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Úvodník 
„A když už budeš v tom CERNu, mohla by ses nechat urychlit, ať ti 

to ráno tolik netrvá!“ 

Dík za tip, tati. Ale kdo má v neděli ráno sršet energií? A kam vůbec 

spěchat? 

Můj otec zkrátka nesnese po ránu pohled na můj zakaboněný výraz, 

který: 

a) přičítá životní fázi, v níž se nacházím (přičemž nepostřehl, že 

puberta je již dávno za mnou) 

b) dává za vinu mé genetické výbavě (samozřejmě ze strany matky, 

svůj podíl vynechává) 

Z postele bych měla nejlépe vyskočit pár minut po sedmé a zvesela 

si zavýsknout. Následně velmi rychle, avšak s rozvahou (!) 

seběhnout schody, rozrazit dveře jeho zašívárny a z plna hrdla mu 

popřát krásný nový den, za nějž vděčím také jemu. Při opatrném 
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krájení pečiva projevovat radost pramenící z dostatečně 

nabroušeného nože, margarín roztírat s úsměvem od ucha k uchu 

(kdo maže, ten jede) plátky šunky či sýra pokládat na housku 

s patřičnou láskou a péčí a prozpěvovat si. 

To vše, aby mě můj otec, čirou náhodou procházející kuchyní, 

v případě, že přechozí popřání dobrého rána nezaregistroval, či mu 

zkrátka nestačilo ke spokojenosti, mohl zastihnout co nejlépe 

naladěnou a stoprocentně bdělou a uznal tedy, jak čilého, hbitého a 

schopného jedince, kterému zajisté nic neuteče, to má každý druhý 

víkend pod svou střechou. Amen. 

Každopádně, přímo k Velkému hadronovému urychlovači se běžný 

smrtelník nedostane, rozhodně ne během samotného urychlování. 

Případná návštěva CERNu o měsíc později (v době odstávky) by 

tedy kýžený výsledek také nepřinesla. Dokonce mám pocit, že se po 

návratu ze Švýcarska svět točí několikanásobně rychleji a já nebohá, 

pomalejší než kdy dřív, nestíhám sledovat, co se kolem mne děje.  

Nedá se nic dělat, tati, bude hůř… 

P. S.: Probouzení je jen jedna z mnoha činností, které mi zabírají 

nepřiměřeně dlouhou dobu. O mém „sprintování“ či neschopnosti 

rychle se rozhodnout si ale povíme jindy. 

P. P. S.: Jak si nelze nevšimnout, už jsme tady zas. Snad jste si 

nevsadili na náš neúspěch a příjemně si v našem listopadovo-

prosincovém čísle počtete.  

Vaše Claris (a není to zbytečně familiární?) 

 

Aktuality ze školy 

Anglicko-české divadelní představení 

Ve čtvrtek 3. 11. se obě dvě sekundy vydaly po 3. vyučovací hodině 

do DK Akord na anglicko-české divadelní představení Peter Black. 
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Každá skupina šla se svou p. učitelkou. Po zaplnění míst a dlouhém 

čekání představení začalo. Zvláštní bylo, že herci mluvili sice 

anglicky, ale vypravěč, který nás uváděl do děje, zase pouze česky. 

Zajímavé také bylo, že v celém představení hráli pouze 2 herci a 1 

herečka. Různě si měnili kostýmy, a tak každý z nich zastoupil více 

rolí. 

Angličtina byla jednoduchá a ti, kteří chtěli, ji bez problémů 

pochopili a celému vystoupení rozuměli. Představení se nám všem 

velmi líbilo. Zjistili jsme, zda angličtině rozumíme a jestli umíme 

použít znalosti angličtiny, které získáme v hodinách. Myslím, že tato 

akce pro nás byla přínosná a určitě se to odrazí na naší snaze se 

v angličtině zdokonalovat. 

Natt 

Vánoční soustředění aneb Koncert už je za 
dveřmi (a Vánoce taky)! 

… to kdybyste si náhodou nevšimli. 

Když už je to to listopadovo-prosincové číslo, asi by se hodilo, aby 

byl Oktavián alespoň trochu tematicky zaměřený. A přestože jisté 

obchodní řetězce už nás s Vánoci straší od konce října (a ne, ani přes 

tuto jejich snahu stále nemám jediný dárek a s cukrovím jsem ani 

nezačala. Potlesk, prosím!), přece jen vás s nimi taky trochu 

poprudím. 

Jak jistě víte, na konci listopadu se konalo soustředění sboru. 

Přestože si většina z vás z nějakého nepochopitelného důvodu stále 

myslí, že se tam jezdíme flákat, pravda je někde úplně jinde. Za 

vánočním koncertem se skrývá spousta tvrdé dřiny (a tvrdých zadků 

po několika hodinovém sezení na nepohodlných židlích), 

promrzlých sboristů (to když nám nezatopili v pokojích), 

vyzpívaných hlasů a nedostatku spánku. Domů se vracíme unavení, 

hladoví a v mnoha případech neschopni promluvit. 
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Přes to všechno nám opravdu můžete závidět. Ta atmosféra je 

k nezaplacení. Vánoční, ale příjemná. Úplně jiná, než jakou 

nabuzují obchodní centra obklopená ze všech stran kýčovitými 

ozdobami. A co se koncertu týče, máte se na co těšit. (Stejně si však 

myslím, že daleko více si to člověk užije, když ví, jaká práce za tím 

vším stojí.) 

Meteorologická vsuvka na konec: Předpovědi počasí tvrdí, že letos 

budou znovu Vánoce na blátě. Nenechejme si to líbit! Změňme tuto 

skutečnost vírou v to, že budou letošní Vánoce krásně bílé! Protože, 

jak je známo, víra přenáší hory a přináší sníh. 

Yoli 

Kultura 

Přijďte si zaběhat 

Dne 26. 5. 2018 proběhne v Ostravě v Dolních Vítkovicích akce 

zvaná Rainbowrun. Sice bude až za dlouho, ale pokud chcete koupit 

levnější lístky, tak sebou hoďte! Zlevněné budou do 31. ledna 2018 

a peníze, které zaplatíte, jdou vždy na dobrou věc. Více informací 

najdete na www.rainbowrun.cz. 

A teď informace k akcím, které se již běžely a možná se vám některá 

z nich zalíbí: 

Dne 2. 10. 2017 se běžel Český běh žen. Běželo se centrem Ostravy 

a zaběhnout se mohly 2,5 km, 5 km a 10 km dlouhé tratě. Dále se 

běžel Benefiční běh pro Pavla. Akce se konala dne 21. 10. 2017 od 

15. do 19. hod. Více na www.behpro.cz/pavla/. 

Dále zde máme NightRun, který se konal 2. 12. 2017 na Prokešově 

náměstí v Ostravě. Více informací na www.night-run.cz. 

To je vše. Takže žádné sezení doma u počítače nebo televize a hurá 

ven! 

Eliška 
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Rozsvěcení vánočního stromku na Masarykově 
náměstí v Ostravě 

Dne 30. listopadu se v 17:00 rozsvěcoval vánoční stromeček 

v Ostravě na Masarykově náměstí. 

Ale to nebyl jediný důvod proč přijít na Masarykovo náměstí. 

Konaly se vánoční trhy, na kterých jste si mohli zakoupit trdelník, 

jedlé kaštany, svíčky, dřevěné výrobky a mnoho dalších věcí. Až na 

to, že se nedalo skoro vůbec dostat z jedné části náměstí na druhou, 

vše bylo v pořádku. V 17:00 začalo rozsvěcování stromku. Jako 

první se promítaly různé zajímavé a krásné obrázky na budově 

Ostravského muzea a potom se dvě zářivé hvězdy začaly přibližovat 

ke stromu, každá z jiné strany. Na špičce stromu se spojily a strom 

se rozsvítil. Strom svítil modře a oranžově. Byla to krásná podívaná. 

Eliška  
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„Podnikání na střední škole? Blbost…“ 

Jestli jsi jeden z těch, kdo nevěří, že je možné jako student střední 

školy podnikat, musím tě vyvést z omylu.  

Abych se představil, jmenuji se Stanislav Kursa, je mi 16 let a 

chodím na střední. Jednoho dne jsme se s přítelkyní rozhodli, že 

nechceme trávit volný čas jen sezením u počítače, koukáním na 

videa a nicneděláním. Začali jsme se zabývat děním ve světě, 

chodili na přednášky o všemožných tématech a jednoho dne se 

rozhodli, že si založíme vlastní projekt. Naším cílem 

je vrstevníkům ukázat, že i teenager může podnikat.  

Založili jsme si vlastní značku oblečení, BITE Clothing brand.  

Proč zrovna značku oblečení? Popravdě… Nejsme žádní designéři, 

neměli jsme s výrobou oblečení žádné zkušenosti a ani jsme se o to 

nezajímali, ale neskutečně nás lákala představa toho, že si můžeme 

navrhnout vlastní kus oblečení, který na někom jen tak neuvidíme 

a zároveň bude ušitý s láskou v České republice. A tak jsme do toho 

šli.  

A proč to vlastně říkám? S mladými lidmi se v dnešní době musí 

počítat, tak ukažme, že naše generace dokáže víc, než jen sedět za 

počítačem.  

Studentských start-upů existuje docela dost a mnohdy jsou velmi 

úspěšné, tak nenech svůj nápad upadnout v zapomnění a pojď 

do toho!  

Kdyby tě zajímalo, co děláme, koukni na náš web: biteclothing.cz a 

klidně se nám neboj napsat na mail info@biteclothing.cz. 

Stanislav Kursa 
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Vienna Comic Noc 2017 
Setkání nerdů z celé střední Evropy 

V Ostravě byla tma a v Brně (kde jsme přestupovali) byla zima. Tak 

bych shrnul svůj zážitek z cesty na největší středoevropskou odnož 

amerického Comic conu. 

Ten se odehrával ve třech obřích halách vídeňského výstaviště 

(Černá louka by mu mohla dělat leda tak vrátnici), po nichž byla 

rozeseta krom stánků s komiksy (bohužel všechny až na jeden 

prodávaly komiksy pouze v němčině), mangou, tričky, figurkami, 

kostýmy, opravdovými japonskými meči a částmi brnění, i hrací 

zóna (hrálo se samozřejmě Dračí doupě, staré osmibitové na 

prehistorických konzolích i ty nejnovější pecky na Nintendo Switch) 

a nechyběla ani sekce komiksových kreslířů, kde talentovaní umělci 

prodávali svá díla za zlámanou grešli, nebo (moje oblíbené) bojiště, 

kde spolek fandů Star Wars předváděl souboje se světelnými meči. 
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Asi největším lákadlem výstavy byly besedy se slavnými 

osobnostmi filmu a komiksu. Já se zúčastnil dvou (protože jako 

jedny z mála byly v angličtině) – jedné s komiksovým scénáristou a 

spisovatelem Scottem Snydrem (Batman: soví tribunál) a druhé 

s hercem Johnem Rhys-Daviesem (mimo jiné Gimli v Pánovi 

prstenů). Oba byli velmi milí, vtipní, odpovídali na dotazy, 

podepisovali se a fotili s kýmkoliv. 

Nedílnou součástí conu byli i costplayeři ve svých dokonalých 

kostýmech; na záchodech jste mohli klidně omylem vrazit do Darth 

Vadera, o kousek dál se vyfotit s Capitánem Amerikou a vážně 

netuším, co byla ta 2 metry vysoká věc, ale musel jsem si ji vyfotit. 

Summa summarum… dobré to bylo. Jasně, zamrzí nedostatek 

anglických komiksů a přednášek (co byste taky čekali od akce 

v Rakousku?) a asi i cena vstupenek na celou dvoudenní akci vám 

úsměv na tváři nevykouzlí (mně to bylo jedno, lístky jsem vyhrál 

v soutěži. Lucky me .) a ke konci, když už máte všechno prošlé, 

se začnete i malinko nudit, ale i tak to rozhodně byl zážitek, na který 

jen tak nezapomenu. 

(PS: Na cestu zpátky do Ostravy taky až do smrti nezapomenu, ale 

z úplně, úplně jiného důvodu…) 

Petr 

 

 

 

Umřel jsem a  

dostal se do nebe. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a komiksová legenda Scott 

Snyder. Iíííí! 

This is AWSOME! 
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Pořád netuším, co 

to sakra je. 

Je nás mnoho… 



13 
 

Názor 

Thor: Ragnarok aneb O konci světa s úsměvem 
na rtech 

V téhle rubrice si prý můžu psát, o čem chci (tak mě J na tuhle práci 

taky ukecala), takže se z toho stane taková moje zpovědnice, plkání 

o věcech, které mě zajímají (tentokrát třeba názor na film), a vám se 

to snad bude líbit. Nebo ne. Vaše věc. 

Hned zkraje malé VAROVÁNÍ – pokud jste nový film od studia 

Marvel ještě neviděli a chcete na něj jít – pokusím se nic zásadního 

nevyzradit, ale pro všechny případy se uvidíme jindy. Čau! 

Pro ty ostatní: Nový Thor je dost možná nejlepší akční komedie 

roku. Je svižný, originální, vtipy jsou podařené, nikoliv trapné a… 

taky je to pro mě asi největší zklamání tohoto roku (a to jsem byl 

před pár dny na Sněhulákovi… to nechcete). Nechápejte mě špatně, 

je to skvělý film, herecky mistrovsky zvládnutý (Chris Hemsworth 

a Tom Hiddleston excelují jako nevlastní bratři Thor a Loki), chemie 

mezi postavami funguje a komedie taky. Ten problém je ve mně. 

Prostě jsem čekal něco jiného, když jsem viděl ten podtitul. 

Ragnarok. V severské mytologii je to předpovězený soumrak bohů, 

konec Ásgardu. Temný a nevyhnutelný a taky tísnivý, protože 

bohové vědí, jak zemřou, a i kdyby nastotisíckrát chtěli, nemohou 

uniknout. Tenhle Ragnarok je veselá komiksová taškařice, všechno 

je barevné a jasné a zářivé. Je to skvělé, ale mně se v hlavě pořád 

ozývá hlásek, který říká: Mohlo to být BOŽSKÉ. 

Zkrátka a dobře Thor: Ragnorok je úžasný film, ale musíte být i 

v sychravém podzimu naladění na lehkou letní komedii s troškou 

patosu. Já nebyl. 

A na závěr jedna hláška, dokonale shrnující moje pocity z filmu:  
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Thor: „Ty jsi Valkýra? To je super, když jsem byl malý, chtěl jsem 

být Valkýra, ale pak jsem zjistil, že jsou to ženy… což není špatně! 

Já, miluju, ehm, ženy. Mám moc rád ženy.“ 

Valkýra: „Sklapni.“ 

Petr 

 

Z různých barelů 

Desatero nefotogenického člověka 

1. Když se necháváš vyfotit, mysli na něco pěkného. Nebudeš 

vypadat tak strašně jako obvykle. 

2. Měj po ruce vždycky nějaký předmět, za kterým můžeš 

alespoň částečně schovat obličej. 

3. Nacvičuj doma co nejhezčí výraz, aby ti pak kvůli fotce 

krvácely oči co nejméně. 

4. Neusmívej se moc. Vypadáš pak sjetě. 

5. Neusmívej se málo. Vypadáš pak strašně mrzutě. 

6. Najdi si kamarády, kteří jsou fotogeničtí ještě méně než ty. 

Vedle nich pak nebudeš vypadat tak blbě. 

7. Neúčastni se žádných akcí, na kterých se přítomnost 

fotoaparátu (nebo čehokoliv, co umí fotit) nedá vyloučit. 

8. Všude choď nejméně s jedním kamarádem. V případě 

potřeby se schovej za něj. 

9. Nauč se používat photoshop. 

10. Prostě na té fotce nebuď. 

Yoli 
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Jak na náladové lidi 

S náladovými lidmi jste se už určitě setkali, setkáváte se a setkávat 

se budete (jsme totiž všude. Muhehe). Jakožto jedna z nich vám tedy 

přináším stručného a rychlého průvodce, kterého můžete využít 

pokaždé, když se budete obávat, že na vás jejich chování může 

zanechat psychické následky, či když si s nimi zkrátka nebudete 

vědět rady. 

Účinnost u každé rady vám prozradí, nakolik vám dané pravidlo 

bude platné, když se budete snažit přežít s náladovým člověkem. 

 Buďte stále připraveni na to, že nálada těchto osob se může 

každou chvílí drasticky změnit. Počítejte s tím a nenechte 

se překvapit. 

Účinnost: 20% 

 Mějte po ruce nekonečné zásoby čokolád. V krizových 

situacích jim do ruky vtiskněte čtyři sta gramovou Milku a 

nechte cukr, ať si s problémem poradí. 

Účinnost: 110% 

 V obdobích mysl zatemňujícího vzteku bez ohlížení 

zdrhejte. Náladu jim sice nezlepšíte, ale zachráníte si život. 

Účinnost: 80% 

 Za žádnou cenu do nich nerýpejte, když jejich dobrá nálada 

začne kolísat. 

Účinnost: 40% 

 Až na vás budou hnusní, uklidňujte se vědomím, že za to 

nemůžete vy, ale prostě jen a pouze jejich blbá nálada. 

Účinnost: 50% 

 Změny nálad nemají žádný relativní důvod. Prostě se s tím 

smiřte. 

Účinnost: 30% 
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 Mějte vždy přichystanou pláštěnku či deštník, abyste se 

mohli chránit při obdobích nekonečného smutku. 

Účinnost: 60% 

 Když se smějí, využijte situace a smějte se taky. Nikdy 

nevíte, jak dlouho jim ta euforie vydrží. 

Účinnost: 70% 

Jak vidíte, přežít s těmito lidmi není vůbec snadné. Pokud se těchto 

zásad nedržíte, nemáte absolutně žádnou šanci. Pokud se jich držíte, 

vaše šance se nepatrně navýší na úroveň „mizivé“. A výsledek? 

Zařiďte se každý, jak chcete. 

Yoli 

ODHALENO! 
2. díl 

Romány 

Odhalili jsme: Žánr román je pouze krycí název pro žánr sci-fi. 

Objasnění: Pokud jste už někdy za svůj život přečetli nějakou 

romantickou knihu, popřípadě viděli nějaký přeslazený film, asi 

znáte tu typickou větu… „Ráno jsem si stejně jako každý den 
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přivstala a šla si zaběhat, abych si pročistila hlavu.“ (Ano. Mluvíme 

přesně o tom běhu, při kterém vám hoří plíce, píchá vás v boku, bolí 

celé tělo, smrdíte, funíte, potíte se a vypadáte, jako byste měli nějaký 

vzácný druh postižení. Nehledě na to, že byste si kvůli němu měli 

ještě přivstat. Fuj.) Echm hm. Autorky románů mají pravděpodobně 

bujnější fantazii než všichni žijící tvorové pod sluncem dohromady, 

protože ve skutečném světě se tohle prostě NIKDY nestane. 

Perlyčky 

Sexta A 

Perlyčky z chytré krabičky aneb Moudra z mého mobilu 

V měsíci listopadu zřejmě naši studenti a pedagogové volili svá 

slova pečlivěji než obvykle. Jak si jinak vysvětlit, že se mi 

nepoštěstilo ulovit jedinou perlyčku? Nevěšte hlavu, zapátrala jsem 

v elektronickém archivu a předkládám vám zapomenuté starší 

úlovky a také nejrůznější „přežblepty“ pocházející z úst mých 

bližních. Nemůžeme si přece dovolit vynechat nejčtenější rubriku 

:D !!! 

„Podívej se na ten kouř, tady někdo určitě hoří.“ 

Babička: „Dřív jsme všechno vařili z vody z řeky.“ 

Strejda: „Však jsme taky dostali úplavici.“ 

 „Jak hodně brečíš, tak začneš brečet.“ 

„Měl různé barvy a tvářil se různě.“ 

„Každý může mít svůj názor, tak do toho nemluv, nerozumíš tomu.“ 

bráška: „To se jako na mě nespolehujte.“ 

„Ona je ještě menší než vy dvě dohromady.“ 

„Když si představíš pódium, tak je to plné, možná i plnější.“ 

„A máš furt potenci mačkat.“ (o pupíncích) 
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„To jsem poslouchala včera před dvěma dny.“ 

„Ta paní je nějaká černobílá, nebo je to jeptiška naruby?“ 

„Náhodou Popelka vůbec není veselá, vždyť ji šikanovali.“ 

„Navíc se ta myš proměnila v dýni.“ 

„Musíš do toho najisto, prostě riskuj.“ 

A na závěr povzdech spolužáka Lukáše: „Já, i když jsem se snažil, 

jsem nikdy v perlyčkách nebyl.“ 

PS.: Lukáši, tvé přání bylo jistým způsobem vyslyšeno, ber to jako 

předčasný vánoční dárek. 

PPS.: Perlyčky z loňského lyžáku jsou k vaší smůle 

nepublikovatelné. 

Claris 

Kvinta A 

P. p. Skálová: „Představte si, že se narodíte do rodiny, ve které jste 

se narodili.“ 

 

V hodině matematiky 

P. p. Kahánková: „Které je nejmenší liché číslo?“ 

Studentka: „Já nevím, já jsem tu nebyla.“ 

P. p. Kahánková: „Když a bude -2, jaké bude číslo opačné?“ 

Student: „-3?“ 

P. p. Kavalová poté, co několikrát netrefila studentovo jméno: 

„A třikrát pojedete. Za Radima, za Víťu a za sebe.“ 

V hodině angličtiny 

P. p. Kavalová: „Must se používá u přísného příkazu, například: 

'Musíš přijít do osmi, nebo jdeš do děcáku.'“ 

Hodina češtiny 
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Studentka čte text: „Tvůj otec bude stižen velkým hořem.“ 

Studentka 2: „Do něj uhodí blesk?“ 

P. p. Dudová: „Polokeř je vlastně keř s dužnatými konci, ta 

dřevnatá část na zimu-“ 

Student 1: „Odpadává!“ 

Student 2: „Jo, a ta dužnatá tam pak ve vzduchu levituje.“ 

Laboratorní cvičení z chemie 

Student ukazuje kyselinu v prášku na lžičce: „Je tohle ideální 

množství kyseliny, paní profesorko?“ 

P. p. Kudrnová: „Panebože, vždyť to je jídelní lžička paní 

profesorky Štachové!“ 

(Poznámka: Naštěstí vše dobře dopadlo, lžička p. p. Štachové to 

nakonec nebyla.) 

P. p. Kavalová vyvolává studenta: „Radime.“ 

Student pokyvuje. 

P. p. Kavalová chce začít mluvit, třída se však začíná smát. 

P. p. Kavalová: „To není Radim?“ *na studenta* „A že jste 

přikyvoval!“ 

Student: „Já myslel, že si radíme.“ 

 

Student 1: „No… V Kámasútře bylo psáno…“ 

Student 2: „To bylo Desatero božích přikázání.“ 

Student 1: „To je skoro to samé.“ 

Hodina češtiny, p. p. Gajdová zadává slohovou práci. 

Student: „A upřednostňujete nějaký druh papíru? Třeba linkovaný, 

kostičkovaný nebo čistý?“ 

Student 2: „Toaletní!“ 

P. S.: Říman je druh holuba. To až někdy budete hrát Město, 

jméno, zvíře, věc a nebudete znát zvíře na „ř“. 
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Prima B 

P. p. Kaszová se v hodině slohu ptá: „Co se přikládá k dopisu 

s žádostí o práci?“ 

Žákyně odpoví: „Úplatek.“ 

V hodině dějepisu p. p. Fialová vysvětluje, že v době ledové lidé 

nemohli nic pěstovat. 

Žák namítá: „Ale mohli.“ 

P. p. Fialová: „A co by pěstovali?“ 

Žák: „No mamuty přece.“ 
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