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Vážení čtenáři, 

vítám Vás u prvního vydání časopisu Quattro. V podzimním vydání 

našeho časopisu můžete najít historii feminismu, něco o vrazích, nebo 

na druhou stranu pozitivní zprávy ze světa. Můžete se také těšit na 

chvilku poezie a zajímavá díla od ne tak známých umělců. Pro ty, co 

se zajímají o politiku, máme tady něco i pro Vás.  

Za celou redakci Vám přejeme příjemné počtení a snad si tady každý 

najde to své. 

Šéfredaktorka Anna Stříbrná 
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Čtyři roční období 
Jelikož je náš časopis rozdělen na čtyři čísla, rozhodl jsem se v každém z nich 
napsat vždy o jednom ročním období, začínaje podzimem. V tomto článku se 

věnuji zájmena otázce, proč čtyři roční období existují a jaké jsou 
charakteristiky podzimu. Příští vydání budou zaměřené na zimu, jaro a léto. 

Co to jsou roční období a jak souvisí s vesmírem? 
Podle mého názoru by bylo nejlepší začít tím, proč se na naší planetě roční 
období střídají a jak dlouho vlastně trvá »den« na zemi? 
Krátký den v zimě a dlouhý den v létě je způsobený tím, že zemská osa je ve 
vztahu k oběžné dráze kolem slunce nakloněna. Kdyby zemská osa byla k 
orbitě vždy kolmá, znamenalo by to stejně dlouhé noci a dny. Během rotace 
země kolem své dráhy je její symetrála oproti slunci o 23.5° nakloněna. Právě 
díky tomuto náklonu jsou dny odlišně dlouhé. Jestliže se například během léta 
nacházíme v Evropě, stávají se dny delší a teplejší, venku je tedy delší dobu 
světlo. 
Jestliže severní polokoule dostává více světla než jižní polokoule, je na 
severní polokouli léto, zatímco na jižní zima. Tímto je tedy zodpovězena i 
otázka, proč je v létě teplo, když se v této době země nachází nejdále od 
slunce v roce? Tedy přibližně 152,1 mil. kilometrů v tzv. aféliu neboli odsluní. 

Podzim 
Astronomický podzim na severní polokouli začíná kolem 22. - 23. září a končí 
kolem 21. prosince. Na jižní polokouli začíná 20 – 21. března a končí 21. 
června. 
V meteorologii jsou podzimem myšleny měsíce září, říjen a listopad. 
Popřípadě březen, duben a květen na jižní polokouli. 
Podzim je pro většinu lidí známý tím, že se barví listí na stromech. To je dáno 
tím, že se chlorofyl rozkládá a ostatní barviva listy obarví. U těchto barviv se 
jedná zájmena o karoteny a antokyany. Z části už v listu existují, z části teprve 
v průběhu vznikají. Barviva mají ochrannou funkci proti slunečním paprskům, 
takže se míza (tekutina) z listů stihne dostat do stromu, než listí opadá. 

Michael Losman 
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V kole času  

Články, jež Vám budu v tomto časopise přinášet, se budou týkat ročního cyklu 

raně středověkého (pro lepší představu, mluvíme například o období v němž 
žil Kosmas) sedláka v českých zemích, přičemž v každém článku zpracuji 
jedno roční období. V tomto konkrétně podzim. Proč zrovna toto téma, ptáte 
se? Prvotní představa mého plánu, jež vznikla asi pět minut před hodinou, na 
níž jsme měli oznámit, o čem bude nás článek, spočívala v tom, že budu psát o 
sezónních rituálech různých kultur se snahou najít vztyčné body podmíněné 
životními podmínkami a lidským přemýšlením. Téma nebylo zcela nesmyslné, 
ale bylo příliš abstraktní, obsáhlé a nevyhovující ani mým schopnostem ani 
času, který jsem byl této práci ochoten věnovat. Myšlenka psát o vztahu mezi 
životem v minulosti a ročními obdobími mi však stále přišla nosná. Usoudil 
jsem, že středověk a konkrétně život zemědělců bude vhodný, protože se v 
něm roční cyklus dostatečně projeví. Zdroje, které se mi povedlo sehnat, pak 
určily přesnější období i lokalitu.  
Doufám tedy, že jsem téma zpracoval obstojně a zaujme přinejmenším 
jednoho člověka. Pokud ne, tak že alespoň dostanu jedničku. (Tu jedničku 
bych možná i radši.)  

Podzim 
Máme-li pochopit, čím byl podzimní čas pro raně středověkého sedláka v 
českých zemích, musíme se nejdřív podívat na obsah jeho práce. 

Jaro a raný začátek podzimu byl obdobím žní, tedy nejnáročnější části 
pracovního roku, v níž mohl mít pracovní den až 16 hodin, i přesto průměrnou 
pracovní dobu snižovaly neděle a svátky, jež byly častější než dnes. Začátek 
podzimu se tedy nesl ve zpracovávání sklízené úrody převážně obilovin, jež 
tvořily hlavní část stravy, ale také luštěnin jako hrách a čočka. Snopy se 
ukládaly do oborohu (primitivní stodola, vlastně stříška na kůlech) či košatiny 
a zrna se poté vymlacovaly svazkem dlouhých prutů nebo holí, přičemž je 
možné, že právě nalomený prut byl zárodečnou formou cepu, jež se objevuje 
v pozdějších dobách. Část úrody se uložila na sadbu příští rok do takzvané 
obilnice, tedy jámy lahvicovitého tvaru s úzkým hrdlem, která byla vystlaná 
slámou, přitisknutou ke stěně pružnými prutovými obručemi, jež byla po 
uložení obilí uzavřena a díky tomu, že obilí prostor vydýchalo a kysličník 
uhličitý tak jámu zakonzervoval, vydrželo obilí až do otevření. Po žních 
pracovní režim zvolnil. Bylo třeba orat půdu a připravit ji na další rok. Na 
mnoha místech se na podzim také sel ozim (plodiny, co se vysévají na podzim 
a sklízí v létě) především žito. Září a část října mohli být také věnovány 
vyčištění přílohu (v dvojpolním systému, jež tu v raném středověku 
dominoval, je to ta část půdy, která zrovna odpočívá) a první orbě nových 
ploch, které pak odpočívaly až do jara. Další podzimní povinností byla 
redukce dobytčího stáda, aby ho nebylo potřeba celé krmit přes zimu. Prvně 

se tak činilo odprodejem, až poté porážkou. V listopadu se pak prodlužuje 
doba, kterou hospodář a jeho rodina trávila v lese jednak kvůli sběru dřeva na 
zimu a v příznivých letech také kvůli pasení prasat na žaludech, protože 
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kvalitní výkrm má vliv na množství a kvalitu slaniny. Klidnější podzim také 
představoval vhodný čas opravy obydlí před zimou. 

Rytmus života archaického člověka řídilo kromě práce také řada svátků a 
oslav. Tou nejvýznamnější v podzimním období jsou podzimní hody. Ty, 
narozdíl od dožínek, jež je předcházejí, nepředstavují oslavu uzavření jednoho 
druhu práce, ale díkůvzdání za výsledek celého roku. Vzdát díky bylo třeba, 
protože v představách a i v praktickém životě středověkého člověka totiž není 
úspěch hospodářství výsledkem jen jeho práce, ale také výsledkem mnoha sil 
mimo jeho kontrolu, ať už skutečných či nadpřirozených. Podzimní Hody byly 
nejspíše velice syté a pestré, neboť v tomto období krátce po sklizni je všeho 
dostatek. Je zároveň vysoce pravděpodobné, že byly alespoň z části 
kolektivní záležitostí. Kromě děkovné funkce obsahovaly jako většina 
středověkých oslav také snahu zajistit si hojnou budoucnost, čehož se v 
archaickém myšlení dosahovalo manifestací prosperity, ať už vzájemním 
hoštením nebo obdarováváním všech přírochzích včetně žebráků. Děkovné 
oběti, jež by plnily stejnou funkci už kvůli rozšíření křesťanství, nepřicházejí v 
úvahu, přesto se někteří etnografové domnívají, že některé zvyklosti jako 
společné zabíjení nějakého živočicha jsou jejich zbytkovým zachováním, i 
když už v přeměněné a původního pohanského významu zbavené formě. 

Kdy přesně se podzimní hody odehrávaly nevíme, přesto je tu několik 
kandidátů. Pravděpodobný je den narození panny Marie (8.září) nápadnou 
možností je také období koncentrace svátečních zářijových dnů 23.(sv. 
Jimrama), 28.(sv. Václava) a 29. (sv. archanděla Michaela.)  

Po podzimních hodech už následuje na podzim jen několik menších svátků, 
jako je svátek všech svatých a dušičky, jež představují památku mrtvých 
předků, která byla v dřívějších předkřesťanských dobách nejspíše 
významnou součástí hlavních podzimních svátků, od kterých se však už v 
raném středověku začala oddělovat. Po nich už pomalu začíná zima, tedy 
období, jež představovalo pro archaického člověka jak čas určitého 
odpočinku, tak dobu kdy světu dominuje temnota, ale o zimě si povíme až 
příště. 

Hynek Tožička  
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Zapomenutá stopa minulosti 
Vážení čtenáři a vážené čtenářky. 
Jmenuji se Anna Vacková. Zajímám se o historii především Českých zemí, ale 

ráda si přečtu něco o dějinách evropských či světových. Mým nejmilejším 
knižním žánrem je historický román. Jsem též autorkou několika básní, citátů a 
filozofických úvah, ale zatím píšu pouze do šuplíku, v budoucnu bych své dílo 
ráda vydala. Bude mi ctí Vás provázet touto rubrikou. 
Některé příběhy českých dějin jsou zahaleny mlžným závojem zapomnění. 
Třebaže nepatří k nejvýznamnějším, o to více jsou poutavé a jistě stojí za 
připomenutí. Neboť v každé báji či pověsti je ukryto zrnko pravdy, jež se 
stává jen zanedbatelnou součástí našich dějin, přesto bychom si měli každého 
zrníčka, byť jen nepatrného, vážit, poněvadž nesmíme zapomenout na to, že 
by jeho ztráta narušila překrásnou mozaiku dějin. 

O hoře Blaník 
Před dávnými lety, šla mladá dívka z nedaleké vesnice do temných hustých 
lesů okolo posvátné hory Blaník, aby si nasbírala do džbánku dary lesa. Byl 
právě Velký pátek, den kdy se otevírají skály. Dívce bohužel nebylo přáno a 
žádné dary lesa nenalezla. Pomodlila se k svatému Václavu, patronu naší 
země. V té chvíli se před ní objevil nápis „Svatý Václave, patrone České 
země, nedej zahynouti nám i budoucím.“ Když se dívka nápisu dotkla svou 
dlaní, Blanická skála se před ní rozestoupila. Na udivenou dívku div nešly 
mrákoty, když spatřila knížete Václava i s jeho věrnými rytíři. „Děvče, 
následuj mne!“, řekl kníže Václav. „Dobře si však rozmysli, zda chceš býti 
mnou služebnicí, neboť až se ze služby vrátíš domů, uplyne mnoho vody ve 
Vltavě. „Bude mi ctí, pane.“ Službu mi prokážeš tím, že uklidíš mnou 
kamennou síň a přineseš vodu z čisté třpytící se studánky. Pamatuj, vodu smíš 
přinésti pouze v noci, nikdo tě u toho nesmí spatřit a o půlnoci se musíš opět 
vrátit, jinak se skála zavře a ty by ses už sem nedostala.“ Když službu vykonala 
a pěkně se poklonila, jako mámením spočinula v měkkém voňavém mechu za 
nového dne. Vrátila se do rodné vesnice, kde ji už dávno oplakali, neboť byl 
též Velký pátek, ale o rok později. Ona pak vyprávěla, co se jí přihodilo, ale 
když prozradila tajemství Blanické skály, tak se potřikrát ráno probudila, 
avšak počtvrté už ne. Nikdo nevěděl, proč mladý kvítek opustil tento svět, ale 
říká se, že to byl trest Blanické skály za vyzrazení jejího tajemství. 

Anna Vacková 

Koutek poezie 
Vážení čtenáři a vážené čtenářky. 
Jmenuji se Anna Vacková. Zajímám se o historii především Českých zemí, ale 
ráda si přečtu něco o dějinách evropských či světových. Mou velkou vášní je 
také poezie. Mým nejoblíbenějším básníkem jest Jaroslav Seifert, kterýžto 

dostal, jako jediný Čech, Nobelovu cenu za literaturu pana Seiferta si velmi 
vážím, protože si myslím, že byl velmi upřímný a jeho dílo je pravdivé do 
dnešních dnů. Jsem též autorkou několika básní, citátů a filozofických úvah, 
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ale zatím píšu pouze do šuplíku, v budoucnu bych své dílo ráda vydala. Bude 
mi ctí Vás provázet touto rubrikou. 
Poslouchat hlas duše básníka, je překrásné, neboť se na chvíli přenesete do 

jiného světa. Do světa básníkova a skrz čas vstoupíte do jeho díla, jako 
nevinný pozorovatel, který pociťuje mnoho emocí spolu básníkem, každý 
řádek si vychutnáváte plnými doušky. Každá báseň, jež přečteme v nás vyvolá 
malou vzpomínku, kterou si poneseme celý svůj život, těch pár chvil, co je 
nám dovoleno být na matičce Zemi. 

Jan Neruda 
Romance o Karlu IV. 

Král Karel s Buškem z Vilhartic 
teď zasedli si k dubovému stolu - 
ti dva už pili mnohou číši spolu 
a zapěli si z plných plic. 
"Nuž dej sem zlaté číše, páže, 
a nalej vína - dolej výš - 
dnes, pane Bušku, cosi zvíš!" 
král Karel vesel káže. 

"Zde po tom víně, Bušku, slyš, 
domácí slunce naše v loni hrálo - 
toť první víno, které v Čechách zrálo - 
aj tedy vzhůru, pijme již!" 
A pili - král však náhle prsknul - 
"To že je víno? tenhle kvas? 
vždyť ústa křiví, láme vaz!" 
a zlostně rukou mrsknul. 

"Eh - vezu révu z Burgund sem," 
král dál a dál si v zlosti svojí vede, 
"a takovouhle peluň mně z ní svede 
ta velebená česká zem! 
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, 
že sčesám trpké trnky z nich, 
a chceš-li klidit pustý smích, 
zde růže sázet radím! 

Však jaká země - taký lid! 
vás kdyby učit chtěli všichni svatí, 
zda všimnou si jich Češi paličatí - 
buď svatý rád, když není bit! 
Jak bych zde mlátil otep slámy! 
Nechť chci co chci, za krátký čas 
se všechno jinak zvrtne zas - 
mám já to bídu s vámi!" 

Přec zase číši k ústům zdvih', 
a napiv se, své velké dobré oči 
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí, 
ten však je jako pěna tich. 
Jen - aby marně nezahálel - 
pan Bušek máčel zub a pysk 
a víno ku půnebí tisk' 
a po jazyku válel. 

"Ba je to bída", děl zas král 
a rychle zavdal sobě vína znovu, 
tak rychle, jak by bránil zlému slovu; 
však kolem úst již úsměv hrál. 
"Mám žízní umřít? - na mou víru, 
Ty's oslep', páže - nevidíš, 
že přede mnou je prázdná číš? - 
a dej mi dobrou míru! 

Pij, Bušku - již se nezarmuť - 
a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví: 
můj jazyk je jak známo vybíravý - 
a našel již v tom víně chuť. 
Víš - zkoumat třeba, Bušku milý! 
to víno má svůj zvláštní ráz, 
zprv trpké, ale milé zas - 
my, myslím, už se vpili!" 

"Nu vidíš, králi: tak náš lid! 
Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se - 
však květe po svém, v osobité kráse -" 
teď přerušil svůj náhle klid 
hned rozveselen Vilhartice - 
"ach přibliž k tomu lidu hled 
a přitiskneš svůj k němu ret 

a neodtrhneš více!" 

Mé osobní zhodnocení této básně 
Myslím si, že je tato báseň pozoruhodným odrazem své doby. Karel IV. a 

Bušek II. z Velhartic měli mezi sebou přátelské pouto, proto báseň může být i 
pravdivá. Každý, kdo četl tuto báseň, by měl alespoň na okamžik 
popřemýšlet, zda mu přinesla vytoužené ovoce. Když tomuto ovoci, opatrně 
oloupeme slupku, nalezneme ponaučení. 
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Anna Vacková 

Malířské umění 
Zdravím a vítám všechny, kteří se zajímají o malířské umění stejně jako já. 
Jmenuji se Michaela Macháčková a ve svém článku Vás budu provázet 
stručným popisem života malířů a jejich posunem v malířské kariéře a 
představím Vám i nějaké jejich díla s podzimní tématikou. Přeji Vám příjemné 
počtení, které Vás může na pár minut zabavit ale zároveň se i přiučíte něco 
málo ze světa malířského umění. 

Podzim ve stylu malířského umění 
Alfons Mucha byl český secesní malíř 19. století 
narozen v Ivančicích. Z počátku se živil 
malováním kulis. Na podzim roku 1885 složil 
zkoušku z figurálního malířství a dostal se na 

Akademii výtvarných 
umění. Dále působil 
v e V í d n i , k d e 
r o z š i ř o v a l s v é 
umělecké vzdělání. 
Mucha cestoval po 
z e m í c h j a k o j e 
Francie (zde kreslil 
různé ilustrace či 
reklamy pro časopis 
L e C o s t u m e a u 
theatre) nebo USA. 
Nakonec se roku 

1910 vrátil do Čech a usadil se v Praze. Zde si 
splnil sen, a to vytvářením dvaceti rozměrných 
maleb zobrazujících české legendy a ranou 
historii či všeslovanské náměty na zámku 
Zbiroh. Mucha zemřel v období okupace Československa nacistickým 
Německem, přesněji 14. července 1939 na plicní infekci. 

Dílo Podzim od Muchy zachycuje 
mladou dívku s dlouhými vlnícími 
se vlasy, která s chutí utrhuje 
vinnou révu. Celý obraz je zahalen 
do příjemné, podzimní, sluneční 
záře. Převládající barvy tohoto 
obrazu jsou velmi pestrobarevné a 
jeho formát je vysoký. François 
Boucher, francouzský malíř a 
jeden z hlavních představitelů 

rokokové malby, se narodil roku 
1703 jako syn kreslíře vzorků pro 
medaile a mědirytce. Od něj 
získal vůbec první umělecké 
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poučení pro svoji tvorbu. Zabýval se vytvářením rytin, než roku 1727 podnikl 
cestu do Itálie a seznámil se zde s Tiepolovými freskami, které na něj učinily 
hluboký dojem a ovlivnily jeho další malířský vývoj. Boucher vytvářel mimo 

jiné portréty, historické a mytologické obrazy i pastorální scény. Jeho volba 
barev je rafinovaná a náměty jsou často velmi smyslné. Jeden z jeho 
nejhalasnějších kritiků, spisovatel Denis 
Diderot, ho obvinil z toho, že maluje 
ženy jako kurtizány a nadbíhá vkusu 
šlechty. To zapříčinilo skutečnost, že 
veřejnost Bouchera na konci života spíše 
odsuzovala, než obdivovala. 
Boucher vytvořil více obrazů s podzimní 
tématikou, například obraz zobrazující 
pět malých dětí hrajících si venku s 
kozlem a pojídajících vinnou révu, nebo 
také jeden dílo z cyklu Čtyř ročních 
období, který zobrazuje mladého 
chlapce s dívkou. Posledním obrazem je 
pastorální dílo, kde se nám opět 
vyskytuje muž a žena, ale tentokrát sedí 
se psem před fontánou a ujídají vinnou 
révu mezitím co jsou obklopeni ovcemi 
a malým chlapečkem v pravém dolním 
rohu. Barvy obrazů přináší pochmurnou 
ale poklidnou podzimní náladu. 

Michaela Macháčková 
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Mladí Umělci  
Vážený Čtenáři, v této rubrice se společně podíváme na lidi našeho věku, 
kteří… Tvoří! Schválně nepíši co, jelikož tento článek je v tomto směru 

opravdu volný, postupně bych se ráda i v dalších číslech věnovala všem 
formám a technikám které takové umění může mít. 

V podzimním šeru 
skřípotu listí 
smáčíš šos v čajovém opojení 
vlažně a zahořkle vedeš života svého 
směr 
s pocitem hřejivým usínáš 
trochu sám 
trochu se slzami v očích 
 
Neumíš probudit se z úmorné 
všednosti reality 
překročit práh vlastní obyčejnosti 
zavíráš si vrátka čímž konečně vstáváš 
ze smrtelné postele 
ulepené 
drobečky žijící si vlastním hraničním 

životem 
zadala bych si za úkol snít 
zadala bych si sníst svůj žaludek 
zvážila bych jeho pozření 
a zničila poslední stopy 
 
do šálku šeptáš svá poslední přání 
zbožná? 
 
pochovala bych šedivé mraky a 
zazpívala jim píseň svou 
na rozloučenou -s jejich stíny 
v l a žn o s t a h o řk o s t p o d v eče ra 
stráveného za mřížemi neupřímné 
ohleduplnosti 
hledající svého průvodce smyslností 

Tereza Lišková  

Terka 
Jako první Vám představuji Terku Váňovou, je jí osmnáct a je 
studentkou Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově, tzv. 

Žižkárny a její obor je Design herních 
předmětů. Pracuje hlavně se dřevem, což 
Terce vyhovuje, ale obecně zabrušuje i do 
vícero výtvarných praktik jako například 
keramika, háčkování, akryl, akvarel, uhel 
nebo tempery. V poslední době ji nejvíce 
oslovil akryl a to hlavně pro abstraktní 
malbu. 
 
Ve světě umění se Terka pohybuje již 
dlouhá léta, ale dobu Koronaviru popisuje jako období 
její tvůrčí krize, ze které jí trvalo se dostat 
ještě několik měsíců potom, co se vše 
uklidnilo. 
 
Popisuje, že podzim bylo období, co jí 

velmi pomohlo v její tvorbě: 
,,Podzim je takové tvořivé období. Zároveň je to také období 
nových začátků, to se samozřejmě pojí i s novým školním rokem. 
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Ale aby byly nové začátky, musíme pustit 
staré věci či návyky, stejně jako to dělají 
stromy s listy.” 

Má za to, že nás k tomuto samotný přírodní 
cyklus navádí a bylo by pošetilé jej 
neuposlechnout. 
,,Přece tu máme všechny ty barvy a různé 
vůně, zvuky a především pak hudbu, která 
může ovlivnit náladu obrazu, či 
být přímo námětem.” 
 
Také se snaží nezanevřít na 

inspiraci a energii tvořit. Inspirací 
mohou být práce druhých lidí, ať už to jsou známí nebo umělci ze 
světa, jejichž výtvarné počiny sledujeme např. na sociálních sítích. 
Jak popisuje Terka:,, Člověk nikdy neví, co pro něj bude ten 
impuls, kvůli kterému začne něco tvořit.” 

Honza 
Dále Vám představuji Honzu, jinak také Jana Ihnatolu, je mu sedmnáct let a 
chodí na Střední uměleckou školu Václava Hollara, jinak též známou pod 
názvem Hollarka. 
 
Co Honza tvoří? 
Většinou se jedná o ztvárnění myšlenek či situací, ve 
kterých se už dobrovolně či nedobrovolně ocitá. Jeho práce 

jsou takový hlavolam, skoro 
se nás snaží napálit při 

interpretaci jeho děl. Snaha 
vyjádřit danou věc tak, aby nebylo úplně 
poznat, o čem to je, či jaký to má význam, 
vytvářet metafory tak mocné, že spolu s 
přidáváním prvků, které budou dávat smysl už 
jen autorovi samotnému, bude pro naše laické 
oko nemožné rozluštit, z čeho obraz, na 
který se 
díváme, vychází. 
Baví ho to, přiznává. 
Jeho tvorba je pro něj 
způsobem, jak se 

vypořádává s problémy, 
člověk stráví tou prací tolik času, kolik potřebuje na 
jeho zpracovávání i pozorování a postupně se vyřeší i 
problém sám. 
 
Jak se k tomu dostal? 
Vlastní věci dělá již dlouho, ale k malbě se dostal v 
půlce prvního ročníku na Hollarce. Měl v tom prsty 
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jeho první ateliér: 
,, Byla to yenom takova nudle f beyvaleych 
telekomunikacich naproti akropoli “ 

Tady začal trávit většinu svého volného času, opravdu 
by se skoro dalo říct, že jej navštěvoval každý den. 
 
Co bylo dál? 
Po roce pobytu v prvním ateliéru přišel čas se 
zase vydat někam dál, neboli do většího! 
Nový ateliér se nacházel v domě Radost na 
Žižkově a byl o něco větší než ten předchozí, 
ale zřejmě stále nestačil, jelikož po půl roce 

pobytu se tam Honza opět rozhodl přesídlit. A 
to na Českomoravskou, kde už je to s prostorem mnohem lepší a 
tak tam doufejme již zůstane.  

Ondřej 
A nakonec vám představím Ondřeje Dvořáka, kterému je 
devatenáct let, studuje na Střední umělecké škole Václava Hollara a je 
ve čtvrtém ročníku.Jeho tvorba se nejčastěji točí kolem organiky, inspiraci, co 

se týče tvarů, si bere hlavně z 
přírody, ale jeho největším 
zdrojem je dle jeho slov 
nuda. Popisuje, že: 
,,Ve chvíli, kdy se člověk 
nudí, tak si vytváří jiný 
způsob zábavy a vjemu, pro 
mě je to kresba a malba.” 

Také si prý rozhodně pasivně 
bere inspiraci i z děl, která již 
někde viděl, čemuž se 
umělec nevyhne, ani kdyby 
snad chtěl. 
 
Ondřej se věnuje řadě 
technik. Momentálně ho 
nejvíce uchvátila ruční grafika, do které 
spadá linoryt, litografie (tisk z kamene), 
suchá jehla, akvatinta atd... 
Na ruční grafice ho prý přitahuje ta široká 
možnost práce, člověk může leptat, rýt, 
řezat, škrábat, vykrývat a tak podobně. 
Dokonce by se dalo říct, že je pro něj 
samotný úkon tisknutí z matrice (např. už 
vyryté lino), určitá forma meditace. Tím, 
jak může být tisk i dost repetitivní.

Tereza Lišková
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Ze světa hudby 

Zdravím, protože se o hudbu zajímám, rozhodla jsem se napsat článek 
zaměřený na hudbu. Společně se podíváme na nová alba, která vyšla za 
poslední měsíce a také, jaké písničky a interprety si poslechnout na podzim. 
Na konci časopisu najdete odkaz na podzimní playlist, který si můžete 
poslechnout, nebo se jím inspirovat, při vytváření svého vlastního. 

 
  
2 . 9 . v yš l o n o v é a l b u m o d Yu n g B l u d a , s e 
stejnojmenným názvem. Toto album obsahuje 12 
skladeb. Jako každé jeho album, je velice osobní a 
emotivní. Rozdíl v tomto albu a jeho předchozích je 
ten, že otevřel části svého já, o kterých ani nevěděl, že 
je má. Jsou to skladby od lásky až k bolesti, zbožňování 
k opuštění, smíchu a zradě. Podporuje lidi v tom, být 
odlišní a nestydět se za to. A proč zrovna název 
YungBlud? Zpěvák se na svém Instagramu vyjádřil, že 
nic v jeho životě mu nedává větší smysl. 

  
Jako další album, přesněji dvojalbum, tady máme 
Legend, od Johna Legenda, které vyšlo 16. 9. Je to jeho 
první stejnojmenné album, ve kterém dává průchod 
svým emocím. Najdeme tam 24 skladeb plné 
smyslnosti, radosti a oslavy, ale John tam také dává 
průchod svým emocím, smutku a bolesti. Chtěl dát na 
tomto albu prostor být zranitelný, duchovní a 
reflexivní. Na tomto dvojalbu začal pracovat už od roku 
2021, můžeme tam najít další interprety, kteří s ním 

spolupracovali, jako například 
Rock Ross, Amber Mark, Jezmine Sullivan, Saweetie 
nebo Muni Long. 
  
Ze světa K-popu tady máme Born pink od jihokorejské 
skupiny Blackpink. Vyšlo taktéž 16. 9. a obsahuje 8 
skladeb. Je to jejich druhé album. Tímto albem také 
odstartovávají své celosvětové tour. Textově album 

pojednává o tématech lásky, 
s e b e v ě d o m í , s e b e 
povzbuzování, vyrovnávání se 
se slávou, kritikou a další. 

Dále tady máme Cavetown. 4. 11. se můžete těšit na 
jeho nové album Warm food. Zatím z tohoto alba známe 
píseň 1994, Frogs a Fall in love with a girl. 
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Taylor Swift 21. 9. vydala svoje nové album Midnights. 
Najdeme tam 13 skladeb. Jednou z nich je i Snow On 
the Beach, kterou zpívá společně s Lanou Del Rey. 

Taylor k tomuto albu napsala na svůj Instagram, že 
Midnights je koláží intenzity, vzestupů a pádů, přílivů a 
odlivů. Život může být temný, hvězdný, zatažený, 
děsivý, elektrizující, horký, studený, romantický nebo 
osamělý. Stejně jako Midnights. Toto album napsala 
společně s jejím přítelem Jackem Antonoffou, je to 
jejich první album, které spolu vytvořili. 

Hudební inspirace na podzim 

Na podzim určitě nesmí chybět Taylor Swift. Například její album Red, které 
Vám zaručeně navodí podzimní náladu. 

Dále také Girl in red, která teď vydala novou podzimní písničku s názvem 
October Passed Me By. 

S The Beatles určitě také nešlápnete vedle. Jejich písničky jako například Here 
Comes The Sun, nebo Sun King jsou podzimní klasiky. 

Harry Styles, Connan Gray, Lorde, Coldplay, The Beach Boys jsou další skvělí 
interpreti, kteří stojí za to si je poslechnout. 

Anna Stříbrná 
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Velká móda začíná malým  

Zdravím, v našem čtyřdílném časopisu bych vás ráda seznámila se základy 
světové módy. Všichni přece víme, jak se globální značky jmenují, ale víte, 
jaká byla cesta k jejich vzniku, jaké nápady a úsilí byly vynaloženy na jejich 
vytvoření? Slogan " Just do it!" ("Prostě to udělej!") a znak ve formě zaškrtnutí - 
identifikační identita, díky níž se "Nike" rozpoznatelná po celém světě a to je 
to, co dnes řeknu!  

Bláznivý nápad 

Američan Phil Knight nebyl podnikatel, ale prostě běžec. Hodně peněz mu šlo 
na nákup sportovní obuvi. V jednom okamžiku se mladý muž rozhodl vyrábět 
vlastní tenisky, aby méně utrácel, získal perfektní boty podle svých 
požadavků a současně chtěl pomoci stejným klukům ze svého okolí. 

Takže Phila Knighta v roce 
1963, když mu bylo 24 let, 
n a p a d l o , ž e m o ž n á 
e x i s t u j e ně j a ký j i ný 
způsob, jak pocítit to, co 
c í t í s p o r t o v c i , k d y ž 
vyhrají? To ho přivedlo na 
bláznivý nápad. Knightovi 
se velmi líbily japonské 
tenisky Tiger. Věřil, že 
způsobí revoluci na trhu s 
obuví v USA. V roce 1964 
odjel Knight do Japonska, 
n a š e l o b u v n i c k o u 
společnost Onitsuka, která vyráběla tyto tenisky. Setkal se s jejími vedoucími 
pracovníky a první, na co se ho na schůzce zeptali, bylo: "Pane Knighte, pro 
jakou společnost pracujete?" Ale Knight, který neměl svou společnost musel 
vymyslet název:"Blue Ribbon Sports!"A k tomu dodal:"Adidas ovládl celý 
americký trh, ale jeho ceny byly velmi vysoké. Pokud vstoupíte na trh s 
cenami nižšími než oni, bude to velmi ziskové. Tržní potenciál hodnotný 
milionů dolarů!”.  

Japonci souhlasili a do USA poslali několik vzorků. Knight ukázal tyto tenisky 
svému běžeckému trenérovi Billu Bowermanovi. Když Bowerman viděl tyto 
tenisky, okamžitě se mu líbily, ale ještě více se mu líbila myšlenka podnikání. 
Okamžitě vstoupil do podílu. 

Nový produkt oslovil mnoho lidí a Phil Knight na něm v prvním roce prodeje 
vydělal neuvěřitelných 8 000 dolarů. Ale skutečná sláva přišla do společnosti 
díky úspěšnému reklamnímu kroku. "Nike" je první, kdo se rozhodl 
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propagovat boty prostřednictvím slavných sportovců. Nejčastěji se v těchto 
teniskách objevili basketbalisté a fanoušci, kteří se snažili opakovat, co dělali 
jejich idolové, okamžitě běželi do obchodu. Navíc se vždy snažil zavádět nové 

technologie, v tomto ohledu je společnost jednou z předních na světě. 
Například "Nike" je myšlenka vytvořit podpatěnky, který je nyní přítomen v 
jakékoliv sportovní obuvi. 

K rozvoji společnosti přispěla také neustálá konkurence. V průběhu své 
historie musel bojovat s "Adidas" a "Puma", které byly také velmi známé 
společnosti. Proto se technologové vždy snažili přijít s něčím novým, co by 
zákazníky nalákalo. Společnost "Nike" tak jako první rozšířila svůj sortiment. 
Zatímco ostatní prodávali pouze tenisky pro profesionální sporty, společnost 
začala vyrábět i běžnou a dětskou obuv, sportovní vybavení a další. 
Výsledkem je, že zboží se "zaškrtnutím" se stalo jedním z nejpopulárnějších 
na světě. 

Mimochodem, název Nike pochází od řecké bohyně vítězství . A odznak 
značky "zaškrtnutí" - její křídla. V té době Philovi Knightovi pomohla s tím 
přijít známá umělkyně za 30 dolarů a teď ta značka stojí miliardy. 

Iyuliya Ayupova 

17



Něco málo o feminismu 

V této rubrice bych Vás ráda seznámila s feminismem - důležitým, aktuálním a 

v poslední době i poměrně probíraným tématem. Také se dozvíte něco málo o 
jeho historii, různých vlnách, směrech atd. 
Přeji pěkné počtení. 
  

Vznik a historie  
První vlna 
Feministické hnutí začíná vznikat zhruba na konci 18. století. A to především v 
důsledku Americké revoluce (1775-1783) a Velké 
francouzské revoluce (1789-1799), díky kterým 

jsou prosazována a později oficiálně přiznána lidská 

a občanská práva a svobody, podle kterých si jsou 

všichni rovni a mají stejné možnosti. Ve skutečnosti 

se však tato práva týkala pouze mužů. Ženy tedy 

neměly volný přístup ke vzdělání, nesměly vlastnit 

majetek, na úřadech byly zastupovány svým otcem 

a později manželem, jejichž příkazy se musely řídit. 

Začaly proto veřejně dávat najevo svůj nesouhlas s 
nerovnými podmínkami. Cílem první vlny 

feminismu bylo přiznání základních lidských práv, 
občanských práv, volebního práva a práva na 

vzdělání a vlastnictví majetku. 

První významná žena tohoto 

období byla Francouzka Olympie 
de Gougesová (1755-1793), která 
napsala Prohlášení práv žen a 

občanek (1791). Reagovala jím na 

Deklaraci práv člověka a občana. 

Podle ní je v Deklaraci za občana 
považován pouze muž a práva 

jsou tedy přiznána pouze jemu. 
D r u h o u b y l a M a r y 

Wollstonecraft, která napsala roku 
1792 dílo Vindication of the Rights of Woman (Obrana práv žen, čes. r. 1904). 
Kladla důraz na osamostatnění žen, snažila se, aby ženy i muži měli stejné 
postavení, stala se tak zakladatelkou liberálního feminismu. 
Na našem území se feminismus rozvíjel například díky Elišce Krásnohorské, 
která založila první dívčí gymnázium v Evropě.  
V USA se feminismus dostal do povědomí až koncem 19. století, hlavním 
tématem bylo otrokářství a volební právo žen. 

Emma Vrbíková 
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Mladí a aktivní 
Mladí jsou budoucnost, mladí jsou ti, kdo tu budou ještě několik desítek let žít, 
mladí jsou ti, kdo budou uklízet, co staří napáchali – my jsme ti, kdo to budou 

uklízet. Je proto důležité, abychom se začali angažovat a zajímat o naše 
bezprostřední prostředí, a to tak rychle, jak to jen jde. V rámci mládežnických 
organizací máme možnost se učit a vnímat skutečnou politiku. Skvělé spolky 
jako TOP tým (jehož jsem členem) nebo Mladí lidovci či mSTAN vám dají 
spoustu dobrých přátel, zkušeností a znalostí, a to i v zahraničí. Závěrem bych 
dodal: „Angažujte se! Protože vy jste budoucnost (nejen) této země.“ 

Mladí a aktivní: participace v mládežnických politických organizacích. 

Mládežnická organizace politické strany. Co si představíte? Svazáky, chodicí v 
rudé a budující nový socialistický svět? Jugend v nahnědlé barvě, kteří se učí 
o „jediné správné pravdě“? Nebo pofidérní kariéristy, co se chtějí dostat k 
penězům? Pokud ano, tak asi nebudete jediný svého druhu. Je to ale opravdu 
tak? A má důvod, aby se mladí lidé angažovali v politice? 

M l á d e žn i c k é o rg a n i z a c e 
politických stran jsou spolky 
sdružující mladé aktivní lidi se 
zájmem o politiku dané strany. 
V České republice existuje 
mnoho takových organizací, 
téměř každá strana má svou 
m l a d o u o d n o ž . N e j vě t š í 
množství mládežníků – politiků 
mají kupodivu Mladí lidovci, 
k teř í sáze j í na rodinnou 
atmosféru, velkou podporu od 
mateřskéstrany a t radic i 
uznávaného spolku. Je hezké 
z m í n i t , ž e v e f u n k c i 
předsedkyně je aktuálně žena, 
a to Helena Mart ínková, 
přičemž v druhé vrcholné 
f u n k c i j e t a k t é ž ž e n a , 
předsedkyně Mladých lidovců Praha, Adéla Chamrádová. 

V mládežnických organizacích tedy častěji, než u mateřských stran, 
potkáváme v rozhodujících funkcích právě ženy – mimo jiné například také v 
mSTAN (mladí STAN), Mladém Pirátstvu nebo v Mladém ANO. Mládežnické 

organizace nabízejí možnost seberealizace při pořádání akcí, nakouknutí pod 
pokličku velké politiky, ale i networkování – navazování kontaktů s podobně 
smýšlejícími lidmi. 
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Je důležité, aby se mladí aktivizovali? Odpověď je jednoznačná. – ano! Je 
důležité, aby byla vychována generace schopných slušných lidí, kteří jednou 
budou zodpovědně vést tuto zemi. Participování mladých na občanské 

společnosti je též důležité z důvody, že pokud nebudeme akcentovat tzv. 
„mladá témata“, tak nikdy nebudou vyslyšena. A právě mládežnické 
organizace jsou tu od toho, aby tato témata vnášela do veřejné debaty. 

Bohužel je stále opravdu smělé říci, že by mládežnické organizace (možná až 
na Mladé lidovce) měly nějaký reálný dopad na fungování české politiky. Na 
rozdíl od Německa, kde například jen v rámci CSU v Bavorsku operuje na bázi 
mládežnické organizace Junge Union 19 tisíc členů, kteří vytvářejí vlastní 
kandidátky v komunálních volbách, nebo Španělska, kde v rámci Nuevas 
Generaciones del Partido Popular funguje přes 100 tisíc mladých členů, je 
Česko na velmi nízké úrovni participace mladých ve veřejném prostoru. 
Největší spolky TOP tým a Mladí lidovci dohromady čítají jen něco kolem 
600-650 členů. 

Matyáš Paulíny 
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Komentář 
Problémy dneška aneb jak válka na  Ukrajině mění svět 
letošního podzimu? 
Přeji všem hezký den. Jmenuji se Oliver Vyštejn a zajímám se o politické dění 
jak u nás doma, tak i ve světě. Denně sleduji zprávy a informace z různých 
zdrojů. Ve svém životě považuji za velmi důležité mít přehled o každodenních 
událostech. Vždy v hlavě zanalyzuji zprávy dne a poté je připojím   do svého 
velkého schématu, který se mi rýsuje v hlavě. A tak milí čtenáři, zde je jeho 
forma v literární podobě. 

Válka na Ukrajině již trvá 8 měsíců a zatím se nezdá, že by mohla v brzké 
době skončit. Její přímé i nepřímé důsledky dopadají nejen na samotné 
obyvatele Ukrajiny ale i na všechny obyvatele Evropy. Dnes už se v podstatě 
dá říci, že tento válečný konflikt postupně po stránce ekonomické zasahuje 
negativně celý svět. Evropa 
dosud byla závislá na ruské 
energii. Rusko bylo důležitým  
dodavatelem ropy, plynu a 
kovů . Ukrajina byla zase 
významným dodavatelem 
pšenice, kukuřice a brambor. 
Nastavené sankce a embarga 
Evropy proti Ruské federaci 
zapř íč inily prudký nárůst 
jejich cen. V České republice 
se však ekonomika nachází v 
regresi již od začátku covidu. 
V  naší zemi dopady tohoto 
konfliktu postihují nejen obyčejné lidi a střední podnikatele, ale i větší a velké 
firmy. Náš stát se postavil spolu s dalšími zeměmi Evropské unie na stranu 
Ukrajiny a přijal okolo 409 090 uprchlíků z této země. Češi byli v pomoci 
Ukrajině zpočátku velmi vstřícní. Po několika měsících, kdy však na většinu 
obyvatelstva doléhá krize se jejich postoj mění a Václavské náměstí se tak v 
poslední době často zaplňuje demonstranty, kteří projevují svou 
nespokojenost s vládou a se všemi jejími opatřeními. 
     
Dalšími důsledky tohoto válečného konfliktu, 

jsou výsledky voleb ve Švédsku a Itálii. V 

Itálii se vítězem voleb stala strana Bratři Itálie 

což je post-fašistická strana pod vedením 

Giorgie Meloniové a ve Švédsku, vyhrála 

pravicová koalice o 0.3 % nad levicí. Tento 

vývoj by se mohl chápat i jako odklon od 

demokracie k radikální pravici a možnému 

vzniku nových diktatur, v důsledku potřeby 

lidí zajistit si větší bezpečí a větší kontrolu 

nad migrací, která byla nedostatečná už od 
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migrační krize roku 2015 a vedla ke ztrátě zaměstnání a snížení životního 

standardu pro mnoho lidí. Vrcholnou událostí, která provází tyto dny, kde v 

pozadí také figuruje válka na Ukrajině, 

je selhání konzervativní vlády ve Velké 

Británii. Prvním byl premiér Boris 

Johnson, který byl nucen rezignovat na 

základě silné kritiky vůči jeho chování 

při jím stanovené karanténě. Nyní je to 

premiérka Liz Trussová, která oznámila 

svoji rezignaci 20.10.2022. Stala se tak 

vládnoucí premiérkou na nejkratší 

dobu v celé historii Velké Británie. 

Vládla 45 dní. Svými ekonomickými 

reformami si proti sobě postavila nejen 

obyčejné lidi ale i vlastní stranu. 

Oliver Vyštejn 
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Vraždy napříč obdobími  
Varování: vraždy, sexuální napadení, smrt, krev, děti, pedofilie a tak.  
Jmenuji se Kristýna Hůlková a miluji vraždy, čím nechutnější, tím lepší 

(nechápejte mě zle, ale je pak zajímavé sledovat, co takoví vrazi mají 
podobné). Pokud máš rád/a vrahy, a vůči vraždám jsi obrněn/a, tak klidně čti 
dál. Pokud jsi slabší povahy, tak to přeskoč na někoho jiného. Proč tohle píšu? 
Dle mého je důležité si připomínat a vůbec si uvědomit, čeho jsou lidé 
schopni. Jak různí lidé přemýšlí a co někomu stačí k tomu, aby někoho zabil. 
  
Ian Brady byl odjakživa problémový, obdivoval nacismus a kradl, dokonce i 
skončil ve vězení, kde se mu zhoršil psychický stav. Poté se seznámil s Myrou 
Hindleyovou, jeho spřízněnou duši. Ovšem nečekejte nějaký pěkný 
romantický příběh. Myra byla jen naivní katolička a Ian s ní mohl lehce 
manipulovat, udělala pro něj všechno. Kvůli němu se snažila vypadat jako 
árijská dívka a tak si obarvila vlasy na blond, zajímala se s ním o pornografii, 
sadismus, kriminalistiku, zbraně a podobně. Dokonce   byla ochotna 
podniknout loupež, na kterou se Myra připravovala a učila se střílet a řídit 
dodávku. Ovšem Ianovi to přišlo málo. Chtěl spáchat dokonalou vraždu.  
 
Plán zněl následovně: unést vhodnou oběť, zabít ji a tělo schovat v močále.  
První obětí se stala Pauline Read, které bylo v té době šestnáct let, kamarádka 
Myriiny sestry. Myra jí řekla, že ji sveze a pod záminkou, že budou hledat 
falešnou záminkou, ji odvezla k močálu. Později se objevil Brady, který 
Pauline sexuálně napadl a poté podřízl. Totéž se stalo u desetileté Lesley Ann 
Downeyové a sedmnáctiletého Edwarda Evanse, které zavraždili u sebe 
doma. Lesley nutili nahou pózovat kvůli focení, pak ji svázali, znásilnili a 
uškrtili. Její tělo odvezli do močálů. Brady Edwardovi rozsekal hlavu sekerou a 
ještě ho pro jistotu uškrtil. U téhle vraždy je ale viděl Myriin švagr Smith, 
který byl trestanec i násilník a páru měl pomoct odklidit tělo. Edward totiž 
zranil Bradyho a potřeboval pomoct s úklidem. Smith pomohl utřít krev, chvíli 
s nimi poseděl, aby nevzbudil pozornost a poté Bradymu slíbil, že se pro tělo 
staví druhý den po obědě. Ovšem jakmile přišel domů, tak šel vzbudit svoji  
ženu Maureen a o vraždě jí řekl. Ohlásili to na polici a druhý den byl Brady 
zadržen přímo ve svém domě, kde bylo v zamčené místnosti objeveno 
Evansovo tělo.  
 
Myra byla zatčena až o čtyři dny později, což jí umožnilo zničit některé 
důkazy. Oba poté tvrdili, že k Evansově smrti došlo při vzájemné potyčce, 
která se tak nějak vymkla z rukou. Snažili se obvinit Smithe, který ale vše 
popřel a svým svědectvím nasměroval policii k úschovně zavazadel, kam 
Brady s Mary odvezli nějaký kufr, kterého se chtěli zbavit, ten se podařilo 
vypátrat. Obsahoval fotografie svázané dívky a několikaminutovou nahrávku 
jejího nářku. Matka podle hlasu poznala svou dceru Lesley Ann Downeyovou. 
Po objevení sešitu Johna Klibrida v jejich domě je začala policie podezírat ze 

zmizení více dětí. Našla se i fotografie Mary, která si prohlížela zem, kde 
údajně měla být mrtvá těla. Smith jim nedokázal pomoct, ale za to 
jedenáctiletá Patricia Hodgesová, která žila ve stejné čtvrti a s párem se 
přátelila, zavedla policii do oblasti, kde s nimi byla několikrát sbírat rašelinu. 
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Na místě našla policie lidskou kost a při průzkumu byla objevena těla Klibrida 
a Downeyové.  
 

Oba byli obžalováni ze tří vražd a dostali tři doživotní tresty. Myra byla 
odsouzena na dvě doživotí za vraždy Evanse a Downeyové a k tomu dostala 
sedmiletý trest za krytí vraždy Klibrida. Také se stali prvními sériovými vrahy, 
kteří nebyli odsouzeni k trestu smrti (který byl zrušen roku 1965). V roce 1986 
se Myra v doprovodu 200 policistů vydala opět do močálů ve snaze označit 
oblast, kde mohla být pohřbena další dvě těla. Ovšem ona ani později Smith 
nijak s vyšetřováním nepomohli.  
 
Myra se roku 1987 doznala k podílů na pěti zločinech, ovšem motiv bylo 
údajné vydírání ze strany Bradyho, který ji měl vyhrožovat zabitím její sestry, 
též plně očistila Smithe. Brady nabídl nové informace, ovšem pod podmínkou, 
že mu bude umožněna sebevražda, ta ovšem byla zamítnuta a Brady přestal 
téměř spolupracovat s vyšetřovateli. Myra se vydala do močálů podruhé a 
podařilo se najít hrob Readové. Brady a Myra už nemuseli jít před soud, 
protože nemohli dostat vyšší trest.  
 
Ian Brady byl v roce 1985 diagnostikován jako psychopat trpící paranoidní 
schizofrenií, díky čemuž byl přesunut na uzavřené oddělení nemocnice v 
Ashworthu. Nějakou dobu držel protestní hladovku, kterou však tajně 
porušoval. Nebojoval o své podmíněné propuštění a sám si přál, aby se nikdy 
nedostal na svobodu. Zemřel v roce 2017 na selhání srdce způsobené 
chronickým onemocněním plic. Po jeho smrti se říkalo, že po sobě zanechal 
dva zamčené kufry, ve kterých by mohly být informace o místě, kde je 
pohřbeno tělo Keitha Bennetta, ovšem soudy však vydání této pozůstalosti 
vyšetřovatelům neumožnily.  

Mary se snažila o podmíněné propuštění, které však nedostala. Její právní 
zástupce prozradil, že při rozhovorech s ním svůj podíl přiznala a sama se 
považovala za tu horší z vraždícího páru, jelikož byla přímo zodpovědná za 
únosy. Zemřela v roce 2002 ve vězení na bronchopneumonii (zápal plic). 

Kristýna Hůlková 
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(Ne)originální Recenze 
Ahoj, vítám tu všechny, kteří se rozhodli přečíst si tento článek! Proč jsem se 
rozhodla psát právě recenze? Protože mě vážně baví kritizovat, ale zároveň i 

chválit filmy, knihy a tak podobně a zároveň si myslím, že se na věci umím 
dívat objektivně. Takže doufám, že vám mé recenze budou aspoň trochu k 
užitku. A když už je tak ten podzim, tak jsem si pro vás připravila recenzi na 
hororový film, a to Úsměv.  
Přeji příjemné čtení! 

Je Úsměv parodií na horor? 
Horor Úsměv (Smile) se stal velmi populárním hororem letošního podzimu, a to 
nejen v USA, kde byl natočen, ale také v České republice. Režisérem i 
scénáristou je Parker Finn, který film natočil dle předlohy svého vlastního 
krátkometrážního filmu Laura Hasn´t Slept. 

Hlavní postavou tohoto filmu je Rose (Sosie Bacon), která pracuje na 
urgentním psychiatrickém oddělení a jednoho dne, za ní přijde pacientka 
(Caitlin Stasey) s pravděpodobnou posttraumatickou poruchou, která jí 
vypráví o tom, jak vídá lidi s tím nejděsivějším úsměvem na tváři, poté co 
viděla svého profesora spáchat sebevraždu. A chvíli na to se před zrakem 
Rose s úsměvem drasticky zabije. Od tohoto okamžiku začne Rose vídat tytéž 
usměvavé tváře, začíná se jí vracet trauma z dětství a každým dnem propadá 
většímu a většímu šílenství. 

Musím říct, že se mi opravdu moc líbí nápad toho, že traumata a celkově 
lidská psychika je natolik silná věc, že je schopna člověka zabít a že by se 
rozhodně neměla brát na lehkou váhu. Takže tento film by rozhodně měl 
obrovský potenciál. Problém, ale nastává v tom, že potenciál není všechno a 
pokud ho tvůrci nedokáží dostatečně využít a rozvinout, tak se z filmu, co 
mohl být jedním z nejlepších hororů všech dob, stává jeden velký vtip. 

Nepochopte mě špatně, ve filmu je spoustu skvělých scén, ve kterých je 
vyvíjen neuvěřitelný tlak na lidskou psychiku a které skutečně mají tu 
správnou mrazivou atmosféru. Je zde i spoustu jumpscarů, které vážně 
nečekáte a leknete se jich. Bohužel se mi ale zdá, že všechny ty dobré věci 
stále převažují všechna ta neskutečná klišé, typu scény ve sprše, která ani 
nebyla k ničemu důležitá, nebo monstra, která vidíte v každém druhém 
hororu a opravdu zde nebyla potřeba. Některé věci byly až tak moc 
stereotypní, že se skutečně sálem v kině rozléhala otázka „To je parodie na 
horor?“. A nešlo jenom o klišé, také je film až příliš podobný jiným hororům 
jako například It Follows a Truth or Dare. Navíc bylo všechno hrozně 
uspěchané a zmatené, příběh se nikam neposouval a pardon, ale mrtvola s 
vyplazeným jazykem? To přece musí být vtip, nebo ne? 

Rose se pro mě stala tou nejotravnější hlavní postavou v hororu. Ano, měla se 
chovat poněkud nelogicky kvůli své labilitě, ale to, co ve filmu předváděla, to 
jak, se chovala k ostatním lidem i ve chvílích, kdy byla vlastně naprosto v 
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pořádku a celkově její osobnost, byla tak neskutečně otravná, že už jen kvůli 
ní jsem si přála, aby film už konečně skončil. 

Jinak bych ale ráda podotkla, že osobnosti ostatních postav, mě moc mile 
překvapily. Hlavně bývalý přítel Rose – Joel (Kyle Gallner), se kterým později 
pátrá po tom, co se to v jejím životě vlastně začalo dít, podle mě zachraňuje 
celý film svými vtipnými hláškami a na rozdíl od Rose jsem se o něj 
doopravdy bála. Také je rozhodně fakt, že všichni herci ze sebe vydali 
opravdu obdivuhodný výkon. Stejně tak kamera i hudba by si určitě zasloužily 
vyzdvihnout, a to i přesto, že ne všechny záběry a písně mi přišli vhodné do 
hororu, ale většinu času odváděli opravdu výbornou práci. 

Co bylo na filmu asi nejlepší, bylo zpracování toho, jak Rose stále více a více 
pohlcuje její vlastní mysl. Protože už jen díky tomu, jste si vlastně nikdy 
nemohli být jistí tím, co se skutečně děje a co 
je pouze její halucinací, a tak nějak jste se i 
vy sami stávali součástí její narušené mysli. 
Ale už jen proto mi přijde škoda, že tvůrci 
nezůstali jen u rozebírání její mysli a zapojili 
do toho i všechno to, co opravdu nebylo 
potřeba a až se to do filmu nehodilo. 

Každopádně jestli Úsměv rozhodně nemohu 
někomu doporučit, tak je to těm, kteří od 
hororu očekávají nějaký ten příběh, logiku, 
originalitu a hororovou atmosféru, která 
nebude přerušovaná jedním klišé za druhým. 
Takže nejspíš ani ne těm, kteří už pár těch 
hororů viděli a hledají něco aspoň trochu 
odlišného. Zase si ale myslím, že ty, kteří si 
pustí horor jen proto, že se zkrátka chtějí 
trochu bát a mají rádi takové ty typické 
příšerky, tak by film mohl klidně i nadchnout. 

Iveta Fajfrlíková
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Herní novinky 
Overwatch 2 
Videohry jsou tu už s námi docela dlouhou dobu. Je fascinující sledovat jejich 
vývoj. Jednou z prvních videoher byl Pong. Jednoduchá arkádová hra, při 
které bylo jediným cílem odrážet   malý míček o dvě platformy. Pro dnešního 
moderního hráče absolutně nezáživná záležitost. Jak moc se od té doby 
videoherní svět změnil? Hodně. Existují ještě videoherní automaty? Ano, 
například v Japonsku mají arkádových center pořád hodně. Nějaké další 
zajímavosti? Ne.  

Po třech letech od svého oficiálního oznámení, byl do herního světa vpuštěn 
Overwatch 2, sequel úspěšného Overwatche. Povedlo se mu splnit všechna 
očekávání? Jaké kontroverze jeho vydání způsobilo? Jak velký je to rozdíl 
oproti původnímu Overwatchi? 
4. října došlo k vydání plnohodnotné verze hry Overwatch 2. Jedná se oficiální 
pokračování populární hry Overwatch z roku 2016, multiplayerové hrdinské 
střílečky z pohledu první osoby, kde si hráči mohou vybrat z kolekce hrdinů s 
předem určenými zbraněmi a speciálními schopnostmi. Vydalo ji herní studio 
Blizzard Entertainment. Pod jeho taktovkou vznikly hry jako populární 
MMORPG (zk. pro massively multiplayer online role-playing game) World of 
Warcraft. Série strategických her StarCraft a v neposlední řadě také Diablo, 
sérii akčních RPG dungeon crawler. Za zmínku také stojí počítačová karetní 
hra Hearthstone. 
Pokračování Overwatche bylo oficiálně oznámeno 1. listopadu na Blizzconu 
2019, oficiální konvenci pořádanou Blizzardem za účelem propagace 
nadcházejících projektů. Oznámil to Jeffrey Kaplan, který produkoval oba díly 
Overwatche. Při jeho řeči po upoutávce a ukázce z gameplaye zmínil, že 
Overwatch 2 bude více zaměřené na příběh a bude obsahovat kromě PvP 
(player vs player, hráči proti hráčům) i PvE (player vs environment, hráči 
proti počítačem řízeným protivníkům). Svěřil se, že doufá, že se jim povede 
redefinovat význam pro sequel jako takový. 

A jaký je teda rozdíl mezi Overwatch a Overwatch 2? Moc velká změna to 
tedy není. Slibovaní PvE bude k hráčům k dispozici až začátkem roku 2023. 
Největší změna je snížení počtu hráč v PvP. V původní verzi bylo v každém 
týmu šest hráčů, kteří si mohli vybrat hrdinu z jedné ze tří kategorií. Na 
vybranou byly (a stále jsou) tankové (hodně zdraví, pomalejší), damage 
dealer (udělují větší poškození, méně zdraví) a supporti (léčí spoluhráče). 
Balanc byl udržován tak, že od každé kategorie se v týmu musely nacházet 
dva hrdinové, tedy 2-2-2. V Overwatch 2 však došlo ke snížení z 6v6 na 5v5. 
Byla totiž, pro lepší vyváženost hry, odebrána pozice druhého tanka. Nynější 
složení je tedy jeden tank, dva damage dealers a dva supporti. 
Další velká změna je to, že Overwatch 2 je zdarma. Na rozdíl od původního 
Overwatche, který byl placený.   Má to však háček. Původní systém loot boxů 

(loot boxy obsahují např. skiny pro hrdiny či herní měnu, mohou být získány 
aktivním hraním hry nebo zakoupeny již zmíněnou herní měnou) nahradil 
systém battle pass. Systém battle pass po hráči požaduje plnění různých úkolů 
a výzev. Tím se získávají body. Za dosažení určitého počtu bodů je hráč 
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odměněn kosmetickými prvky a novými hrdiny. Battle passy jsou vždy dva. 
Jeden je zadarmo a druhý je placený. Na placeném battle passu jsou 
exkluzivní kosmetické prvky a dříve odemknout nové hrdiny. Každou sezonu 

se jeho obsah mění. Tento systém je hráči kritizován jako pay to win (hráči co 
jsou ochotni utrácet ve hře reálné peníze dostanou lepší vybavení) a nelíbí se 
ani fakt, že na rozdíl od Overwatche nemají noví hráči hned od začátku 
přístup ke všem hrdinům. Jedná se tedy o dosti kontroverzní změnu, kterou 
příliš hráčů neocenilo. Další kontroverzní částí, je nutnost při vytváření 
nového účtu ve hře, povinně zapsat svoje telefonní číslo. Blizzard to 
odůvodňuje svojí kampaní proti toxicitě ve hře. Jak přesně tohle pomůže, není 
zatím jasné. 

Do hry přibyl také nový herní mode pod názvem Push. Je trochu podobný 
eskortnímu módu. Eskortní mise spočívá v tom, že tím útočníku musí dostat 
pomalu pohybující se objekt z bodu A do bodu B v omezeném čase. Úkolem 
obránců je tomu zabránit. Pokud se v určité blízkosti objektu nachází útočník, 
objekt se pomalu pohybuje po předem dané trase. Na té se nachází několik 
bodů, pokud se žádný útočník nenachází dostatečně blízko, objekt se začne 
vracet k nejbližšímu bodu kterého zatím dosáhl. Obránci mají také možnost 
objekt zastavit, pokud se dostanou do jeho dostatečné blízkosti. Herní mód 
Push je dosti podobní přetahování lana. Oba týmy bojují o kontrolu nad 
jedním robotem. Úkolem robota je tlačit dvě pohyblivé stěny. Pokud má 
robota pod kontrolou váš tým, robot bude tlačit jednu stěnu do území vašeho 
nepřítele. Pokud váš tým kontrolu nad robotem ztratí, zanechá stěnu, kterou 
až do teď tlačil a vydá se ke stěně druhé. Když se k ní dostane, začne stěnu 
tlačit do vašeho území. Stěna, kterou robot opustí, zůstává na místě a nejde s 
ní nijak pohnout, dokud se k ní robot nevrátí. Vyhrává tým, který do konce 
časového limitu dostane stěnu co nejdál do území svého protivníka. 
Kromě těchto již výše zmíněných věcí se už nic moc nezměnilo. Základní skiny 
hrdinů byly upraveny, některé více, jiné méně. Overwatch 2 je dalo by se 
spíše nazvat Overwatch 1.5. Je to sice změna, ale jako pokračování se to 
označit úplně nedá. Blizzard se navíc rozhodl tímto polovičatým pokračováním 
hru Overwatch úplně nahradit. Původní Overwatch už si není možno zahrát. 
Všechny servery, které zajišťovaly funkci multiplayeru, byly vypnuty. Všichni 
hráči, kteří chtěli v hraní pokračovat, neměli moc na výběr. Multiplayer 
Overwatche 2 měl však v prvních dnech po svém vydání značné potíže. Hráči 
museli čekat v obrovských frontách, čítající někdy i přes tisíc hráčů. Pokud se 
už po úmorném čekání někomu poštěstilo a byl vpuštěn do hry, musel se ještě 
modlit, aby nedošlo k jeho vyhození ze hry uprostřed boje (záleželo také, na 
jakém jsou serveru). Podle zdrojů je za tuto situaci možno vinit DDOS útok. 
Jedná se o tip hackerského útoku, při kterém je na určitý server odesláno 
velké množství požadavků z více počítačů. Tím dojde k přehlcený a spadnutí 
vybraného serveru. 
Začátek pro Overwatch 2 moc snadný nebyl. Jestli se mu povede přivést ke 

hře nové hráče ještě není jasné. Možná, že dodání slibovaného PvE věci 
trochu okoření. Nezbývá tedy nic jiného než si počkat na příští rok.  

Vojtěch Daniel Komrska 
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POZITIVNÍ ZPRÁVY 

Milé čtenářky a milí čtenáři, jmenuji se Adéla Koubková a ráda druhým lidem 

předávám pozitivní energii. Je pro mě důležité, aby se lidé, nejenom v mém 
okolí, cítili dobře a vykouzlil se jim úsměv na tváři, ale i to, aby svoji pozitivitu 
šířili dál. Obzvlášť v posledních letech je to potřeba, když na nás ze všech 
stran číhá něco špatného. Co si budeme, pozitivních zpráv není nikdy dost, 
ale pořád jich je hodně na to, aby se v nás neztrácela naděje na lepší zítřky. 
Budu tedy doufat, že se nad mými články často pousmějete a zlepším Vám 
náladu pokaždé, když to budete potřebovat. 
Podzim už dorazil v plném proudu a s ním i spoustu milých zpráv, které čekají 
za dveřmi, proto bych Vám chtěla představit ty nejzajímavější, o kterých jsme 
měli tu možnost se dozvědět od začátku září do konce října. 

ŠKOLA 

Nejlepší univerzity  
Žijeme v malé zemi, ale můžeme si opět zapsat nový rekord ve světě a to v 
českých univerzitách, kterých se v žebříčku "Top tisíc nejlepších univerzit na 
světě“ umístilo hned osm. Nejlépe se umístila Univerzita Karlova a to na 
děleném 301. - 400 místě a hned po ní následovala Masarykova univerzita. 
První desítku obsadily státy USA a Velká Británie. 
 
Virtuální realita na Masarykově univerzitě 
U Masarykovy univerzity ještě chvíli zůstaneme a to díky jejímu novému 
oboru s názvem Design informačních služeb, který se bude vyučovat ve 
virtuální realitě. Ano, slyšíte dobře. Výuka bude přizpůsobena všem 
zájemcům různých věkových kategorií, kteří dostanou již v prvním ročníku 
brýle pro virtuální realitu. Velkou část studia budou studenti schopni 
absolvovat i z domova. 

PŘÍRODA, EKOLOGIE A SVĚT 
Konec týrání zvířat ve Španělsku 
Jistě se všichni shodneme, že trápení zvířat na jatkách je nehumánní a neměli 
bychom to nechat jen tak. Naším vzorem může být takové Španělsko, které 
schválilo nařízení o přidání kamer na jatka a uchování záznamu na 30 dnů od 
jeho pořízení. Zrovna tato země měla velké problémy s organizacemi, které 
nepodporovaly přístup provozovatelů k dobytku. Docela pokrok, nemyslíte? 

Dáte si šálek kávy z řas? 
Většina z nás je velkým milovníkem kávy, obzvlášť té kapslové, jenomže tato 
výborná káva má obrovský problém ve světě – je těžko recyklovatelná. Ze 
všech dostupných kapslí je pouhých 5% recyklovatelných. Tento problém se 
snaží vyřešit společnost CoffeeB - ta vyrobila kávové kuličky obalené řasou, 

které se mohou jednoduše hodit do kompostu. Firma teprve začíná a svůj 
prodej zatím propaguje pouze ve Francii a ve Švýcarsku. Jejím snem je se 
dostat na německý trh. 
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Konec klecového chovu v Dánsku 
Další boj za práva zvířat započal v Dánsku - rozhodli se ukončit klecový chov 

a dát tak slepicím svobodu. Již od roku 2023 tedy nebude možné si koupit 
vejce zbídačeného kuru. Tento zákaz bude platit i u nás od roku 2027, kdy 
nabude legislativa účinnosti. 

Vítejte znovu v Evropě 
Příroda v Evropě znovu ožívá a vrací se do ní vlci, orli a medvědi hnědí. V 
minulosti bylo běžné na tyto druhy narazit, ale díky lidské činnosti se ocitli v 
nebezpečí. Zásluhu na růstu populace těchto druhů má především důsledná 
ochrana. 

Kuba a její legalizace manželství pro všechny 
Poslední pozitivní informaci, kterou jsem si pro Vás připravila, je až z daleké 
Kuby. V říjnu se tento stát stal o něco liberálnější díky úspěšnému odhlasování 
legalizace manželství pro všechny. Podle kubánské volební komise se 
zúčastnilo voleb 74,1 % obyvatel Kuby, z toho 66,8% hlasovalo pro přijetí 
zákona.  

Adéla Koubková 
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