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Úvod
Vážení a milí čtenáři, vítejte u vánočního vydání
školního časopisu Oktavián.
S blížícími se Vánoci nepřibývá jenom klidu a
pohody, ale také zmatku a stresu, a proto
doufáme, že vám tento díl školního časopisu
alespoň trošku zlepší poslední dny strávené ve
škole.
Na co se tentokrát můžete těšit? Pokud máte chuť si o Vánocích přečíst
nějakou pěknou knížku, určitě zabruslete do článku ohledně školního
kánonu. Máte-li naopak potřebu zhlédnout nějaký zajímavý film, článek o
záporácích vám možná řekne nějaká nová, šokující fakta o těchto
zajímavých postavách. Ať už vás zajímá prakticky cokoliv (přes Vánoce až
po elektronický sport), věřím, že si v časopise najdete to své.
Užijte si čtení!
PS: Za celou redakci Oktaviánu vám přeji veselé Vánoce, šťastný nový rok
a pevné zdraví a nervy. Toho není nikdy dost. 
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Aktuality ze školy
Přestože se mnozí z vás již ve škole fyzicky nacházejí (zvolejme třikrát
hurá!), některé to stále ještě čeká. Myslím si, že by byla velká škoda, kdyby
v tomto čísle žádné aktuality nevyšly, a tak jsem se vyloženě „za pět minut
dvanáct“ rozhodla přijít s něčím novým, a sice s aktualitami z distanční
výuky. Berte to, prosím, s rezervou, jelikož se jedná o jakýsi nešťastný
výkřik do prázdna z pera lehce zoufalé studentky.
Na jaké věci jsem během distanční výuky přišla?
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1. Aktivita v hodině je mocná čarodějka. Raději mluvte, než bude
jednoho dne pozdě!
2. Slzy nad papírem z matematiky náročnost učiva nesníží.
3. Když nechápete předmět ani prezenční formou, distančně vás to
vyloženě zlomí.
4. Vždycky se v jakékoliv třídě najde TEN JEDEN, který odedře
všechno, stejně jako ten, co nebude nikdy dělat nic.
5. Během distanční výuky spolužáci odhodí své masky a ukážou své
pravé já. Někdy můžete být velmi příjemně překvapeni, jindy
naopak totálně zklamáni.
6. Výhodu mají vždycky ti všestranně zaměření spolužáci. Pokud
zvládnete zanalyzovat báseň/karikaturu, ale pomalu nevíte, co
jsou to procenta, vaše studium je pomalu u konce.
7. Vyhrožování útěkem z gymnázia nic nevyřeší, stejně budete ve
studiu pokračovat a v lednu se zhroutíte.
8. Každodenním kontrolováním stránky www.stredniskoly.cz
nevytvoříte nové humanitní lyceum, akorát upadnete do deprese,
že nic takové v České republice stále ještě neexistuje.
9. Minimálně párkrát vás napadne, že začít podnikat s domácími
mýdly by bylo možná lepší než se trápit s něčím, co vám stejně
k ničemu nebude.
10. Některé dny jsou zkrátka lepší než ty jiné, o to bude návrat zpátky
do školy emotivnější. Psychicky se připravujte už teď.
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PS: Jakákoliv podobnost se mnou je v těchto bodech samozřejmě zcela
náhodná.

KR

Kultura
Vánoční trhy
Pomalu, ale jistě se k nám blíží Vánoce. Svátky plné klidu a pohody.
Přiznejme si to, všichni se na ně těšíme. Budeme doma se svými rodinami,
dáme si cukroví, bramborový salát, kapra nebo řízek, všude kolem nás
budou hrát koledy …
Mně se s Vánoci neodmyslitelně pojí také vánoční trhy. Vždy si z nich
odnesu pořádnou dávku vánoční nálady. Představte si to. Všude spousta
světýlek, stánky s vánočními dekoracemi, jídlem, pitím… Vy se mezi nimi
procházíte a popíjíte punč, abyste aspoň trochu prohřáli své promrzlé
tělo. Na pódiu se odehrává představení s vánoční tématikou, ozývají se
koledy … Lidé jsou uvolnění a vy cítíte, že i oni se už těší, až budou doma
v teple.
Ale letos jsme o tohle všechno mohli přijít. Mohli jsme být zavření doma
a vánoční atmosféru získávat tak maximálně z pohádek. Věřím, že to by
nikdo z nás nechtěl. Mně samotné opravdu udělalo radost, když jsem se
dozvěděla, že trhy budou.
Naše hlavní město bylo bohužel nuceno trhy kvůli epidemii zrušit, přesto
na Staroměstském náměstí již nyní stojí krásně nazdobený strom a na
přilehlých náměstích můžeme pár stánkařů najít. Ale opravdu nejde o tak
velkolepou podívanou jako předešlé roky.
A teď už k veselejším zprávám. Přesuneme se blíž k nám. Brno, Ostrava i
Olomouc se rozhodly trhy zachovat, i když s určitými omezeními. Jak víme,
Ostravské trhy patří každoročně mezi ty nejhezčí a ani letos tomu není
jinak. Kromě Masarykova a Jiráskova náměstí jsou nazdobené také
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přilehlé ulice. Na trzích bohužel
chybí kluziště i živý betlém.
Místo toho tam stojí obrovské
32 metrové nasvícené ruské
kolo, na němž se může svézt
každý z nás.
Rozlehlými trhy se spoustou
stánků se mohou chlubit také
Brno a Olomouc. V Olomouci na
návštěvníky čeká ruské kolo a
vysoký vánoční stromeček, jenž
stojí před radnicí. V Brně mají
vánočních stromků dokonce několik. Jeden stojí na Zelném trhu a druhý,
14 metrů vysoká jedlička, se nachází na náměstí Svobody. Stejně jako ve
výše zmíněných městech, i zde se můžeme nechat vyvézt vánočním
ruským kolem na Moravském náměstí do výšin, odkud uvidíme celé
nádherně nasvícené centrum Brna.
A co byste si měli z tohoto článku odnést? Nebuďte doma, vezměte své
kamarády, sourozence nebo rodiče a vydejte se ven třeba právě na jedny
z těchto trhů. Věřím, že si z nich odnesete vánoční náladu a navrch ještě
zážitky a čas strávený s někým blízkým. Vždyť Vánoce jsou tady jen jednou
za rok, tak si je pořádně užijte. A zároveň bych Vám chtěla popřát veselé
Vánoce a šťastný nový rok.

NV

Remcání o něčem, co nikoho nezajímá
Tento článek vznikl jen proto, že jsem před nedávnem narazil na seriál,
který jsem neviděl dobrých 12 let a kterému jsem jaksi podvědomě vzdal
hold v jedné mé, no, nazvěme to povídkou. Nebojte, nepůjde o
nostalgické, takřka orgasmické vzdechy „ách, to je tak dobrý, i když je to
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tak starý!“ (pokud chcete ty, zeptejte se mě někdy na chodbě na film
Spalovač mrtvol), protože tohle dílo nebylo dobré. Nemohlo být a ani
nemělo být. Dnes, v éře, kdy dětské seriály umí být dobré (za animáky
zmiňme Gravity falls, za hraná díla třeba Andy Mack), působí „Haf!“ (v
anglickém originále „Woof!“) dojmem skutečného retra.
Seriál vznikl na motivy u nás nepříliš známé stejnojmenné dětské knihy o
chlapci, který se začne najednou proměňovat v psa. To je tak nějak
všechno. Zrzavý a pihovatý Eric si normálně žije svůj den, najednou ho
začne svědit nos, bum, a je z něj malý teriér. On a jeho nejlepší kamarád
Roy se pak musí horko těžko snažit nějak tuto skutečnost ututlat a zároveň
zvládat své každodenní trable a závazky. Vzhledem k tomu, že předloha
má asi 50 stránek a půlka jich je tvořena obrázky, museli už po první
epizodě tvůrci sáhnout k vlastním nápadům, takže očekávejte
očekávatelné: vědeckou soutěž, testy, písemky, slavnosti, výlety, trable s
děvčaty…
Vážně, pokud je na tomto kousku něco originálního, tak jen příčina
Ericových proměn. Zkrátka někdo v jeho okolí (jeho malá sestra, Roy nebo
i on sám) si přeje mít psa tak moc, víc, než chce mít v životě Erica, že ho
přinutí jim tuto touhu naplnit a změnit podobu. Myslete si o tom, co
chcete.
Dnes na seriálu zaujme především ten „dojem domácího videa“.
Vysvětlím: kamera stojí za prd a navíc se děj odehrává v typické anglické
vesnici 20. století (jestli jste někdy byli v Anglii, víte, co myslím, jestli ne,
taky víte, co myslím), takže výsledný produkt skutečně vypadá, jako by se
dva kluci na vesnici nudili a natočili film,
jen tak pro srandu.
Taky mě zaujalo (teď, když jsem starší a
trochu víc o tom přemýšlím), že hlavní
postava je vlastně Roy, archetyp
přítele/strážce tajemství. Eric je většinu
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každé epizody přítomen nanejvýš ve své psí podobě, tudíž chudák Thomas
Aldwinckle strávil většinu času tím, že mluvil na psa, jako by to byl člověk.
Doufám, že za to dostal aspoň slušně zaplaceno…
Vlastně asi nedostal. V jednom rozhovoru s tvůrcem (jediném, který jsem
musím nechat!), že seriál měl ubohé finance. Tak nic.
Možná to vypadá, že tento seriál nemám rád, ale tak to není. Přestože jej
zde kritizuji, stále na něj mám nostalgické vzpomínky a je to koneckonců
30 let starý pořad pro děti, natočený za méně peněz, než kolik by nejspíš
stálo udělat jedno propracovanější video na Youtube. Zázraky čekat
nemůžeme.
O to víc mě překvapilo, že „Haf!“ mělo celkem 9 sérií (vysílaných od roku
1989 do 1997), tři různé protagonisty (po Ericovi a jeho čtyřech sériích
přišel zakřiknutý Rex taky se čtyřmi a nakonec uvolněný Jim s jednou),
čtyři psí protagonisty (Pippin, Tich, Punch a Tinka, všechno fenky, z
snažilo později i o jakous takous propojenou dějovou linku (spojenou s
otázkou, jak je psí transformace vlastně spuštěna a jak funguje). Jediným
hercem, který se objevil v každé sérii, byla Liza Goddard v roli učitelky na
místní škole.
Tak, pokud jste se dostali až sem, tak jsem vás právě přiměl přečíst asi 600
slov o něčem, co nikdo nepamatuje, nikoho to nezajímá a vlastně nejsou
ani žádné důkazy, že se to u nás kdy vysílalo, neboť všechny česky
dabované epizody, které vysílala Česká televize, jsou ztraceny v toku dějin.
Vy nemáte nic lepšího na práci?

PŠ
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Názor
Syndrom zoufalého záporáka
aneb
Klišé v dnešní umělecké tvorbě
Když jsem tak přemýšlela nad tím, do jakého článku se pustím tentokrát,
probliklo mi hlavou okamžitě téma Vánoce. Můj původní plán sepsat
„klišé ve vánočních filmech“ byl však zcela nečekaně roztrhán zjištěním,
že v televizi opět běží filmové zpracování Harryho Pottera, na jehož
postavy by se dalo udělat nemálo psychologických rozborů. Po diskuzi s
kamarádkou, v níž jsme došly k tomu, že většina mladých lidí je
fascinována psychopatickým charakterem samotného Voldemorta (pozn.
autorky: některé z nás to táhne také ke kladným postavám – například k
profesoru Lupinovi, ale o tom raději pomlčíme), musím dát sama sobě za
pravdu, že na knižních, filmových a seriálových záporácích zkrátka něco je.
Co ale způsobuje ten fakt, že se lidem TAK moc líbí?
Kdybych si na svou otázku odpověděla zjištěním, že lidé milují záporáky
díky volbě atraktivních hereček a herců ze strany filmařů (Tom Riddle,
Patrick Bateman, Villanelle, Bellatrix,…), asi bych tu už nemusela vůbec nic
řešit. Čím to ale je, že se nám záporáci TAK MOC líbí? A proč je většina
záporných postav ve skutečnosti plná
traumat a zoufalství z vlastního
nepovedeného života? Je to dobrý
umělecký tah, anebo už jen obyčejné klišé?
Párkrát jsem ve filmových diskuzích
narazila na skutečnost, že lidem víceméně
vadí jakési „fetišizování“ nekladných
protagonistů v umělecké tvorbě. Když
zabloudíme do světa již zmíněného
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Harryho Pottera, přijdeme na to, že na tom opravdu něco bude. Padaly by
pubertální dívky k zemi z Toma Riddla v druhém díle Harryho Pottera,
kdyby ho hrál nějaký odpudivý zjev? Nemyslím si. Proč fanoušci dosazují
ve svých představách za zlou postavu Petera Pettigrewa věru
sympatického hubeného herce, když se podle samotné knihy jednalo o
malého, silnějšího a škaredého kluka? Odpověď je velice jednoduchá.
Pretty privilege existuje, neboť na pěkné lidi se údajně mnohem lépe
kouká. Kontroverzní, ale pravdivé. Vítejte. 21. století v kostce.
Syndrom zoufalého záporáka, a sice
jedno z největších uměleckých klišé v
historii, je tady s námi už odpradávna.
Netroufám si tvrdit, že i autoři z dob
minulých s něčím takovým přišli, ale na
druhou stranu mi musíte dát za pravdu,
že takový byronský hrdina se od definice
dnešních fetišizovaných záporných
postav zase tak moc nelišil. Byronský
hrdina - idealizovaná, ale zkažená osoba
znázorněná v životě a díle lorda Byrona,
se dost možná podobá dnešním charakterově zkaženým literárním a
filmovým hrdinům. Nemyslete si, že to považuji za špatnou věc – to vůbec
ne. Vyjma profesora Lupina, jakožto kladné postavy z Harryho Pottera,
taktéž inklinuji spíše k těm záporákům, protože si myslím, že mohou
čtenářům či divákům mnohem více nabídnout. Záporné postavy plné
traumat a psychických problémů se nejen mnohem lépe čtou, ale také
tvoří. O tom někteří z nás ví své. Je ovšem neskutečný rozdíl v tom vytvořit
charakterově zkaženou postavu, kterou k činům donutily životní
okolnosti, než jen psychopatického sadistického vraha, který vraždí pro
svoje vlastní uspokojení. Takové lidi by neměl nikdo nikdy vyzdvihovat. Je
smutné, že tomu tak stále v dnešní době je.
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Jak jsem se již zmínila,
byronský hrdina zcela obrátil
čtenářův pohled na nekladné
protagonisty v umělecké
tvorbě. Dnešní lidé inklinují
spíše k antihrdinům, chtějí
cítit jejich emoce a případně
být jako oni, o čemž svědčí
nemálo
playlistů
se
specifickými písničkami s
jedním jediným úkolem. Mají nám pomoci cítit se přesně jako nepřítel
světa. Zda je tohle už za hranou normálnosti, anebo je to ještě v pořádku,
nechám čistě na vaší interpretaci, avšak musím sama za sebe říci, že
záporáci, stejně tak jako vedlejší postavy, naši generaci baví mnohem,
mnohem více než samotní mladí hrdinové. Když jsme se s kamarádkou
bavily o tom, kdo má reálně rád Harryho Pottera jakožto postavu, nedošly
jsme k ničemu světobornému. Lidé jsou už unavení z hodných, statečných
a charakterově zcela správných hrdinů – a možná proto právě směřují své
myšlenky a tužby na postavy zcela opačné, na postavy, kterých bychom se
ve skutečnosti měli bát a štítit. Na jedné
nejmenované sociální síti jsem nalezla
plno lidí obdivujících postavu jménem
Ben Solo (milovníci Hvězdných válek
odpustí, o tomhle tématu nevím
absolutně nic, a proto nechápu, proč se
někde tento muž jmenuje Kylo Ren a
jinde zase Ben), neboť Adam Driver v její
roli není podle většinové společnosti
vůbec k zahození. Netuším, jak moc
hluboké utrpení za sebou tento charakter
má, jelikož znám pouze herce a jméno
postavy jsem lehce zaraženě před
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chviličkou vyhledala, ale pokud se opět jedná o atraktivní postavu s
bolavou duší, není zde asi důvod k diskuzi. Splňuje ta největší filmová klišé.
A davy samozřejmě šílí.
V umělecké tvorbě najdeme bezpočet psychicky zdrcených antihrdinů,
stejně jako šílených záporáků bez jakýchkoliv emocí. Ať už se jedná o
muže, či ženy, jsme z nich absolutně na větvi, protože v sobě mají tu jiskru
bláznovství a nepochopení, o níž by se nám samotným mohlo jenom zdát.
Pokud se vám zalíbil Tom Riddle (Harry Potter), Villanelle (Killing Eve)
anebo jakýkoliv jiný zajímavý záporák, hned to z vás nedělá psychopata
nebo antihrdinu. To vůbec ne. Máte zkrátka a pouze vytříbený vkus, neboť
hrdinové jako takoví už stejně nikoho nebaví. Záporné postavy mají holt
větší šťávu.
Jediná věc, která mě na celém tomto anti hrdinství obtěžuje, je fakt, že do
záporáků většinou filmaři obsazují jen atraktivní umělce. Je smutné vidět,
jak se fyzická krása dostává do popředí, stejně jako je zarážející
skutečnost, že většina (ne-li všichni) ze záporných postav od Disneyho je
označena jako queer-coded. Toto slovo anglického původu znamená, že
přestože o záporné postavě od Disneyho nikdy nebylo řečeno, že je na
stejné pohlaví, stereotypy, její rysy a její chování vám to mají říci prakticky
za ni. Absolutně se mi nelíbí představa, že jen díky pár stereotypům si
máte vydedukovat celou identitu postavy, neboť mi to přijde naprosto
urážlivé, kór když se jedná POUZE o postavy, které chtějí hlavnímu
hrdinovi ublížit či jej nedej bože zabít. Tato Disneyho teorie svým
způsobem
říká, že muži
neprokazující
„potřebnou“
dávku mužnosti jsou vlastně zlí,
stejně jako ženy nevyřazující ze
sebe
dostatečné
množství
jemnosti vám budou chtít
bezpodmínečně
uškodit.
Společnost
Disney
strávila
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dekády tvořením queer-coded postav (a že jich není málo!) ve snaze
„vyděsit děti“ a říct jim, že „gay = zlý“. Myslím si, že k tomuto asi není
potřeba se jakkoliv vyjadřovat, protože každý normálně a rozumně
smýšlející jedinec dojde k tomu, že prezentovat homosexuálně
orientované lidi v pohádkách JEN jako ty špatné, je zkrátka neskutečně
urážlivé a hanlivé. Tohle není žádná reprezentace, nýbrž čistě urážlivá věc,
stejně jako by někdo za psychopatické vrahy dosazoval čistě lidi určitého
etnika. Dá se to brát jako takový menší útok. Nemělo by se lidstvo už ale
konečně poučit?
Samozřejmě, že se v umění najde celá řada klišé
spojená se záporáky. Ať už se jedná o nemilující
rodiče, šikanu, přehnanou inteligenci anebo o
obyčejnou touhu po moci, vidíme to všude.
Není už to ale někdy za hranou? Syndrom
zoufalého záporáka je fajn věc jen do té doby,
než ji každý druhý autor přidá do svého díla. To
samé ovšem platí pro hlavní hrdiny-sirotky
(Harry Potter, Spiderman) či pro adolescenty
zachraňující celý svět před kolapsem. Jak moc
realistické to vlastně je? Kdyby měla naše generace zachránit planetu, kdo
ví, jak by to vůbec dopadlo. Možná by to všechny ještě příjemně
překvapilo, anebo bychom všichni do minuty zemřeli. Kdo ví.
Cílem toho článku není samozřejmě zkritizovat klišé v umělecké tvorbě,
nýbrž poukázat na to, jak jsou v knihách a filmech věci často velmi
předvídatelné. Samozřejmě, že to není špatně a já do toho nemám co
mluvit, neboť jsem žádnou knihu nenapsala, ale myslím si, že po tomto
článku by každý z nás zvládl do slohovky nějakého toho antihrdinu napsat.
Jak na to? Nyní vám ukážu pár kroků, které berte samozřejmě čistě z
recese:
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Přestože se záporné postavy od sebe liší v pohlaví i ve vzhledu, tento typ
je v literatuře pro mladé podle všeho nejčastější.
1. Pokud chcete napsat klučičího antihrdinu,
dejte mu tmavé, nejlépe černočerné vlasy.
Lidé se na to chytají. Věřte mi. Jedná se o
nejdůležitější prvek z celého seznamu, neboť
protagonistovy tmavé vlasy mají značit
temnotu a rozháranost vlastní bolavé duše.
2. Atraktivní vzhled je obřím klíčem k
úspěchu, neboť jak jsem se již zmínila, pretty
privilege stále existuje. Pokud bude velmi vysoký, trefili jste se do
černého. Některým čtenářům stačí k oblibě postavy čistě její vzhled…
3. Napište, že mu matka zemřela jako mladá a otec ho
mlátil/nedocenil/vyhodil z domu.
4. Přidejte mu tzv. GOD COMPLEX, což v praxi sice neznamená, že se bude
považovat za samotného Boha, ale minimálně nebude uznávat autority,
bude si o sobě myslet jen to nejlepší a na jiné lidi bude pohlížet jako na
největší odpad společnosti. Tato vlastnost bude připadat publiku velice
atraktivní (ať žijí mentálně nestabilní fanoušci!) a tak budete mít úspěch
jednoduše zaručený.
5. Myslete na jeho PSYCHOLOGICKÝ VÝVOJ. Z psychopatického a
arogantního floutka se po krátkém ťukání do klávesnice může stát
zlomený a křehký mladý muž, který to neměl v životě absolutně lehké.
Nevadí, že z psychopata uděláte zcela nelogicky někoho s extrémně
silnými emocemi. Že to nedává smysl? Koho to zajímá! Čtenáři to milují –
a stejně tak většina záporáků v umělecké tvorbě ve finále funguje.
6. MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK! Ať už vaše postava miluje kohokoliv, musí to
být pořádně peprné. Má vztah s někým stejně záporným, ale zamiluje se
do svého celoživotního nepřítele? Anebo snad do nějaké nevinné mladé
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dívky? Do jakékoliv kladné postavy?
Ideální! Ani jedno oko nesmí v tomto
případě zůstat suché. Nejlépe, aby se
během tohoto problému záporákův
charakter z psychopatického muže
přesunul do hotového štěňátka. Tato
část vás vynese v budoucnu do výšin.
7. Svůj text dokončete tragickou smrtí
vaší postavy (KLIŠÉ!), ale to jen v
případě, že nemáte vkus a opravdu
chcete, aby nezajímavý hrdina bez
jakéhokoliv charakteru vyhrál. Pokud
chcete reputaci vašeho antihrdiny
alespoň trošičku vylepšit, nechte jej
kompletně zešílet či zvítězit nad dobrou
stranou. Taková věc dělá zázraky.
Přestože je tento můj pomyslný „návod“ napsán vyloženě z recese,
někteří autoři se jej drží skoro až do posledního puntíku. Je otázka, zda
jsou záporné postavy psány takovou formou opravdu záporné, anebo
spíše neutrální, avšak to už nechám čistě na vašem pohledu. Já jsem své
už řekla. Záporáci jsou podle mě
zajímavější než charakterově ploší
hrdinové. Záporáci mají šmrnc.
PS: Pokud vás zajímají umělecká
díla, kde záporná strana vyhraje nad
tou dobrou, doporučuji knihu/film
Gone Girl. Pořádně to dokáže
divákovi zamotat hlavu. Věřte mi.

KR
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Věda jako mizerný argument
Nekonečně mě baví (a rovněž frustrují, asi jsem v hloubi duše masochista)
články, komentáře a názory, kde se lidé odvolávají na vědu, jako svůj
hlavní argument, aniž by o ní sami měli nějaké potuchy.
Pár příkladů pro ilustraci:
• Člověk je buď žena, nebo muž, protože máme jen chromozomy X a Y,
nic mezi tím, to je věda.
• Kdyby země opravdu byla kulatá, a ne placatá, cítili bychom to, říká to
věda.
• Nemůžeme objektivně vykládat knihy, každý si je interpretuje podle
sebe, není to žádná věda.
Co mě na tom baví, je, jak se podpory vědy dovolávají lidé, kteří o ní sami
vědí nejspíš velké kulové. Argument o existenci jen dvou pohlaví,
chromozomech, evoluci a podobných věcech se objevuje snad v každém
článku zamřeném proti bisexualitě, transsexualitě, genderové fluiditě a
všem těm 150 dalším pohlavním mišmašům, co jen existují, tedy ve všech,
které se snaží působit aspoň trochu seriózně. Díky výukovým metodám
ctěných profesorek Dudové a Matýskové ovšem vím (ony metody fungují
na principu, nemůžou pokazit maturitu, když budou příliš vyděšení z mého
předmětu maturovat), že lidská biologie je obor extrémně komplikovaný,
neustále se měnící a pro laika takřka nesrozumitelný, pokud není
probíraná látka zblbnuta opravdu na tu nejzákladnější úroveň
(MITOCHONDRIA IS THE POWERHOUSE OF THE CELL!*). Co tím chci říct?
Že kdyby každý člověk zaklínající se vědou, byl v tomto oboru na úrovni,
aby měl právo se jím zaklínat, byla by naše země světová špička v
genovém inženýrství, SPD by se stalo předním sdružením přírodovědců (a
ne buranů) a žili bychom tak 500 let, přičemž nemoci od rýmy po rakovinu
by byly jen vzdálenou vzpomínkou. Já osobně mám na takové věci možná
své názory, ale nikdy je netahám ven a neoznačuji je za fakta, protože jsem
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si vědom, jak málo toho v této oblasti znám (jak pravil Sokrates: „Vím, že
nic nevím“). Trochu toho ovšem vím o knihách, tak mi dovolte tady rychle
rozcupovat další z výše zmíněných příkladů: Kniha možná na každého z
nás působí unikátně, v závislosti na našich zkušenostech, povaze,
estetickém cítění a dalších věcech (určité styly psaní se mohou třeba
mimořádně dobře, či naopak špatně číst dyslektikům), přesto však, jako
existují určité znaky, podle kterých poznáme, že ten stokilový minimedvěd i ten rejžák na boty, co se schovává v kabelkách starých dam, se
oba označují jako PES, tak existují určité znaky, podle nichž poznáme
dobrou knihu (aspoň v určitém místně-časovém kontextu: například
literatury evropského a asijského původu jsou tak odlišné, že co je dobré
psaní a co špatné, se u nich může dost lišit, a samozřejmě existují i knihy,
které předběhly svou dobu a věčně omylný pan Dobová Kritika je
nedokáže v současné chvíli ještě plně docenit**). Silný příběh, energie,
výpovědní hodnota o současnosti, to jsou aspekty, o nichž už hezkou
řádku let smýšlíme jako o důležitých znacích knih, které překonají věky.
Pouze čas, nejlepší kritik ze všech, leč ani on není neomylný, nám odhalí,
které knihy je opravdu mají. Před 120 lety byla udělena první Nobelova
cena za literaturu. Mezi nominovanými vyniká dnes jméno Lev Tolstoj,
vítězem se ovšem stal básník René Prudhomme, kterého dnes už nikdo
nečte a málokdo vůbec zná jeho jméno. Jeden muž zkoušku času obstál,
druhý ne.
Ale to jsem odbočil: Zkrátka prosím vás na kolenou, pokud opravdu
něčemu nerozumíte tak, že váš názor je relevantní, mějte si ho, ale
neříkejte ho nahlas. Dneska si svůj názor na všechno může vyjádřit každej
pitomec a banda jiných pitomců mu u toho bude přizvukovat, protože
jejich názory zní podobně, a když tři pitomci zjistí, že mají stejný názor,
hned jim dojde, že to musí být jediná možná pravda, protože tihle dva jsou
děéésně chytrý a myslí si to taky!
Kdo si pamatuje můj minulý článek na téma Pochopme blbce, mě teď v
duchu obviňuje z pokrytectví. Mezi blbcem a pitomcem je však markantní

17

rozdíl. Blbec má názor, který se vymyká vašemu chápání. Pitomec není
ochoten ani na okamžik připustit, že by jeho názor, správný, či špatný,
mohl být chybný. Proto sleduji debaty s Benem „ať chcípne!“ Shapirem,
abych pak mohl poučeně říct: „Zvážil jsem všechny jeho argumenty a jsou
to hovadiny, což mohu dokázat.“***.
Snažně vás prosím, když už musíte něčím z toho být, buďte blbci, ne
pitomci. Jak praví u nás pohříchu opomíjený scifi autor Harlan Ellison:
„Nemáte právo na svůj názor, ale na svůj poučený názor. Nikdo nemá
právo být ignorant.“
Tak, a aby těch citátů nebylo málo, rozloučím se s vámi tentokrát
moudrými slovy Ladislava Smoljaka, která mu do úst vložil sám Jára
Cimrman a která si naši učitelé, usazeni před tabulí, jistě opakují v hlavě
několikrát denně: „Toto jsou rozumní žáci? Vždyť je to tady jeden vedle
druhého samý debil nebo blbeček… Vždyť se podívejte: debil blbeček,
debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát támhle vzadu, to je
snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe!“
* Správně by tam mělo být „ARE“ protože množné číslo, takže ti, kdo tvrdí,
že nic jiného si ze školy neodnesli, to mají fakt blbý, ani mluvit se nenaučili

**V Čechách oblíbený případ Máj je trochu unikátní, odehrával se totiž
ještě Před Františkem Xaverem Šaldou (PFXŠ), takže dobová kritika u nás
se skládala z Pepíka, Lojzíka a Franty Vomáčky, kteří napsali, že se jim ty
smutný veršíky nelíbíkují, protože sou smutný.
***Z drcení jeho názorů na prach lidmi chytřejšími než on se stala na
internetu oblíbená volnočasová aktivita.

PŠ

18

Rady a tipy
Náš výběr aneb Které knihy z kánonu stojí za to
Maturitní kánon je možná zdánlivě plný zločinů na papíře pocházejících
z nejhlubšího dna literárního světa napříč časem a prostorem, ale když
usazené bahno pořádně prohrabete, můžete nalézt opravdové perly,
knihy, které nikdy nezestárnou.
Takové hledání je ale velmi zdlouhavé, a proto jsme se my dva šlechetně
obětovali a vybrali pro vás každý deset kousků, které by podle nás byla
škoda minout.
Seznam je sestavený tak, aby se v něm nacházela jak díla prozaická, tak
v menší míře také poezie a drama. Snažili jsme se také vybrat zástupce
z každého období, aby seznam alespoň přibližně vyhovoval maturitním
požadavkům. Především jsme se ale řídili vlastním vkusem, takže berte
tato díla pouze jako doporučení dvou lidí, kteří mají rádi knihy a rozhodli
se pročíst naším školním kánonem za vás.
A jaké knihy jsme tedy obecně vybírali?
Petr: Jak tak na svůj výběr koukám, řekl bych, že mám na knihách velmi
rád hravost, tedy jakousi neotřelost a zábavnost, nejen formou komiky,
ale i témat nebo motivů. Taky čtivost mám rád, kniha, kde vám jedna
stránka zabere rok četby, je zbytečná, lze být složitý a komplikovaný a
zároveň nebýt nudný nebo nepochopitelný.
Jolana: Můj vkus je hodně pestrý – dokud je kniha kvalitní, snesu všechno.
Pro účel tohoto článku jsem ale schválně vybírala knihy, které se podle mě
budou u maturity dobře rozebírat a které nejsou čtenářsky tolik náročné,
aby byl seznam užitečný i zatvrzelým nečtenářům.
A nyní pojďme na to!
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Petrovi miláčci:
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Jméno růže: Srdcovka. Kniha, co mi ukázala, že obtížné a zábavné
nejsou opaky. Detektivka ze středověkého opatství (teologický
seminář v ceně) prošpikovaná odkazy a hříčkami s historickými
reáliemi, které nemáte šanci odhalit všechny, což je naprosto
v pořádku, ale můžete se o to pokusit (já skončil u „hm, Jorge
z Borguse, to zní povědo… Moment!).



Na vlnách TSF: Sbírka, ze které čiší hravost z každého obrazu,
jejími motivy jsou hlavně exotika, dálky a novoty. Díla spíše lyrická
než epická, mezi nimiž nechybí básně vyprávěné obrazem, rébusy
nebo kousky s nezvyklou typografií. Na každé stránce vás čeká
něco nového.



Záskok: Sranda, prostě sranda. Mystifikace a divadlo o divadle.
Výjimečné české dílo. Doporučuju najít na internetu záznam, pro
umocnění prožitku (a ujištění, že Zdeněk Svěrák už víc než 30 let
stárne výhradně tím, že se mu zesvětlují vlasy a vousy).



Žert: Propracovaný román, který jednak kombinuje vyprávění
s esejistickými pasážemi v zajímavé kompozici, kdy se vypravěči
různých kapitol navzájem doplňují, druhak vypráví o době a
režimu, o kterém je třeba vyprávět a připomínat si ho, třeťák je to
tragikomický příběh o pomstě a čtvrťák si to prostě přečtěte!



Cizinec: Uchvátilo mě, jak je tohle dílo sevřené a jak vyjadřuje
autorovu filozofii, která na mě rovněž silně zapůsobila. Příběh o
jinakosti a naprostém odcizení světu, nebo jak to nazvala
kamarádka „den v životě autisty“, což vlastně není daleko od
pravdy.



Don Quijote: Nenechte se odradit délkou. Z velmi těžce čitelné
kategorie nejstarší literatury je to ta nejlepší volba, lehké čtení

natažené do obřích rozměrů (naprostý opak děsu, jímž je Utrpení
mladého Werthera, krátké a ubíjející každým písmenkem).


Pýcha a předsudek: Romantika v klasické podobě. Občas trochu
zamotanější, protože anglická vztahová politika si nezadá s naší
státní, co se složitosti týká, ale přesto je to decentní, nepřehnaný
milostný příběh, pěkný obraz doby a ukázka, že i ženská hrdinka
napsaná před 200 lety může být, jak se hezky česky říká „sass
queen“ (a toho sarkasmu tam je, holka má jazyk ostrý jak žiletka,
byť je to schované za zdvořilým hávem).



Norské dřevo: Vhled do světa japonské kultury a také literatury,
čehož se nám na západě moc nedostává (mimo ANIME),
zprostředkován tak, abychom jej dokázali pochopit (věřte mi, jiní
japonští autoři jsou… svébytní, co se týká stylu psaní). Navíc
s příběhem o studentovi a jeho trablech s láskou, s tím se
ztotožnit dokážete snadno.



Spalovač mrtvol: Novela o spoustě věcí. Podle mě především o
nenápadnosti zla, jak může zakořenit a poté vykvést i v těch, do
kterých bychom to neřekli, vždyť to byli takoví dobří, mílí, hodní
lidé. Najdete toho v ní ovšem mnohem víc, třeba paní Strunnou,
která měla před svatbou…



Mistr a Markétka: Vyprávění o Ježíšově smrti v dávné minulosti a
zároveň o Moskvě 20. století, na kterou se snese sám Ďábel se
svou tlupou a začnou řádit, vtipně a děsivě. Mimo jiné též o velké
lásce, o lidské zkaženosti…



Možná, že odcházíme: Povídky o miniaturním rozsahu a žádném
ději, spíše jen takové střípky, malé momenty, které vyjadřují
určité melancholické nálady. Když je ovšem chápete, jako součást
celku, vyjeví se obraz (debilní vyjádření, já vím! Budete si to muset
přečíst, abyste pochopili, co tím myslím  ).
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Jolanina elita:
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Romeo a Julie – v tomto ohledu musím s Petrem nesouhlasit.
Když už knihu z obáváné kategorie nejstarší literatury, pak
rozhodně Shakespeara. Je to poetické, je to rychlé, je to krásně
napsané, ale hlavně – je to Shakespeare!



Jáma a kyvadlo a jiné povídky – tento soubor povídek je sice
poněkud obsáhlejší než ostatní knihy, které zde uvádím, na
druhou stranu je to ale jeden z těch pokladů, které by podle mě
nikdo neměl minout. Já E. A. Poea miluju a jsem si jistá, že vy
budete taky.



Obraz Doriana Graye – pokud se poohlížíte po tom nejlepším, co
školní kánon může nabídnout, pak byste s Obrazem Doriana
Graye rozhodně neměli ani na vteřinu zaváhat. Hluboké
filosofické myšlenky, mistrovsky propracované postavy a
přiměřená dávka napětí – co víc si čtenář může přát?



Máj – tohle je jediná kniha z mých deseti, kterou ze srdce
nenávidím a nedoporučila bych ji ani svému úhlavnímu nepříteli
(učitelé češtiny si na mě už nejspíš začali brousit nože). Proč ji tedy
uvádím? No, když nic jiného, dá se podle mě velmi zdlouhavě a
jednoduše rozebrat, a to je přesně to, co člověk u maturity
potřebuje. (Petrovo Na vlnách TSF je přesný opak Máje –
čtenářsky rozhodně vynikající dílo, vytáhnout si ho u maturity
bych ale opravdu nechtěla, protože jeho rozbor se mi zdá až příliš
náročný.)



cokoli od Karla Čapka – fajn, uznávám, tohle je trochu podvod –
měla bych vybrat jedno dílo, a ne celého autora. Faktem ale je, že
ať už zvolíte kteroukoli Čapkovu knihu, nemůžete udělat chybu.
Především pak doporučuji jeho dramata – jsou krátká, ale zato
velmi, velmi kvalitní.



Na západní frontě klid – i tento mistrovský kousek se vymyká
ostatním mnou zvoleným knihám, jedná se totiž o text hodně
náročný, a to především na psychiku. Příběh je drsný,
naturalistický, syrový a ne moc příjemný, pokud ale existuje kniha,
která v tomto seznamu v žádném případě nesmí chybět, pak je to
bezpochyby tato.



Proměna – žádný zázrak (pomineme-li fakt, že se hlavní hrdina
jednoho dne zničehonic probudí jako obří brouk), pokud ale
hledáte knihu, která přesně vystihuje definici „ať je to krátké,
jednoduché, dobře se to čte a dobře se o tom mluví“, pak si
vyberte Proměnu.



Farma zvířat – podobně jako v případě Proměny je i tohle dílo
hodně krátké, hodně jednoduché a hodně dobře se čte, navíc je
to ale opravdu vynikající kousek odrážející ne zas tak nedávnou
historii.



Maus – i tato kniha je tak trochu podfuk – je to totiž komiks. Mně
se moc líbil a ve své top desítce ho uvádím právě pro ten nevšední,
ale příjemný čtenářský zážitek.



Hana – nejžhavější novinka školního seznamu, Kniha roku 2017 na
Databázi knih a výherce Ceny Česká kniha 2018. Příběh o lidskosti
odehrávající se na pozadí holocaustu, který se líbil p. p. Kaszové,
p. p. Gajdové, mně i mojí babičce, a mohl by se tedy líbit i vám. 

To je tedy 20 knih, které byste si podle nás měli přečíst (ať už pro osobní
potěchu, nebo k maturitě). Snad se vám budou hodit a třeba vás i navnadí
k příběhu, který by mohl změnit vás život. Nebo zkrátit nudné zimní
odpoledne, obojí je stejně důležité. 

PŠ a JŠ
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Z různých barelů
Moje budka v listopadu a prosinci
Listopad
Na začátku listopadu vypadá naše zahrada velmi krásně. Letní sluníčko už
tu dávno není. Místo něho je tady podzimní slunce. Nastal podzim. Moje
oblíbené roční období. Všechno bude hezky barevné. Konečně zase můžu
začít pít své oblíbené čaje a můžu se zachumlat do mé modré chundelaté
deky. Nebo si místo čaje dám kakao. Ráda čtu, takže na podzim toho
přečtu nejvíce. Naše okrasná třešeň už celá opadala od listí a začala zase
kvést. Když začne znovu kvést a dole je hodně spadaných listí, začíná má
práce. První půjdu shrabat listí, aby neshnilo a nezačalo smrdět. Když mám
shrabané listí, jdu ptáčkům z korýtka vybrat listy a umýt ho. Naliju jim
zpátky vodu, aby pili. Pak sundám naši budku a nasypu do ní slunečnicová
semínka. Moje kočka mi ráda pomáhá, a tak se o budku otírá a vrní. Vždy
ji ale odeženu, protože chci, aby tam ptáčci stále chodili jíst. Nejlepší výběr
barvy pro budku je červená, oranžová a hnědá. Výrazná budka jde v zimě
hezky vidět. My máme červenou. Na naší zahradě jsou dohromady 2
budky. Jedna na okrasné třešni zepředu zahrady a druhá je vzadu na
stromě před oknem mojí sestry. Má modrou barvu, ale tady se to hodí,
protože strom, na kterém je budka, je červený. Co se týče ptáčků, už si
zvykli, kde najdou jídlo a pití. Nejčastěji se u nás nachází sýkorky, vrabci,
kosi, straky a jednou jsme tam měli i sojku. Bylo to překvapení vidět tak
velkého ptáka na naší zahradě.

Prosinec
V prosinci už začíná sněžit, a to se
musím starat o budku častěji. Měla
bych si dávat pozor, abych krmení
doplňovala častěji. Pokud mrzne a
nesněží, vypadá strom s budkou
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nádherně. Větve jsou obalené mrazem a zářící budka láká ptáčky k jídlu.
Létají k ní v přesně stanovených intervalech a skupinách. Žádný shon a
předvánoční šílenství. Dodržují rozestupy a je na nich vidět řád přírody.
Jsou velmi opatrní, protože když na stromě nejsou větve, mohla by je
kočka snadněji ulovit. Přeji nám všem, aby kolem nás fungoval řád přírody
a aby nás nechytila ta cizí, zákeřná kočka.

JF

Esport
Žádný e-sport, jak se mi snažil word vnutit, ale esport. Věc, která v
dnešním světě nabírá na popularitě ohromnou rychlostí a i po několika
letech nedosáhla svého vrcholu, ale stále stoupá. (Od roku 2012 stoupla
sledovanost o 195%)
I když spousta mladých lidí již ví, o co se jedná, tak se zde mezi námi
najdou i jedinci, kteří o tom ví jednoduše „šumák“. Právě těm se teď ve
stručnosti zkusím něco málo vysvětlit. Esport se týká převážně
multiplayerových PC her a stejně jako v normálním sportu, tak i v něm
nalezneme spoustu týmů, legendárních hráčů, značek, fanoušků a
především peněz. Mezi nejznámější herní tituly v odvětví patří: CS:GO,
League of Legends, Dota, Fortnite, ... Všechny tyto tituly, pak můžeme
najít na platformách jako Youtube a Twitch.
V každém herním odvětví se najde několik týmů, které sponzorují
nejvlivnější značky jako Adidas, BMW, Samsung atd. Některé týmy
dokonce patří i klasickým sportovním týmům (např. Paris Saint-German
nebo Schalke 04). Některé osobnosti již dokonce investují do esportu a
zakládají si vlastní týmy jako třeba David Beckham nebo bývalý
basketbalista Rick Fox. Mezi nejznámější týmy patří Fnatic, Team Liquid,
OG, G2, Cloud9 atd. Tyto týmy mají pod sebou několik hráčů a velké
množství zaměstnanců, kteří udržují celou firmu v chodu. Hráči pak denně
trénují několik hodin na vysněné zápasy v rámci různých domácích,
evropských nebo dokonce celosvětových lig. Za výhru v takovém turnaji si
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mohou odnést nehorázné peníze (nejvyšší prizepool byl kolem 34 mil.
dolarů – kolem 750 milionů korun) a samotné platy hráčů na rok již mohou
konkurovat i platům některých známých fotbalistů a pohybují se kolem
několika desítek milionů.
Spousta lidí považuje esport jako podřadnou věc a neopovažují se ji
srovnávat se sportem. Uznávám, že sám bych esport na olympiádě vidět
nechtěl, ale to především z důvodu, že by mi tam neseděl, ne že by na to
neměl. „A jakou to má vůbec sledovanost? Určitě nízkou.“ Ne. Finále
mistrovství světa v League of Legends v roce 2019 sledovalo více než 100
milionů diváků, což je o několik stovek tisíc více, než bylo např. u
Superbowlu v roce 2020! Průměrný počet diváků esportu ročně se
pohybuje kolem 295 milionů diváků a dosahuje až k 700 milionům!
Některé univerzity již dokonce v mnoha státech mají své vlastní týmy a
účastní se univerzitních lig.
Čísla jsou to rozhodně krásná, ale není všechno zlato, co se třpytí. Ne vždy
mělo všechno v odvětví tak růžovou budoucnost a doteď nalezneme
několik nevýhod tohoto odvětví. Nějak se z prostých klučinů, kteří hráli
pro zábavu, museli stát milionáři, aby toto odvětví mohlo pokračovat a
růst. Za vším stojí intenzivní trénink, který probíhá několikrát týdně a
šplhá až k desítkám hodin. (Důležitou součástí tréninku jsou také tzv.
scrimy, ve kterých se týmy neoficiálně utkávají proti ostatním týmům.)
Jenže tento životní styl může být přesně tak nezdravý, jak zní, proto ty
nejlepší týmy mají několik psychoterapeutů, trenérů na zachování fyzičky,
kuchařů, kteří připravují
výživnou a vyváženou
stravu a spoustu dalších.
Největšími problémy v
odvětví jsou různé zdravotní
problémy, mezi kterými
převažují karpální tunely
(postižení nervů v ruce),
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které ohrozily a zničily kariéru již spoustě hráčů. Navíc kariéry v esportu
nemají dlouhého trvání. Ve fotbale i v hokeji můžete najít spoustu hráčů
po třicítce, kteří patří mezi tu největší špičku. V esportu je zázrak vidět
hráče nad 27 let, proto spousta hráčů volí variantu, co nejrychleji si
vydělat a poté se buď stát jinou součástí týmu, streamovat, nebo navždy
zmizet.
I mezi námi se mohou najít nadšenci do her a lidi, kteří by po této kariéře
toužili. Pokud to chcete zkusit, jděte do toho. Dělejte, co vás baví, ne každý
musí být doktor nebo právník. Např. na naší škole už najdeme
profesionálního hráče hry Valorant za český tým SAMPI.

MP

Duel
A je to tady zase, první duel letošního školního roku! (pozn. šéfredaktorky:
Tento duel měl být otisknut už v minulém čísle, ale chybička se vloudila.
Snad to zúčastnění odpustí. Co by byl Oktavián bez Duelu?)
V dnešním souboji se utkal všemi známý pan profesor matematiky a fyziky
Jan Zehnal a proti němu nastoupil nadšený hudebník z kvarty Ondřej
Zátopek. Dnešní duel bude obohacen o otázky z hudby, což by mohl ocenit
zejména Ondřej, a z matematiky či fyziky, kde by mohl pro změnu zazářit
pan profesor. Samozřejmostí jsou i jiné zajímavé a mnohdy zapeklité
otázky například ze světa sportu, zvířat, a dokonce padla zákeřná
hádanka. Už vás nebudu dále napínat, užijte si dnešní duel.
1. Kdo vyhrál první českou superstar?
2. Kde se bude konat olympiáda 2021?
3. Jak se doopravdy jmenuje pohádka Křemílek a Vochomůrka?
4. Kolik dětí má muž, který má deset synů a každý syn má ještě sestru?
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5. Kdo je držitel světového rekordu v hodu oštěpem?
A) Armand Duplantis
B) Jan Železný
C) Adam Sebastian Helcelet
6. Jak dlouho trvá život vážky?
A) cca 2 týdny
B) cca 1 den
C) cca 1měsíc
7. Co vynalezl Prokop Diviš?
p.p. Jan Zehnal
1. Aneta Langerová
2. Korea
3. Dvě Strašidýlka
4. 20, pak 11
5. Jan Železný
6. 1 den
7. Hromosvod

✓
x
x
0.5
✓
x
✓

Ondřej Zátopek
Tokio
20
Jan Železný
Měsíc
Hromosvod

x
✓
x
x
✓
x
✓

Hned první otázka nebyla pro pana profesora žádný oříšek, otázku
zodpověděl do 3 sekund, ale Ondřej si otázkou úplně jistý nebyl, a tak
raději řekl „nevím“. Naopak druhou otázkou si zase nebyl jistý pan
profesor a po důkladném přemýšlení odpověděl „Korea“, nebyl sice
daleko, ale uznat se to nedalo. Ondřej po chvilce váhání odpověděl
„Tokio“, což bylo samozřejmě správně.
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Po tom, co jsme panu profesorovi položili třetí otázku, zeptal se, zda ji
nemůže raději přeskočit a doplnit ke konci, tak i učinil, nicméně se netrefil.
Ondřej též nevěděl a řekl „nevím“. Odpověď byla samozřejmě Pohádky
z mechu a kapradí.
Čtvrtá otázka nebyla úplně vědomostní, jako spíše hádanka, a trochu
chyták, jelikož když má otec 10 synů a každý syn má ještě jednu sestru,
znamená to, že mají všichni tu jednu samou společnou setru, jelikož jsou
bratři. Pan profesor řekl 20, ale po chvilce se opravil a řekl 11, tudíž jsme
mu dali 0,5 bodu, matikář se v něm nezapře. Ondřej se nechal nachytat a
po chvilce počítání došel k výsledku 20. Na otázku bylo mimochodem 20
sekund na zodpovězení.
Na další dotaz věděl pan profesor odpověď ihned, a navíc dodal, jak
dlouhý rekord je. Ondřej taktéž odpověď znal, takže oba obdrželi shodně
po bodu. U páté, spíše tipovací otázky, jelikož ani jeden z účastníků není
zapálený odonatolog (milovník či vědec zabývající se vážkami, pozn.
redakce), bohužel oba pohořeli.
A na finální, zjevně nejjednodušší, otázku pan profesor i Ondřej
odpověděli, bez sebemenšího zaváhání, správně. Po součtu bodů tento do
poslední chvíle napínavý souboj vyhrál těsně o půl bodu pan profesor Jan
Zehnal s počtem 3,5 bodů. Gratulujeme, doufáme, že si duel užili jak oba
bojovníci, tak i vy čtenáři.
Pokud máte zájem zúčastnit se dalšího duelu, neváhejte se ozvat někomu
z redakce, již budete přesměrováni na správnou adresu. Vědomostem
zdar.

AR a FJ
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Perlyčky
Oktáva A
1) Hodina Společenskovědního semináře – prezentace o Konfuciánovi:
„Napsal velké kulové.“
(poznámka šéfredaktorky: Nyní se časově přesuneme na konec minulého
školního roku. Držte si klobouky, bude to jízda!)
2) Hodina angličtiny a studentova filozofická úvaha: „You don't have to
eat when you eat.“
3) Hodina ZSV:
P. p. Skálová: „Dnes je v Česku 2,4 milionu důchodců.“
Studentka: „Ono ale už se uvažuje o té eutanázii, ne?“
4) Hodina němčiny:
P. p. Vomlela: „Zkuste se zbavit těch českých zvyků a přestat ty německá
slova znásilňovat.“

MP
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