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ÚVOD
Vážení studenti, milí profesoři,
v rukou právě držíte poslední číslo školního časopisu v tomto
školním roce.
Ve vedení školního časopisu jsem právě jeden rok. Za tu dobu jsem
se snažil časopis spolu s redaktory vylepšovat jak obsahově, tak
graficky. Školní časopis začal opět vycházet každý měsíc, má
většinou více stránek a podařilo se nám zajistit finance na barevný
přebal.
I přesto je školní časopis převážně kritizován. Náš časopis
samozřejmě nemá nejlepší články, nevypadá ani nijak dobře
graficky. I tak je to ale to maximum, co lidé, kteří se o Oktavián
starají, jsou ochotni a schopni do toho dát. Každý měsíc si redaktoři
musí vymyslet téma svých článků, najít si čas na napsání a ještě to
vše stihnout do uzávěrky. Za těmi 5 papíry spojenými koníkem,
které jednou za měsíc dostanete do ruky, které si občas prolistujete a
řeknete si „Zase to stojí za nic“, se skrývá velké množství práce.
Tuto práci nikdo z vás neuvidí a hlavně většina z vás ani neocení.
Když už se někdo k Oktaviánu vyjádří, řekne, co se mu nelíbilo a
jak to vůbec můžeme vydávat. Neřekne ale, co se mu výjimečně
líbí. Samozřejmě se zde nachází pár lidí, hlavně z řad učitelů, kteří
dokážou snahu ostatních ocenit. Těmto lidem opravdu děkuji.
Za tento rok jsem získal plno zkušeností, které se mi určitě budou
do budoucna hodit a za něž jsem velice rád. Jsou zde ale zkušenosti,
které bych radši neměl a přes které se nedokážu přenést. Po roce
svého působení ve školním časopise jako šéfredaktor tedy Oktavián
opouštím a místo přenechávám jiným. Ať se taky poučí.
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Prozatím není jasné, kdo, a zda vůbec někdo, Oktavián nadále
povede. Pokud by tedy někdo zatoužil po tomto místě, může se u
paní profesorky Kaszové informovat, zda je tato pozice ještě volná.
Doufám, že se alespoň někomu školní časopis Oktavián tento rok
líbil.
Za redakci Oktaviánu Vám přeji příjemně strávené prázdniny. A
jedna věc na závěr. NIKDY v životě si nenechejte od někoho kakat
na hlavu. Nikdy!
Vojtěch Cuberek
šéfredaktor
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AKTUALITY ZE ŠKOLY

ANGLIE

V neděli 5. 6. ráno jsme se sešli na parkovišti u školy, odkud jsme
vyrazili do Velké Británie přes Německo, Belgii a Francii. Cesta byla
dlouhá, ale dalo se to snést, neboť v autobuse byla WiFi. Když jsme
konečně dorazili do Velké Británie Eurotunelem, pak nám cesta do
Londýna trvala už jen dvě hodiny. V Londýně jsme se nejdříve vydali
k budovám parlamentu a viděli také samozřejmě z nich nejznámější
Big Ben. Ulicemi krásného Londýna jsme se dále vydali k
Buckinghamskému paláci, který je známý jako sídlo královny Alžběty
II. Poté jsme měli možnost jít buď na London Eye nebo do National
Gallery. Ve večerních hodinách jsme se autobusem přemístili do
Oxfordu, odkud si nás odváděli hostitelské rodiny. Další den jsme
strávili ve Stratfordu, kde jsme navštívili kostel, v němž byl pokřtěn a
zároveň zemřel William Shakespeare. Po této části našeho programu
jsme jeli zpět do Oxfordu, procházeli jsme tímto krásných historickým
městem kolem Oxfordské univerzity a také jsme se dostali k Christ
Church Collage, ve které se natáčel film Harry Potter. Nemalou část
dalšího dne jsme sice strávili v autobuse nebo na trajektu, ale poté
Osborne House, což je letní sídlo královny Viktorie, na jednom z
nejkrásnějších britských ostrovů Isle of Wight, stál za to. Poslední den
pobytu v Anglii jsme strávili opět v Londýně, kde jsme došli ke
Greenwichi, což je nultý podleník. Každý si vyzkoušel, jaké to je stát
jednou nohou na východní polokouli a druhou na západní. Dále jsme
navštívili National Maritime Museum a poté jsme šli k Tower of
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London. Prošli jsme se po Tower Bridge a poté jsme mohli také vidět
budovu City Hall nebo mrakodrap Gherkin. Po tomto náročném, ale
krásném a nezapomenutelném pobytu v Anglii jsme se vrátili zpět do
ČR.
Aďa Pavlíková

Jsme na ISSUU!
ISSUU je internetová stránka, na kterou můžete zdarma zveřejňovat
časopisy a noviny. Oktavián se tedy nově bude zveřejňovat i na této
stránce. Jaké to má výhody?
 ISSUU je velmi jednoduchý a přehledný.
 Můžete si zde listovat časopisem, jakoby jste ho opravdu drželi
v ruce.
 Stránka je naprosto přizpůsobena mobilním prohlížečům.
Můžete si tedy přečíst školní časopis v mobilu nebo tabletu.
 Můžeme zde vkládat štítky, jenž najdete přímo v článcích a po
kliknutí vás ihned přesměrují jako odkaz. Prozatím jsme tyto
štítky neumisťovali, ale i na tomto se pracuje.
 Školní časopis zde vychází už o den dříve.
 Najdete zde všechny stará čísla, a proto si můžete přečíst vše, co
jste nestihli nebo pokud se k vám časopis nedostal.
 A to hlavní? Celý časopis je k dispozici barevný. Můžete si tedy
pořádně užít fotky a celkové grafické provedení časopisu.
Malou nevýhodou je zobrazení stránky
v anglickém jazyce, ale myslím, že i přes to se dá
vše správně najít. Náš školní časopise najdete tedy
na stránce www.issuu.com/casopisoktavian !
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NÁZOR
Já čekám…stále čekám…a čekat už nechci a
nebudu
Během zdánlivě nekonečného „sardinkoidního“ mačkání se ve frontě na
koncert Pentatonixu jsem měla dostatek času vyfotit pár fotek,
odposlouchávat cizí rozhovory, vymyslet téma pro tento článek a
zapřemýšlet nad životními prioritami. (Frontu, v níž jsme hodinu a půl
stály, jsem přirovnávala ke kempování šílených jablíčkářů před
zahájením prodeje nejnovějšího Iphonu, zatímco mamce připomněla
řadu na banány za dob socialismu.) Uvědomila jsem si jednu
nepříjemnou skutečnost. Neustále na něco čekáme. A mezitím nám život
proklouzává mezi prsty.
Skvělým, neváhám se říci dokonce učebnicovým, příkladem toho je
konec školního roku. Čím jste strávili červen (a předchozí měsíce)? A
pomiňte uzavírání známek. Většina z vás s největší pravděpodobností
odpočítáváním dnů do začátku letních prázdnin a zoufalým
hypnotizováním hodinových ručiček. Rozhodně vás nechci kritizovat,
byl by to ode mne jasný projev pokrytectví. Vždyť se blíží zasloužený
odpočinek, celé dva měsíce klidu, míru a pokoje. Je tedy naprosto
samozřejmé, že se jich nemůžeme dočkat.
Čekání se nevyhneme. Nemůžeme mít všechno hned. Trpělivost navíc
růže přináší, znáte to. Kdo si počká, ten se dočká. Dost už frazémů, jinak
skončím jako nesnesitelná teta Kateřina z románu Saturnin. Snažím se
dostat k tomu, že naše pouť životem se neskládá jen z velkolepých a
dlouho očekávaných událostí. Každá chvíle je důležitá.
Všichni se na něco těšíme a to je naprosto v pořádku. Neměli bychom
však trávit celé dny jen plánováním budoucnosti na úkor přítomného
okamžiku. Nebojte, ty prázdniny nakonec přijdou. Se vším všudy.
Prosím, zkuste si užít i konec června. Dejte těm posledním dnům ve
školních lavicích šanci, třeba vás příjemně překvapí. Ani netušíte, jaká
skýtají dobrodružství…
Claris
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Instagram, aneb krutá realita
Upřímně, můj minulý článek měl poměrně
dost ohlasů, nezáleží mi na tom, jestli byly
pozitivní, nebo negativní, důležité je, že
byly.
Minule jsem kritizovala studenty naší školy,
prvně jsem měla v plánu něco podobného
zvládnout i u profesorů, ale nejsem si jistá,
zda by byli všichni nadšení a smířeni s
krutou realitou. Třeba se k tomuto do
budoucna vrátím, ale dnes to vezmu trošku
obecněji.
Myslím, že téměř každý z nás (hlavně
slečny) má velmi populární aplikaci
Instagram. Nebudu vysvětlovat co to je,
protože pokud nežijete pod zemí bez
internetu, jistě víte, o co se jedná.
M
r
c
h
a
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Velké procento fotek tvoří #selfie. Ano,
uznávám, některá jsou hezká. Ale mnohdy
hraný úsměv, duck face, popřípadě jiná
„úžasnost“ vymyšlena youtubery, popřípadě
„někým lepším, podle koho se musíme řídit“
nebo něco podobně příšerného… proč? To si
opravdu myslíte, že se to někomu líbí?
Mnohdy je na fotce tolik efektů a jde vidět jen
tak malé procento obličeje, že můžeme jen
hádat, kdo se na fotce opravdu nachází. (A to
už vůbec nepočítám oranžovou vrstvu na
obličeji většiny slečen.)
#páry Gratuluji, už jste spolu týden, to je
skvělé, to určitě bude #miluju#te#navzdy... ne!
Fotky, kde se líbáte? Fotky ve spodním prádle?
Fotky, které by měly zůstat jen mezi vámi?
Komu to cpete? Nikoho to nezajímá. Neříkám,
jednou za čas nějaká hezká fotka, dobře,
všichni se rádi usmějí nad tím, jak Vám to
spolu sluší, ale každý týden deset fotek vlastně
úplně o tom samém? U fotky miliarda # a slov
jak moc se milujete. Ne, tohle není vztah.
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#pařby Jsi borka, je ti 13 a už paříš každou noc,
už máš na Instagramu, Snapchatu a dalších
sociálních sítích milion fotek s alkoholem,
cigaretami a kluky, které si ráno nebudeš ani
pamatovat. Chceš si chlastat, tak si chlastej…
ale opravdu to nemusí vidět celý svět.
#břicho Už týden posiluješ a to si opravdu
myslíš, že jde něco vidět? Dobré světlo a
správný úhel udělá vánočku i velrybě.

#oblečení Hlavně boty, super že máš
conversky, náramek z Pandory, vybavení na
běhání od Nike (opravdu jsi někdy byla běhat?)
protože teďka si připadám jako úplná socka, že
ty je máš a já ne…
#jídlo Ne, opravdu nikoho nezajímá, že jsi už
potřetí v tomto týdnu zamířila do Starbucks,
byla se svým milým na sushi, popřípadě si dala
dva tisíce makronek.
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No a potom tady máme tak 0,001% celého
instagramu tvořící #hezké fotky vyfocené
kvalitním foťákem, k čemuž byl vlastně
původně Instagram stvořen. Celkem
smutné, nemyslíte?
Je pozoruhodné, jakým směrem se
Instagram ubírá, společně s mnoha dalšími
sociálními sítěmi. Mrzí mě, jestli jsem vám
zkazila iluze, že vaše fotky někoho zajímají,
ale třeba se příště alespoň zamyslíte, jestli
celý svět zajímá, že jste na oběd měli
špenát a máte už třetí conversky tento
měsíc.
Přeji hezké prázdniny a těším se na Vás zase
v září.
Mrcha
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10 tipů na to, jak se nejlépe ztrapnit
Internet je tím doslova přehlcen. Je jedno, na jaké stránce jste, všude
na vás prostě koukají samé návody na to, jak vyfotit nejlepší selfíčko,
jak být in, jak se nejlépe dělají oční linky, jak být kjůt a kůl a
blablablablabla...
Jenže.
Jelikož jsem tak trochu šílená (to jsem použila slušné slovo), napadlo
mě, že té své šílenosti tak trochu využiju... A dám vám deset těch
nejlepších rad ne na to, jak být úžasní a dokonalí a bůh ví co všechno,
ale jak se naopak parádně ztrapnit. Bohužel, spousta těch rad je
použita z vlastní zkušenosti. No co už. Takže hurá na to!
Buďte pitomí. A nemusíte být ani tak pitomí, stačí, když prostě
řeknete něco naprosto pitomého před velkým počtem lidí. A abych vás
tak trochu inspirovala, přidávám sem jednu vlastní, extrémně trapnou
historku. A pokud se mi chcete smát, věřte, že nemusíte, mí drazí
spolužáci už to udělali za vás. A předem vás také upozorňuji, že je ta
historka tak trapná, že se po jejím přečtení možná budete stydět být se
mnou na jedné planetě. Dokonce jsem ji sem chtěla dát jako anonym,
ale jelikož stejně všichni ví, že to občas nemám v hlavě úplně
srovnané, kašlu na to. Nyní vám tedy přeji příjemnou zábavu.
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Hodiny výtvarné výchovy má spousta studentů ráda nejen proto, že
nemusí namáhat hlavu nad těžkými příklady z matematiky, ale také
proto, že si při ní můžete uvolněně popovídat se spolužáky či
s učitelem. Se mnou to není jinak. A tak se stalo, že si jednoho dne
spolužačky povídaly o Boltovi. Víte, nijak se netajím tím, že sport jde
ABSOLUTNĚ mimo mě. A ani s tím, že naprosto MILUJU jakékoliv
animáky či pohádky. A tak si tedy spolužačky povídaly o Boltovi a
první, co mě napadlo, když jsem to jméno zaslechla, rozhodně nebyl
sprinter Usain Bolt. Ne. Já jsem si vzpomněla na animák. A tak jsem
se na ně otočila a aniž bych přemýšlela nad svými pitomými slovy,
zeptala jsem se: „Myslíte toho psa?“
Zažijte nějakou skvělou věc a pak o ní vykládejte tak často, až to
začne být trapné.
Zakopněte o cokoliv, co se vám postaví do cesty (i když nejlépe o své
vlastní boty), a natáhněte se jak širocí, tak dlouzí na chodník. (Pro
větší efekt využijte zimy a uklouzněte na námraze, pokud teda ještě
někdy nějaká bude).
Kontrolujte, kdy má vaše nejlepší kamarádka/váš nejlepší kamarád
narozeniny výhradně na facebooku, tím spíš, pokud je tam špatné
datum. A pak si dejte spoustu práce s tím, abyste mu/jí vyzdobili
skříňku, koupili dárek, sehnali dostatečný počet balonků a pořádně
ho/ji překvapili, abyste pak mohli zjistit, že vlastně žádné narozeniny
nemá. (Bohužel další historka z mé vlastní zkušenosti).
Malujte se, co nejvíc to jde, nehledě na to, že to absolutně neumíte.
Flekatý obličej je přece in. Navrch k tomu přidejte extra vysoké
podpatky, na kterých se ovšem musíte klátit jako postřelená koza, a
předstírejte, že si vykračujete jako modelka na molu. Obzvláště
vynalézavé typy si mohou třeba udělat oční linky až k uším nebo se
namalovat přesně tak, jak to dělá Marfuša. (Pokud jsi kluk, nezoufej.
Jestli to zkusíš, můžu ti zaručit, že trapnost té situace bude mít tak
desetkrát větší efekt :))
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Předstírejte, že víte úplně všechno na světě, a velice zarputile o tom
přesvědčujte ostatní, jenom abyste pak mohli zjistit, že se celou dobu
pletete.
V hodině výtvarné výchovy usněte a nechte svůj obličej spadnout do
své čerstvé malby. Po zbytek dne pak choďte s barevným obličejem
po škole, aniž byste to věděli (to se mi
ještě nestalo, ale přijde mi to zajímavé,
nemyslíte? A vzhledem k tomu, jaká
spousta studentů ráda spí v hodinách...)
Pohádejte se s učitelem. Netuším, jak to ti
učitelé dělají, ale mohu vám slíbit, že vás
ztrapní za jakékoliv situace a za
jakýchkoli podmínek.
Říkejte absolutně nesmyslné a hloupé
vtipy a jako jediní se jim pak začněte
smát.
Rozbrečte se kvůli každé blbosti.
V hodině, na obědě, doma, na výletě,
během tělocviku... protože míč, který
proletí pět metrů od vás, vás může zabít
nebo vám přinejlepším způsobit trvalou
psychickou újmu.
Snad jste si tedy článek užili, nebo nejlépe
si z něj odnesli něco do života, jelikož
jsem se samotným životem bohatě
isnpirovala. A pokud jste ještě neviděli
Bolta (teď už opravdu myslím toho psa),
určitě se koukněte. Superhrdinů je totiž hodně, ale takový superpes, to
už je opravdu něco.
Zatím se mějte a užívejte si všech těch trapasů, co se vám stávají.
Nerada bych v tom totiž byla sama.
Lana
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TheComedyofErrors
TheComedyofErrors (Komedie omylů) je
jedno ze Shakespearových prvních děl.
Tato komedie (fraška) popisuje příběh
odloučených dvojčat, která se po
mnohých letech za kuriózních okolností
znovu shledají.
Inscenace této hry se ujali studenti
gymnázia Hladnov, kteří navštěvují
HladnovEnglish Drama Club.
Očekávala jsem, že z tohoto vystoupení
si neodnesu nijak hluboké dojmy, přeci
jen nejde o žádné profesionální
představení. Avšak to jsem se velmi
spletla. Jistě herecké výkony byly proti
skutečným hercům slabší, ale i tak byli
všichni vystupující velmi šikovní a
odvážní, že neměli strach vystoupit před
tolika lidmi.

Představení jsem si užila, bylo to vtipné a
originální. Nejvíce se mi líbila
představitelka Adriany (žárlivá manželka
jednoho z dvojčat, Antifola Efeského),
kterou ztvárnila Stáňa Babišová. Také
Albert Poláček v roli zlatníka se svým
skvostným přízvukem rozesmál
nejednoho diváka. Nicméně skvělí byli
opravdu všichni. Myslím, že podali
vynikající výkon, a věřím, že jejich další
vystoupení budou mít úspěch.
Všem milovníkům kultury doporučuji,
aby si někdy zašli na vystoupení
HladnovEnglish Drama Club a měli
možnost uznat, že i neprofesionální
herci, prakticky bez kulis a jiných
vymožeností, byli schopni rozzářit
ostravský Cooltour.
GG

.
G
G
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FJFI
Chcete na vlastní kůži zažít, co je to počítačový virus? A co takhle
zahrát si Osadníky a nesedět u toho na zadku? Myslíte, že
opravdu nelze dělit nulou? A proč byste neměli věřit kalkulačce?
Dobrodružství a poznání, tak lze ve dvou slovech shrnout
jaderňácký letní tábor TCN.
TCN aneb „Tudy Cesta Nevede, ale vy ji najdete“ je tábor
organizovaný studenty Jaderky (FJFI ČVUT) pro středoškoláky se
zájmem o přírodní vědy a techniku, zejména pak o matematiku a
fyziku. Částečně jde o klasický letní tábor a částečně o matematickofyzikální soustředění – kromě letních radovánek a nejrůznějších her
jsou na programu také přednášky odborníků i studentů a exkurze na
zajímavá pracoviště. Hlavním účelem tábora je zábavnou formou
studentům přiblížit vysokoškolský přístup ke studiu a ukázat jim, že
samotná věda a technika nejsou pouze šedivé teorie!
Odborný program sestává z přednášek vyučujících z Jaderky a
pracovníků vědeckých ústavů či firem (letos se můžeme těšit mj. na
profesora Kulhánka!) a také z povídání nás a vás – studentů. My vám
nabídneme tradiční večerní kurz matematiky (málokdy přednášený
večer ), který nabízí vhled do vysokoškolského počítání, či povídání
o našich výzkumech. Vy si naopak můžete pod vedením některého
z organizátorů připravit vlastní projekt/experiment a na TCNku si
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v rámci studentské konference vyzkoušet umění prezentace a
obhajoby své práce.
Ale Homo nuclearis je tvor kreativní
a hravý, TCN rozhodně není jen o
sezení v lavici! Více než polovinu
programu tvoří akční hry, noční
bojovky a napínavé soutěže.
Provazové bludiště, golf po česku,
koupání v potoce, pozorování hvězd
při nocování pod širákem, výlety do
přírody i amatérské divadlo – to je
jen malý výčet toho, co s námi můžete zažít. Kytary k táborákovému
zpěvu jsou vítány!
Nejdůležitější je, že tábor organizujeme my, studenti – kromě toho, že
večerka ve 22:00 nehrozí, je to příležitost popovídat si o radostech a
strastech vysokoškoláka tak trochu z jiné perspektivy, než na Dni
otevřených dveří, a chystáte-li se studovat u nás na FJFI, je to skvělá
příležitost poznat své budoucí kamarády a spolužáky a okusit
kouzelnou atmosféru naší fakulty.
Tak co, už víte, kudy vede cesta? Těšíme se na vás!
Ondřej Kořistka
Odkaz na web: https://tcn.fjfi.cvut.cz/
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PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
Tohle je poslední číslo časopisu v tomhle roce a tudíž poslední díl
příběhu. Postupem času se z příběhu pro mnoho studentů stala spíš
komedie. Něco vtipného, nad čím se mohli pobavit a zasmát.
Samozřejmě tohle původně nebylo
v plánu, ale vlastně jsem za to
nakonec docela ráda. Stejně už
95% lidí ví, kdo tohle píše, i když
ani tohle nebylo v plánu. O pár
řádku výše jsem psala, že je toto
poslední číslo, a tudíž nejspíš
čekáte nějaký závěr příběhu, něco,
jak to dopadlo a jak to skončilo
s Katrin a její rodinou. Asi vás
zklamu, rozhodla jsem se konec
nechat tak trochu „neuzavřený“.
Možná měla Katrin dvojče a její
stávající rodiče si ji adoptovali,
možná její matka stále žije v rodině
s někým jiným, možná jí rodiče
celý život dvojče tajili, možná se
Katrin zbláznila a možná to byla
jen náhoda. Možná zůstala
s Petrem až do smrti a žili spolu
šťastný život, se spoustou dětí a
psem, možná se rozešli, protože jim to nevyšlo, možná si našla někoho
lepšího, možná se přestěhovala a Petra už nikdy neviděla. Možná se
změnila, stala se z ní nejoblíbenější holka školy, možná zůstala
taková, jaká byla… Možná se její otec zbláznil, možná se úplně
vzpamatoval a našel si novou ženu a znovu založil rodinu, možná si
Katrin našla kamarády a žila šťastný život, možná zůstala sama,
možná dokončila školu a dělala práci, která ji baví, a možná taky ne,
je tolik možností, jak mohl příběh dopadnout, stačí si jen vybrat tu
správnou, nebo spíš možnost, která se Vám zdá nejlepší. Tak to je ode
mě asi všechno.
Katrin
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PERLYČKY
p. p. Matýsková (na studenta): „Začínám být velmi protivná a
nervózní, asi ze mě bude nějaký Angrybird.“
(hodina TV, ručkování po žebřinách)
p. p. Surma: „Představte si, že visíte na budově a závisí na tom váš
život.“
Studentka1: „To se raději zabiju.“
(načež se tomu jiná studentka začne nekontrolovatelně smát a spadne
z žebřin)
p. p. Tabášek: „Poskakuje vesele po trávě. To je příslovečné určení
místa nebo času? Nebo průvodní okolnosti.“
p. p. Tabášek: „Ohněte Babu Jagu, samozřejmě mluvnicky.“
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(Čjl, oprava testu – práce s úryvkem z knihy Rozmarné léto)
p. p. Tabášek: „Co znamená ta věta: Ujal se mistr řemene?“
Studentka1: „Šel do toho a byl v tom dobrý.“
(zkoušení z dějepisu)
p. p.: Kdy byl protektorát?
Student: „1948.“
p. p.: „Aha. No schválně, to bylo před válkou, nebo po ní?“
Student: „No, Sametová revoluce byla roku 1989, takže to bylo před
ní.“
p. p. Krchňáková: „ Nějaký dotaz?“
Studentka. „Máte ráda jablka a banány?“
p. p. Surma: „Pracuje se ve skupinkách, maximálně po dvou.“
Z prezentace: „Ztroskotal 24. března 1989 okolo 24:04…“
Studentka (zkoušená na Auckland – největší město na Novém
Zélandu): „Auckland is in Austria.“
Student: „Tento pocit je tak silný, že poté cítím pocit štěstí a radosti.“
Studentka: „I washingmachine my room.“
Prof. Kaszová: „Který řecký dramatik se ve svých dílech zaměřoval na
psychologii ženských postav?“
Třída mlčí.
Prof. Kaszová: „Jeho jméno začíná na Eu-“
Student: „Eucalyptus!“
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