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Úvod 
Jak jistě všichni víte, občas se 

prostě nedaří. Daleko horší 

problém ale nastává ve chvíli, 

kdy přestane vycházet hned 

několik věcí najednou. To se 

bohužel tentokrát stalo i nám, a 

tak je toto číslo o něco tenčí než 

obvykle a článků je méně. 

Přesto však doufám, že co 

nezvládla kvantita, vyváží 

alespoň kvalita, a že si toto číslo 

užijete stejně jako všechna 

ostatní. 

Za celou redakci vám tedy přeji, 

abyste si užili toto ne až tak 

vánoční číslo (tentokrát to bude 

především kultura a názory – 

hooodně názorů) i nadcházející 

Vánoce a pořádně si odpočinuli 

(i když je mi jasné, že žádné 

prázdniny nejsou v životě 

studenta dost dlouhé). 

Yoli 

 

Kultura 

2019 

Gratuluji! Jsi u dokonalého konce roku 2018 a blížíš se tedy do zcela 

nového roku. Doufám, že sis tento rok užil, ale pokud jsi rád, že je již 

konečně za tebou, tak nezoufej! Blíží se rok 2019 a já ti zde milerád 

napíšu 5 akcí, na které se v ČR v roce 2019 můžeš těšit! Let’s GO! 
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Koncert Twenty One Pilots v Praze - ÚNOR 

Ano, nikdo nemá rád Prahu, já, ty a ani tvůj vzdálený bratranec, který 

tam bydlí (každý jednoho takového má…), ale když tam budou velkolepí 

Twenty One Pilots se svým novým albem a hity jako „Heathens“, tak tam 

prostě musíš! Počítej ale s tím, že si připlatíš (pokud seženeš lístky). 

 

AVENGERS : ENDGAME - DUBEN 

Pro změnu tu pro tebe mám zase něco 

z filmového oboru, a to očekávaný hit 

příštího roku. Určitě jsi už viděl trailer na 

nové Avengers (nepokoušej se mě 

přemlouvat…vím, že jsi ho viděl) a prostě 

chceš vědět, jestli Tony Stark přežije, 

znovu z prachu povstane Spiderman, 

nebo kdo zabije toho fialového zmetka 

Thanose. Neváhej a v dubnu obětuj své 

peníze pro vyšší dobro.  
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Maturita oktáv!!! – KVĚTEN 

Něco, co si zažiješ i ty, teda jen pokud neskončíš jako náš bývalý 

spolužák, který je nyní cirkusák. Velice se těším, až uvidím nové poslední 

zvonění a doufám, že bude přinejmenším tak dobré jako to letošní. Přeju 

hodně štěstí oktávám a ještě víc ho přeju sobě, abych to vůbec do té 

oktávy dotáhl s tou mojí němčinou :))) 

Koncert Maroon 5 - ČERVEN 

Legendární popová kapela, kterou znáš určitě i ty. Teď jenom záleží, jestli 

jsi její fanoušek. Jestli ano, tak neváhej a jdi na jejich červnový koncert 

opět do Prahy. Ale sehnat lístky teda bude fuška (když tak ti je střelím u 

vchodu za pětikilo). 

Colours of Ostrava - ČERVENEC 

Lepší festival v Ostravě prostě nenajdeš!  Loni jsi mohl (pokud jsi měl čas, 

ne jako já) zažít skvělého Kyga a v roce 2019 si na oplátku můžeš užít 

božího Rag'n'Bone Mana anebo taky The Cure a další! A nějakou fotku 

na Instagram/Facebook přidat musíš!  

Marek 

Zero Waste: Zachraňme planetu 

Problém s odpadem je stále větší a větší. V takovém Česku například 

každoročně končí až dva miliony tun odpadu na skládkách. Nejde však 

jen o skládky: odpadem jsou zaplavena i moře a s tempem, které 

momentálně máme, v nich bude do roku 2050 více plastů než ryb. 

Recyklace je sice pěkná, ale finančně nákladná a plastové znečištění 

nevyřeší. Tak co tedy s tím? 

Odpověď je jednoduchá: Zero Waste. 

http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/183/ted-ne-aneb-na-tohle-ted-neni-ta-prava-chvile/232
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rag%27n%27Bone_Man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rag%27n%27Bone_Man
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Co je Zero Waste? 

Jedná se v podstatě o životní styl, jehož cílem je, jak již název napovídá, 

produkovat co nejméně odpadu. Když s odpady neumíme nakládat, 

nevytvářejme je tedy vůbec. Nehledě na naprostou jednoduchost a 

ekologičnost tohoto řešení navíc i ušetříte. 

V podstatě jde o to přestat používat jednorázové plasty jako jsou sáčky, 

igelitky, obaly, plastová brčka a podobně. Na internetu toho najdete na 

toto téma spoustu, možná pro vás žádná z těchto informací ani není 

nová. Ze všech možných zero waste tipů jsem však vybrala ty opravdu 

úplně nejzákladnější, se kterými každý z nás může začít prakticky 

okamžitě. 
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Jak začít? 

1. Konec PET lahvím 

Koupíte ji, používáte asi týden a pak šup s ní do koše. Daleko lepší (a ne 

až tak z dlouhodobého hlediska levnější) variantou je pořídit si láhev, 

například ze skla nebo z tvrdého plastu, která vydrží, a dělat si do ní 

vlastní pití. 

2. Vlastní sáčky 

Napadlo vás už někdy, jak obrovskou část vašeho koše tvoří plastové 

sáčky na pečivo, ovoce nebo zeleninu?  Přitom naprosto zbytečně. 

Z jakékoli staré látky, kterou doma najdete, si lehce můžete vyrobit 

vlastní pytlíky na nákup (perfektní jsou prý záclony). A pokud se vám 

nechce vyrábět, stačí si nějaký objednat na některém ze spousty zero 

waste e-shopů.  

3. Tašky na nákupy 

Dneska už naštěstí existují i papírové, pořád je ale nejlepší, když si do 

obchodu vezmete svoji vlastní tašku. Může být třeba plátěná, síťová… 

Fantazii se meze nekladou. 
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4. Brčka… 

Pokud patříte k lidem, kteří se neobjedou bez brček, zbystřete. Pokud 

vás pokaždé napadne věta „je to jenom jedno brčko“, představte si, jak ji 

dennodenně vyslovují miliardy lidí – a najednou je těch jedněch brček 

nějak víc. Jestli se bez brčka opravdu neobejdete, pořiďte si například 

kovové a zkrátka si ho noste s sebou. 

5. Potraviny bez obalu 

V obchodech se dívejte a vybírejte věci, které nejsou zabalené. 

V supermarketech bývá tohle většinou celkem problém, naštěstí však 

existují vyloženě bezobalové obchody (hned vedle Karoliny je třeba 

obchod Country Life, kde bezobalové potraviny mají). A pokud se vám 

poštěstí, můžete se stavit třeba někam na trh. Samozřejmě je lepší dívat 

se taky po potravinách lokálních, ne po těch dovezených z druhé 

poloviny světa – to taky není moc eko, co si budeme povídat.  

6. Zero waste e-shopy 

Už jsem je zmiňovala – nespočet stránek zaměřených na nejrůznější 

produkty. Plátěné tašky, látkové pytlíky, dřevěné kartáčky na zuby, 

lahve, které vydrží, látkové odličovací tamponky… Na co si jen 

vzpomenete, to zde najdete. 

7. No, a když už jsou ty Vánoce… 

Nehledě na to, že nějakým tím zero waste produktem můžete někoho 

podarovat, je fajn vyhnout se taky balicím papírům. Můj osobní tip, který 

vzešel jen a pouze z mé neschopnosti pěkně ty dárky zabalit a taky z 

lenosti nějaký balicí papír vůbec kupovat, jsou noviny. Doma se jich 

většinou kupí hromada, tak proč toho nějak chytře nevyužít. A pokud 

vám to přijde trapné, nevhodné nebo prostě odmítáte balit dárky do 

novin, na nějakém tom e-shopu si klidně můžete pořídit recyklovaný 

balicí papír :)) 
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Různá sdružení a organizace v současnosti bojují za to, aby byly 

jednorázové plasty omezeny, a přestože jsou do jisté míry úspěšné, je to 

stejně na nás, abychom klidně i maličkostmi přispěli. Ať se nám to líbí 

nebo ne, planetu máme totiž jen jednu. 

Pokud vás tedy téma zaujalo, neváhejte zjistit si víc na internetu. Videa 

se zero waste tipy točí nemalé množství youtuberů, píší o nich bloggeři, 

existuje spousta oficiálních stránek zabývajících se touto tematikou a 

především také těch neustále zmiňovaných e-shopů, na kterých 

seženete vše potřebné k tomu, abyste naprosto minimalizovali svou 

produkci odpadu. Stačí jen chtít :))   

Víte, že…? 

 Každou vteřinu se do oceánů 

dostane až 350 kg plastů? 
 Každou minutu se na naší planetě 

použije cca 1 milion plastových 

tašek? 
 Americká bloggerka Bea Johnson 

povýšila svůj bezodpadový životní 

styl na takovou úroveň, že s celou 

svou čtyřčlennou rodinou 

vyprodukuje za celý rok jenom 

takové množství odpadu, které se 

vejde do jedné zavařovačky? 
 Největším producentem odpadu je USA, kde každý den vznikne 

okolo 620 000 tun odpadů? 
 V pitné vodě se nacházejí mikroplasty, které se do ní dostávají jako 

součást spotřebních výrobků (kosmetika, čisticí prostředky apod.), 

nebo dokonce uvolňováním vláken při praní prádla? 
Yoli 



 

8 
 

Názor 

ĎÁBLŮV ADVOKÁT – „Všichni povstaňte, 
začíná soudní přelíčení, lid versus matika!“ 

V minulém Oktu (asi 3 týdny zpátky, takže nikdo z vás si to už 

nepamatuje) vyšel v rubrice Z různých barelů článek mojí kolegyně – 

redaktorky Katky*. Mluvila v něm mimo jiné o tom, jak je dobré neklást 

si zbytečně vysoké cíle a učit se pořádně jen do těch předmětů, na 

kterých vám záleží. S tím plně souhlasím. Jelikož je však autorka 

zaměřená spíš humanitně, vyzníval tento článek poněkud ofenzivně vůči 

matematice (tfuj!), fyzice a jiným přírodním vědám. 

(Proboha, právě jsem začal někoho osočovat kvůli z kontextu 

vytrženému výroku a použil jsem slovo „ofenzivní“… Pomoc! Stává se ze 

mě feministka!) 

 Jak jsem řekl, s většinou jeho obsahu sice naprosto souhlasím, jenže 

tahle mince má dvě strany, jak už mince většinou mívají. Minule nám 

padla panna a teď promluví orel (ačkoliv, já bych se označil spíš za 

papírové letadélko, nevermind that). Dámy a pánové, porotci, soud 

začíná… 

Napřed vás uvedu do situace. Den, kdy se čeští gymnazisté dozvěděli, že 

od roku 2021 budou muset povinně maturovat z matematiky (o TÉHLE 

blbosti si povíme příště) byl pro mě jako kopanec do břicha. Předmět, se 

kterým jsem měl vždycky největší problémy… to je super, že? Ne, není.  

Ostatní „počítací předměty“ se navíc postupem času začaly stávat až 

moc těžkými, ale naštěstí jsou i v naší třídě lidé, kteří chápou (většinu 

času), o čem to ti profesoři počítací (latinsky magister dolore-capitis-

figuras**) vlastně mluví. 

Takže velice často skončím na doučování buď právě u takových 

kamarádů, nebo u samotných profesorů. Tyto dvě věci jsou v mnohém  
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odlišné, ale obě mi dávají možnost (teď budu znít maličko jako úchyl) 

nahlédnout na tyto prazvláštní jedince v jejich přirozeném prostředí a 

věřte mi, je to vážně fascinující pohled. 

(Zde můj popis nejmenovaného „matikáře“. Dramatizováno, upraveno: 

***** se naklonil nad papír a vzal si ode mě tužku. Pohledem přelétl ten 

proklatý vzorec. Byla to, myslím, fyzika. Chvíli se nic nedělo – můžu si jen 

domýšlet, co se mu odehrávalo v hlavě – a pak se náhle ruka s tužkou 

vymrštila proti papíru a začala na něj rychle tvořit rovnice a postupně, 

krok za krokem, řádek za řádkem, dokud se na konci neobjevil výsledek. 

Ten dvakrát podtrhnul. V té chvíli mě napadlo, že tohle může možná… jen 

možná… být pro někoho totéž, čím je pro mě psaní: dobrým řemeslem, 

potěšením a taky magií.) 

Matematika, fyzika, chemie… to jsou věci, které mají řád, fungují na 

určitých principech. Matikář je ten, kdo se podívá na příklad a okamžitě 

je vidí a chápe, jak do sebe zapadají jako hodinový mechanizmus. Ne-

matikář (já) se prostě nazpaměť nabifluje, když se zrovna probírají, a po 

písemce je okamžitě zapomene a hned se musí učit další, na další 

písemku (a pak je musí zase dolovat z hlubin paměti, když přijde obávaná 

čtvrtletní práce). Tak jako někteří prostě nevidí metafory v básních, 

nechápou rytmus přímé řeči, nebo jim přijde zbytečné učit se metody 

sociologického výzkumu. Je to v podstatě to samé v bledě modrém. 

Kecám tady o nesmyslech? Absolutně ne, ale když vás to nebaví, 

perlyčky jsou o pár stránek dál, tak nazdar bazar. Nakonec chci jen říct, 

že každého baví a každý vyniká v něčem jiném (TO JSTE NEČEKALI, CO?!) 

a i ta proklatá matika má asi v sobě určité kouzlo, to jí musím nechat. 

A nyní, ctěná porota nechť vynese svůj rozsudek… 

*které se tímto omluvám, že ji používám jako inspiraci. 
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**pokud se dva nejmocnější zdroje informací na světě (Google a moje 

teta Žaneta) nemýlí, mělo by to znamenat v tomto pořadí: učitel, bolest, 

hlava, čísla. Takovej vtípek ☺ 

Petr 

Jsou fanfikce ztrátou času, anebo opravdovými 
uměleckými díly? 

Řekla bych, že se na naší škole nenajde jedinec, který by to alespoň 

jednou neměl chuť kompletně zabalit. Po zjištění, že je celý můj diář plný 

a že mi ani největší možné řádky na pokrytí jednoho dne nestačí, ve mně 

probíhají hned dva pocity. Nejedná se pouze o chuť změnit vzdělávací 

institut, která mě na chvíli silně zasáhla, ale i o potřebu dělat cokoliv, co 

není studování přírodovědných předmětů. Na fyziku, chemii, matiku a 
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biologii nejsem stavěná a to, že někoho zajímají parenchymy, mě děsí 

stejně jako fakt, že spolužáci dostávají jedničky z příkladů z fyziky. Jak je 

tohle vůbec možné? 

Co si ale budeme povídat, máme také osobní život a fakt, že jsme na 

osmiletém (a extrémně těžkém) gymnáziu nám nemůže zabránit v dělání 

věcí, které nás baví a jakýmkoli způsobem rozvíjí. Ať už se jedná o sporty, 

hudební nástroje, psaní povídek či divadlo, v žádném případě bychom to 

neměli kvůli školy zazdívat. K čemu mi bude jednička z předmětu, který 

nechci v budoucnu studovat, když kvůli ní vynechám něco, co mě 

naplňuje a dělá mi upřímnou radost? Na druhou stranu, ani já toto 

nedodržuji. Tato věc se mi velmi dobře radí, byť já sama se jí absolutně 

neřídím. Stresuju ze všech přírodovědných předmětů a není chvíle, kdy 

bych měla volno. Parenchymy v jednu ráno jsou něco, co je skoro na 

denním pořádku. ☺ 

Co se dnešního článku týče, ráda bych se vyjádřila k psaní a čtení 

povídek, čemuž se věnuju prakticky už od základky. Patřím mezi lidi, kteří 

četli (a i teď si rádi přečtou) fanfikce na Harryho Pottera či jiná 

literární/filmová díla, v nichž se vyskytují jak nezvyklé a autorem 

nepotvrzené události, tak i páry, o kterých si někteří jedinci mohou 

myslet, že jsou doslova a do písmene šílené. Za těch pět let jsem přečetla 

už opravdu hodně povídek, takže si myslím, že mám k tomuto tématu 

blízko. „Vyrostla“ jsem na textech o Harrym a Dracovi, které někteří 

považují za hotové peklo na zemi. Byť se nejedná o autorovy vlastní 

postavy, obsah díla většinou už z jeho hlavy pochází.  A věřte mi, že to 

vážně stojí za to. Některé povídky jsou kvalitní a zajímavé, jiné jsou 

trapné a neoriginální. Ale tak to je i s knihami. Něco nás zaujme, ale něco 

bychom nejraději hodili z okna. Není však nic pošetilejšího, než 

odsuzovat fanfikce kvůli jednomu nepovedenému příběhu. Taky jsem 

jednou přečetla text na téma „Hagrid a strom.“ Na fanouškovskou 

tvorbu jsem po přečtení však nezanevřela, byť obsah tohoto díla byl 

poněkud nezvyklý. Špatně napsáno to ale nebylo, byť obsah byl VÁŽNĚ 
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originální. Proč to tedy nepřečíst a nepohledat povídky další? Není 

krásné, že někoho k psaní dostane kniha jiného autora? 

Setkala jsem se s názory, že fanfikce jsou pouhou ztrátou času. Lidé, kteří 

je čtou, či dokonce píšou, údajně pohrdají originálem a prakticky se 

jedná o hříšníky, kterým by ani litr svěcené vody nepomohl. Ale proč? 

Když jsem v rámci „doporučené“ literatury přečetla Hamleta, dozvěděla 

jsem se, že kromě muzikálu a filmu se na toto kultovní dílo na internetu 

objevují memes, fanarty, ale dokonce i mnou výše zmiňované fanfikce. 

Napadlo by někoho, že nějaký člověk napíše povídku na Hamleta a 

Horacia jako partnery v romantickém slova smyslu? Není krásné, jak jsou 

lidé tvořiví? Samozřejmě, že se najdou tací, kterým to bude připadat 

odporné, jelikož samotný Shakespeare si je takhle „určitě“ 

nepředstavoval. Ale copak víme, jak to ve skutečnosti bylo? Co takový 

Doyle a jeho Sherlock s Johnem? Víme, jaký byl původní záměr této 

dvojice? Řekla bych, že každé dílo má tu schopnost v lidech probudit 

kreativitu, přičemž samotný Hamlet, Sherlock Holmes či Harry Potter o 

nějakou tu fanouškovskou tvorbu vyloženě křičí. Díla obsahují jak 

geniální námět, tak promyšlené postavy, mezi kterými je k tomu všemu 

ještě velká chemie. Ani se lidem, kteří píší fanfikce či vymýšlejí různé 

teorie, nedivím. Když může být na světě povídka na pár 

Harry/Voldemort, či snad pro větší fajnšmekry na dvojici Draco/Lucius, 

proč by nemohla být na Hamleta a Horacia? Co je na tom špatného?  

 Já osobně jsem zastáncem jak klasického příběhu, tak fanouškovské 

tvorby. Povídku ze středoškolského prostředí na pár Hamlet/Horacio 

jsem sice ještě nečetla, ale jak to tak vidím, při nejbližší volné chvíli se na 

to určitě vrhnu. Je krásné, že dílo ze 17. století někomu pomůže v 

kreativním psaní a dovede k vlastní tvorbě. Co je na tom, že onen pár 

přijde někomu bizarní? To už je dle mého jeho osobní problém. Máme 

svobodu slova. Tak proč něco takového nenapsat? Třeba právě onen 

autor bude budoucím Williamem Shakespearem a jeho dílo bude nový 

Hamlet. To už je ale ve hvězdách… 
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„Sto lidí, sto chutí“ je něco, co podle mě geniálně vystihuje celý smysl 

tohoto článku. Některým se zamlouvá originální příběh, kde je jasně 

dáno, že si Harry Potter vzal Ginny, čímž celá ta složitá „vztahová věda“ 

hasne. Jiný fanoušek naopak vytváří teorie a dedukuje, zda jeho čin 

nebyl unáhlený. Co když ve skutečnosti miloval Hermionu, ale protože 

byla s Ronem, musel sáhnout po „ceně útěchy?“ Anebo záchrana Draca 

v posledním díle byla náznakem něčeho hlubšího a místo nepřátelství 

k němu celých těch sedm let cítil něco víc? Není od nepřátelství ve finále 

mnohem blíže k lásce, než je z obyčejného přátelství? 

Fanfikce zde byly, jsou a i budou, s čímž musíme do budoucna počítat. 

Ráda si přečtu jak originální dílo, tak text nějakého fanouška, protože se 

mi obsah a zpracování prostě líbí. Nezajímá mě, že fanouškovské povídky 

podle někoho kazí originál. Někdy se totiž stává, že fanouškovský příběh 

je mnohem lepší než spisovatelovo původní dílo. To už je na lidech 

samotných, jak si své hodnoty nastaví. Já mám v oblibě Harryho Pottera 
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od Rowlingové, ale také některé fanfikce na všelijaké páry z tohoto 

světa. A nestydím se za to. I dílo obyčejného studenta může být totiž 

uměním. Ze všech pisálků fanfikcí se klidně mohou v budoucnu stát 

spisovatelé. Myslím si, že my je čtením jejich vlastních příběhů můžeme 

v plnění nejtajnějších snů maximálně podpořit. I já se jdu po dopsání 

tohoto článku na jednu z výše zmiňovaných fanfikcí okamžitě vrhnout. 

Musím totiž využít JEDINÉHO dne, kdy mám volno a mou mysl nezaplňují 

interceluáry, iontové rovnice či Newtonovy zákony. Takže vzhůru do 

toho! ☺ 

Kateřina Rusnoková 

Úlovky z Wattpadu aneb Když třináctiletí píší 
15+ scény 

Většina z vás už asi slyšela o stránce Wattpad, kde můžete publikovat 

své příběhy a číst příběhy jiných lidí. Na Wattpadu se samozřejmě 

nachází spousta skvělých příběhů, z nichž některé byly dokonce později i 

vydány, když ale zabrousíte trochu dál (vlastně ani nemusíte nikam 

zabrušovat, je to bohužel všude), najdete i o dost méně kvalitní texty. 

Nerada bych teď urážela kohokoliv, kdo svou tvorbou na podobné 

stránky přispívá. Všichni jsme si asi jako malí vedli deníčky nebo psali 

různé blbosti, za které bychom se dneska tloukli do hlavy. Ten hlavní 

rozdíl ale spočívá v tom, že nikdo z nás to (snad) nikde veřejně 

nepublikoval. 

Až budete mít někdy chuť zavraždit desítky tisíc mozkových buněk, vřele 

doporučuji navštívit právě Wattpad. Příběhy o mladých slečnách 

unesených vášnivými mafiány? Fan-fikce/gay romance o nejrůznějších 

youtuberech? Texty obsahující vulgaryzmi (jo, fakt to někdo napsal)? 

Pikantní scény napsané holkami od třinácti dolů? Knihy, které by se snad 

mohly stát bestcelery (ne, nemáte halucinace…)? Smutné příběhy o 
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holkách tak posedlých krásou a štíhlostí, že se z nich staly anoreptičky 

(ach jo)? Gramatika a pravopis na nulové úrovni? Pak jste tady správně. 

Nejvtipnější (nebo spíš nejsmutnější?) perly a klenoty z wattpadového 

světa jsou pravidelně zveřejňovány na facebookové stránce Úlovky 

z Wattpadu, doplněné navíc o velmi vtipné připomínky a poznámky 

adminů. Pokud vím, autoři příběhů se neuvádějí, takže nikdo konkrétní 

není nijak poškozen nebo veřejně zesměšněn, jen my, lidé při smyslech, 

se můžeme dost dobře pobavit. No a za zmínění rozhodně stojí taky 

velmi povedené zpracování těch nejlepších úlovků na YouTube kanálu 

Vodpad. 

A co je vlastně pointou tohoto článku? 

Tak jednak vás seznámit se skvělými Úlovky, které mi nejednou dost 

zvedly náladu, a pak také následující vzkaz pro všechny děti, které někde 

zveřejňují své výtvory: 

Je super, že píšete, fakt jo. Pokračujte v tom, dělejte, co vás baví, vždyť 

všichni jsme jednou někde začínali a je jasné, že jakožto pravopisu 

neznalí nemůžete napsat bezchybný text. Jen vás prosím, v zájmu nás 

všech, přestaňte to dávat veřejně na internet, a to zvlášť v případech, 

kdy o tom neví vaši rodiče (někteří by se asi hodně divili...). A když už to 

teda zveřejňovat musíte, přestaňte aspoň koukat na 50 odstínů šedi, 

děkuji. 

Yoli 

(která okamžitě po dopsání šla na YT znovu 

zkouknout všech 10 dílů Úlovků z Wattpadu) 
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Seriál 

Velikáni české sci-fi  (2/4) 

Díl druhý: Generace, která přinesla první zlatý věk 

Posunuli jsme se do doby, kdy čeští autoři fantastiky už nemuseli 

(většinou) vydávat pod pseudonymy ze strachu, že česky znějící jméno 

by čtenáře odradilo. Lidé, o kterých vám povím dnes, byli v jistém smyslu 

průkopníky a dodnes jsou významnými členy fandomu (pro zájemce 

doporučuji knihu Anatomie pocitu úžasu od Antonína Kudláče). 

Kdo: Jiří „Walker“ Procházka 

Kdy: 1959 - dodnes  

Hrdinské činy: Stal se prvním a nejznámějším představitelem českého 

kyberpunku, spoluzaložil monstrózní 40tidílnou sérii knih agent JFK a 

založil vydavatelství Walker a Wolf, prodávající fantasy audioknihy. Také 

pořádá akce pro děti a je scenáristou večerníčku Vynálezce Alva. 

Chcete si přečíst: Hvězdní honáci, 

trochu dětská, ale pořád zajímavá 

a dobrodružná kniha o kovbojích 

pasoucích obří vesmírné krávy po 

galaxii. Ken Wood, tak trochu 

parodie a tak trochu pocta 

šíleným akčňárnám z minulých 

let, a Druhá krok nikam, soubor 

povídek plný neotřelých nápadů, 

ve kterém se například podíváte 

na kosmický závod starých raket 

z programu Apollo. 

Zajímavost: Je naprostým 

literárním chameleonem: psal 

dětské knížky, klasické fantasy, 

sci-fi z paralelních světů, 



 

17 
 

detektivky, brakové akčňárny i překvapivě hluboká díla s prvky 

postmoderny. Občas sice moc často opakuje podobné fráze a taky 

dialogy nepůsobí moc realisticky, ale nikdo není dokonalý. 

Kdo: Josef Pecinovský 

Kdy: 1946 - dodnes  

Hrdinské činy: Jeden 

z nejpopulárnějších autorů 

osmdesátých let, dva roky po sobě 

držitel Ceny Karla Čapka (1986 a 

1987) pro nejlepší sci-fi povídku. 

Chcete si přečíst: Trilogie Areston 

(sci-fi dystopie, kde k Zemi přiletí 

cizí mimozemské těleso, do 

kterého se dá dostat, ale z něj už 

to nejde, a začne obíhat sluneční 

soustavu. Lidi nenapadne nic 

lepšího než z něj udělat světové 

vězení pro všechny nepohodlné 

existence. Na barvě vesmíru 

nezáleží – povídkový průřez tím 

nejlepším z autorovy tvorby, a Plástev jedu, opět dystopická vize 

společnosti, tentokrát je celý svět zastavěný do výše desítek kilometrů 

infrastrukturou připomínající včelí plástve, kde si ti nahoře lebedí a ti 

vespod trpí. 

Zajímavost: Vystudoval a nějakou dobu žil v Ostravě. Taky napsal desítky 

příruček o práci s počítačem a digitální úpravě fotografií.  

Kdo: Jiří Pavlovský 

Kdy: 1968 - dodnes  

Hrdinské činy: Jeden ze zakládajících členů autorského uskupení Rigor 

mortis (ne, nevím, proč se pojmenovali „posmrtná ztuhlost“, a protože 

k nim pařil i Štěpán Kopřiva, bude lepší se neptat), popularizátor komiksu 
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a vlastník nakladatelství CREW, největšího čistě komiksového 

nakladatelství u nás. 

Chcete si přečíst: Kladivo na Čaroděje, 12tidílná městská fantasy série 

různých autorů o magii, která umírá, a partě pochybných hrdinů, kteří 

tomu možná zabrání, když se jim bude chtít. 

Zajímavost: Publikoval také sérii článků o tvůrčím psaní, ve které psaní 

fantastiky přirovnával k iluzionistickým trikům („Stejně jako kouzelník na 

jevišti se autor fantasy beletrie snaží přesvědčit toho, kdo mu věnuje 

pozornost, o něčem neskutečném. Kouzelník nepropíchl ženu kordem a 

autor nikdy neviděl letícího draka, ale čtenář na to jeho úsilím musí 

zapomenout a užít si show.“ 

 

Kdo: Jiří „Mistr“ Kulhánek 

Kdy: 1967 - dodnes (snad) 

Hrdinské činy: V době, kdy českou sci-fi a fantasy nikdo nekupoval, se 

zjevil jako blesk z čistého nebe a začal kázat evangelium krve a akce. 

Jeho díla jsou plytká, béčková a jakékoliv myšlenky v nich jsou asi tak 

hluboké jako louže po jarní přeháňce, ale čtou se po čertech svižně a 

bývají dokonce doporučovány těm, kteří „nečtou knihy“, protože když je 

nechytí tohle, nechytí je opravdu nic. 
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Chcete si přečíst: Divocí a zlí, brutální sci-fi akce z 24. století, plná 

sarkasmu a drsných hlášek a Vyhlídka na věčnost, v podstatě to samé, 

jenom s upíry a kapku umírněnější.  

Zajímavost: Napsal pouze 11 knih a už léta nepíše, ale kdyby chtěl, mohl 

by se psaním klidně živit. Průměrný náklad na 1 jeho knihu byl vypočítán 

na obludných 30 000 výtisků (abyste pochopili, cokoliv, čeho se prodá 

nad 4 500 kusů, se v české fantasy považuje za bestseller) a všechny byly 

takřka okamžitě vyprodané. Na aukčních portálech se teď za jeho knihy 

platí klidně 1000 korun.   

Příště: Dámy vyrážejí do boje (Vrbenská, Rečková, Nováková…). 

Petr 
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Příběh na pokračování 

Ptačí ostrov 

Kapitola druhá: Únos 

Probudil jsem se a chtěl jsem prožít další klidné ráno v naší zoo, jenže 

Čiki, můj nový papouščí kamarád, už byl připravený se dozvědět zase 

něco nového. A tak jsem začal vyprávět... 

Jak už jsem vzpomínal včera, pozorovali jsme to blížící se stvoření. Bylo 

čím dál blíž a blíž, a když doplulo až k okraji písečné pláže, tak jsme 

k němu doletěli. Byla to opravdu zvláštní bytost. 

„Vždyť nemá křídla, ani peří!“ lekla se Poly. 

V tu ránu přiletěl Zibo. 

„Já to vidím na brouka,“ hádal Zibo. 

„Na brouka je to moc velké, jen se na něj podívej,“ řekl jsem chytře. 

„A co kdyby to byla ryba, některé 

jsou větší než my,“ podotkla Poly. 

„Nesmysl, ryba nemá nohy,“ zamítl 

tuto úvahu Zibo. 

Tehdy jsme ještě netušili, že to je 

pes. Začali jsme mu říkat Argo, měl 

to napsáno na takové věcičce, která 

mu visela na krku. Zpočátku jsme se 

ho báli, ale za chvíli jsme zjistili, že 

nám neuškodí. Vůbec nám na 

ostrově nepřekážel, právě naopak, 

moc nám pomáhal při stavění 

nových zábran proti velkým vlnám. 
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Argo byl sice strašně nemotorný, takže jsme museli několikrát začít 

s budováním od znova. Ale s jeho silou šlo vše mnohem rychleji. Také 

s ním byla docela zábava. Třeba když se vykoupal, vždy se pořádně 

otřepal, až voda stříkala na všechny strany. Poly pak zkřivila ten svůj 

malý zobáček, o to větší legrace to byla. Ale jednou se na obzoru objevila 

menší loďka. Byl jsem rád, protože jsem si myslel, že to je další stvoření 

podobné Argovi. Hned jsme jim s Argem běželi naproti. Jenže z loďky 

vystoupil někdo jiný. A v dálce jsem ve stejné chvíli zahlédl 

obrovitánskou výhružně se hýbající loď... 

Čiki, kamaráde, dovedeš si představit, jaký strach a obavy jsme měli?  

Papoušek Čiki ale neodpověděl, zrovna se totiž začal věnovat své 

oblíbené činnosti: podřimování.  

A proto si na vysvětlení, co byla zač ta obrovitánská loď a její posádka, 

budete muset počkat až do dalšího čísla Oktaviánu. 

Juli  

Perlyčky 

Sexta A 

Tělocvik 

Student: „Aha, já si říkal, proč nejde to triko nasadit, a ony to jsou 

trenky.“ 

P. p. Tabášek na studenta: „Můžu si to půjčit, jestli to píše?“  

Student: „Jistě, to je tužka, to ona tak dělává.“ 

Ze studentovy prezentace v dějepise: 

„Přemysl Otakar I. získal korunu roku 2000… pardon 1000, teda 2012.“ 

„Měl 4 děti… všechny bezvýznamné.“ 
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Seminář z češtiny, hodina zaměřená na vulgarismy 

P. p. Tabášek: „Tak doplníme nějaké sprosté slovo, ne?“  

Student: „Rošťák.“  

P. p. Tabášek (ironicky): „No pane*******, trochu se zase uklidníme.“ 

P. p. Zaduban popisuje „vyspělé“ zemědělství: „Jeden týpek vysmátý a 

jezdí si tam v traktoru.“ 

P. p. Zaduban: „Velbloudí trus můžeme využít třeba jako topivo.“  

Studentka (očividně myšlenkami jinde): „Pivo?!“ 

P. p. Kavalová: „What is it that you don't know?“ 

Studentka (chce říct, že nic, že všechno ví) : „I know nothing!“ 

P. p. Kavalová: „Well than we have a problem…“ 

Sexta B 

P. p. Piňosová ukazující na mapu Evropy: „Was ist das?“ (Překlad: „Co je 

to?“)  

Student: „Das ist Deutschland.“ (Překlad: „To je Německo.“) 

Student si vyhrne kraťasy a vystrčí zadek: „Kdo si chce plácnout? Ale 

bude to drahé.“  

P. p. Pospíšil: „Za kolik?“ 
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