1

Úvod
Tak je to konečně tady – první
číslo Oktaviánu v tomto školním
roce! Přát vám krásný start mi
přijde
poněkud
nevhodné,
vzhledem k tomu, že jsme tady už
celé dva měsíce, a proto přejděme
rovnou k věci.

sci-fi literatury, články zábavné,
hned dva příběhy na pokračování
od našich nadaných primánů a
samozřejmě
nepostradatelné
perlyčky.
Stejně jako v minulém čísle, i
tentokrát z nějakého důvodu chybí
články z rubriky Aktuality ze školy,
ale věřím, že nikoho to nějak moc
mrzet nebude.

Tentokrát na vás jako vždy čeká
spousta kulturně zaměřených
článků (včetně halloweenského
speciálu!), recenze, poněkud
kontroverzní a zábavný názor na
ještě kontroverznější téma, zbrusu
nový seriál pro všechny milovníky

Nezbývá tedy než popřát, abyste si
časopis užili a aby vám zbývajících
osm měsíců školy uteklo co
nejrychleji.
Yoli

Kultura
Dny NATO
O víkendu 15. a 16. září 2018 se na letišti Leoše Janáčka v Mošnově
uskutečnily dny NATO. Akce je každoročně hojně navštěvována turisty
nejen z České republiky, ale také z okolních států. Letos akci navštívilo
okolo 220 000 lidí, čemuž se nejde ani divit, jelikož bylo krásné počasí.
Na rozlehlé ploše letiště jsme mohli vidět spoustu letadel a vrtulníků. Ti,
kteří si vystáli řadu, se mohli i do některých vybraných podívat. Krom
letadel, jež stála na zemi, jsme mohli vidět také ukázky na obloze. Ty jsou
vždycky krásné a upřímně obdivuji všechny piloty, již s letadly umí
takové kousky, jaké můžeme každoročně na dnech NATO zhlédnout.
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Avšak ani ukázky nebyly pouze v oblacích. Oba dva dny byl pestrý
program i na zemi. Mohli jsme vidět policejní pejsky nebo secvičené
scény, které nám měly přiblížit, jak by se doopravdy postupovalo, kdyby
se něco stalo. Na každém kroku jsme potkávali různé stánky. Myslím, že
každý by našel nějaký, který se mu zamlouvá. Krom spousty stánků
s jídlem jsme potkávali i ty, ve kterých jsme se mohli něco dozvědět.
Myslím, že spoustě lidí, kteří nelétají letadlem často, by se líbil stánek
letiště, ve kterém bylo ukázáno, jak probíhá kontrola před vstupem do
letadla. Minimálně mně by se před mými prvními lety, kdy jsem se létání
bála a celý proces od odbavení zavazadel až po přílet do dané destinace
považovala jako něco extra zvláštního a úžasného, určitě líbil. Mě nejvíce
zaujal stánek policie ČR. Na akci byla vystavena spousta policejních,
hasičských, vojenských a záchranářských vozů, které jsme si mohli
prohlédnout. Jelikož letos slavila Česká republika 100. výročí od vzniku
Československa, byl program dnů NATO lehce zaměřen i na tuto událost.
Pokud jste na dnech NATO byli, doufám, že se vám na nich líbilo, a pokud
ne, tak doufám, že vás tenhle článek alespoň trochu nakopnul k tomu,
abyste nad tím příští rok alespoň zauvažovali.
Natt

Zážitky z jeskyní
Ahoj, jsem rád, že se s vámi po prázdninách opět setkávám
prostřednictvím svých článků. Doufám, že jste se na tuto rubriku těšili,
protože pro vás mám spoustu nových tipů, kam vyrazit na výlety. Teple
se oblečte a připravte čelovky, protože v prvním díle vyrazíme do jeskyní
Moravského krasu.
Dostat se do jeskyní odteď nemusíte jen s ukecaným průvodcem, který
většinu z vás beztak nudí k smrti (prohlídky jeskyní na konci stejně
doporučím ). Nově totiž můžete vyzkoušet, jaké to je být speleologem,
a doslova se proplazit v kombinéze a helmě s čelovkou malou
neudržovanou jeskyní zvanou Bertalanka. Samozřejmě vás doprovází
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zkušený průvodce. V jeskyni na vás čeká spousta zajímavých překvapení
a já měl dokonce ještě jedno speciální – poprvé v životě jsem stál v těsné
blízkosti živého netopýra. Během postupu se také seznámíte s
podmínkami, v jakých jeskyňáři žijí i několik dní. Návštěvu doporučuji
spojit s komentovanou prohlídkou některé z jeskyní a samozřejmě
známé propasti podle pověsti zvané Macocha. A abyste domů nejeli
s prázdnou, můžete se zastavit v obchodě se suvenýry a koupit si na
památku kousek krápníku nebo nějaký jiný suvenýr.
Musím říct, že plazit
se jeskyní je opravdu
nezapomenutelný
zážitek a užil jsem si
to. Pokud byste byli
nadšení stejně jako
já, jsou na výběr
ještě dvě další
jeskyně. Ty už ale
zase mají náročnější
trasu. Samozřejmě
doporučuji procházku po okolí a prohlédnutí pozoruhodných skalních
útvarů. Ale pokud byste byli opravdu těžce vyčerpáni, můžete využít
lanovky, která vás dopraví na vrchol propasti těsně před restauraci, kde
si můžete dát oběd.
Matěj

Inktober
Určitě víte, že v říjnu probíhá Oktoberfest. Inktober se nepodobá
Oktoberfestu, ale koná se v říjnu.
Jedná se o 31denní výzvu, ve které jde o to, že kreslíte. Každý den musíte
nakreslit nějaký obrázek fixem, tuší nebo inkoustem. Vždy si můžete
udělat náčrt tužkou, ale ve výsledku nesmí být tužka vidět! Inktober
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začíná 1. října a končí 31. října. Důležitým pravidlem je, že musíte svůj
výtvor sdílet na internetu s hashtagem inktober a inktober20… (jelikož už
je po Inktoberu, nemůžu tam doplnit přesný rok, ale doplní se tam rok
konání). No a to je vše! Já jsem se zapojit chtěla, ale po třech dnech jsem
nestíhala, takže jsem to musela vzdát. A ano, vím, že je to dost
neaktuální téma, jelikož je Inktober u konce, ale rozhodla jsem se o
Inktoberu zmínit, aby se pár z vás příští rok spolu se mnou mohlo zapojit.
Elí

Socha Věry Špinarové, aneb Když se to prostě
nepovede
Nemohlo vám to uniknout – v Husově sadu byla vystavena nová socha
zpěvačky Věry Špinarové. Nesetkala se ovšem s velkým nadšením.
Prvním velkým „ale“ je fakt, že sochař David Moješčík (který vytvořil také
sochu Leoše Janáčka na Jiráskově náměstí nebo sochu Karla Kryla před
Českým rozhlasem) dostal tuto zakázku bez výběrového řízení a její
provedení ani nezkonzultoval s rodinou zesnulé zpěvačky. Co však
Ostravany rozhořčilo asi úplně nejvíc, je však socha samotná.
Tento „umělecký“ výtvor se totiž opravdu nepovedl. Zdálky vypadá
příšerně a zblízka ještě mnohem hůř. Syn Špinarové, Adam Pavlík,
dokonce požaduje jeho odstranění a nahrazení jinou sochou. No,
posuďte sami… Popřípadě můžete také podepsat internetovou petici,
pod kterou své jméno už v den, kdy bylo dílo odhaleno, stihlo přihodit
přes 700 lidí.
Pokud jste tedy tento „paskvil“ ještě neviděli, neváhejte okamžitě
zabrousit na internetu nebo se při nejbližší příležitosti projít centrem
města. Ta podívaná vážně stojí za to, akorát nejspíš ne tak, jak si pan
sochař představoval.
Yoli
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VÝLETNÍK - HALLOWEENSKÝ SPECIÁL

Myslíš si, že Tě nic nemůže vystrašit? Nejsi žádný strašpytel a zámek
hrůzy na pouti je pro Tebe pohoda? Říkáš si, že strašidla jsou jen
v pohádkách? Tak zkus, stejně jako já, navštívit jedno z nejtajemnějších
míst České republiky. A kdy jindy, když ne teď – v období oslav duší,
duchů a všech nevysvětlitelných jevů.
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Když jsem přijel s rodiči na hrad Svojanov, nevěděl jsem, že jsem zavítal
na nejstrašidelnější hrad v České republice. Zdálky i zblízka vypadal
honosně, ale mírumilovně. Jenomže, co není vidět zpoza ohromných
hradeb, to je vidět uvnitř hradu, obzvláště při jeho podrobném
prozkoumávání.
Celý hrad je opředen takovým množstvím hrůzostrašných pověstí, že se
tu prakticky nenachází místo, kde by někdo nebyl zavražděn, nebo jiným
způsobem usmrcen. Při rekonstrukci hradu bylo v jeho silných zdech
nalezeno velké množství lidských koster a každá z nich má svůj strašný
příběh.
Abyste byli v obraze, hrad Svojanov je jeden z nejstarších královských hradů v ČR
a byl založen Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. Leží v Pardubickém kraji a
váže se k němu spousta hororových pověstí, ze kterých vám jistě budou hrůzou
stát vlasy na hlavě a pokud ne, musíte tam jet a přesvědčit se na vlastí kůži.

Až ze středověku, díky tehdejší pověře, že ze silných mladých mužů
dostane hrad sílu a nedobytnost, se ve zdi spíže jedné ze zdejších
kuchyní našla kostra neobyčejně vysokého mladého muže… Síla, co si
naši předkové dávali do spíže …Hradní pánové však asi brzo zjistili, že
mladých silných mužů je na zazdívání škoda, že je lepší je využít na práci,
a dostali další šílený nápad – zazdívat v hradbách malé děti.
Ale abyste si nemysleli. Šlechta a pánové také nebyli ušetřeni. Řešili si
tak totiž i rodinné spory a nejednou byla manželka pána hradu zazděna
za svou nevěru, nebo neposlušnost. Stejně tak i děti. Příběh malé
hraběcí dcery, na kterou se v prostorách matčiných komnat zřítila zeď, je
dodnes znám. Důkazem jsou zkrvavené otisky dětských ručiček, které se
objevují v komnatě. Aby na hradě alespoň někdo zůstal, (včetně
návštěvníků) rozhodl se kastelán postavit před ono místo velkou skříň. A
tak je to na hradě se vším.
Každý pokoj je něčím zvláštní – nevysvětlitelná záhada na každém rohu.
Jistě si můžeme říkat, že ty oči na obraze staré ženy, které prý kdysi byly
namalovány jako otevřené a před pěti lety se zavřely, jsou jen prací
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zručného malíře, nebo grafika. Ale co když ne? Co když na tom všem
něco bude? Pan kastelán i průvodci na těchto skutečnostech trvají.
Rozhodně je Svojanov místem, kde se příběhy plné tajemství a hrůzy
vykládají ve svitu loučí, a věřte mi, že v mučírně i největší skeptik
zapochybuje.
Abych Vám přiblížil alespoň trochu z příběhů, které se nad hradem
vznášejí, vybral jsem dva krátké:
TROCHA HISTORIE:
Hrad Svojanov je nazýván také vilou českých královen. Je to kvůli tomu, že zde,
po smrti Přemysla Otakara II., přebývala jeho žena Kunhuta. Jenže ta se po čase
zamilovala do Záviše a mimo tehdejší pravidla a zvyky (královny měly po smrti
svých manželů jen truchlit a žít v osamělosti) s ním počala dítě a prosadila si
jeho akceptování tehdejší šlechtou. Neskutečně rebelský čin v té době. A možná
už i tato skutečnost dala hradu do vínku určitou výjimečnost. Historicky dalším
mezníkem bylo ustanovení Karla IV., že hrad Svojanov bude patřit do skupiny 11
hradů, které nikdy nesmí být zastaveny, nebo prodány. (Bohužel, již jeho syn
nařízení nerespektoval a hned za Zikmunda byl zastaven pánům z Boskovic).
Hrad prošel za svojí existence řadou přestaveb. Byl několikrát dobýván a
poničen, ale nikdy nebyl dobyt. (Asi všichni ti nevinní lidé zazdění v hradbách jej
ochraňovali).
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O vypálení Skalského dvora
Na počátku třicetileté války, v letech 1620 a 1621, přepadla Svojanov
tlupa polských jezdců. Nájemce Skalského dvora Martin Doležal poslal
celou svou rodinu, aby se ukryla na hradě. Sám pak se svým desetiletým
synkem hnal dobytek do úkrytu v Olšinách. Nepřátelé však hospodářovu
rodinu zastihli v místech, kde dnes
stojí Boží muka a všechny pobili.
Statkář na tom místě nechal
postavit kamenný podstavec a
dřevěný kříž, které dnes nahradila
kamenná Boží muka. Sedlák však
neunesl smrt své rodiny a v lese
nedaleko kapličky se oběsil. Zbyl jen
jeho syn, o jehož osudu není nic
známo, jen se občas z lesa ozývá
dětský pláč.
Kaplička stojí na původním místě
dodnes. Je schovaná na okraji cesty
mezi hustými keři a stromy. Pláč jsem
tam neslyšel, jen zpěv ptáků, ale bylo to
velmi smutné a pochmurné místo.

O zazděné paní Kateřině
Hertvík Žehušický z Nestajova se stal majitelem Svojanova a přilehlého
panství roku 1557. Byl velmi zlý a krutý. Jeho žena Kateřina
Rabenhauptová z Lichtenburka byla velice zbožná. Než si vzala Hertvíka,
scházela se s kovářem z hradu a v tajných schůzkách pokračovala i po
svatbě. Místem schůzky milenců se stalo především rozcestí blízko hradu
ve směru na Rohoznou. Za nějaký čas došlo k prozrazení a Hertvík zajal
oba milence. Kovář skončil hodně nešťastně – nejprve mu byly useknuty
obě ruce a následně byl probodnut. Tento čin připomínal po dlouhou
dobu kříž ze dřeva. Ani manželka Kateřina nebyla ušetřena odplaty za
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nevěru a byla zaživa zazděna do hradeb hradu. V roce 1805 se skutečně
našla kostra ženy na místě zazdění. (Tehdy se prorazila nová brána na
horní nádvoří).
Ještě bych mohl psát dál a dál, ale co by vám pak zbylo? Pokud by vám
však hon na strašidla připadal dlouhý, nebo snad dokonce nudný, máte
možnost projít jedinou hradní zahradou ve střední Evropě a užívat si
výhled do údolí, nebo se projít do nedalekých skal. Každý den na hradě
je něčím výjimečný. Zkuste to taky!
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Názor
Genderové šílenství už i v pohádkách…
Feministky hodily moje dětství do mixéru a
zmáčkly „NA DROBNO“.
To jsem takhle před nedávnem jen tak brouzdal po internetu. Projíždím
různé články a najednou to na mě vybafne:
Hele z dua maňásků Jů a Hele bude nově Helena, aneb tvůrci
genderově vyvažují známé pohádky a pořady pro děti.
No sakra…

Nejde jen o to, že tohle byl spolu s Králem šamanů, Panem Tau a
teleshoppingem s Horstem Fuchsem jeden z mých nejmilejších dětských
pořadů. Je TOLIK důvodů, proč je tohle špatné rozhodnutí (jsem
například moc zvědav, jak dětem tvůrci vysvětlí, že postava ze dne na
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den změnila pohlaví. Že by je už začali učit o transsexualitě?) a ani
nemusíte tyhle postavičky znát, aby vám to došlo. Ale ten hlavní, který
mě vytáčí víc než ostatní dohromady je tzv. femini parazitizmus. Zkrátka:
Militantní feministky vezmou nějaké dílo a upraví jej, aby propagovalo
jejich agendu (Žena je všude, žena nepotřebuje chlapa a hlavně, žena je
SILNÁ. Vždycky: Pracuje a je SILNÁ, vychovává děti a je SILNÁ, pudruje si
nos a je…chápete, kam tím mířím?). A vůbec jim nezáleží na tom, že to
dílo původně žádnou genderovou zprávu přenášet nemělo a podle toho
to tak také většinou vypadá (naposledy se to stalo u Krotitelů duchů
2016 a kritici už byli jen krůček od vytvoření mínusové stupnice
hodnocení). To je nejspíš důvod, proč feministky málokdy tvoří vlastní
díla.
Jeden kulturou zabývající se youtuber, kterého často sleduji, Dishonored
Wolf, tvrdí, že za to můžou priority těchto lidí. Víc než dobrý příběh
zajímá takovou SJW (zkratka z anglického Social Justice Warrior,
v češtině jim říkáme sluníčkáři) to, aby její hrdinka byla SILNÁ, teprve až
pak přijdou na řadu takové ty podružnosti jako smysluplný děj,
prokreslené charaktery a dobrá stylistika, pokud se bavíme o knize
(existují samozřejmě výjimky, ale většinou pokud má kupříkladu autorka
sci-fi románu na blogu – všechny mají blog – jako první věc napsáno, že
je feministka, prchejte, nebo čtěte na vlastní nebezpečí).
Abyste mě nepochopili špatně… ne, nejsem proti ženským právům,
sexuální svobodě, ani něčemu takovému. Zkrátka podle mě znamená
„rovnost pohlaví“ prostě to, že žena může dělat to samé co muž. Chce se
stát boxerem, nebo fotbalistou? Co jí brání? V této rovině feminismus
podporuji, zrovnoprávnění, ne absolutní estrogenová dominance.
A ono to jde dělat i takhle (čili správně), např. autor fantasy Terry
Pratchett byl obdivován (mimo jiné) pro své výborně a vtipně napsané
ženské postavy. Čarodějka Bábi Zlopočasná z jeho díla si sice myslí, „že
emancipace, to jsou ženské stesky, o kterých by se nemělo mluvit před
muži“ ale postavit se jí do cesty je jako pokoušet se rukou zastavit vlnu
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Tsunami – sice to udělat můžete, ale málokdo je tak pitomý, aby to zkusil
(pár profesorek z naší školy a většina mých třídních spolužaček mi ji
v mnohém připomíná).
Takže si to shrňme: Holky, buďte přiměřeně hrdé na své vaječníky, kluci,
nemyslete si, že jste lepší, jinak si vás některá z nich najde a udělá vám
bububu! A feministky, vy přestaňte rvát SILNÉ ženy tam, kde nemají co
dělat, a radši jim vytvořte vlastní, zajímavé příběhy (jen nezapomeňte, že
příběh má vždycky přednost před propagandou).
A na závěr jenom takový vtipný faktík: I tvůrci Studia kamarád (toho
pořadu, v kterém vystupují Jů a Hele-na), tohle kdysi uměli, když vytvořili
k postavě Mufa i Mufinu (to, že byla tak generická a zapomenutelná, že
jsem si na její jméno musel vzpomínat dva týdny a stejně jsem váhal
mezi variantami „Mufice“, „Mufka“, a „Mufiča“, ponechme stranou, o
tom možná jindy).
Poznámka: Tahle zpráva byla později označena za hoax (přesněji pouhý
fejeton), ale to na poselství tohoto článku nic nemění. Krotitelé duchů
2016 pořád existují.
Petr

Recenze: Venom – SPOILER ALERT
Stručně a jasně - Nový pokus studia Sony vydělat na slavném
Spidermanovi (zde spíše na jeho padouchovi), kterého ve spolupráci
s velice úspěšným Marvelem několikrát zfilmoval, než samotnou práci
přenechal Marvelu a my jsme byli schopni vidět Toma Hollanda v roli
Spidermana (Teda až do jeho „smrti“ v Avengers: Infinity war). Jenže jak
chcete udělat film o jednom z nejslavnějších Spideyho záporáků bez
Spideyho samotného? Tuhle otázku si pokládali nejen filmoví kritici, ale i
komiksoví fanoušci a my si nyní rozebereme, jak to dopadlo.
Díky nepřítomnosti Spidermana byli všichni skeptičtí, jak daný film
dopadne, ale najednou na nás vyskočil samotný trailer a vypadalo to
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doopravdy dobře. Fanoušci si začínali držet palce, že po nepovedeném
Amazing Spidermanovi konečně dostaneme dobrý film od studia
Sony…Když tu najednou došlo k vydání a film byl považován kritiky za
jednu z nejhorších komiksovek všech dob (přirovnáván ke Cat-Woman …
a ten film prostě nechcete vidět). Ale jak hodnotí film ostatní jako my?
Jednoduše dopadl SKVĚLE.
Jenom abych trochu nastínil děj. Venom je „emzák“ z cizí planety,
kterého doveze na Zemi spolu s 4 dalšími emzáky - symbionty skupina
vědců/kosmonautů tzv. Life Foundation v čele s Carltonem Drakem (Riz
Ahmed). Ti si stojí za tím, že klíčem k přežití lidstva je spojení symbionta
s člověkem. A hele, máme tu problém! Symbionti jsou vybíravé mršky,
které si hostitelé vybírají sami, a ti, co se jim nelíbí, jsou jednoduše zabiti.
Nakonec si jeden z nich - Venom najde svého skvělého hostitele Eddieho
Brocka (Tom Hardy) a chystá se dobýt planetu se svými symbiontskými
bratry, protože Life Foundation jsou nakonec sami vystavení nebezpečí
od vůdce symbiontů - Riota.
V tomto bodě se dostáváme do úzkých. Jeden z „-„ tohohle filmu je cíl
Venoma. Ze začátku si zabíjí, koho chce, a neposlouchá Eddieho a
nakonec se chová jako jeho bráška, se kterým zažívá super
dobrodružství. Tento fakt byl naštěstí zachráněn skvělými dialogy, které
prostě tento film neskutečně oživují a posunují problém mimo scénu.
Další věc, která se mi a dalším lidem nelíbila, bylo to, že děj prostě občas
absolutně nedával smysl. Jako například že cesta z Asie do Ameriky trvá
neuvěřitelných 6 měsíců, ale co už.
I přes tyhle dějové chyby byl Venom velice povedený. Hudba skvělá,
postavy skvělé, humor dokonce úžasný a hlavní záporák je taky celkem
frajírek. Koneckonců Venom dopadl mnohem lépe, než říkali naši
milovaní kritici, a my jsme si film dokonale užili (kdyby za námi v kině
neseděl chlápek, který neustále žvanil, tak by to bylo ještě lepší… díky,
chlape)! Za mě si film vybojoval krásných 8/10 a doufám, že pokračování
bude ještě větší Masakr! (v anglickém překladu: Carnage! :)))
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Marek

Seriál
Velikáni české sci-fi (1/4)
Česká science fiction v knihách neskončila Karlem Čapkem. Naopak,
podle mnohých se právě nachází v novém Zlatém věku a mnohdy svou
kvalitou hravě trumfne i zahraniční profíky spisovatele (to je tak trochu
definice českého vlivu na civilizaci – s něčím vyrobeným na koleně dobýt
svět, aniž bychom si toho my nebo ten svět kdy všimli) Rád bych vám
ukázal, jak se tento žánr u nás rozvíjel a hlavně, kdo se o to zasloužil (a
taky vám samozřejmě doporučím pár dobrých knížek, protože, jak už
některým mohlo dojít, já miluju knihy, filmy a komiksy. A jediná věc,
kterou miluju ještě víc, je nudit lidi kecáním o nich. Užijte si to!).
Díl první: Stará garda – Ti, co k nám přivezli žánr vědeckofantastický
Kdo: Jaroslav Velinský (Také znám jako: Václav Rabský, Dick Clarkson,
Charlie P. Stonebridge, Agáta Bílá, Kapitán Kid)
Kdy: 1932 – 2012
Hrdinské činy: před asi 60 lety
se stal prvním českým
brakovým sci-fi spisovatelem,
položil základ magazínu
Pevnost, zpíval trampské
písničky
Chcete si přečíst: Dziwe,
psychedelická jízda, kde se
hlavní hrdina v
nevysvětlitelných časových
smyčkách setkává nejen sám se
sebou i se svou vlastní
minulostí a budoucností, ale i

15

s bájnými příšerami
Engerlingové, černohumorné
dílo, kde se vídeňská smetánka
ukryje před 1. světovou válkou
do podzemí a založí vlastní
společenství, a série Oty Finka,
třiadvacetidílná série
detektivek, kde hlavní hrdina
řeší případy v Antarktidě asi za
70 let ode dneška.
Zajímavost: Byl dokonalou
ukázkou současného
renesančního člověka – mimo jiné byl horníkem, soustružníkem,
zpěvákem, skladatelem, spisovatelem, výtvarníkem a uměleckým
pracovníkem Divadla hudby.
Kdo: Vlado Ríša
Kdy: 1949 - dodnes
Hrdinské činy: pomáhal založit
druhý ze dvou sci-fi /fantasy
magazínů u nás (Ikárie, později XB1), sestavuje povídkové antologie a
pořádá literární soutěž Daidalos
Chcete si přečíst: Hvězdní
vandráci, bláznivá sci-fi komedie, v
podstatě dobrý voják Švejk ve
vesmíru.
Zajímavost: Vystudoval jadernou
fyziku a pracoval v ústavu
jaderného výzkumu v Reži. I ve
svých 69 letech stále hraje
pravidelně basketbal.
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Kdo: Ondřej Neff (znám i jako Aston)
Kdy: 1945 - dodnes
Hrdinské činy: nově přeložil knihy Julese Vernea, sepsal desítky
populárně-naučných publikací a článků na téma fantastiky, českého
fandomu a historie a rozvoje sci-fi.
Chcete si přečíst: Tma, postapo z České republiky po totálním
energetickém kolapsu, Pán země, první díl série propojující všechny
knihy Julese Vernea do jednoho světa a Všechno je jinak, stručná historie
sci-fi, od Vernea po současnost.
Zajímavost: Má titul PhDr. z publicistiky a byl šéfredaktorem pěti
různých časopisů, deníků a webových magazínů.
Příště: Druhá generace – ti, kteří přinesli první Zlatý věk (Pecinovský,
Procházka, Kulhánek…)
Petr

Z různých barelů
Dvě zaručené rady jak přežít školní rok a
nevyletět ze školy
Myslím si, že mi všichni studenti této školy dají za pravdu, když řeknu, že
jsme instituce těžká a emočně vyčerpávající. Písemky a zkoušení sice
k životu adolescentů patří, ale co si budeme povídat, tři velké a obsáhlé
testy v jeden den spojené s nultou hodinou a přírodovědnými předměty
jsou čirá definice pekla. Přidejme k tomu jedno zatoulané zkoušení,
pětku z matiky, tragický pokus o cheesecake v jídelně…a potřeba najít si
nejbližší učiliště a odejít si spokojeně péct koláče je větší než můj průměr
z chemie. A že to je pěkně velké číslo! 
Jakožto člověk, který v této instituci tráví již pátý rok, vím, že zvládat
tohle všechno se prostě nedá. Ať si primáni myslí, co chtějí, ten radostný
běh po škole a jedničky z matiky zmizí hned, co se přesunou do sekundy.
To jsou prostě fakta.

17

Pojďme ale na negativa na chvilku zapomenout. Je čas si toto podzimní
období plné depresí trošku zpříjemnit. Dnes vám proto přináším dvě
zaručené rady na to, jak přežít školní rok a nevyletět ze školy:
1. Káva do každé hodiny
Jak jinak chcete přežívat předměty,
které jsou krutě umístěny na nulté a
odpolední vyučování?
Musím říct, že nejlepším
rozhodnutím mého života, co se
působení na škole týče, byla koupě
termosky.
Černá káva bez cukru a mléka je
rituálem, který s kamarádkou
praktikujeme nejen na všemi
milovaných nultých hodinách. Původní myšlenka toho, že si kafe uvaříme
jen někdy, zmizela hned druhý týden školy, a tak si vytváříme závislost
na kofeinu prakticky každý všední den.
Někomu se to bude možná zdát jako kravina, ale on ten kofein
v přežívání vážně pomáhá.
Všem mohu tedy vřele doporučit pití kávy/zeleného čaje v hodině i o
přestávce. Byť vám energii, kterou jste minulou noc učením biologie
ztratili, nedodá, den to bezpochyby o něco zpříjemní.
I taková pětka z matiky je s kávou v ruce hned milejší záležitostí.
V případě, že vám ani káva nepomůže, díky termosce je aspoň stále
horká. Přinejhorším se vždycky můžete opařit, a zařídit si tak o něco delší
absenci. (Tohle však silně nedoporučuji. Komu se pak chtějí dopisovat
sešity?)
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2. Nesnažte se být dokonalými studenty
Vážně. Nemá to cenu. Stejně se budete učit 8 hodin a dostanete nejlépe
za čtyři. (Třeba jako já v biologii.)
Když jsem na tuhle školu nastupovala, taky jsem měla potřebu být
nejlepší. Postupem času jsem si ale uvědomila, že jedničky odshora dolů
nejsou tím, co vám v životě zajistí štěstí.
Jedničky vám nemoc nevyléčí.
Lásku nenajdou.
Dobrou práci nezajistí.
(To by si mohli uvědomit i někteří profesoři. K čemu mi bude jednička na
papíře, když budu mít zmatek v hlavě a problémy v sobě?)
Jedničkáři většinou pracují pro trojkaře, to jsou fakta podložená
výzkumy.
Není na čase se nad školu trochu povznést a nehrotit předměty, které ve
svém budoucím povolání stejně nevyužijete? (Tímto zdravím vše, co
nepatří do humanitních věd.)
Neříkám tím, že máte flákat úplně všechno, ale myslím si, že nástupem
na vyšší stupeň gymnázia každý trošku zjistil, co vlastně chce dělat a
jakým směrem míní v životě jít. Proto říkám jedno. Nehroťte chemii,
kterou stejně nechápete. (A nepochopíte, byť nad ní těch osm hodin
sedíte a snažíte se počítat.)
Učte se takové předměty, které vás baví a rozvíjí.
Mezi námi, hlavní je prolézt. Nikdo se vás nebude ptát v budoucnu na to,
zda jste z vyvřelých hornin měli jedničku nebo trojku.
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Mládí tady není od toho, abychom ho proseděli nad knížkami. Jsme sice
na gymplu, ale to neznamená, že když učnice a učni lítají po venku, my
nemůžeme taky.
Jistěže můžeme.
Jen si po cestě asi budeme opakovat definici endoplazmatického retikula

___
Abych byla upřímná, žádný recept na to „ jak prolézt gymplem a neutéct
péct koláče na učňák“, nikde nenajdete.
Profesoři vyučující předmět, ve kterém byli na střední škole dobří, vám
sice řeknou, že lékem na všechno je učit se, ale věřte mi, že tomu tak
není.
Matikáři měli problémy s jazyky, dějepisáři nechápali vektory. A přesto
odmaturovali.
Proto na vás apeluji - nehroťte školu, svět se nezboří, když dostanete
jednu špatnou známku. Hlavní je prolézt.
Kateřina Rusnoková, která se hned po napsání článku šla učit na 3
písemky se slovy, že jde radši na učňák 

Příběhy na pokračování
Letos se nám tady sešly hned dva příběhy na pokračování od našich
skvělých primánů, takže si je rozhodně pořádně užijte! 

Nora – fena, která přežila
První kapitola - Má fena
Nora byla fena, kříženec několika nejlepších plemen. Toto plemeno bylo
vhodné na vše. Na psí dostihy, na lov, na střežení domu, na stopování,
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ale i jen jako domácí mazlíček. Ale tato plemena i dobře plavala. Byla
výborná i na tahání saní. Nora měla zelené oči a hnědobílou srst. Bílá
byla hlavně na hrudi i na špičce ocasu a bílou měla i levou zadní tlapku.
Jinak byla celá hnědá kromě některých malých černých skvrn. Měla
střední postavu. Toto plemeno bylo nejhojnější v Arizoně. Bývalo
uznávané, ale lidé přišli na to, že jejich srst je velmi teplá. Poté se jejich
počet drasticky zmenšil.
Když si Noru Adam Kratochvíl koupil u dobytkáře Michala Tatry, Nořina
matka byla jedna z posledního tisíce. Bylo to někdy na podzim. Nora byla
hodně zvědavá a čilá. Adam se s ní hodně nasmál, protože se jí vůbec
nedařilo polapit sviště, kterého chtěla chytit od té doby, co sem poprvé
přišla. Bylo to opravdu hodně legrační, protože svišť stojí nehybně i dvě
hodiny, a když už byla zhruba tak metr od něj, skočil do díry. Nora byla
hodně trpělivá a jednou už měla sviště v zubech, ale jak se Adam musel
smát, když zjistil, že Nora chytila kolík, na který se přivazují uzdy koní a
poníků.
A co Nora prožije dál, to se dozvíte v příštím čísle.
Barbora Rychtářová

Ptačí ostrov
Kapitola první: Vetřelec
„A jak ses sem dostal, člověče?“ povídá mi můj nový kamarád, čerstvý
přírůstek v naší zoo. Jsem za něj opravdu rád, vždyť papouška jsem
neviděl dobrých dvacet let. No to víte, taková malá zoologická zahrada
měla donedávna jen jednoho papouška v malé stísněné klícce, tedy mě,
Marka.
„Kámo, tak řekni,“ nenechal se odbýt můj soused.
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Tak jsem tedy spustil. Kdysi dávno jsem bydlel na malém ostrůvku
uprostřed moře. Říkali jsme mu Ptačí ostrov. Bydlel jsem tam já a můj
kmen. Nikdy mi nikdo neřekl, že jsem vůdce, ale ostatní mě poslouchali,
tedy až na Poly, papouška aru. Takhle plynuly
dny, roky a nic se neměnilo. Ale pak přišel den
„Z“, tedy den změny. V noci nás probudila
silná bouře, jakou jsem už dlouho nezažil. Vítr
cloumal stromy a obrovské vlny bouchaly o
útesy. Pak konečně přišlo ráno. Papoušek
Zibo, který měl ranní hlídku, se ale nevrátil
s dobrými zprávami. Řekl, ať letím za ním.
Zibo byl můj nejlepší kamarád. Vzal jsem
s sebou i Poly. Doletěli jsme až k útesu. Tam
jsme se Zibo, já i Poly snesli k zemi. Bouřka
nám zbourala naše zábrany proti vlnám.
„Bude potřeba je opravit,“ ohodnotil jsem situaci.
„Hej, podívejte se,“ vypískla Poly. Zahleděli jsme se se Zibem na moře.
„No a co má být?“ zeptal se Zibo.
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„Všechno je v pořádku,“ doplnil jsem.
„Ale ne! Podívejte se na druhou stranu,“ ukázala Poly křídlem. A
opravdu, v dálce něco plulo.
„Zibe, leť to oznámit ostatním, ať se ukryjí.“ Chtěl jsem tam poslat Poly,
ale vím, že by mě neposlechla. Zibo odletěl a já a Poly jsme toho
přibližujícího se tvora sledovali.
„Co myslíš, že to je?“ položila mi otázku Poly.
„Nevím, ale ať je to cokoliv, musíme být připraveni,“ odpověděl jsem.
„A teď mi řekni, jak se vlastně jmenuješ,“ zeptal jsem se toho nového
papouška, kterého, jak se zdá, můj příběh zaujal. „Už jsi tady dva dny a já
pořád neznám tvé jméno.“
„Říkají mi Čiki,“ představil se papoušek vedle mě. „Marco, těší mě,“ mrkl
jsem na něj a navrhl jsem, že se společně pustíme do jídla.
„Dnes zase máme to lahodné granátové jabko,“ okomentoval jsem to se
zkřiveným zobákem.
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„Vždyť je to to nejlevnější zrní,“ namítl Čiki.
„Já vím, ale když si představíš jídlo, které máš doopravdy rád, chutná to
líp,“ předal jsem svou zkušenost Čikimu. Ten si jednou jedinkrát zobnul a
zrní nechal, zatímco já už jsem měl půlku v žaludku.
„Neboj, brácho, zvykneš si,“ ujistil jsem ho. Ale Čiki už mě neslyšel,
protože usnul.
Kdo připlul na Ptačí ostrov? To se dozvíte v dalším díle.
Juli

Perlyčky
Kvinta
V hodině literatury
P. p. Tabášek: „Mělo to lidem dodat…“ (správná odpověď je „naději“)
Student: „Obšťastnění.“
*smích třídy*
Student: „Nebo já nevím, stimulaci?“
P. p. Tabášek: „Vy jste se zase díval na 50 odstínů šedi, že?“

Sexta A
Studentův poznatek v hodině: „Neštve feministky, že je to TEN
feminismus?“
V semináři z češtiny:
P. p. Tabášek: „Za mých mladých let byla jiná doba. Žádné anglické
nápisy na oblečení. I když já měl prý bryndák s nápisem My Darling, asi
z Tuzexu. Kdyby ne, tak bych tam asi býval měl srp a kladivo.“
Student se po půl hodině vrací z toalety. P. p. Gajdová na něj udiveně
kouká.
Student (rozpačitě): „Ehm, dobrý den?“
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P. p. Kahánková na studentku sedící o přestávce na parapetu: „******,
neseď na tom parapetu, je jenom do 200 kg.“
P. p. Dudová prochází se třídou studijní plán na tento rok: „Začneme
něčím, čemu se mnozí z vás v této době věnují...“
Studentka (bourající genderový stereotyp, že pouze chlap myslí jenom
na to jedno): „Rozmnožování?“
P. p. Dudová: „Tak u Adamusů se rozmnožují pouze na podzim, my
ostatní to, milá slečno, zvládáme i během roku, tak nevím, jak budete se
svým budoucím partnerem držet krok. A mimochodem, myslela jsem
houbaření.“
Seminář z češtiny, studenti mají za úkol napsat reakci Špotákové na
nečekané vítezství na olympiádě. Výtvor jednoho ze studentů:
„Děkuji všem za podporu, cením si toho. Byl to urputný boj o tuto první
pozici a nyní se ctí a pýchou držím tuto zlatou medaili jako důkaz mé
dominance oproti mým soupeřkám. Bojte se mne, všechny oštěpařky
světa, bojte se mne, neb příště můj oštěp doletí až k vám domů a
zasáhne vám psa. Bojte se mne, neb toho jsem schopna.“

Sexta B
P. p. Pospíšil: „Tuto neděli se v Ostravě koná Kontinentální pohár pro ty
nejlepší sportovce světa, takže kdo by chtěl dorazit?“
Student: „A v kolik bychom běželi?“
P. p. Pospíšil (naštvaně): „Říkal jsem, že by to bylo pro ty nejlepší
sportovce světa! Ty bys jen koukal, jelito!“
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