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Vážené a milé čtenářstvo,
možná jste se už báli, že nás dostihl virus
a dalšího obsahu se od nás nedočkáte, ale
opak je pravdou!
Nám redaktorům školou povinným
se samozřejmě vládní opatření nevyhnula
– kromě jiného nám v březnu začaly
skoroprázdniny s domácí online výukou.
Situace, během které číslo vznikalo, se tak
odráží v mnoha textech následujících
stran. Neznamená to ale, že byste měli
na výběr jen mezi texty o nemocech.
Vedle článků zabývajících se zvládnutím
koronaviru ve vybraných zemích nebo
některými historickými epidemiemi se tak
můžete naučit upéct skvělý dort, lámat
si hlavu u množství rébusů a dozvědět
se něco nového o RPG hrách i o pepři.
Inspirujte se tipy na výlet, nechte
si doporučit pár dobrých knih a prozkoumejte s námi závěry z anket!
Na stránky se nám tentokrát dostala řada
nadmíru zajímavých rozhovorů, z nichž
bych Vám ráda doporučila všechny, ale na
pár slov o každém už nemám prostoru –
zmíním tedy rozhovor o suchu s Ing.
Milenou Forejtníkovou a rozhovor
o koronavirové situaci v USA s doktorkou
Libuší Kopečkovou. (Asi se mi těžko bude
vysvětlovat, že se nejedná o jmennou
protekci, když jsou obě autorky Barbory
jako já, že?)
Na konci Vás pak jako obvykle čeká naše
milá Hally a nádherný komiks, to už ale
jistě objevíte sami. Doufám tedy, že si toto
číslo užijete – ať už v podobě elektronické
či se šustěním papíru mezi prsty – a na
přečtenou příště!
Přeji Vám všem příjemné počtení,
Barbora Pospíšilová

DALEKOHLEDím/ČERVEN 2020

3

Zvládá USA koronavirovou pandemii?/Sport – rozhovor s Tomášem Kaválkem

Zvládá USA
koronavirovou
pandemii?
Každý z nás už určitě slyšel o nemoci zvané
covid-19, kterou je ve světě nakaženo více než
5,9 milionu lidí, přičemž v USA je nakaženo
přibližně 1,8 milionu lidí. Proto se nabízí otázka,
proč je až 30 % ze všech nakažených právě
v USA a jak tuto situaci Spojené státy zvládají.
Nejdříve je důležité říct, že je zde samozřejmě
vysoká počet nakažených, ale vzhledem k
tomu, že v USA je nakaženo okolo (přibližně by
bylo možná formálnější vyjádření) 0,55 %
obyvatel a v ČR 0,1 % obyvatel, není to zas tak
velký rozdíl, pokud porovnáme počet obyvatel
obou zemí. První člověk nakažený covidem-19
se do USA dostal 20. ledna přímo z místa
původu viru, tedy z čínského města Wu-chan.
Americký prezident Donald Trump až do
24. února tvrdil, že v USA je vše zajištěné a pod
kontrolou, a že by měl covid-19 do dubna
vymizet. O koronavirus se však začal více
zajímat až poté, co akcie na burze v New Yorku
výrazně poklesly a kdy už v zemi bylo velké
množství lidí nakaženo. Avšak problémy s
koronavirem začaly už v roce 2018, kdy
bezpečnostní poradce John Bolton a Donald
Trump zrušili vládní skupinu, která se zabývala
možným propuknutím globální pandemie. Poté
John Bolton propustil mnoho dalších
pracovníků v oblasti zdravotnictví. Také
poradce Mini-sterstva vnitřní bezpečnosti Tom
Bossert a šéf týmu expertů pro globální
zdravotní bezpečnost Timothy Ziemmer přišli o
práci kvůli využití financí jiným způsobem.
Dnes se jako největším problémem USA jeví
nedostatek
potřebného
zdravotnického
materiálu, jako jsou respirátory a obličejové
masky. K ochraně amerického lidu by vláda
musela zajistit přes 300 milionů respirátorů
a obličejových masek, avšak nouzová zásoba
USA má pouze 15 % potřebného vybavení. Kvůli
tomuto stavu došlo v některých nemocnicích
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ke snížení dodávek ochranných prvků, proto
zdravotní sestry na některých místech nenosí
roušky. Kvůli nedostatku zboží a panice lidé v
USA vykupují nejen obchody s ochrannými
pomůckami, ale i obchody se zbraněmi.
Dochází také k propouštění vězňů, kterým
ke skončení trestu chybí méně než třicet dní
a těch, kteří trpí různými zdravotními potížemi,
např. astma. Zajímavý je také počet zemřelých
lidí na následky nákazy covid-19, protože v USA
je na 100 tis. obyvatel 31 mrtvých, zatímco
v Česku jsou na 100 tis. obyvatel pouze 3 mrtví.
Podle dostupných zdrojů je důvodem vyššího
počtu úmrtí slabá imunita Američanů
zapříčiněná nadváhou. Určitě také nepomohl
vtip Donalda Trumpa, který tvrdil, že kromě
mnoha různých léků také testují, zda pomůže,
když si lidé do těla píchnou dezinfekci, což
někteří Američané dokonce vyzkoušeli. Donald
Trump se poté omluvil, že se jednalo
o sarkastický vtip, který se mu ovšem vůbec
nepovedl.
Michael Toman, tercie

Sport – rozhovor s
Tomášem Kaválkem
V časopise jste si už mohli přečíst mnoho
sportovních rozhovorů s našimi studenty.
Tentokrát se ale jedná o sportovní rozhovor
s panem učitelem Tomášem Kaválkem a o jeho
florbalové kariéře.
Jak dlouho hrajete florbal a jak jste se k němu
dostal?
K florbalu jsem se dostal již velmi brzy. Chodíval
jsem do Orla v Letohradě, kde jsme měli takové
všeobecné cvičení a když mi bylo nějakých
12 let (cca rok 1994), donesl náš vedoucí
do tělocvičny několik hokejek a děrovaný
míček. Byly to ještě takové jednoduché
plastové hokejky. Z nové hry jsme byli všichni
nadšení a od té doby jsme hráli florbal každé
cvičení. Celkem dlouho jsme hráli jen pro
radost, ostatně já jsem se nejdřív věnoval velmi
intenzivně volejbalu. Když jsem nevyrostl
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a trenér mě velmi často nechával na lavičce,
začal jsem závodně běhat a v době, kdy jsem
začal studovat na univerzitě, jsme se nakonec
s kamarády, se kterými jsme s florbalem
začínali, rozhodli založit oficiální tým a přihlásit
se v roce 2001 do soutěže ČFbU (Česká
florbalová unie). Hráli jsme tehdy ještě soutěž
s výjimkou kvůli nedostatku velkých tělocvičen
4 na 4 hráče. Dnes má tým FBC Letohrad přes
dvě stě hráčů všech věkových kategorií. Mám
radost, že na mne nezapomněli a před dvěma
lety, když se ohlíželi za „legendami“ klubu,
vzpomněli si i na mne.

hráče, proto jsem hrával pravé či levé křídlo
v útoku. Čím jsem starší, tím víc se přesouvám
do zadních pozic. Už jsem si tak v AFL
(Amatérská florbalová liga) vyzkoušel i post
pravého obránce.
Jaké jsou Vaše největší florbalové úspěchy?
Určitě bych mezi ně zařadil, že jsem si s FBC
Letohrad zahrál v Českém poháru proti tehdy
extraligovému Liberci. Také jsem byl v nominaci UP Olomouc na Akademickém
mistrovství ČR, kde jsme hráli například proti
UK Praha, za kterou tehdy chytal Tomáš Kafka,
který působil i v české florbalové reprezentaci.
Gól jsem mu ale bohužel nedal…
Tak ať se Vám daří a děkuji za rozhovor.
Michael Toman, tercie

Tomáš Kaválek na florbalovém
(www.facebook.com/florbal.letohrad)

poli

Za jaký tým teď hrajete?
Poté, co jsem se oženil a přesunul jsem
se směrem na jih, musel jsem s výkonnostním
florbalem přestat. V té době jsme už hráli
druhou ligu a být každý víkend na florbale (naše
divize sahala od Letohradu na severu až po
Kaplici na jihu Čech) již bylo neúnosné.
V Újezdě, kam jsem se přestěhoval, jsem začal
hrát za SHM Újezd u Brna v amatérské lize.
Moje účast na turnajích je však poslední dobou
dosti nepravidelná, protože mimosportovních
povinností mám čím dál tím víc.

Recept — ovocný
cheesecake
s Oreo sušenkami
Už nám pomalu, ale jistě přichází léto. Většina
z nás je ještě pořád doma a často nemá co na
práci. A tak z nudy dělá plno věcí — třeba jí.
A když pak pořád dokola jíte to samé, tak vás to
omrzí a váš mlsný jazýček má chuť na nějakou
novou dobrotu. Proto jsem si pro vás připravila
recept na jednoduchý a velice mňamkovní dort.

Jaké bylo Vaše nejzávažnější zranění?
Za celkem dlouhou florbalovou kariéru jsem
zranění moc neměl. Snad je to tím, že jsem
menší postavy a moje klouby tolik netrpí. Asi
nejhorší pro mě bylo, když mě na tréninku srazil
nechtěně můj spoluhráč a vykloubil
mi rameno.
Jaká je Vaše pozice ve hře?
Většinou jsem byl považován za běhavého
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Na korpus budete potřebovat:
• 154 g sušenek Oreo
• 50 g Hery s máslovou příchutí
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Na krém budete potřebovat:
• 400 g čerstvého krémového sýra
• 50 g Hery s máslovou příchutí
• 100 g cukru krupice
• 4 plátky želatiny
• ½ lžičky vanilkového extraktu, nebo
1 vanilkový lusk (a když nemáte, tak nezbývá,
než použít něco s vanilkovou příchutí a doufat,
že to ve finále bude chutnat dobře)
• 70 g borůvek

Ze šuplíku
Milí čtenáři, byli bychom špatným časopisem,
pokud byste se na našich stránkách nesetkali
s literární tvorbou našich studentů. Víme,
že psát pro veřejnost není vůbec jednoduché.
Pokud ale máte nějaký text, který stojí za to,
zašlete nám jej do redakce na náš redakční
email: dalekohledim@gmail.com. Každý váš
příspěvek uvítáme.

Na polevu budete potřebovat:
• 150 g malin
• 40 g cukru krupice

Bohémská báseň

Jako ozdobu můžete použít nějaké ovoce,
nejlépe asi maliny a borůvky, v množství
v jakém uznáte za vhodné.

Svět mě nepochopil.
On příliš jiný je.
Já svět nepochopil.
Každý den mučí mě.

Jsem básník, pisálek, umělec.
Svět je však pracovitý.
Jsem pražských kaváren znalec.
Nemám na živobytí.

Postup:
1. Aby nám vzniklo těsto, rozdrtíme sušenky
a smícháme je se změklou Herou. Výslednou
hmotu pak upěchujeme na dno kulaté dortové
formy, kterou jsme si předem vyložili pečícím
papírem. Poté necháme zchladit v lednici.
2. Heru dohladka vyšleháme s krupicovým
cukrem, poté přidáme krémový sýr, vanilku
a borůvky.
3. V samostatné misce necháme ve vodě
7 minut máčet želatinové plátky, poté
je budeme zahřívat, dokud se nerozpustí
a následně je zapracujeme do krému.
4. Vzniklou hmotu pak nalejeme na korpus
a dáme opět vychladit do lednice.
5. Abychom získali polevu, smícháme maliny
s cukrem, zahřejeme asi na 10 minut, dokud
se to nerozpustí a potom necháme vystydnout.
6. Nakonec náš cheesecake polijeme naší
malinovou „omáčkou“ a ozdobíme kousky
ovoce. Dobrou chuť!
Eszter Dicko, tercie
DALEKOHLEDím/ČERVEN 2020

Mé texty dnes nikdo nečte.
Na romantiku čas není.
Lidé chudáky přehlíží lehce.
Láska ve světě? Žádné pomyšlení!

Všude jen válka zuří.
Je slyšet zbraní hluk.
Lidi se ale bouří.
A co já? Jsem jenom kluk.

Jsem jenom kluk, co se narodil.
Narodil, na tomhle kusu šutru.
Který Bůh do vesmíru odhodil.
Žiji zde, bez lásky, bez cukru.

Život zde není příjemný.
Pořád jen stres a strach.
Snad bude konec dojemný.
Nebo mne zabije vrah!

anonym
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Rozhovor:
Výzkumný ústav
vodohospodářský
T. G. Masaryka
Ing. Milena Forejtníková: „Příroda se řídí
svými zákonitostmi, ale my lidé jsme
nespokojení.“
Toto vydání časopisu je velmi speciální. A stejně
tak je speciální i tento rozhovor, neboť
je to vůbec poprvé, co vznikl pouze jako součást
mailové korespondence, protože hygienická
opatření mi znemožnila osobní kontakt
s respondentem. Tématem tohoto rozhovoru
je edostatek vody, sucho. Ačkoli se tyto pojmy
skloňují čím dál častěji, při přípravě jsem zjistila,
že o nich vlastně vůbec nic nevím. Proto jsem
oslovila jednoho z nejpovolanějších, který
by mi na moje otázky mohl odpovědět.
Odpovědi poskytla paní inženýrka Milena
Forejtníková z VÚV T. G. Masaryka, v. v. i
(veřejná výzkumná instituce - pozn. red.).
Sama jsem na existenci ústavu přišla teprve
nedávno, seznamte nás s ním, prosím, trochu
podrobněji. Čím se ústav zabývá, jaké jsou
hlavní obory činnosti, …?
Náš ústav se zabývá vodou ve všech jejich
podobách, v přírodním prostředí vodou
povrchovou i podzemní, technologiemi
pro úpravu kvality vody pitné i odpadní apod.
Ráda bych Vás nasměrovala na stránky našeho
ústavu vuv.cz, kde najdete nejen obory,
ve kterých působíme, ale i popis některých
významných
projektů,
které
řešíme,
či se na jejich řešení podílíme. Význam a síla
našeho ústavu je právě v tom, že jsme schopni
postavit týmy výzkumníků napříč těmito
specializacemi, kteří na projektech úspěšně
spolupracují. Najdete u nás hydrobiology,
chemiky, geografy, technology, hydrology,
DALEKOHLEDím/ČERVEN 2020

hydrogeology,
specialisty…

stavební

inženýry,

IT

S úrovní výzkumu také souvisí metody, které
se při měření používají. Pokud se budeme
bavit o nedostatku vody, jak se právě tento jev
zkoumá či měří? A jaká vypadá činnost
zaměstnance ve VÚV?
Tady Vás musím odkázat na jiné instituce.
Pro sledování aktuální hladiny pozemních vod
slouží síť pozorovacích vrtů, kterou provozuje
Český hydrometeorologický ústav. V místech
odběru podzemní vody pro pitné účely
pak samozřejmě hladiny, vydatnosti i kvalitu
sledují také provozovatelé těchto vodovodů.
Obdobně u povrchových vod, kde důležitou roli
mají Podniky povodí Vltavy, Odry a Moravy.
Úkolem
našeho
ústavu
jsou
větší
a dlouhodobější analýzy, výpočty, případně
matematické a fyzikální modely, které
pak pracují s údaji z těchto monitoringů.
Klademe také velký důraz na jakost vod
v přírodním prostředí, která velmi úzce souvisí
se srážkami, průtoky a dalšími vlivy.
VÚV má více poboček, z nichž jedna sídlí právě
v Brně. Jak se liší činnosti a obory výzkumu
na jednotlivých pracovištích, která můžeme
naleznout i v Praze, nebo v Ostravě? Jsou tyto
pobočky vzájemně provázány?
Původně pobočky vznikaly proto, aby snadněji
řešily regionální vodohospodářské problémy.
Všimněte si také, že umístění poboček
odpovídá příslušnosti našeho území ke třem
hlavním povodím. U všech poboček jsou např.
zřízeny chemické laboratoře, ale některé
analytické přístroje jsou však natolik drahé,
že není vhodné, aby se provozovaly v jedné
instituci na více místech v republice.
A tak v brněnské laboratoři se udělá základní
chemický rozbor a potřebná příprava vzorku
pro další stanovení, pak vzorek putuje
do pražské laboratoře. Napříč republikou
při spolupráci všech poboček probíhá také
tímto způsobem třeba průzkum spotřeby drog
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dle jejich reziduí v odpadních vodách na
čistírnách. Na základě zkušeností s tímto
projektem, navrhli naši pracovníci obdobné
sledování pro přítomnost zbytků koronaviru.
Mimo jiné se VÚV zabývá také hydrologickými
extrémy, jako jsou povodně nebo naopak
nedostatek vody. Podle letáku na Vašich
stránkách se sucho výrazněji projevuje
v posledních dvaceti letech. Dalo se této
situaci předejít již na začátku, tedy od doby,
kdy je úbytek vody čím dál tím markantnější?
Povodně a sucho. Jedná se o přírodní jevy a my
pracujeme se statistickými hodnotami, kdy
vycházíme ze záznamů několika desítek let
zpětně. Stoletá povodeň je hodnota průtoku,
kterou jsme interpolovali, nebo spíše
extrapolovali
z těchto
záznamů.
Pravděpodobně jednou za sto let, poteče tudy
až tolik vody. Nic nám to neříká ovšem o tom,
jaký bude příští rok. Jsme na tom podobně jako
armáda, která zbrojí vždy na minulé bitvy.
Toto suché období, které zažíváme nyní, je
významné, zejména svou délkou, ale není
ojedinělé. V 70. i 80. letech 20. století jsme
prožívali suché roky, kdy se projevil i
nedostatek pitné vody, a v 90. letech pracovníci
ČHMÚ upozorňovali, že je třeba počítat
s dalším a dlouhodobějším suchem. Pak ale
přišly povodně roku 1997, 2002, 2006, 2010,
2013.
Vy vlastně uvádíte, že se zabýváte prevencí
vzniku těchto extrémních jevů (povodně,
sucho). Jaká jsou tedy ta preventivní opatření,
která se uplatňují v současnosti?

My nemůžeme působit preventivně proti
těmto jevům, ale můžeme je do určité míry
předvídat
a dělat preventivní opatření, aby dopady
takové situace byly co nejmenší. V uvedeném
případě budeme na zemědělských pozemcích
dělat i různá technická opatření, abychom
zkrátili
dráhy
soustředěného
odtoku,
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aby dešťová voda nemohla rychle odtékat
z pozemku a vytvářet erozní rýhy. Je zajímavé,
že většina opatření, která se uvádějí jako
protierozní, jsou zároveň vhodná jako opatření
na snížení dopadů sucha. Obdobně
je to i u povodní. Těžko můžeme zabránit
tomu, aby jednou za čas se tady u Vás
v Židlochovicích nesešla povodňová vlna
ve Svratce a zároveň v Litavě. Můžeme však
vyhodnotit, jaká je pravděpodobnost,
že taková situace nastane, kterých pozemků
by se zaplavení týkalo, jak vysoko bude voda
v různých scénářích sahat apod. Preventivní
opatření pak bude spočívat v tom, že v těchto
místech nebudeme stavět lidská obydlí
nebo velké dopravní stavby, případně
že využijeme protipovodňové prvky.

Nedostatek vody je i důsledkem toho, že málo
prší. Proč nefunguje koloběh vody tak, jak
by měl?
Jsem přesvědčena, že koloběh vody funguje,
tak jak má a nemůže ani jinak. Je to přírodní děj,
vlivy, které na něj působí, jsou velmi různorodé
a vždy tomu tak bylo. Přečtěte si třeba
Zahradníkův rok od Karla Čapka, kapitolu
Požehnaný déšť.
Příroda je v pořádku, jen my lidé jsme
nespokojeni, když si nemůžeme všechno
přesně naplánovat. Když byla některý rok třeba
teplota v červnu vyšší než průměrná a letos
v červnu bude zase třeba nižší než průměrná,
máme pocit, že jsou to velké výkyvy, které nám
způsobují problémy v zemědělství apod.
A přitom je to zcela přirozený běh událostí.
V posledních dnech slyšíme, že nedostatku
vody lze předejít úpravou krajiny.
Jak by se měla krajina upravit, aby se situace
s nedostatkem vody zlepšila?
Tady Vás mohu odkázat na Katalog přírodě
blízkých opatření pro zadržení vody v krajině,
který jsme zpracovali na základě požadavků
MŽP.
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Je zaměřený plošně jak na zemědělskou
krajinu, tak na hospodaření v lesích i úpravy
a revitalizace potoků ve volné krajině nebo
uvnitř obcí a měst, včetně námětů na malé
vodní nádrže.
Česká republika je zemí, kde roste spousta
průmyslových zón, před pár lety se uvádělo,
že je zastavěno již deset procent rozlohy České
republiky. Pokud plocha souvislé zástavby
byla menší, zlepšilo by se něco?
Pocitově se mi také nelíbí, že když vyjíždím
třeba z Brna na jih, jsou velké plochy nejlepší
zemědělské půdy zastavěny halami, dálnicemi
a parkovišti. A k tomu se přidávají velkoplošné
sluneční elektrárny.
Ale musíme se na to podívat detailněji.
Na brněnskou čistírnu odpadních
vod
v Modřicích jsou přiváděny vody odhadem
z více než 150 km2. Byla by to katastrofa, kdyby
se z celé této plochy odváděla kanalizací i
dešťová voda. Proto bylo v určitém období
rozhodnuto o tzv. oddílné kanalizaci, kdy
dešťová voda ze střech a zpevněných ploch je
odváděna do nejbližší vodoteče. Následovala
snaha, aby ubylo zpevněných ploch, např. tím,
že parkoviště budou nechávat vodu zasakovat
přímo na své ploše, v prohloubených
zatravněných pásech. V současné době se
směřuje k tomu, aby se dešťová voda co nejvíce
využívala, a i likvidovala přímo v místě, kde
naprší, přímo u nemovitosti. Tím chci říct,
že z vodohospodářského
hlediska
není
rozhodující, kolik plochy je v území zastavěno,
ale jak s vodou z této plochy nakládáme.
Diskutuje se také o tom, že by měla začít
výstavba vodních nádrží. Má taková strategie
smysl? Bude vůbec čím je naplnit?
A pročpak by nebylo čím je naplnit? To je
přesně funkce přehrad, zadržet vodu, když je jí
dost nebo příliš a odpouštět a snižovat hladinu
v nádrži, když je vody pro nějaký účel
nedostatek. U nás je většina stávajících přehrad
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víceúčelových. Manipuluje se na nich tak, aby
zachytávaly jarní zvýšené průtoky z tajícího
sněhu, nebo se předem odpouští, když je
předpověď o intenzivních deštích. Tím chrání
níže položené obce před záplavami. A suchých
obdobích naopak umožňuje tzv. nalepšovat
průtoky v řece pod přehradou, aby bylo dost
chladící vody pro elektrárnu, nebo dostatek
vody pro závlahy. Přehrady jako zdroj pitné
vody jsou v naší republice důležité pro
zásobování obyvatel.
Jaký lze očekávat vývoj situace v příštích
letech? Je možnost, že se ještě někdy dočkáme
deštivých roků?
Nevíme. Neumíme přesně předpovědět vývoj
pro jednotlivé roky. Všechny modely a scénáře
ukazují pouze nějakou pravděpodobnost,
nějaké možnosti.
Odpověď na druhou otázku: Samozřejmě.
A budeme poslouchat od zemědělců, jak obilí
nedozrává a nedá se vyjet s technikou do polí
a jabloně odumírají, protože mají dlouho
zamokřené kořeny… A budou padat otázky, jak
jsme se postarali v minulém období
o protipovodňovou ochranu sídel.
Můžeme my svým chováním k přírodě ovlivnit
to, jak vysoký nedostatek vody bude v příštích
letech? Jakým způsobem?
V minulosti jsme měli mnohem více pozemků
pod závlahami a mnohé z nich se dnes obnovují
či modernizují. Nedostatek pitné vody? I za této
dlouhodobé suché periody je to problém
většinou lokální. A řešení jsou dostupná.
V připojení těchto postižených obcí na silnější
zdroj vody a do budoucna v posílení zdrojů
vody i těmi novými přehradami. Přesto
má smysl, aby každý v rozumné míře vodou
šetřil.
A
kolem
sebe
vidím,
že i bez povzbuzování pana ministra jsou na
zahradách nádoby na dešťovou vodu k zalívání
a přímo v domácnosti si také počínáme celkem
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zodpovědně. Nejsem však zastáncem šetření
vodou až na hranici hygienických limitů. Dnes
se hodně mluví o opětovném využívání tzv.
šedých vod třeba na splachování. Ale pokud by
to tak mělo ve větší míře být, je třeba i tuto
vodu hygienicky zabezpečit. Ozářením?
Chlorováním?
To bude mít každý domek
potřebnou technologii? Diskutuje se také
o soukromých bazénech na zahradách. Pokud
je vyhlášen zákaz jejich napouštění, je zásoba
vody ve vodojemech na minimu. Prosím tedy
i v tomto případě, stejně jako při jakémkoli
nakládání s vodou, o přiměřenost a zdravý
rozum.
Barbora Bukovinová, septima

Ne, až doteď jsme všichni zdraví, ale rozhodně
to má určitý dopad na naše příjmy.
Je teď situace lepší? Máte ještě nějaká
omezení?
Ano, teď je to mnohem lepší. Většina Číňanů
se vrátila do práce po 2-3 měsících.
A v polovině května se zase otevřela spousta
škol. Myslím, že jen jedno město v blízkosti
Ruska má stále nějaká omezení, protože minulý
měsíc přišlo z Ruska více případů. Stále ještě
praktikujeme nějaké metody, jak se vyhnout
opětovnému spuštění pandemie. Některé
společnosti a školy například provedou
testování zaměstnanců/studentů, než je znovu
otevřou. A většina lidí bude stále nosit roušky,
zejména v autobuse/metru atd.
Myslíte si, že jste dostali situaci pod kontrolu
rychleji než některé evropské státy?

Jak je na tom
Čína?!?
Byla kolem vás panika? Chtěli lidé spíše zůstat
doma nebo chodit ven jako dřív?
Nemyslím si, že kolem mě byla panika.
Na začátku si lidé možná dělali starosti
s nedostatkem roušek, ale žádná panika. Nikdo
nic neukradl v supermarketu, jen nakupovali
více jídla, než je obvyklé, proto jsme potom
nemuseli chodit každý den ven. Když nastala
pandemie byl čínský Nový rok. Ve skutečnosti
by většina Číňanů chodila na návštěvy
k příbuzným a přátelům, ale čínská CDC
a odborníci nám oznámila, že je velmi důležité,
aby všichni zůstali doma, díky tomu rychleji
zastavíme šíření viru. Pro nás tedy nebylo
velkým problémem zůstat doma, protože víme,
že to nejen chrání lidi kolem nás, ale také naše
rodiny. V té době pro nás bylo zdraví důležitější
než zvyky a zábava.
Mělo to nějaký dopad na vás a vaše blízké?
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Ano, myslím, že ano. Většina případů byla
v provincii Chu-pej, zejména ve Wu-chanu, ale
pandemii se samozřejmě snažila zastavit celá
země. Každá provincie nejen darovala peníze,
zboží a materiál, ale také poslala spoustu lékařů
a sester na pomoc provincii Chu-pej. Viděl jsem
zprávy o některých evropských zemích a trpělo
tam mnohem více lidí. Myslím si, že čínská
vláda je v návratu k práci a studiu mnohem
opatrnější než některé evropské země.
Měla Čína také problémy s nedostatkem
zdravotnických prostředků?
Ano, stalo se to na začátku. Jak jsem vám řekl,
v té době byl čínský Nový rok, takže většina
továren se obvykle zavírala a spousta dělníků
se vracela do svého rodného města
na dovolenou a pro továrny bylo obtížné
zavolat je zpět. Kvůli pandemii lidé raději zůstali
doma, než by cestovali 5 provincií do práce.
Takže to bylo opravdu těžké pro provincii Chupej, zvláště Wu-chan v prvních dvou týdnech.
Většině nám chyběla rouška, ale oni mají
nedostatek mnoha zdravotnických prostředků.
Takže vlády jiných provincií, firmy, nevládní
organizace a spousta lidí, kteří pracovali nebo
studovali v okolí, darovala provincii Chu-pej
spoustu zdravotnických prostředků.
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Vláda se také snažila pomoci továrnám, které
v té době vyráběly zdravotnické prostředky.

ŠKOLA
BARVY

Jak vidíte situaci nyní?

LAMPA

Je to mnohem lepší. Největší problém
je teď ekonomický. Je ale jisté, že letos to bude
pro lidi těžké.
Slyšela jsem, že během koronaviru bylo
založeno mnoho továren vyrábějících roušky.
Je to pravda?

KŘEMEN
KANTON
PALUBA
DOTAZNÍK

Ano, ale myslím, že přesnější tvrzení je,
že mnoho továren změnilo svou výrobní linku
na výrobu roušek. Vzpomínáte si například
na firmu BYD v Longgangu (je jednou
z největších automobilek v Číně), která změnila
výrobní linku pro automobily na linku pro
roušky a stala se největším výrobcem roušek.
Spousta oděvních firem také dělala tento druh
práce. Pokud jste slyšeli o založení něčeho,
myslím, že možná nemocnice. Ve Wu-chanu
byly během 10 dnů zřízeny dvě speciální
nemocnice s 1000-2000 lůžky pro pacienty v
těžkém stavu a současně bylo postaveno 16
mobilních kabinových nemocnic pro pacienty s
mírnými příznaky.

HUDBA

Doporučil byste
nejúčinnější?

1. Na baru dává číšník hostovi vodku.

nějaká

opatření

jako

Zaprvé, nosit roušky, když jdete ven, udržování
společenské vzdálenosti nestačí. Nevím, proč
některé západní země jen žádají lidi, aby
si udržovali společenskou vzdálenost, protože
koronavirus
je
snad
ve
vzduchu
a ve skutečnosti lidé nemohou udržovat
společenskou vzdálenost pořád. Za druhé,
často si myjte ruce, zvláště když se vracíte
domů nebo jdete třeba do práce. Zatřetí, pokud
je to možné, tak by se měly zřídit stanice
na měření teploty.
Veronika Ocásková, kvarta

Přesmyčky

GARANT
OSTRAVA
KRÁM
HOUSLE
Pozorně si přečtěte následující věty, v prvních
4 jsou ukryty názvy barev, v dalších jsou ukryty
názvy části těla.
BARVY

2. Kromě ovce i jehně dává maso.
3. Kažého člověka vábí láska.
4. Příjemný večer náhle skončil.
ČÁSTI TĚLA
1. Sousedova dcera Pavla sypala odpadky
do popelnice.
2. Cestující zdvihla vak a vystopila z vlaku.
3. K odklízení sněhu je zapotřebí lopata.
4. Je libo kávu?
Lucie Sekaninová, sekunda

V následujících slovech odeberte jedno
písmeno na libovolném místě tak,aby vzniklo
nové (smysluplné) slovo.
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Virtuální epidemie, která téměř vyhubila Azeroth/Rébus

Virtuální
epidemie, která
téměř vyhubila
Azeroth

zasažených hráčů a svým útěkem z oblastí
s největšími koncentracemi hráčů. Jiní,
tzv. trollové, se naopak pokoušeli kvůli svému
pobavení roznášet Corrupted blood dál, což
v podstatě anulovalo všechny snahy zabránit
jejímu přenosu. Nakonec trvalo téměř měsíc,
než se vývojářům hry podařilo opravit
Corrupted blood tak, aby byla omezená jen na
město Zul’Gurub.

V souvislosti s Covidem – 19 mnoho herních
novinářů nemělo o čem psát, proto nemálo
z nich z propadliště dějin vyhrabalo pozapomenutý příběh virtuální epidemie ve World
of Warcraft. Vzhledem k tomu, že epidemie
jsou nyní aktuálnějším tématem, než by
si kdokoliv z nás přál, přinášíme krátký pohled
na tuto ojedinělou událost.
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Hakkar (wow.gamepedia.com)
O celou tuto záležitost se začali zajímat
skuteční epidemiologové, protože na tomto
případu šlo kvůli trollům zkoumat, jak by mohli
teroristé zneužít reálné nakažlivé nemoci.
Existují různé názory na hodnotu těchto studií,
v každém případě se ale jedná o velmi zajímavé
téma, které umožnilo výzkum šíření epidemie
nad rámec běžných matematických modelů.
Vojtěch Kocman, tercie

Rébus
V následujících větách najděte 7
názvů potravin:
Elvíra má slovenského dědečka.
Prý že dneska přijde na návštěvu.
V pátek s ním budeme doma, sobotu strávíme
na výletě.
Mámo, u kapličky silně zahřmělo.
Měřidlo v ocelovém nástroji je zastaralé.
Rychle bal ať můžeme jet.
máslo, rýže, maso, mouka, ovoce, chleba

13. září 2005 byla do MMO online hry World of
Warcraft přidána nová lokace (dungeon)
jménem Zul’Gurub. Zul’Gurub bylo město trollů
uprostřed hluboké džungle plné chrámů, které
ovládal Hakkar, krvavý bůh. Problém ale
způsobilo jedno z jeho kouzel, Corrupted blood
(zkažená krev), které způsobovalo nějaké
poškození a trvalo jen 4 sekundy, ale přenášelo
se i na ostatní hráče v okolí a mohla ho dostat
i ochočená zvířata hráčů. Věci později také
zkomplikovalo to, že Corrupted blood byla
nastavená tak, aby představovala přiměřené
nebezpečí pro hráče na vyšších úrovních, kteří
se vydávali do Zul’Gurubu, ale byla schopna
téměř okamžitě zabít hráče na nižších úrovních.
Corrupted blood měla zůstat v Zul’Gurubu, ale
díky zvířatům se dostala i do zbytku herního
světa. Jak? Hráči byli penalizováni, když jejich
zvířata zemřela, takže nemálo hráčů posílalo
svá ochočená zvířata pryč, aby přežila. Problém
ale byl, že zvířata si i při vyvolání zachovala
efekty, které na ně působily, když byla poslána
pryč, takže se od nich hráči okamžitě nakazili
a zanedlouho byla velká města plná koster,
převážně hráčů na nižších úrovních. Zajímavé
na této situaci bylo, jak na ni reagovali samotní
hráči. Prvních několik hodin nikdo netušil, co
se děje a začaly se na online fórech šířit různé
dezinformace, které provázely téměř celou
tuto událost. Někteří hráči se rychle pokoušeli
nějak zastavit nebo zpomalit šíření oné
„nemoci“ izolováním zasažených míst, léčením

Aneta Nohelová, sekunda
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RPG díl 2.:
Historie RPG –
That evil game!
Počátky role-playingu, tedy hraní rolí, lze sice
hledat již ve starověké Číně ve formě
rekonstrukcí historických událostí a života
předchozích dynastií, na vznik RPG však neměly
žádný nebo velmi zanedbatelný vliv. Hraní rolí
se poté objevuje v některých společenských
hrách z viktoriánské éry, za vznikem RPG však
stojí jiný fenomén, wargaming. Wargaming
je relativně málo rozšířený a složitý druh
deskových her, který vznikl v druhé polovině
18. století v Prusku jako metoda výcviku
důstojníků. V druhé polovině 20. století
se wargaming rozšířil i mezi laickou veřejnost
a ve Spojených státech amerických se kolem
wargamingových her začaly tvořit různé spolky.
Ve wargaming jde o simulaci válečných situací
za použití figurek na hrací desce, popřípadě jiné
ploše. Většinou zde také byl rozhodčí, tedy
něco jako předchůdce role game mastera. Ve
20. století byly oblíbené hlavně hry zasazené do
období americké občanské války a napoleonských válek. Velká komunita hráčů
wargamingových her byla například v okolí
Minneapolis a Saint Paul.
Z oblasti Minneapolis pocházel také David
Wesely, jenž jako rozhodčí připravil hru
zasazenou do období napoleonských válek,
kterou pojmenoval Braunstein. V ní se dva
hráči ujali velení armád bojujících o fiktivní
město Braunstein, zatímco ostatní hráči
představovali různé osobnosti přímo ve městě.
Hra celkem rychle upadla v naprostý chaos, ale
hráči byla považována za úspěšnou.
Po úspěch Braunsteinu David Wesley vedl ještě
podobnou hru, zasazenou během převratu ve
fiktivní banánové republice a tento druh
wargamingu se začal rychle rozšiřovat. Jedním
z lidí, kteří se tohoto nápadu ujali a rozšiřovali
ho dál, byl Dave Arneson. Ten s pomocí
upravených
pravidel
středověké
wargamingové hry Chainmail vytvořil kampaň (sérii
navazujících her se stejnými hráči a postavami)
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zasazenou ve fantasy světě Blackmoor, který
vytvořil.
V roce 1972 se Dave Arneson setkal s Gary
Gygaxem,
spoluautorem
pravidel
hry
Chainmail, a několika dalšími lidmi a představil
jim Blackmoor. Garyho Gygaxe tento nápad
zaujal a začal spolupracovat s Dave Arnesonem
na vývoji nové hry. V roce 1973 pak poté Gary
Gygax založil vydavatelství Tactical Studies
Rules (zkráceně TSR) společně se svým přítelem
z dětsví Donem Kayem. Díky investici od Briana
Bluma poté v roce 1974 vydali první RPG
jménem Dungeons & Dragons (občas zkracováno jako D&D nebo DnD). Pravidla byla
tvořena třemi příručkami prodávanými
dohromady, a i když oficiálně vyžadovali
k použití základní znalosti pravidel Chainmailu,
prodeje Dungeons & Dragons mnohonásobně
předčily prodeje Chainmailu a ostatních
wargamingových her. V následujících letech
vzniklo mnoho dalších her, nejen s fantasy
tématikou, např. Tunnels and Trolls, Traveller
a Superhero: 2044.
V 80. letech se Dungeons & Dragons a RPG
začalo potýkat s protestním hnutím, které
vzniklo zejména kvůli neinformovanosti
veřejnosti a uzavřenosti většiny RPG spolků.
Celé to začalo pokusem o sebevraždu studenta
Jamese Dallase Egberta III. James měl mnoho
problémů. Měl IQ 180 a jeho rodiče ho již v 16
letech donutili studovat univerzitu. Trpěl
depresemi, tlakem ze strany rodičů a závislostí
na drogách a pravděpodobně sociální izolací
kvůli své homosexualitě. V roce 1979 se vydal
do parovodů pod univerzitou, kde se neúspěšně pokusil o sebevraždu prášky na spaní.
Když se probudil o den později a zjistil, že je po
něm vyhlášeno rozsáhlé pátrání, ve strachu
před následky se začal skrývat u přátel. Jeho
rodiče najali k jeho vypátrání soukromého
detektiva Williama Deara. Dear po hovoru
s několika studenty zjistil, že James hrál
Dungeons & Dragons. Studenti ani Dear však
nevěděli nic bližšího o dané hře a Dear vytvořil
teorii, které se rychle chytily noviny jako příčiny
zmizení. Tvrdil, že James odešel do parovodů
hrát Dungeons & Dragons, což bylo kvůli
minimálním vědomostem veřejnosti o RPG
bráno jako fakt. James Egbert přibližně
po měsíci skrývání kontaktoval Williama Deara
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a dohodl se s ním na zachování mediální verze
příběhu, místo prozrazení (a medializace)
pravdy o jeho pokusu o sebevraždu. James
Dallas Egbert III poté spáchal sebevraždu o rok
později, v době, kdy už delší dobu nehrál žádné
RPG. Mediální verze incidentu inspirovala
novelu Mazes and Monsters, která i když
se jedná o fikci, byla citována různými
organizacemi jako důkaz o nebezpečnosti her
jako je Dungeons & Dragons. Tato novela
se také stala základem pro stejnojmenný
televizní film z roku 1982, s Tomem Hanksem
v hlavní roli. Vedoucí osobou boje proti RPG
se stala Patricia Pulling, jejíž syn v roce 1982
spáchal sebevraždu, z čehož vinila kletbu
uvalenou na postavu jejího syna v Dungeons
& Dragons krátce před jeho smrtí. Její výpovědi
o psychickém stavu jejího syna jsou značně
nekonzistentní, krátce po smrti svého syna
například uvedla, že ji jeho sebevražda zasáhla
nečekaně, ale žalovala ředitele školy za to, že si
nevšímal náznaků předcházejících sebevraždě
jejího syna. Také podle přepisu jednoho ze
seminářů, který později vedla, řekla, že její syn
několik týdnů před smrtí vykazoval známky
lykantropie, konkrétně podle její výpovědi její
syn:
„Growled, screamed, waAlked on all fours, and
clawed the ground. Nineteen rabbits raised
by the Pullings were found torn to pieces in the
last three weeks of his life, although stray dogs
were never seen. A cat was found
disemboweled with a knife. The internal
torment which lead to his death was plain, yet
he had been a normally-well-adjusted, gifted
young man only a few months before.“
Po neúspěšných žalobách proti řediteli školy
a spolešnosti TSR Patricia Pulling založila
organizaci Bothered About Dungeons and
Dragons (B. A. D. D.), která obviňovala
Dungeons and Dragons z podpory satanismu
a sebevražd. B. A. D. D. distribuovala
“informativní“ letáky a připra-vovala semináře
pro učitele a policisty o zločinnosti kultů, do
čehož zařazovala i RPG. Samotná Patricia
Pulling popsala Dungeons & Dragons jako:
„A fantasy role-playing game which uses
demonology, witchcraft, voodoo, murder, rape,
blasphemy, suicide, assassination, insanity, sex
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perversion,
homosexuality,
prostitution,
satanic type rituals, gambling, barbarism,
cannibalism, sadism, desecration, demon
summoning, necromantics, divination and
other teachings. There have been a number
of deaths nationwide where games like
Dungeons and Dragons were either the decisive
factor in adolescent suicide and murder,
or played a major factor in the violent
behaviour of such tragedies. Since role-playing
is typically used for behaviour modification,
it has become apparent nationwide (with the
increased homicide and suicide rates
in adolescents) that there is a great need
to investigate every aspect of a youngster’s
environment, [sic] including their method of
entertainment, in reaching a responsible
conclusion for their violent actions.“

úryvek z komiksu Dark Dungeons z roku 1984
od kreslíře Jacka Thomase Chicka
Obvinění proti RPG, že je příčinou mnoha
sebevražd,
byla
vyvrácena
American
Association of Suicidology, Centers for Disease
Control a kanadskou Health & Welfare, které
došly k závěru, že neexistuje žádné příčinné
spojení mezi RPG a sebevraždami a počet
sebevražd mezi hráči je dokonce nižší než
u jejich vrstevníků, což není příliš překvapivé,
protože tento jev je typický pro skupinové
aktivity obecně. Věrohodnost B. A. D. D.
a Patricie Pulling byla poté vážně zpochybněna
po zveřejnění The Pulling Report sci-fi
spisovatelem a herním designerem Michaelem
A. Stackpolem, který rozebral působení B. A.
D. D. a některé výroky Patricie Pulling. Pulling
také
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vážně poškodila svoji důvěryhodnost výroky,
že přibližně 8% populace Richmondu (okolo
56 000 lidí) tvoří satanisté. Později uvedla,
že k tomuto číslu došla sečtením svých odhadů
4 % satanistů mezi dospělými a 4 % mezi
dospívajícími. Po námitce, že to by znamenalo
jen 4 % satanistů, se bránila tvrzením, že její
odhad byl umírněný. Krátce po zveřejnění The
Pulling Report Patricia Pulling opustila B. A. D.
D. a celé hnutí proti RPG postupně zaniklo.
Těm, které dále zajímá toto téma, pak můžu
doporučit přečíst si The Pulling Report a RolePlaying Games and the Christian Right:
Community Formation in Response to a Moral
Panic, které jsou volně dostupné na internetu.
Celé hnutí proti RPG však prodeji her částečně
i pomohlo díky rozsáhlé publicitě, která se jim
dostávala. V té době však TSR čelila větším
problémům, které nakonec vyústily v prodej
a sloučení s konkurenčním Wizards of the
Coast (WotC) v roce 1997. Mezi tyto problémy
patřily spory ve vedení společnosti, nesmyslné
soudní spory a hlavně finanční problémy.
Přesto dodnes zůstává Dungeons and Dragons
největším RPG na trhu a vydává se již 5. edice
této hry, zároveň ale existuje i rozsáhlá
konkurence v podobě her jako je Fate,
Pathfinder a her vydavatelství White Wolf.
A ještě menší odbočka: Dračí doupě. Název
této hry je často chybně používán jako
označení všech RPG (podobně jako Dungeons
& Dragons v anglofonním prostředí) nebo
je tato hra považována za český překlad
Dungeons & Dragons. Dračí doupě vzniklo
poté, co se Martinovi Klímovi a několika dalším
studentům nepodařilo domluvit smlouvu
na oficiální český překlad Dungeons & Dragons
s TSR, a tak se rozhodli, že vytvoří vlastní klon
D&D, který vydali v roce 1990 pod názvem
Dračí Doupě. Dále vydali Dračí doupě plus
známé hlavně kvůli své složitosti a tabulkám
a Dračí doupě 2, které se mechanikami
vymykalo standardům RPG, ale spíše
k horšímu. I když v dnešní době Dračí doupě
ustupuje dalším RPG, stále se jedná o jednu
z nejrozšířenějších her na hrdiny v České
republice.
Vojtěch Kocman, tercie
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Tipy na videa
Už na začátku této krizové situace jsme si mohli
všimnout, že mnoho nejen našich českých, ale
i slovenských interpretů, známých i neznámých,
se rozhodlo všechno dění vzít s humorem. Zatím
co se zbytek světa strachoval, naši milí
hudebníci využili příležitosti a rozhodli se nás
pozitivně naladit svými „koronapísničkami“.
I když už nám tato doba, doufejme, pomalu
končí, často nemáme co dělat a jen tak z nudy
projíždíme třeba právě YouTube, kde můžeme
těchto hudebních pokladů najít spousta. Tak tu
ode mě máte pár odkazů na videa, která jste
možná už viděli a možná taky ne, ale byla
by škoda je propásnout…
Mnoho z vás určitě zná hudebníka Pokáče. Ten
se ovšem také neostýchal, vytáhl své ukulele
a zanotoval si nejen o karanténě, ale i o koronaviru samotném, hned několikrát:
https://www.youtube.com/watch?v=CDnXCPt9Njw
https://www.youtube.com/watch?v=9iHM73TZ97
M
https://www.youtube.com/watch?v=tCMUVM0X9
FY
https://www.youtube.com/watch?v=GSIYHe3GIU0
https://www.youtube.com/watch?v=JebBIt_a6yY

No a abychom dali prostor i někomu jinému:
https://www.youtube.com/watch?v=h8dVtfiCM6k
https://www.youtube.com/watch?v=nGhy2aRlUd
M
https://www.youtube.com/watch?v=a3v1FyP2hKY
https://www.youtube.com/watch?v=-jwFZtWzcI0

Tahle je trošičku (celkem dost) vulgární, ale
pobaví:
https://www.youtube.com/watch?v=cJfu-X9x-kw

Eszter Dicko, tercie
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Tipy na knihy
V době karantény je ten ideální čas najít si
nějakou chvilku na čtení knížek, a proto i
v tomto dílu časopisu jsme si pro vás připravili
„Tipy na knížky“.

název: Kletba Vítězů
autor: Marie Rutkoski
datum vydání: 2018
počet stran: 352
něco o ději: Kestrel,
dcera valoriánského
generála, si užívá
bezstarostný život. Když jednou míjí na trhu
místo, kde právě probíhá prodej otroků,
upoutá její pozornost mladík hrdě vzdorující
ponížení. Kestrel se impulzivně pustí do dražby
a vyhraje. Vítězstvím však na sebe přivolá
kletbu, jejíž následky ji budou stát mnoho. Mezi
Kestrel a otrokem totiž bude plno zakázaného
přátelství, lásky, ale i tajemství nebo zrady …
Kniha je 1. díl z trilogie, takže pokud vás zaujme
můžete vesele pokračovat v dalších dílech (3.
díl v Česku vyšel zatím jen jako e-kniha). Knihu
doporučuji všem čtenářům, i když je psaná jako
dívčí román, rozhodně může oslovit i spoustu
kluků.
název: Eragon
autor:
Paolini

Christopher

datum vydání: 2004
počet stran: 477
něco o ději: Mladík
Eragon
nalezne
kouzelný kámen v horách, ze kterého se
vyklube dračí mládě a jeho obyčejný život se ze
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dne na den úplně změní. Je nucen převzít
odpovědnost za osud království, v němž vládne
zlý a krutý král Galbatorix. Eragon se snaží svou
povinnost plnit co nejlépe. Musí bojovat
s nepřáteli, ale hlavně se starat o obyvatele
země.
Eragon je skvělý, klasický fantasy příběh o
dracích, čarodějích a hrdinech. Autor nakonec
knihy dodal ještě starověký jazyk, jazyk
trpaslíků a urgalský jazyk, což je určitě
zajímavost, která se nenajde v každé knížce.
Určitě doporučuji všem, co mají rádi fantasy
žánr – kniha patří do čtyřdílné série, takže navíc
nemusíte mít strach, že byste neměli co číst.
název: Erebos – Hra,
která zabíjí!
autor:Ursula Poznanski
datum vydání : 2011
počet stran: 318
něco o ději: Erebos je
počítačová
hra
s přísnými pravidly. Toho, kdo je poruší, čeká
krutý trest nebo dokonce i smrt. Dokáže, ale
splnit i ta nejtajnější přání.
Na jedné londýnské škole se žáci začínají chovat
zvláštně. Nick zjistí, že se po škole šíří
počítačová hra, která za to všechno může. Když
se Nickovi podaří tu hru získat a začne ji hrát,
nestačí se divit, co všechno o něm ta hra ví.
Nicka to děsí, ale už není cesty zpět, hra se musí
dohrát…
Erebos je thriller, při kterém vám tuhne krev
v žilách – to se píše na obalu. A já rozhodně
souhlasím. Knížka je napínavá, občas děsivá,
má neobvyklé téma, ale vlastně aktuální –
závislost na počítačové hře. Knihu doporučuji
všem, co mají rádi thrillery a fantasy.
Lucie Minaříková, kvarta
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Epidemie a
pandemie v historii
V dějepise se moc o nemocech, které trápily
lidstvo v historii, neučíme, a já si myslím,
že současná situace přímo vyzývá k tomu,
abychom si o neduzích, které sužovaly naše
předky, alespoň něco přečetli. Epidemií však
bylo mnoho, proto jsem se zmínila pouze o těch
nejvýznamnějších, nejznámějších a nejzajímavějších.

ANTONINŮV MOR (165-185) propukl v Římě
v roce 165 našeho letopočtu. Jeho název je
zavádějící, neboť to nebyl pravý mor (tzn. nebyl
způsoben bakterií Yersinia pestis), ale zřejmě
spalničky nebo neštovice. Trval dvacet let
a vyžádal si pět milionů obětí. Nákaza se zřejmě
do Říma dostala s vojáky vracejícími se z Orientu, a postupně se rozšířila do všech římských
provincií.

MOR je nemoc způsobená bakterií Yersinia
pestis. Má tři formy: dýmějový, septický a plicní
mor. Na člověka se přenesl přes blechy
z krys. Nejprve napadá uzliny a ty poté zčernají
(dýmějový mor), a rozšíří se i do ostatních
orgánů. V pokročilém stádiu se pře-náší
kapénkami a napadá plíce (plicní mor). Způsobil
několik epidemií a pandemií:
JUSTINIÁNŮV MOR byl první historicky
doloženou epidemií pravého moru. Vypukl
v roce 541 v Konstantinopoli, tam se zřejmě
dostal z Egypta nebo Etiopie. Rozšířil se po celé
Byzantské říši a zabil asi čtvrtinu jejích obyvatel.
Další vlny nákazy probíhaly až do osmého
století, ty však nebyly tak rozšířené. Celkem
tato epidemie si vyžádala odhadem přes
25 miliónů obětí.

dvacetiletých intervalech, nikdy už však
nezasáhly celou Evropu. Mezi větší epidemie
z této doby patří třeba Velký londýnský mor
(1665-1666), který se podařilo vymýtit díky
Velkému požáru Londýna, mor v Itálii (16291631), vídeňský mor (1679) nebo mor
v Marseille (1720-1721).
Naposledy mor udeřil v roce 1885. Rozšířil
se z Asie na všechny kontinenty a vyžádal si 15
milionů obětí, převážně v Indii (až 10 milionů
obětí). Tuto pandemii považovala Světová
zdravotnická organizace za aktivní až do roku
1960.

PRAVÉ NEŠTOVICE jsou prudce infekční
nemoci, způsobená virem, s velmi vysokou
úmrtností (až 100 %) u některých jejích forem.
Díky soustředěnému programu očkování byly
v roce 1980 prohlášeny za zcela vymýcené. Předtím však zabily miliony lidí a výrazně
přispěly při kolonizaci Ameriky k zredukování
populace původních obyvatel až o 90 %. Vůbec
první očkování bylo právě na pravé neštovice
a ty byly i první vymýcenou nemocí.

ANGLICKÝ POT je záhadná nemoc, která brala
útokem Anglii mezi lety 1485 a 1552, a to
především v létě. Měla velmi rychlý průběh,
oběti umíraly do 24 hodin. Mezi první příznaky
patří neklid, zimnice a závratě. Nakaženého pak
začne bolet hlava a klouby, v krku a začne být
unavený. Této fázi se říká studený pot a trvá až
tři hodiny. Druhá fáze, tzv. horké pocení, je
provázena pocitem horka, rychlým pulsem
a velkou žízní. Celý průběh nemoci doprovází
silné pocení. Oběti umíraly na dehydrataci. Kdo
přežil prvních 24 hodin se většinou uzdravil.
Zajímavé na této nákaze je, že na rozdíl od
jiných nemocí napadala spíše bohaté, než
chudé. Proč tomu tak bylo a co způsobilo tuto
záhadnou nemoc, se dodnes nepodařilo zjistit.

ČERNÁ SMRT vypukla na začátku roku 1330
v Číně, odtud se rozšířila do celé Evropy, části
Asie a severní Afriky. První vlna epidemie
(1347) si vyžádala až 25 milionů obětí. Řádila
většinou 6 měsíců, pak sama od sebe ustala. Po
čase se ale vracela a vybírala si na dani další
tisíce až miliony životů.

CHOLERA

V 15.-18. století se vlny moru vracely ve zhruba

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA se na člověka přenesla
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je
průjmové
onemocnění
způsobené bakterií Vibrio cholerae. V minulosti
se šířila vodou znečištěnou lidskými výkaly.
Během 19. a 20. století způsobila šest pandemií
a zabila miliony lidí. Dnes se vyskytuje hlavně
v chudých oblastech s vysokou hustotou
zalidnění.
z ptáků, a to zřejmě v Asii, už o rok dřív než
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v roce 1918 vypukla naplno. Způsobil ji virus
chřipky A, subtyp H1N1. Přes cestující vojáky
se dostala do USA, ti ji pak rozšířili do Itálie,
Španělska, Británie a Japonska. Ze strategických důvodů se nikdo, až na Španěly,
o nemoci, která zabíjí vojáky, veřejně
nezmiňoval. Tak chřipka dostala označení
španělská. Tato pandemie chřipky probíhala do
roku 1920, počet obětí se udává mezi 17 a 50
miliony, některé zdroje uvádějí až 100 milionů,
to je tedy více obětí než v první světové válce.

Výlety po ČR
Kvůli momentální situaci s koronavirem bude
nejvyhledávanější destinací ČR, proto máte níže
pár jednodenních výletů k inspiraci.

Lednice – Lednicko-valtický areál
Vydejte se za krásami zámku Lednice
s nádherným krajinářským parkem, který je
součástí
Lednicko-valtického
areálu.

Jana Scheerová, kvinta

Rozhovor ze
Skotska
Tábor – město s pestrou historií na jihu Čech
Určitě navštivte Husitské muzeum, kde najdete
vše zajímavé o minulosti města. Pokud ale
hledáte něco sladkého, tak nahlédněte do
kouzelného Muzea čokolády a marcipánu.

Dokážeme si vůbec představit situaci u vás?
Celkový stav ve všech nemocnicích, domovech
důchodců, hospicích a podobě nemůžu
komentovat. U nás konkrétně nikdy nedošlo
k tomu, že bychom byli v kritickém stavu
ohledně ochranných pomůcek. Problém byl
spíš v rychlosti, s jakou byly firmy schopny
všechno potřebné vyrobit a dostat k těm, kdo
je potřebovali.
Chtěla by ses v této době vrátit zpět do Česka?

Zámek Hluboká – Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká se zámeckým parkem nalezneme na jihu Čech. Je to jeden z nejkrásnějších
novogotických zámků v ČR. Průvodci během
dne provádí návštěvníky na čtyřech trasách.

Ne, rozhodně ne kvůli koronaviru.
Je někdo ve Tvé blízkosti nakažený? Pokud
ano, jaké má příznaky?
Nikdo ze známých nebo přátel, pokud vím,
neměl nákazu koronavirem prokázanou.
Patříš k lidem v první linii? Kde pracuješ?
Ano, jsem ošetřovatelka v domově důchodců.
Lucie Sekaninová, sekunda
DALEKOHLEDím/ČERVEN 2020

Veronika Ocásková, kvarta
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Porovnání situace
ohledně covid-19
v různých státech
Infekční onemocnění covid-19 se začalo rychle
šířit světem a mnoho států zastihlo
nepřipravené. V tomto článku tedy naleznete
informace ohledně pandemie covid-19
v různých státech.

Itálie
První infikovaný Ital byl dle vědce z milánské
univerzity Masimma Galliho 38letý Mattia.
Covid-19 mu byl diagnostikován až 21. února,
přitom se dle Galliho začal nový koronavirus na
severu Itálie šířit už v lednu. Mattio během
pobytu v nemocnici nakazil pět zdravotníků.
22. února byla nemocnice izolována. Později
se nemocnice znovu otevřela a začali v ní
pracovat i zdravotníci, kteří byli koronavirem
nakaženi. Od této chvíle se koronavirus v Itálii
začal rychle šířit.
Italský premiér 8. března vyhlásil karanténu
v Lombardii a ve 14 dalších provinciích
v regionech
Emilia-Romagna,
Piemont,
Benátsko a Marche. Tímto v karanténě skončilo
přibližně 16 miliónů lidí. Dne 10. března začala
platit karanténa pro celou Itálii. Během
protiepidemických opatření vnikly v některých
italských věznicích vzpoury. Například ve
věznici v Modeně při vzpouře zemřeli 3 lidé.
Itálie přerušila přímé letecké spoje s Čínou, ale
ani to nepomohlo nákazu přibrzdit. Brzy na
to Rakousko omezilo přístup lidí z Itálie do
Rakouska. Podobně se poté zachovalo několik
dalších států nejen na hranici s Itálií.
12. března Evropská centrální banka zamítla
žádost Itálie o finanční pomoc, která by jí
pomohla pandemii čelit. Itálie také žádala
o materiální pomoc členské státy EU, avšak
zprvu od nich nedostala ani odpověď. Poté
mnoho Italů nabylo přesvědčení, že Evropská
unie jako celek neprojevila dostatek solidarity
s Itálií, která patří mezi nejpostiženější země
Evropy. První pomocí byla tak pro Itálii zásilka
Čínského červeného kříže, která obsahovala
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30 tun zdravotnického materiálu. Po tomto
činu si to některé členské země EU se svou
pomocí rozmyslely.
Dle hodně komentátorů neochota členských
států EU a NATO pomoci Itálii ve stavu nouze
povede k většímu sblížení Itálie a Číny.

Čína
V Číně se nachází původní ohnisko nemoci
covid-19. Za toto ohnisko je považován Chuanan, velkoobchodní trh s mořskými plody.
Prvotní skupina nakažených jevila známky
zápalu plic bez dalších příznaků. Dne 9. ledna
v Číně zemřel první pacient. V polovině ledna
se epidemie rozšířila i mimo pevninskou Čínu.
Po začátku šíření nemoci covid-19 Čína zavedla
přísná opatření. Uzavřela město Wu-chan,
ve kterém se nachází trh Chua-nan a také
uzavřela města, která se nacházela poblíž Wuchanu. Tímto Čína zajistila karanténu více než
padesáti miliónům lidí. V ostatních částech
se lidé do karantény uchýlili dobrovolně
a monitorovali je jmenovaní vůdci v sousedství.
Čínská vláda během pandemie také rychle ve
Wu-chanu vybudovala dvě nemocnice. Většina
zdravotníků z celé Číny byla poslána do ohniska
nákazy.
Dle epidemiologů Světové zdravotnické
organizace se Číně díky těmto razantním
opatřením povedlo epidemii zvrátit. Odborníci
opatření, které Čína zavedla, vnímají jako
účinná, ale nedoporučují je zavádět i v jiných
zemích.

Švédsko
Švédsko v boji s pandemií zvolilo jinou metodu
než jeho severští sousedé. Zatímco Norsko,
Finsko i Dánsko některá pravidla nařídili,
Švédsko nechalo většinu opatření jen ve formě
doporučení. Závazných opatření tedy bylo
ve Švédsku pouze několik. Patřily mezi
ně například zákaz návštěv v domovech
důchodců a zákaz velkých akcí.
Švédsko také oproti Norsku a Dánsku nechalo
otevřené školy. Avšak norský ani dánský úřad
zodpovědný za veřejné zdraví uzavření škol
nedoporučoval. Norové také uzavření škol
vnímají zpětně jako špatné rozhodnutí.
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Ředitelka Úřadu pro veřejné zdraví Camilla
Stoltenbergová dokonce ve veřejnosprávní
televizi NRK prohlásila, že děti ponechané
doma naopak paradoxně nemoc více šíří. Prý
jim totiž chybí struktura a starší děti se často
setkávají bez dohledu a nemoc se tak rozšiřuje
mimo dohled.

Vědci také varují před další vlnou této nemoci,
a proto se na ni Německo začalo připravovat.
Německý virolog Christian Dorsten z berlínské
nemocnice Charite prohlásil: „Druhá vlna může
být nebezpečná v tom, že může udeřit kdekoli
a všude naráz. Můžeme být na nejlepší cestě
k tomu ztratit (před virem) náskok.“

Ve Švédsku také zůstaly otevřené restaurace
a práce z domova byla lidem pouze
doporučena. Tvůrcem těchto rozhodnutí je
švédský státní epidemiolog Anders Tengell. Dle
Anderse Tengella je problém, že když
společnost uzavřete, je náročné z tohoto stavu
vystoupit.

Německo tedy začalo nakupovat plicní
ventilátory a navyšuje lůžkové kapacity na
jednotkách intenzivní péče. Armáda také jedno
z berlínských výstavišť předělává na nemocnici.

Mírná opatření si však našla i své odpůrce.
Jedním z nich byl švédský hokejový brankář
Robin Lehner, který hraje v týmu Vegas Golden
Knights. Robin Lehner na Twitteru lehce
vulgárně vyjádřil svůj názor na opatření
ve Švédsku. Dle něj byla značně nedostačující.

Tomáš Smetana, tercie

Zda Švédsko z pandemie vyjde lépe, než ostatní
státy zatím není jasné. Volnější opatření si
vyžádala více obětí na životech než v ostatních
podobně velkých státech. Jednou z největších
výhod ale je, že hodně Švédů nemoc prodělalo
a má tedy v těle protilátky.

Německo
Dne 8. března 2020 zemřel na covid-19 první
Němec v egyptském letovisku Hurghada. Tento
muž byl první známou obětí nemoci covid-19
na africkém kontinentu. K 13. dubnu bylo
v Německu evidováno více než sto tisíc
nakažených pacientů. Ke konci května začal
počet nakažených značně klesat.
V dalším průběhu pandemie se příznivě
projevila vysoká vyspělost německého
zdravotnictví jak v oblasti personální, tak
ohledně technického vybavení a modernosti
zařízení od nemocnic po kliniky, soukromé
lékařské praxe a zkušební laboratoře. Avšak
v kritické době na začátku pandemie nebyl
vůbec zajištěn dostatek ochranných pomůcek
jako oblečení, roušek a dokonce ani
desinfekčních prostředků jak ve zdravotnictví
samotném, tak i v domovech pro seniory.
V dostatečném množství nebyly ani testy na
zjištění nemoci covid-19.
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Zdroje: www.novinky.cz, ct24.ceskatelevize.cz,
isport.blesk.cz, cs.wikipedie.org, idnes.cz

Kambodžský pepř
Mnoho z nás mělo určitě na prázdniny
naplánovanou nějakou bezva dovolenou, ale
korona nám bohužel zhatila plány a my se už
zřejmě nijak zvlášť daleko za hranice
nevypravíme. Když tedy nemůžeme my do
ciziny, proč nepřinést cizinu k nám? Je jasné, že
se tohle nedá udělat nijak lépe, než
prostřednictvím jídla.
Když doma něco kuchtíme, důležitou roli hraje
i koření. Už víme, že sůl je nad zlato, ale stejně
tak bychom neměli zapomínat na to, že bez
pepře to naše jídlo také nebude nic moc. Je
tedy dobré se o něm dozvědět něco víc.
Jak můžeme vytušit, pepř pochází z Asie,
konkrétně z Indie a vyvezl ho odtamtud již
Alexandr Makedonský. To ovšem neznamená,
že z Indie se k nám dostává ten nejkvalitnější
pepř. Ten totiž roste jinde, a sice v Kambodži.
Kambodža je asijská země sousedící s Thajskem, Laosem a Vietnamem. Důležitou oblastí
Kambodži je Kambot a v něm ležící Bokorské
hory nebo Kardamomové hory a jejich okolí.
Právě tam se totiž pěstuje vyhlášený
kambodžský pepř.
Pepř, ať už černý, červený či bílý se v Kambodži
pěstuje už po staletí. Tamní pepř je světově
uznávaný a je oblíbencem šéfkuchařů hlavně
pro svou specifickou, výraznou
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chuť. Zatímco pepře z ostatních zemí jsou
často vyváženy v malých kuličkách a plné
chemikálií, kulička kambodžského pepře musí
mít před vývozem za hranice dodržené všechny
přísné organické normy a velikost nejméně
4,25 mm, což se podstatně podepíše i na sytosti
jeho chuti – protože jsou pepře například
z Indie nebo Vietnamu menší, neudrží si tolik
chuti. Nejznámější je asi pepř černý, který
je nejpálivější. Ten kambodžský se například
od původního indického liší hlavně aromatem.
Voní totiž třeba i po mátě nebo eukalyptu.
Červený pepř je, dá se říct, jeho pravým
opakem. Moc totiž nepálí, má spíše takovou
sladkou až medovou chuť, která je srovnatelná
třeba s chutí lesního ovoce, a proto se často
využívá třeba v pečení nebo se přidává do ginu
s tonikem. Bílý pepř, není úplně populární,
protože ho ve většině zemí loupou špatně –
například i u nás v České republice. Lidé ho totiž
loupou z nezralého černého pepře, a tak má
takovou zatuchlou chuť. Plno šéfkuchařů
netuší, že tato pachuť není chutí pravého
bílého pepře. Ten se totiž správně loupe
z dobře vyzrálého červeného pepře a pak má
teprve svou správnou smetanovou chuť, která
zvládne dvakrát zlepšit každé jídlo. Oblíbený je
také fermentovaný (kvašený) pepř a i s ním i
s ostatními druhy dokáží mistři kuchyně
vykouzlit opravdové delikatesy, třeba takovou
pepřovou omáčku.

za určitých podmínek, tamní obyvatelé se snaží
co nejvíce napodobit jeho přirozené prostředí,
nebo jej v něm rovnou pěstovat (pěstuje
se v džungli, horách, za přímořského klimatu
a hnojí se netopýřím trusem). Místní farmáři
jsou ale chudí a nemohou svá pole ani
zvětšovat, protože všechny vydělané peníze
jdou na rodinu, aby vůbec měla z čeho žít.
Nemusíme se ale bát, vzniká totiž plno projektů
na pomoc tamním malým farmám a Asociace
kambodžského pepře se stará o to, aby farmáři
dostávali za svou tvrdou práci dostatek peněz,
proto je tedy tento vysoce kvalitní pepř celkem
drahý a to vede k tomu, že vzniká plno plagiátů,
které se lépe prodávají. Tyto falešné kousky
ovšem nemají zdaleka tak dobrou chuť jako
originál (na ten musíte mít dokonce několik
certifikátů). No, je to s tím pepřem těžké, ale
musíte uznat, že opravdu nesmí v žádné
kuchyni chybět.
Eszter Dicko, tercie

Křížovka
1. země s největším počtem nakažených
2. rod virů SARS-CoV-2
3. měsíc, kdy se poprvé objevil covid-19
4. příznak onemocnění covid-19
5. nejohroženější skupina populace
6. evropská země, ve které se covid-19 nejvíce
rozšířil
7. není to vynalezeno na covid-19
8. koronavirus obecně
9. město, ve kterém se poprvé objevil
koronavirus

Kambodžský pepř (zoommagazin.iprima.cz)
Historie kambodžského pepře sahá až do
hluboké minulosti a má zachovalou tradici. Ve
dvacátém století, kdy v Kambodži panovala
nadvláda Rudých Khmerů, kvůli devastování
krajiny pepř téměř vymizel a upadl
v zapomnění. Jeho pěstování se začalo naplno
obnovovat až po dlouhých třiceti letech. Od
roku 2000 už se rostlinky začaly znovu
pěstovat, a protože takový pepř vyroste jen
Aneta Nohelová, sekunda
DALEKOHLEDím/ČERVEN 2020
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Žákovská anketa Prima
V této době na nás ze všech stran číhá
koronavirus, ať už v televizi, novinách nebo jen
tak na ulici. Toto číslo časopisu se tomuto
tématu také nevyhne, a tak jsem se rozhodla
zeptat spolužáků na pár otázek.

Využiješ možnosti jít do školy, nebo ti
více vyhovuje online výuka a do školy
nechceš?

20%

Měl/a nebo máš z koronaviru obavy?

40%
60%

Ne

Moc velké ne

Máš něco, co jsi během koronavirové krize
začal/a dělat, a chceš v tom pokračovat?
(např. běhání, čtení atd.)

20%
30%
70%

60%

Asi

Ano

Ne

Těšíš se nebo je pro tebe online výuka lepší
než ve škole?

ano

ne

Když jsi trávil/a většinu času doma naučil/a
jsi se něco nového?

10%
40%
60%

90%

Těším se

Online výuka je lepší

Ano
Co si myslíš o omezení volného pohybu a
nouzovém stavu? Chodil/a jsi někam ven,
nebo jsi byl/a doma?

20 %

80 %

Ne

Celkem se ankety zúčastnilo deset studentů ze
třiceti. Je zřejmé, že online výuka funguje, ale
při denním setkávání se spolužáky, by účast
byla jistě vyšší. Do školy se většina žáků z Primy
těší, hlavně kvůli kamarádům. Také je mnohem
lepší, když se ve škole můžete učitele rovnou
zeptat, když něco nepochopíte, protože vám to
může lépe a rychleji vysvětlit.
Markéta Fiemová, prima

Je to dobře ale ven jsem občas chodil/a.
Chodil/a jsem jen na zahradu, jinak jsem byl/a doma.
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On-line učitelská
anketa
Na on-line výuku už si nejspíše většina z nás
zvykla. Nás ale zajímalo, jak se učí přes internet
našim kantorům. Zeptaly jsme se tedy
některých z nich na následující otázky:
„Jak Vám vyhovuje on-line vyučování? Je pro
Vás vyučování z domova lehčí nebo těžší než
normálně? Jak jste se s tím ze začátku
vypořádal/a?“ Odpovědi naleznete níže.

Mgr. Karla Jarošová
Zpočátku bylo hodně těžké rychle se naučit
pracovat v novém prostředí učebny Google
Classroom. Trvalo mi asi 14 dní, než jsem se
v tomto prostředí naučila zvládat vše, co s tím
souvisí. Časově to tedy bylo mnohem
náročnější než vyučování ve škole. Prakticky
jsem téměř nic jiného nedělala. Po prvním
měsíci distančního vzdělávání jsem už uměla
to, co potřebuji, ale i tak trávím u počítače tolik
času, co nikdy předtím. Přemýšlela jsem, jaké
úkoly zadávat, když mají žáci pomůcky ve škole
a myslím, že jsem na to přišla a že úkoly do VV
si mnozí z vás celkem užili. Bylo mi po vás
i smutno. Na druhou stranu vidím výhodu
takového vzdělávání na dálku v tom, že
se zabývám pouze vzděláváním a nikoho
nemusím kázeňsky usměrňovat.

Mgr. Karolína Otýpková
On-line výuka má své výhody i nevýhody. Líbí
se mi osobní přístup k žákům, ale je to časově
mnohem náročnější. Chybí mi společné
muzicírování ve škole. Výuka z domova byla
z počátku velmi zajímavá. Musela jsem
se naučit zvládat více činností současně. Své
pracovní povinnosti, zabezpečení chodu
domácnosti, vyučování svých dětí a k tomu
dělat kamarádku své 5leté dceři. Postupně
se všichni členové domácnosti přizpůsobili
a osamostatnili, zapojili se do vaření i úklidu
a já začala dělat svou práci i přes den, nejen
v noci.
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Mgr. Tomáš Kaválek
On-line výuka je pro mne nová výzva, která má
svá pro i proti. Líbí se mi na tom, že si mohu víc
uzpůsobit svůj časový plán. Také jsem se díky
tomu naučil mnoho nových věcí, stříhat video,
komunikovat pomocí meetu, pracovat s platformami jako Google učebna, Umíme česky,
Khanova škola. Na druhou stranu mi chybí pro
mě to nejpodstatnější, běžný kontakt se
studenty. Časově je pro mě určitě náročnější
on-line vzdělávání. Nejdříve pro mne bylo těžké
nastavit si časové hranice a neustále jsem
hledal nové tipy do výuky, zadával úkoly
a hlavně je opravoval. Ono, když máte
v češtině poctivě projít texty svých devadesáti
studentů například ve slohu, trvá to velmi
dlouho. Po nějaké době se mi to dařilo lépe, ale
bez živých studentů mi trochu chybí motivace. Na druhou stranu mi on-line vzdělávání
přijde skvělé v tom, že vnímám každého
studenta a jeho práci zvlášť. I proto bych byl
rád, kdybychom nějaké prvky toho, co jsme
zažili, přenesli i do běžné praxe. Ještě bych měl
zmínit jeden aspekt, který mi ztěžoval on-line
vzdělávání – moje děti, které se také musely
připravovat do školy a současně chtěly
po rodičích, aby se jim věnovali. A toto skloubit
je úkol pro supermany.

Mgr. Miroslava Nechvílová
Já jsem velice kontaktní člověk a on-line
přenosy a písemná komunikace se studenty
a kolegy mi vyhovuje jen do určité míry.
Na všem se dá najít i to dobré a i když
to vypadalo, že s tímto stylem výuky asi
nebudu vůbec kamarádit, našla jsem si v tom
určitá pozitiva. Vadí mi ale, že nemůžeme
v rámci výuky jazyků využit všichni naráz
stanovený čas a mluvit, že nemohu všechny
studenty tak, jak bych chtěla a samozřejmě díky
technickým nedokonalostem se stává, že
se přenos zpomalí, hlasy nejsou čisté a často
zkreslené, a to pro nácvik správné výslovnosti
není to pravé ořechové. Na druhou stranu je
zase víc prostoru k rozboru písemných prací
a diskuzí a rozhodně je velikým plusem to,
že vede studenty k samostatnosti, samostudiu,
k intenzivnější práci se zdroji a učí nás všechny
si rozvrhnout čas. S tím jsem měla, a vlastně
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On-line učitelská anketa/Koutek pro logiky

Mgr. Kateřina Žáková
On-line výuka mi nevadí, ale ani z ní nejsem
nadšená. Myslím, že jsem se s ní na začátku
vypořádala dobře. Nějakou základní práci
s počítačem zvládám bez problémů a vymýšlet
alternativní úkoly (kvízy, Kahooty atd.) mě baví.
Zjistila jsem ale, že vůbec nejsem typ na
homeoffice. Ze začátku se mi sice docela dařilo
dodržovat denní režim, po dvou měsících mi ale
začala docházet motivace i nadšení. Po pár
týdnech to ale naštěstí přešlo. Vyučování z
domu je pro mě určitě náročnější než normální
výuka. Opravovat práci na papíře je jednodušší
a rychlejší než na počítači. Chybí mi i kontakt
s žáky a kolegy. Upomínání žáků, že jim chybí
odevzdat úkol, vypracovali jenom půlku nebo
úplně něco jiného, navíc bere hrozně moc času.
Stejně tak cítím, že i žáci jsou už unavení.
Důležité asi je, si práci nějak zpříjemnit
a ozvláštnit. I když říkám, že je pro mě on-line
výuka náročnější, doufám, že se z ní něco
zachová. Všimla jsem si, že někteří žáci začínají
pracovat mnohem víc samostatně a kreativně,
a některé úkoly je dokonce baví. Snad to jim
i mně vydrží i do dalšího školního roku.
Julie Ondrová a Julie Čechová, tercie
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Koutek pro logiky
1. Jak můžete sečíst osm osmiček, aby byl
výsledek 1000?
2. Jaké číslo má parkovací místo, kde parkuje
auto na obrázku?

3. Tři muži se jmenují Černý, Bílý a Červený.
Každý má kravatu, a protože mají smysl pro
humor, rozdělili si náhodně tři kravaty těchto
tří barev: černou, bílou a červenou. Dva z nich
se potkají. „Víš, co je vtipné? Že nikdo z nás
nemá kravatu stejné barvy, jako je jeho
jméno.“ říká pan Černý. „To mohu potvrdit.“
podotkne muž s bílou kravatou. Dokážete říct,
kdo má jakou kravatu?
4. Máte v šuplíku pět černých ponožek, sedm
bílých a tři červené. Je úplná tma. Kolik jich
musíte poslepu vytáhnout, abyste měli jistotu,
že budete mít pár stejné barvy?

Správné řešení
1. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
2. 87, čísla jsou opačně
3. Pan Černý má červenou kravatu, pán s bílou
kravatou je pan Červený, pan Bílý má černou
kravatu
4. Čtyři ponožky

pořád mám, trochu problém. Určit si pracovní
dobu a určit si taky, kdy budu odpočívat
a věnovat se jiným věcem. Obzvláště začátky
byly velice těžké, život se scvrkl do jednoho
modelu, a tím byla škola, práce na počítači,
přípravy, které byly daleko náročnější, než
obvykle. Proto mě také trápilo, jak se veřejnost
dívala na práci učitele, jak jsme byli vnímáni
jako ti, kteří nemusí chodit do práce, a nikdo
se nezamyslel nad tím, že jsme byli hozeni
do vody, že ze dne na den jsme se museli
přeorientovat a začít učit jinak, než jsme dosud
učili, že jsme se museli naučit spoustě nových
věcí, a to velice rychle a že ta práce, kterou
jsme odváděli ve svých domovech, kde nás
veřejnost neviděla, byla daleko intenzivnější
a vyčerpávající. Toto období beru jako
přechodné, které mi dalo i vzalo, ale určitě
si nedovedu představit, že bych mela vést
pouze on-line výuku. Už se moc těším na
normální režim, na studenty a kolegy
a doufám, že ten okamžik přijde co nejdříve.

Markéta Coufalová, tercie
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Rozhovor s Libuší Kopečkovou/Hádanky

Rozhovor s Libuší
Kopečkovou
Jak jsme mohli slyšet ve zprávách, tak ve
Spojených státech poslední dobou číslo
nakažených koronavirem stále stoupalo.
Situace se však již zlepšuje. Na otázky nám
v rozhovoru odpovídala paní doktorka Libuše
Kopečková, která pracuje v nemocnici
v Coloradu.
Na začátek bych se chtěla zeptat, jak u vás
situace vypadala před dvěma měsíci, když
pandemie vypukla. Museli jste dodržovat
nějaká opatření?
Ano museli, opatření jsou ale v každém státě
trochu jiné. Já žiji v Coloradu a my jsme museli
zůstat doma. Ven se mohlo jen na nákup nebo
do práce. Američani nejsou vůbec zvyklí
poslouchat a hodně se jich chovalo, jako by se
nic nedělo. Nenosili roušky, chodili ven a jezdili
na výlety. Zavřeli se samozřejmě také školy
a děti běhaly venku a braly to jako prázdniny.
Hodně lidí přišlo o práci.
Jaké to pro vás je? Jaký máte pohled na tuto
situaci?
Určitě to není to nic příjemného. Někteří lidé
si myslí, že byl koronavirus vytvořen uměle
v laboratoři, ale já si myslím, že to pravda není.
Jednou za čas prostě něco takového přijde.
Když se člověk podívá do historie, tak může
vidět, že takovéto nemoci byly časté, například
různé chřipky, cholera nebo mor.
Jste doktorka v první linii, jak to zvládáte?
Je to náročné?
Zpočátku nikdo na ambulanci nechtěl, ale pak
začalo chodit dost lidí. My se snažíme izolovat
zdravé a nemocné, jak se dá. Pro nemocné
jsme začali telemedicínské návštěvy. Já osobně
jsem měla několik pozitivních dětí a všechny
to zvládly doma. V nemocnici jsme se také
starala o budoucí maminku. Bylo to zajímavé,
celý ten proces izolace, když se miminko
narodilo.
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Teď se už situace trochu rozvolňuje, jak je to v
USA se školou? Dětem teď sice začaly
prázdniny, ale co do budoucna?
Školní rok je tady od půlky srpna do půlky
května. Děti skončily školu přes internet, ale
zatím se neví, jak to bude dál. Tábory jsou
zrušené a uvidí se, jestli se školy vůbec otevřou
v tom srpnu. O univerzitách se říká, že bude
výuka přes internet i příští rok.
Myslíte si, že vypukne i další vlna/vlny
koronaviru?
Jestli vypukne další vlna, to nikdo neví.
Například v historii u španělské chřipky byly
vlny dvě, jedna na jaře a druhá mnohem větší
na podzim. Pravdou je, že většina respiračních
virů vytváří problémy na podzim, v zimě a brzy
z jara. Během léta jsou chřipky a podobná
virová onemocnění velmi vzácná. Uvidíme, jak
to dopadne. Budeme doufat, že další vlna už
nenastane.

Barbora Kovarčíková, kvarta

Hádanky
Černá hlavička, bílá nožička.
Hlavička když zčervená,
Konec nožky znamená.
Co je to?
Kdo stále nosí hřeben a vůbec se nečeše?
Sedí babka kulatá,
má sto sukní ze zlata,
když jí jednu svléknout zkusíš,
rozplakat se při tom musíš.
Co je to?
Který chalupář svou chloupku nikdy neprodá?
Aneta Nohelová, sekunda
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Dopis pro Hally

Dopis pro Hally
Milá Hally,
v okolí mého domu se potulují podivné existence.
Mám strach vyjít v noci ven. Nevíš, jak se zachovat?
Lucie
Milá Lucie,
nejlepší bude zůstat v bezpečí domova.
Podivným existencím se tak vyhneš nejlépe a slušné dívky stejně dům v noci neopouštějí.
Tvoje Hally
🠴⚪
Milá Hally,
myslím, že u nás doma straší. Kdykoliv mi máma kontroluje uklizenost pokoje, místnost se záhadně
promění do stavu před úklidem. Pro představu snad bude stačit, že na podlaze není kam šlápnout a
stoh špinavých hrnků na mém stole se nebezpečně naklání.
Koho bych měl zavolat na pomoc?
Sam
Milý Same,
myslím, že ve tvém případě nebudeme volat lovce nebo krotitele duchů, ale uklízečku.
Tvoje Hally
🠴⚪🠴
Milá Hally,
jak je to teď vlastně s rouškou?
Jsem z toho trochu spletenej a ani nevím, kde bych se to mohl dozvědět.
Jiří
Milý Jiří,
od 8. 6. do odvolání platí, že roušku (nebo jiný ochranný prostředek úst a nosu) musíš nosit
v uzavřených prostorách mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a také pokaždé, kdy je
rozestup mezi tebou a další osobou menší než dva metry (mimo členy domácnosti). Přesné znění,
seznam výjimek a aktuální informace pak najdeš na stránkách Vlády vlada.cz nebo k tomu určených
stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.
Tvoje Hally
🠴⚪🠴
Milí čtenáři,
nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se mě na něco zeptat? Napište na e-mailovou adresu
dopis.hally@email.cz.
Vaše Hally
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Komiks – kreslí a píše Andrea Sedláková

Milí čtenáři, doufáme, že jste zdraví a bez větších problémů přežíváte tyto nelehké chvíle. Pobyt doma už
je pro mnohé zdlouhavý a nudný, snad vám tedy náš časopis alespoň trošku zkrátil dlouhou chvíli. Pokud
vás ale pouhé čtení nezabavilo dostatečně a máte chuť do časopisu přispět, napište nám na náš e-mail
dalekohledim@gmail.com. Jakýkoliv článek, básničku, kresbu či povídku v redakci s radostí uvítáme.

