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Milí čtenáři
Tak se nám měsíc sešel sa my tady máme další číslo Oktavianu.

Doufám, že jste si pořádně užili Velikonoce. Pánové, že dostali

pěknou nadílku a holky nebyly moc polité vodou a voňavkou,  jak

je v naší zemi zvykem. Toto číslo je trochu jiné. Tak za prvé mám

tady úvodní slovo já. Dále se na něm nepodílí stará část redakce,

ani šéfredaktor Vojtěch Cuberek. Takže tady máte výtvory nás

nováčků, doufám, že se Vám budou líbit, a že uznáte, že se hlavně

svým zápalem a snahou vyrovnáme zkušenostem těch ostřílených

mazáků. Bohužel, zde nenajdete perlyčky. Ale zamáčkněte slzu

přátelé, články vám určitě zkrátí dlouhou chvíli. Máme zde třeba

reportáž o lyžáku, nebo pokud chcete radši něco jiného, tak zde

máme dle mého nadmíru zajímavý rozhovor s panem ředitelem.

Pokud však radši oceníte něco vážnějšího, tak je zde také článek o

Anorexii. Je toho opravdu spousta, a tak bych vás nerad zdržoval

od čtení a tak užijte si toto číslo.

Jiří Kozelský
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ANOREXIE
Anorexie je možná všem 

známá nemoc, ale 

dokážeme si představit, 

co všechno může 

způsobit? Setkali jste se 

s někým, kdo touto 

nemocí trpěl nebo trpí? 

Anorexie je nemoc, 

která spočívá v 

naprostém odporu k 

jídlu. Člověk, který 

touto nemocí trpí, není 

nikdy hladový. Má 

pocit, že je nasycen, a 

proto si ani nevšimne, 

že je objetí anorexie. 

Často se obětí anorexie 

stane člověk vlastním 

přičiněním, protože si 

připadá příliš plnoštíhlý 

a není spokojen se svou 

postavou.

 Jeho „dieta“ je tak tvrdá a 

přísná, že jí například jednou 

denně a to už opravdu není 

zdravé. Člověk potřebuje 

živiny, bílkoviny a vitamíny. 

Běžnou příčinou anorexie je 

tuberkulóza, otrava, selhání 

ledvin, deprese, demence, ale 

také rakovina, AIDS a akutní 

radiační syndrom. Proto, 

jestli znáte někoho, kdo 

touto nemocí trpí, nebo jí 

samy trpíte, pokuste se s 

nemocnou osobou promluvit 

a pokuste se jí jakkoli 

pomoct, ať už ji pomůžete 

přímo vy anebo požádáte o 

pomoc odborníka. 

Jelikož nepředpokládáme, že 

každý zná někoho takto 

postiženého, domluvili jsme 

se s jednou studentkou, která 

dříve touto chorobou trpěla, 

aby si s námi popovídala o 

této nemoci a zodpověděla 

nám několik otázek. 

Studentka ale chtěla zůstat v 

anonymitě a my její přání 

respektujeme
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A: Ahoj, vážíme si toho, že jsi 

ochotna nám odpovědět na pár 

otázek na toto choulostivé téma. 

Naše čtenáře by jistě zajímalo, v 

kolika letech si touto nemocí 

onemocněla a kdy u tebe 

diagnostikovali anorexii? Co bylo 

jejím spouštěčem? 

B: Začalo to asi dva měsíce před 

mými 15. narozeninami. Dřive 

jsem byla taková baculatá a 

snažila jsem se zhubnout. Pak mi 

asi nějak přeskočilo. Měli jsme jet 

na dovolenou a prostě jsem 

přestala jíst. Asi to vzniklo 

z toho, že jsem se na sebe ani 

nemohla podívat, stále jsem se 

porovnávala.

A: Byl v té době někdo, kdo by tě 

podržel, nebo si odmítala pomoc 

kohokoli?

B: No..moji rodiče..jenže já jsem 

odmítala všechno možné a říkala 

jsem, že jím normálně, že si 

vymýšlí, a že já bych do toho 

nikdy nespadla.

A: Setkala ses i s negativním 

postojem k této nemoci? A co na 

to rodina, jak reagovala na tvůj 

problém?

B: Tak samozřejmě, že to na mě 

viděli spolužáci a začali mi říkat 

anorektičko. Říkali mi, že tím 

trpím, jenže jsem to vždy 

zapírala. Rodina se se mnou 

trápila..byli..nevím jak to 

popsat... možná smutní?

A: A kamarádi ti říkali jenom 

anorektičko nebo se ti někdo 

snažil pomoct?

B: Nikdo z kamarádů mi nechtěl 

pomoct, protože jsem říkala, že 

je to blbost. Jenom si to mysleli, 

nevěděli o tom, že je to pravda.

A: Měla tvá rodina nějaký nápad, 

jak tě z toho dostat nebo si 

nevěděli rady?

B: Rodina mi chtěla vždycky 

pomoct. Nejdříve si nevěděli 

rady, ale pak mě kontrolovali, co 

jím a tak.

Najednou mi přeskočilo a přestala jsem jíst...
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A: Jak dlouho si se z toho 

dostávala?

B: Trvalo to dlouho. Jakmile mě 

neměli pod kontrolou, tak jsem 

nejedla. Asi dva měsíce zpátky 

jsem se z toho fakt dostala sice 

ne úplně, protože v hlavě to 

pořád je.. Ale doufám, že už do 

toho znovu nespadnu.

A: O anorexii se říká, že do 

určité míry souvisí s psychickým 

stavem nemocného, proto i 

osoby vyléčené musí být pod 

pravidelným lékařským 

dozorem. Je to i tvůj případ?

B: Můj dohled jsou rodiče, kteří 

mě neustále kontrolují. 

Samozřejmě, že už jsem měla 

sklony k tomu, zase s tím začít.

A: Takže tvou oporou je hlavně 

rodina?

B: Přesně tak.

A: Způsobila ti anorexie nějaké 

další zdravotní problémy, které 

vznikly v souvislosti s ní?

B: Špatné trávení, začaly mi 

padat neskutečně moc vlasy, 

psychické problémy, nerostly mi 

ani pořádně nehty a narostlo mi 

více chlupů na rukou, na zádech 

a na tváři. 

A: Když se podíváš zpětně na 

tvůj život s anorexií, co myslíš, 

že ti anorexie vzala a v čem ti 

ublížila

B: Vzala mi radost ze života. Z 

jídla. Neužívala jsem si jídlo, 

vždycky jsem si ho vyčítala. 

Ani jsem se nedokázala 

pořádně bavit s přáteli. 

A: Co by si poradila dívkám, 

které nejsou spokojené se svou 

váhou?

B: Že je vždycky lepší mít pár 

kilo navíc, než být úplně 

hubená a vyčítat si každé 

sousto, které sní. Hlavní je, že 

je zdravá. Navíc se kila dají 

vždycky shodit jinak než 

hladověním. 

A: Moc si vážíme tvé ochoty 

podělit se o tuto nepříliš 

příjemnou zkušenost a přejeme 

ti hodně zdraví bez 

nepatřičného hubnutí.

Anorexií trpí v České republice 

1% holek, tj. přibližně každá stá 

dospívající dívka. Pouze třetina se 

dokáže zcela vyléčit. Každý rok je v ČR 

hospitalizováno cca 500 pacientek. 7% 

případů onemocnění touto nemocí končí 

smrtí. Nebuď jedna , které si svůj život 

zničí pouze kvůli postavě.
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V pátek 18. března se vydalo sedm 

studentů naší školy z kvinty A a 

septimy B na seminář z částicové 

fyziky do Prahy na Katedru fyziky 

Fakulty jaderné a fyzikálně 

inženýrské. Seminář byl určen pro 

celkem šedesát studentů středních 

škol. Projekt spolupracuje 

s Mezinárodní skupinou pro 

popularizaci částicové fyziky IPPOG, 

Evropskou fyzikální společností EPS a 

CERN. 

Dopoledne nás čekaly dvě úvodní 

přednášky. První přednášející byl 

Doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD. a 

jeho přednáška byla Částicová fyzika 

ve 21. století. Zde jsme se seznámili 

s pojmy jako hadrony, antikvarky, 

baryony, miony… Další přednáška 

navazovala a byla o urychlovači LHC 

v CERN, kterou přednášel RNDr. 

Vladimir Wagner, CSc. 

Dozvěděli jsme se, jaké jsou 

nástroje pro popis mikrosvěta, z čeho 

se skládá urychlovač cyklotron, kdo 

získal Nobelovu cenu za objevení 

Higgsova bosonu... Odpoledne jsme 

šli na exkurzi do detektorové 

laboratoře. Poté následovala 

praktická cvičení buď "Hledání 

Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na 

experimentu ATLAS na LHC" nebo 

"Hledání podivných částic na 

experimentu ALICE na LHC". 

Cvičení probíhala na počítačích, 

všichni studenti naší školy včetně paní 

profesorky hledali Higgsův boson. Po 

praktickém cvičení proběhla 

videokonference s CERN a dalšími 

studenty v jiných státech. První jsme 

porovnali naše výsledky a potom 

následovala volnější diskuze. Nakonec 

jsme každý dostali certifikát za účast.

Na závěr bych chtěla poděkovat 

Mgr. Lence Plachtové, která nás o 

akci informovala a vzala si na starost 

další  organizační věci.

 Masterclasses

12th International 

 Particle Physics 
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Lyžák 2016

Letos jsme opět absolvovali lyžařský kurz, který se konal od 13. do 19.

3. 2016 v okolí městečka Lienz. Okolo 8. hodiny ranní jsme nadšeně

čekali na parkovišti školy, až se všechny naše zavazadla (a že jich nebylo

málo) naloží a budeme moct vyrazit na dlouhou cestu. Cesta trvala

jedenáct hodin a tak poslední hodinu cesty už všichni nervózně seděli a

čekali, až budeme konečně na místě. „Chata“  Leisacherwirt, kde jsme

byli ubytovaní, byla moc pěkná a všichni se zdáli spokojení. Nastal jen

malý problém, když jsme měli po vyčerpávající cestě lézt do schodů

ověšeni zavazadly. Naštěstí jsme to zvládli a po zbytek dne na nás čekal

jen odpočinek a večeře. 

Každý den jsme jezdili do jiného lyžařského střediska. Cesta autobusem

uběhla vždy docela rychle, aspoň jsme mohli dospávat a nabírat síly na

lyže (snowboard). Na svahy jsme vyjeli lanovkou tzv. vajíčkem, z které

byl vždy krásný výhled. Nejkrásnějším místem, na kterém jsme lyžovali,

byl Mӧlltalský ledovec. Počasí jsme měli po celou dobu nádherné, takže

opáleným brýlím jsme se nevyhnuli. 

Do města jsme se vydali 3. den, hned po dopoledním lyžování. Cesta

nám trvala cca 30 minut pěšky. Vše bylo čisté a lidé se zdáli příjemní.

Prohlédli jsme si obchůdky, stánky a spousta z nás i místní McDonald.

Poslední den jsme se po celodenním lyžování vydali zpět do Ostravy.

Všem se lyžák moc líbil a cestu zpět jsme hlavně prospali. Přijeli jsme

v brzkých ranních hodinách, rozebrali si své zavazadla a vydali se

domů. Škoda jen, že to bylo tak kratičké. 
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Rozhovor s 
panem 
ředitelem 

1. Jak dlouho učíte na gymnáziu?

 Na našem gymnázium jsem od roku 

1984.

2. Kde jste začínal? 

Po vysoké škole jsem učil na 

Gymnáziu ve Vítkově.

3. Kde jste se narodil a chodil do školy? 

 Na jaké škole jste studoval?

Narodil jsem se v Kroměříži, kde jsem 

absolvoval základní školu a LŠU (nyní 

jsou to ZUŠ) a také gymnázium, poté 

jsem pokračoval ve studiu na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci.

4. Jaké jste měl dětství?

Krásné.

5. Na co, vzpomínáte nejraději, a na co 

byste nejraději úplně zapomněl?

Na své studium na gymnáziu a na 

vysoké škole

 A zapomněl na anonymy, které 

jsem dostal, když jsem se stal 

v roce 1990 ředitelem gymnázia

6. Byl jste jako mladý „rebel“, 

nebo jste byl vždy poslušný žák?

„Rebelství“ vůči čemu nebo vůči 

komu?  Ve škole jsem měl 

výborné učitele a snadno jsem se 

učil. Moje názory a postoje 

(hlavně mimo školu) ne vždy byly 

konformní okolí, většinou jsem 

však neměl větší problémy.

 7. Čím jste chtěl být jako malé 

dítě?

Nevzpomínám si, že bych měl 

představy či plány o tom, čím 

chci být.  Po gymnáziu jsem chtěl 

jít studovat
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 matematiku a vybral jsem si ji v 

kombinaci s tělesnou výchovou. A 

jsem stále přesvědčen, že jsem si 

vybral výborně. 

8. Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi 

školstvím, když jste studoval Vy a 

nyní?

 Školství je ovlivňováno společností, 

jejími hodnotami, postoji, názory. Je-li 

dnes jiná společnost než v době, kdy 

jsem studoval gymnázium, nutně musí 

být i jiné školy. Dnešní studenti mají 

nesrovnatelně více příležitostí a 

možností, což si ne vždy uvědomují a 

využívají a hlavně ne vždy si toho váží. 

9. Jaký největší problém jste řešil na 

této škole a na jakou událost 

vzpomínáte nejraději?

Vedení školy je průběžné řešení 

drobných denních „problémů“, ale že 

bych nějaký problém nazval jako 

největší, to určitě ne. A nejraději 

vzpomínám na setkávání s absolventy 

po 5, 10 … 30 letech, když od nich 

slyším, že studium na gymnáziu je 

dobře připravilo do dalšího studia a 

života.

10. Co se za tu dobu, co pracujete na 

gymnáziu, všechno změnilo?

V podstatě vše. Vybavení a 

 zařízení učeben, vznikly např. 

počítačové učebny, učebny HV a VV 

a v minulém školním roce se konečně 

podařilo opravit i budovu školy. 

Úplně se obměnil pedagogický sbor a 

ostatní zaměstnanci školy. Proměnil 

se obsah a formy výuky, učební 

osnovy. Stejné zůstává jen to, že 

jsme školou náročnou, že jsme měli a 

máme dobré studenty, kteří jsou 

úspěšní i v dalším životě. A věřím, že 

tohle bude platit i nadále. 

11. Máte děti? Kolik? Nechal byste 

je studovat na stejné škole, kde 

učíte, nebo jste zastáncem toho, že 

děti učitelů,by měly studovat na jiné 

škole? 

Mám syna a dceru, kteří měli 

možnost volby a oba se rozhodli a 

absolvovali naše gymnáziu. Nemám 

žádný vyhraněný názor na to, zda 

mají či nemají děti učitelů studovat 

na škole. Záleží na jejich rozhodnutí, 

jejich volbě a jak jim to vyhovuje 

v rámci rodiny.  Každopádně to jako 

žáci stejné školy nemají jednoduché, 

protože jsou více vidět v žákovském 

kolektivu a mnohdy jsou na ně 

kladeny větší nároky než na ostatní 

žáky třídy.  



AMERICAN
SLANG

Jistě už víte, že v různých částech České republiky, v práci, ve

škole .. je slang. A ne jen v Česku, ale i jiných zemích, a

protože máme angličtinu jako druhý jazyk rozhodla jsem se sem

nějaké napsat.

Wassup – different way how to say hello or hi

sick – when you want to say that something is really cool

Foo – another way of saying dude (guy)

Bimbo – attractive, but unintelligent female
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A buck – one dollar

Ima crash at your house – I´m going to sleep at your house

Hook it up – Give something for free to a friend

Bomb – when you fail ( I bomb a test)

Piece of cake – metaphor to decribe something that is easy

Tento článek bude zajímavý spíše pro dívky, přesněji řečeno

dívky s dlouhými vlasy, které se nebojí vzdát se jich pro

dobrou věc. V důsledku různých onemocnění jako jsou

rakovina nebo v nejčastějším případě alopecie (kožní nemoc

zapříčiňující dlouhodobé vypadání vlasů, na kterou doposud

nebyl vynalezen lék a nejsou známy ani její příčiny), přichází

mnoho lidí a hlavně dětí o všechny své vlasy.

Právě kvůli tomuto vznikla v roce 1997 ve Spojených státech
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veřejná nezisková organizace s názvem „Locks of Love“,

která poskytuje finančně znevýhodněným dětem do 21 let

vysoce kvalitní příčesky vyrobeny z vlasů lidí, kteří se

rozhodnou je darovat, a to buď zcela zdarma, nebo za velice

nízkou částku. Avšak dárcem se nemůže stát leckdo. Na

kvalitu darovaných vlasů jsou kladeny vysoké nároky, musí

mít určitou délku, nesmí být barveny ani často upravovány za

použití tepla.

Mnoho lidí se na organizace tohoto typu dívá jako na „méně

důležité“, přičemž si neuvědomují, že právě vlasy jsou

(alespoň pro dívky) hlavním aspektem krásy. Dětem trpícím

doživotním výpadkem vlasů klesá sebevědomí, často je na ně

poukazováno, stávají se terčem výsměchu a je pro ně

obtížnější se zařadit do společnosti. Právě tyto na míru

vyrobené paruky odbourávají v dětech pocit méněcennosti a

pomáhají jim i přes nepovedený start prožít krásný život.

Má veselá jitra
Má rána jsou všechno, jen ne veselá. Veselá jsou bezpochyby

pro ostatní členy rodiny, kteří pobaveně pozorují, jaká ztřeštěná

osoba zmateně pobíhá po chodbě a zoufale se snaží vrhnout vstříc

novému dni. Velice zábavná by má ranní výprava mohla být také

jako scéna televizního seriálu pro nuděné důchodkyně, které

nostalgicky vzpomínají na vlastní školní docházku. Pokud ale někdo

podobné hrůzy zažívá v reálném životě, je to spíše tragédie.

Má schopnost úspěšně vyrazit z domu se s věkem zhoršuje. Před pár
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lety jsem se do školy chystala řádným způsobem hodným vzorné

studentky. Můj budík zazvonil časně zrána, měla jsem na vše dostatek

času a věci pečlivě nachystané na hromádce od předchozího večera. Z

domu jsem vycházela Zásadně včas. Nyní je všechno jinak.  Po čtyřech

hodinách bídného polospánku v hrůze vytřeštím oči při zvuku budíku,

který v mých uších zní, jako když tisíc nehtů přejede po tabuli.  Tiše

zakleju, neschopná uvěřit, že je zase ráno a musím udržet oči

otevřené spoustu hodin, než dostanu další šanci na pokus o spánek.

Pro kontrolu se podívám z malého okénka u mé postele. Je to pravda.

Není cesty zpět. Venku je sice ještě noc, ale člověk se nesmí nechat

zmást. Teď v listopadu je totiž noc celý den. Pár minut se

neopovažuji vystrčit z peřiny víc než nos., neboť v našem domě je

konstantní teplota osmnáct stupňů, což má rodina považuje za

normální, kdežto já za neslučitelné se životem. Po chvíli zkontroluji

čas a vzápětí už letím z postele  jako neřízená střela vybírám zatáčku

u kuchyně, jednou rukou vytahuju z lednice, co mi přijde pod ruku a

druhou napouštím vodu do varné konvice. Pak jednou rukou házím
jídlo na celý den do tašky a druhou zalévám kávu. Jídlo jsem omylem

naházela do kabelky, která není moje, ale na takové detaily není čas.

Vůně kávy se rozplývá po celé místnosti a já si blaženě oddychnu.

Alespoň něco krásného je v mém životě.

Ze své milované drogy se však zapomínám příliš dlouho. Poté, co  na

chvíli utěším svou závislost a přestanou se mi třást obě ruce, následuje

teprve ta správná lavina katastrof. Při pohledu na hodiny na

mikrovlnce dostanu slabý infarkt. Zbývá deset minut a já vypadám ,

spíš jako kdybych se chystala do postele. Běžím do koupelny a

šplíchnu na sebe osvěžovač vzduchu. V zrcadle se nepoznávám, něco

je špatně. Ach ano! Provedu naučený chvat po kosmetické taštičce a

náhodně namažu, vyleju a nasypu na svůj obličej  několik různých věcí.

Teď se trochu podobám člověku. Následně další sprint ke skříni.

Pohlédnu z okna. Zima. Vytáhnu náruč svetrů a natáhnu je na sebe v
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náhodném pořadí. Takhle snad přežiju kruté podmínky u nás ve škole.

Kalhoty od pyžama si můžu nechat, tak ještě nějaké ponožky. Nejdřív

mi přijde pod ruku modrá a zelená. Proč ne. Autobus už mi mezitím

ujel, ale nenechám se tím tím vůbec rozhodit a za cíl si kladu stihnout

ten následující. Bunda, šála, taška, boty, všechno to sbírám přitom, co

sjíždím ze schodů. Do kapsy patří mobil, sluchátka a klíče. Klíče. Tak

běžím nahoru, což mámě přijde vtipné, ale mě nikoliv. Rozrážím

všechny možné dveře a plivu kolem sebe nadávky. Tentokrát nahlas.

Běžím a kolem mě vlají všechny mé tašky a šály. Cestou sbírám to, co

mi vypadává z kapes, rozrážím hlouček lidí před Kauflandem, který

právě rozevřel své brány. Konečně zastávka! Ale proč tady nikdo není?

Po pár minutách kontroluju jízdní řád. Pak se podívám na telefon a

křičím z plna hrdla. Je sobota!

Fotografická
soutěž

Zkus ukázat svou uměleckou stránku a posli fotky do

fotografické soutěže s tématem "co vyjadřuje tebe". Nemusíš být

profesionál, stačí mít trošku fantazie. Pošli, co nejoriginálnější

fotku, vyfocenou jak nejlépe umíš. Jak pojmeš toto téma je jen na

tobě. Vyhrávají 3 nejlepší a nejoriginálnější fotografie. Odměny

pro výherce budou veliké. 
• Fotky posílejte na e-mail: nikola.sebestova@gypri.cz a

m.gajdova@gyvolgova.cz 

• Fotky posílejte do 28.4.
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Jak si užít    

MĚSÍC
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NIGHT RUN – 

OSTRAVA

 Běh na 5-10 km, který 

se uskuteční ve 

večerních hodinách v 

Ostravě. Neváhejte a 

přijďte během rozsvítit 

Ostravu.

KDY a KDE: 16.4. 

14:00-23:00 na 

Masarykově náměstí

SHAOLIN V OSTRAVĚ
Představení 15 mnichů ze Shaolinu, 

kteří poukazují na lidskou odolnost 

a podstatu ovládaní sebe sama.

KDY a KDE: 10.4. 19:00, zimní 

stadion SAREZA



Závěrem bych chtěla

poděkovat všem,

kteří si udělali čas a

nějaký článek
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SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Štěpán Pácl přetvořil Molièrovu hru 

Scapinova šibalství ve sled groteskních 

scének – ostatně málo co může být 

zábavnější, než patálie zamilovaných, 

kteří překonávají překážky, tentokrát s 

pomocí šibala, jenž umí každého přelstít.

KDY a KDE: 25.4.  10:00 Divadlo Petra 

Bezruče
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napsali. Bohužel tu

byli i takoví, co

slíbili, ale omluva,

když nenapsali

nebyla.. smutné
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