VZESTUP A Pa’ D

ANAKINA SKYWALKERA
př. BY
po BY

= před bitvou o Yavin
= po bitvě o Yavin

22–19 př. BY

32 př. BY

EPIZODA I

S K R Y T Á

Anakin se
stává rytířem
Jedi a navazuje
blízké přátelství
s Palpatinem,
nejvyšším kancléřem
Republiky.

Klonové války zahájil,
vedl a posléze ukončil
Temný pán ze Sithu Darth
Sidious. Chtěl vládnout
galaktické říši a vyhladit
řád Jedi.

Mladého Anakina
Skywalkera objevují na
Tatooinu dva rytíři Jedi.
Panuje přesvědčení, že
se jedná o Vyvoleného,
který obnoví rovnováhu
Síly.
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19 př. BY

22 př. BY
Anakin se po
padawanském výcviku
u Obi-Wana vrací domů
a zjišťuje, že mu Tuskeni
zabili matku. Vztek
a zármutek ho doženou
k vyvraždění celé vesnice
Tuskenů.
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Anakin dostává
za úkol chránit
senátorku Amidalu
před vrahy. Zamilují
se do sebe a tajně
uzavřou sňatek.

Anakin zabíjí hraběte
Dookua, bývalého
mistra Jedi, který podlehl
svodům temné strany.

Obi-Wan v souboji
porazí a těžce zraní
Dartha Vadera.

Vychází najevo, že
Palpatine je Darth
Sidious. Prohlašuje
se za císaře a zláká
Anakina na temnou
stranu.

Senátorka Amidala
přivádí na svět
dvojčata, Luka a Leiu
Skywalkerovy.

Anakin se stává
Darthem Vaderem
a svému novému
mistrovi pomáhá
zlikvidovat řád Jedi.

Obi-Wan ukrývá
Luka na Tatooinu
a Leiu u senátora
Baila Organy, aby je
ochránil před Darthem
Sidiousem.

U
O

BITVA
O YAVIN
Jedno z prvních
vítězství Povstání,
bitva o Yavin, bylo
důležitou událostí
galaktické občanské
války.

3 po BY
Impérium útočí
na povstaleckou
základnu na Hothu.

Palpatine sděluje
Vaderovi, že Luke
je jeho syn a že to
byl on, kdo zničil
Hvězdu smrti.
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Vader plánuje Luka
zajmout a svést na
temnou stranu.

Darth Vader utíná
Luku Skywalkerovi
ruku a oznamuje mu,
že je jeho otec.

EPIZ ODA V

E

IMPÉRIUM VRACÍ

ÚDER

E P I Z O D A VI

N Á V R A T

J E D I H O

0 po BY

0 BBY
Princezna Leia
z povstalecké
Aliance ukradne plány
nejnebezpečnější
imperiální zbraně,
Hvězdy smrti, ale při
útěku je zajata Darthem
Vaderem.

Luke se přidává k ObiWanovi, aby mu pomohl
doručit plány do rukou
Povstání. Po vzoru svého
otce se cvičí na rytíře Jedi.
Obi-Wan dává Lukovi
Anakinův světelný meč.

Hvězda smrti ničí
Alderaan.

Darth Vader zabíjí
svého dávného mistra
Obi-Wana Kenobiho.

Luke při bitvě
o Yavin za pomoci
Hana Sola poráží
v souboji stíhaček
Dartha Vadera a ničí
Hvězdu smrti.

4 ABY
Luke Skywalker
prozrazuje Leie, že
jsou sourozenci a Darth
Vader jejich otec. Sám
se vydává postavit se
Sithovi tváří v tvář.

Luke bojuje
s Darthem Vaderem.
Vader je nakonec
vykoupen a vrací se ke
světlu.

Darth Vader zahubí
Palpatina a zachrání
tak svého syna. Sám
umírá na světlé straně.

Proroctví
o Vyvoleném, který
obnoví rovnováhu Síly,
se naplňuje.
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VITEJTE V GALAKTICKE
REPUBLICE
T
isíci světů Galaktické republiky včetně
malé a mírumilovné planety Naboo zmítaly
nepokoje. Chamtivá Obchodní federace
blokádou smrtonosných bitevních lodí zastavila
veškerou dopravu a požadovala více peněz.
Galaktický senát poslal vyjednávat dva rytíře
Jedi, ochránce míru a pořádku: mistra Jedi QuiGona Jinna a jeho mladého učedníka Obi-Wana
Kenobiho.
„Tohle se mi vůbec nelíbí,“ prohlásil Obi-Wan,
když čekali v útrobách lodi Obchodní federace.
„Nezaobírej se obavami, Obi-Wane. Soustřeď se
na toto místo a okamžik,“ poradil mu jeho učitel
Qui-Gon.
Mezitím ale místokrál Nute Gunray, šéf Obchodní
federace, hovořil se svým tajným spojencem, zlým
lordem ze Sithu Darthem Sidiousem. Sidious měl
v plánu zahájit invazi na Naboo. Rozhodl, že jediské
vyslance je třeba zabít, aby proti tomu nemohli
zasáhnout.
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„MYSLI NA ŽIVOUCÍ SÍLU.“
QUI-GON JINN

Gunray vydal rozkaz zničit loď rytířů Jedi
a místnost, kde se zdržovali, naplnit jedovatým
plynem – když ale bitevní droidi otevřeli dveře,
aby se přesvědčili, zda jsou Jediové mrtví, Qui-Gon
a Obi-Wan zaútočili světelnými meči a všechny
pobili.
Potom se Qui-Gon pokusil dostat na hlavní
palubu, kde se ukrýval místokrál, ale než mohl
světelným mečem propálit dveře, oba rytíře
přepadly droideky – roboti s výkonnými generátory
štítů. Jediové museli ustoupit.
V hangáru Qui-Gon spatřil armádu Obchodní
federace, která se připravovala na výsadek.
„Musíme varovat Naboo. Rozdělíme se. Schováme
se každý do jiné lodě a sejdeme se na planetě,“
rozhodl Qui-Gon.

STAR-DOKU

FAKTA:

Qui-Gon Jinn

Dokážeš doplnit obrázky do mřížky tak, aby byl každý
obrázek v každé řadě, každém sloupci a každém poli jen
jednou?

Jméno: Qui-Gon Jinn
Druh: člověk
Rodná planeta: neznámá
Zajímavost: Mocný, ale netypický
Jedi. Žít přítomností je podle něj
nejlepší způsob, jak přijmout
Sílu.
Schopnosti: Qui-Gon je odborník
na boj se světelným mečem a na
silové schopnosti, obzvláště
jediské duševní triky.
Zbraň: světelný meč (zelený)

FAKTA:

Obi-Wan Kenobi

„JÁ VÁS MILOVAT!“
Na povrchu Naboo zachránil Qui-Gon život jistému
Gunganovi. Dokážeš z těchto obrázků vyluštit jeho
jméno? Soustřeď se na první písmena slov!

Jméno: Obi-Wan Kenobi
Druh: člověk
Rodná planeta: Stewjon
Zajímavost: Než se stal
učedníkem Qui-Gona Jinna, cvičil
se Obi -Wan pod velmistrem
Yodou.
Schopnosti: Talent nacházet
mírová řešení problémů
vysloužil Obi-Wanovi přezdívku
„Vyjednavač“.
Zbraň: světelný meč (modrý)
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INVAZE NA NABOO
N
ež Qui-Gon, Obi-Wan a jejich gunganský
průvodce Jar Jar Binks dorazili do hlavního
města Naboo, armáda Obchodní federace už
zahájila invazi a zajala královnu Naboo Amidalu.
Místokrál požadoval, aby podepsala souhlas
s invazí.
„Nebudu spolupracovat,“ oznámila královna.
„Utrpení vašeho lidu vás brzy přesvědčí změnit
názor,“ odpověděl místokrál.
Qui-Gon a Obi-Wan zaútočili, když bitevní
droidi vyváděli královninu družinu z paláce. Během
okamžiku porazili droidy Federace a osvobodili
královnu.
„Jsme vyslanci nejvyššího kancléře,“ vysvětlil jí
Qui-Gon. „Musíme se okamžitě spojit se Senátem.“
Obchodní federace přerušila veškeré vysílání
z planety, a Jediové proto potřebovali uprchnout
na Coruscant – hlavní planetu Republiky a sídlo
Galaktického senátu. Pronikli až do hangáru.
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„POKUD TADY ZŮSTANETE, ZABIJÍ VÁS.“
QUI-GON JINN

„Vaše Výsosti, za těchto okolností navrhuji,
abyste se s námi vypravila na Coruscant. Pokud tady
zůstanete, zabijí vás,“ řekl Qui-Gon.
„Mé místo je u mého lidu,“ odvětila královna.
„Přednesu však naši prosbu před Senátem.“
Královna a její společníci unikli z Naboo do
kosmického prostoru. Když se přiblížili k blokádě
Obchodní federace, byli napadeni. Přestože
speciální droid s označením R2-D2 poškození
opravil, generátor hyperpohonu byl poškozen
nenávratně. Rozhodli se přistát na planetě
Tatooine, která se nacházela na Vnějším okraji
bezpečně mimo dosah Obchodní federace, aby
dočerpali palivo a získali náhradní součásti.

FAKTA:

GUNGANSKÉ

Královna Amidala

SLOVNÍ HRÁTKY

Gungani mluví gunganštinou, která je dost podobná
galaktickému basiku. Dokážeš spojit čarami gunganská
slova s jejich překlady?
mechaňák

příběh

rybák

promiňte

pardónek

skvělé

povídačka

člun

přespolňák

ryba

problémička

droid

hejbadlo

cizinec

příšerák

obluda

parádička

problém

Jména: Padmé Naberrie
z Naboo, Padmé Amidala,
královna Amidala z Naboo,
Padmé Naberrie Skywalker
Druh: člověk
Rodná planeta: Naboo
Zajímavost: Padmé byla
korunována ve věku čtrnácti
let, ale přesto nebyla historicky
nejmladší zvolenou královnou
Naboo.
Schopnosti: Amidala je odvážná
politička plná ideálů, odhodlaná
chránit svůj lid.
Zbraň: královská blasterová
pistole

PRO SITHA ŽÁDNÝ PROBLÉM
Místokrál oznámil
Sidiousovi,
že královna
utekla z Naboo
a Federace
nedokáže
vystopovat její loď
– pro Sidiousova
temného učedníka
Dartha Maula
to však není
problém. Podaří se ti nakreslit Sithovu tvář
vystupující z temnoty?

11

EPIZODA I: Skrytá hrozba

’

’

JEDINY ČLOVĚK SCHOPNY
’
’
ZAVODIT V KLUZAKU...
L
oď královny přistála na planetě Tatooine
a Qui-Gon, Jar Jar, R2-D2 a Padmé Amidala
se vydali nakoupit součásti nutné pro její
opravu. Vešli do krámu, který vedl obchodník
jménem Watto. Ten jim oznámil, že součásti by sice
měl, ale nevezme za ně Qui-Gonovy republikové
kredity.
V opravářské dílně potkali Wattova otroka,
chlapce jménem Anakin Skywalker. Když už se
Qui-Gon a ostatní chtěli vrátit zpátky k lodi, Anakin
je varoval, že se blíží písečná bouře, a nabídl jim
přístřeší u sebe doma.
Při večeři navrhl Anakin Qui-Gonovi řešení jeho
problémů – mohl by se přihlásit do zítřejšího závodu
kluzáků. Výhra by pokryla náklady na potřebné
součásti.
Qui-Gona při sledování Anakinových
závodnických schopností ohromila chlapcova
předvídavost a instinkty. „Je s ním neobyčejně
mocná Síla,“ prohlásil.
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„TEN HOCH JE ZVLÁŠTNÍ.“
QUI-GON JINN

Příštího dne Qui-Gon uzavřel sázku s Wattem.
Pokud Anakin prohraje, bude si moct vzít jejich
vesmírnou loď. Pokud Anakin vyhraje, Watto si
ponechá odměnu, ale propustí Anakina a dá jim
součásti nutné pro opravu lodě. Watto souhlasil.
Než závod kluzáků začal, Qui-Gon udělil
Anakinovi poslední radu. „Pamatuj, soustřeď se na
přítomnost. Musíš cítit, nepřemýšlej. Věř instinktům.
Ať tě provází Síla.“
Závodníci odstartovali! Prohnaný závodník
Sebulba se Anakinovi dvakrát pokusil sabotovat
kluzák, ale Anakinovy reﬂexy a opravárenská
zručnost ho pokaždé zachránily. Při vjezdu do
posledního kola se ti dva řítili bok po boku ve
vedení.
Na posledním úseku začal Sebulba ze strany
vrážet do Anakinova kluzáku a jejich stroje se do
sebe zaklesly. Když se Sebulba snažil vyprostit,
Anakin přidal výkon a doslova vystřelil k cílové čáře,
zatímco Sebulba skončil v kotrmelcích na zemi.
Anakin vyhrál!
Qui-Gon dostal potřebné lodní součásti a Anakin
byl propuštěn z otroctví. Qui-Gon se rozhodl, že ho
bude cvičit na rytíře Jedi!

FAKTA:

RADA JEDIŮ

Anakin Skywalker

Během zkoušky před Radou Jediů musel Anakin říct,
co bylo zobrazeno na displeji, na který neviděl. Nacvič si
vnímání Síly – sleduj obrázek dole dvacet vteřin a potom
ho zakryj. Dokážeš po paměti odpovědět na otázky?
Jméno: Anakin Skywalker
Druh: člověk
Rodná planeta: Tatooine
Zajímavost: Anakin má nejvíce
midi-chlorianů ze všech známých
bytostí (dokonce více než Yoda!).
Schopnosti: Anakin je nadaný
pilot a mechanik-samouk
s nepřekonatelným potenciálem
rytíře Jedi... nebo Temného pána
ze Sithu.

„NEMŮŽEŠ
HO CVIČIT.“

1. Jsou vidět chodidla mistra Yody?

2. Jaký tvar má Yodovo křeslo?

3. Jakou barvu má obloha?

Důvod, proč si Yoda
nepřál, aby Qui-Gon
zahájil Anakinův výcvik,
je zrcadlově převrácený
hlavou dolů. Uklidni svou
mysl a rozlušti jeho znění.

NEJASNA’
BUDOUCNOST
TOHO HOCHA JE.

4. Jakou barvu mají boty Jedie nalevo?

5. Na obloze jsou vidět tři měsíce. Ano, nebo ne?
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JEDI PROTI
SITHOVI
N

a Coruscantu se Galaktický senát nedokázal
dohodnout na pomoci královně Amidale.
Zklamaná královna se rozhodla vrátit domů
na Naboo a pokusit se zachránit svůj lid na místě.
Darth Sidious mezitím poslal svého učedníka Dartha
Maula na pomoc Obchodní federaci.
Zatímco domorodí spojenci královny – Gungani –
čelili armádě bitevních droidů Obchodní federace,
královna, Qui-Gon, Obi-Wan a Anakin pronikli do
paláce. Chtěli se zmocnit lodě, kterou potřebovali
k útoku na bitevní loď Federace, jenže v paláci se
jim do cesty postavil Darth Maul. Královna a ostatní
členové jejího doprovodu prchli do trůnního sálu,
zatímco Qui-Gon a Obi-Wan tasili světelné meče
a připravili se na boj.
Po zuřivém souboji uvízl Obi-Wan za
energetickým štítem, a tak mohl jen bezmocně
sledovat, jak Maul porazil Qui-Gona. Sith ObiWanova mistra smrtelně zranil světelným mečem.
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„NAJDU JE RYCHLE, MISTŘE.“
DARTH MAUL

Po uvolnění energetické bariéry se Obi-Wan
pustil do Dartha Maula. Obi-Wan rozetnul Maulův
dvojitý světelný meč na dva kusy, ale sithský učedník
pomocí Síly srazil Obi-Wana do šachty. Obi-Wan
ztratil svou vlastní zbraň, naštěstí ale zahlédl,
že poblíž leží Qui-Gonův meč. Vyskočil z šachty
a současně použil Sílu, aby si zbraň přivolal do ruky.
Maula tím dočista překvapil a hned nato ho zničil
jediným úderem.
Obi-Wan přiběhl ke Qui-Gonovi.
„Obi-Wane, slib mi, že toho chlapce vycvičíš,“
vypravil ze sebe umírající Qui-Gon. „On je Vyvolený.
Přinese rovnováhu.“
„Ano, mistře,“ zašeptal Obi-Wan.

FAKTA:

Darth Maul

PRAVIDLO DVOU
Použij Sílu a zjisti, které dva obrázky Dartha Maula jsou
shodné.

FILMOVÝ

Myslíš si, že o Hvězdných válkách víš
všechno? Která z těchto tvrzení o ﬁlmové
Epizodě I jsou pravdivá a která nepravdivá?

KVÍZ
1) Ewan McGregor
(Obi-Wan) při soubojích
napodoboval zvuky
světelného meče, které
pak musely být z ﬁlmu
odstraněny.
Ano

Ne

2) Darth Maul má na hlavě
celkem patnáct rohů.
Ano

Jméno: Maul, Darth Maul
Druh: dathomirský Zabrak
Rodná planeta: Dathomir
Zajímavost: Maul vlastně
porušoval Pravidlo dvou, neboť
jeho vlastní mistr (Sidious) byl
v té době učedníkem jiného
pána ze Sithu, Dartha Plagueise.
Schopnosti: Díky své železné
vůli a netradičnímu bojovému
stylu je Maul jedním
z nejnebezpečnějších bojovníků
v galaxii.
Zbraň: dvojitý světelný meč
(červený)

3) Aby se před premiérou
zamezilo kopírování, ﬁlm
byl rozesílán pod názvem
„The Doll House“.
Ano

Ne

4) Darth Maul při
ﬁlmových scénách ani
jednou nemrkne.
Ano

5) Jméno Jar Jar vymyslel
George Lucas.
Ano

Ne

6) Výraz „světelný meč“
ve ﬁlmu nezazní ani
jednou.
Ano

Ne

Ne

Ne
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