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Úvod 
Vážení a milí čtenáři, vítejte u 

prvního čísla Oktaviánu v roce 2021! 

Jak už to tak vypadá, rok 2020 byl jen 

přípravou na to, co se stane 

s přehoupnutím se do nového 

kalendáře, a tak vám za celou 

redakci chci popřát hlavně pevné 

nervy a hodně sil do dalších měsíců. 

 

Doufám, že vám alespoň nové 

vydání Oktaviánu vykouzlí úsměv na 

tváři a pomůže vám od 

každodenních starostí. 

 Co všechno v tomto čísle najdete? 

Pokud vás zajímá hudba jakéhokoliv žánru a chcete si připomenout nějaká 

zajímavá alba z předchozího roku, určitě si dnes přijdete na své. Jste-li 

naopak zastánci televizních pořadů a historických seriálů, článek týkající 

se nového seriálu od produkce ČT vás jistojistě zaujme. Ať už se jedná o 

názory všeho druhu, problematiku cancel culture či pojednání o tom, díky 

čemu dnešní generace přežívá při základních životních funkcích, určitě se 

nebudete nudit. 

Užijte si čtení!  

KR 
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Aktuality ze školy 
Tak je to tady zas. 

Jak asi každý na této škole čekal, 

distanční výuka ne a ne dobrat se 

zdárného konce. 

K čemu tedy rubrika Aktuality ze 

školy, když se v ní fyzicky 

nenacházíme? 

Kdo si správně z minulého čísla 

pamatuje, překřtila jsem tuto rubriku 

na Aktuality z distanční výuky. 

V tomto čísle vám však pro změnu 

přináším pár nevinných poznámek, 

na které jsem během distančního vzdělávání přišla, a nedá mi je v časopise 

nezveřejnit. Kde jinde se ostatně mohou studenti pořádně vyjádřit, když 

ne tady?  

1. Přísloví „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“ opravdu není během distančního 

vzdělávání na místě. Pokud student schválně jednu hodinu nemluví, 

přestože ho vyučující opakovaně vyvolává, ale tu druhou hodinu má 

prezentaci a všechno v klidu odříká, měl by se nad sebou zamyslet. Tohle 

za mě není standardní chování. 

2. Celý den nic nedělat a pak s blížící se půlnocí zažádat plno lidí o pomoc 

s prací, na kterou byly dva týdny, z vás udělá akorát tak blbce. 

3. Je šlechetné druhým pomoci a poradit, ale pokud berou vaši práci už 

jako samozřejmost, vykašlete se na ně. Nemůžete dělat blbce sami ze 

sebe, stačí, že ho z vás dělají ostatní. 
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4. Pokud pošlete úkol jednomu člověku, stejně se k němu dostane i zbytek 

třídy. 

5. Technologie jsou zrádné a připojení někdy opravdu ani za mák 

nefunguje. Ne všechno jsou výmluvy líných studentů, kterým se nechce 

účastnit se hodin. 

KR 

Kultura 

Zločiny velké Prahy aneb ČT ví, jak se vraždilo 
za našich praprababiček 

Původně jsem chtěl psát o nedávno ukončené minisérii Božena, o tom, co 

na ní vidím jako obdivuhodné i problematické. Bohužel, mé myšlenky už 

přede mnou lépe vyjádřil článek „Láska v časech Boženy Němcové“ v 

časopise Respekt, takže to pozbylo smyslu (a tímto vám doporučuji si ten 

článek přečíst, je dobrý – moje oblíbená idea z něj je, že každý „režim“ má 

vlastně svoji Němcovou, obrozenci měli takřka polobožskou světici české 

literatury, komunisté zas trpící ženu z lidu a současnost preferuje spíš 

divokou a samostatnou protofeministku. Nejspíš tak bude třeba projít 

ještě minimálně jednou změnou režimu, aby se nám konečně podařilo 

nahlédnout na jednu složitou, výjimečnou ženu v její celistvosti). 

Takže, říkal jsem si, o čem budu psát ten článek? Netřeba se bát! ČT mi 

přišla na pomoc novým seriálem, který obsadil Boženin vysílací čas a 

rovněž se odehrává v minulosti (byť tentokrát zamíříme pouze do první 

republiky). Všichni víme, jaké zločiny se odehrávají v Praze dnes a denně, 

pojďme se, v desetidílném seriálu Zločiny velké Prahy, podívat, jaké se 

tam páchaly před sto lety. 

Nebojte, název není jen dalším způsobem, jak si Pražáci mohou pohonit 

ego, ale odkazuje (jak vám ozřejmí hned první minuty první epizody) na 

rozdělení Prahy na 2 okrsky, centrální Prahu a poté obce a vesničky na 
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periferii, které se s Prahou nedávno 

administrativně spojily, tzv. Velká Praha 

(dnešní Dejvice nebo Holešovice). Jakožto 

vrchní inspektor této oblasti je (ke svému 

překvapení a nevoli) vybrán Hynek Budík 

(CRRRRRRRRRRRRRR!), zatímco nějaký 

protekční „fracek“ dostane jeho slíbenou 

centrální Prahu. 

ZVP je krásně atmosférická detektivka. Pocit 

z prostředí, ať už díky kostýmům, lokacím či 

drobným detailům (lidé se zdraví „servus“) je 

fenomenální. Zajímavý je také úhel, ze 

kterého seriál sleduje historické události. 

Rozpad R-U monarchie vnímáme obecně jako dobrou (či nutnou?) věc, ale 

Budíkova (CRRRRRRRRRRRR!) manželka, bývalá hraběnka, si zoufá po 

všem, co jí bylo ve jménu republiky odebráno (včetně titulu) a jak její 

minulost hází jejímu manželovi klacky pod nohy. Zkušený vyšetřovatel byl 

odsunut „na venkov“, protože měl pletky s někým, kdo se za minulého 

„režimu“ vůbec neměl zle. Posměšně pronesená věta „Třeba ti to zařídí 

ten tvůj Masaryk!“ dává najevo, že ZVP aspoň naoko nebude glorifikovat 

tuto složitou (jako jsou ostatně všechny) epochu našich dějin. 

I další postavy jsou přítomny (krom Budíkových dcer, ty se zatím spíš jen 

mihnou), ať už je to bodrý policejní prezident, mladý policista dasdadasda 

přidělený pod Budíka (CRR-

započnuté už v díle J. Cimrmana, nebo Budíkův ostřílený kamarád 

Havlíček. Zahraní jsou všichni dobře, ale že jsem na jejich popsání 

potřeboval vždy nanejvýš dvě slova, mluví samo za sebe. Zatím jsou 

všichni chodící klišé (i dcery, jedna sluníčko, ale trochu moc, až jakoby ve 

vlastním světě, druhá drzá a cynická). Doufejme, že je to jen podklad, na 

kterém zbývající epizody vybudují nějaké skutečné charaktery. Šance tu 

je. 
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S čím mám větší problém, 

je detektivní zápletka 

sama a taky trochu tempo 

vyprávění…  

Nepovažuji se za mistra 

dedukce a i tak mi řešení 

případu bylo jasné daleko 

dřív, než našemu triu 

čmuchalů. Trochu víc 

důvěry v diváka by bylo 

vřele vítáno. Napětí má 

tendenci poněkud mizet, když si v obýváku klepete na čelo „ak je ten cajt 

slepej a blbej“. 

No a to tempo… je pomalé. Líně si plyne a pak na konci naráz trochu 

zrychlí, aby to za tu hodinu 10 minut stihli vyřešit. Tady bych byl pro lepší 

práci s časem, něco mi na něm prostě nesedí. Vážně, 1. epizoda má daný 

časový limit (případ musí být vyřešen za jednu noc, než se ráno dostaví 

významná osoba a bude chtít výsledky), ale já na něj upřímně zapomněl. 

Opět selhání ve snaze vyvolat napětí. 

Technická stránka je, jak je u top produkce ČT zvykem, na špičkové úrovni. 

Celkově tak ZVP nejsou po prvním díle žádná událost roku, prostě slušná 

detektivka s dobrou atmosférou a herci (Jiří Langmajer, Jaroslav Plesl, 

Denis Šafařík a další) a vším ostatním nadprůměrným, až průměrným. 

Zaujala mě ovšem víc, než všechny ty Labyrinty,  Hlavy Medúzy a 

Kriminálky kdejaká prdel. Tvůrci mohou mít nakročeno k docela slušné 

jízdě, pokud je tohle jen rozjezd a ne plná rychlost. 

PŠ 
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Hudební alba 2020 – Top 5 

Hurá, přežili jsme. Ano, to je asi tak všechno, nebo ne? I přes to, jak jsme 

si 2020 ne/užili, tak musíme uznat, že co se týče hudby, tak byl minulý rok 

jeden z nejlepších za posledních pár let. Dostalo se nám návratu velkých 

hvězd, jako jsou např.  AC/DC, Kesha nebo Lady Gaga. Ostatní méně 

známá i známa jména se však chtěla činit také a stálo to za to! Proto 

koukneme na mých 5 nejoblíbenějších alb loňského roku. Hodnotil jsem 

především, jak mě album dokázalo zaujmout jako celek. 

Upozornění: Tenhle list je pouze ukázka mého názoru a mé doporučení, 

vy můžete mít vlastní a není na tom nic špatného. 

5) How I’m Feeling – Lauv 

Album amerického zpěváka Lauva sklidilo 

velký úspěch po celém světě, když se svými 

hity jako: I’m So Tired, Modern Loneliness 

nebo Who zabodoval u mnohých fanoušků 

popu. Album zaujalo 9. příčku v britských 

hitparádách a z 21 hitů bylo 10 z nich 

vydáno jako úspěšné singly. Pokud máte 

rádi uklidňující pop s lehce depresivním 

nádechem, tak tohle album je přesně pro 

vás. 

4) Colour Vision – MAX 

A u popu ještě chvíli zůstaneme. Americký zpěvák MAX totiž vydal další 

album plné energie a barev. Překypuje pozitivním nádechem, ale i určitým 

pocitem melancholie, která je v jeho písních častým motivem. Mezi 

nejlepší kousky z tohoto alba bychom mohli zařadit Blueberry Eyes, Where 

Am I At nebo Checklist, ale všech 12 písní rozhodně stojí za to. 
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3) Future Nostalgia – Dua Lipa 

Tento rok jsme se mohli do 80. let vrátit hned s několika interprety. Dua 

Lipa a její album rozhodně patřilo k nejlepším a nemyslím si to pouze já. 

Album bylo navrženo na cenu Grammy za nejlepší album roku a rozhodně 

má šanci na výhru. Se svými disco/pop singly, jako např. Break My Heart, 

Physical nebo Don’t Start Now se umístila na prvních příčkách mnoha 

hitparád. Nejznámější písně tohoto alba patří ironicky k nejslabším 

kouskům, proto doporučuji si album rozhodně projít celé! 

2) Post Human: Survival Horror – Bring Me the Horizon 

Druhou příčku na tomto listu ukořistilo nejvíce vybočující album ze všech. 

Tentokrát žádný pop, ale tvrdý elektro-metal/rock v podání nového alba 

BMTH, kteří jsou známí svými experimenty s žánry a hudbou, která vám 

nažene adrenalin do žil. Na toto album se rozhodli nalákat především 

návratem k tvrdším začátkům své kariéry, ale i pomocí hvězdných jmen, 

jako např. Yungblud nebo skupinou Babymetal. Jestli jste byli fanoušky 

BMTH (nebo dokonce Linkin Park, jejichž zlatou éru si v tomto albu dost 

připomenete) a jejich poslední album vás zklamalo, tak tohle vám 

rozhodně spraví chuť. Album se dokonce umístilo první v žebříčku 

britských hitparád. Za zmínku rozhodně stojí: Teardrops, Ludens nebo 

Parasite Eve, ale rozhodně nevynechejte nic 

z nového alba. 

1) After Hours – The Weeknd 

Ano, synth-pop, R&B a návrat k 80. letům... 

To nejúspěšnější z loňska. After Hours má vše 

a Weeknd rozhodně neotálel a rozhodl se 

pokořit hitparády po celém světě. Blinding 

Lights je jedna z nejlepších písniček tohoto 

roku a celé album s prvky ve stylu Michaela 

Jacksona nebo Daft Punk je rozhodně 

bezchybné. Krom toho nám vyhrávaly 
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v rádiích i písně jako Heartless, In Your Eyes nebo Save Your Tears. Už 

dlouho jsem nebyl z nějakého alba tak nadšený, takže všem fanouškům 

vřele doporučuji.  

(PS: The Weeknd i BMTH měli v roce 2020 navštívit ČR, takže snad někdy 

příště.) 

MP 

Názor 

Mladí, ovlivnitelní a zlomení 

Přestože tato skutečnost může v mnohých z vás vyvolat traumatizující 

vzpomínky na první společný lockdown, nyní se vrátíme do jara roku 2020. 

Slunce svítilo, květiny se pomalu, ale jistě probouzely k životu a někteří 

profesoři neuměli málem ani zapnout svůj mikrofon. Jak sladké to byly 

časy! 

Mnozí z nás měli tolik volného 

prostoru sami pro sebe, že se to 

zdálo být až nelegální a tento 

nadbytek prázdných odpolední a 

večerů znamenal pro mnohé 

adolescenty jediné. Možnost 

sjíždět sociální sítě dokolečka 

dokola. Na této skutečnosti by 

možná nebylo nic tak špatného, když si uvědomíme, že mladí ze všech 

koutů světa na těchto pochybných stránkách dennodenně budují svou 

osobnost, avšak jak už to tak bývá, každá mince má dvě strany. A ani 

sociální sítě nejsou žádnou výjimkou. 

Jak už samotný název článku napovídá, patříme údajně mezi ty mladé, 

ovlivnitelné (a díky tomu místy i hloupé) jedince, o nichž mají všichni 
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dospělí pocit, že snad nedávají ani smysl a že v jejich případě nastala 

nějaká těžká chyba ve výrobním procesu. 

Mladí možná vypadají, že mají málo starostí, ale opak je často pravdou. 

Na toto mezigenerační téma jsem ostatně psala článek již někdy dva roky 

zpátky, a přestože se jedná o myšlenku stále velmi aktuální, je na čase se 

na tuto problematiku podívat z trošku jiné perspektivy – a sice z naší 

(studentské) strany.  

Mladiství možná sjíždějí sociální sítě častěji, než by měli, ale byť to tak na 

první pohled nevypadá, má to v mnoha případech mnohem hlubší a 

temnější důvody. V dnešní době studenti častěji a častěji (obzvláště pak ti 

na víceletých gymnáziích) pociťují tzv. „gifted kid burnout,“ což v překladu 

neznamená nic jiného, než fakt, že děti, které měly celou základní školu a 

nižší stupeň gymnázia samé jedničky, chodily do neskutečného množství 

kroužků a hrály na nespočetné množství nástrojů, na střední škole (kór 

když se musejí vzdělávat neustálým upřeným pohledem do počítače) 

nemají k ničemu motivaci a energii. 

Zkrátka je to již nebaví, neboť tito 

lidé veškerou svou sílu a stabilitu 

investovali do svých mladých, 

dětských let. Na sociálních sítích 

díky tomu mimo jiné figurují jakési 

„rozptylováky“ (můj pracovní název, 

nemáte zač za pokřivení mého 

mateřského jazyka), na které se 

v tomto článku spolu s pocitem 

ovlivnitelnosti a bezmoci mladých 

chci zaměřit. 

Moje otázka tedy zní:  

Co všechno udělají mladí lidé proto, aby „zapomněli“ (lépe řečeno 

utlumili) své emoce a pocity? 
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Na to se nyní společně podíváme, protože sociální sítě jako takové jsou 

hotovou studnicí pro tyto aktivity. 

1. Začnou pít ve velkém tzv. whipped 

coffee (našlehané kafe ze sociálních sítí), 

díky čemuž padnou do závislosti na 

kofeinu 

Ukažte mi jednoho člověka, který tento 

nápoj v době jarní karantény nezkusil – a 

stejně vám to nebudu věřit. 

Našlehaná instantní káva, do níž se přidají 

dvě lžičky cukru či sladidla, zalije se 

mlékem a doplní ledem, byla manou nás 

všech v jarních měsících minulého roku. 

Pili jsme ji pořád – a někdy v dubnu, kdy to 

byl hotový objev Ameriky, plno mých 

známých sdílelo tento drink na svém 

Instagramu, snad jako by se jim do rukou dostal ten nejkrásnější poklad, 

jaký si jen můžou představit. 

Myslím to vážně – a možná právě zde pramení jakási závislost na kofeinu, 

se kterou plno mladistvých mimo jiné v dnešní době bojuje – ta ledová 

káva nám zachránila studium a prakticky celé druhé pololetí. 

Přestože se dle všelijakých pramenů nejedná o nic nového (a drink pochází 

z Asie, kde se již řádku let v kavárnách z trošku kvalitnějších surovin 

připravuje pod názvem „dalgona coffee“), k nám se tato senzace dostala 

až v době, kdy nám bylo nejhůře. A jak to všem nečekaně pomohlo! 

Ne nadarmo se říká, že s kofeinem v krvi se studuje lépe, nemám pravdu? 

(Dobře, tohle se vážně neříká. Ale jako argument pro to udělat si silnou 

kávu jakéhokoliv druhu a chuti je to velice účinné. Doporučuji!) 
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2. Začnou nakupovat on-line 

Fajn, fajn, uznávám. V tomto 

článku má slova musíte brát 

trošku s nadhledem. Ale teď ruku 

na srdce – kdo z vás si ve 

špatném psychickém rozpoložení 

neobjednal z internetu něco 

pěkného? Anebo třeba nepotřebného? 

Musím uznat, že na on-line nakupování (nejlépe v noci po psychickém 

zhroucení) jsem absolutní mistr. Mamka mi asi nikdy nezapomene den, 

kdy mi přišel poštou obrovský balík plný produktů z Aktin.cz, anebo 

naopak prsteny a náušnice inspirované mým oblíbeným interpretem - 

zvolejte třikrát Harry Styles! 

On-line nakupování je skvělý útlum, na který na internetu vzniklo nemálo 

vtípků vybízejících mladé lidi k této „nevinné“ aktivitě, když se cítí jakkoliv 

psychicky špatně.  

Ze začátku je to fakt sranda, akorát když se na to podíváme zpětně, ty 

utracené finance jsou už trošku větším problémem. Za ty předměty to 

někdy ale reálně stojí. Věřte mi.  

3. Vracejí se ke starým koníčkům a zálibám 

Pokud jste byli jako malí doslova a do písmene posedlí řeckou mytologií, 

viktoriánskou Anglií, Harrym Potterem či specifickým žánrem hudby, je na 

čase se do toho zase dostat. 

Ale teď vážně. 
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Nemálo mladých lidí zjistilo, že 

s přibývajícím věkem utíká zpět ke 

svým dětským zálibám, neboť v nich 

hledají dnes již ztracený komfort. Díky 

sociálním sítím tuto skutečnost sdílí i 

dále na internetu, a tak se stane, že 

plno z nás (obzvláště v tomto období, 

kdy nám přijde, že nic nemá smysl a 

cenu) opětovně čte všemožné 

zajímavosti ohledně řecké mytologie, 

nakupuje falešné korzety 

připomínající nejmenované historické 

éry (tuto záležitost mám snad po všech sociálních sítích, až by se člověk 

divil, jak krásně jde obyčejný oděv korzetem vyladit) či poslouchá album 

AM (2013) od Arctic Monkeys, protože hlas Alexe Turnera měl a vždycky 

bude mít ty správné uklidňující účinky. 

4. Vyplní neskutečné množství internetových kvízů jen proto, aby zjistili, 

kým vlastně jsou 

Když už jsem se jednou zmínila o tom, jak nás ovlivňují po psychické 

stránce sociální sítě, je třeba se k tomu ještě na chviličku vrátit. Staré 

známé pořekadlo říká: „Když nevíš, kdo jsi, jdi prozkoumat stránku 

BuzzFeed.“ 

Musím přiznat, že já sama se s tímto bodem silně ztotožňuji, protože spolu 

s mou kamarádkou jsme si jednu dobu v karanténě dělaly všelijaké 

osobnostní kvízy, jen abychom daly našemu životu pomyslný řád. Ať už se 

jednalo o kolej z Harryho Pottera, MBTI test či kvíz zaměřený na to, ke 

které postavičce z Medvídka Pú máme duševně nejblíže, bylo to vážně 

něco. Kvíz týkající se postaviček z Medvídka Pú mohu překvapivě 

doporučit, protože výsledky doopravdy souhlasí se samotnou realitou. 

Kdo už mě hodně dobře zná, asi jej nepřekvapí, že jsem dosáhla nejvyššího 

procentuálního zastoupení u postavičky Prasátka představující všelijaké 
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obavy a úzkosti. Samotný test vám dokonce řekne víc věcí, než byste 

možná čekali. Alespoň z legrace stojí za to si jej určitě udělat.  

Samozřejmě že nemůžeme házet do 

jednoho pytle a na stejnou úroveň 

MBTI test založený na psychologických 

poznatcích (introvert/extrovert aj.) a 

BuzzFeed dotazník na téma „Jaký jsi 

druh dortu“, ale když to vezmeme 

kolem a kolem, tohle je přesně něco, na 

co dnešní mladá generace letí. 

Koho by kdy napadlo, že v dnešní době 

při seznamování stačí říct jen kolej 

z Harryho Pottera či znamení 

zvěrokruhu, aby si o vás ten druhý udělal nějaký zajímavý obrázek? 

Samozřejmě, můžete namítnout, že Generace Z je v tomto přehnaně 

povrchní a trapná. Ale co když právě není? Věřte, nebo ne, tato fakta vám 

o člověku někdy řeknou mnohem více, než je z něj na první pohled patrné. 

Mohu potvrdit, neboť to mám již odzkoušeno. Zkuste to a očekávejte 

zázrak. Jen se moc neptejte na výsledky z BuzzFeed kvízů, jelikož ty jsou 

tvořeny samozřejmě z recese a nemají žádnou vyšší hodnotu. Jednou mi 

tam, bohužel, vyšlo, že jsem čokoládový dort. Já osobně se ale cítím více 

jako dort mrkvový, takže mě ten jejich výsledek poměrně překvapil. 

Nemůžete holt věřit všemu, co 

na internetu přečtete. Jedná se 

čistě o zábavnou formu útěku 

před realitou. 

Způsobů, jak se „psychicky 

vyrovnat“, je opravdu hodně, 

avšak je určitě na pováženou, 

jak rozumné je řešit vážnější 

problémy jen takovýmto 
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způsobem. Závislost na kofeinu 

nebo alkoholu nese mezi sebou 

řadu rozdílů, avšak když to 

vezmeme kolem a kolem, stále se 

jedná o věc velice patologickou. 

Poslouchání Arctic Monkeys vám 

sice životní problémy také 

nevyřeší, ale jak už to tak bývá, 

nějaký ten hormon štěstí vám to 

jistojistě vyvolá, pokud jste si jako mnozí z mých blízkých a vrstevníků 

prošli onou proslulou fází puberty, v níž je Alex Turner hotovou ikonou 

celého Vesmíru. Netuším, co poslouchají lidé na nižším gymplu (a jsem za 

to asi i ráda, protože jen z existence českého rapu mě jímá hrůza), ale 

pokud vám JAKÁKOLIV hudba dělá radost a v životě vám pomáhá, držte se 

toho - jen pokud to teda není již zmiňovaný český rap. Než se na mě 

vyznavači těchto „smysluplných“ textů vrhnou jako supi, je třeba uvést mé 

stanovisko na pravou míru. Samozřejmě, poslouchejte si, co chcete, 

pokud vám to vyvolává serotonin v těle. Jen ohledně toho, prosím, 

nebuďte přehnaně toxičtí. Sama jsem si 

zažila kritiku ohledně milovaných 

interpretů a kdykoliv jsem extrémně 

smutná ze školy či vyčerpaná životem, 

pustím si písničku o ŽVÝKAČCE (NCT 

DREAM –Chewing Gum, pokud vás to 

zajímá) a hned se mám lépe, takže bych 

řekla, že moc dobře vím, o čem teď píšu. 

Zkrátka a jednoduše. 

Držte se, smějte se, nenechte se pohltit sociálními sítěmi či školou – a na 

závěr – když je nejhůř, najděte si nějaké ZDRAVÉ „rozptylováky“. Pokud 

na vás přijde smutek či tíha pubertálního života - protože sama od sebe 

víc a víc pozoruji, jak jsou elektronika a sociální sítě místy opravdu toxické 
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- Chewing Gum či vaše jiná milovaná hudba vás na sto procent rozptýlí. 

Chce to jenom čas a klid. 

KR 

Nutné zlo karantény 

Zažíváme sice něco, o čem (jak mi můj otec připomíná minimálně jednou 

týdně) předchozí generace jen snily, takřka rok jsme nebyli ve škole, ale 

tento výjimečný stav nemá jen pozitiva. Mně osobně přinesl, mimo jiných, 

tři velká negativa: 

Úzkost. Vztek.  Nejistotu. 

Úzkost, protože můj společenský kontakt s lidmi, kteří nejsou mí rodiče 

nebo bratr, je takřka na nule a mé metody odreagování a trávení času 

s jinými lidskými bytostmi (knihovny, divadlo, kino, běhání nebo třeba i 

blbý oběd ve fastfoodu) se staly nedostupnými. Tohle jistě zažíváme 

všichni: Covid nás uvěznil doma, kde tak zůstáváme sami se svými 

problémy a démony, teď navíc bez možnosti úniku, protože i z domácích 

metod přechodu na jiné myšlenky (internet, televize) se na vás valí zase 

jen další a další problémy jiných lidí i vás: Rusko (jako vždy) vraždí lidi, 

Amerika zažívá pokusy o převrat (!), Slováci vedou boj s korupcí snad už i 

v místní samoobsluze a čím míň řečeno o našich přehmatech, tím lépe. 

Takže pro mě zbývají knihy, ale i v těch mám omezený výběr (dostal jsem 

k Vánocům Bytí a nicotu, ale ve své současné náladě se té knihy nedotknu, 

cítit se mizerně je pořád lepší, než být v depresi!). Už mi opravdu scházejí 

i takové blbiny, jako že jsme si s rodinou zašli o víkendu na oběd do IKEA, 

že jsem mohl jet tramvají bez obav a bez roušky nebo že jsem se mohl 

setkávat s tetami a strejdy (většina buď je starší osobou, nebo se o starší 

osobu starají). Pokud koronu na svět seslal Bůh, tohle je důvod, který by 

pro to, podle mě, mohl mít: aby nám připomněl důležitost maličkostí, 

které bereme jako samozřejmé až bezvýznamné. Vážně, zmiňte se přede 

mnou o masových kuličkách za 90 korun a já snad začnu brečet. 
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Pojďme ale dál… 

Vztek se dostaví pokaždé, když vyjdu ven, a vidím lidi bez roušek, velké 

skupiny lidí vracející se očividně z nelegálního večírku a obecně lidi, 

kterým by ohleduplnost museli do hlavy vtloukat palicí. Na jednu stranu je 

chápu, jak jsem psal výše, já už taky toužím po nějakém návratu i špetce 

normálnosti. Nebo jsou třeba mladí a myslí si, že jsou nesmrtelní. Nebo už 

jsou z naší vlády a její někdy až děsivé směšnosti tak deprimovaní, že 

půjdou tvrdohlavě proti ní za každou cenu. Nebo jsou to popírači covidu a 

v tom případě jsou to pitomci. Mně na něj zemřela prateta. Takže jo, můžu 

jim rozumět, ale stejně jsem na ně naštvaný, protože jejich 

nezodpovědnost jen protahuje a tvoří moje vlastní utrpení. 

A uzavřeme to… 

Strach a nejistota. Každé zakašlání může být covid. Co včera platilo, dnes 

už může být jinak, ať už jde o maturity, nová vládní opatření či staré známé 

podniky, které vlivem dlouhého uzavření a ztráty příjmů  zmizely (z nám 

blízké Kotvy se poroučel například sekáč nad bývalým občerstvením u 

Myšáka, kde dost členů mojí rodiny nakupovalo, ještě když jsem byl malý). 

Zkrátka, když končíte školu, všechno se mění, samozřejmě, ale pro mě 

tohle už dosahuje vrcholu. Člověka užírá nejistota, ale člověk v životě 

potřebuje aspoň nějakou stabilitu. Pak se divme, že jde všechno čím dál 

víc do háje, že? 

Tak, 500 slov mých stížností a furt čtete dál? No, dost možná se cítíte 

podobně (nemůžu říct, že bych byl „rád“, ale aspoň to znamená, že jsem 

tady nemarnil váš čas úplně). Tak to nějak přečkejte, jo? Jako já a jako 

ostatní. Přežijeme to společně. 

PŠ 

Pitomci 

Pitomci, pitomci, kdopak vám dal hlas? Já kdybych mohl, tak bych vám ho 

pěkně sebral zas! 
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Říkám jim svíčkaři. Jistě mají 

oficiální jméno, ale mě 

nezajímá. Dost mě namíchli, a 

dokud má naštvanost 

neopadne, budou to svíčkaři. 

A cože to vlastně provedli?  

Sotva pár dní po zavedení 

změny maturitních zkoušek se vydali demonstrovat před ministerstvo 

školství. Na tom není nic špatného (byť mě pobavila poznámka 

organizátorů této akce, jak „věří, že se studenti budou chovat 

organizovaně a neshlukovat se do skupin, mít roušky atd.“, ale „od 

případného porušování těchto nařízení se distancujeme“, čili my jsme tu 

za to zodpovědní, my těm naštvaným hormonálním týnejdžrům věříme, 

ale na triko nám je neházejte, prosím pěkně), vláda dělá po velmi dlouhé 

době kroky, jako by se o nich rozhodlo včera večer (ok, tak oznámíme těm, 

co dostali v prvním pololetí pětku, ale spoléhali na to, že to vytáhnou, že 

jsou v průšvihu a musí si do měsíce těsně před maturitou připravit komisní 

zkoušku) a v kombinaci s pochybnou komunikací nás staví do role těch, co 

se nic nedoví, a co se dovíme, může už zítra být jinak. To je špatně a 

projevit nesouhlas je v pořádku (byť mám výhrady vůči těm patetickým 

svíčkám, to už rovnou mohli použít pohřební kytky…), můj problém je ale 

v jiných důvodech, proč svíčkaři protestují: 

Oni chtěli zrušit ústní maturitu… 

Oni chtěli zrušit maturity obecně…  

Oni naštvaní, že Plaga je nevyslyšel… 

Ehm, a oni se diví? Já nejsem génius, takže předpokládám, že to, co vám 

teď řeknu (napíšu) je úsudek, k němuž dosáhnete prostým použitím daru, 

jemuž se říká mozek, a že jediný důvod, proč jsou tyto důvody tak slyšet, 
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je, že blbci jsou skoro vždycky slyšet nejvíc. Ale dost zdržování, velká 

odhalení přicházejí! 

Jasně, že nezrušil ústní zkoušku! Na naší škole jsme se poslední 4 roky 

v češtině připravovali takřka výhradně na ni, v angličtině poslední 2 roky 

taktéž. Vymazat celé roky studia, to by tak nějak vůbec nešlo, a kdo si 

myslel, že jo, do Bohnic se jde tudy, pá pá! 

Zrušit maturity celé? Ok, a že velká část zaměstnání a všechny vysoké školy 

vyžadují, abyste maturitu měli, to hodlali svíčkaři vyřešit jak? Ačkoliv, 

takoví lidé se starostmi o práci nebo vysokou zabývat asi nemusí. Je 

nesměřuji do Bohnic, ale pod most, ty schopnější možná i na pracák. 

A že je Plaga nevyslyšel… ok, tady je aspoň trošičku chápu. Když se ministr 

ptá na názor „lidu“ a pak udělá přesný opak toho, co si lid přál (zrušit 

slohovky byla nejméně populární možnost v té jeho instagramové 

anketě), je něco blbě. Jenže: ta anketa byla neoficiální (proto nebyla na 

nějakém webu ministerstva, ale na sociální síti), výslovně bylo řečeno, že 

není rozhodující, a hlavně, zrušit slohovky možná nebylo nejlepší 

rozhodnutí, ale bylo nejlogičtější, ústní část, jak jsem zmínil výše, je prostě 

nutná a didaktický test zajišťuje, že bude zkouška aspoň trochu jednotná 

a tedy k něčemu. Pokud si maturanti mysleli, že ministr prostě vybere 

nejpopulárnější možnost, i kdyby to bylo třeba „Místo zkoušek zavést 

vraždící maraton ve stylu Hunger games, kde dvě třídy osmáků budou 

bojovat na život a na smrt, až vzejde jeden přeživší/maturant“. Tak mě 

opravdu děsí, že té osobě už nejspíš bylo osmnáct, a má tedy právo volit. 

Ze všeho nejvíc mi ale vadí… jak se na nás zas budou dívat starší generace. 

Jako na ublížené sněhové vločky, které skuhrají, když se věci nedějí podle 

nich, přestože jim bylo částečně vyhověno (taky mohl ministr říct, „nic 

neměním, kašlu na vás“ tohle si nikdo jako neuvědomuje?). Už jsem našel 

na internetu komentář jistě od nějakého soudruha „Když mají čas svítit, 

mají čas se se učit.“ 

A vážně se mi nelíbí, že s ním trochu souhlasím… 

PŠ 
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Z různých barelů 

 Top 3 nejkrásnější místa na světě 

1. Tulipánové pole v Holandsku 

Rozkvetlá tulipánová, ale také 

narcisová a hyacintová pole jsou 

chloubou Holandska. Do 

Holandska to není od nás až tak 

daleko a do květinového parku 

Keukenhof se pořádají i 

autobusové zájezdy. Nádherně 

rozkvetlá tulipánová pole můžete pozorovat od začátku dubna až do 

konce května, ideální je poslední dubnový týden. Začátkem dubna ještě 

nemusí být tulipány rozkvetlé, zvláště po dlouhé a studené zimě. 

Květinová pole se nacházejí i mezi Leidenem (město na západě Holandska) 

a Haarlemem (město na západě Holandska), kde můžete od jara do 

podzimu vidět i jiné květiny jako krokusy, hyacinty, kosatce či lilie. 

 2. Hory Tianzi v Číně  

Čínské pohoří Tchien-c', v překladu 

Syn nebe, vás nepřestane 

udivovat. Pilířovité vrcholky 

pnoucí se do nebes byly 

zformovány z křemenného 

pískovce už před 400 milióny let a 

dříve byly součástí oceánu. Nad 

vrcholky vede lanová dráha, která 

Vám dopřeje nezapomenutelný 

výhled. Hory byly inspirací tvůrců filmu Avatara. Tyto hory měly 

v Avatarovi představovat Létající hory ve světě Pandora.  
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3. Jezero Hillier v Austrálii 

Neobvyklé slané jezero 

vypadá jako sytě růžový 

drahokam orámovaný pásem 

bílého písku se solnými 

krustami. Voda tohoto jezera 

má sytě růžovou barvu a není 

tedy divu, že patří mezi 

největší turistické atrakce. 

Vědci stále s naprostou určitostí nevědí, proč vypadá jako z jiné planety. 

Jako nejpravděpodobnější se jeví přítomnost řasy Dunaliella salina, což je 

zelená řasa vyskytující se v silně slaných vodách. Tato řasa vypouští do 

vody červené barvivo karotenoid, a tím je voda růžová. Po mnoha 

rozborech ale vědci zjistili, že tu voda neobsahuje. Třeba tu kdysi 

vykrvácelo stádo jednorožců. Nebo se sem chodily koupat panenky 

Barbie? To ne, spíše je více pravděpodobná řasa. Do dnešního dne je tedy 

jeho barva záhadou. V současnosti je jezero součástí národního parku, a 

koupání je v něm tudíž zakázáno.  

A kam byste se chtěli podívat vy? Já bych se nejradši podívala k jezeru 

Hillier v Austrálii. Magické věci mám nejraději.   

JF 

Cancel culture aneb Proč si „kultura rušení“ 
zaslouží být zrušena 

Cancel, cože? No, pojďme možná začít od začátku. V překladu „kultura 

rušení“ (snad mě omluvíte, když tuhle slovní ohavnost nebudu používat) 

je v podstatě – jak tvrdí Wikipedie, tedy Písmo svaté – moderní formou 

ostrakismu. Ostra-cože? Ostrakizovat někoho znamená vyřadit ho 

z kolektivu, vyloučit ze sociální skupiny, bez debat ho vykopnout ze dveří 

a zamknout je za ním na deset (tisíc) západů. 
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Asi už začínáte tušit, že ostrakizace nebude žádná sranda. Já osobně si ale 

myslím, že současná cancel culture tuhle formu „trestu“ povýšila na zcela 

novou, daleko děsivější úroveň, a to kolikrát úplně zbytečně. 

Trend cancel culture se samozřejmě nejvíce rozvíjí ve světě, který je 

jedním velkým extrémem sám pro sebe – v angloamerické společnosti. A 

v čem tento proces tedy spočívá? Je to naprosto jednoduché. Nejprve je 

třeba, abyste byli známou osobou s poměrně širokým polem působnosti 

a ideálně také velkou platformou na sociálních sítích. Pak už stačí jen 

maličkost – proveďte nějakou hloupost. Udělejte jakoukoli chybu – 

zveřejněte příspěvek, který by snad s oběma očima pevně zavřenýma 

mohl mít nádech nesnášenlivosti vůči nějaké sociální menšině, prohoďte 

v náhodném rozhovoru nějakou nevhodnou poznámku nebo mějte tu 

drzost přátelit se s někým, jehož vzdálená sestřenice z třiapadesátého 

kolene měla kamarádku, která byla rasistka. 

Pak už nemusíte dělat vůbec nic (maximálně se zbytečně a marně bránit) 

– cancel culture se o všechno postará. Než se nadějete, stane se z vás 

nenáviděná osoba. Tahle děsivá společnost se vás však nepokusí pouze 

ostrakizovat – chtějí vás zničit, roztrhat, vymazat z reálného i online světa 

(v podstatě taková obdoba Orwellovy vaporizace, akorát místo toho, aby 

vás úplně vygumovali, z vás naopak udělají terč veřejné nenávisti). 

Všechno, co jste kdy řekli nebo napsali, se najednou záhadně obrátí proti 

vám, těch pár přešlapů, 

které jste udělali, protože 

jste prostě jenom lidi, vás 

bude pronásledovat na 

každém kroku, každý jeden 

omyl se stane polenem 

přihozeným na pomyslnou 

hranici, na které se vás 

společnost pokusí upálit. A 
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až s vámi skončí, zůstanou vám nanejvýš tak oči pro pláč (pokud vám je 

ovšem nevyškrábou z hlavy). 

Nedávnou obětí této „vaporizace“ se nedávno stala sama autorka 

Harryho Pottera, britská spisovatelka J. K. Rowling. O této kauze už jste 

s největší pravděpodobností něco zaslechli – zveřejnila pár tweetů, ve 

kterých prohlásila, že lidé, kteří menstruují, jsou ženy, zastala se ženy, 

která byla vyhozena z práce na základě svých transfobních prohlášení, 

údajně omylem lajkla nějaký nevhodný příspěvek...  

Ať už si o spisovatelce a o jejích názorech myslíte cokoli, nechejme tuto 

diskuzi na někdy jindy – nechci teď rozebírat Rowlingovou ani její postoje, 

spíš se podívat na to, co po jejích „přešlapech“ následovalo. 

V reakci na těchto pár tweetů se strhla naprostá virtuální bouře. Lidé 

začali s výsměchem sdílet její příspěvky, označovat ji za transfoba, natáčet 

o ní nenávistná videa, posílat jí výhružky, bojkotovat vydání její nové 

knihy, a co hůř – hromadně pálit ty, které už vyšly. Jo, čtete správně. Ne, 

nedělám si srandu. Lidé natáčí na Tik Tok videa, v nichž na oheň přihazují 

jeden díl Harryho Pottera za druhým, většinou s oduševnělým 

komentářem typu „naše láska k této sérii neznamená, že budeme 

tolerovat, kolika lidem ublížila“. 

...co k tomu dodat. 

Rowlingová ale není jediná, kdo se s tímto vražedným gangem dostal do 

křížku. A čím dál tím víc začíná tahle nenávist zabíhat přes čáru, i když jde 

třeba o úplné maličkosti. 

Já si kladu jednu otázku – jak je možné, že skupina lidí, kteří tak zatvrzele 

hlásají svobodu (a to ve všech směrech), bojují za práva menšin a snaží se 

změnit svět v „tolerantnější“ místo, zároveň ponižují a veřejně zesměšňují 

člověka, který má na určitou věc prostě jiný názor? To je ten nevětší 

problém cancel culture – nejdřív se jako malé děti vztekají, že je nikdo 
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nerespektuje, a pak se 

chovají ještě daleko hůř ke 

každému, kdo s nimi 

nesouhlasí. 

Respekt je přitom podle 

mě to, co všichni 

potřebujeme ze všeho 

nejvíc. Každá mince má dvě 

strany, každá řeka dva břehy, na nichž stojí lidé, kteří se spolu navzájem 

na určitých věcech neshodnou. Proč prostě nemůžeme zůstat na svém 

břehu, spokojeně si existovat a respektovat fakt, že na tom druhém si 

prostě lidé myslí něco jiného? Ne, podle pravidel dnešní společnosti radši 

vezměte největší šutr, který najdete, a trefujte se osobám na druhém 

břehu do hlav. A až se 

jejich těla sesypou po 

srázu dolů a proud se 

zbarví jejich krví, vylovte 

je, napíchněte na kůl a 

vystavte jako neustálou 

připomínku pro každého, 

kdo by se snad chystal 

mít jiný názor než vy. Tyhle komentáře vyjadřují v pár slovech všechno, co 

si o těch pitomcích  myslím  
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Cancel culture si zaslouží stejný konec, jaký si chystá pro své oběti. 

Svoboda slova zní fajn, ale musí se k ní přistupovat s rozumem a se ctí. Ne 

že ji někdo vezme, úplně převrátí naruby, zneužije a začne používat jako 

zbraň.  

Nakonec pro odlehčení situace přidávám vtipný název článku, který jsem 

k tomuto tématu našla na netu: 

„Cancel culture v srdci Evropy? Češi se zruší možná tak v hospodě“ 

No nebylo by to výstižné, nebýt korony?   

JŠ 

Perlyčky 
Přestože bychom asi všichni čekali tuto rubriku plnou bizarních hlášek 

z distanční výuky, opak je, bohužel, pravdou. Studenti, kteří jsou za 

normálních okolností hotovou studnicí perliček, v dnešní době technické 

raději mlčí (protože evidentně nemá smysl s profesory vůbec mluvit, když 

nás živě nevidí), a tak v tomto vydání Oktaviánu zabrousíme raději na 

samotné dno - do lingvistického pekla. 

 Vzhledem k tomu, že návrat do škol je v nedohlednu, a tak nám všem 

budou pro nahnání známek bezpochyby zadávány všelijaké seminární 

práce, berte toto jako laskavé upozornění. Těmto chybám se do budoucna 

raději vyvarujte.  

KR 

Co bizarního studenti gymnázia dokáží vyplodit? 

1. Jeho dílo, soubor téměř tuctu povídek, se zabývá tou nejtemnější z 

kapitol českého národa, tedy roky, kdy jsme úpěli po jhem 

nejnadřazenější z ras, našich severních bratří. 

2. Autor v díle hodně používá spojovací a.   
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3. Vladce byl čtenář, pro koho byl titul vytvořen. 

4. V knize jsem několikrát zaznemenal tendenci formovat morální profil 

mladého čtenáře například i co se týče rasové nesnášenlivosti a jiných 

vážných a stále aktuálních témat. 

5. Čarodějnice zemřela na vojákovu šavli. 

6. Zapomněl jsem dodat, že bylo pozapomenuto na početné menšiny 

afroameričanů či asiatů. Ano možná už to přeháním, ale i oni by si chtěli 

přečíst pár rad jak se zalíbit svému protějšku. Nechci tím říct, že to nejsou 

lidé. Jen mají jiné zvyky a tak nemusí nějakému černochovi ze Zimbabwe 

vyjít trik s psaním dopisu. 

Vzpomínáme 
Musím přiznat, že následující řádky se mi budou psát jen velmi těžko. Dne 

16. 1. 2021 nás zcela nečekaně opustila naše milovaná paní profesorka – 

Mgr. Eva Matýsková, na naší škole známá hlavně pro své hodiny 

přírodopisu a biologie. Paní profesorka mě učila již od primy, a tak je zcela 

šílené uvědomit si, co tragického se vlastně stalo. Necelých sedm let s ní 

naše třída trávila v biologii a laboratořích neskutečné množství času – a já 

tak musím za všechny spolužáky, za sebe a za redakci napsat, že na ni 

nikdy v životě nezapomeneme. Svému oboru rozuměla prakticky 

bezchybně – a přestože její zkoušení každý nesnášel a svým způsobem se 

ho bál – naučila nás toho neskutečně mnoho, protože se vážně snažila, 

aby i ti největší odpůrci biologie dané látce porozuměli.  

Stále tuto skutečnost nejsem schopna zcela zpracovat (přeci jen s paní 

profesorkou naše třída zažila celou pubertu a růst v dospělé jedince), a tak 

jsem se rozhodla v tomto čísle Oktaviánu mimo jiné uctít její památku.  

Mgr. Eva Matýsková v nás všech nechala nesmazatelnou stopu, hodně nás 

naučila a mnohé nám do běžného života předala. Její vlastnoručně 

vymyšlená slova – povídačka (ústní zkoušení) a poznávačka (obrázky 
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živočichů/rostlin/nerostů aj. určené na ústní zkoušení) se nám dostala 

zcela automaticky do slovníku a musím přiznat, že jsme tento slang hojně 

používali i mimo přírodovědné hodiny. Kdykoliv se podívám na 

nelinkovaný modrý sešit A5 v papírnictví, vzpomenu si na paní profesorku, 

stejně jako v případě složky plné pracovních listů, které jsme v rámci 

studia biologie vyplňovali. Při psaní tohoto článku se mi také vybavila 

situace, kdy jsem paní profesorku kdysi viděla při nákupu v Albertu. Tato 

běžná činnost se mi svým způsobem zaryla tvrdě do paměti, jelikož nám 

všem mimo jiné ukázala, že i profesoři, na které během studia hledíme s 

obrovským respektem a obdivem, jsou také jen obyčejní lidé mající své 

radosti a strasti. Přestože nikdo z nás paní profesorku osobně neznal – 

znali jsme ji jen z té profesní roviny - za ta léta studia jsme si k ní všichni 

vytvořili zcela pevný vztah a počítali jsme s tím, že ona bude tou, která nás 

dovede i k oné zkoušce dospělosti, a sice k samotné maturitě. Jako třídu 

nás měla podle všeho hodně ráda, byť nám s nástupem na vyšší stupeň 

gymnázia nezapomínala často opakovat, že v pubertě se z nás staly 

„buchty“ a že naše aktivita v hodině je oproti primě a sekundě prakticky 

nulová a zcela tragická. Paní profesorka Mgr. Eva Matýsková byla 

neskutečná osoba, jejíž památka v nás bude žít dál. 

Na závěr tohoto článku bych chtěla za celou redakci vyjádřit rodině paní 

profesorky upřímnou soustrast a všem popřát hodně sil se zpracováním 

této tragické události. 

 

„Kdo v srdci žije, neumírá.“  

(František Hrubín) 

 

 
KR 
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