokladů, který teď umožní youtuberům dělat velké clickbaity, tak bych řekl, že tahle aktualizace stála
za nic.
DAVID JUHAŇÁK

https://www.topendsports.com/sport/list/pesapallo.htm
https://www.geocaching.com/geocache/GC4CME8_netradicni-sporty-pesapallo?guid=e3d76095-41e2-4c9a-879d-2e4d5eed5e34
https://wikipredia.net/cs/Pes%C3%A4pallo
https://theculturetrip.com/europe/finland/articles/pesapallo-is-finlands-famous-national-sport/
https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20190711-01/?p=102684
https://www.google.com/search?q=pes%C3%A4pallo&rlz=1C1SQJL_csCZ876CZ884&sxsrf=APq-WBuxMVRbVNzzaErpRjaZCWQTAXzMg:1649513975270&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu5rC0lof3AhVOgP0HHSqsDqkQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=569&dpr=1.5#i
mgrc=qafaBbpEeFWwsM
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STAVBY NOVÝCH KONCERTNÍCH HAL V ČR
Praha není jediná, která se dočká nové koncertní haly. Tento rok se má začít stavět kulturní centrum
v Brně a další obdobná budova zanedlouho v Ostravě.
Na návrhu koncertní haly v
Ostravě se začalo pracovat již v srpnu
2018 a to mezinárodní soutěží
připravované od roku 2017, kterou
počátkem července vyhrálo newyorské
architektonické studio Steven Holl
Architects + Architecture Acts. Hala se
bude stavět ve futuristické stylu, aby při
pohledu z výšky připomínala tvar
pouzdra houslí a bude propojená se
stávajícím kulturním domem města
NÁVRH KONCERTNÍ HALY V OSTRAVĚ
Ostravy, které bude muset projít
rekonstrukcí. Budova bude z velké části prosklená a měla by být šetrná k životnímu prostředí. Celá
stavba bude velmi technicky náročná a počítá se s náklady ve výši 3 miliard korun. Momentálně na
budově pracuje přes 70 odborníků a finální projekt byl vybrán mezi šesti návrhy architektonických
studií, a to: Steven Holl Architects + Architecture Acts z USA, Konior Studio z Polska, skandinávští
Henning Larsen Architects, Architecture Studio z Paříže, Nieto Sobejano Arquitectos z Berlína a Van
Dongen – Koschuch Architects and Planners z Amsterdamu. Hala bude nabízet koncertní sál zhruba
pro 1200 diváků, divadelní sál pro cca 500 diváků, přednáškový sál s kapacitou 120 míst, edukační
centrum s 200 místy a komorní sál přibližně s 500 místy. Předpokládaná návštěvnost je zhruba stejná
jako návštěvnost Národního divadla v Praze. Stavba by měla být dokončena v roce 2025 a stane se
hlavní budovou pro Janáčkovu filharmonii Ostrava.
Letos by také měla začít stavba Janáčkova kulturního centra v Brně, jehož výstavba se
připravuje již 19 let. Podle plánů to má být šestipodlažní budova a třípatrové podzemní parkoviště
postavené přímo v centru města.
Koncertní sál by měl být jeden z
největších jevišť v Evropě a stane se
sídlem filharmonie Brno. Koncertní síň
bude vybavena varhany a nabídne
kolem 1200 míst. Sál má dosahovat
akusticky na světové úrovni, a to jen
díky japonskému návrháři Yasuhisa
Toyota. Před budovou vznikne nové
prostranství, které se pravděpodobně
bude jmenovat náměstí Ludvíka
Kundery. Celá stavba bude stát kolem
2 miliard korun a měla by být
BUDOUCÍ STAVBA KULTURNÍHO CENTRA V BRNĚ
dokončena koncem roku 2024.
JANA ANDRŠTOVÁ

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/2462990-jkc.jpg?itok=l_ps8Api
https://cdn.xsd.cz/original/21eca96a1c5b3190815e6de390698a24.jpg
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POROVNÁNÍ BUDÍKŮ
Vítejte u mého článku! V tomto díle časopisu Omnis bych se rád blíže podíval na budíky, které jsem
na poslední chvíli splašil po bytě. Budíky budou testovány opět v následujících oblastech. Zvuk,
design, kvalita zpracování, hlasitost zvonění a případně funkce navíc.
BUDÍK MICRO
Tento budík je speciální hned v několika ohledech. Jako jediný z
budíků, jež zde budu porovnávat má “klasický” tvar budíku, nevím
odkud ho mám a doteď jsem netušil že funguje. Patří ke starší
generaci budíků, které musíte natáhnout předtím, než jdete spát.
Zvuk tikání je na můj vkus příliš rychlý a mám z něj pocit, jako bych
musel pořád někam spěchat. Možná si řeknete, že to přeci ráno není
na škodu, mít takový pocit, ale když máte slabší spánek, tak by vás
rychlé tikání mohlo před usnutím rozptylovat. Výhodou je, že
alespoň netiká moc nahlas. Budík je podle mě skvěle zpracován, to
značí i životnost tohoto budíku. Za celou dobu jeho fungování se
pouze podařilo někomu jej přetáhnout. Bohužel proto nemohu zjistit,
jak zvoní. Celkově tento budík hodnotím 6,5/10 primárně kvůli
tomu, že nezvoní, což je u budíku poměrně zásadní.
BUDÍK PRIM
Tento budík je v mé velmi malé sbírce téměř jistě tím nejstarším.
Budík byl vyroben v Československu, jak můžete vidět pod zelenou
číslicí 6. Budík je zbarven do mě vcelku sympatické kombinace
oranžové, zelené a nažloutlé bílé. Budík má dva ciferníky, hlavní
ciferník, na kterém vidíte přesný čas a pak sekundární malý ciferník
umístěný pod číslicí 12 na kterém si můžete trochu přibližně
nastavit, kdy budík zazvoní. Nahoře, na budíku pak máme malý
čudlík, který slouží k zamáčknutí budíku, když jej máte plné zuby.
Budík zní moc hezky, má velmi příjemný pomalejší rytmus, který
mu dává takový dospělácký vibe. Budík je velmi solidní, nikde se
nic nekýve, nekinklá a vše funguje, tak jak má. Sklíčko není
plastové, nýbrž opravdu skleněné a zbytek budíku je železný. Budík
zvoní velmi zvučně avšak, jako mínus v dnešní době vidím
nepřesnost zvonění. Budík si nastavíte a již jen doufáte že vás vzbudí někde v té půl hodině kam jste
ho nastavili. Budíku Prim dávám 9,2/10 za mne jediná malá výtka že tiká poměrně nahlas a že buzení
je poněkud nepřesné, ale jako budík na víkend ideál.
BUDÍK AURIOL
Tento budík není ničím speciální ani zajímavým. Avšak je přesný, ukazuje datum, den v týdnu, čas a
teplotu, proto jej jako jediný využívám každý den. Vzhled budíku neurazí ani nenadchne. Budík je
černý s šedými tlačítky obdélníkového tvaru. Budík nevydává žádný zvuk a neruší ve večerních
hodinách. Kvalita zpracování je stejná jako celý projev budíku, neurazí ani nenadchne, budík je
vyroben z pevnějšího plastu. Hlasitost budíku je naprosto adekvátní pro buzení velkých spáčů.
Výhodou tohoto budíku je, že si můžete nastavit dva časy buzení. Proto budíku Auriol dávám 8/10
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A nyní tomuto článku zazvonil zvonec a porovnání je konec. Již na mě nekřičte na chodbě, protože
už snad nic psát nebudu a zdarec.
DALIBOR SVOBODA

ZTROSKOTÁ SÉRIE FANTASTICKÝCH ZVÍŘAT?
V roce 2018 nás J. K. Rowling obdařila druhým dílem nadějně vypadajícího prequelu Harryho
Pottera. Jednička byla skvělá a diváci si ji oblíbili. Rowling nastavila vysokou laťku, vytvořila velká
očekávání a ukázala, že i po několika letech umí napsat zábavný příběh ze světa kouzel.
Druhý díl to všechno zničil. Bylo nám představeno vyloženě nudné, nezajímavé pokračování,
které připomínalo spíše španělskou telenovelu než pokračování tak nadějné jedničky. Diskutabilní
konec navíc spoustu věcí zkomplikoval a fanoušky rozhodně nepotěšil. Rowling si velmi zavařila a
naštvala nejednoho diváka. Věrní a zarytí fanoušci se stále těší na další díl, ale pravda je, že její
popularita stále klesá.
Naděje, že by třetí díl mohl sérii zachránit, nevypadala moc slibně. Několikrát odkládané
natáčení, přeobsazení hlavního záporáka, kauza způsobená Twitter příspěvky Rowling a finanční
propad dvojky málem pohřbil pokračování ještě, než vyšlo.
V nedávných dnech film konečně vyšel a začali se objevovat první recenze. Film divácky
dopadl lépe než předchozí, ale v mnoha ohledech je ještě horší. Není to nudná španělská telenovela,
takže film konečně obsahuje trochu akce. Avšak vztahy, které se doteď rozvíjely, jsou studené, nudné
a některé úplně vymizí. Pokud jste fandili některým postavám, pravděpodobně je teď už ani
nepoznáte. Chovají se prázdně a nelogicky. Je nám podstrkována nostalgie Harryho Pottera, která je
nudná a nekouzelná, stejně jako zbytek filmu.
Kvalita a zábavnost se sice zlepšila, ale jiskra kouzelnického světa se vytrácí a nenávratně
mizí. Je otázkou, jestli se Rowling ještě podaří sérii oživit, nebo se film z propasti už nikdy nedostane
a žena, která nám všem zlepšila dětství skvělými filmy a knihami, navždy zmizí z popularity.
ELIŠKA VAŇKOVÁ
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Americký herec Johnny Depp byl po prohraném soudu s deníkem The
Sun, vyhozen z role Gellerta Grindelwalda ze série Fantastická zvířata
od spisovatelky J. K. Rowlingové.
V roce 2017, po patnácti měsíčním manželství, ohlásili herci
Johnny Depp a Amber Heard rozvod, jehož příčinou bylo podle
Amber Heard domácí násilí ze strany jejího manžela. Johnny Depp
toto tvrzení rezolutně odmítl. Představitel Jacka Sparrowa si ovšem
nechtěl nechat zničit pověst, proto zažaloval britský deník The Sun za
pomluvu, protože ho označil za násilníka, který týrá svou manželku.
Na jeho podporu se postavila i jeho bývalá manželka Vanessa Paradis
a expřítelkyně a matka jeho dvou dětí Winona Ryder. Bohužel Johnny
Depp soud prohrál. Důsledkem toho přišel o roli Gellerta
Gringelwalda ve třetím díle série Fantastická zvířata. Jeho nástupcem
je dánský herec Mads Mikkelsen.
Na světlo však vychází nové skutečnosti a dle mého je už
téměř jisté, že Johnny Depp nemá s domácím násilím na své bývalé
JOHNNY DEPP V ROLI
manželce nic společného.
GRINDELWALDA
Osobně považuji za nespravedlnost, když společnost Warner
Bros sesadila Johnnyho Deppa z role černokněžníka Grindelwalda. V naší společnosti platí termín,
kterému se říká presumpce neviny, což znamená, že bychom na souzeného člověka měli nahlížet jako
na nevinného. A to samozřejmě platí i v rámci Johnnyho Deppa. Soud, který prohrál, se týkal
vydaného článku a jestli v časopise The Sun měli právo Deppa označit za násilníka. Nejednalo se o
potvrzení jeho činů, které měl údajně spáchat na Amber Heard. Proto mi přijde špatné, že Warner
Bros požádali Johnnyho, aby odstoupil z role. Je to podle mě z morálního hlediska nesprávné.
JUSTICE FOR JOHNNY DEPP

JOHNNY DEPP U SOUDU
KRISTÝNA ČELIŠOVÁ

https://cz.pinterest.com/pin/63050463527434334/
https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/jude-law-fantastic-beasts-the-secrets-of-dumbledore-trailer-1639408621.jpg
https://e3.365dm.com/22/04/2048x1152/skynews-johnny-depp-amber-heard_5739695.jpg
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DESKOVÉ HRY
A RCHIPELAGO
Archipelago se strategická, kolonizační a
obchodní hra, která se odehrává mezi roky
1492 až 1797. Hráči jsou evropští
kolonisté, kteří se snaží nacházet a
kolonizovat nové ostrovy. Archipelago je
hra o soutěžení, avšak hráči musí lehce
spolupracovat, aby se nespokojenost až
moc nezvedla, zároveň ale každý hráč se
snaží zajistit vítězství pro sebe.
Posouvat hru můžete několika
OBSAH CELÉ HRY
způsoby, například objevováním, které
probíhá tak, že odhalíte kus mapy a
položíte ji tak, aby navazovala, nebo můžete rekrutovat osadníky a nechat je sbírat suroviny,
pohybovat jimi, nebo je nechat rozmnožovat. Též je můžete používat karty z ruky, karty se dají
nakoupit vždy před začátkem kola (období kdy hráči mohou provádět akce podle počtu svých
osadníků). Karty však mohou měnit velikost cen, nebo je i zahodit, aby si je nikdo nemohl vzít.
Mezi další akce patří ještě obchodování se zbožím, jako je železo, kámen, dřevo, ryby,
dobytek, nebo exotické ovoce. Anebo stavění budov a jejich zabírání, nebo obchodování na
tržišti.
Cíl hry může být pro každou hru jiný, jelikož každý hráč má kartičku s unikátním cílem. Když
si hráč všimne, že cíl na jeho kartičce byl naplněn, hra skončí tak, že každý hráč otočí svoji
kartičku s cílem se podívat na druhou část hry, kde se udělují body za různé úkony např.:
kontrola kostelů, větší množství peněz, kontrola přístavů, atd.
Body v podobě medailí získáváte po dobu celé hry, například z budov, nebo z finálního
vyhodnocení. Mezi kartičkami s vítězstvím jsou 2 speciální, pacifista a separatista. Separatista
má za úkol mít rebelů víc, než osadníků a tak jako jediný vyhraje a pacifista se naopak snaží,
aby byli lidé co nejspokojenější a za to dostane jako jediný body z jeho kartičky.
Archipelago je dost složitá hra, jenom pravidla hry mají 20 stránek. Má různé módy,
takže hra může trvat od 15 minut až přes hodinu. Já osobně jí nemám tolik rád, jelikož je až
moc složitá, ale na druhou stranu je to dost dobrá hra. Body srážím hlavně za to, že se už skoro
nikde neprodává a když už ano, tak třeba za 1500 Kč. Hra se dá sehnat i na bazaru.
Nedoporučoval bych hru kupovat, pokud vás vyloženě nebaví hodně strategické a
složité hry a nemáte si je s kým zahrát, jinak jsou to jenom vyhozené peníze.
Dávám 6/10
PLUSY
+ Hezká grafika
+ Časová flexibilita
+ Možnost hrát až v 5 hráčích
+ Neomrzí

MÍNUSY
− Složitost
− Cena
− Jenom v angličtině, němčině a francouzštině
− Od 2 hráčů

DAVID JUHAŇÁK
https://www.tlamagames.com/deskovehry/archipelago/?gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTNKzjdGmN4Vlj76oYMmxOTbmEJt3DrOFFTwWpR8AGPoPkHVWCYbZ4aAoz1EALw_wcB
https://boardgamegeek.com/boardgame/105551/archipelago
https://www.leagueoflegends.com/cs-cz/news/game-updates/patch-12-6-notes/
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RECENZE KNIHOVNY
O BECNÍ KNIHOVNA K NĚŽMOST
Knihovna se nachází v centru obce Kněžmost, která leží nedaleko krásného městečka
Mnichovo Hradiště a je vstupní branou do Českého ráje. Poblíž knihovny se nachází základní
škola a pošta. Je to klidné místo obklopené vzrostlými stromy.
Knihy si zde můžete vypůjčit na jeden měsíc. Všichni čtenáři mají možnost vyhledávat
v online katalogu. Výpůjční doba knihovny je každý den jiná, knihovna má otevřeno pouze
v pracovních dnech, kromě středy. Doba je to dostatečně dlouhá, aby i lidé, kteří pracují, měli
možnost se do knihovny kdykoli dostat.
Knihovna je sice menší, ale myslím si, že to stačí, když je umístěna v tak malém
městečku. Má velmi bohaté oddíly na stránkách obce, kde je spousta zajímavostí a informací,
a které jsou velice hezky a přehledně udělané.
Knihovna pořádá různé kulturní akce, ale momentálně jsou pozastaveny z důvodu nízké
návštěvnosti nabízených kulturních akcí, což je veliká škoda, protože tyto akce zde mají
dlouhou tradici a vždy je v minulosti navštěvovalo mnoho zájemců, a to i přespolních.
Webové stránky nemá knihovna samostatné, ale jsou součástí webových stránek obce
Kněžmost, což si myslím, že stačí, když se nejedná o velkou knihovnu. Knihovna má na
webových stránkách oddíl Knižní novinky, kde se postupně posouvají knihy, které nedávno
vyšly. Mně osobně se to moc líbí. Knihovna má online katalog, který je přístupný pro všechny,
kde je možné najít knihy, audioknihy, elektronické knihy, časopisy a mnoho dalších médií.
Dokonce se tento katalog dá procházet v devíti různých jazycích. Tato knihovna vede projekt
na podporu čtení s názvem Listování a pořádá senior klub pro všechny starší občany, nejen
pravidelné návštěvníky z řad čtenářů.
Celkově hodnotím obecní knihovnu v Kněžmostě kladně. Musím zde vyzdvihnout
vzhled webové stránky, který je velice propracovaný a velmi mě zaujal. Všem knihovnu vřele
doporučuji.
ELIŠKA BIŠICKÁ

BUDOVA KNIHOVNY
https://mnichovohradistsko.cz/sites/default/files/field/image/obecni-knihovna-knezmost.jpg
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RUČNÍ PRÁCE
P LSTĚNÍ
Poslední článek jsem se rozhodla věnovat časově nejpracnější a nejnáročnější technice, o jaké
jsem tu zatím psala. Tato technika je také ze všech nejmladší, přestože materiál plsti je mnohem
starší. Vznikla v roce 1800 a první patent na „plstící stroj“ byl uznán o 59 let později.
Technika nám může vytvořit krásné, roztomilé, a především tvrdé figurky.
K jejich výrobě je zapotřebí spousta
trpělivosti. Technika spočívá v tvarování
ovčí vlny do pevného tvaru, než se nám
podaří dosáhnout hotového výrobku. Když
se vlna nezpracuje dostatečně, hotový
produkt brzy ztratí svůj původní tvar. Proto
je důležité nic nepodcenit a dopřát výrobě
dostatek času.
Nejdůležitější jsou tři pomůcky.
Primární je samozřejmě právě ovčí vlna,
která se dá běžně sehnat v galanterii v
sadách. Další jsou nezbytné plstící jehly ve
NEZBYTNÉ POMŮCKY
třech velikostech. Existují i jehly, které nám
ulehčí první část, ve které se připravuje primární tvar. Pro další kroky je nutné mít tenčí jehly,
které tvar zapracují a udrží. Nezbytná je i molitanová podložka, na které se bude výrobek
zpracovávat. Molitan můžeme koupit speciálně pro plstění, ale pravda je, že můžeme použít i
obyčejnou houbičku.
Prvním krokem je vytvarovat základní tvar, kterým
budeme začínat. Nejčastěji je to koule. Tu začneme probodávat
nejtlustší jehlou. Je důležité zmínit, že jehly jsou tenké, a tak
dokáží snadno zranit. Je nutná opatrnost. Poté, co tvar drží, si
vezmeme tenčí jehlu a znovu probodáváme. Nakonec se
dostaneme až k nejtenčí jehle v balení. Kulička po tomto
procesu ztvrdne, takzvaně zplstí.
S trochou cviku budeme tvořit krásné dekorace.
Ovčí vlnu můžeme zpracovávat i na oblečení a udělat
si tak krásný potisk. K tomuto se právě používá výše zmíněný
plstící stroj, který je podobný šicímu stroji. Jehla zkrátka
jenom bodá do materiálu a přidělává tak plsť k látce.
Na závěr bych chtěla poprosit, abyste nenechali ruční práce
zaniknout, a to ani v období robotizace. Něco ani roboti udělat
nedokážou, a pokud někdy vytvoří stroj, který bude schopný
uháčkovat či uplést svetr všech vzorů, nikdy to nebude tak od
srdce, jako strávit několik dní tvrdé práce.
PROCES VÝROBY
ELIŠKA VAŇKOVÁ

https://koralky.stoklasa.cz/projekty/p1/souborovy_system/cms/maxi/31c1-07.jpg
https://i.pinimg.com/236x/1b/7d/25/1b7d25ea4dbaa94c9b823cf7761516af.jpg
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PESTICIDY MAJÍ DOPAD NEJEN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pesticidy. Všichni je známe a máme o nich povědomí. Už od mala nám bylo vštěpováno do
paměti, že je důležité před konzumací řádně umýt ovoce a zeleninu. Tak nějak všichni jsme
věděli, že se stříká právě pesticidy. Ale těžko říci, zda v dnešní době alespoň polovina lidí ví,
co přesně pesticidy jsou a jaké mají dopady apod.
Jsou to chemické přípravky určené především k hubení plevelů a živočišných škůdců a
k ochraně rostlin. Nejčastěji jsou využívány v oboru zemědělství. Jejich vliv na přirozené
fungování ekosystému a na zdraví člověka je nepříznivý. Proto je důležité tento chemický
přípravek, pokud možno, co nejvíce omezit.
Mnohé pesticidy mohou působit
toxicky na vývoj nervové soustavy, kdy
může dojít i k vážnému a nezvratnému
poškození mozku. V domácnostech má
vliv na vývoj motoriky dětí a může u
nich též zvyšovat riziko vzniku
leukémie.
Po postřiku plodin se pesticidy
lehce dostanou do půdy, ze které udělají
„paseku“. Způsobí ztrátu biologické
rozmanitosti v půdě, takže půda má
nižší kvalitu a je méně úrodná.
ILUSTRAČNÍ FOTO
Odstraňují také organické látky, které
pomáhají půdě zadržet vodu. Rostliny rostou do menší velikosti, a tak zemědělci musí sáhnout
po vyšším množství hnojiv.
V tu chvíli, kdy pesticidy proniknou do půdy, se dostanou do podzemních vod. Tento
koloběh ovšem nekončí. Z půdy se chemikálie vypařují do vzduchu a snadno se dostanou do
dýchacího systému člověka a zvířete.
Dochází k neustále klesající populaci včel, které jsou pro nás životně důležité pro opylování
rostlin. A pokud zvířata zkonzumují potravu, která přišla do styku s pesticidy, je to pro ně ve
většině případech fatální.
Pesticidy byly vynalezeny se záměrem zlepšit a zvýšit výnosy plodin, ale dochází
k pravému opaku, a tak by nebylo ke škodě využít přípravky na přírodní bázi, které nebudou
ničit životní prostředí a naše životy.
K výrobě jednoho z přírodních prostředků lze využít listy rajčat. Obsahují alkaloidy,
které jsou toxické a na některé škůdce působí jako jed. Stačí vám nasekat zhruba dva šálky listů
a vložit do čtyř šálků vody. Poté nechte přes noc odstát a druhý den můžete nastříkat na
napadené rostliny.
KATEŘINA BRACHTLOVÁ

https://cs.history-hub.com/vliv-pesticidu-na-zivotni-prostredi
https://www.ireceptar.cz/zahrada/prirodni-pesticidy-30000804.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/leak-commission-to-propose-eu-binding-reduction-targets-for-pesticides/
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VĚDCI OMLADILI KOŽNÍ BUŇKY O 30 LET
Na Univerzitě v Cambridgi dokázali omladit lidské kožní buňky z 53 let na stáří 23 let. Použili
k tomu vylepšenou techniku japonského vědce Shinya Yamanaka, nazvanou IPS, která
zjednodušila postup naklonování ovce Dolly v 90. letech. Studie je v rané fázi, ale vědci věří,
že by tato technika mohla umožnit léčbu nemocí vznikajících ve stáří, ale také např. diabetu
nebo pomoci s omlazením lidských orgánů. Avšak první využití bude pravděpodobně v lécích,
které by mohly urychlit hojení popálenin či řezných ran.
Tento objev zní jak ze sci-fi filmů, kde je tématem např. rychlé hojení ran a do dnešní
doby, mimo vědců, si to málokdo uměl představit. Tato technologie by mohla mnoha lidem
přinést lepší a plnohodnotnější život, ale podle mě nemůžeme tento objev chápat jako objevení
elixíru mládí k prodloužení délky života nebo dosažení dlouhověkosti, ale spíše možnost
zrychlení léčby nemocí nebo následků po úrazech. Vnímám velké spektrum možností v případě
využití tohoto poznatku, ale nejvíce mě zaujala možnosti omlazení a tím léčba lidských orgánů,
kdy by lidé nemuseli čekat v pořadníku na transplantaci, na vhodného dárce, ale byli dárcem
sami sobě. Sami odborníci se ve studii vyjadřují, že je cílem léčba nemocí ve stáří, a já si umím
představit, že by naši dědečkové a babičky mohli být nadále ve svém věku aktivní, nezatížení
tolika nemocemi, mohli by se déle věnovat svým vnoučatům, žili by svůj aktivní život bez
většího strachu z obávaných nemocí stáří. Na druhou stranu ale tato možnost může pro hodně
lidí znamenat „proč bych se o sebe staral, když existuje zázračná metoda“, která mě případně
vyléčí.
Asi jako ve všem lze v tomto objevu najít jak pozitivní, tak i negativní stránky. Můžeme
mít obavy z jeho zneužití, ale i radost z možného přínosu pro záchranu nejednoho lidského
života. Když použiji slova vedoucího vědeckého týmu: „Ovšem prokázání toho, že omlazení
buněk je možné, je klíčovým krokem dopředu,“ tak, bez ohledu na to, jak vývoj v této rané fázi
bude pokračovat, zůstávám optimistkou.
RIANA ŘEPOVÁ

SNÍMKY LIDSKÝCH BUNĚK POD MIKROSKOPEM

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3467925-vedcum-se-povedlo-omladit-kozni-bunky-o-30-let-veri-ze-je-cesta-ke-zpomaleni-starnuti
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/sance-na-zpomaleni-starnuti-vedci-omladili-kozni-bunky-o-30-let-40393280
https://wave.rozhlas.cz/novy-zpusob-omlazeni-zenske-pleti-mohl-pomoct-resit-nemoci-starnuti-8720395
https://www.denik.cz/veda/vedci-vratili-cas-bunky-o-30-let.html
https://www.denik.cz/veda/vedci-vratili-cas-bunky-o-30-let.html
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UMĚLÉ MASO JAKO NOVÝ TREND
Trendem ve stravování za posledních několik let je omezit množství živočišných produktů.
Hlavním důvodem tohoto omezení je týrání zvířat a možné nežádoucí odpadní látky, které
zvířata a jejich chov produkuje jako vedlejší, ne vždy žádaný, produkt. Lidé se však snaží
napodobit chuť a strukturu masa. Můžete využít rostlinných alternativ, které jsou v dnešní době
již běžně rozšířené, lidé však touží po pokroku stále více a více. Proto vznikl nápad, který trvalo
velmi dlouho, než se jej povedlo zrealizovat. Co kdyby bylo maso vyrobeno v laboratoři? Jak
však takové umělé maso funguje? Velmi zjednodušeně řečeno jsou vědci schopni nechat růst
buňky zvířat i bez zvířat, těm jsou odebrány kmenové buňky, které jsou dále uměle
opečovávány aby rostly. Tím nám vznikne maso, pro které jsme nemuseli zvíře zabít, nebo mu
jakkoliv ublížit, stačilo mu jen odebrat pár kmenových buněk. První maso vyrobené tímto
způsobem spatřilo světlo světa v roce 2013. Jaký je tedy problém? Prodejní cena tehdy byla
opravdu nepředstavitelná. Kus masa by zákazníka vyšel na 250 tisíc eur. To by nebylo příjemné,
a proto tato metoda čekala dlouhou dobu na zlepšení. Od té doby umělé maso prošlo velkým
vývojem, a to rozhodně správným směrem k
úspěchu. V Singapuru mají již několik
měsíců schválený prodej v laboratoři
vytvořeného kuřecího masa. Morální otázku
bych jednoduše vyvrátila. Ano, dle mého
názoru je pro zvíře lepší odebrání
kmenových buněk, odebrání malého
množství svaloviny, než krutá a často
bolestivá smrt. Odpovědné orgány stále řeší
otázku bezpečnosti a věřím, že ji velmi brzo
vyřeší. Předpoklady jsou takové, že okolo
roku 2025 se uměle vytvořené maso rozšíří
celosvětově. Nezbývá nám nic jiného, než si
ještě chvilku počkat a poté maso ochutnat.
Vědci tvrdí, že je umělé maso stejně chutné
jako to opravdové, ale to budeme muset
UMĚLÉ MASO
posoudit již každý individuálně.
HELENA DOHNALOVÁ
KONEC NOŠENÍ ROUŠEK V MHD
Od čtvrtka 14.4. se v MHD po necelých dvou letech přestávají nosit respirátory. Někteří se bojí,
jiní jásají. Já patřím do skupiny lidí, kteří jsou rádi. Kvůli nošení roušky, NANO roušky nebo
respirátoru jsem totiž měla dermatologické problémy, a dokonce jsem musela navštívit i dvakrát
dermatologii. Také mi přijde, že poslední půl rok už roušky byly s novými mutacemi dost
zbytečné. Potom přišlo další zrušení roušek v obchodě či kině, kde mi přijde, že je to daleko
horší, protože v kině sedíte v těsné blízkosti třeba i se 100 dalšími lidmi a nemůžete si otevřít
okýnko, jako například v tramvaji nebo autobuse. Nedává mi to smysl, prostě je to daleko
nebezpečnější v kině nebo divadle než v MHD.
NAPSALA SOFIE ANNA PRAVCOVÁ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Umělé_maso
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/umele-maso-je-tady-ale-ma-jednu-velkou-nevyhodu
https://i.iinfo.cz/images/442/hamburger-z-umeleho-masa-p-3.jpg
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KOMENTÁŘ REDAKCE NA SITUACI ODEHRÁVAJÍCÍ SE PŘED BYDLIŠTĚM JEDNOHO Z REDAKTORŮ
Zdravím všechny čtenáře, čtenářky i čtenářata našeho časopisu Omnis. Jak jistě víte situace ve
světě v dnešních dnech není moc příznivá, jsme odstřelováni informacemi o válce, či
koronaviru ze všech stran, lidé umírají, planeta se znečišťuje víc a víc a vy si už jen cynicky
pokládáte otázku, jestli ještě budete mít někdy chvilku klidu. Proto jsem zde já. Do tohoto
krátkého článku se nebojte začíst, jak dlouho jen budete chtít. Doufám, že ve článku najdete
pokoj, klid, mír a chvíli pro své myšlenky. Je 11 hodin večer. Sedím u svého pracovního stolu
v prvním patře s výhledem na Zlatý déšť, pískoviště nespočetněkrát označkované zvířaty všeho
druhu, dvě branky pro děti, jež by měli zájem se o ně napíchnout při hraní fotbalu a dva
panelové domy. Nic se neděje. Venku občas projde někdo s úmyslem si zakouřit, či vyvenčit
psa. Nejednou se tyto úmysly spojí. Jelikož je již polovina dubna, tak pod svitem jediné pouliční
lampy sleduji pomalu se žloutnoucí Zlatý déšť mihotající se ve slabém, klidném větru. Nad
ničím důležitým nepřemýšlím. Nechávám hlavě volný průběh. Jediné zvuky, které v tuto
hodinu slyším je poměrně výrazné cvakání mé mechanické klávesnice. Venku pořád nic. Občas
zamžourá žárovka v pouliční lampě. Je to prostě jenom klidná noc. Líbí se mi to.
DALIBOR SVOBODA

VOLBY VE FRANCII
Ve Francii 10. dubna 2022 začaly prezidentské volby. Kandidátů je celkem dvanáct:
Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas DupontAignan, Jean Lassalle, Nathalie Arthaudová, Fabien Roussel, Philippe Poutou, Valérie
Pécresse, Anne Hidalgová a Yannick Jadot.
Největšími favority jsou Emmanuel Macron, Marine Le Pen a Éric Zemmour. Do
druhého kola pravděpodobně postoupí Emmanuel Macron, který je zaměřen proevropsky a
Marine Le Pen, která je zaměřená spíše národně a pro Francii by její zvolení znamenalo zásadní
změnu ve směřování zahraniční, ale hlavně domácí politiky.
O tom však musí rozhodnout samotní francouzští voliči a přeji jim, aby se rozhodli tak,
aby v nadcházejícím volebním období byli spokojení.
ELIŠKA BIŠICKÁ

https://theplaidzebra.com/this-politician-brings-her-super-cute-daughter-to-parliament-to-prove-an-important-point/
https://www.emirates247.com/mother-s-love-in-parliament-2010-09-23-1.294321
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KOMENTÁŘ
Licia Ronzulli, bývalá italská europoslankyně, je známá tím, že od roku 2010 brala svou dceru
Vittorii na plenární zasedání Evropského parlamentu.
„Nebylo to politické gesto. Byl to především mateřský pud – chci být co nejvíce se svou
dcerou. Také bych chtěla připomenout lidem, že jsou ženy, které nemají příležitost vodit své
děti do práce a že bychom s tím měli něco dělat.“
Je skvělé, že se někdo v takové vysoké funkci ozval a konečně utvrdil svůj názor i
opravdovými činy. Je to inspirativní žena, která ovlivnila své okolí ve prospěch bohužel stále
někdy nedoceněných žen.
Díky jejímu odhodlání Licia získala souhlas ve Štrasburku napříč politickým spektrem
s tím, aby politikům bylo umožněno brát své děti na jednání během let 2009-2014, kdy zastávala
funkci europoslankyně. Díky velkému ohlasu veřejnosti se později stala zastupující členkou
Komise pro práva žen a rovnost
pohlaví.
V tuto chvíli je členkou
italského senátu.
Obecně rovnost pohlaví je
téma, na které se vede stále mnoho
kontroverzních debat, ale já jsem
toho názoru, že by měla brzy nastat
chvíle, kdy budou zbytečné a tyto
věci budou pro nás samozřejmostí.
FOTKA S DCEROU
ANEŽKA SIEBEROVÁ
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V RÁMCI BLÍŽÍCÍHO SE
PRIDE MONTH NABÍZÍM

PRIDE
KLÍČENKY A
PŘIPÍNÁČKY
ZDARMA!
VÍCE INFORMACÍ V UČEBNĚ K3 NEBO NA
INSTAGRAMU @elis_vankova_
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RECEPTY
Vážení čtenáři, vítám vás u letního vydání receptů. Dnes vám představím lokální jídla, která
nejsou zcela typická a známá. Dnes jsem si vybrala kukuřičnou polévku a ředkvičkový salát
jako hlavní chod. Dále si ukážeme recept na smoothie z lesního ovoce a také zmrzlinu.
Doufám proto, že načerpáte novou inspiraci a osvěžující recepty si vyzkoušíte i vy sami.
KUKUŘIČNÁ POLÉVKA





300 gramů kukuřice
půl litru zeleninového vývaru
150 mililitrů smetany na vaření
sůl, pepř, petržel

Do kastrolu nalijeme zeleninový vývar. Připravíme si kukuřici, pokud ji máme jako klas,
oddělíme ji na jednotlivá zrníčka. Mražená kukuřice nebo kukuřice v plechovce nám práci
usnadní. Kukuřici vložíme do vývaru a necháme provařit. Pár zrnek kukuřice si můžeme nechat
na ozdobu hotové polévky. Provařenou kukuřici rozmixujeme tyčovým mixérem na kaši. Z
kastrolu nejprve odebereme vývar, aby byla kukuřice sotva ponořená a začneme mixovat.
Následně přidáváme vývar podle toho, jakou hustotu máme nejraději.
Rozmixovanou a akorát hustou polévku můžeme nyní propasírovat. Kukuřice jejím
rozmixováním zanechá šlupičky, a to nemusí mít všichni rádi. Na pasírování budeme
potřebovat druhý kastrol a jemný cedník. Do cedníku nalijeme trochu rozmixované polévky a
vařečkou budeme míchat. Tímto způsobem propasírujeme celou polévku do druhého kastrolu.
Nyní propasírovanou polévku znovu přivedeme k varu. Přidáme smetanu a necháme provařit.
Přídáním smetany polévka mírně zhoustne. Polévku okořeníme pepřem a solí. Servírujeme s
nasekanou petrželí na vrchu a můžeme přidat i zrnka zbylé kukuřice.
ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT








2 svazky ředkviček
1 salátová okurka
1 jarní cibulka
50 gramů kopru
120 gramů bílého jogurtu
120 gramů zakysané smetany
sůl a pepř

Zeleninu omyjeme a nakrájíme na malé kousky, vložíme do misky. Smícháme jogurt a smetanu,
nakrájíme a přidáme do směsi kopr. Osolíme a opepříme podle chuti. Zelenina by měla pustit
trochu vody, a to se nám hodí. Smícháme jogurtovou zálivku se zeleninou. Před konzumací
necháme vychladit.
OSVĚŽUJÍCÍ OVOCNÉ SMOOTHIE
 250 gramů lesního ovoce podle výběru (já použila 100 gramů borůvek, 100 gramů
angreštu a 50 gramů jahod)
 200 mililitrů vody
 150 mililitrů mléka
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Veškeré ovoce necháme na hodinu a půl zmrazit. Chceme, aby bylo ovoce namrzlé, ne však
zcela zmrzlé. Tímto krokem dosáhneme lepší konzistence smoothie. Ovoce smícháme s vodou
v mixeru a promixujeme dohladka. Poté přidáme mléko a znovu promixujeme, teď již není
potřeba nijak pečlivě. Smoothie je rovnou připraveno ke konzumaci, nemusíme jej chladit.
Podle chuti však můžeme přidat med, protože ne vždy je ovoce sladké tak, jak bychom chtěli.
ZMRZLINA
Jen málo kdo zmrzlinu nemiluje. I když nejste její milovníci, shodneme se však na tom, že k
létu prostě zmrzlina patří. Dnes si ukážeme 2 druhy zmrzlin. Klasickou zmrzlinu, která se
vyznačuje tím, že obsahuje mléko, či smetanu. Ukážeme si také recept na sorbet, ten mléko
neobsahuje, je to vlastně jen mražené ovoce. Doufám tedy, že oba recepty vyzkoušíte a že
osvěží váš slunný a horký den.
NA ZMRZLINU BUDEME POTŘEBOVAT






půl kila jahod (můžeme použít jakékoliv jiné ovoce ve stejném poměru)
40 mililitrů smetany na šlehání
100 gramů salka
2 a půl lžíce moučkového cukru

Pečlivé očistíme jahody, překrojíme je na půlky a vložíme do mixéru. Přidáme moučkový cukr
a rozmixujeme dohladka. V jiné misce vyšleháme ze smetany šlehačku. Tento proces může
trvat dlouho, a tak nepospícháme a mícháme smetanu do té doby, než šlehačka vznikne.
Nemusí být úplně vyšlehaná, chceme však šlehačku a ne jen zamíchanou smetanu. Do
šlehačky vmícháme salko. Ovocnou směs a smetanu smícháme do jedné nádoby. Zmrzlinu
uhladíme a můžeme ozdobit ovocem, ořechy, nebo čímkoli, co budeme mít doma. Vložíme do
mrazáku a necháme minimálně 2 hodiny zmrazit.
NA SORBET BUDEME POTŘEBOVAT






půl kila třešní (můžeme použít jakékoliv jiné ovoce ve stejném poměru)
100 mililitrů vody
100 gramů cukru
šťáva z půl citronu

Třešně omyjeme a vypeckujeme. Třešně potřebujeme zvážit bez pecky, a tak jich budeme
potřebovat více než půl kila. Vypeckované třešně vložíme na 5 hodin do mrazáku. Vodu cukr
a citronovou šťávu smícháme do rendlíku a přivedeme k varu. Ze směsi chceme vytvořit sirup.
Za stálého míchání necháme pár minut vařit. Když vznikne hustý sirup můžeme přestat vařit.
Zmrzlé třešně a sirup vložíme do mixéru a pomalu mixujeme dohladka, tak moc jak to máme
rádi. Sorbet můžeme jíst ihned, skladujeme v mrazáku.
HELENA DOHNALOVÁ
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