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PTALI JSME SE TELEGRAFICKY… Munkhoda Baigaliho z 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy jsi přiletěl do ČR? 

Přiletěl jsem 12. 6. 2016. 

Proč jsi přiletěl? 

Kvůli mým rodičům, kteří zde žili již 10 let. 

Jak jsi sem letěl? 

Letěl jsem pět hodin z Ulánbátaru do Moskvy, dvě hodiny 

do Prahy a pak následovala šestihodinová jízda na Vsetín 

po D1. 

Jaké byly tvoje první dojmy z nového města? 

Fajn, ale nikoho jsem tu neznal. 

Měl jsi strach z nové školy? 

Jo, velký, ale zároveň jsem se těšil na nové kamarády. 

Co ty a čeština? 

První rok jsem skoro ničemu nerozuměl, proto jsem se 

začal češtině věnovat aktivně. Chodil jsem a chodím na 

kurzy češtiny. A to tady na škole i v knihovně. No a nyní 

mi vychází chvalitebná z ČJ. 

Jaké jsou tvé zájmy? 

Rád jezdím na kole, sjíždím různé traily. Vrátil jsem 

fenomén Rubikovy kostky do naší třídy, naučil jsem to i 

pár mých kamarádů. Můj rekordní čas je 46 sekund. 

Tvůj nejsmutnější okamžik na škole? 

Když jsem se dozvěděl, že p. uč. Macháčková odchází 

nadobro ze školy. 

Chybí ti něco z Mongolska? Stýská se ti po něčem? 

Chybí mi tu kamarádi z Mongolska, s kterými si ovšem 

dopisuji přes sociální sítě. 

 



ROZHOVOR S… TOMÁŠEM BUČKEM, naším novým panem učitelem 

Ptaly se Bára Pavlásková a Marie Macháčková 

 

 

Jakou jste vystudoval školu? 
Univerzitu Palackého v Olomouci, aprobaci 
tělesná výchova a zeměpis. 
  
 Jak jste se na naši školu dostal? 
S touto školou jsem byl v kontaktu odjakživa, 
jelikož jsem ji vystudoval (celých 9 let). Dále 
jsem zde vykonával veškerou praxi v rámci 
vysokoškolského studia. Proto si myslím, že 
při odchodu pana učitele Navláčila pan 
ředitel věděl, kam sáhnout. 
  
  Jak se vám tady líbí? 
Zatím si stále ještě zvykám, a i přes vysoké 
pracovní nasazení se mi zde líbí. 
  
  Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na ZŠ? 
Ve všech školách, které jsem studoval, byl 
předmět číslo jedna vždy tělocvik. 
  
  Jaký je váš oblíbený sport? 
Házená, kterou sám aktivně hraji. 
  
  Jaký je váš oblíbený sportovec? 
Já nemám konkrétně svého sportovního 
idola. 
  
  Radši lyžujete, jezdíte na hory nebo hrajete 
volejbal, jezdíte k moři? 
Nejvíc se vyžívám v kolektivních hrách 
(volejbal, házená, fotbal,...). Raději teplo a 
moře, nežli zima a hory. 
  
  Těšíte se na Vánoce? 
Vánoce tak moc neprožívám, spokojím se s 
příjemnou rodinnou atmosférou a menšími 
dárky! 
  
  Jaké je vaše oblíbené cukroví? 
Linecké, plněné košíčky a vanilkové 

rohlíčky.  

  

  Jaké jsou vaše oblíbené sporty v televizi? 

Všechny. 

  

  Jaký máte názor na žáky 7. B? 

Jako v každé třídě zde najdeme žáky 

problematičtější a méně problematičtější, ale 

v rámci GDPR nebudeme konkretizovat. 



 

ZPRÁVY PROSINEC 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ 

Dnes, 5. 12. 2018, probíhá na naší škole Mikuláš. Ale už to není jako 

předešlé roky. Letos smí chodit pouze dva čerti, dva andělé a jeden Mikuláš. 

Minulé roky mohlo být více čertů a taky mohli být více strašidelní. Mohou 

chodit jen do tříd 1. stupně, a to pět lidí z jedné deváté třídy. Zeptali jsme se 

devátých tříd: 

„Jaký máte názor na letošní Mikuláš?“ 

„Myslíme, že se to hodně změnilo. Menší děti na 1. stupni se bojí, a proto se 

to také o tolik zmírnilo.“    

9.C: „Náš Mikuláš si vedl na jedničku.“   

 



 NOVÍ UČITELÉ 

Paní učitelka Macháčková opustila naši školu, jelikož se odstěhovala do jižních Čech. 

Zeměpis, který učila, přebírá nový pan učitel Rudolf Cepek, a matematiku Arnošta 

Zapletalová. Výchovné poradenství bude nově v rukou paní učitelky Vladěny Hrtáňové. Také 

odchází paní učitelka Konvičková, ovšem jen na krátkou dobu.  

 

Na naší škole jsou noví učitelé: 

Tomáš Buček-TV, Z, VKZ, PČ 

Iva Matuštíková je třídní učitelkou v 1. C 

Zuzana Mikušková je třídní učitelkou v 5. B 

Rudolf Cepek - Z (místo paní učitelky Macháčkové)  

Arnošta Zapletalová -  M (místo paní učitelky Macháčkové)            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ZPRÁVY LISTOPAD 2018 

OSLAVY 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY 
Naše škola oslavila v minulých dnech 65. výročí od svého založení. Oslavy se uskutečnily ve dnech 20. - 

22. listopadu 2018 a jejich program sestával ze tří hlavních částí. 

   Nejprve jsme v úterý, 20. 11., uspořádali Den otevřených dveří. Široká veřejnost si tak mohla v době od 

8.00 do 17.00 hod. prohlédnout nejen samotný interiér školy, ale návštěvníci také mohli - v doprovodu 

žáků 9. ročníku - nahlédnout i do tříd. Mohli se podívat, jakým způsobem na naší škole probíhá výuka a na 

chvíli se vrátit do školních let a vyzkoušet si např. chemické či fyzikální pokusy, zjistit, v čem spočívá 

kouzlo interaktivní výuky anebo si třeba vyzkoušet "krasopis" v písance či skládání tangramů v třídách 

prvního stupně. 

 
 Hlavní akcí celého programu bylo slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců, hostů a přátel 

školy, které se uskutečnilo ve středu, 21. 11., od 16.00 hod. ve školní jídelně. Setkání se zúčastnilo více než 

120 hostů. Nechyběli mezi nimi bývalí zaměstnanci v čele s předchozí ředitelkou školy Dagmar Hýžovou. 

Pozvání přijali i zástupci zřizovatele - starosta Jiří Růžička, místostarostové Simona Hlaváčová, Tomáš 

Pifka a Pavel Bartoň. Mezi pozvanými hosty byli i ředitelé vsetínských škol a dalších příspěvkových 

organizací, zástupci rodičů a samozřejmě i stávající zaměstnanci školy. 

Třídenní program oslav zakončila vernisáž výtvarných prací žáků školy, která se konala ve čtvrtek, 22. 11., 

ve foyer kina Vatra. Otevření výstavy s názvem "Fantazie a skutečnost" se zúčastnila 1. místostarostka S. 

Hlaváčová, vedoucí odboru školství A. Frňková, bývalí i současní zaměstnanci školy, rodiče žáků i 

zástupci veřejnosti. Po úvodním slovu ředitele školy se o příjemnou atmosféru postaral pěvecký sbor 

Trávníček, který pod taktovkou pí uč. Ottové zazpíval tři písničky ze svého repertoáru. Výstava 

zahrnovala výtvarná díla žáků 1. a 2. stupně, která vznikala průběžně během posledního školního roku. 



 

NÁRODNÍ KONFERENCE PRO FAIR TRADE V BRNĚ 
V úterý 6. listopadu 2018 proběhla v brněnském Impact Hubu již čtvrtá Národní fairtradová konference. 

Sešlo se na ní přes 100 lidí z celé České republiky, kteří se aktivně zapojují do podpory fair trade v rámci 

kampaně Fairtradová města - členové řídících skupin měst a Fairtradové školy. Cílem letošní konference 

organizované hnutím „Na Zemi" bylo vytvářet společný prostor pro sdílení praktických zkušeností a 

kontaktů, spolupráci i vzájemnou motivaci k podpoře fair trade v České republice. 

 
   FT a jeho podpora patří k činnostem, na které se naše škola také aktivně zaměřuje, a to účastí na 

prezentacích, vsetínských dnech pro FT a podporou FT výrobků i osvětovou činností. Také naše škola se 

konference v Brně zúčastnila. Reprezentoval ji čtyřčlenný tým žáků devátých tříd ve složení Matyáš 

Cinibulk, Natálie Hořanská, Adam Juráň (všichni 9. A) a Gabriela Petrželová (9. B) - viz honí foto, kterým 

patří poděkování za pěknou reprezentaci školy. 

RNDr. Eva Radová, koordinátorka EVVO 

 

BLANKA ANDĚLOVÁ UČILA DEVÁŤÁKY DĚJINY 20. STOL. 
Naše škola se v posledních letech pravidelně zapojuje do projektu Člověka v tísni nazvaného Měsíc filmu 

na školách - Příběhy bezpráví, kdy v podzimní čas zprostředkovává žákům devátého ročníku kontakt s 

dějinami, a to prostřednictvím filmového dokumentu a návštěvou pamětníka. Letošním tématem byl Únor 

1948 a důsledky, které přinesl.    

Z nabízených dokumentů jsme 22. listopadu odvysílali film Případ dr. Horáková (ČR, 1990) režiséra Jana 

Mundry. Emotivně laděný snímek, který se ale neodchýlil od objektivního výkladu, donutil žáky 

konkrétněji zauvažovat nad abstraktními pojmy svoboda, totalita, nespravedlnost, křivá obvinění. A v 

tomto přemýšlení jim byl nápomocný také náš letošní host Ing. Blanka Andělová (viz dolní foto), která 

svým životním příběhem a zkušenostmi dokázala dějinné bezpráví ještě více učinit hmatatelným a zároveň 

její komentář, prostý jakékoli hořkosti, ukázal mladé generaci, jak se s určitým typem křivd srovnávat, jak 

je uchopit a jak je do svých životů zapracovat.. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ČTENÁŘSKÝ   KOUTEK 

Připravily: Bára Pavlásková a Marie Macháčková 

Čtenářský koutek byl vybudován na prvním a druhém stupni školy Trávníky. Slouží nejen pro 

vášnivé čtenáře, ale i pro nečtenáře a lenochy. A doufáme, že si právě ti na druhém stupni 

náš čtenářský koutek velmi oblíbí. Knihy jsou uloženy ve skříni a jsou ohodnoceny žáky třídy 

VII. B. Knihy si tu mohou žáci z celé školy půjčit a číst (poté vrátit!). Stačí si vypůjčit klíč od 

knihovničky v kabinetě dějepisu. Je možné si domluvit i výpůjčku domů, pokud se vám 

nějaká kniha zalíbí. 

 Byli bychom rádi, kdybyste nám donesli do školy nějaké staré časopisy, které už nečtete, 

anebo nepotřebujete. Každou středu od 15:00 probíhá ČTENÁŘSKÝ KLUB. Můžete za námi 

kdykoli přijít! 

 

ROZHOVOR S ŽÁKY 7. B O NAŠICH KNÍŽKÁCH 

 HOBIT (J. R. R. TOLKIEN) 

(TADEÁŠ): „Hodně dobrá knížka, hodně se podobá filmu.“ 

(KÁJA): „Byla to dobrá knížka, ale některé části byly příliš zdlouhavé.“ 



(ZUZKA): „Dobré…“ 

(ONDRA): „Jako byl dobrý.“ 

 

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ  13 PATER (ANDY GRIFFITHS A TERRY DENTON) 

(NIKY)-Ťuká se do hlavy propiskou: „Jo, líbila se mi.“ 

(BÁRA): „Souhlasím!.“ 

(NELLA): „Vynikající a úžasná knížka.“ 

(VANESSA): „Je to dobrodružné, ale spíš pro mladší.“ 

(p. uč. CHROBÁKOVÁ): „Je to moc jednoduché…“ 

 

DALŠÍ KNIHY, KTERÉ stojí za ZAPŮJČENÍ: 

Příručka mladého hledače 

Tajná dvojka A+B 

Pán prstenů 

Hvězdy nám nepřály 

 
ZOO LEŠNÁ 

Ondra Švagera 

 

V říjnu jely třídy 7. A, 7. B a 7. C. do Zoo Lešná.  

Byli jsme rozděleni do dvou skupin, 

jedna začala u žiraf a druhá u slonů. 

Já jsem začal u žiraf a když jsme došli k slonům, 

tak jsme měli osobní volno 1 h. 45 min., 

Já jsem šel za žirafou Tarou promluvit si. 

A to vypadalo takto: 

Já:  „Ahoj, Taro, jak ses sem dostala ?“ 

Tara: „Já už jsem se tu totiž narodila.“  



Já:  „A jak se vám tu vlastně líbí?“ 

Tara: „Je to tady super, mám tu aj moc kamarádek.“ 

Já: „A co děláš ve volném čase?“ 

Tara: „ Občas si hraju s kamarádkami a koukám na lidi, dělám na ně ksichtíky.“ 

Já: „ Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?“ 

Tara:  „Mám nejraději nějaké sladké ovoce.“ 

Já: „ Líbí se ti výběh v Zoo?“ 

Tara:  „Jako není špatný, mohl by být větší, hlavně ubytování je malé.“ 

Já: „Tak ahoj, Taro, ta 1 h. a 45 min. byla s tebou super.“ 

Tara: „Ahoj, bylo to strašně super, tak zatím ahoj.“ 

 

      Ahoj, čtenáři tohoto časopisu, doufám, že se vám můj příběh líbil. 

A to jste nevěděli, že se se zvířaty dá někdy domluvit líp, než s lidmi. 

Možná udělám příběh č. 2, kde se vypravíme za slonem Emilem. 

 

  

 

POEZIE 
Mobilní drama 

Denisa Slováčková 

 

Jednou se ve třídě ozvalo zvonění

a všichni jsme spatřili ten výraz vražedný.  

Učitel s Ondrou vyměnil pohled, 

ale na jeho zděšení teď nebral ohled. 

 

„Dej mi ten mobilní telefon!“ 

a tak začal na Ondru hon. 

Ondra svůj mobil tiskl v dlani 

a málem z něj vyběhla snídaně ranní.  

 

V jeho těle zavládl strach  



a jeho potu šel cítit pach. 

 

Učitel se zvednul a natáhl ruku. 

„Ten mobil dostaneš až na konci roku.“ 

Ale Ondra se nedal a telefon furt držel,  

přemýšlel, jak by tu situaci zdržel. 

 

Koukl se po třídě a dostal nápad: 

přežil by snad mobil tak vysoký pád? 

 

Přemýšlel dál, 

ale čas se mu krátil 

a měl čím dál větší strach, 

že by ho doma táta zmlátil.  

Už není čas něco řešit, 

prostě ten mobil musí přežít. 

 

Tak namířil na otevřené okno, 

hodil mobil ven 

a i přes to, že byl ztuhlý jak prkno, 

věděl, že to není sen. 

 

A jak letěl, 

tak doletěl. 

Na kousky se rozletěl 

a Ondra z domu vyletěl.

 

Vánoční 

Niky Dvořáková 

 

Poslední školní den před Vánoci 

my byli vzhůru do noci. 

V češtině jsme proto spali 

a paní učitelku nevnímali. 

Tu jsme uslyšeli podivné zvuky, 

které vyděsily dokonce i kluky. 

Ozval se ze školního rozhlasu 

pan ředitel strachem bez hlasu: 

„Teroristi útočí na naši školu, 

přiletěli ze severního pólu! 

Na střeše mají sáně se soby, 

jsou to zvláštní osoby. 

Komínem k nám už letí,  

dávejte si pozor, děti!" 

Třída propadla v paniku, 

v tom někdo bere za kliku. 

Do třídy vtrhli červení mužíci, 

Ondra trefil jednoho svou lžící. 

Na hlavách  mají vánoční čepičky, 

rozdávají nám zabalené krabičky. 



Strach z nás náhle opadá, 

třídu radost ovládá. 

Paní učitelka Žárská vchází: 

,,Copak nám tu ještě schází? 

Přece sušenky a mléko, 

pomoz mi je donést, Terko!" 

Všichni jsme se bavili 

a svátky vánoční slavili. 

Však zvědavost nás tahá za uši, 

co je v dárcích, nikdo netuší. 

Společně nadzvedáme jejich víka 

s dojmem, že v nich něco tiká. 

BUM, oslepila nás černá záře 

a sazí jsme měli plné tváře.

. 

 

PRÓZA 
 

Tobiáš Burda 

 

Jednou jsem šel po náročném dni domů ze školy. Byla už vážně zima, asi -3 stupně. A vtom 

uslyším hluk, jako kdyby vykolejil vlak. Ani jsem se tak nemýlil, byl to vlak, ale ne jen tak 

ledajaký vlak, byl to bradavický vlak. Jak jsem se na něj s nepochopením a údivem díval, tak 

z něho vystoupil Harry Potter a říká: „Brr, to je ale kosa.“ 

Nemohl jsem uvěřit svým očím, byl to vážně on? Nebo se mi to jen zdá? Prosil jsem ho, aby 

mě štípnul, ale místo toho mi řekl, jestli chci, tak bych se s ním mohl podívat do Bradavic. 

Řekl jsem: „Nevím, zda mě maminka pustí, ale jel bych rád.“ 

Harry na to odpověděl jen: „Neboj, maminka se to nedozví, a navíc doma budeš před večeří.“ 

„Tak dobře,“ kývl jsem, a už jsme s Harrym byli na cestě. Po nějaké době jsme tam byli, cesta 

byla docela krátká, ale záživná. Ptal jsem se ho třeba, jaké to bylo bojovat s Mozkomory nebo 

s Voldemortem, ale na víc už nezbyl čas.  

Vystoupili jsme z vlaku a tam byla ta škola čar a kouzel, co jsem vždy chtěl vidět. Byli tam 

všichni známí z knih a filmů. Dokonce jsem dostal i hábit a hůlku, ale později jsem zjistil, že 

je to jen kus dřeva. Ale zpátky k příběhu.  

Procházel jsem se tam všemi uličkami, mluvící obrazy mě zdravily a bylo to super.  

Nastal čas jet domů, Harry chtěl na oplátku vidět můj svět. Řekl jsem mu, že to není žádný 

problém, a doma jsem mu ukázal mou školu, dům, a dokonce i mého pejska. Pak si pro něho 

přiletělo létající auto a vzalo ho domů. Doufám, že se ještě někdy uvidíme, řekl jsem, než 

odletěl.  



 

RECENZE – CO ČÍST A CO NEČÍST 
 

Čtenářská výzva 

Píseň o Rolandovi: Praha (Odeon) 1986. Překlad Jiřího Pelána. 

Hodnotí: Marie Macháčková 

Celý děj se odehrává ve válce a boji za rozšíření křesťanství. Francouzští šlechtici se ze 

začátku dohadují, koho poslat za velvyslanci, ale pak se Roland (což je nevlastní synovec 

Karla Velikého) rozhodne, že by měl jít jeho nevlastní otec Ganelon. Tak se tedy Ganelon 

vydá za pohany, kde se je snaží přesvědčit, aby se dali na křesťanskou víru. Ganelon je tak 

plný zloby a nenávisti k Rolandovi, že ho pomocí lsti nechá zabít v bitvě na Pyrenejích. 

Píseň se mi moc nelíbila, protože se mi strašně špatně četla a moc jsem tomu nerozuměla, 

jelikož byla napsána celá ve verších a ve starém překladu. Ale jsem ráda, že jsem aspoň takto 

náročný text dokázala částečně přelouskat.  

 

 

DOBRODRUŽNÉ ČTENÍ 

Williams, D.: Babička Drsňačka. Praha (Argo) 2012. 

Hodnotí: Bára Pavlásková 

 

 

Knížka je o tom, jak Ben a jeho babička prožívají různá dobrodružství. Kdysi mu babička 

vyprávěla, jak vyloupila různá zlatnictví a ukradla nějaké šperky. Potom se ale ukázalo, že to 

jsou lži, a že si to babička vymýšlela. Ben pořád chtěl nějaké to dobrodružství zažít s 

babičkou, a tak se rozhodli, že ukradnou a pak druhý den zase vrátí královniny klenoty. Měli 

plán a dostali se do zámku, ale tam je zahlédla královna. Byla hodná, a proto nezavolala 

stráže, ale poslala je domů.  

Příběhy babičky a Bena se mi líbili, protože byly dobrodružné a nenudila jsem se u nich. Co 

se mi na téhle knížce nelíbilo, bylo to, že se mi nečetla moc dobře. A taky mě zarazilo, že i 

když knížka byla sama o sobě vtipná, tak skončila smutně, protože babička zemřela na 

rakovinu. Tuto knihu bych doporučovala o trošku mladším čtenářům, než jsem já. 

 



 

ZAMILOVALA SE DO DETEKTIVEK 

Goldberg L.: Dcera Sherlocka Holmese. Brno (CPress) 2018.  

Hodnotí: Klára Kovářová 

K domu na Baker Street v čísle 221b přijde žena, požádat o pomoc Johna Watsona staršího a 

mladšího. Ti jí pomoc přislíbí a začnou vyšetřovat vraždu, co vypadá jako sebevražda. Jsou 

dva svědci, desetiletý Johnie Blalock s matkou, která může potvrdit část jeho svědectví, a 

zahradník. Oba svědci říkají něco zcela jiného. Watsonové jako první navštíví rodinu 

Blalockových. Po setkání s velice bystrými Johniem a jeho matkou Joannou mají jasno ve 

dvou věcech. Smrt Charlese Harrelstona byla vražda, a že ve svém vyšetřovacím týmu, 

můžou přivítat Sherlocka Holmese v sukni, neboli Joannu Blalockovou, DCERU 

SHERLOCKA HOLMESE.  

Bylo neskutečné, jak Joannu z naprosto přehlédnutelných a obyčejných věcí získala důležité 

informace. Díky této knížce jsem si zamilovala detektivky a doufám, že sem budu moct 

napsat i o Sherlocku Holmesovi. Taky bylo zvláštní, jak všichni v knížce byli elegantní a měli 

vybrané chování, které se v dnešní době moc nenajde. Velkým plus a zároveň mínus pro 

Joannu bylo, že ji všichni muži jako ženu podceňovali.  

 

 



PC HRY – NOVINKY 

Připravili: Tadeáš Klimecký, Adam Dobeš, Petr Galda 

Akční 

Just Cause 4 – Windows, PS4, XBOX 

4. prosince vyšla hra Just Cause 4, jako pokračování minulých tří dílů. Just Cause 4 je akční 

hra s příběhem z pohledu třetí osoby. Hra se odehrává ve fiktivní jihoamerické zemi Solís. Ve 

hře hrajeme za postavu jménem Rico Rodriguez, který je vybaven vystřelovacím hákem, 

wingsuitem a nekonečně otevírajícím se padákem. Hra se u hráčů oblíbila kvůli výbuchům a 

kvůli volnosti, kterou ve hře máte. 

Just Cause 4 se liší od ostatních titulů kvůli klimatickým změnám, jako jsou například 

tornáda, písečné bouře a ještě daleko více! Ale to zjistíte, až si hru sami zahrajete, můžete si ji 

zakoupit na platformě Steam za chvályhodnou cenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Battle Royale 

Fortnite – Windows, PS4, XBOX, Nintendo Switch, iOS, Android 

Hra vznikla roku 2017 a postupem času se stávala populárnější, až se stala nejhranější hrou  

na světě, má přes 200 milionů registrovaných hráčů. Když se připojíte do hry, tak se čeká na 

ostatní hráče, až se připojí něco okolo 100 hráčů, všichni nastoupí do létajícího autobusu, 

který letí nad herní mapou, každý hráč si tak může zvolit místo, kam skočí (s padákem). Hráči 

mají za úkol zabít jeden druhého a ten, který přežije, vyhraje hru. Ve hře je několik 

kosmetických doplňků za herní měnu V-bucks. 

 

 

 

  



 

FPS (střílečka z pohledu první osoby)  

Overwatch - Windows, PS4, Xbox One 

Overwatch je kooperativní hra pro více hráčů, pokud nebudeme spolupracovat se svým 

týmem, tak asi prohrajete. Ve hře jsou tři role a to jsou útok, tank, podpora. Každá postava má 

svou ultimátní schopnost. Ve hře je momentálně 29 postav. 13. listopadu byla do hry přidána 

nová postava Ashe, je to žena, které je 39 let, její původ je z Ameriky. Za pár dní bude ve hře 

zimní update, který se bude jmenovat Winter Wonderland 2018.  
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