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Úvod
Vážení čtenáři,
Vánoce jsou opět tady a s nimi vytoužený odpočinek (který nás
z nějakého záhadného důvodu většinou unaví ještě víc, a opětovný
nástup do školy je tak ještě brutálnější) i nový Oktavián!
Ani redaktoři nezůstali pozadu, a tak se můžete samozřejmě těšit na
nějaké ty články s vánoční tematikou. Nemusíte se však bát – každý text
je úplně jiný (stejně jako jejich autoři) a kromě toho ústředního motivu –
tedy Vánoc – spolu nemají nic společného. Kromě toho každý stojí za to!
A aby vám ty Vánoce nestouply na mozek až
nebezpečně moc (Karolina svítící téměř od října
vánoční výzdobou, která Vánoce nepřipomíná ani
zdaleka, dle mého k navození té správné atmosféry
stačí víc než bohatě), nepřipravili jsme vás ani o
články týkající se různých jiných, neméně
zajímavých témat.
No a nakonec samozřejmě nechybí ani perlyčky,
ani duel :))
Tak tedy veselé Vánoce!

Aktuality
Kouzlo Vánoc
Všichni už netrpělivě odpočítáváme dny do Vánoc. Avšak každý z nás se
těší na něco jiného. Někteří na zasloužené prázdniny, klid a odpočinek
od všech testů, zkoušení, úkolů … Jiní na dárky, cukroví, koledy, čas
strávený s rodinou a přáteli, klid, pohodu … No zkrátka, každý máme
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něco, co se nám na Vánocích líbí, a proč se jich každoročně nemůžeme
dočkat.
Bohužel onen klid a pohodu v posledních letech vystřídal spěch. Vánoční
atmosféra se nechce objevit ani den před Vánoci a mám pocit, že kouzlo
Vánoc pomalu, ale jistě vyprchává.
Kdysi lidé slavili Vánoce jinak. A jistým způsobem jim to i závidím. No a
co, že neměli tolik dárků jako my? Sice si dávali malé drobnosti, ale
věděli, že někdo strávil čas nad tím, aby dárek vybral či vyrobil, a dal do
toho určitou dávku své lásky. V dnešní době lidé chtějí, aby pod
stromečkem leželo spoustu různobarevných balíčků, což samozřejmě
nesmí zapomenout vyfotit a dát na nějakou svou sociální síť. Proč to ale
dělají? Aby se pochlubili a navzájem předháněli v tom, kdo dostal nejvíce
dárků.
Každoročně opakujeme větu: „Příště nakoupím dárky včas.“ A stejně je
každý před Vánoci ve stresu z toho, že ještě nemá všechno, co si
usmyslel. Podle mě by bylo jednodušší, kdyby se dávaly dárky vážně jen
blízkým osobám, protože mnohdy je největší problém právě nějaká
prababička, či babička, s níž se skoro nevídáte, jelikož právě u ní vůbec
nevíte, co ráda dělá ve volném čase a co by si přála.
Svítí sluníčko, je chladno, ale zásadně nesněží. Ráda bych někdy zažila
Vánoce, kdy budou dva metry sněhu a všude, kam se podívám, spatřím
jen bílou krajinu. Myslím, že už tohle by každému z nás přidalo na
vánoční náladě. Vánoce se přece odjakživa pojily se sněhem,
koulováním, stavěním sněhuláků a mrazem takovým, že jsme se všichni
těšili domů do postýlek s teplým čajem v ruce.
Od začátku listopadu hrají v televizi vánoční reklamy a nákupní centra
jsou přeplněná kýčovitými ozdobami. Tohle vážně nevyvolává vánoční
atmosféru. Spíš naopak mě již unavuje, jak výrazným způsobem právě na
Vánoce upozorňují. Všichni prodejci se na nich snaží vydělat. Prodávají
spoustu rádoby dokonalých věcí, které musí mít každý doma.
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Všichni bychom se měli na chvíli zastavit. Uvědomit si, o čem Vánoce
doopravdy jsou, a zapřemýšlet nad tím, co z nich udělala dnešní doba.
Přeci nechceme, aby kouzlo Vánoc vyprchalo. Vzpomeňte si, jak jste byli
malí. Psali dopis Ježíškovi, dávali ho za okno, pekli cukroví, zpívali
vánoční koledy a těšili se na onen den. Nejen kvůli dárkům, ale také kvůli
vánoční atmosféře. Netrpělivě jste čekali na zvuk rolničky, který vám
oznámil, že Ježíšek byl již u vás a pod krásně nazdobeným stromečkem
leží dárky. Nemusí být drahé, ani jich nemusí být hodně. Hlavně že
Ježíšek nezapomněl a stavil se i k vám. Opravdu chcete o tohle všechno
přijít?
Užijte si Vánoce. Buďte s rodinou, kamarády, zvířecími mazlíčky …
Hlavně neprožívejte tento sváteční čas sami. Radujte se, že jste se opět
po roce všichni ve zdraví setkali, smějte se. Zpívejte koledy, dělejte různé
zvyky a tradice. A hlavně se nenechte strhnout dnešní uspěchanou
dobou. O tom přeci Vánoce nikdy nebyly a snad ani nebudou.

NV

Konec seriálů online?
„CO TO KUR**?“ Toto byla první věc, která mi zazněla v hlavě, když mi
tuto novinku oznámili. Je tomu tak, Topseriály a spousta dalších stránek
s podobným obsahem je prostě fuč a my s tím nic nenaděláme.
Co se vlastně stalo? Na tomto velkém zátahu se podílela velká
organizace ACE (ta pod sebe sdružuje hollywoodská studia a internetové
streamovací platformy jako Netflix, Amazon a HBO), která si řekla, že má
plné zuby nelegálního přehrávání svého obsahu, který pracně studia
vytvářejí a následně ho prezentují veřejnosti za peněžní částky. ACE
poslala situaci k soudu a vysoudila nemalé odškodné z daných platforem
a mnohé pozastavila.
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Proč ACE zablokovala tyto platformy? Jednoduše, je to nelegální a taky
dost nevýhodné. Server Openload, který nelegální službu poskytoval,
měl větší návštěvnost (půl milionů lidí denně) než Netflix i HBO!
Přestože je tato situace dost nanic, tak je to správná odezva ze strany
ACE. Nyní konečně můžeme podporovat tvůrce přímo a za jejich kvalitní
díla je dostatečně ocenit. Nebo snad ne?
>Alternativy<
1) Streamovací platformy – Nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob,
pomocí kterého můžeme sledovat seriály nebo filmy. Rozhodně
nejznámější je Netflix, který poskytuje velké množství seriálů
z vlastní dílny či jiných – např. The End of the F***ing World,
South Park nebo Stranger Things. Všechny tyto seriály jsou navíc
ve výtečné kvalitě a lze je naprosto bezproblémově přehrát. A
Netflix&Chill si také necháme líbit.
Dále také novinka Disney+, která zatím není v ČR dostupná, ale
obsahuje dost seriálů/filmů, které stojí za zkouknutí. Navíc
Disney jakožto filmový gigant rozhodně nepřijde o možnost
vydávat čím dál tím lepší věci. Nyní doporučuji např. sérii The
Mandalorian (Pro milovníky Star Wars). Jenže jak se k němu
dostat, když není dostupný? No a dostáváme se k bodu číslo 2.
2) Torrenty, Uložto, aj. – Ano, stále máme spoustu možností
zdarma, které nám umožní se dostat k placenému obsahu, ale
nelegálně. Nemáte-li peníze nebo soudnost, tak tuto variantu
rozhodně využijete. Upřímně vás i chápu. Život studenta je
náročný a vy si nějaký ten odpočinek zasloužíte.
Jak budete jednat, je na vás, ale zamyslete se vždy, koho tím
podporujete a kolik tvůrců zůstane nedoceněných. Já, jakožto
nedoceněný student si nyní jdu pustit nějaký ten volně dostupný film.
(BTW „Baby Yoda“ je úžasný).

MP
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Kultura
Koncerty nového desetiletí budou HOT!
Máte rádi pop, hip hop, rock nebo dokonce klasickou hudbu?! Není
problém, příští rok si v ČR užijete opravdu vše. Rok 2020 má pro nás
nachystanou fůru festivalů/koncertů a některé z nich doopravdy kvalitní!
Nejraději bych vám řekl o všech, ale my se podíváme pouze na top 5
žánrově nejzajímavějších! (Rozhodně, nevynechejte i takový koncert X
Ambassadors, Harryho Stylese, Twenty One Pilots na CoO nebo třeba
System of a Down)
1) KISS
KDY A KDE: 1. 7. 2020 v O2 Aréně
Hledáte koncert bizarně nalíčených rockerů? Tak tahle skupina
se vám bude určitě líbit! Musíte se ale připravit na to, že si
připlatíte. Cena se pohybuje okolo 1690–2990 Kč. To však za
úžasný song „I was made for loving you“ stojí, ne?
2) PENTATONIX
KDY A KDE: 22. 3. 2020 v 02 Universu
Že vám chybí Avi? Nejste jediní, ale i přesto tato Pop/Acapella
skupina rozhodně stojí nejen za zmínku, ale také za poslechnutí!
Navíc cena 1190 Kč je dost slibná! Neváhejte a přijďte si je
poslechnout!
3) STORMZY
KDY A KDE: 4. 3. 2020 v Roxy
Máte rádi Rap/Hip-hop? Já tedy ano a rozhodně bych si
nenechal ujít vystoupení jednoho z nejslibnějších rapperů
poslední doby. A za 690 Kč! Někdo, kdo spolupracoval se jmény
jako Linkin Park nebo Ed Sheeran, by měl být pro fanoušky rapu
rozhodně v hledáčku.
4) ROCK FOR PEOPLE
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KDY A KDE: 18. 6. – 20. 6. 2020 v Hradci Králové
Česká republika a úžasné festivaly k sobě prostě patří! V roce
2020 se navíc dočkáme
jmen jako jsou Green
Day, Fall out boy a
další! Tahle úžasná
sestava by vystačila na
koncert samotný, ale
my si za 2590 Kč
můžeme užít všechny!
5) LENNY KRAVITZ
KDY A KDE: 30. 6. 2020 v O2 Aréně
Legendární Funk/Reggae zpěvák, který svými hity jako Fly Away
dobyl svět. Nyní se chystá do Prahy ukázat, že umí zpívat stejně
dobře jako hrát ve filmech (Hunger Games). Za 1390–1990 Kč si
můžeme pořídit lístek i my!

MP

Názor
Třetí pohlaví, svatby homosexuálů a další trendy
dnešní doby
Než si připravíte kameny, abyste mě mohli bolestivým a dlouhým
způsobem připravit o život za utlačování práv nejrůznějších menšin,
zkuste prosím pokračovat ve čtení. Abych to totiž vysvětlila hned na
úvod – nejsem v žádném případě homofob ani odpůrce
LGBTQtisícdalšíchpísmenek+ komunity (kdo zná aspoň trochu mě a mé
přátele, kteří se pohybují v rozmezí od homosexuálů až po transsexuály,
jistě mi dá za pravdu). Naopak, jsem zatvrzelým zastáncem životní
filozofie „žij a nech žít, do nikoho a ničeho se nestarej a pokud ti to
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přijde divné, neodsuzuj a prostě to neřeš“. Ať už za mnou přijdete
s čímkoli (počínaje „jsem trans“ a konče „jsem hinduista závislý na
heroinu“), moje odpověď je většinou „aha, to jsem nevěděla“.
Snažím se opravdu tvrdě naučit se toleranci (co si budem, nepopírám, že
mé okolí občas nejspíš potřebuje dost té tolerance, aby to vydrželo i se
mnou, a to jsem zcela normální). A přes to všechno, kdybyste se mě
zeptali: „Uznáváš více než dvě pohlaví?“ Moje odpověd by byla jasné a
neoblomné NE. A ať si o mně myslí kdo chce, co chce, jsou věci, které mi
prostě normální nepřijdou.
Doba se naprosto zbláznila. Dneska už není normální být hetero. Nejste
součástí LGBTQatakdále+ komunity? Pak byste si minimálně měli dát
duhu na profilovku na facebooku, přát smrt homofobům a ve veřejných
diskuzích se jasně vyjadřovat pro homosexuální svatby, jinak jste sami
homofobové, kteří nemají právo na život.
Zašlo to až do extrému a začíná se nám to pěkně vymykat z rukou.
Neříkám, že není normální být homosexuál. Vadí mi ale ta propaganda a
ten byznys, co se z toho udělal. Nejste spokojení sami se sebou? Nevadí,
dnešní doba skýtá spoustu možností! Na výběr je široké spektrum
písmenek, a pokud vám nesedí ani jedno, není vůbec problém vymyslet
si nové (do toho + se toho vejde opravdu spousta). Pokud se cítíte být
opačným pohlavím, je to v pořádku. Pokud se cítíte být velbloudem, i to
je naprosto v pořádku. Pokud jste pedofil, i to je přece úplně normální!
Hlavně se nebojte bojovat o svá práva!
Nepokouším se teď navážet vůbec do nikoho. Nezpochybňuju, že si
někdo může připadat jako jiné pohlaví, a pedofilii beru jako nemoc, za
kterou ta osoba sama nemůže. Jde pouze o tu propagandu. Každý druhý
o sobě dneska prohlašuje, že je homosexuál, přestože jím ve skutečnosti
není (přesně to vyjádřila například youtuberka Gabrielle Clement – která
je mimochodem sama bisexuálka – když v jednom videu říkala: „...tady
tahle doba je celkem pošahaná a všichni jsou v ní teplí.“). Lidé mají pocit,
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že ať už přijdou s čímkoli, je to normální. A pokud vy zastáváte opačný
názor, měli byste se nad sebou podle veřejného mínění pořádně
zamyslet.
A tak, aby náhodou nedošlo k utlačování nějaké menšiny, tady máme
mořskou pannu Ariel, kterou hraje čenoška, nejlepší kamarád SpiderMana je obtloustlý Asiat, morbidně obézní „modelky“ musí být
samozřejmě propagovány na obálkách známých časopisů, aby vystřídaly
ty, které trpí pro změnu anorexií, marvelovská Valkýra bude v příštím
Thorovi lesba a feministické kecy se na nás valí ze všech stran, protože
ženy jsou přece úplně ve všem úplně stejně dobré jako muži!
(Poznámka: ne, nejsou. Kdyby byly, nemáme na světě dvě, pardon, x
pohlaví, ale jenom jedno. Příroda ví, co dělá, ať už na to mají lidi názor
jakýkoli ;)).
Začínám se jenom obávat, kam až tohle všechno může zajít, pokud se
lidstvo brzo nevzpamatuje. Že by k masovému vyvražďování
heterosexuálů?
Do té doby jsou ale fakta jasná: pohlaví jsou jenom dvě, manželství je
svazek muže a ženy, nikoli dvou žen či dvou mužů, obezita je nemoc,
Asiati a černoši jsou super, ale my jsme Češi a jsme prostě bílí (a stejně
tak Ariel, sakra!), a ženy jsou ženy a ne muži. Tečka.
A poraďte si s tím, jak chcete.

JŠ

Proč je myšlení Bena Shapira (podle mě)
nebezpečnější než nacismus aneb ODSTUP
SATANE V JARMULCE!
Nadpis tohoto článku je kontroverzní už jen proto, že Shapiro je žid. Ale i
kdyby nebyl, kontroverze by se sem nějak vecpala: následuje totiž Bena
Shapira jako jeho vlastní stín.
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Ale napřed se pěkně představíme: Shapiro je pravicový politik (sám sebe
označuje jako liberální pravici), novinář, spisovatel, filozof a právník. Ve
zkratce: člověk, jehož práce byla vždy postavena na myšlení v jakékoliv
podobě. To, co vymyslel, mě upřímně vyděsilo, avšak z jiného důvodu
než zbytek světa (pokud se mohu považovat za natolik výjimečného  ).
Nyní vám ukážu drobný průřez Shapirovými názor, jak nám je
dokumentuje všemohoucí Wikipedie:
Potraty: Byl by pro jejich zakázaní ve všech případech (včetně početí při
znásilnění, špatné ochraně nebo incestu), pouze s výjimkou případů, kde
by těhotná hrozila sebevraždou.
Vlastnictví zbraní: Věří, že právo nosit zbraň je jednou ze základních
svobod Američana, a proto by mělo být zakázáno, pouze pokud je člověk
psychicky nemocný.
Globální oteplování: Přiznává jeho existenci, ale nepovažuje jej za lidmi
způsobené (nebo pouze v malé míře).
Rasismus vůči černochům: Tvrdí, že v minulosti byla černá rasa
utlačována, ale dnes už její problémy za tak vážné nepovažuje. Spíš
zveličené za účelem propagace politické korektnosti a pozitivní
diskriminace (o tom, že jsou místa v USA, kde být černý pořád znamená
cejch na celý život, se nevyjádřil).
Práva LGBT: Je proti manželství homosexuálů (přestože mezi nimi má
přátele – tvrdí, že by s nimi dál udržoval kontakty, jen by jim nešel na
svatbu), tvrdí, že žena a muž vychovají dítě lépe než dva muži nebo dvě
ženy. Považuje homosexualitu za hřích (díky svému židovskému
přesvědčení), kterému se lidé mohou oddávat, pokud chtějí, ale on s tím
souhlasit nebude. Transsexuály vnímá jako mentálně nemocné lidi,
„porouchané lidi“, jak je nazval.
Válka: Naprosto podporuje americké válečné operace se slovy: „Čína je
diktatura, Severní Korea je diktatura, Saudská Arábie, Pákistán, Sýrie a
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Egypt jsou diktatury. Nemůžeme v těchto zemích pouze osvobodit lid,
musíme zajistit, aby nemohli ohrozit Ameriku.“
No, miláček, co? Obzvláště v dnešní politicky překorektní Americe není
překvapením, že už mu bylo párkrát vyhrožováno smrtí a pískat na něj je
prakticky svatou povinností. Nechápejte mne špatně, to, co říká, mi není
sympatické a i to, s čím souhlasím (na rovinu: homosexualita,
transsexualita a podobné, jsou čistě z evolučního hlediska opravdu
„chyby ve výrobě“ řekněme – podobně jako lidé s brýlemi nebo dyslexií
takže ne, já je jako „porouchané“ opravdu nevnímám! – a s politickou
korektností se opravdu zašlo v Americe do extrému, který z ní učinil
propagandu…) to dovede v debatě Shapiro podat tak, že mám chuť ho
praštit: mluví chladně, odtažitě a hlavně rychle, aby neměl jeho oponent
šanci namítat, dokud on neřekne své, a když mu pak slovo velkoryse
předá, stejně mu skáče do řeči, kdykoliv zaslechne něco, s čím
nesouhlasí.
To byl jen nesouhlas. Ale tohle, tahle perla z rozhovoru s Davem
Rubinem, ta odstartovala moji nenávist:
„I don ´t hate LGBT people. I don ‘t care about them. I don ‘t care about
their lives, or their loves, I just don ‘t want to have them in my
synagogue.“
Taky tahle:
„Once I was giving a lecture on a university and i said something about
transgender people that made this person cry but do you expect me to
care? I don´t. She, yes she, is ill.“
A na závěř:
„I am getting really sick of people who whine about 'civilian casualties'...
when I see in the newspapers that civilians in Afghanistan or the West
Bank were killed by American or Israeli troops, I don't really care. One
American soldier is worth far more than an Afghan civilian.“
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Pořád dokola: I don´t care. Nezájem.
Nestarat se o druhé, o jejich životy a pocity, nemít empatii, hledět jen na
sebe, to se zdá být jedením z pilířů Shapirovy životní filozofie (nemůžu to
tvrdit na 100 %, žádnou jeho knihu jsem nečetl, přečetl jsem o něm pár
článků a viděl dvě debaty). Ta samá věc, která měla de facto své prsty i
ve druhé světové válce. Nacismus je ideologie odporu a nenávisti, ale
tahle idea nezájmu je horší, protože nenávidět něco s vášní, pohrdat tím
tak, že zašlapete vlastní svědomí, to je těžké (pokud nad svým chováním
aspoň troch přemýšlíte), to je těžké, vyžaduje to přesvědčení, zápal,
posedlost.
Ale nestarat se je snadné. Je to tak snadné a vaše svědomí si vždy najde
vhodnou výmluvu (číslo jedna je: „Vždyť je to jejich věc!“). Navíc je to
jako droga, uděláte to jednou a pak znova a znova. Zavřete oči před
starou paní, která by si chtěla sednout v tramvaji, potom třeba před
chlapem, kterého někdo zmlátí za bílého dne uprostřed ulice.
Já toho chlapa asi fakt nenávidím.
Tak pan Shapiro se nestará o homosexuály, nestará se ani o dnešní
problémy jiné rasy… No tak hádej, ty žiďáku, která je ta třetí skupina,
kterou by nacisté s vervou poslali do plynu? A věř mi, já bych se o tebe
taky nestaral…

PŠ

Z různých barelů
Veselé myšlenky
Povím vám příběh.
Před páry dny jsem seděl s pár přáteli v našem vestibulu. Venku
zataženo, vevnitř jako vždy duševnímu zdraví nebezpečno – zkrátka
ideální čas na trochu té “týnedžerské“ depky. Debata o jídle se kdovíjak
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proměnila na nádherný kvítek nihilismu vykvetlý z beznaděje, únavy a
cynismu.
Tohle jsou některé výroky z toho dne:
„Z těchhle sr**ek se nevyhrabeme…nezachráníš to. Můžeš to tak leda
zpomalit.“
„Co lidi za těch pár milionů let, co tu jsou, dokázali? Lidstvo by mělo
umřít.“
„Divíte se, že nikdo nic nedělá s globálním oteplováním. Za prvé by s tím
něco museli udělat úplně všichni a i pak by to bylo k ničemu, a taky Greta
Tuřínová říká, že bychom měli, a Greta Tuřínová má tu vlastnost, že
člověk chce dělat přesný opak toho, co řekne, jen díky tomu, jak to
řekne.“
„Za 200 let už tady žádní lidé nebudou.“
Albert Camus by byl potěšen. Já se v téhle debatě taky zapojoval,
samozřejmě stejně cynicky jako ostatní, ale teď mě tak napadlo, že jsme
v té naší černé hodince něco opomněli.
Ano, všechno jde do háje, to však už asi 4 000 000 000 let a ten největší
průšvih nás teprve čeká (tímto přeju galaxii Andromeda příjemnou
cestu), takže žádná změna. Na základě mé krátké ani ne 19leté
zkušenosti záleží na tomhle světě stejně jen na jedné věci: aby se člověk
cítil příjemně.
Bum. To jste nečekali, co? Cítím vaše ohromení.
Zamyslete se nad tímhle: Proč pomáháme druhým? Myslíme si, že je to
správné? Možná, nebo můžeme očekávat nějakou odměnu, v jakékoliv
podobě, ale primárně, pokud máme jakžtakž funkční svědomí, z toho
budeme mít dobrý pocit. Stejně tak když jsme s někým, koho máme rádi
(či rovnou milujeme), jíme jídlo, děláme to, co nás baví, najdeme to,
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v čem jsme dobří, dosáhneme úspěchu, nebo když se obzvlášť dobře
vyprázdníme.
Pro mne osobně to bylo docela osvobozující, když mi došlo, že na mých
akcích záleží méně, než na tom, jak je prožívám. Můžu být nervní kvůli
zkoušení nebo pohovoru nebo vlastní smrti, ale oboje troje stejně přijde,
takže proč to hrotit. Chill bro!
(Tyhle články možná čtou i profesoři. Představa, že jsem možná našemu
panu řediteli nepřímo řekl „Chill bro!“ je víc než lehce znepokojivá).
Pamatuju si, že se kdesi projednávala možnost podávat umírajícím silné
omamné látky, aby odešli v pokoji a bez bolesti „vlastně by si ani
nevšimli, dokud by nebylo po všem“ zněl jeden z argumentů. Já bych
s tím souhlasil.
Takže moje rada na závěr: na všechno se vy… vykašlete a buďte jakžtakž
šťastní. Víc nám toho asi nezbývá.
Ha! A Marek tvrdil, že nedokážu napsat dva články, aniž bych zmínil
Pratchetta nebo Kunderu, ale hádej co?!
Moment…
Sakra! Tak blízko!

PŠ
PS: No, když už mi to nevyšlo, aspoň můžu říct tohle. Ano, jsem si
vědom, že psát o smrti s klidem je ode mě pokrytecké. Kundera to řekl
dobře v románu Život je jinde. Zhruba tam stojí tohle: mladí mluví o
smrti, ale je to vždy prázdné. Každý si totiž myslí, i když by si to nikdy
nepřiznal, že nezemře nikdy. Skutečné poznání toho slova přichází až
s věkem, kdy vám začne dýchat na záda ta jistota, že tu nejenže
nebudete navěky, ale ani už moc dlouho.

Stromeček No.2019
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Jaký vánoční stromeček máte rádi? Živou borovici, jedli nebo pichlavý
smrček? Anebo raději umělý? V tradičních barvách, nebo v barvách
moderních? Ozdobený čokoládovou kolekcí, perníčky, nebo nějakými
zdravými „dobrotami“? Já ráda živý, tradiční barvy a čokoládovou kolekci
😊.
Maminka mi vyprávěla, že na moje druhé Vánoce koupili s tatínkem
speciální stromeček, který měl velmi pichlavé jehličky. Dokonce to měl i
v názvu – smrk pichlavý. Rodiče stromek vybrali právě proto, že měli
strach, abych čirou náhodou na sebe stromek nestrhla. Já jsem totiž byla
velmi zvědavé dítě, které si muselo vše osahat. A co myslíte? Ani smrk
pichlavý mě od mého koníčku neodradil. Když rodiče stromek připravili
na ozdobení, tak jsem k němu přiběhla a sáhla si. Ručka byla překvapivě
popíchaná a já běžela za maminkou, aby mi to pofoukala. Raději jsem to
zopakovala ještě několikrát. Ruku jsem měla sice celou popíchanou, ale
to pofoukání od maminky stálo za to. A mimochodem, stromeček to
ustál 😊.
A teď k současným trendům ve vánoční výzdobě.
Letošní módní barvou je barva stříbrná a bílá. O bílé Vánoce tak
rozhodně nepřijdete 😊. Kromě bílé, která je vánoční barvou roku 2019,
můžete použít i její další odstíny. Pokud vám bílá připadá příliš
nevýrazná, vyměňte ji za béžovou nebo šedou. Když tyhle barvy
zkombinujete s modrou, rozhodně neuděláte chybu.
Letošní Vánoce jsou návrat k přírodě. Umělohmotné ozdoby nechte
v krabici a vydejte se ven. Posbírat můžete šišky nejrůznějších velikostí a
tvarů, šípky, klacíky, mech nebo ořechy. Přidejte k nim ještě badyán,
skořici nebo sušené citrusové plody. Budete pak mít originální dekorace
a provoněný dům nebo byt.
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Oproti loňskému roku, kdy byly v módě bílá studená světýlka, jsou letos
populární ty s teplým žlutým světlem. Lze je též vyměnit za opravdové
svíčky a lucerničky.

JF

Zas jsou tu Vánoce, ty svátky konzumu
aneb
Pár typů lidí, se kterými se během vánočních
svátků určitě setkáte
Když jsem jednoho podzimního večera projížděla Twitter, zadala jsem si
z legrace do vyhledávače slovo „Vánoce“. Musím říct, že jsem nebyla
vůbec překvapena, jakmile jsem zaregistrovala, že i tato sociální síť se
dělí na dva tábory, když na tyto svátky klidu a míru přijde řeč. Tweet ve
znění „Zas jsou tu Vánoce, ty svátky konzumu“, na který jsem narazila, se
mi postaral nejen o nadpis, ale také o téma na celý článek, za což jeho
autorovi velice děkuji. Přemýšlela jsem, jak je fascinující číst diskuze mezi
dvěma „vánočními kmeny“, když se vzájemně evidentně nesnášejí – a
došla jsem tak k názoru, že i tyto „pohodové“ (jak se to vezme) svátky
mají bezpochyby své zaryté odpůrce, ale samozřejmě i příznivce snad
skrze všechny generace.
Vánoce, které by měly v našich srdcích rozlévat klid, mír, pohodu a
radost ze života, se však díky přehnanému konzumu čišícího na nás
prakticky už od poloviny října mohou změnit v boj na život a na smrt, jejž
vyhraje vážně jen ten nejsilnější jedinec. Pojďme se teď trochu vánočně
naladit a představme si pár typů lidí, se kterými se o těchto svátcích
(anebo možná dokonce i před nimi) určitě setkáte. Je jich více než dost, a
proto jsem vybrala ty nejznámější, o kterých je podle mě zcela nutno
hodit řeč. Samozřejmě že jsme každý originál a na někoho mnou zvolená
charakteristika nemusí v žádném případě platit, ale co si budeme
povídat, myslím si, že se každý alespoň v jednom z těchto bodů najde.
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Přiznejme si to – kdo z nás nemá rád Pelíšky a cukroví? Kdo nemá rád tu
vánoční atmosféru? Hudbu? Kdo už se netěší na to V O L N O? A kdo
naopak nesnáší celé tyto konzumní propagandy? Takových lidí je na
celém světě víc než dost, a proto mi věřte, že v každé rodině se
minimálně jeden takový člověk najde.
Nyní už není na co čekat. Jde se na věc!

1. typ: Milovník Vánoc
Typická hláška: „JÁ UŽ SE TAK TĚŠÍM NA VÁNOCE!!!“
Znaky:
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Na Spotify si dělá vánoční
playlisty už někdy v říjnu
Od prvního podzimního dne má
v mobilu staženou aplikaci na
odpočet dní do Štědrého dne
Vánoční filmy zná pomalu i
nazpaměť
Miluje cukroví, štědrovečerní
večeři a vánočku
A T M O S F É R A je pro něj nejdůležitější
P E L Í Š K Y jsou podle něj KULTOVNÍ dílo
Potřebuje navštívit všechny vánoční trhy na světě
Od října se už těší na pečení všelijakého cukroví a neustále hledá
nové recepty, kterými by okořenil předvánoční, ale i povánoční
tabuli
Je schopen vykoupit obchod jen proto, že „tenhle jogurt/coca
cola má vánoční obal“
Jako malý hrál na internetu vánoční online hry











Last Christmas, Happy Xmas (War is Over) a All I want for
Christmas is you jsou jeho nejmilejší vánoční písničky
Miluje české koledy a těší se na školní vánoční koncert
Vánoce by pro něj nebyly bez sledování filmů Láska nebeská,
Pelíšky a Sám doma
Je pro zachování tradičních Vánoc s českými zvyky, ale lehké
vlivy z Ameriky spolu s konzumem mu zas tak moc nevadí
Vždycky ho strašně zajímalo, jak probíhají Vánoce v jiných
zemích a někdy by se chtěl určitě na Vánoce do ciziny podívat
Vlastní alespoň jeden vánoční svetr (inspirace z vánočních filmů)
Vždycky si přál upéct doma tradiční perníkovou chaloupku
NÁVŠTĚVA OBCHODNÍHO DOMU IKEA VE VÁNOČNÍM KABÁTKU
JE PRO NĚJ NUTNOST
Stojí si za tím, že i přes všechen ten konzum v obchodech jsou
Vánoce krásným svátkem, na který by neměl být nikdo nikdy
sám

Určitě však u tohoto typu neplatí, že má zabalené dárky pomalu už
někdy v říjnu, protože co si budeme nalhávat, většina z nás je nemá
nakoupené ještě ani v polovině prosince, a to můžeme Vánoce milovat
celým svým srdcem. On ten studentský život je někdy vážně hodně
drsný. Kde na ty dárky mají chudí studentíci asi brát peníze? A kde ti
vytížení dospělí čas?
2. typ: Odpůrce Vánoc
Typická hláška: „Zas jsou tu Vánoce, ty svátky konzumu.“ a „Já bych
ty Vánoce kompletně zrušil.“
Znaky:


Absolutně si nerozumí s „Milovníkem Vánoc“
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Vánoce považuje za odporný marketingový tah, který z lidí
pouze ždímá peníze
Předvánoční úklid a
pečení cukroví v něm
vyvolává
panické
záchvaty a stres
Nechce
navštěvovat
vánoční trhy, pít tzv.
„předražený nekvalitní
punč“ a utrácet za
„vánoční cetky“
Má odpor k americké
verzi Vánoc a Santa
Clausovi obecně
Pelíšky už nechce ani vidět
Nejraději by během zimy upadnul do zimního spánku a
probudil se až někdy v březnu
Jako malý měl Vánoce určitě rád, ale během puberty se to
v něm zcela převrátilo
Holčičku z reklamy na Kofolu by nejraději podstrčil onomu
divokému praseti do chřtánu
Mrazíka by klidně probodnul jeho ledovou holí
Sní cukroví, štědrovečerní večeři a vánočku, ale nejraději by
byl, kdyby se tato „maškaráda“ asi ani nekonala
Proklíná všechny obchodní řetězce už od poloviny října









Říká, že nepotřebuje žádné dárky, protože stejně vždycky
dostane jenom ponožky či
nepotřebné
kuchyňské
roboty
ODPOR
K VÁNOCŮM
ČASTO VYVOLALY PRÁVĚ
ONY PONOŽKY či stres
s předvánočním úklidem
V některých
případech
daný člověk všechno až
moc hrotil, a proto teď
celé svátky nesnáší
„UŽ ABY
BYLO PO
SVÁTCÍCH!“

Co si budeme povídat, plno dospělých
patří zrovna do této kategorie, zatímco jejich děti už od druhé poloviny
října vyhrávají na celý panelák či dům všelijaké vánoční písně a koledy.
Nevím, zda to je dáno věkem anebo nervozitou z přicházejících
povinností, ale myslím si, že by se nic nestalo, kdyby okna nebyla umyta,
klíčové dírky nebyly vyčištěny a cukroví se pro jednou objednalo
z cukrárny. Vánoce tu nejsou od toho, aby nás stresovaly a my z nich
poté kolabovali. To v žádném případě. Jedná se o volný čas, který
můžeme příjemně strávit s rodinou, odpočinout si, odjet na hory, anebo
jen v klidu ležet doma u pohádky a relaxovat. Dárky nejsou všechno.
Pořádek není všechno. Rodina a zdraví ale jsou. To je to nejdůležitější. To
je stavební kámen úspěchu. Pojďme se teď nad tím pořádně zamyslet…
3. typ: Vlastenec
Typická hláška: „Doufám, že se Amíkům ten jejich Santa Claus udusí
sušenkami! Češi Čechům! Já chci Ježíška!“
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Znaky:



















Někdy má trochu radikální přístup k Vánocům
Je pro zachování Ježíška ve všech ohledech
NENÁVIDÍ SANTU
NENAVIDÍ AMERIKU
Všechny cizojazyčné filmy přepíná, protože nemají Ježíška a
dětem jenom pletou hlavu
Halloween a Vánoce jsou pro něj neskutečně velký konzum
přicházející z Ameriky, která nás podle něj ve finále kompletně
pohltí
Rozumí si v pár věcech s „Odpůrcem Vánoc“
Pelíšky jsou TOP
Kapr s bramborovým salátem je TOP
Všechno z České republiky je TOP
Pravděpodobně svým dětem vyhodí vánoční svetry se Santou,
soby a vším, co nevypadá na „českou vánoční tradici“
POTRPÍ SI NA ČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY
Vánoce má vlastně rád, jen mu vadí přehnané prezentování
Ameriky a jiných států v naší domácí kultuře
Nesnese pohled na filmy jako Sám doma či Láska nebeská
„ZPÍVEJ ČESKÉ KOLEDY, JSI ČECH!“
Na vánoční trhy kvůli davům radši ani nechodí
Nesnáší tzv. „sváteční řidiče“

4. typ: Natěšený strávník
Typická hláška: „Kdy už bude ta štědrovečerní večeře?“ a „Dej sem ten
talíř s tím cukrovím!“
Znaky:
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Jediné, na co se o Vánocích těší, je jídlo.
Vánoční apetit je pravděpodobně způsoben traumatem
z dětství, kdy všechny dobroty jako ananasový či mandarinkový
kompot byly kupovány jen na tyto svátky
Nechápe souboje mezi „řízkomaniaky“ a „kaprofily“
NEUZNÁVÁ ODLEHČENÝ BRAMBOROVÝ SALÁT S JOGURTEM A
LOSOSA K TOMU
Řízek, kapr, bramborový salát a
cukroví jsou nyní jeho jediným
smyslem života
Jídlo + pohádky = jeho vánoční ráj
Vlastně se chce o Vánocích jenom
kvalitně najíst

I přes to všechno, jak na nás Vánoce
v reklamách a nákupních centrech působí,
však nesmíme zapomínat na to, že tyto svátky nejsou jenom o dárcích a
konzumu. Jsou převážně o rodině, pohodě a odpočinku, který si každý
plně zasloužíme. Pusťme si pěkný film či hudbu, dopřejme si v klidu
cukroví a dlouhou procházku venku, protože Vánoce jsou tu jen jednou
ročně – a protože to tak neskutečně utíká, užívejme si svátků, dokud je
ještě čas. Dokud jsme stále děti, které se o všechny vánoční povinnosti
nemusejí starat. Vánoce sice nejsou jen o nich, ale kdy si ještě užijeme
takový relax a komfort, když ne teď? Pro některé z nás jsou to poslední
Vánoce v „mladé kůži“, protože příští rok je už budeme slavit jako
zákonem určení dospělí. Užívejme si, dokud to jde. Mějme radost z toho,
že nemusíme kuchat kapra, připravovat vánoční tabuli a jezdit do plných
nákupních center pro vánoční stromky. I přes to všechno ale pomozme
našim rodinám a řekněme jim, že vážně nemá smysl tyto svátky takto
neskutečně hrotit. Vánoce budou, i když napečeme jen jeden druh
cukroví.
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Vánoce budou, i když nevytřeme před Štědrým dnem podlahu a betlém
vystavíme na zaprášenou poličku.
Vánoce budou, i když si místo úklidu
pustíme pohádku, kterou jsme viděli
už asi třicetkrát.
Vánoce prostě budou. Vždycky.
Relaxujme, když máme tu možnost.
Vánoční čas vážně stojí za to.
Proč
si
ho
znepříjemňovat
zbytečnými povinnostmi, které nás
jen vystresují a rozhodí?
Vážně to nemá cenu.
Vánoční svátky mají totiž mnohem hlubší myšlenku, než nám předkládají
nákupní centra a média. Jen na to v tom vánočním shonu nesmíme
zapomenout. Pokud si konečně uvědomíme, jak pěkné Vánoce ve
skutečnosti jsou, jedině pak budou naše svátky opravdu pohodové a
příjemné. Jsem upřímně ráda, že já je mám právě takové, i s tou
zaprášenou poličkou . Ale všichni musíme zkrátka uznat, že na
vánočních trzích s (ne)alkoholickým punčem je mnohem lépe než doma
s prachovkou a mopem v ruce. Proč se se vším zbytečně stresovat?
Tak veselé Vánoce a v příštím roce na shledanou! ♥

KR

Vánoční přání
Pokud se něco nepokazí, tohle číslo Oktu vyjde (upřímně, tady by mohla
ta věta skončit a sloužit jako úvod všech mých článků) těsně před Vánoci.
Byli jsme proto požádáni, jestli bychom nemohli vymyslet i nějaké články
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s vánoční tématikou. (pozn. šéfredaktorky: ne, nebyli. To „požádání“ byla
pouze věta „vánoční články jsou samozřejmě vítány, ty nevánoční ale
taky“.)
Moje dva zatím napsané články jsou o cynismu a chlápkovi, kterého
nemám rád.
Ehm, Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas. Tabášek maličký nebo
Zaduban. Rolničky, rolničky…
Ne, ke svému zpěvu vás neodsoudím ani na papíře. Prostě vám popřeju
veselé Vánoce a rovnou to už můžu udělat i za pár dalších lidí (jsou-li
lidé) z našeho ctěného ústavu. Pojďme na to!

PROFESORSKÝ SBOR
Jindřiška Kaszová (bohyně Oktu, budiž pochválena!): „Veselé Vánoce.“
Hana Kahánková: „VESELÉ VÁNOCE!“
Václav Tabášek: (Obleče si tričko se vzorem rolniček, stromečků a
sněhuláků. S nápisem Christmas is Coming)
Jiří Chmela: (Když si myslí, že ho nikdo nevidí, nosí santovskou čepici a
pobrukuje si koledy)
Marcela Gajdová: Popřeje vám srdečně „Veselé Vánoce!“ v lednu.

NEPROFESORSKÝ SBOR
Pan Školník: „Veselé Vánoce. Ahoj!“
Uklízečky: „Budete mít dva týdny volna. Užijte si je a ty se skříňkou 77 si
konečně umyj boty! Čas na to mít budeš.“

REDAKCE
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Jolana Šnajdrová: „Přeju vám všem veselé Vánoce. A teď zpátky do
práce! Časopis se nám sám neudělá.“
Kateřina Rusnoková: „Humanitní vědy to mají těžké! Jo, a taky veselé
Vánoce!“
Alexandra Reiblová: „Řekla jsem, že jsou to veselé Vánoce, takže to
budou veselé Vánoce, JASNÉ?!“
Marek Petrov: „Šťastný a veselý.“
Matěj Olchawski: To, co řekli oni.
A nakonec moje maličkost: Čau a užijte si volno!

PŠ

Duel
Tentokrát se v nelítostném souboji utkali dva sportovci. A to všemi dobře
známý a milovaný pan profesor Zdeněk Pospíšil a proti němu již ne tak
známý, zato mladší Radim Valigůra ze septimy B. Očekávání byla veliká,
hlavně v otázce sportu. Stálo to mnoho sil, aby se oba oslovení utkali, ale
po značném přemlouvání a slibech nezákeřných otázek spolu s
prozrazením jména soupeře nakonec oba svolili a nechali si otázky
položit. Otázky byly následující:
1) Kdy bylo poprvé otevřeno Národní divadlo?
2) Jak zemřel John F. Kennedy?
3) Kde se konala olympiáda 2014?
4) Co vynalezl Alfred Nobel?
5) Ve kterém roce získal Forrest Gump Oscara? a) 1987 b) 1995 c) 2001
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6) Z čeho byl vytvořen první hokejový puk? a) Ze sušených švestek b) Z
popelu c) Z kravince
7) Jak se jmenuje sob z pohádky Ledové království?
p.p. Zdeněk Pospíšil

Radim Valigůra

1.

1880

X

11. století

X

2.

Zastřelen (v Dallasu)

✓ Zastřelen

✓

3.

Soči

✓ Rio

X

4.

dynamit

✓ „nevím“

X

5.

b)

✓ b)

✓

6.

c)

✓ c)

✓

7.

Rudolfek

X

X

„Simír, nevím“

Již první otázka byl pro oba oříšek. Pan profesor se po pár naznačeních
přiblížil správnému roku, ovšem nebyl nikdy tak daleko jako Radim.
Ačkoli pro Radima je přitěžující okolnost, že jsme to nedávno brali v
češtině. Správná odpověď je samozřejmě 1881. Milým překvapením se
stala otázka ohledně smrti bývalého amerického prezidenta, kde jsem se
krom správných odpovědí dozvěděla od pana profesora i místo úmrtí, a
tím je Dallas. Nemilá byla skutečnost, že ačkoli se jedná o dva sportovce,
tak na otázku ohledně místa konání poslední zimní olympiády odpověděl
Radim špatně. Na jeho obranu, hraje tenis a spletl si zimní s letní
olympiádou, být hokejista možná by odpověděl správně, toť mé
spekulace. Ke čtvrté otázce jsem ještě přidala větu „není to ta cena“,
jelikož při předběžném průzkumu jsem to vyhodnotila jako velmi
podstatou zmínku. Ikonický film Forest Gump, jejž museli všichni vidět,
ať už na něj mají dále jakýkoliv názor, vyhrál nejednoho Oscara. Nevím,
zda správné odpovědi přišly na základě vylučovací metody z předložené
nabídky, nicméně se oba tázaní přinejmenším trefili. Jaký materiál jste
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tipovali vy pro první hokejový puk? Za mě dnes již netradiční materiál,
který se ale v době vzniku puku nejspíše nabízel díky svým vlastnostem.
Poslední otázku jsem neshledala nikterak zákeřnou či těžkou, to jsem
ovšem nečekala, co vypadne z „těch dvou“. Pana profesora jsem
ochotna ospravedlnit tím, že je už starší ročník a pohádku neviděl, a tak
si spojil soba s legendárním Santovým Rudolfem nebo dle něj
Rudolfkem. Nicméně, to co vypadlo z mladého pana Valigury, mi doslova
vyrazilo dech, čekala bych, že to vědět bude, nebo se alespoň přiblíží
skutečnosti, ale on ne. Nakonec z něj po menší nápovědě, o jakou
pohádku se jedná, vypadlo jméno hlavního hrdiny z Kobry 11, zbytek
věty máte naznačen výše. Doufám, že se oba do příště polepší a Ledové
království zhlédnou, také v návaznosti na pokračování, jenž je nyní v
kinech. A věřím, že s postupujícím věkem vnoučat, hlavně co se týká
vnuček, si pan profesor jméno Sven dobře zapamatuje (Frozen je nejen
mezi holčičkami velmi oblíbené). Nakonec tedy vyhrál pan profesor
Pospíšil. Blahopřeji a děkuji oběma zúčastněným. Jako vždy také děkuji
všem, kdo se podíleli na realizaci, jako pomoc s vymýšlením a výběrem
otázek, ale i jako pokusní králíci. Stále platí, že se zájemci z řad kantorů i
studentů můžou přihlásit, a to buď šéfredaktorce, mně nebo paní
profesorce Kaszové. Za mě to je pro toto číslo vše. Všem, co dočetli do
konce, gratuluji a děkuji.

AR

Perlyčky
Septima A
Studentka: „Není ježíšek, je PPLko!“
P. p. Dudová: „Za dva týdny si napíšeme test. Prosím, abyste byli
překvapeni a nebyli připrave... Moment, naopak.“
Student: „První slovo platí!“
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P. p. Dudová: „Kde se v srdci nachází sinusový uzlík?“
Student (sebevědomě): „Mezi předsíní a komodou.“
P. p. Tabáková: „Na příštím testu bude hodně teorie.“
Studentka (šeptem): „Jedna otázka a ještě za půl bodu, určitě...“
P. p. Dudová: „Co patří mezi tělní tekutiny? Chci slyšet tři zástupce.
Student: „Krev, slzy a pot.“
Test z češtiny
P. p. Gajdová prohlíží již odevzdané testy: „Proboha, *****, to je F. X.
Šalda, ne Šulda!“
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