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Úvod
Oktavián je opět tady a s ním i spousta zajímavých článků nejrůznějších
témat z nejrůznějších oblastí. Jako vždy na vás čeká pořádná nálož
názorů či recenzí, ale tentokrát se můžete těšit také na krátký návrat
rubriky Aktuality ze školy či na zajímavosti z kultury.
No a nakonec si samozřejmě nenechejte ujít perlyčky či duel, v němž se
tentokrát odvážně utkaly p. p. Kavalová se studentkou septimy A Pavlou
Chrobákovou.
Víc asi není třeba dodávat. Užijte si časopis a ať vám hodina uteče co
nejrychleji!

Aktuality ze školy
Školní ples
Jistě vám to neuniklo: 7. března 2020 proběhne v Akordu již desátý
ročník našeho školního plesu!
Jelikož loňský ples, na jehož organizaci se poprvé podíleli studenti, byl
velmi úspěšný, rozhodlo vedení, že i letos nechá studentům trochu
volnou ruku. Tým ze septimy A ve spolupráci s p. p. Skálovou tedy už
naplno rozproudil přípravy a věřte, že je na co se těšit!
Lístky si můžete koupit na sekretariátu školy nebo si je rezervovat, více
informací najdete na stránkách školy. A pokud Vás zajímá, co všechno
můžete vyhrát v tombole či jaká hudba nás bude celý večer provázet,
rozhodně se neváhejte podívat na naši facebookovou událost! 
Budeme se na Vás těšit. V žádném případě si ples nenechejte ujít!

JŠ
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Kultura
Úžasný začátek roku
Čas rychle utíká, když se dobře bavíš, ne? Nevím teda, kdo z vás se dobře
bavil, ale rozhodně jsme se tento měsíc nemohli nudit. Co se vlastně
stalo a proč má většina populace chuť spáchat hromadnou sebevraždu?

1) Třetí světová válka
Americký prezident Donald Trump se rozhodl počátek roku 2020 zpestřit
velice
americkým
způsobem:
střelbou. Jakmile začal ostřelovat
Írán svými raketami a zabil přitom
jednoho z nejvlivnějších Íránců, tak
se mohl celý internet doslova
pominout! Naštěstí nic netrvalo
dlouho a všechny zúčastněné státy
se rozhodly tento konflikt vyřešit
diplomaticky. Všichni si naštěstí
mohli uvědomit, že mír je fakt fajn.

2) Australské pohromy
Od australské grilovačky (velice se omlouvám všem osobám, které jsem
tímto naštval, ale život by byl nuda, kdybychom brali všechno jenom
vážně), hrozivých povodní, přemnožených pavouků po smrtící epidemii?
Že vám to zní strašlivě?! Takový život v Austrálii prostě je a tamní
obyvatelé už jsou na to zvyklí. Tento rok byl však mnohem horší a
spousta z nich se s tím špatně vyrovnávala. Naštěstí obrovská vlna lidí
poskytla svou pomoc a solidaritu a Australanům pomohla. Navíc pomoc
pro koaly, které jsou naprosto dokonalé, je krásným gestem!
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3) Coronavirus
Do třetice všeho špatného. Celý leden bychom uzavřeli virem, který se
rozhodl obtěžovat náš svět a způsobit tím mezinárodní halo. Bohužel
z viru
si
média
udělala
prostředek
na
získávání
pozornosti a všechny informace
začala šíleně zveličovat. Navíc si
spousta asijských obyvatel
začala připadat ublížených,
protože začali být odstrkováni
na okraj společnosti z důvodu,
že mohou být infikováni. Je
virus taková hrozba, nebo za
tímhle vším je nějaký bojkot
Číny? Názor si udělejte sami.

MP

Udílení Oscarů
92. ročník udílení Oscarů se letos konal 9. února v Los Angeles v
Kalifornii. Jako vždy šlo o velkou akci plnou slavných osobností, přepychu
a skvělých filmů.
Oscar se začal udělovat Americkou akademií filmového umění a věd v
roce 1929. Nyní je považován za nejprestižnější cenu na světě, přestože
jsou v ní oceňováni zejména američtí herci, herečky a filmy. Celkem se
zde dá soutěžit ve 24 kategoriích týkajících se kinematografie.
Letošní ročník byl dle mého názoru hodně zajímavý a napínavý. Filmy
jsou povedené a věřím, že bylo těžké vybrat jen jeden. Vítěz ale být
musí. Vyhrál film s názvem Parazit. Ocenění nejlepšího herce získal
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Joaquin Phoenix za výborně ztvárněnou roli Jokera. Nejlepší herečka je
Reneé Zellweger, která oslnila ve filmu Judy. Za mě jsou tyto tři
kategorie nejzajímavější a nejrozšířenější mezi lidmi. Mnoho z nich by ani
nevědělo, že existuje ocenění za nejlepší střih zvuku či nejlepší kostým.
Filmy, jež zde byly nominovány, stojí opravdu za to a alespoň jeden z
nich by měl zhlédnout každý z vás. Jestliže jste doposud žádný neviděli a
máte volný den, rozhodně si nějaký z nich pusťte. Věřte mi, nebudete
litovat.

NV

Recenze: Na nože
Trailer nám ukazuje na první
pohled
lehce
komediální
detektivku, v níž dochází k vraždě,
a naším úkolem je najít vraha
(princip
„whodunit“).
Při
sledování onoho traileru si
mohou někteří z nás říkat, že nám
film nemá krom hvězdného
obsazení co nabídnout. K tomuto
naštěstí nedochází a Na nože
přichází jako úžasná podívaná
plná vtipů, satiry a především
nožů.
Tedy abych vše uvedl na pravou
míru. Herecké obsazení bylo
naprosto skvostné a předvedlo
nám své dovednosti v plné parádě. Od hvězdného Daniela Craiga až po
Katherine Langford. Vše má však i své tmavé stránky. Všechny herce měl
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totiž pod vedením nechvalně proslulý Rian Johnson, který už předvedl,
že dokáže zpackat očekávaný film (Star Wars: Poslední z Jediů).
Nejlepší výkon nám předvádí především duo Chrise Evanse a Any de
Armas, kteří mají nejen velice důležité role, ale také nejlépe
charakterově vyvinuté postavy. Evans, který je známý především jako
spravedlivý Kapitán Amerika, je zde postaven do role nafoukaného hajzla
Ransoma, který svou rodinu nenávidí a k tomu všemu je připraven o
veškeré dědictví svého dědy. Jeho sarkastické a posměvačné poznámky
proti vlastní rodině a detektivům jsou úžasné, trefné a oživují atmosféru.
Ana de Armas opět ukázala, že není jen krásná, ale i skvělá herečka,
která dokáže perfektně zahrát jakoukoliv roli, kterou dostane. Zde jsme
mohli v jejím podání vidět spravedlivou a hodnou komornou Martu,
která se úplnou shodou náhod octne v samotném středu veškerého
dění.
První dvě třetiny filmu jsou velmi dobře vyvážené a my dostáváme
kvalitní nálož dobře zpracovaného příběhu, který jede bez přestávek, ale
občas odhaluje více, než je pro diváka nutné, a někteří jedinci mohou
přesně určit vraha během první hodiny (osobní zkušenost). Dějová linie
je však protkána častými zvraty a motanicemi, které zaskočí i
nejpozornější očka a mnohdy jim vykouzlí i úsměv na tváři.
Poslední třetina trochu pokulhává v plynulosti a některým divákům může
přijít zbytečně natažená. Tento fakt lehce sráží kvalitu, ale i tak je to snad
jediná větší slabina tohoto snímku.
Na závěr bych tedy shrnul Na nože jako velice povedený film plný
nadsázky a dobrého humoru, který rozhodně stojí za zhlédnutí, už jenom
díky úžasnému hereckému obsazení.

MP
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Názor
Star Wars aneb Ne, já si do mrtvého koně
nekopnu
Původně zde měla být prostě jen recenze na Star Wars: Vzestup
Skywalkera, kde bych vám řekl, proč tenhle film nabodl už tak horkotěžko přežívající universum Star Wars na hromosvod a nechal ho usmažit
blesky. Jenže takových kritik najdete na internetu dvě stovky, od lidí
mnohem povolanějších než já (doporučuji Star Wars is broken nebo The
last Jedi - vrchol filmařské lenosti a neschopnosti), a také mi něco došlo.
Jako přípravu na Vzestup paní Palpatinové jsem se podíval znova na
celou ságu: stará trilogie, seriál Klonové války, Rogue One i obávané
epizody I., II. a III.
O nich vám tady něco napíšu. Skrytá hrozba, Klony útočí a Pomsta Sithů;
dlouhá léta považované za dno celé série, nyní oslavované jako „to
menší zlo“ v porovnání s novou trilogií – plnou recyklovaných momentů,
příběhových linií, které nevedou nikam, postav, které trpí schizofrenií
(dívám se na vás: Luku, Huxi, Palpatine, Rene a Poe) a hlubším
poselstvím, které si různí režiséři bez plánu upravují a házejí mezi sebou
jak horkou bramboru:
„Minulost byla skvělá, jaů, to to palí! NE, MINULOST NÁS POUTÁ, NECH
JI SHOŘET. CHYBY NAŠICH OTCŮ NEJSOU NAŠE, HORKÝÝ JE TO…
HORKÝÝÝ! A já…už ani…nevím co říct…prostě jen…naštvat…co nejmíň
lidí…já nevím…“
Je pravda, že ve světle tohohle zmatku prequely se svým jasně daným
cílem, jednotunou vizí a nekomplikovaným dějem najednou přestávají
vypadat tak zle. Avšak je v nich něco víc. Mnohem víc, a doufám, že až
dočtete tento článek, budete se na tyto filmy i vy dívat jinak. Ony si to
zaslouží.
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(Poznámka: Pokud o epizodách I. až III. nic nevíte, tady můžete rovnou
přestat číst; zbytek článku vám bude dávat pramalý smysl.)
Prequely jsou totiž až shakespearovskou tragédií, a to v mnoha směrech.
Jsou:








Příběhem řádu Jedi, který měl jen ty nejlepší úmysly, ale staletí
nečinnosti rozmělnilo jejich ideály a spoutalo je v řetězech
tradic, které nikdo nesměl zpochybňovat.
Příběhem Republiky, která sama způsobila naprosto zbytečnou
válku, která vedla k jejímu pádu a která se vlivem strachu a
populismu pomalu proměnila v diktaturu Impéria.
Příběhem těch obyčejných lidí, celé planety farmářů a prostých
občanů, zapletených kvůli bitvám mocných, ať už dobrých nebo
zlých, do obrovského konfliktu.
A konečně, příběhem jednoho mladého muže, který se jako malý
dostal do světa, jemuž nerozuměl a který mu nemohl pomoci
s jeho problémy (poznámka: fanoušci teoretizovali, že Anakin
mohl trpěl BPD, což je psychologická porucha, se kterou máte
problém kontrolovat silné emoce a ty tak mohou bez problému
zatemnit váš úsudek – patrně ta nejhorší choroba na místě,
které promuje heslo „potlač své emoce, nech jít to, co se bojíš
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ztratit“) a který nakonec viděl jen jediné řešení a bylo mu už
jedno, kdo nebo co mu bude stát v cestě. Vyvoleného, který
zničil ty, které měl zachránit, protože oni ho zničili první.
Ona „Tragédie Jediů“, bod číslo jedna, je něco, co bývá často opomíjeno,
protože to filmy nevyjádřily vůbec dobře. Je to vidět ve scéně, kdy
vidíme klony provádět Rozkaz 66, s prostřihy na několik umírajících
Jediů. Jistě, je to smutná scéna, ale divák vidí prostě několik náhodných
postav, se kterými nemá žádné spojení. Seriál Klonové války vám dá
onen potřebný kontext, který se filmům zoufale nepovedlo poskytnout:
Plo koon: čas na plátně: necelá minuta, Klonové války: dostal několik
epizod, během kterých ho poznáme jako staromódního a přísného, ale
dobrosrdečného muže, který vidí klonové vojáky (pro mnohé jen o málo
víc než stroje) jako své spolubojovníky a byl ochotný pro záchranu
několika z nich riskovat vlastní život
Ki Al Mundi: čas na plátně 90 vteřin, Klonové války: jedna celá epizoda
soustředěna na něj, zjistíme, že je to dobrý diplomat a bojovník se
smyslem pro humor
Aayla Secura: čas na plátně: asi 15 vteřin, Klonové války: soucitná, silná,
o těch, kteří ji zabili, předtím prohlásila „they are the bravest soldiers she
had ever seen”

Scéna „s rozkazem“ bolí ještě víc kvůli tomu, že během těch mnoha
epizod seriálu, jsme si my i postavy vytvořili ke klonům vztah: byli to
jejich kolegové, mnohdy i přátelé. To, jak bez váhání obrátili zbraně, dělá
celou situaci ještě horší.
Víte co, přidejme sůl do rány! V Klonových válkách bylo také odhaleno,
že klony mají v hlavě speciální čip, který je nutí uposlechnout rozkazy
kancléře. Oni Jedie nechtěli zabít, ale nemohli nic dělat, museli
pozvednout zbraně, nabít děla a začít střílet (zde ovšem záleží na tom,
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z kterých zdrojů čerpáte: záznamy 501. legie byly ovšem postaveny
mimo oficiální kánon Star Wars, pokud vím).
Takže, snad jsem zde již dostatečně dokázal, že příběh prequelů měl
potenciál být úžasným, dojemným a hořkým povzdechem.
Hlavním tématem první trilogie byla naděje, znovuzrození, nový začátek.
Na konci každého z těch filmů jsou hrdinové připraveni bojovat dál, i
v momentě, kdy byli poraženi (konec epizody V), je jasné, že opět
povstanou.
Tématem prequelů je, podle mne, pravý opak: nevyhnutelný pád.
Nehledě na to, jak mocní a dobří všichni ti Jediové jsou, stejně zemřou.
Nehledě na to, jak moc Anakin zmoudří, stejně je jeho osudem stát se
katastrofou, která ponoří galaxii na tři dekády do temnoty.
Takže, co se pokazilo? Proč se zdá, že to jediné, co přiměje fanoušky
k pláči, když si na tyto filmy vzpomenu, je vzpomínka na Jar-Jara Binkse a
památná věta „I don´t like sand.“
Nic. George Lucas je prostě jen člověk a má své slabiny. Je skvělým
autorem monumentálních konceptů (světelné meče, galaktická
Republika, Jediové a Sithové, síla…) a odlehčených momentů (Nová
naděje je prakticky jen westernový příběh ve vesmíru a funguje to
skvěle). Ale jeho dialogy zní ploše, herce vede toporně, jeho vážné scény
vyznívají pitomě a jeho zobrazení politiky zase nudně. Pustil se prostě do
vod, ve kterých se neuměl plavit. Risk, který nevyšel.
Smutné je, že podle jeho rozhovorů, podle vyjádření jako „I like the
theme of destiny“ a „My story: its like a poetry, it rhymes, specific thing
repeat itselfe in different cotext.“, si troufnu tvrdit, že Lucas není idiot,
kterému ty první 3 filmy prostě vyšly. Mám dojem, že se snažil provést
přesně to, o čem tady celu dobu blábolím. Měl celou tuhle akci
naplánovanou, ale chyběly mu schopnosti, aby je uspokojivě proměnil ve
skutečnost. Všechno ostatní tam bylo: úžasné herecké obsazení
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(Christopher Lee, Liam Neeson, Samuel L. Jackson a další) i efekty, které
by zvládly pro mistrovo dílo stvořit jakékoliv kulisy, jež by mohl
potřebovat.
A to je asi ta největší tragédie Star Wars Prequelů. Přeci jen, když se
pokazí něco, co bylo špatné už od počátku, mrzí vás to jistě méně, než
když přijde vniveč obrovský potenciál pro něco skvělého.
Jé, nazdar Anakine, ne, o tobě jsem teď nemluvil. Ano, nemáš rád písek,
já vím. Běž… třeba támhle do skříně, tam není žádný písek, slibuju…

PŠ

Tunelové vidění učitelů
VAROVÁNÍ: Dle mých rodičů obsahuje tento článek kousavost hraničící
až s drzostí. Byli jste varováni.
A je po pololetí. Tohle tvrdé období víc než které jiné ukazuje, jak naši
učitelé jednají jako živočišný druh. Je to něco jako období páření,
perfektní příležitost k výzkumu jejich rituálů a zvyklostí. Zde publikuji své
objevy týkající se našeho mezidruhového soužití.
Profesor je tvor teritoriální: drží se svého území a za jeho hranice se
vydává jen velmi opatrně, o to opatrněji, když to území náleží jinému
predátorovi. Jinak řečeno, matematik vám v testu nepodtrhne chyby
v interpunkci a češtinář mírně znejistí, kdykoliv před něj postavíte rovnici
(čest výjimkám: p.p. Kahánková mi v písemkách interpunkci opravuje
poměrně pravidelně).
Naopak ideální student má být spíše kočovníkem. Nikde se nezdrží moc
dlouho, jen naloží svůj vůz až k prasknutím tím, co se kolem zrovna
nachází, a už jede dál, do sousední země, kde udělá totéž a taky v té další
a v té další…
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Naše vozy jsou často větší než paláce těch místních pánů.
To by ale bylo v pořádku – koneckonců, oni si tím prošli taky a jistě
chápou, že i na této všeobecné škole jsme jen lidmi a každý z nás má
silné stránky někde jinde, že student zběhlý v přírodních vědách, jazycích
i humanitních oborech je výjimka, nikoliv pravidlo, a že mnozí z nás mají
minimálně 1 předmět, který berou přinejlepším jako nutné zlo, aby tu
mohli být.
Že jo? Že jo?!
No, většinou jo. Ale taky většinou přijde dříve či později VĚTA. Ta VĚTA,
která v mém případě spláchne všechen soucit s tvrdým učitelským
údělem do záchodu a ještě dál.
„Vždyť je to tak lehké!“
Většinou bývá také následována svými sestřičkami „Všichni před vámi to
zvládli“ a „Nedělá mi problém vás nechat propadnout“.
Milé. S podobnou eskalací čekám výhružky smrtí do konce oktávy,
možná i dříve.
Profesoři rádi zapomínají, že nejsme
„Škola
češtiny“
nebo
„Škola
španělštiny“
nebo
čehokoliv
podobného. A tak, když si pro nás
(nejlépe krátce před uzavřením
známek, tedy na pololetí a asi měsíc
před koncem roku) připraví kontrolní
práce, slohy a pololetní testy,
neuvědomí si, že jejich kolegové mají
s velkou pravděpodobností tentýž
geniální nápad. Díky tomu vznikají věci
jako ĎÁBLŮV TÝDEN (3 týdny před
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uzavřením známek na pololetí – za 5 dní se psalo 10 testů, zkoušelo se
v šesti různých předmětech a odevzdávaly se tři kontrolní
práce/seminárky)
Ano, my se klidně naučíme víc oborů, než vy jste kdy zapomněli, ovšem.
A zlaté prase máme uvázat na vrátnici, nebo ve sborovně?
Nechápejte mě špatně, kdysi jsem napsal, že na naší škole se každý debil
dovede našprtat jakýkoliv předmět tak, aby aspoň prošel, a za tím si
stojím. Každý vůl se dovede naučit na tři mínus češtinu, fyziku, chemii,
ale ne všechno najednou!
A pro učitele „ze staré školy“: Ano, testy jsou sice jednodušší, ale
množství probrané látky stále roste. Přijďte se někdy podívat do hodiny
p. p. Dudové (které tímto přeji brzké uzdravení a návrat do našich řad) a
dozvíte se o vlastní lymfě víc, než jste kdy považovali za možné, nutné,
chtěné i podstatné.
No, stěžovat si umí každý, hledat chyby umí každý druhý, ale má ten
přidrzlý student, co tohle píše i nějaké řešení? Děkuji za otázku, vážený
imaginární pochybovači! Překvapivě ano, mám! Napřed si přesně
definujme problémy: přístup (příklad: VĚTA) a koordinace (příklad:
Démonův týden).
1) Zajděte si „na zkušenou“ do některé základky
Jedna hodina na škole mého bratra, základce nedaleko odtud, vás
zaručeně dovede k poznání, že „ta děsná septima A, co jen vyrušuje a
neučí se“, je ve skutečnosti plná přítulných beránků a pilných včeliček.
Hele, já vím, jak je to k vzteku, když se s někým na něčem domluvíte
nebo někomu něco řeknete a on si o hodinu později na nic z toho ani
nevzpomene (na brigádě jsem to párkrát zažil), ale zase vaše „nečekané
pětiminutovky“ a „říkal jsem, že nezkouším, ale změnil jsem názor“ my
také vnímáme jako zradu a ztížení našich životů. Hergot, my se snažíme
(tedy většina z nás), co takhle to trochu ocenit!
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2) Buďte v kontaktu s ostatními vyučujícími
Tohle JE docela nereálné, připouštím, ale bylo by to dobré a taky možné.
Zařídit nějakou aplikaci pro učitele, kde by jen mohli zvolit třídu, datum a
zaškrtnout políčko test nebo zkoušení, takže by si ostatní mohli
uvědomit „Sakryš, radši ten test hodím o týden dřív nebo později, jinak
se nemůžu divit, že výsledky budou stát za prd. Zase.“
Teď bych chtěl připomenout, že já nejsem učitel (to jste nečekali, co?) a
rozhodně nechci znevažovat jejich práci. Rovněž nechci tvrdit, že každý
učitel nás zavaluje prací a pak dělá já nic, já muzikant, když polovina
třídy má z jeho předmětu potíže projít. Právě naopak. Během tohoto
pololetí jsem se mnohem častěji setkal s profesory (nebudu je jmenovat,
oni sami ví) ochotnými dát férovou šanci, nějaké to zkoušení či
prezentace navíc, posunutí termínu o kousíček… Zkrátka kompletní
sbírka z krabičky poslední studentské záchrany (obsahující též
energetické nápoje, internet a mlácení hlavou do zdi).
Možná, že tenhle článek vyznívá poněkud negativně, avšak to nebyl účel.
Na závěr tedy připomenut to, co obvykle ve svých pseudo-chytrých
moralizacích připomínám svým spolužákům: My máme stejný cíl. My
nejsme vaši nepřátelé.
Tedy, krom tercie, pokud je pravda, co jsem slyšel. Ti vás chtějí zničit. 
PS: Ještě něco. Bakaláře pro mě nic neznamenají: taky oblíbené úsloví a
de facto porušení školního řádu, copak nemáme „ právo na informace o
průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na ohodnocení výsledků svého
vzdělávání“ nebo tam snad vážně musíme dopsat „které jsou nám
k něčemu dobré“? O tomhle se asi vyjádřím příště. Těšte se!

PŠ
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Proč nám nikdo nerozumí aneb Zmatenost a
podivnost dnešní generace
Když se nad tím tak zamyslíte, údajně si naše generace nemá na co
stěžovat. Máme k dispozici jídlo, pití, zázemí a možnost se vzdělávat, což
by podle všech dospělých mělo být pravděpodobně to jediné, co nám k
šťastnému vývoji v dospělé jedince zatím bohatě stačí. Věta “Dávám ti
všechno, co potřebuješ, tak proč chceš stále víc?” se sice může často
objevit jako součást naší hádky s rodiči, ale co si budeme povídat, i
kdybychom jim všechny ty naše strasti a slasti vysvětlili, nepochopí, že
my, generace Z, od života čekáme mnohem, mnohem více, než ho
nějak prostě přežít a přetrpět. Nechceme jenom dvě děti, stálou
pracovní dobu a dva týdny dovolené. Chceme víc. Je tohle ale v dnešním
světě orientovaném převážně na výkon vlastně ještě vůbec možné,
anebo se ve finále staneme
obyčejnými loutkami systému stejně
jako naši rodiče?
Je přirozené cítit, že nás ani jeden z
rodičů nikdy nepochopí, avšak abych
byla vážně upřímná, ne vždycky je to
pro ně tak jednoduché, jak se nám
na první pohled zdá. Hodně často se
totiž nechápeme ani my sami. Jak
nás poté mají pochopit ostatní?

Avokádové tousty s vajíčkem, banánový chléb, aplikace TikTok a chuť
zemřít - přesně tak by někteří lidé definovali naši generaci. Prý jsme jen
slabí jedinci, kteří místo učení se novým věcem natáčejí vtipná videa,
snídají krásně naaranžovanou smoothie bowl a hledají všelijaké výmluvy
jen proto, aby se vyhnuli práci - ale jak já často a moc ráda říkám, každá
mince bude mít vždycky dvě strany. A tohle je jen jeden úhel pohledu.
Opravdu si radši uděláme tzv. “avotoast” a koukneme na nový seriál na
Netflixu, než abychom řešili naše reálné psychické problémy? Možná.
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Opravdu jsme divná rozpolcená generace, která není schopná se něčemu
dlouhodobě věnovat, jak to řekla jednou moje kamarádka? Možná.
A opravdu chceme tak moc umřít, jak to říká při sebemenším problému
většina z nás? Abychom skutečně pochopili celý svět, musíme prvně
pochopit, kdo vlastně jsme my - a to je v dnešní době opravdu až
překvapivě těžké…
Netflix, Instagram, Messenger a TikTok jsou naše nejmilejší aplikace,
kterými se snažíme vytvořit jakousi umělou realitu, v níž jsme úplně, ale
úplně v pohodě. Snažíme se dělat, jak jsme jiní, zatímco všichni vlastně
chceme jenom zapadnout a nevyčnívat. Přejeme si být dokonalí a
myslíme si, že pokud budeme mít modelkovské míry, vyřeší to všechny
naše problémy. Řešíme ekologii a chceme pořádek na planetě, ale
neumíme ho udělat ani v sobě, protože ani teď většina z nás neví, jakým
stylem má svůj budoucí život vlastně ubírat.
Nesmíme ale zapomenout, že mnou výše zmíněná stanoviska neplatí pro
všechny. Zatímco má kamarádka tancuje na písničky od Billie Eilish, já se
pokojně pokouším o taneční prvky Rock and rollu na hudbu Elvise
Presleyho, který, co si budeme povídat, zrovna v naší generaci a v roce
2020 obecně úplně nefrčí. Když to ale vezmeme kolem a kolem, všichni
jsme vlastně taková zmatená podivná stvoření, která se už za pár let
budou podílet na fungování celého světa. A to je přesně to, co nás
nehorázně stresuje a děsí.
Byť jsme vyrůstali na seriálu Hannah Montana, úryvek z její písničky ve
znění “Nobody's perfect!” nejsme schopni převést do současné reality.
Je smutné, jak na nás někteří pohlížejí, ale co si budeme povídat prarodiče na naše rodiče v pubertálních letech nehleděli jiným
způsobem, než naši rodiče v současné době hledí na nás. Ono je to ve
finále furt to samé. To jsou prostě fakta. Každá generace si o té mladší
myslí, jak je zmatená, zkažená a neschopná. V každé generaci se najde
někdo, kdo udává trendy a někdo, kdo chce svět změnit k lepšímu. Tak
to prostě je. Už ve starověkém Řecku přece psali filozofové o mladších
generacích tak, jak se o nich hovoří dnes. Není tedy až nad Slunce jasné,
že se historie opakuje?
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„Naše mládež miluje
přepych. Nemá správné
chování.
Neuznává
autority a nemá úctu
před
stářím.
Děti
odmlouvají
rodičům,
srkají
při
jídle
a
tyranizují své učitele.“
(Sókratés)
A stejně jako se v každé generaci najde někdo, kdo absolutně nezapadá
mezi ostatní, tak se najde i někdo, kdo se ze sebe pokouší dělat pro
pozornost někoho úplně, ale úplně jiného. Nemůžeme ve finále určit, jak
přesně se naše generace chová, neboť každý z nás je zcela originální
bytostí. Musím ale podotknout, že nějaké společné znaky se tady
vždycky zkrátka najdou, protože když jsme takto nepěkně ovlivňování
médii a všelijakými influencery, chováme se (anebo oblékáme) někdy jen
jako tupé obyčejné ovce bez vlastní myšlenky a názoru.
Svět stále na mladé lidi vyvíjí neskutečný nátlak jen proto, že zrovna oni
budou ovládat v budoucích letech celý náš svět, ale i přesto si nikdo
neuvědomuje, že i naše generace chce žít a bavit se tak, jako to dělaly ty
generace před námi. Nelozíme už sice po stromech a nepouštíme si
videokazety, ale stejně jako všichni ostatní jen chceme být v našem
životě šťastní. A to, že nám k tomu částečně “dopomáhají” sociální sítě je
jen novinkou dnešní doby, kterou dospělí už zkrátka nemůžou pochopit.
Možná jsme zmatení a podivní, ale věřte mi, že toto není jenom naše
vina. Svět se vyvíjí a lidé jdou rychle s ním. Přijde nám, že čas běží tak
nějak rychleji a najednou se ztrácíme ve všem, co nám život jako takový
nabízí. Starší generace nás nemůže soudit za to, co máme v oblibě,
jelikož je přece samozřejmé, že se mění i vkus lidí a jejich záliby. Ne
všichni docení mužného kluka s jizvou přes půl obličeje, která jen a jen
potvrzuje jeho udatnost (že, mami?  ), stejně jako ne každý ocení
dlouhovlasou dívku v šatech a bez jakéhokoliv tetování či piercingu. Lidé
by se měli snažit mladé lidi pochopit, nikoliv jim říkat, jak je nechápou a
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nelíbí se jim jejich oblíbenci. Copak nějací otcové kdysi dávno v Americe
měli rádi Elvise Presleyho, když po něm začali jejich pubertální děti
doslova a do písmene šílet? Neměli, protože jeho styl údajně “kazil”
morálku mládeže. To samé dělají prý i nynější umělci a tvůrci, takže co si
budeme povídat, historie se vážně opakuje. Není ale konečně na čase se
přes tu mezigenerační propast konečně přenést a všechno jednou
provždy pochopit?
Myslím si, že stejně jako v minulosti, tak i dnes se vždycky najde někdo,
kdo nynější trendy miluje, stejně jako se objeví někdo, kdo by žil raději v
době o 200 let zpátky. Naše generace si místy nerozumí ani mezi sebou,
protože si stavíme pomyslné stěny dokonalosti na našich sociálních
sítích, takže venkovní realita je potom ve finále úplně, ale úplně jiná.
Dospělí se diví, že máme ze sebe komplexy, ale ve finále stále vtipkují na
účet zženštělých chlapců, anebo naopak hrotí vzhled dívek se silnými
mužskými rysy. Proč nás jen lidi nemůžou nechat volně dýchat? Rodiče si
myslí, že za vším zlem stojí naše chytré telefony a že by klukům prospěla
tvrdá vojna, aby si vůbec začali vážit toho, co doma mají, případně aby
“konečně” o něco více zmužněli. Nezdá se to, ale opravdu je na nás
kladený velký nárok, takže se pak NEMŮŽE nikdo divit, že se mladší
generace doslova a do písmene hroutí z toho, co v jejich životech
jednoho dne přijde. Dnešní doba by měla být údajně tolerantní,
příjemná a otevřená novým věcem – ale když zapátráte na internetu (a
to to nemusíte dělat ani nějak dlouho), zjistíte, že ne všechno je tak, jak
se na první pohled zdá. Už
hned v prvním odkazu na
jeden článek se dočtete, že
mezi tři nejzávažnější
problémy
současných
teenagerů patří deprese,
drogy, alkohol a poruchy
příjmu
potravy.
Tyto
patologické neduhy ovšem
nejsou jen naše vina.
Deprese ze školy a poruchy
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příjmu potravy kvůli trendům dnešní doby jen ukazují, v jak TOXICKÉM
prostředí musíme, bohužel, dospívat. Někteří jednoduše nechápou, že
psychické problémy jsou už dávno zakódovány v naší duši, takže ty
„směšné poznámky“ ze strany okolí nás jen do toho pekla jednoduše
natlačí. Komentář jistého člověka ve znění „Stačí puberťáky trochu
vychovávat a vést například ke sportu nebo jiným aktivitám. Pak nemají
čas na deprese a za jídlo budou rádi.“ mě vytáčí tak nehorázným
způsobem, že to snad není ani možné. Jak může někdo něco takového
vůbec říct?! Jak si to může dovolit?!
Abych byla upřímná, vůbec bych se nedivila zjištění, že právě kvůli
takovým lidem (viz člověk píšící mnou zmíněný komentář) má naše
generace pocity zoufalství a nepochopení. Za VŠECHNO si totiž údajně
můžeme my sami, případně je to vina chytrých telefonů, Netflixu, anebo
dokonce moderních autorů píšících tzv. young adult žánr. Někdy mám
pocit, že když dospělí nemají argument na naše problémy, automaticky
vytáhnou něco, jako je neustálé působení wifi na náš mozek, zlé vlivy ze
strany našich přátel, anebo dokonce přílišný dostatek času, který nám
„dovoluje vymýšlet blbosti“, jakými jsou právě deprese či úzkostné stavy.
Možná jsme někdy vážně trošku mimo, ale můžeme si za to skutečně
sami? Není to náhodou také dáno neustálým tlakem okolí, jenž nás nutí
fungovat na 120 % prakticky celý náš život?
Poslední věc, kterou bych ráda v tomto článku zmínila, se týká jednoho
velmi nepěkného nešvaru. Fakt, že nás všichni chtějí škatulkovat do
skupin, když nám to často jen a pouze ubližuje, už jsem nějak překousla.
Ať už se jedná o škatulky týkající
se čísel (známky, počet vztahů,
hmotnost)
či
„nálepky“
(sexuální orientace, náboženské
vyznání,
oblíbená
hudba),
vždycky to může daného
člověka zranit, což si většina
populace
absolutně
neuvědomuje. Věc, která mě
osobně ale nejvíce ničí, je fakt,
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že já, jakožto sedmnáctiletá dívka žijící v roce 2020 jsem počítána jako
součást fanklubu umělců, o kterých jsem do dnešního dne neměla
sebemenší tušení. Dospělí si často myslí, že my, puberťáci, spolu držíme
při jednom, ale co si budeme povídat, toto v žádném případě není
pravda. Ne vždycky tomu tak skutečně je a někdy se náš vkus rozchází
tak šíleně, že se to zdá skoro až nemožné…
Když jsem se ptala svých vrstevníků na to, jaké umělce považují za
oblíbence dnešní doby, odpověď Billie Eilish jsem tak nějak čekala. Byť
jsem hudbě této zpěvačky úplně nepropadla, nic proti ní nemám a
věřím, že to se svým talentem určitě dotáhne někam hodně daleko. Při
dalších odezvách jsem však byla naprosto zděšena, jelikož jsem zjistila,
že do dnešní doby evidentně úplně nepatřím. Jména jako Yzomandias,
KOJO, SHXRTY a LVCAS dope mě silně zaskočila, neboť jsem o nich slyšela
zcela poprvé. Kamarádka mi sice řekla, že jsou to nejpopulárnější čeští
rapeři (či kdo to ksakru je), ale mohu upřímně říci, že mi bylo lépe, když
jsem je ještě neznala. Jak jsem se již zmínila, v naší generaci (ale i ve
všech jiných) se vždycky najdou lidi poslouchající trendy (Billie Eilish,
podivný český rap, tiktok písníčky), stejně jako se zde najdou existence,
které by se raději přesunuly do jiného století, čímž nenápadně a
pomyslně zdravím Elvise Presleyho či Waldemara Matušku. Jak to tak
vidím, analýza vskutku „kvalitního“ českého „rapu“ se mi někdy
v budoucnu postará o další článek, protože co si budeme povídat, text ve
znění
Kafe na stole sedím a míchám,
Kafe, kafe, kafe na stole sedím a míchám,
Sleduju ty lidi, taky to jak svítá,
Možná nechceš tenhle život, ale i tak tě tu vítám - v něm, hey.
je vážně něco velmi srdceryvného a hlubokého. Kdybych zde celou dobu
nevypisovala, jak se nemá naše generace soudit, okomentovala bych
tuto nesmyslnou snůšku slov jednou jedinou větou, a sice – Kam to ta
naše generace spěje? Co si ale budeme povídat, proti gustu žádný
dišputát. Doba, v níž si lidé jméno Dorian spojovali pouze s Dorianem
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Grayem, jakožto s literární postavou, ale bohužel skončila. Někteří
dnešní teenageři si při tomto netypickém jméně představí už jen
jakéhosi pražského rappera, u nějž tak nějak nechápu, odkud se vzal a
proč po něm prahne najednou skoro celá česká pubertální scéna. Vím, že
nemohu soudit umělce, jakými jsou jistý Viktor Sheen, již zmíněný Dorian
či Stein27, když já sama poslouchám interprety skrze všelijaké dekády a
kontinenty, ale co si budeme povídat, dodnes jsme nějak nepochopila,
odkud se tito najednou extrémně populární hošánci vzali. Dospělí ale
stále bohužel nechápou, že máme každý to svoje – a že ne všichni
teenageři chtějí kouřit, pít, poslouchat český rap a tančit po stolech na
Stodolní. Když starší generace vidí nějakého adolescenta se sluchátky
v uších, často předpokládá, že poslouchá hity dnešní doby, a okamžitě si
ho
zaškatulkuje
do
nepřizpůsobivého
arogantního
puberťáka
myslícího jen a jen na
svoje dobro. Ne vždycky
tomu tak ale je. Na takové
věci zkrátka nesmíme
NIKDY
zapomenout.
NIKDY.
Je jen otázkou času, zda naše generace někdy najde odpovědi na otázky,
které si nyní uvnitř sebe pokládá. Jaký je smysl našeho života? Má cenu
vůbec žít, když je svět tak krutý? Vážně chceme jen odmaturovat,
vystudovat vysokou školu, založit rodinu a vždycky po práci jet nakoupit
do Kauflandu? Nemá život náhodou nějaký hlubší smysl? A když ano –
proč ho neobjevit rovnou hned? Teď a tady? Proč čekat až na stáří, když
už na takovéto „záhady“ nebudeme mít chuť ani sílu?
Na závěr bych jen chtěla dodat jednu věc. To, že to s námi rodiče nemají
lehké, hned neznamená, že my to s nimi ale lehké máme. Vzájemné
soužití generací je především o velké míře tolerance a chuti pochopit
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toho druhého. Pojďme se jednu provždy chovat jako lidé. Podporovat,
chápat a nesoudit. Každý máme svou cestu a svůj způsob, jak dosáhnout
kvalitního a šťastného života. Co se třeba
začít konečně poslouchat a neodmítat
názory jiných věkových kategorií jen
proto, že nám zkrátka „nerozumí?“ Co
když nám mohou v hledání sebe sama
pomoci mnohem více, než si my,
teenageři, vlastně myslíme? Zkusme
odhodit hloupé předsudky. Nevěřili byste,
jaké to dělá zázraky…

KR

Z různých barelů
Ladovská zima v pr*eli je…
„...a srdce mi jímá nostalgie.“ Nohavica bude muset přepsat svoji
slavnou písničku. Podle odhadů některých klimatologů je už totiž ta
pravá „ladovská“ zima minulostí.
Tedy, aspoň to tvrdí tento článek: Rozlučte se s ročními obdobími,
počasí v Česku se vymklo z mírného podnebí
A taky tento: Teplá zima? Nic nenormálního
A tento: Česko se otepluje stále výrazněji, nejvíce v zimě a létě
Podle nich jsme se už definitivně posunuli za hranu toho, co jsme dříve
chápali jako „naše mírné klima“ a časy, kdy na celé dva měsíce pokryl
zemi led a sníh jsou nenávratně pryč. Konečně vidíme první opravdu
vážný následek globálního oteplování (kdo jiný by za to mohl?) na našem
území. Zavolejte Hercula Poirota! Ukradli nám období!
Bohužel, Poirot ani Jessica Fletcherová nám tady nepomůžou.
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„Bílá zima už je minulostí a nepůjde to vrátit. Řada lyžařských
areálů se bez technického sněhu neobejde. Přírodní bruslení je
vzácnost. Děti neznají sněhuláky.“
Na druhou stranu tato změna má i svá pozitiva: konkrétně se u nás dnes
bez potíží pěstují plodiny, se kterými by před čtyřiceti lety byly jisté
obtíže (kukuřice, slunečnice, dokonce se experimentuje s banánovníky),
nebo se zvedá kvalita těch ostatních (víno). Zkrátka, všechno zlé je pro
něco dobré. Planeta si to pro sebe nějak pohlídá, jen se pak nemůžeme
moc divit, že náš život v takovém světě bude o dost těžší, než je teď,
když sv. Martinovi umřel kůň.
Zde krátký seznam toho, co nám „mrtvá zima“ přináší:





Pravidelné sucho
Úpadek smrkových porostů
Zimní sporty se provozují obtížněji
Nestálé počasí a jeho brutálnější extrémy oslabují imunitní
systém

No, já jen můžu být rád, že jsem zažil některé z těch posledních velkých
zim. Pamatuju si jednu, kdy jsme se z našeho domu museli vykopat
lopatou a taky mnohé další, kdy jsme s kamarády stavěli iglú, koulovali
se nebo jsme stavěli velmi surrealistického sněhuláka.
Teď se děti ve školkách učí o něčem, co znají jen z vyprávění, že jsou 4
roční období, zatímco ve skutečnosti máme tak 2 a půl. Možná je na čase
přepsat učebnice.
Buď sbohem, zimo. Budeš mi chybět. Budu za tebou jezdit aspoň na
návštěvu, třeba do Alp.
I když…s bobami tam budu vypadat asi jako idiot. Další nevýhoda!

PŠ
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Duel
Představuji vám nelítostný souboj paní profesorky Kavalové a Pavly
Chrobákové ze septimy A. Udolat paní profesorku mě stálo mnoho sil a
dní, upřímně nechápu, proč se všichni tak brání, když já většinou
nekoušu, ale povedlo se a souboj mohl započít. Otázky byly jako vždy na
tělo:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaké je hlavní město Austrálie?
Kdo napsal knihu (knihy) Medvídek Pú?
Nejznámější kryptoměna?
Jméno současné hlavy Slovenska?
Kolik % zlata obsahuje zlatá medaile? (standardní olympijská,
tolerance ±5 %)
6) Kolik hvězd je na USA vlajce?
7) Jaký orgán se odstraňuje při cholestektomii?
a) Slezina
b) Žlučník
c) Ledvina
p.p. Eva Kavalová
1. Canbera
2. A. A.Milne
3. Bitcoin
4. Čaputová
5. 15 %
6. 50
7. B

Pavla Chrobáková
✓ Melbourne
✓ Milne
✓ Bitcoin
✓ Zuzana Čaputová
X
1%
✓ 50
0,5 B

X
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Schválně, kdo z vás si myslel, že hlavní město Austrálie je Sydney, nebo
Melbourne? Každopádně paní profesorka se nenechala splést a získala
první bodík. Jelikož jsou obě soutěžící vášnivé čtenářky, tak je ani otázka
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na Medvídka Púa nerozhodila. A kolik znáte kryptoměn, bez nátlaku
přiznávám, že já právě tuhle jedinou. První prezidentka Slovenska je
bezpochyby velký pokrok, ale nebudeme si nic nalhávat, volby už jsou
nějaký ten pátek zpátky. Neoblomné ženy tohoto utkání dobře věděly,
jak se hlava Slovenska jmenuje, křestní jméno bylo trochu oříšek,
nicméně mi stačilo příjmení. Taky jste si mysleli, že prodej olympijské
medaile by vynesl pěkný balík? Bohužel medaile jsou zpravidla ze stříbra
a jen pozlacené. Tudíž i když byly obě varovány, že je to opravdu hodně
málo, paní profesorka se nevešla do tolerance. Pavla si tipla a vyšlo jí to.
Budoucí maturantka i učitelka angličtiny dobře ví, kolik hvězd zdobí
vlajku Spojených států amerických. U poslední otázky přiznávám své
zoufalství z nedostatku dobrých otázek, tudíž jsem zalovila ve
vědomostní hře a tahle se mi zalíbila. Zkuste si říct cholestektomie,
malém jsem si zlomila jazyk. Ovšem ani poslední otázka nevyvedla naše
bojovnice z míry, musím spravedlivě uznat jen půl bodu paní profesorce,
jelikož dostala nápovědu od lékařsky znalejší kolegyně. Dnešní napínavý
souboj tak těsně vyhrála studentka, ale musím pogratulovat oběma
účastnícím za bravurní znalosti a poděkovat za odvahu.
A to je pro dnešek vše, dámy a pánové. Platí pořád to stejné, a sice
pokud máte zajímavou otázku nebo se chcete duelu zúčastnit, nebojte
se napsat naší šéfredaktorce.
PS: Kolik jste toho věděli vy? Porazili byste Pavlu?
PS2: Nezapomeňte prověřit znalosti svého okolí.

AR

Meme section
Ahojky, tady vaše grafička Eliška. Jelikož mi nevyšly
stránky, tak jsem zavedla tuto malinkatou rubriku. Myslím,
že název mluví sám za sebe, takže se skryjte za spolužáka
v přední lavici a jdeme na to!
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Perlyčky
Když studenti panu profesoru Vomlelovi nerozumí, je ochoten využít
veškeré své jazykové znalosti: „Ja, příčestí minulé please!“
P. p. Dudová: „Na co se tělo připravuje u dívek ve 13?“
Student: „Na těhotenství.“
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