
            

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskotéka na hotelu 
Výsledky hlasování 
Rybářský příběh 
Rozhovor s koučem 
Reportáž z jiné školy 

O Bohumilu Hrabalovi 
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Milí čtenáři Všeználka. 
 

Do naší redakce přibyli dva noví členové. 
Oba jsou to schopní žurnalisté. Jiří Viktora je žákem 
8. B a bude psát do našeho časopisu PC recenze. 
Jan Suchý není studentem naší školy, ale má 
s námi něco společného. 

 
Tyto dvě posily pomohly k tomu, že jsme se 

stali o poznání serióznějším časopisem. Budeme 
vás pravdivě informovat o intimním životě vašich 
spolužáků v rubrice “Lásky naší školy“. Martin 
Netolický nezklamal a my si můžeme přečíst jeden 
rybářský příběh. Redakci se povedl husarský 
kousek. Ulovili jsme Kaplana, respektive donutili jej 
poskytnout rozhovor našemu časopisu. Pod palbou 
otázek Vojty Příhody řekl i to, co předtím vůbec 
nevěděl. Dále se tu píše o spisovateli Hrabalovi. 
V neposlední řadě musím jmenovat reportáž o 
kácovské škole. 

 
Přejeme vám příjemné počtení. 

V pátek 20.4.2007 se hlasovalo, které zvířátko za 
přibližně vybraných 6 000 kč adoptujeme. Vybírat se 
mohlo mezi zebrou Grévyho, gibonem lar, pštrosem 
dvouprstým, levhartem obláčkovým a tučňákem 
Humboldtův. 
 
Vaše hlasy rozhodly o tomto pořadí: 
 

1. levhart obláčkový 270 hlasů 
2. tučňák Humboldtův 115 hlasů 
3. zebra Grévyho    26 hlasů 
4. gibon lar    24 hlasů 
5. pštros dvouprstý     8 hlasů 

 
Adopce vítězného levharta obláčkového je již zajištěna, 
brzy budeme mít v zoo u jeho výběhu cedulku 
s jménem naší školy a v naší škole naleznete 
informace na  nové nástěnce. Všem děkujeme za 
příspěvky a za hlasy. 

Petra Narovcová 
předsedkyně Dětského parlamentu 

V sobotu večer, když už 
mám splněný všechny 

úkoly do školy, si chodím 
zatančit s holkama na 

hotel. Je to nejlepší relax 
po vyčerpávajícím týdnu. 

Míša je bezva, ne? 

S Nikolou to vždycky rozjedem 
a kluci se jen hrnou. Tady jsme 

s bráchou Luboše Bašty. 



Na tuto krásnou techniku mě 
přivedli moji příbuzní bratranec a 
strýc. Oba dva závodně muškaří a 
musím uznat, že na to jsou opravdu 
velice dobří. Letos jsem s nimi jel na 
„mušku Vysočiny,“ jak se závod 
jmenuje. Ovšem jel jsem pouze jako 
doprovod, bez prutu, takzvaně na 
čumendu. Šlo mi o to získat 
zkušenosti a nějakou tu motivaci. 
Musím říct, že na závodech bylo na co 
se koukat, chytalo se na umělé nádrži, 
formou jezerního muškaření. Záleželo 
tedy na délce odhozu šnůry, na 
nejtěžší věci celého muškaření. 
Hlavními úlovky byli pstruzi duhoví 
nasazení ze sádek, na mušku se čas od 
času pověsila i štička nebo okoun.  
Mimo krásných zážitků jsem si odvezl 
ještě oranžovou  plovoucí šňůru, 
kterou mi doporučil bratránek. Den 
nato jsem vyrazil, pln obrovské chuti 
a nadšení, na naši Sázavu. Vzal jsem 
si svoje „prsačky,“ brodící kalhoty, 

vymodlený dárek od Ježíška. Měl 
jsem v úmyslu chytit pár ryb a 
nakonec jsem zůstal u toho, jak 
nahodit. Bez úspěchu jsem přebrodil 

Sázavu od mostu ve 
Staré Zruči až po místa u 
lodiček. Ze zoufalosti 
jsem muškařil už jen ze 

břehu a přece se mi na háček jedna 
mizerná ouklej pověsila. Nic mě však 
nemohlo odradit, a tak jsem druhý den 
vyjel pod chabeřický jez pokračovat 
ve svém výcviku. Tak jsem chodil 
muškařit den co den. Nejhorší chvilky 
jsem zažíval, když do mě, respektive 
do mé šňůry z boku udeřil vítr, ocitnul 
jsem se pak dokonale zamotán ve své 
zářivě oranžové šňůře. Stačil jen 
lehký poryv větru a musel jsem vylézt 
z vody a začít převazovat. Tak mi 

muškaření přineslo první zklamání a 
zároveň první ovoce. Místo obvyklé 
oukleje se mi na prut pověsil bolen, 
radost byla obrovská s lehkým 
muškařským prutem si pohrával jako 
kočka s myší, ale podařilo se mi ho 
nějak dostat do podběráčku. Od té 
doby se snažím tuto techniku častěji 
využívat a zdokonalovat se. Jde to 
pomalu, ale jde to. Pořád mi stačí 
lehký větřík, abych měl chuť hodit 
prut do vody a jít si hrát na píseček. 
Kromě větru dokáže nejvíc znechutit 
moje úsilí nějaký opravdu chytrý 

rybář. Ale o tom raději 
pomlčím, protože mě 
opravdu takhle jeden 
rybář pořádně hnul žlučí a 
není hezké vyjadřovat se o 
starších lidech tak, jak 
bych se já vyjadřoval o 
tomto rybáři. Za nástrahu 
používám, jak jinak, 
mouchy, takzvané 
streamry, které 
napodobují rybí potěr. No 

jo, takže žádné mouchy, řeknete si, 
není to tak  docela pravda, streamry se 
vážou podobným způsobem a ze 
stejného materiálu jako všechny 
formy hmyzu,  jen jsou o mnoho 
složitější a podle mě daleko účinnější. 
Lze je tedy považovat za mušky. 
Nejraději používám napodobeninu 
okouna, tedy kombinaci olivově 
zelené a černé, popřípadě červené a 
černé. Chytá se také na larvy různého 
hmyzu, s tím já ovšem nemám žádné 
zkušenosti. Plánuji se naučit vázat 
vlastní typy mušek, streamrů, ale o 
tom více v příštím čísle. Pro informaci 
internetový obchod pro muškaře: 
www.ryby.glux.cz Martin 
Netolický

 
 
 
 

 
 

Ta šňůra 
.....sakra ....to 
není možný!! 

Strýcovi pstruzi,  

Strýcův úlovek v prvním kole závodů. 

je můj.... 

zoufalá ouklej, 
moje záchrana 

jooo mam ho, 
už mi 
nezdrhne... 



Ve Zruči máme extrémně čistý 
vzduch. Aspoň všechny vědecké studie to 
dokazují. Přesto se někomu Na Pohoří ne 
moc dobře dýchá. Někdo nemůže 
rozdýchat obecnou nespravedlnost, jde do 
Kácova. Někoho podezírají, že pustil 
sousedovy krávy do lesa. On nečeká až 
bude jeho jméno očištěno a hrdě jak 
kapitán John Brown odchází do Kácova. 
Dokonce jsou tací, které Kácov zbavuje 
strachu, neboť když ještě  chodili Na 
Pohoří tak každé ráno odešli z domova a 
zalezli do popelnice a vylezli až když odjel 
školní autobus.  

To v Kácově se nikdo bát nemusí. 
Proč je kácovská škola takový silný 
magnet? Pravda, Kácov je malebný 
kouteček v Posázaví. Už za první 
republiky byl vyhlášeným cílem pražských 
„Lufťáků“. Přírodní krásy nejsou určitě 
důvodem ke změně školy. Tím pravým 
důvodem je úroveň školy, která je velmi 
vysoká. Když se zručská škola jmenuje Na 

Pohoří, tak kácovská škola by se mohla 
klidně jmenovat   Empire State Building.  

Proč? 
Neklonují tady z komárů 

velbloudy. I nejtěžší problémy tady 
snadno vyřeší. Žáci zde snadno pochopí i 
nejobtížnější učivo. Čím to je? Budete se 
divit, ale celkovému stavu napomáhá i 
zručská  škola. „Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti“.  „Být připraven, toť vše.“ 
Někteří zručští učitelé totiž připravují 
žáky na studium v Kácově. Je 
samozřejmé, že ne každý musí v Kácově 
skončit, ale je určitě  dobré být připraven. 
Máme v paměti studenou válku, kdy 
nikdo nepočítal s jaderným konfliktem, a 
přesto se vyráběly atomové hlavice a 
bažanti běhali v masce a v atombordelu. 
Každý byl připravován. Zanecháme teď 
těchto, jistě zajímavých úvah, neboť 
šedivá je veškerá teorie a zelený je strom 
života, a popíšeme jak běží život v 

Kácově. Popíšeme jeden den školáčka, 
který  poslechl a šel.  

Pro přeběhlíka z Pohoří to  začíná 
znovu a znovu každé ráno na zastávce 
v Nové Zruči. Cesta vlakem je krátká, 
průvodčí milí, výhled z okna malebný. V 
 Kácově na zastávce jste cobydub. Ve 
vlaku se dá dohnat, co se nestihlo doma, 
ale to je situace spíše    výjimečná, neboť 
v Kácově se naučíte tolik, že domácí 
příprava není nutná. Cestou ze zastávky 
žák vidí šumící jez, barokní budovu 
pivovaru, restauraci „U Jirušů“. No, ale 
teď rovnýma nohama hup do vyučovacího 
procesu.  

Žáci se učí hlavně kvůli 
známkám. To tady vědí a zařídili se podle 
toho. Klasifikace je zde výrazně 
objektivnější, než kdekoli jinde. Nechceme 
říci, že žáci dostávají rovnou lepší známky, 
ale učitelům v Kácově se povedlo najít 
správnou míru, kdy klasifikace přestala být 

strašákem a stala se stimulem. Je 
potvrzeno, že při přechodu na kácovskou 
školu se známky zlepší zpravidla o dva 
stupně. Největším triumfem kácovské 
školy jsou živé diskuse při hodinách. Téma 
může být jakékoliv. Např.: přezůvky, 
nepodepsané úkoly či pozdní příchody. 
Určití žáci dokonce hovoří o lidštějším 
přístupu kácovských učitelů, že zkrátka 
kácovský kantor je víc člověk. Tady se dá  
ale s úspěchem polemizovat. Myslím si 
totiž, že když učitel řve, roztřesenou rukou 
píše poznámky, vyhrožuje diagnostickým 
ústavem či při útěku do kabinetu brečí, 
není o nic méně člověkem než ten, kdo 
s úsměvem vysloužilého cvokaře předstírá 
hodného a chápajícího a dokonale  zmate 
žáka. 

Nová školní kuchyně je v areálu 
školy, služby jsou podobné jako ve Zruči. 
U nás si žák volí ze dvou jídel, ale 
v Kácově, když je např. Vranovský 
bifteček, tak má žák možnost si vybrat, 
jestli chce rare, medium nebo pěkně 
propečený.    

 
Jan Suchý 

 

V Kácově se mi 
lépe dýchá. 

Zpátky už se 
nevrátím. 



   
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotky shora: školní hřiště, učebna, 
chodba v 1. patře a sokolovna, v které 

probíhají hodiny tělesné výchovy. 

Při akrobatických skocích z trampolíny do velké 
duchny vidíte žáky 8.A a 9.B o hodině TV. 

Nahoře Dominik a Králík, níže Králík a Patrik, 
dále Kaňka a Krůža a dole Králík a Krůža. 



   

 

 
„Kdo lže, ten krade“, říkalo se dříve . 
Naši předkové přitom káravě mrskali 
ukazováčkem pravé ruky. Lhát se asi 
nemá. Ale lže se až hanba mluvit. Lžou 
myslivci, rybáři, školáci, doktoři na 
onkologii, biskupové, ředitelé škol,  
jejich zástupci, sňatkoví podvodníci. 
Jsou jen dvě místa, kde vás pochválí za 
pravdomluvnost, a to když jste 
policejní svědek nebo vedoucí 
„Junáka“. Lež v literatuře vypadá 
dokonce roztomile. Je to základní 
kámen dějové zápletky. Literatura je 
fikce. Lež, co se tváří věrohodně. 
  Snad proto si 

upovídaní  hospodští hrdinové od 
doktora Hrabala s  pravdou hlavu věru  
nelámou.  Jsou to outsideři. Sedí 
v hospodě a jejich vylhané,  senzací 
plné příběhy z nich rázem udělají  ve 
světě ohraničeném deskou  
hospodského stolu,  střed světa.  Na 
chvilku opustí ubohost své uťápnuté 
existence. Budou tím, koho  ostatní 
poslouchají tím, kdo už není jen 
postavička do džezu. 
  Možná, že se Hrabal 
takto snadno vyložit nedá. Rozlušťění 
hádanky bude ležet hlouběji. 
  Spisovatelovo dílo 

čekalo dlouho na svého nakladatele. 
Debutantem se stal v padesáti letech. 
Desítky let psal do šuplíku. Začal jako 
básník,  později zvolil prózu,  ovšem 
prózu  plnou básnických prostředků, 
prózu plnou odvážných metafor. 
  Cítil se být 
surrealistou. Ve 30. letech to byla 
velká móda. A jako všechna móda  
surrealismus přišel  z Francie, jako 
všechna móda. Řídí se psychoanalýzou 
Sigmunda Freuda a jeho učením o 
podvědomí.  Znamená radikální 

rozchod s měšťáckou kulturou. Žádné 
jiné umění není tak negativistické, 
nepřátelské, nenávistné vůči starému 
světu. Je to revoluce  bez pardonu. 
Podle francouzských guru  největší 
surrealistický čin je buď sebevražda, 
anebo vyjít do ulic a  jen tak naslepo 
střílet z revolveru. Pro surrealistu nic 
nemá smysl. Všechna dosavadní tvorba  
je jenom analgetické hypnotikum . 
Umí  jenom povzbuzovat nebo 
utěšovat neumí osvobodit. Člověk žije 
v klamném světě, kde  ho dusí státní 
moc a v soukromém životě pouze 
improvizuje. To hlavní se děje 

v podvědomí, tam se nachází 
opravdová hrůza lidské existence. 
Podvědomí je také jediné, co stojí za to 
umělecky zpracovávat. Do centra 
pozornosti surrealistických umělců se 
dostává sen – podvědomí a taktéž 
myšlenkový automatismus – živelné 
vybavování asociací. 
  Na umělce klade 
surrealismus svérázné požadavky. 
Tvůrce musí zavrhnout všechny své 
zkušenosti, aby poznal tu pravou 
veškerou zkušenost, aby poznal sebe 



sama ukrytého v podvědomí. 
Surrealista je amatér , co vidí dál než 
ostatní. 
  Hrabal byl už svým 
životem přímo nasměrován 
k surrealismu. Člověk devatera řemesel 
a desáté bídy. Dělal železničáře, 
kriminalistu, hutníka, pracoval jako 
pojišťovací agent, i jako balič papíru 
ve sběrných surovinách. Nestudoval 
žádnou žurnalistickou ani filozofickou 
či filmovou fakultu, jako jeho literární 
protipól Milan Kundera. 
  Vytvořil rozmanité 
dílo. Rád se pouštěl do formálních 
experimentů. To bylo ostatně typické 
pro  surrealismus a vůbec pro celou 
avantgardu. Hrabal míchá prózu s 
rytmizovanou prózou a nakonec z toho 
všeho vyleze verš. Povídky se drolí na 
drobné skladby - legendy a morytáty, 
typické pro středověkou gotiku. 
  Svět Hrabalových 
knížek zalidňují upovídaní pošuci. 
Hrabal jim říkal pábitelé a hledal u 
nich perličku na dně, čili dobrotu. 
Takový je Miloš Hrma /Ostře 
sledované vlaky/, železničář, co ztrátu 
panictví oslaví odbojářskou smrtí - 
surrealismus, jak se patří. Ve sběrně 
papíru pracuje další pábitel Hanťa 
/Přiliš hlučná samota/ likviduje tady 

knihy ze zrušených klášterů a 
knihoven. Stal se vzdělancem a zůstal 
pošukem. Všichni se mu smějí jako 
dřív. Do stejného pábitelského 
plemene patří i mentálně retardovaná 
svačinářka Jarmilka, která bere život 
zvířecky jednoduše, ale přesto je 
schopna velmi lidského citu k člověku,  
ke svému věčně opilému a 
násilnickému milenci /povídka 
Jarmilka/. To jsou ty pravé 
hrabalovské charaktery. Maryška 
z Postřižin a číšník Dítě z Obsluhoval 
jsem anglického krále takoví už  
nejsou. Jakoby nebyli od Hrabala. V 
70. letech 20. století jeho tvorba 
uhnula do bezpečnějších a čtenářsky 
vděčnějších vod. Vybral si klasickou 
epiku. No, asi se chtěl dostat do 
čítanek. 
  Z hlediska kompozice 
nebývají Hrabalovy prózy 
komplikované. Je to pochopitelné. 
Jedná se totiž o práce menšího rozsahu. 
Román, ten Hrabal nikdy nenapsal. 
Většinou je zde jedna dějová linie 
s jednou jedinou změnou situace a pak 
hned následuje rozuzlení konfliktu. 
Velmi často vše končí do ztracena, 
jakoby v půlce věty. Opět podstatný 
rys surrealismu. Automatický proud 

myšlenek se zadrhl, tak proč dodělávat 
nějaký umělý konec. 
  Dnes se na Hrabala 
díváme jinak než literární kritika 
v šedesátých letech. Dnes je 
považován za otce českého 
undergroundu, někdo v něm vidí skoro 
antikomunistického disidenta. Není to 
tak docela pravda. Hrabal zpočátku 
nebyl odpůrce komunismu. Surrealisté, 
i když se jejich špičky hlásily 
k trockismu, vítali únorový převrat. 
Hrabal a jeho generační druhové  
považovali starý svět za odsouzený 
k zániku, těšili se na revoluční 
budoucnost, kdy umění bude 
osvobozeno od komerce, od nátlaku a 
konkurence, a tvorba sama potom 
osvobodí člověka. Nu což , od umělce 
se  čeká, že bude pro jakoukoli 
revoluci. Když se tehdy Hrabal 
rozepsal o první republice, kritikou 
neskrblil. Byla to poušť zničená 
hospodářskou krizí. Stárnoucí 
spisovatel, co už už chtěl být klasikem, 
psal o první republice zcela jinak. 
„Postřižiny“ a „Obsluhoval jsem 
anglického krále“ jsou nostalgickou 
vzpomínkou na krásné 
prvorepublikové časy. Už žádná 
revolta,  jenom slzičky. 
  Jazyk Hrabalových 
próz - kapitola sama pro sebe. Velmi 
typická jsou jeho neobyčejně dlouhá 
souvětí. Povídka „Inzerát na dům, ve 
kterém nechci bydlet“ je napsána 
dokonce v jedné dlouhé větě. 
V povídce „Proluky“ se objevuje 
předěl uprostřed vět. Jsou to vždy tři 
tečky. Kde se to tam vzalo? Hrabal 
celý příběh napsal jako báseň. Později 
to předělal do prózy a tři tečky jsou 
pozůstatkem veršového členění. 

Vladimír Radil 
 
Nahoře vlevo: film Skřivánci na niti 
Nahoře uprostřed: film Postřižiny 
Nahoře vpravo: herec Václav Neckář 
s režisérem Jiřím Menzelem – Ostře 
sledované vlaky 
Dole: film Slavnosti sněženek 



 

 Naši sukničkáři  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
    
     

 
 
 

Ano nejde to přehlédnout. V minulém 
Všeználkovi jsme otiskli článek „Kam se 
chodí žáci naší školy líbat.“ Ano,mysleli 
jsme tím i dvojici Lukáš Vávra a Monika 
Moravcová. Žáci navštěvující naši školu 
byli již po několikrát spatřeni redaktorem 
Martinem Netolickým, který má i foto 
materiály. Zatím posledním místem jejich 
„schůzek“ se stal lesík za školou. Této 
akce se zúčastnil Martin osobně.. Nutno 
podotknout, že Lukáš se ke svému vztahu 
moc vyjadřovat nechce. Opravdové 
pikantnosti ví jen několik jedinců. 
Nevíme, jak je tento vztah vážný, ale budu 
se to pro vás snažit vyslídit. Ze začátku to 
podle Lukáše vypadalo jen na krátkodobou 
záležitost a vidíte to. A skutek utekl. 
Největším Lukášovým konzultantem je 
jeho kamarád Jan Švanda. Obsah jejich 
poradenství: nevíme. O dalších „skutcích 
této dvojky“ vás budeme průběžně 
informovat. To zatím vše 

Martin Kovařík   
Dlouho jsme debatovali o uveřejnění tohoto článku, 
ale nakonec Lukáš svolil k tomu, abychom něco 
málo z jeho zážitků uveřejnili. Stálo ho to určitě 
hodně odvahy a já jen doufám, že mu to nijak 
neublíží a ve vztahu bude dál pokračovat. Tenhle 
článek vlastně dokazuje, jak moc Lukášovi 
závidíme, to že konečně našel svoje druhé já, které 
někteří z nás hledají opravdu těžko a třeba na 
základní škole vůbec nenajdou. Byl bych moc rád, 
kdyby si všichni čtenáři uvědomili, že vůbec 
nezáleží na tom, co říkají ostatní a píše bulvár. 
Dobrý vztah dvou lidí se ověří právě tehdy, když je 
ostatní začnou pomlouvat.  
 

Ještě bych chtěl možná trochu 
opožděně reagovat na rozchod 
Dana s Petrou. Když jsme o 
tom mluvil s Jindrou Pustkou, 
trochu melancholicky 
reagoval: „Sejde z  očí, sejde 
z mysli.“ Nevím, zda se toto 
pravidlo potvrdilo právě tady, 
v každém případě je to 
tak........ 
Ještě malá rada taky z hlavy 
našeho redaktora-učitele 
Jindry Pustky: „Na rande se 
má chodit na tvrdo,“ to samé 
nám potvrdila i  Kateřina 
Zárubová, která má zase 
zkušenosti s Lukášem 
Tvrdíkem. Ale těžko říct, co to 
znamená „na tvrdo.“ Můžeme 
se jenom dohadovat.........  

Martin Netolický 
 



 

PC RECENZE – VŠE NEJ 
 

Test Drive Unlimited 
zavítejte na ostrov Oahu v Hawai! 

 
Nablýskaná auta, rychlá kola, kouř valící se z výfuků a krásný ostrov, 
tak zní motto série Test Drive. 

Už minulý  rok, se hra dostala  TDU na konzoli Xbox 360, ale museli jsme čekat až do 16. března 2007. 
To ani tak nemrzí, právě naopak, výrobci si s hrou ještě více pohráli a je to vidět zejména na dokonalé 
hratelnosti, jenž vydrží. Troufám si tvrdit: desítky hodin. 

 
 

PC vs PS2 
 
Vzhledem k tomu, že tato hra pracuje na 
stejném enginu jak na PC, tak i na již 
zmiňovaný Xbox 360 (viz. text výše), stojí 
spíše za zmínku porovnání s verzí pro 
Playstation 2, který se taktéž shoduje s 
verzí pro PSP ( playstation portable). 
Hra je pro obě platformy velice odlišná. Už 
jen počet aut zarazí hráče PS2, protože čítá 
jen 60 různých typů značek, a to nejen 
evropských, ale i modelů vyrobených za 
„velkou louží.“ O hodně lépe jsou na tom 
PC hráči, kteří si vychutnají  devadesát 
vozů. Nechybí například Mercedes–Benz, 
Ford, nebo třeba legendární značka Ferrari. 
Zastoupeny jsou i motorky -  nejsou 
obsaženy ve verzi pro playstation.  Velké 
plus patří grafice, se kterou si vývojáři 
mimořádně pohráli. Ta je na skvělé úrovni 
pro PS2, i pro PC. Bohužel s vysokými 
hardwarovými nároky, pokud chcete vše 
mít na nejlepší. I přes hru na lepší úrovni 
pro počítače neházejme playstation do 
„šrotu,“ najdou se i výhody. Tak třeba co 
dělat s neobyčejně „plavajícími“ auty?! 
Playstation má přeci šikovný gamepad, se 
kterým jde vše snadněji. Na druhé straně si 
budete muset zakoupit  volant, se kterým je 
to zábavnější… PC verze navíc nabízí 
výběr a vizuální úpravu hrdiny.  Podle mě 
už ale asi nic zásadního tyto dva odlišné 
typy platforem nemění a jsou obě totožné. 
 
Co? A Co? A jak to vlastně začíná ? 
 
Celá hra začíná asi takto – letíte 
neznámou cestovní kanceláří coby 
obyčejný turista. Po výběru vašeho hrdiny 
ve frontě na letadlo se ocitnete na Hawai. 
Zemi mnoha typů lidí a hlavně 
rozmanitého okolí, se kterým si vývojáři 
pohráli do detailu. Ostov Oahu 
(mimochodem se zde odehrála bitva u 
Pearl Barbor, kde i teď můžete vidět staré 
válečné lodě, nebo se tu nahrává seriál 
Ztraceni) vás ihned zaujme svou přírodou. 
Hned ze začátku se objevíte v auto-
půjčovně. Doporučuji si auto půjčit na co 
nejdelší dobu. Výběr je ovšem prozatím  

 
velice strohý a ne všichni si hned vyberou. 
Poté se již naplno seznámíte s ostrovem. 
Trutorial vám pomůže seznámit se s hrou a 
jejím provozem, ukládáním a samotným 
závoděním, o které tady jde. Celou hrou 
vás provázejí červené branky, tzv. 
checkpointy, z nichž je jedna modrá, 
cílová.  
Sice hned ze začátku je velice problémová 
orientace. 
Pomáhá ale 
přehledné GPS 
(modrá čára 
ukazuje nejlepší 
cestu a červená 
odjetou cestu, 
kalkulace 
vzdálenosti, 
šipka směru 
jízdy), podle 
něhož najdete 
třeba obchod s 
realitami, kde se dají kupovat domy s 
různou kapacitou garáže a vybavením 
obyvatelné části. Na mapě (a tedy i GPS) 
jsou vyobrazeny též závody a jiné 
prodejny. 
 
„Jak grafice, tak ostatnímu se nedá 

téměř nic vytknout“ 
 
Nějaké chyby jsou přímo na fyzice vozu. 

Kromě špatného udržení na silnici,  velice 
špatně reaguje ruční brzda. Ta se stává 
svoji nefunkčností nepotřebná. Vůz je 
často neovladatelný a smyky od spálených 
gum uvidíte několikrát  
 

za ujetí cca 1 kilometru. Tím narážím na 
rozlohu ostrova, který obýváte. Činí něco 
kolem 1500 km2. Některé technické 
nedostatky zakrývají detaily, které možná 
nepostřehnete, ale ve hře jsou důležité. 
Jedná se o manuální stahování oken,  
otevírání dveří a propracovaný interiér 
vašeho autíčka a okolní scenérie. Jak 
grafice, tak ostatnímu se nedá téměř nic 
vytknout. Odrazuje však nepříjemná 

pouliční 
policie, 

vyznače
ná 

červený
mi 

tečkami. 
S 

hledání
m 

ovšem 
přestane 

po 
odjetém závodě nebo stačí chvíli ježdění 
bez porušení pravidel. Jako měna se zde 
nepoužívá dolar, euro, česká koruna, ale 
kredity. Další změna oproti jiným 
závodním hrám je možnost výběru. Lze si 
vybrat již zmiňovaného hlavního hrdinu, 
ale i  výběr obtížnosti přímo před závodem 
a kreditové, bodové ohodnocení podle 
konečného odjetí závodu. Nemůže se tedy 
stát, že peníze berete jen za 1. místo. 
Výborným tahákem této hry se stává 
multiplayer postavený na úplně jiné 
myšlence než ostatní závodní arkády 
Verdikt: - ve skrze dobré hře se najdou i 
nějaké mouchy 
 - ovládání vozu, odlišné verze pro 
počítače a konzole 
 - přehledná a zajímavá myšlenka 
stylu GPS navigace 
 - povedená grafika 
 - špatná fyzika automobilu 
 - výrazné zlepšení oproti 
předchozím dílům 
 
Pro platformy: PC, Playstation 2, PSP, 
Xbox 360                                                                                           
Hodnocení: 92% 
Jiří Viktora 



 

Dalibor Kaplan je učitelem zpěvu a 
kytary na ZUŠ a učí hudební výchovu 
na naší základce. Znáte ho jako 
vedoucího chlapecké kapely H.I.V. 
Právě v této kapele vznikla jeho 
přezdívka kouč. Protože je to oblíbený 
učitel naší školy, rozhodl jsem se s ním 
udělat rozhovor.  
 
1. Co vás, prokristapána, vedlo k tomu 

poskytnout rozhovor časopisu 
Všeználek? 

 
Časopis Všeználek pravidelně čtu. Píší tam 
hodně o skupině HIV. Je to neobyčejně 
seriózní časopis. Na rozdíl od všech 
ostatních týdeníků, večerníků, mu jde o 
pravdu, nic než pravdu. Tuto skutečnost 
oceňuji hlavně.  
 
2. Přejděme rovnou k věci. Jak se vám líbí 

u nás v jídelně? 
 
Bohužel na škole je to jediný prostor, kde 
se žáci učí společenskému chování. Jinak 
se seznamují děti se zásadami  slušného 

chování až v tanečních.  

 
 
3. Když je to tak, jak říkáte, kdo si myslíte, 

že je z dozorujících učitelů nejlepší 
tanzmeister? 

 
Já všechny učitele zas tak dobře neznám, 
ale je tam jeden takovej tanzmeister. 
 
4. Stal jste se nedávno otcem. Myslíte si, že 

na to opravdu máte? 
 
Já za to zas až tak úplně nemůžu. Je mi 31 
let, přehnala se hormonální vánice a 
biologický budík zazvonil a už se s tím 
nedá nic dělat. 
 
5. Je pravda, že odcházíte jinam? 
 
Ano, vracím se do rodného města Horní 
Slavkov. 
 
6. Nebude se vám stýskat? 
Stýskat se mi určitě bude, ale v životě už to 
tak chodí. 
 
7. Jak se vám spolupracovalo s panem J. 

Fremlem a paní J. Doubravovou? 
 
Stejně dobře jako s ostatními kolegy. 
 
8. Co bude s kapelou HIV a pěveckým 

oddělením? 
 
Předpokládá se, že se jich ujme manželská 
dvojice umělců Drahomíra a František 
Hromadníkovi. 
 
9. Chcete se v budoucnu živit jako učitel 

hudby nebo aktivní hudebník? 
 
Budu učit v Horním Slavkově v ZUŠ, 
budu hrát na housle v symfonickém 
orchestru v Karlových Varech a znovu 
dáváme dohromady plzeňskou kapelu Joe 
Blow. 
 

Otázky kladl Vojtěch Příhoda 
 

Nápis na dveřích, nástěnná malba žákyň ve třídě a 2 týdny stará dcera Karolínka. 


