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ÚVOD
Vážení profesoři, milí studenti,
do rukou se Vám dostává květnové číslo Oktaviánu. Školní rok se
nám velmi rychle chýlí ke konci, studenti se snaží dohánět známky, a
proto ani redaktoři nemají tolik času na články. Školní časopis je tedy
o pár stránek tenčí, i tak je ale plných zajímavých textů.
Přečíst si například můžete velice zajímavý anonymní článek o
rozdělení studentů na naší škole do „sekcí“. Myslím, že mnoho z Vás,
studentů, v nich plno lidí pozná. Najdete ho na straně 12 a opravdu
doporučuji si ho přečíst.
Samozřejmě jako vždy nemůžou chybět Perlyčky, zajímavost
z kultury, příběh na pokračování nebo Duel.
Vojtěch Cuberek
šéfredaktor
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AKTUALITY ZE ŠKOLY
První návštěva archeoparku
V úterý 3. 5. jsme měli spolu s druhou tercií jedinečnou příležitost a
stali se tak úplně první třídou (respektive dvěma třídami), která
navštívila archeopark v Chotěbuzi po jeho novém otevření.
Archeopark – už to slovo samo o sobě zní dost zajímavě. Každý z nás
určitě zná Dinopark a Disneyland a Legoland a bůh ví co všechno
ještě, ale archeopark... Co chci říct je, že jsme prostě všichni byli
hrozně natěšení a napjatí, co nás tam bude čekat. (A budeme to
připisovat tomu, že jsme se těšili na archeopark, ne na to, až konečně
vypadneme ze školy).
Cesta trvala celých 45 minut a jeli
jsme VIP autobusem, takže jsme se
nemuseli celou tu tři čtvrtě hodinku
mačkat s cizími lidmi. Prostě
pohádkový zážitek.
Když jsme dojeli, někteří z nás si ještě
museli rychle odskočit (takže ta cesta
autobusem možná nebyla až tak
pohádková) a pak jsme vyrazili ven,
zatímco druhá tercie zmizela uvnitř.
Nejprve jsme se šli podívat na jakousi
propast, která nebyla žádnou propastí, nýbrž malým kopečkem, ale i
tak jsme se tam nezapomněli vyfotit, a pak jsme se po hrozně
roztomilém dřevěném mostě dostali přímo do opevněné minivesničky
(nebo co to bylo), kde tehdy bydleli Slované.
Nacházelo se tam několik druhů domků, ve kterých pravděpodobně
žili (ano, samozřejmě jsme je všechny důkladně prozkoumali a děsili
se toho, že v té pidimidichajdě muselo bydlet tak osm lidí i
s dobytkem. Brr). Všechny ty domky byly moc pěkné, ale šíleně
maličké. I já jsem se se svou nedostatečnou výškou musela skrčit,
abych prošla dveřmi. Většina lidí to vzdala a jen nakoukla dovnitř,
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jenom já jsem se tam samozřejmě musela narvat a odolávat pokušení
sníst ta jablka, která tam byla a která vypadala až příliš opravdově (a
asi i byla).
Nakonec jsme všichni najednou vlezli do největšího domu, který
musel být asi něco jako hospoda (a opravdu jsme se tam bez problémů
vešli, dokonce i do těch dveří. Hospoda asi musela být velice
oblíbená, když byla tak třikrát větší než všechno ostatní dohromady).
Naše průvodkyně nám pak ukázala zbraně a kůže a potom jsme si
mohli zkusit nějakou činnost, kterou se lidé v tehdejších dobách bavili
(nebo ji spíš museli dělat, no). Já jsem šla vyrývat nápisy do
voskových tabulek takovým kovovým „udělátkem“, ostatní šli vyrábět
mouku, uválet si hliněný hrnec nebo něco utkat. Druhá půlka šla střílet
z luku. Po patnácti minutách jsme se vystřídali. Luky byly dřevěné a
moc pěkné a taky velké asi tak jako já (dobře, o něco menší). Mně
samotné se povedlo ze čtyř střel trefit terč jednou (a ty zbylé
neúspěchy budeme připisovat mému špatnému zraku, ne mé
neschopnosti).
No a pak jsme se vyměnili s druhou třídou, zmizeli kdesi uvnitř,
vyplnili jakýsi pracovní list a pak si sedli
na dřevěné lavičky na terase, začali se
spokojeně cpát svačinami a fotit se
vyklonění nad zábradlím. Samozřejmě
tak, abychom nesletěli dolů.
Když došla druhá třída, nasedli jsme
zpátky do autobusu a celí spokojení
ujížděli zpátky ke škole. Pokud se ptáte,
proč jsme byli tak spokojení, když jsme
jeli do školy, tak proto, že nám celá výuka
odpadla a nás už čekal jenom oběd. Mňam.
Celý den se moc povedl. Dinosaury jsme sice nevykopávali, ale i tak
to bylo super. A teď už opouštím počítač a raději jdu dělat něco do
matiky, jinak to stále se blížící vysvědčení nedopadne dobře.
Lana
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Elektrárna Dětmarovice
V úterý 17.5 se kvarta A v doprovodu pana profesora Surmy a paní
profesorky Štachové zúčastnila prohlídky elektrárny Dětmarovice.
Myslím, že elektrárna sama o sobě byla velmi zajímavá, ale bohužel
výklad k ní už tak úžasný nebyl. O částečnou zábavu se nám ale
postaral pan profesor Surma, který se hned v prvních minutách na
střeše elektrárny málem zabil o dráty natažené asi v úrovni kotníků.
Samozřejmě, že nejsme škodolibá třída, ale u tohohle se nedalo
nepousmát. Myslím, že je celkem štěstí, že nespadl, protože v ruce
držel foťák, který by jeho pád nemusel zcela přežít. Při vstupu do
elektrárny jsme kvůli bezpečnosti dostali na hlavu přilbu, někteří
tematicky žlutou jako Bořek stavitel. Už od chvíle, kdy jsme se
dozvěděli, že přilby budeme mít, probíhaly bouřlivé boje o to, kdo
kterou barvu získá. Když jsme si vybrali barvu, nahnali nás do
místnosti plné počítačů, kde se nám tři pánové snažili vysvětlit něco,
co nám nebylo absolutně jasné a jediná naše otázka byla, co jedí na
svačinu. Po této velmi naučné vsuvce jsme již šli do provozu, kde nám
pan průvodce vyprávěl jistě mnoho zajímavých informací, jen ho
bohužel přes hučící stroje nešlo vůbec slyšet. Po nějaké době jsme
přišli na to, že když druhému do helmy bouchneme, celkem to zaduní.
Tak jsme se tedy mlátili po přilbách a pokračovali v prohlídce. Do
naší hry jsme se velmi intenzivně, avšak marně snažili zapojit i paní
profesorku. Při odchodu jsme si helmy měli zase logicky sundat.
Všichni už měli helmu dole a jen jsme čekali na poslední opozdilce,
když tu jsem se podívala nahoru, a co nevidím, pan učitel má přilbu
stále na hlavě, tak jsem ho opatrně upozornila, že by si ji měl taky
sundat, pokud si samozřejmě nechce domů přivézt suvenýr. To jsem
ale neměla dělat, při zpáteční cestě si chtěl pan profesor sednout a
docela dost se bouchl do hlavy. Takže by v konečné fázi bylo lepší,
kdyby si helmu nechal. Kdo to ale mohl tušit. Snad to pana profesora
neodradí od dalších výletů s naší či jinou třídou. Zpátky do Ostravy už
jsme dojeli bez větších problémů.
Veronika Vymětalová
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Přechod Merkuru přes Slunce
V pondělí 9. května se na naší škole uskutečnila menší akce.
Konkrétně šlo o první představení Astronomického kroužku v akci.
Navíc bylo možné pozorovat přechod Merkuru přes Slunce, což je
událost opakující se pouze třináctkrát za století. Celý jev šlo pozorovat
od jedné hodiny odpoledne až do západu slunce. Byl také poprvé
použit školní dalekohled, který i přes drobné komplikace s motorem a
zaměřením byl připraven do akce okolo jedné hodiny odpolední.
K tomu ještě v učebně IVT 2 bylo možno, za předpokladu, že bude
pod mrakem, prohlédnout si přímé pozorování z Kodaně. A výsledek?
Dle samotných organizátorů bylo pozorování velmi úspěšné. Studenti
i profesoři projevili zájem o pozorování. Vybavení vydrželo bez újmy,
sluneční filtr sestavený studenty kvinty B vydržel, nikdo nepřišel o
oko. Podle všech se pozorování obešlo bez chyb. Závěrem bych jen
chtěl dodat, že znova budeme moci sledovat tento jev 11. listopadu
2019.
Jiří Kozelský
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KULTURA
Manon Lescaut
Manon Lescaut je hlavní hrdinkou dramatu, které mělo v Národním
divadle premiéru 11. 2. 2016. Do role Manon byla obsazena Jana
Pidrmanová a jejího rytíře Des Grieux si zahrál Patrik Děrgel. V roli
Tiberge se objevil Radúz Mácha.
Zpracování tohoto
tragického
milostného příběhu
je poměrně
netradiční a některé
části příběhu se od
originální verze
Vítězslava Nezvala
trochu liší. Také mě
zarazilo, že
představení trvalo
pouze hodinu a půl.
Velmi se mi však
líbilo, že herci citovali verše z původní básně. Herecké výkony byly
rovněž bezchybné, nejvíce se mi líbila slečna Pidrmanová, která
lehkomyslnou Manon dokázala ztvárnit velice přesvědčivě. IRadúz
Mácha uvěřitelně a přirozeně vystihl přechody nálad a postojů své
postavy.
Také kostýmy musím pochválit. Hlavně šaty Manon se musely zalíbit
nejedné divačce. Celkově scénografie působila velice dobře a ani
drobné osekání děje nenarušilo silný dojem, který toto představení
v člověku zanechá. Pokud máte rádi divadlo, vřele doporučuji zajet si
do Národního divadla zaposlouchat se do zvukomalebných veršů
z básně Manon Lascaut.
GG
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PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
V poslední době se nic zajímavého ani závažného nestalo. Život
plynul dál, táta se vzpamatovával a já se do Petra zamilovávala čím
dál tím více. Asi nejpřesnější by byl citát z jedné mně velmi blízké
knihy: „A já jsem se zamilovala tak, jak když člověk usíná: pomalu a
pak najednou docela“. Řekla jsem, že se nestalo nic zvláštního, tak
dovolte, abych své tvrzení trošku opravila. Až do dnešního dne se
nestalo nic zvláštního. Šla jsem ze školy, a protože měl Petr odpolední
vyučování a já ne, šla jsem domů
sama. Měla jsem v uších sluchátka,
a jelikož mi autobus nejel, rozhodla
jsem se domů vyrazit po svých.
Nebylo to tak daleko a já se alespoň
prošla a mohla jsem vklidu
přemýšlet. Šla jsem parkem, zrovna
mi dohrála písnička a ještě se
nepustila další, slyšela jsem ševelící
stromy, zpěv ptáků, smích hrajících
si dětí a cítila jsem přicházející déšť.
A opravdu, nebe se zatáhlo a k zemi
se začaly řítit obrovské proudy
vody, snad ani nešlo rozeznat
jednotlivé kapky, tak hustý byl déšť.
Bylo až ohromující, jak z modrého
nebe mohla během takové chvíle
vzniknout tak veliká spoušť. Déšť
mi nevadil, a tak jsem pustila další
písničku a šla dál. Vidím dívku, kráčí naproti mně. Co to je, co to má
znamenat? Vždyť vypadá přesně jako Já, ozývalo se v mé hlavě. Dívá
se na mě a já na ni. Nemůžu uvěřit vlastním očím a ona svým nejspíš
také ne. Projdeme kolem sebe s otevřenou pusou, párkrát se otočím a
přesvědčím se, že se mi to nezdálo, a dále pokračuji ve své cestě
domů.
Katrin
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FJFI ČVUT
Fyzika plazmonickýchnanostruktur
Pojem plazmonika není příliš frekventovaný,
a dokonce ani mezi fyziky není v obecném
povědomí. Přesto byl předmět, kterým se takto
pojmenovaný obor zabývá, vystaven intenzivnímu
zájmu nejen novověkých přírodozpytců, ale už
i starověkých technologů. Můžeme si jej přiblížit na snímcích
proslulého, ale velmi záhadného Lykurgova pohárku ze sbírky
Britského muzea (jeho původ je datován do období 4. stol. n. l.).
V dopadajícím světle se jeví zelený, v procházejícím červený.
Technologie výroby takto zbarveného skla, téměř nepochybně
založená na pouhé empirii, upadla však na dlouho v zapomnění. Až
po řadě staletí byla znovu objevena, detailní pochopení principu
přípravy dichroického skla pochází až z počátku 21. století, kdy bylo
konečně pomocí velmi pokročilé instrumentace možné pozorovat
a charakterizovat nanočástice s obsahem zlata a stříbra ve skle. V té
době už bylo přitom stovky let možné obdivovat nádheru vitráží
v oknech katedrál, jejichž barvy neblednou, aniž by jejich tvůrci měli
o povaze světla, či o vzniku zabarvení ponětí.
Samotný termín plazmon byl vytvořen již na počátku 50. let 20.
století, kdy teoretičtí fyzikové David Bohm a David Pines
z proslulého Caltechu v sérii publikací rozpracovali koncept
„kolektivního popisu“ souboru elektronů. Dnes jsou v rámci
plazmoniky zajímavé zejména povrchové plazmony, svazující
na povrchu nanostruktur oscilace elektronů se světlem; ty se mohou
na površích buď šířit, nebo oscilovat na površích nanostruktur,
přičemž nám poskytují velmi citlivé a výrazné rezonanční chování.
S využitím našich bohatých zkušeností s fyzikálními teoriemi, modely
a numerickými simulacemi se nám na Katedře fyzikální elektroniky
FJFI postupně daří nejen rozumět komplexní interakci plazmonických
nanostruktur se světlem, ale též účinně hledat nové možné řízené
funkcionality, zejména spojené s rezonančním chováním
a zesilováním takové interakce, a aktivně je tak využívat pro nové
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návrhy, realizace a aplikace (senzorika, spektroskopie, lékařské
aplikace). Pro tyto účely jsme vyvinuli a dále vyvíjíme řadu
fyzikálních a numerických modelů umožňujících na základě simulací
detailně studovat a předpovídat chování plazmonických nanostruktur
za různých podmínek a vlivů.
Vedle tohoto rozsáhlého teoretického studia se věnujeme praktickým
aplikacím plazmonických nanočástic a nanostruktur. Na prvním místě
se jedná o řízenou syntézu zlatých a stříbrných nanočástic
s požadovanými optickými vlastnostmi, využívající metod
samouspořádání. Vyvíjíme například nanočástice cílené
do požadovaných tkání. Jednou z aplikací je hypertermická terapie.
Částice chemicky zacílená do nádorové tkáně se specificky váže
na povrchy nádorových buněk a proniká jejich stěnami. Po ozáření
laserem v oboru blízkého infračerveného záření může docházet
k intenzivnímu rozptylu dopadajícího záření na nanočásticích, a tak
lze přesně lokalizovat nádor; dále, například zvýšením intenzity
laserového záření, dojde k zahřátí bezprostředního okolí nanočástice.
Jde sice o rozměry řádu desítek nanometrů, ale to stačí právě
k denaturaci a vyřazení bílkovin zajišťujících nádorovým buňkám
životní funkce. Doslova bodový ohřev nezatíží zdravou okolní tkáň.
Při rozsáhlejším ohřevu tkáně by jinak docházelo ke „spáleninám“,
nekróze, provázené řadou
zdravotních rizik. Zlaté
nanotyčinky, na které se náš
výzkum především zaměřuje,
představují také nadějný nástroj pro
teranostiku (terapie + diagnostika),
obor, kdy se využívá kombinace
vlastností nanomateriálů
dovolujících sledovat osud léčiva
v těle a jeho řízené, optimálně
časované „zapnutí“.
Doc. Dr. Ing. Ivan Richter,
RNDr. Jan Proška
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25. 5.

NÁZOR
Rozdělení školy, aneb všichni někam patříme
Hned ze začátku upozorňuji, že podobnost s jakýmikoliv studenty či
studentkami je čistě náhodná a nebyla záměrem.
Každá třída na každé škole je rozdělena do různých "sekcí". Každá je
jiná a můj záměr je, aby se v ní každý z vás našel. Samozřejmě že
existuje mnohem více „skupinek“, než já budu popisovat, avšak vybrala
jsem ty, které jsou podle mě nejdůležitější.
Je tu jistá ELITA, která se považuje
za něco více, než všichni ostatní,
jsou hezčí, chytřejší, zábavnější...
Většinou je ale opak pravdou, jen
má zbytek třídy prostě strach se jim
postavit a říct, že nejsou o nic lepší
než ostatní.

Bez šprtů by to nešlo, ano i ŠPRTI
jsou důležitá součást každého celku,
ale po pravdě, kdo je má opravdu
rád? Neustálé hlášení, až otravné
správné odpovědi na každou otázku,
připomínání raději zapomenutých
testů...
Pocit, když dostanete 3 a jste
šťastni a právě onen šprt brečí nad
testem, kde je místo 1*, výjimečně
1-. Hrůza, pomalu horší než
hladomor a zemětřesení dohromady.
Ale zase, abych nebyla tak kritická,
jsou jedni z mála vedoucí si
všechny sešity, což je někdy
opravdu potřebné.

Dále třídu tvoří SPORTOVCI. Lidé,
kteří neřeší v podstatě nic jiného,
než který tým vyhrál ve florbale,
kdy mají trénink a jak jsou všichni
trenéři hrozní. Někteří jsou až tak
zažraní do své role, že po škole
chodí s velkou tréninkovou taškou
(minimálně jednou), popřípadě
běhají i o přestávkách, aby se
náhodou nedostali z kondice.
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FRAJEŘI, kteří si myslí, že jim
#napana zajistí dokonalou
budoucnost a snad i nejkrásnější
holku školy, kluci kteří si myslí, že
mají na každou, jen když si párkrát
zajdou do posilky, a samozřejmě to
nezapomenou zmínit na všech
sociálních sítích v jejich dosahu.

ZÁVISLÁCI: Bez mobilu ani rány,
v podstatě každá hodina strávená
na něm, učitelé už to v podstatě
neřeší, protože si zvykli, nemá cenu
jim mobil brát, protože na něm další
hodinu budou stejně znovu. Když se
to přece jen stane a oni přijdou o
mobil, pomalu dostávají infarkt a
umírají. Bohužel, takových studentů
je čím dál tím více.

Dále třídu tvoří SPORTOVCI. Lidé,
kteří neřeší v podstatě nic jiného,
než který tým vyhrál ve florbale,
kdy mají trénink a jak jsou všichni
trenéři hrozní. Někteří jsou až tak
zažraní do své role, že po škole
chodí s velkou tréninkovou taškou
(minimálně jednou), popřípadě
běhají i o přestávkách, aby se
náhodou nedostali z kondice.

MUZIKANTI s výbornou pamětí,
nejlépe s kytarou a tím, že jejich
písničky jsou tak vlezlé, že je zná a
zpívá snad každý od primy až do
oktávy. Divím se, že se ještě do
příjímacích zkoušek nezařadila
kategorie „vypsat alespoň jednu
sloku *****písničky.
TI, CO MUSÍ VĚDĚT A ŘEŠIT
ÚPLNĚ VŠECHNO. Ať už se jedná
o školní akce, nebo mezistudenstké
vztahy, vždy je jejich názor svatý a
kdo s ním nesouhlasí, měl by být
upálen nejméně za velezradu.

PAŠTIKY? ... chodí si po škole s
nosy nahoru, v kabelce nesmí
chybět celá drogerie, co kdyby se
náhodou potřebovaly o přestávce
přepudrovat, popřípadě dokreslit
oční linky i na druhou stranu
hlavy?
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AKCENŤAČKY, myslím, že tyhle
slečny si zaslouží samostatný
"název". Jsou to holky jako každé
jiné, jen s trochu lepší postavou než
ostatní, s trochu lepší kondicí, s
trochu vyšším sebevědomím a s
trošku vetší touhou mít vždycky
pravdu.
Siamská dvojčata je jedno, jestli to
jsou kluci nebo holky, i když
většinou se tento úkaz vyskytuje u
osob ženského pohlaví, prostě dva
lidé, kteří spolu snad chodí i na
záchod, nedají bez sebe ani ránu, co
kdyby se tomu druhému náhodou
něco stalo.

ZALÁSKOVANÁ, většinou slečna,
která je zamilována do někoho,
komu se to strašné boji říct, i když
to pravděpodobně neví jen on, ale i
celý zbytek školy, no co, třeba se
jednou poučí.
TEN ZBYTEK: nenašli jste se v
žádném z těchto případů?
Nezoufejte, mám pro vás příjemné
zařazení do této skupiny. Asi nejste
ničím zajímaví, ničím jiní, asi jste
prostě jen lidé, kteří přijdou, odsedí
si těch několik hodin a zase jdou
pryč, někdy s dobrou náladou a
někdy ne. Jste prostě jen studenti,
nikdo si vás nevšímá a vy si zase
nevšímáte jich.

Velice se omlouvám za možné podobnosti, žiju s vámi den co den, něco
to ve mně zanechat muselo. A jestli vás má slova urazila, nezoufejte a
věřte, že je mi to jedno.
Jistě chápete, že z důvodu dalšího klidného studia neuvedu své jméno,
Tak tedy jen, příjemné hledání svého já.

Anonymní autor/ka
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„Máme oči k vidění, mám však dojem, že se kolem
sebe málo díváme.“
Jako všichni živočichové i my lidé máme oči. Díky nim poznáváme svět a
vnímáme věci kolem sebe. Ale jste si opravdu jistí, že je vždy využíváme
správně? Kdybyste se někoho zeptali, jestli vidí dobře, odpověděl by
většinou ano, protože nepotřebuje brýle. Pro vadu zraku někdy opravdu
dioptrické brýle potřebujeme. Nebyly by ale někdy zapotřebí i „brýle
odvahy a soucitu“?
Jednou mi maminka vyprávěla pohádku o zlé královně, která mnoha
poddaným dělala velmi špatné věci. Všichni v okolí o těchto potížích
věděli, ale nic s tím nedělali. Jednoho dne do království přišel statečný
Honza a vyjádřil svůj názor. Až poté ostatní našli odvahu a postavili se za
slabší. Proč však tyto potíže dříve nechtěli vidět?
Bohužel toto se neděje pouze v pohádkách, ale i v reálném životě. Podle
mého názoru v dnešní době problémy stále přibývají. Často je vidíme, ale
raději je přehlížíme nebo je rovnou nechceme vidět. Je to pro nás totiž
snazší. Nedokážeme na ně upozornit, jelikož předpokládáme, že naše
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názory nikoho nezajímají a že nás stejně nikdo neposlouchá. Pro většinu
lidí platí, že když se určitý problém netýká jich samotných, předstírají, jako
kdyby se nic nedělo.
Proč se člověk stal takto lhostejným ke druhým? Myslím si, že se z našeho
světa pomalu vytrácí starost, empatie, soucit a porozumění. Bezdomovce
hned odsoudíme podle vzhledu, aniž bychom znali okolnosti, které ho
dohnaly do této situace. Podvědomě se bojíme občanů jiné barvy pleti nebo
odlišného vyznání. Pamatujte si ale, že to mnohdy jsou lidé vzdělaní, slušní
a zásadoví. Proč je hned takto nemůžeme vidět?
Buďme tedy vděční za oči jako orgán zraku, snažme se je však využívat
víc než jen na pozorování okolí. Vnímejme jimi i nálady, názory lidí,
problémy a situace současného života. Když bude vaše kamarádka plakat,
běžte za ní a rozveselte ji. Pokud uvidíte, že se děje něco špatného, pokuste
se s tím něco udělat. K tomu stačí jen jedna důležitá věc. Pořádně otevřít
oči!
Anonymní autor/ka
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PERLYČKY
4.A
Sepsala Claris
Studentka (překlad článku z angličtiny): „Tam můžete vidět jednu evropskou
dům od těch settlerů.“
Student (prezentuje film Terminátor): „Má zabít Sáru Connorovou, která má
být otcem Johna Connora.“
p. p. Hrušková: „Ženy se dožívají vyššího věku, protože jsou lepší. No nechci
to tak říct, ale je to tak.“
Student: „Já bych řekl, že ženy jsou zlejší, a proto muži chtějí umřít dřív.“
p.p. Hrušková: „ Já bych spíše řekla, že jste srabi.“
Studentka: „Umřete si, kdy chcete.“
Studentka: „ Je bezstarostný a takový, že se stará o své přátele.“
„Je tam příprava na start, kolem které se dělá různé hafo.“
p. p. Štachová: „Co by se stalo, kdyby se zvýšila teplota?“
Student: „Voda se ohřeje.“
p. p. Štachová: „No to je jasné. Ale co se stane s vodíkovými můstky?“
Student: „Začnou bublat.“
p. p. Bartoňková (supluje němčinu): Kdybyste cokoliv potřebovali, tak se
ptejte někoho jiného než mě.“
Studentka: „Atentát provedli roku devatenáct set čtyřicet padesát.“
Studentka (má za úkol určit dle popisu o jakou historickou osobnost se
jedná): „Jan Oteplal.“

DUEL
Tentokrát jsme si pro Duel mezi studentem a profesorem vybrali paní
profesorku Gajdečkovou a Pepu Richtára ze septimy A. Otázky byly
následující:
1) Čí portrét je na tisícikorunové bankovce?
2) Jakou barvu mají pomněnky?
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3) Jak se jmenuje nejstarší česká kronika?
4) Čím Rumcajs nabíjel pistoli?
5) Zpěvák Michal Malátný (Novotný) je členem, kytaristou, které
hudební skupiny?
6) Kolikátá epizoda „Star Wars“ má podtitul Impérium vrací úder?
7) Kolik dílů má Troškova série komedií z jihočeské vesnice
Hoštice „Slunce, seno…“?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

p. p. Gajdečková
Palacký
Modrou
Dalimilova
Žaludy
Chinaski
To netuším, tipuji 6.
4

Josef Richtar
František Palacký
Modrou
Kosmova
Kaštany
Olympic
5.
3

Na bankovkách se kromě Karla IV., Jana Amose Komenského,
Boženy Němcové, Emy Destinnové a Tomáše Garrigua Masaryka
objevuje František Palacký, a to na právě zmíněných tisícikorunách.
Květy pomněnky (celým jménem pomněnka lesní) jsou světle modré a
nejstarší česká kronika pojednávající o českých dějinách je kronika
Kosmova. Loupežník Rumcajs ve stejnojmenné pohádce nabíjel svou
zbraň žaludy a zpěvák Michal Malátný (Novotný) je frontmanem
kapely Chinaski. Epizoda Star Wars s názvem Impérium vrací úder
byla natočena jako 5. v pořadí. Odpověď na poslední otázku je trochu
zavádějící, protože filmy jsou sice natočeny 3 (Slunce, seno a pár
facek; Slunce, seno, erotika; Slunce, seno, jahody), v roce 2006 byl ale
ještě postříhán dokumentární film Slunce, seno, vesnice. Uznáváme
tedy obě odpovědi.
V dnešním Duelu tedy vyhrává ... nikdo. Skóre bylo 5:5 a proto vítěz
není určen. Děkujeme ale oběma soutěžícím za účast.
Cubík
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Průvodcem čísla byly studentky
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(www.gvoz.cz/oktavian.html)
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