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Planeta opic
aneb dnešní politika
Jak to vypadá ve vládě a jak to vidí lidé?
Redaktor Distančníku:
Jiří Kočí
21.12.2020

Jsem si jist, že většina z nás minimálně někdy slyšela o filmu
Planeta opic. Mým osobním favoritem je však Zrození planety opic
(2011) a především jedna fráze z tohoto filmu, která zní:
“Apes alone weak. Apes together strong.”
Foto: vlada.cz
Tato fráze dle mého názoru skvěle
vystihuje naši vládu v dnešní
těžké situaci, kdy každý den
musíme zkontrolovat, zda se
nějaká nařízení nezměnila. Zdá se,
že politici už vzdali spolupráci
a bojují jen každý sám za sebe,
aby si udrželi své příznivce.
Pokračování na
straně 2.
Foto:
classic
praha.
cz

Foto: gymtv.pb.cz

Foto:fbcpribram.cz

Foto: webnode.cz
Navštivte naše stránky: https://distancnik.webnode.cz
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Planeta opic
aneb dnešní politika
Redaktor Distančníku:
Jiří Kočí

Tento přístup nás samozřejmě
všechny ovlivňuje. Někteří
protestují proti opatřením vlády
neuposlechnutím nařízení. Jiní se
snaží vše dodržovat, jen aby už byla
tato doba za námi. Nemůžeme se
však divit ani jedné skupině. Ano,
samozřejmě je lepší uposlechnout
nařízení a držet celé své okolí v
bezpečí, ale ne každá osoba
přemýšlí racionálně. Jsou zde lidé,
kteří přemýšlí emocemi, což je
v pořádku. Vždy tomu tak bylo
a vždy tomu tak bude a abychom
byli k sobě upřímní, tak každému
z nás je nepříjemné dnešní dění ve
vládě.

Foto: Moviezone.cz

Foto: Novinky.cz
Foto: Idnes.cz

Bohužel díky neuposlechnutí vlády stále
přibývá problémů, se kterými, jak se
již ukázalo, si vláda a naše dnešní politika
poradit nedokážou. Proto doufám, že si naši
politici konečně uvědomí, co se děje a třeba
časem dojde k tomu, že si jako ve Zrození
planety opic řeknou naši politici:
“Apes together strong.”
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Rozhovor s člověkem, který má
k aktuálnímu dění nejblíže...
Redaktorka Distančníku:
Zuzana Rošáková
21.12.2020
Snad nejaktuálnějším tématem dneška je pandemie
Covid-19. Svět se rozdělil na
dvě poloviny. Jedna si stojí za
tím, že jde o pouhou chřipku,
druhá je však přesvědčená,
že jde o něco víc. Jelikož mám
ve svém rodinném kruhu
opravdu velké množství lidí,
kteří se o tyto pacienty
v nemocnicích starají, rozhodla jsem se vyslechnout
tedy známou jednoho z mých
členů rodiny. Tato sestřička si
nepřála být jmenována.
Dobrý den, Zuzana Rošáková, mohla byste mi odpovědět na pár otázek, ohledně
aktuální situace?
Dobrý den, určitě, ptejte se.
Spousta lidí venku, nebo
například i v obchodech rozpoutává, často velmi nepěkné
hádky právě ohledně dodržování opatření. Jak na to
nahlížíte vy?
Myslím si, že díky aktuálnímu dění je na tom spousta jedinců psychicky hůř a
nezvládají ten nátlak, což se
projevuje pak například v
těch obchodech. Jsou agresivní a často i obě strany reagují
dost nepřiměřeně, s tím mám
samozřejmě už taky zkušenosti, bohužel.

Protože většina lidí je teď díky
médiím velmi zmatená, myslím
si, že nejvíce čtenáře zajímá, zda
je Covid-19 opravdu tak těžkou
nemocí. Jak to tedy je?
Tak dost možná mě spousta
lidí odsoudí, ale tato nemoc umí
opravdu být těžká. Sama to kolem
sebe vidím. Vše je samozřejmě
hlavně o věku a imunitě. Jsou
lidé, kteří tím projdou, ani o tom
neví, ale jsou také lidé, kteří po
vyléčení opravdu již nemohou
dále pracovat. Léčí se z následků
třeba půl roku i více a to se přece
u normální chřipky, jak to někteří
nazývají, neděje. I když je pravda, že obě nemoci jsou smrtelné,
průběh i následky jsou u covidu
ale znatelně těžší, lidé by opravdu
měli dávat pozor.

Foto: iRozhlas
S tímto se spojuje i má další
otázka. V televizi a na sociálních sítích často slyšíme, že jsou
nemocnice přeplněné, a že lidé
jsou již přepracovaní. Někteří
se k tomuto však staví opačně a
nemocnice i odsuzují. Máte s tím
zkušenosti?
To je dost individuální a nárazové. Taky záleží na oddělení,
některá můžou být přeplněná,
mezitím co jiná jsou relativně
volná. A z vlastní zkušenosti

si myslím,že spíš, než přepracování je
psychická zátěž, kterou se ale snažíme
zvládat. Je pravda, že někteří mají
opravdu zvláštní názory. Většinou
to jsou ale lidé, kteří nemají zkušenosti,
neví jak to chodí. Tohle jednoduše ignorujeme.
Aktuálním tématem je nová vakcína.
Jaký na ní máte názor?
Chápu závažnost nemoci a situace,
ale souhlasím s tvrzením, že to je
opravdu narychlo, nevěřím, že je vakcína dostatečně prověřená. Na druhou
stranu jisté účinky prozatím má a je na
každém, zda se nechá očkovat. Pokud
má někdo strach, nikdo by ho do toho
ale nutit neměl.
Je zde ještě něco, co byste ráda vzkázala ostatním?
Určitě by se nemoc neměla podceňovat,
i kdyby nešlo o těžkou nemoc,
jelikož pokud nemá jedinec větší
příznaky a nedodržuje karanténu,
může nakazit někoho se slabší imunitou, nebo vyšším věkem. Stále jsou
zde starší a imunitně slabší lidé, kteří
mají následky mnohem větší
a postupně se schází v nemocnicích,
které zaplňují většinou právě oni.
Takže pokud už někteří nevěří, že je
Covid více, než chřipka, měli by si
alespoň uvědomit, že kvůli rychlému
přenosu se pak vytváří další a další
oddělení určená těmto pacientům
a na ostatní důležité případy a zákroky

nezbývá místo.

Děkuji za tento milý a já doufám,
že pro čtenáře i užitečný rozhovor.
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Výuka v karanténě
Jak tento rok vypadala výuka?
Redaktorka Distančníku:
Ema Kosařová
19.12.2020

Dne 11. 3. 2020 vláda
nařídila uzavření všech škol
z důvodu rychlého šíření
onemocnění covid-19. Toto
opatření bylo jedno z prvních, které výrazně zasáhlo
celou zemi. Výuka se postupně přesunula na internet
a každá škola zvolila jednu či
více možností komunikace.
Školy se k situaci postavily individuálně, některé si
zakládaly na videohodinách,
jiné přestaly známkovat, jiné
nechaly přístup na jednotlivých učitelích.
Ti pojali samostudium
skutečně každý jinak. Někteří pořádali video hodiny
prostřednictvím například
služby Google Meet, jiní
požadovali práci s učebnicí
a následné vyplnění pracovních listů či testů. Menšina
kantorů sáhla za hranice
běžných metod a odkázala studenty na materiály
dostupné online v podobě
webových stránek či videa.
Žáci nižších ročníků základních škol povětšinou posílali svým učitelům vypsané
poznámky, vysoké školy se
nejčastěji uchýlily

Foto: iRozhlas.cz

k pravidelným online přednáškám.
Nový školní režim se setkal
s chválou i kritikou, ale většina
studentů i učitelů si k němu časem našla cestu. „Škola online
mi plně vyhovuje, jediné, co
mě znepokojuje, je maturitní
zkouška. Vláda se stále neshodla na datu ani provedení.“
Uvádí studentka maturitního
ročníku hejčínského gymnázia
v Olomouci.
Jednou z navrhovaných verzí
bylo maturity pro letošní rok
úplně zrušit a maturitu vystavit

na základě průměrů z předchozích vysvědčení. S mnohem
větším úspěchem se však setkal
návrh s upraveným postupem
skládání zkoušky, a to bez
písemných prací. Nejen maturanti byli však znevýhodněni,
studenti devátých tříd, kteří se
hlásili na střední školy, měli
jen jeden pokus u přijímacích
zkoušek.
Toto období bylo pro všechny
nejen ve školství velice náročné, dá se však říct že většinově
dobře zvládnuté.
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Hodnocení při distanční výuce
Tak jak je hodnotit?
Redaktorka Distančníku:
Ema Kosařová
20.12.2020

Při nové situaci v podobě
distanční výuky vyvstala
pro mnoho učitelů výzva
v podobě rozhodnutí,
jakým způsobem budou
hodnotit své studenty.
Někteří zůstali u systému
známek, jiní se otevřeli
novým způsobům hodnocení, které distanční výuka
nabízí.
Známky jsou jednoduchým a jasným způsobem,
jak ohodnotit odevzdanou
práci či test a žák má prakticky okamžitou odezvu.
Může však vést k nesubjektivnímu hodnocení práce,
protože je pro všechny
stanoven stejný systém, ale
podmínky studentů pro
splnění se liší. Studenti jsou
pod tlakem a ženou se za
dobrou známkou, což je
často svádí k podvádění
nebo opisování.
Z alternativního přístupu
ke známkování můžeme
vybrat například slovní
hodnocení – ideální pro
kreativní a individuální
úkoly, se kterými si každý

student může poradit podle
svých představ. Tento přístup
vede k rozvoji jednotlivce
a podpoře jeho sebevědomí.
Nemůže pak cítit křivdu, že
i přes to, že úkol splnil podle
něj lépe, dostal horší známku než spolužák. Nikdo totiž
známku nedostane a učitel se
vyjádří ke každé práci individuálně.

nechávají větší volnost pro
individuální provedení, po
studentovi se vyžaduje skutečné pochopení probíraného tématu. Známky však po
návratu do školy více vypovídají o znalostech z distanční
výuky a lépe se s nimi zachází
ve statistice a pro nezasvěcené
lidi jsou více vypovídající.

Každý z přístupů má své
pro a proti – známky studenty donutí se studiu věnovat
více a často i stylem, který
jim nevyhovuje, aby dosáhli
známky, kterou považují za
uspokojivou. Slovní hodnocení a jiné nároky na splnění

Zajímavé budou průzkumy
za několik let, které ukážou,
jaký z přístupů je nejefektivnější a jaký studentům i
učitelům nejvíce vyhovuje.
Nyní je situace stále čerstvá
dlouhodobé výsledky nejsou
znát.

Foto: zsslusovice.cz
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Zmanipulovali volby, stále trvá na svém
Trump
Americké volby?
Šéfredaktorka Distančníku:
Štěpánka Pospíchalová
20.12.2020

I po přepočtu hlasů, který je
nyní kompletně dokončen, současný prezident USA, Donald
Trump, stále trvá na tom, že
volby mu byly ukradeny.
I přes neexistující důkazy Donald Trump nadále šíří neprůkaznou informaci, že volby byly
zmanipulovány a Joe Biden
vyhrál díky „milionům zfalšovaných hlasů“.
Výsledek voleb, který byl jasný
již 7. listopadu, Donald Trump
stále odmítá uznat. I nyní, když
je sčítání i přepočítání (prováděno na žádost jeho strany) ve
všech klíčových státech dokončeno, Donald Trump napadá
volby v jednotlivých státech
žalobami. Tyto, často soudem
ani nepřezkoumávané (pro
nedostatek důkazů), žaloby se
nejčastěji týkají sčítání hlasů či
požadovaného zneplatnění korespondenčních hlasů a jiných
okolností provázející letošní
volby.

Foto:
iRozhlas.
cz

Volby ve znamení pandemie covid-19
Již zmíněnými žalobami se stávající prezident
USA Donald Trump
snaží vyřadit ze hry korespondenční hlasovací
lístky. Právě v korespondenčních hlasech vidí
onen obrovský volební
podvod, kterého je, podle
jeho vlastních slov, obětí.
Korespondenční hlasy
jsou v USA nedílnou
součástí voleb a není to
nic neobvyklého. Letos se
však zákony rozhodující
o těchto hlasech v rámci
států USA individuálně

měnily. Tyto změny byly
zavedeny kvůli pandemii
covid-19, která před volbami i v době jejich trvání Spojené státy americké
aktivně sužovala. Všechny změny byly dokončeny a schváleny ještě před
začátkem samotných
voleb, a proto stále více
lidem vrtá hlavou, proč
Donald Trump vydává
žaloby předem odsouzené k zániku. Neboť podle
dříve zmíněných zákonů
jsou korespondenční
hlasy v jejich současné
podobě legální.

Foto:
RPP Group
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Boj o Georgii
Letos se však nekonaly
jen volby prezidentské.
Mimo jiné se letos volilo
i do senátu. A právě o dvě
senátorská křesla se ještě v lednu v druhém kole
těchto voleb utkají tyto dva
týmy, tj. za republikány
David Perdue a Kelly Loefllerová a za demokraty Jon
Ossoff a Raphael Warnock.
Právě oni nyní jako poslední půjdou do druhého
kola senátních voleb, které
se uskuteční 5. ledna roku
2021.

Momentálně se čísla mají
následovně: republikáni
mají jistých 50 křesel, demokraté získali křesel 46
a 2 křesla drží zástupci
jiných politických stran.

Foto: Wikipedia

Současný stav voleb již
ukazuje, že pokud se tato
dvě křesla povede získat
republikánům, budou mít
v senátu i nadále převahu.
Pro Joe Bidena, budoucího prezidenta USA, je ale
důležité, aby měl v senátu
alespoň poloviční podporu,
neboť jeho ustanovení musí
schválit senát. A historie
nám sama dokazuje, že pokud prezident nemá podporu většiny senátu, pak
se záležitosti státu špatně
prosazují.

Foto: yourcentralvalley.
com
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Pálení vysílačů jako ochrana před
koronavirem. Konspirační teorie o 5G
vysílačích hýbají světem.
Konspirační teorie?

Redaktor Distančníku:
Pavel Hráský
1.5.2020

Na internetu se objevují nepodložená tvrzení, že zavádění sítí páté generace způsobuje šíření
koronaviru. Podle vědeckých výzkumů jde ale o absolutní nesmysl. Řada zastánců konspiračních
teorií ale už stihla zničit vysílací stanice v Británii, Nizozemsku, Irsku a na Kypru. V Británii se
údajně objevilo už skoro 60 žhářských útoků na vysílače. Kromě vandalismu dochází i k verbálním útokům na stranu pracovníků technických služeb.
Vandalové ve Velké Británii, Nizozemsku a Kypru v
uplynulých týdnech zaútočili
na skoro 60 vysílacích stanic,
které většinou zapálili. Útoků se nevyhnou ani technici
telefonních služeb, kteří jsou
pro svoji práci cílem verbálních útoků. Mezi incidenty
patří také hrozby pobodáním
nebo zastřelením. Andy Kerr z
odborové organizace techniků
řekl stanici BBC Radio 1, že
takových případů už bylo na
120.
Technici se před zvýšeným
rizikem začali chránit. Šestadvacetiletý Sam z Plymouthu
v Anglii sdělil stanici BBC, že
jeho společnost z firemních
vozidel a uniform raději odstraňuje logo firmy.
Šíření konspiračních teorií
Spousta konspiračních teorií je
šířena skrz sociální sítě. Na inter-

netových skupinách lidé každý
den šíří teorie o spojení koronaviru s 5G sítěmi, kde se domnívají, že nízké vlnové frekvence
oslabují imunitní systém a napomáhají šíření nemocí. Teorie také
spojuje začátek šíření nového koronaviru se spouštění nového 5G
signálu ve Wu-Chanu. Fáma se
šíří i navzdory nedostatku vědeckých důkazů o jakékoli souvislosti mezi 5G a koronavirem.

údajném vztahu sítí 5G a koronaviru.

Konspirační teorie o nových
mobilních službách existují již
od roku 2019

První konspirační teorie se
objevovaly už v roce 2019, kdy
5G rádiové vlny podezřívaly z
přehřívání organismu a jako
karcinogenní prvek. Dle testů
Mezinárodní komise pro ochraMnohé sociální sítě se snaží s
nu před neionizujícím zářením
šířením nepravdivých informací
bylo potvrzeno, že frekvence, na
bojovat. Facebookové stránky se kterých jsou sítě 5G postaveny
snaží o šíření pravdivých inforjsou bezpečné. „Rádiové vlny
mací o koronaviru upřednostňo- mohou poškodit fyziologii orgaváním národních a nadnárodních nismu, jak ho zahřívají, ale 5G
organizací ve výsledcích hledárádiové vlny zdaleka nedosahují
ní. Zároveň Facebook tvrdí, že
takové síly, aby mohly ovlivnit
používá kontrolu nepravdivých
náš imunitní systém. Existuje na
informací, která omezí následné
to mnoho studií,“ říká pro BBC
šíření dezinformací na platforAndrew Clarke, profesor buněčmách Facebook a Instagram.
né mikrobiologie na University of
Twitter také oznámil, že bude
Reading.
odstraňovat příspěvky nabádající
k pálení vysílacích věží, ačkoli
nebude cenzurovat příspěvky o
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A co když došel?
Ach, ten blahobyt.
Šéfredaktorka Distančníku:
Štěpánka Pospíchalová
30.4.2020

Jak jistě všichni víme, současná situace
je nesmírně složitou pro každého. Existuje však jedna země, kde jsou na tom
ještě hůř než ostatní. Austrálie. Ano,
tato země se v době pandemie ocitá na
okraji zkázy. Došel jim totiž toaletní
papír!
Nešťastní Australané neví, co si nyní
počít. Jezdí po supermarketech s prázdnými košíky a perou se o jedno jediné
balení. A jak to vypadá v praxi?
Australanka přijede do supermarketu, zaparkuje a vejde. Hned poté uvidí
frontu, která se tlačí jediným směrem.
K oddělení s hygienickým zbožím.
Když se konečně dostane až k cíli, vidí,
že regály zejí prázdnotou. Role OO
papíru nejsou. I když opodál se stále
přetahují o jedno balení, pro všechny
to nestačí. A tak spousta lidí odchází
z obchodu s nepořízenou. Přijde vám
to jako pravá sofoklovská tragédie?
Mně tedy ne, vždyť toaletní papír není
k životu nezbytný tak, jako například
voda. Dá se lehce nahradit, a je spousta
způsobů jak žít bez něj.

Foto: InDaily

Vždyť jen peníze, které každoročně dáme za pohodlí našich zadnic, jsou nemyslitelné. A co něco, co je
zdarma, všude a všichni nám to tak ochotně cpou?
Ne, nyní nemyslím propagační prospekty politiků.
Ale reklamní nabídky supermarketů. Jen se někdy
podívejte, kolik jich tam jen tak leží ve stojanech.
Nezaslouží si lepší využití? Určitě ano! A proč jim nedat, tak důležitou úlohu jakou v našich životech plní
toaletní papír?
Letáky jsou všudypřítomné, zdarma a ještě mají velkou použitelnou plochu. Možná jsou trochu drsnější,
ale větší tření způsobuje větší účinnost. Podle fyzikálních zákonů jsou tedy mnohem výhodnější používat.
A po použití se dají využít i jako topné palivo. No,
není to zázračný produkt?
Pro další generace již možná toaletní papír ani nebude existovat. Civilizace se posouvá vpřed nadzvukovou rychlostí a něco jako hygiena dolních partií,
se za pár let může zdát tak primitivní a zaostalé, že
úplně zanikne. Proč je tedy, dnes, kvůli takové maličkosti tolik problémů?

Foto: theguardian.com
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Kryptoměna. Platidlo zítřka,
nebo umírající experiment?
Redaktor Distančníku:
Pavel Hráský
20.12.2020

Kryptoměna. Jedno z nejkontroverznějších
témat od roku 2009, kdy vznikla první decentralizovaná elektronická měna - Bitcoin.
S přirůstající popularitou alternativních platebních metod se stále více objevují dohady
o budoucnosti kryptoměn. Změní současný
peněžní systém založený na měnách s oběhem řízeným státy? Anebo se jedná jenom
o experiment, který nemá potenciál nahradit
složité bankovní systémy?
Na poli bankovnictví jsou momentálně dominantní fiat měny neboli peníze s nuceným
oběhem, které se objevily už v Číně v 10.
století. Fiat měna je zákonné platidlo, jehož
oběh kontroluje stát jednoduše tiskem bankovek, což nabízí vládě rychlou odpověď na
ekonomické situace a relativní ekonomickou
stabilitu. Kontrola objemu bankovek spolu
ale nese i riziko. Kvůli řízení státem je cena
ovlivněna rostoucími státními dluhy a inflací. Jednou z možných alternativ je například
kryptoměna.

Kryptoměna je novodobá forma peněz.
Ke své výrobě a k provedení platebních
transakcí využívá síť nezávislých počítačů,
které jsou za poskytnutí části svého výkonu odměněny částí měny. Zatímco momentálně jsou hlavně oblíbené kryptoměny užívající pro verifikaci transakcí složité
šifrovací algoritmy, do popředí se dostávají
také různé alternativní měny, které svojí
strukturou nespotřebovávají tolik energie.
Založena jako čistě elektronická měna
s decentralizovanou kontrolou, kdy není
kontrolována žádnou bankou, poskytuje
anonymitu uživatelů a transparentnost
transakcí v síti s možnou vidinou zisku.
Služby, které každý v současné době internetové chce. S narůstající oblibou a
omezeným počtem krypto peněz postupně
narůstá i jejich hodnota.
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Foto:
tradingview.
com

To ale vytváří zásadní problém, když si každý chce spíše peníze nechat a prodat až dosáhnou maxima své hodnoty. Zároveň je její trh vysoce nestabilní kvůli veliké volatilitě.
Viz kolísání ceny Bitcoin v r. 2017-2018, kdy se během roku 2017 zvedla hodnota z 10 tisíc
CZK (450 USD ) na 430 tisíc CZK (19 tisíc USD ) a v roce 2018 klesla pod 86 tisíc CZK (3
tisíce USD).
Tuto situaci se snaží vyřešit tzv. stablecoiny,
což je kryptoměna navázaná na fiat měnu.
Stablecoin by si měl udržovat stále stejnou
hodnotu vůči starým měnovým systémem. Zatímco většina stablecoinů je navázána na jednu
měnu, což může způsobit při kolapsu jedné
měny zánik samotného decentralizovaného
systému, nová měna, ohlášená na rok 2021,
bude využívat pro udržení své ceny několik
měn.
Libra coin, vytvořená Markem Zuckerbergem, by měla vyjít příští rok. Vzhledem k její
nevázanosti by mohla vzniknout jednotná
měna, se kterou by se dalo platit po celém světě
a která má vždy relativně stejnou hodnotu.
Tento systém nebude plně decentralizován,
kdy se o průběh transakcí bude starat několik
desítek zařízení patřících velkým korporacím.
Zároveň bude tento systém shromažďovat informace o transakcích uživatelů. To by dovolovalo vlastníkům prodávat informace o uživatelích třetí straně. Činnost, se kterou již má
Mark Zuckerberg zkušenost. Celkově je projekt
neoblíbený a jeho budoucnost není známá.

Kryptoměnám ani nehraje do karet, že jsou
momentálně brané jako komodita, takže
nejsou uvolněny od daně. Prozatím je využití
starého systému měny lepší.
Do budoucna by ale mohla kryptoměna nahradit fiat měnu. A dokonce ani ne za dlouhou
dobu. Například dle Deutsche Bank by k tomu
mohlo dojít do roku 2030 a kryptoměny by
mohly najít využití v měnovém obchodu.
Samotná Evropská komise již řeší právní působení stablecoinů na území Evropské unie,
Zatímco momentálně nejsou kryptoměny
schopné plně zastoupit fiat měny kvůli drobným chybám, v příštích deseti letech by se již
mohly vyvinout na srovnatelnou měnu. Celkově by decentralizovaná měna mohla za pár
desítek být jediným platidlem.
Více informací na: Kryptoměny zvané stablecoin chtějí regulovat
státy EU | E15.cz
Vše, co potřebujete vědět o kryptoměně Facebook Libra (coolpeople.cz)
[Aktualizováno] Projekt Libra - Kryptoměna přímo od Facebooku
» Finex.cz
Imagine 2030 - Deutsche Bank Research (dbresearch.com)
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DOOM Eternal
Jaký tedy je?
Redaktor Distančníku:
Jiří Kočí
30.4.2020

DOOM Eternal je hra dlouho očekávaná hráči a milovníky série DOOM od vývojářů z
Bethesdy. Pokračování v linii po velmi úspěšném vydání DOOM 2016, které způsobilo to,
že celá komunita měla velká očekávání od tohoto dílu. Tento fakt podle mě zkazil několika hráčům zážitek z této hry.
DOOM Eternal je skvělá hra pro mikde se dají najít secrety jako hračky, co
lovníky totálního masakru ve formě PvE
vypadají jako démoni, se kterými bojucombatu, ve které hrajete za Doom Slayejete. Za sbírání těchto secretů dostáváte
ra. (Je zde i možnost multiplayeru, který
také body se kterými si pak vylepšujete
je zajímavý, ale nedá se hrát moc dlouho,
zbraně nebo zbroj. Každá ze zbraní má
protože je z mého pohledu příliš repetisvé vlastní modifikace a mastery, kterou
tivní). Celkem kampaň nabízí cca 15-20
můžete odemknout splněním úkolu, nebo
hodin kvalitního gameplaye. Můžete se
pomocí mastery tokenů v pozdějších
v kampani vyřádit na spoustě démonů,
částech hry.
kteří byly do tohoto pokračování přidáni
nově, ale i s těmi starými dobrými démony, které jste znali z předchozích her. Dle
mého názoru jsou nově přidaní démoni zbyteční a kazí atmosféru klasického
DOOMa, ale naopak jsem i rád za změnu. Ve hře je i několik úrovní obtížnosti,
takže si každý najde své. Dále byly do hry
přidány zdi, po kterých se dá lézt, což hru
dělá ještě mnohem více zaměřenou na
pohyb než byly předchozí vydání. Z mého
pohledu je škoda, že nenechali design
Hra DOOM Eternal mnohé naštvala
jednotlivých levelů přirozený jako v předa někoho mile překvapila rychlostí, ktechozích dílech, kde každé místo na mapě
rou se dá hrát. Celkově je to velice dobrá
vypadalo tak, že by mohlo být používáno,
zkušenost, kterou bych doporučil všem
a raději přistoupili na vzhled levelů, kde
co milují spoustu místností smrti, kde jste
se vyskytují náhodné ohnivé řetězy a probuď zavřeni vy s démony nebo oni s vámi.
padající se platformy. Toto přidalo aspekt
DOOMu Eternal bych dal 85%, protože
parkouru do hry, který ze hry dělá spíše
měl několik malých nedostatků, ale celkoklasickou offline střílečku než ten známý
vě to byla velmi zábavná hra.
DOOM. Ve hře je spousta míst,
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Kauza okolo Cyberpunk 2077,
nejočekávanější hry současnosti.
Jak to s ním je?
Designer Distančníku:
Kryštof Rakovský
21.12.2020

Již jsou to více než 2 týdny, co vyšla nejočekávanější hra současnosti - Cyberpunk 2077
a na vydavatelskou společnost CD Project Red se již chystá masivní žaloba. Důvodem je
nefunkčnost na staré generaci konzole.
Cyberpunk 2077 byl poprvé oznámen na veletrhu videoherního průmyslu E3 v roce 2013. Po více jak 7
letech se však hráči konečně dočkali.
Hra měl původně vyjít 16. dubna
2020, vývojáři však odložili termín
vydání, kvůli nedostatečné optimalizaci. Hra sice již byla hotová, ale
vývojáři se snažili opravit všechny
chyby a co nejlépe hru optimalizovat
pro herní konzole.
Důvodem, proč se tato celá kauza řeší je, že společnost oznámila absolutní optimalizaci bez
žádných problémů pro konzole PS4 a Xbox One. Hra se ovšem na konzolích často ani nezapne,
protože výkon konzolí není dostatečný na tuto hru. Tento problém postihl i některé hráče na
počítačích, ti však s nedostatečným výkonem jejich počítačů byli předem smířeni.
I když se v současné chvíli snaží vývojáři opravit stále přetrvávající chyby a optimalizovat
hru, bude na společnost podána žaloba za poskytování falešných informací za záměrem získání
zisku. V tuto chvíli hráčům včak nezbývá nic jiného, než čekat na optimalizaci.
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Křížovka
1. Na Vánoce
dostáváme
2. Souhrn písemně
zaznamenaných textů
3. 5. slovní druh
4. Název našich novin
5. Jméno spisovatele
Čapka
6. Příjmení prezidenta
ČR
7. maďarský národní
tanec
8. Doba před Vánoci
9. V období Vánoc
probíhá plno ... na
pomoc lidem
10. Distančník vychází
v období ...
11. tělesná ...
12. Každý občan musí
mít na obličeji
13. Ohodnocení
studenta
14. lidově covid

Tajenka:
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Místo, které mi zachránilo rok 2020
Redaktorka Distančníku:
Zuzana Rošáková
21.12.2020

Více, jak půl roku stráveného
doma u počítače mě donutilo se
zamyslet nad tím, jak alespoň
na chvilku pozměnit plán dne a
nezbláznit se z toho. Hledala jsem
opravdu všude, dokud za mnou
známá nepřišla s tím, že nedaleký
Lazecký útulek opět shání dobrovolníky na venčení psů. Napadlo
mě tedy, že by to vlastně mohlo
být docela příjemné zpestření dne
pro obě strany. Navíc nějaký ten
pohyb by mi opravdu neuškodil.
Neváhala jsem ani minutu a kontaktovala je.
Domluva byla rychlá, dohodli
jsme se rovnou na další den i s
instrukcemi. Během pár minut mi
dorazila zprávou i adresa. Místo
jsem moc dobře znala, takže bloudění nepřipadalo v úvahu.
Právě stojím před samými branami. Na první pohled takové
normální místo, člověk by si zvenčí ani neuvědomil, že se nachází
v útulku. Po vstupu dovnitř se
můj názor však rychle mění stejně
tak, jako ta zvláštní atmosféra.
Procházím dál. Samozřejmě také
s batohem plným pamlsků, sušeného masa a rouškou na obličeji.
Se smíšenými pocity se rvu kolem
zelených kotců s chlupáči a zarážím se. Je tu až podivný klid.

Foto:
utulekpribram.cz

Opravdu jsem čekala mnohem větší množství psů. Před
samou koronavirovou krizí byly útulky k prasknutí. A to
i v mém městě. Ptám se tedy jednoho ze zaměstnanců,
který mi jde naproti, co že se to vlastně stalo. ,, Od doby,
co je ta krize nám sem volá spousta lidí, že by rádi pejska. No taky nám jich odsud většina odešla. Je ale pořád
potřeba koukat na to, jestli ty lidi pejsky zvládnout i po
krizi. Proto si taky hlídáme, kam vlastně odcházejí. ‘’ Vysvětluje mi a já s tím vlastně i souhlasím. Teď stojím před
čtyřmi chlupatými a jedním nalezeným utěkačem, pro
něhož si prý během dne přijede nadšený majitel.

Foto: utulekpribram.
cz

