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Úvod 
Tak je to opět tady! Nový Oktavián, a tentokrát i s jinými články než jen 

s úvahami! 

Po dlouhé době se nám opět vrátily Aktuality ze školy a tentokrát ještě 

plnější než obvykle. Děje se tu teď toho holt hodně… 

Ochuzeni ale nebudete ani o články z oblasti Kultury či Z různých barelů. 

Názor je samozřejmě nezbytnou součástí každého čísla a těšit se můžete 

taky na speciální Perlyčky. 

Za celou redakci vám tedy přeji mnoho sil do dalších vyučovacích hodin. 

JŠ 

Aktuality ze školy 

Školní ples 

Není třeba to nějak složitě okecávat. Stručně a rychle: povedlo se to. 

Fakt že jo. 

Perfektní atmosféra, zábavný program, skvělé kapely – co víc si přát? 

Jakožto pouhý sextán sice nemohu porovnávat s předchozími ročníky 

(což je možná dobře – těžko říct, co je pravdy na tom, že občas neměly 

úplně… ehm… energii), ale mé představy to 

rozhodně splnilo a jakožto vcelku 

introvertního člověka dokonce i 

přesvědčilo, že ne vždy je nejlepší volbou 

zůstat doma. 

Je sice fakt, že taneční hudby, na kterou 

jsme se tak dlouho připravovali v lekcích 

pana Chlopčíka, jsme si moc neužili (na 

druhou stranu to v těch tanečních fakt 
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celkem stačilo), a vyvstává tak otázka, jestli to nebyl spíše ples 

studentský než reprezentační, nic ale nemůže být dokonalé a klobouk 

dolů před studenty z oktávy, kteří celou přípravu zvládli opravdu 

bravurně.  

A jo, odpouštíme dokonce i p. p. Plachtové, která se rozhodla vzít 

tombolu útokem (přejme jí to, když měla ty narozeniny…). 

Nezbývá tedy než doufat, že příští rok bude minimálně stejně dobrý jako 

ten letošní, a všem, kteří se na plese podíleli, upřímně poděkovat. 

JŠ 

Rap je art! 

„Rap jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se 

slovíčky a poezie.“ Tohle tvrdí Wikipedie.  

„Rap je urážka kvalitní hudby. Nedá se to 

poslouchat.“ To jsem vždycky tvrdila já. 

Přiznávám, trošku radikální názor. O to 

víc zvědavá (a taky skeptická) jsem však 

byla na přednášku Rap je Art, kterou pro 

nás hudebkáře z kvint a sext zajistil p. p. 

Palička. 

Dveře se otevírají, vstupuji do učebny 

hudebky. Do mého zorného pole se 

dostávají dva týpci v mikinách a 

teplákách. Hm… myslím si podezíravě. „Oujeah!“ je první slovo, které náš 

lektor pronese. Tak, a stačilo, odsoudím ho okamžitě, se zpruzeným 

výrazem si sedám a přemýšlím, jak přežiju následující dvě hodiny. 

Jenže. 

I přes to, že „oujeah“ je evidentně nejpoužívanější výraz jeho slovní 

zásoby, to, co říká, je inteligentní, promyšlené a zábavné. Žádné kecy o 



 

5 
 

tom, že rap je to nejdokonalejší na světě – předává nám pouze svůj 

pohled a ptá se nás na ten náš. A já si pomalu uvědomuju, že mě to 

vlastně baví. 

Jak jste asi postřehli, rap není úplně můj styl hudby, a od přednášky jsem 

proto nic nečekala. Ale světe, div se! Professor Cass, jak si onen rapper 

umělecky říká, opravdu věděl, o čem mluví, a způsob, jakým nám 

informace předával, byl více než zajímavý. Můj pohled na tento hudební 

styl se mu sice změnit nepodařilo, přesto už však nenasazuju kyselý 

výraz, kdykoli slovo „rap“ slyším, a konečně tak trochu rozumím, co a 

proč na tom lidi vlastně baví. A to, že jsme měli možnost poslechnout si 

samotného přednášejícího v akci či se stát diváky naprosto perfektní rap 

battle našich odvážných spolužáků, to už je jenom pomyslná třešinka na 

dortu. 

Takže… co je to tedy ten rap? Eh… prostě takové to rychlé mluvení do 

hudby, no. 

JŠ 

 

Kterak se nás škola snažila „chytře“ napálit 
aneb 

Co se stane, když panický záchvat pohltí celý 
nižší gympl? 

Jako malá jsem milovala mnou nyní 

nenáviděné datum 1. dubna. Když 

jsem byla ještě nepolíbená krásou 

Harryho Pottera a netušila tak, že 

jediné pozitivum, které se na 

prvního apríla naplánovalo, jsou 

narozeniny dvojčat Freda a George, 

den plný „vtípků“ jsem měla ráda už 



 

6 
 

jen proto, že jsme s rodinou vždycky něco „zábavného“ vymysleli a tímto 

vtípkem si onen svátek alespoň o maličký kousek zpříjemnili. Jak se na to 

tak zpětně dívám, zábavné to vlastně ani nebylo. Zkažená vajíčka, která 

vyvolají absenci omelety k večeři, jsou totiž fakt „srandovní“ výmysl. 

Úplně „brečím smíchy.“  Hlavně že to mé malé já doopravdy napálilo. 

Ten stud, když jsem zjistila, že to vše byla jen legrace a omeleta k večeři 

nakonec vážně bude, pravděpodobně nikdy nezapomenu. Doteď to je 

pro mě jeden velký trapas. Kdo sakra naletí na PRVNÍHO APRÍLA na 

ZKAŽENÁ VAJÍČKA?! Mimochodem, mamka se tomuto „vtípku“ směje 

ještě dnes. Údajně to byl její nejlepší apríl. Vyloženě „vtip roku…“ 

Postupem času jsem však dostala 

k tomuto rádoby svátku odpor 

(který možná spustilo pověstné 

vaječné napálení), jelikož není nic 

trapnějšího, než ona snaha 

vystřelit si z lidí něčím tak 

bizarním, co ve skutečnosti ani 

trochu vtipné není. Když si 

vzpomenu na naše pokusy napálit 

profesory v primě, kdy jsme se 

všichni odvážně postavili, že 

nemáme domácí úkol 

z matematiky, anebo že chceme všichni žolíka na zkoušení, nevím, zda 

mé tělo okamžitě pohltí touha brečet, smát se zoufalstvím či snad 

nejlépe kombinace obou těchto emocí dohromady. To byly totiž vážně 

vtípky na úrovni. Jak jsme si vůbec mohli myslet, že nám na to profesoři 

skočí? 

Na jinou úroveň to však posunula dne 1. 4. 2019 naše škola, když na 

často nefunkční tabuli zveřejnila onen falešný rozvrh, který vyvolal 

paniku po celém nižším stupni našeho gymnázia. Co si budeme povídat, 

myslím si, že lidé od kvinty (možná už i od kvarty) výše vypadali asi jako 

muž na mnou přiloženém obrázku, zatímco nižší gympl se vyloženě 
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hroutil z toho, že mají najednou mít předmět ďábelsky označený jako 

deskriptivní geometrie. 

Abyste mi rozuměli, je třeba se vžít do šestnáctileté puberťačky se 

spánkovým deficitem. Když přijdete zcela pobouřeni tím, že škola ještě 

stojí, do vestibulu, kde spatříte na PRVNÍHO APRÍLA rozvrh, jenž vám 

sděluje, že vás kromě matematiky, němčiny a biologie čekají čtyři hodiny 

hudebky, asi se tomu výmyslu úplně nezasmějete. Uznávám, pokus to 

byl dobrý. Později mě to vážně pobavilo, ale moje prvotní reakce byla 

dost podobná něčemu, čemu se říká „typický teenagerovský nezájem a 

odpor ke všemu, co stvoří ruka a mysl dospělého jedince.“ Co si ale 

budeme povídat, na druhou stranu jsem byla příjemně překvapena, že 

tak těžká škola, jako je ta naše, vůbec ví, že je apríl a snaží se studenty 

nějakým způsobem napálit. Po chvilce sledování hromadné paniky ze 

strany nižšího gymnázia jsem se zamyslela, zda vedení školy vážně žije s 

tím, že něco takového nás, nebohé studenty, skutečně nachytá. Hned při 

prvním pohledu na onen falešný rozvrh jsem měla na mysli, že každý to 

musel okamžitě prokouknout. Ale jak se zdá, primány to skutečně 

vyděsilo. Snaha vedení napálit studenty (a očividně i profesory) se tedy 

samozřejmě cení. Co můžeme čekat příště? Že by si vymysleli něco jako 

„neteče voda, výuka se ruší“? Na to by se možná chytily i starší ročníky, a 

mělo by to tak lepší účinek. Kdo ví. Pokud ale tento nápad vážně použijí, 

nechám si jej patentovat. Možná se z těchto malých „aprílků“ stane 

každoroční tradice. Doufejme jen, že jídelna nepřijde s něčím tak 

bizarním, jako byla moje „zkažená“ vajíčka k večeři. To už by byl totiž 

vážně pěkný trapas… 

Co si budeme povídat, s kamarádkou jsme se tomu později během dne 

skutečně smály a ve finále nás ona „aprílovská nálada“ taktéž pohltila.  
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Za věc, jež byla ale více k popukání než samotný vtípek, se dá označit 

reakce ze strany primy a sekundy, ke které se zkrátka nejde nevyjádřit. 

Takový příklad panického davu, o kterém jsme se jen tak mimochodem 

zrovna v ZSV učili, jen tak v praxi neuvidíte. Po chodbách a vestibulu 

běhaly skupinky malých primánů, primánek a jejich maximálně o dva 

roky starších vrstevníků, kteří se zcela zděšeni svým budoucím rozvrhem 

snažili dopídit pravdy a kruté reality, jež byla po uznání, že to vše byl 

jenom rádoby pokus o vtip, docela dost hořká. Co si budeme povídat, 

čtyři hudebky jsou mnohem lepší než náš normální rozvrh. Ale bohužel… 

Celé nižší gymnázium se modlilo za to, ať je onen rozvrh opravdu jen lež, 

protože po zjištění, že je čekají semináře, deskriptivní geometrie a jiné 

komplikovanější předměty, měli pravděpodobně chuť skončit vzdělávání 

na této škole, která mě osobně pohlcuje snad 24/7. Mí spolužáci se však 

snažili z onoho falešného rozvrhu, který v nás všech vyvolal plno otázek, 

ještě těžit, ale bohužel, během druhé vyučovací hodiny bylo vše zpět, a 

my jsme se tak mohli mentálně připravit na předměty, které nás ve 

skutečnosti podle platného rozvrhu čekaly. Ve chvíli, kdy na profesory 

neplatí ani jejich často používaný argument, a sice –„Chystejte si věci 

podle Bakalářů, ti mají vždycky pravdu,“ je už všechno v háji. 

Předměty se sice odučily 

tak, jak to stálý rozvrh 

říká, ale jak jsem se již 

zmínila, pokus o vtip a 

jakési povyražení to byl 

dobrý. Alespoň nám 

vedení školy přichystalo 

pár minut konverzace 

navíc a myslím si, že 

během řady na oběd se o 

tom taky slušně skrze 

všechny ročníky diskutovalo. Já už ale na obědy nechodím, takže jsem 

tohohle byla, bohužel, ušetřena. Proto ani nevím, zda mé drahé 
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spolužáky vedení jídelny opět pohostilo něčím „tak skvělým“, jako byl 

onen nezapomenutelný „cheesecake“ ve formě jogurtu s rozdrobenými 

sušenkami. Tento dezert bych totiž taky moc ráda za jakýsi pokus o vtip 

považovala. Ale bohužel. To už byla jen a pouze čistá krutá realita. Nebo 

snad gastronomické peklo?  

KR (na používání iniciál si asi nikdy nezvyknu) 

 

Kultura 

Velikonoce ve světě 

Blíží se nám Velikonoce, se kterými se pojí spousta různých tradic a 

zvyků. Ty české známe všichni, ale víte třeba, co se na Velikonoce děje 

v Mexiku či Norsku? Že ne? Tak od toho je tu tenhle článek, ve kterém 

vám ukážu ty nejzajímavější velikonoční zvyky ve světě. 

Norsko – Norsko má opravdu zvláštní tradice. Na Velikonoční pondělí 

v televizi nenajdeme jediný program, který by nevysílal detektivní či 

kriminální pořad. V tento den vychází také spousta knížek s touto 

tematikou. V některých městech se dokonce i na obaly od potravin 

tisknou detektivní příběhy. 

Mexiko – V Mexiku vycházejí v neděli večer lidé do ulic a s sebou nesou 

papírové krabice plné bonbónů a sladkostí. Ty se pak zavěsí na nějaký 

strom či lampu a bouchá se do nich holí tak dlouho, než se rozbijí a 

sladkosti se vysypou na zem. 

Řecko – O sobotní půlnoci je většina Řeků v kostelech na mši. Po ní si 

navzájem s ostatními lidmi oťukávají červeně nabarvená vajíčka s přáním 

„Christos anesti“, což znamená „Ježíš vstal z mrtvých.“ Další ze zvláštních 

zvyků je ohňostrojová válka. Ze dvou protilehlých ostrovů se na sebe 

zároveň vypouští ohňostroj, který na obloze vytvoří velkolepou 

podívanou. 
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Amerika – Domy i ulice jsou vyzdobené pestrými dekoracemi. V sobotu 

se schází celé rodiny a společně zdobí velikonoční vajíčka, která se 

v neděli schovávají všude po domě a na zahradách. Podle tradice je nosí 

velikonoční zajíček a děti je musí najít. 

Doufám, že jste si z článku odnesli alespoň pár zajímavostí a třeba 

nějakou z tradic, která vás zaujala, můžete doma vyzkoušet. 

NV 

Čtení pomáhá 

Čtení pomáhá. Na základní škole nám učitelka ukazovala internetovou 

stránku www.ctenipomaha.cz. Na těchto stránkách můžete čtením 

opravdu pomoci. Stačí se zdarma zaregistrovat, najít knihu, kterou jste 

četli, vyplnit testík (jedna chyba = nesplněno, o stejné knize můžete test 

vyplnit dvakrát za den/týden - nepamatuji si přesně), za splnění testíku 

budete mít „50“ Kč, které můžete darovat na 

charitu, která je na výběr. Vím, tohle není asi 

nejlepší „přístup“, ale z některých knih 

(zfilmované, dětské) můžete test zkusit 

vyplnit i bez čtení a i tím můžete hodně 

pomoci. Doufám, že se zaregistrujete a 

pokusíte se, pro některé nudným čtením, 

pomoci těm, kteří to potřebují.  

 

EA 

Co nového ve světě? 

Co nového se událo za poslední dva měsíce? Nejjednodušeji se to 

dozvíte tady. Navíc aktualit není nikdy dost, jak by určitě p. p. Zaduban 

řekl. 
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1) Volby na Slovensku – Prezidentské volby na Slovensku vyhrála 

Zuzana Čaputová, a stala se tak první slovenskou prezidentkou. Zda-li 

bude dobrá, teprve Slováci uvidí. 
 

2) BREXIT – No vlastně 

tady není nového 

skoro nic, až na to, že 

se opět odložil.  
 
3) První fotka černé 

díry – „To rozmazané je vážně ono??“ Jo, tak přesně tohle jsem si 

řekl, když jsem to viděl. Někdo by řekl zklamání, ale ve skutečnosti je 

vlastně úžasné, co jsme 

dokázali; nebo lépe řečeno 

jeden dost promakaný 

teleskop EHT a jedna 

šikovná studentka MIT Katie 

Bouman, která vymyslela 

důležitý algoritmus, a 

následně pomáhala vést 

průzkum ohledně díry 

v sytému Messier 87. A to je 

jí teprve 29!  

 

4) Článek 13/Reforma autorského práva – Aneb nepochopitelná 

směrnice vydaná Europarlamentem. Je to doopravdy tak špatné? 

Jak někdo slavný jednou řekl: *This quote has been censored due to 

European Union’s copyright law. * -> Tak takhle to doopravdy 

nebude. Nejprve si musíme ujasnit, že tato reforma má spoustu 

vynechávek a navíc by byla uvedena v platnost až roku 2021, takže 

jak známe Česko, tak by se to začalo řešit až tak v roce 2025. Kdo 

utrpí? Nejvíce určitě stránky, jako např. Youtube nebo Uložto, kde se 
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vyskytuje neskutečně moc pirátských souborů, které by měly být 

vymýceny, ale nepůjde to tak jednoduše, jelikož celá tato směrnice je 

zkrátka nedomyšlená (více ohledně tohoto se můžete dozvědět právě 

na Youtube). Hlavní otázkou zůstávají MEMES a jak to s nimi bude? 

Nic se jim nestane, tedy alespoň těm, které neporušují autorská 

práva. Jednoduše, spousta lidí si nedokáže ověřit informace a věří, že 

se najednou bude cenzurovat půlka internetu, což sama EU vyvrátila 

(horší než GDPR to tedy nebude). Spousta lidí, a dokonce i mých 

kamarádů, tomu věřilo (a stále možná věří), ale rozhodně by většina 

našich memes měla být v pořádku! 

MP 

Názor 

Proč jsou predikce budoucnosti k hov… teda 
k ničemu 

Oblíbenou vědecko-filozofickou činností tohoto století (mého století, 

vašeho století) se zdá být věčné probírání otázky zasahování lidí do sebe 

samých (formou genetického inženýrství, kybernetizace nebo prostě jen 

používáním mobilních telefonů). Na tohle téma jsem přečetl poměrně 

dost článků a zjistil jsem, že každý spadá do jedné ze tří skupin: optimista 

(Bude to super! Staneme se bohy!), pesimista (Zasáhneme do miliony let 

trvající evoluce! Přestaneme být lidmi!) a neví-ista (Hele, může to být 

dobrý, nebo zlý anebo taky vůbec nic nebude a lidstvo se vyhladí ve 3. 

světové). 

Co se týká mě, moje pocity z této otázky celkem hezky ukazuje 

počítačová hra Ace Attorney: Dual Destiny. Vtipná, přehnaná a pompézní 

hříčka na Nintendo DS o partičce hodných právníků bojujících proti zlým 

státním zástupcům (anglický termín Prosecutor zní rozhodně líp). No, 

filozofické uvědomění může přicházet ve všech podobách, ne? Newtona 

kleplo do šišky jablko pro boha živého! 
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Každopádně na konci této hry vyslýchá hlavní postava v soudní síni 

„Fantoma“ – nájemného špiona, proslulého tím, že prý „nemá emoce“ a 

nikdo nezná jeho tvář. Teď byl sice předveden před soud, je si však jist, 

že se mu povede utéct, a tak se trochu vychloubá a zastrašuje 

protagonistu. Řekne toto: „Mám vám říct, kdo jsem? Nevím. Žiju 

pokaždé jako někdo jiný. Nepamatuju si, jak vypadala má tvář nebo jaká 

byla má osobnost. Můj obličej, vzpomínky, osobnost, názory, emoce, 

duše… To vše jsem opustil. Já nemám žádné ‚já‘. Já jsem nikdo. Nejsem 

nic než nekonečná propast“ (pronášeno s velmi znepokojivým veselým 

úsměvem v masce jednoho z minulých padouchů). 

Tato fasáda děsivé sebejistoty se však zhroutí, když se jedna postava 

zeptá: „Hm, myslím, že kousek citu v tobě zůstal. Ty se bojíš. Jak bys 

nemohl, když nemůžeš věřit ani zrcadlu, natož lidem?“ 

Následující scéna mě, když jsem ji viděl poprvé, opravdu vyděsila. Soudní 

síň se hroutí, seshora padají kusy stropu a pokaždé, když se dostanou 

mezi pohled hráče a Fantoma, Fantomova tvář se změní. Jednou je to 

svědek, žalobce, protagonista, jeho přátelé a spojenci… 

„AGHGHGHHH! Má tvář! Má tvář! Má tvář! Má pravá tvář! Je tohle 

ona?! Je?! Je?! Ne, to není ona! Co tahle? Neeeeeee! To taky nejsem já! 

ÁGHAAAAA. Který z nich jsem já! Co jsem?! Kdo jsem?! KTERÝ. Z. NICH. 

JSEM. JÁÁÁÁ?!“ 

Docela síla na dětskou hru. Já si z téhle scény vzal toto: 

Možná se vyvineme dál, staneme se silnějšími, chytřejšími, možná 

dokonce nesmrtelnými, ale taky se na té cestě kupředu budeme muset 

něčeho vzdát, i kdyby to něco bylo banální, protože teprve až když se 

toho vzdáme, pochopíme, jak cenné to pro nás bylo. Jaký by to byl pocit 

netušit, jakou máme tvář? Nebo ji nemít? Být třeba počítačovým 

programem, jen pár řádky kódu.  

Na druhou stranu, i ryby před miliony a miliony let by se jistě bály, co se 

s nimi děje (kdyby to jejich mozky dokázaly obsáhnout), když se začaly 
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vyvíjet a staly se z nich obojživelníci. A dnes se nikomu z nás po existenci 

ryby nebo prvoka nijak zvlášť nestýská. 

To je ten problém s predikcemi budoucnosti. Jsou to jen dohady, v jádru 

o nic přesnější nebo serióznější, než když si hodíte mincí a zeptáte se 

kamaráda „panna nebo orel?“ 

Albert Einstein věřil, že atomová bomba bude sloužit výhradně 

k mírovým účelům. Alexander Fleming, vynálezce penicilinu, zprvu věřil, 

že jeho (náhodný) objev nebude příliš k užitku. Oba se mýlili. 

Znalost je jako zbraň. Není sama o sobě dobrá nebo zlá. Závisí na tom, 

zdali se ji rozhodneme použít. Ale jakmile je náboj vystřelen, už ho nejde 

vrátit do komory. 

Ale do háje, to zní přesně jako konec pseudovědeckého nejistého článku 

nějakého nevím-isty, že jo? Sakra! 

PŠ 

Základ vzdělání ve skutečnosti neexistuje 
aneb 

Co se dneska na těch školách doopravdy učí? 

Když jsem zaslechla, že znát datum nějaké pro nás do budoucna 

nedůležité události se považuje za základ vzdělání, myslela jsem, že 

vyletím z kůže. Je mi jasné, že každý, kdo alespoň jeden můj článek 

přečetl, teď čeká nepěkné vrtání do přírodovědných předmětů, ale světě 

div se, dnes tomu tak (možná) nebude. Byť dějepis a základy 

společenských věd považuji za moje nejmilejší předměty, vše, co se nám, 

mladým studentům uvažujícím o vysoké škole, v hodinách nabízí, se za 

základ vzdělání úplně považovat nedá.  

Názor hlásající, že „v případě neznalosti tohohle a tohohle 

neodmaturujete, protože je to základ vzdělání a bez toho se v životě 

neobejdete“ je stejně hloupý jako celý systém, který na školách obecně 
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panuje. Jak mi má v budoucnu pomoct něco, co stejně zapomenu a 

naučím se to vlastně jen z důvodu, abych splnila nějaké přihlouplé 

parametry a tabulky? Opravdu si mě v budoucnu bude přeměřovat 

někdo nepěkným pohledem, když začnu v případě kněžny Libuše 

uvažovat nad stoletím tak, jako se to některým mým nebohým 

spolužákům stalo v hodině češtiny? Snižuje to snad mé kvality jako 

člověka? Bude můj „objekt zájmu“ znechucen mou existencí, když 

nebudu vědět, jak se udělá nějaký ten hydrát? Bohužel, i taková 

individua se v tomto zkaženém světě najdou. Kam jsme to jen dospěli? 

Věc se má tak, že 

na základ vzdělání 

se dá pohlížet 

dvěma způsoby a je 

jen na profesorech 

a studentech, jaký 

způsob si pro prezentaci daného předmětu vyberou. Je mi jasné, že 

studenti nějaký přehled mít musí, takže ve chvíli, kdy gymnazista naší 

školy řekne, že druhá světová válka skončila v roce 1953, je s ním 

pravděpodobně něco špatně, ale zarytě trvat na všelijakých definicích a 

hroutit se z toho, že student neví, jak má poskládat sílu ve fyzice, asi není 

úplně standardní přístup a v žádném případě to podle mě není na místě. 

Tohle se totiž za základ vzdělání vážně považovat nedá, což mě vede 

k jedné jediné otázce, a sice - co ten základ vzdělání vlastně je a kde 

máme jistotu, že nám ho námi zvolená škola nabídne v celé své kráse na 

zlatém přepychovém podnose? 

Základ vzdělání je dle mého téma, ke kterému každý člověk řekne něco 

jiného. Matematik bude tvrdit, že bez znalosti výrazů se v životě 

neobejdete (jako by sečíst si nákup u Hrušky byl nějaký matematický 

příklad, na který mé milované výrazy potřebuji), zatímco dějepisář vás 

požene metlou, pokud nebudete vědět přesné datum Mnichovské 

dohody. Otázka je, zda člověku ležícímu v nemocnici bude datum 

Mnichovské dohody nějak platné, když jediné datum, které ho bude 
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zajímat, bude termín operace či snad v lepším případě termín propuštění 

z tohoto nepěkného místa. Bude onen polomrtvý ležet na lůžku a 

vyjmenovávat si všechny kosti, které se za ta léta naučil, aby si 

připomněl, co má zlomeno a co díky bohu bylo naopak ušetřeno? Bude 

si člověk při čekání na osudný verdikt, zda se dá jeho nemoc vyléčit či ne, 

opakovat, co je to zemská kůra či si snad pro radost znovu v mysli 

promítne definici elektrody a galvanického článku?  

Chápu, že si tímto textem proti sobě pravděpodobně poštvu nejen 

profesory přírodovědných předmětů (což se už možná dávno stalo), ale i 

těch humanitních, ale co se dá dělat, za názory se holt nějak platit musí. 

Co chci tímto vším však říci, je fakt, že základ vzdělání ve finále 

neexistuje, a to, co nám naše škola na vyšším gymnáziu prezentuje, už 

základ vzdělání není. Nezlobte se na mě, ale učivo vysoké školy v prváku 

za běžnou věc nepovažuji. To fakt ne. 

Soudit člověka a říkat o něm, jak je hloupý jen proto, že nezvládne udělat 

nějaký vzorec v chemii, je stejně pošetilé jako smát se sportovci, že 

nepozná dle výšky hlasu, zda zpěvák zpívá ve sboru soprán či tenor. 

Každý člověk považuje za základ vzdělání něco jiného, a proto si myslím, 

že typická nálepka gymplů, a sice „dáme vám nástavbu do všech oborů 

na světě“ je to nejpitomější, co jsem v životě slyšela. Pokud mi dává 

gympl základy chemie a fyziky v této formě, ve které je k mému neštěstí 

víckrát než dvakrát týdně dostávám na talíř, tak chci být raději bez 

základu vzdělání, než trpět tohohle pekla víc, než je pro můj psychický 

stav zdrávo.  

Já, jakožto člověk se sebevědomím na bodě mrazu, mám často pocit, že 

mě naše milé gymnázium zabíjí až do morku kosti. Nedokážeš za vteřinu 

říct název něčeho, jako je NH4MgPO4·12H2O? Opusť tento institut a jdi 

se vyučit na Krakovskou! Tato slova mi párkrát proběhla v hlavě, když 

jsem svému kamarádovi, úspěšnému řešiteli olympiády z chemie, 

ukázala svou těžce vybojovanou čtyřku z názvosloví. Má radost, že 

(zatím) z této pro mě zcela nepochopitelné vědy nepropadnu, byla 
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v okamžiku nahrazena pocity studu a sebelítosti, když se na mě onen 

kamarád zadíval jako na největší odpad světa a pronesl své typické: 

„Vždyť to je primitivní! Jak jsi tam mohla napsat tu dvojku?“ Co si 

budeme povídat, fakt nevím, proč jsem k tomu prvku tu dvojku napsala. 

Že by nějaká snaha vydedukovat správné řešení? Po dvou máme nohy, 

ruce, uši, oči, pánové času mají dokonce dvě srdce – tak proto ona 

dvojka u prvku? Těžko říct. Chemie je zkrátka věda, do které nikdy 

neproniknu. Ale kdo humanitně zaměřený ano? 

Někdy mám pocit, že tyto 

články píšu převážně pro 

sebe. Z nějakého pro mě 

zatím nepochopitelného 

důvodu mě uklidňuje tato 

forma předání myšlenek, 

které jsou ve mně již 

dlouho hluboce 

zakořeněny, a právě onen 

text, ve kterém je prezentuji, je podle mě ten nejlepší způsob, jakým 

smysl mých slov předat dál. Byť sama moc dobře vím, že školu není třeba 

hrotit, skládám se prakticky ze všeho, co se mi na gymplu nepodaří. Má 

hlava říká, že se to podařit mělo a já to tady kvůli svému chvilkovému 

neúspěchu můžu kompletně zabalit a jít studovat na AHOL. 

Mimochodem, o této střední odborné škole už mám načteno opravdu 

mnoho, takže se v případě náhlé absence mých článků nedivte. Kdyby 

moje texty náhodou z časopisu vymizely, alespoň už víte, na jaké škole 

mě v budoucnu hledat. Jejich internetové stránky znám totiž skoro lépe 

než ty naše… 

Jak jsem ale již na začátku tohoto textu zmínila, základ vzdělání podle mě 

neexistuje, jelikož každý za něj považuje něco jiného. Já budu zarytě 

tvrdit, že znát něco z humanitních věd je pro život potřebné, ať vážně 

někde na ulici neprohlásíme, že Jan Lucemburský pocházel z rodu 

Habsburků, zatímco můj chemii milující kamarád může tvrdit, že pokud 
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neznám vzorec pro tuto kyselinu, můžu se jít zabít, protože s takovou 

nemám právo na život a jsem na tak nízké sociální pozici, na jaké byli 

nebozí Heilóti ve Spartě. To, co je třeba si během našeho života 

uvědomit, je fakt, že moudrost je mnohem více než chytrost. Většina 

z nás se slepě žene za nějakými zbytečnými výkony, jako jsou například 

jedničky z pro nás v budoucnu nepotřebných předmětů, ale ve finále 

nám to nic nedá. Co si budeme povídat, o našem duševním rozpoložení a 

selském rozumu to absolutně nic nevypovídá. Nějaká babička v izolované 

chaloupce na vesnici na konci světa může být mnohem moudřejší, 

milejší a oduševnělejší osobou než našprtaný právník, který ze sebe dělá 

ztělesnění boha na zemi jen proto, že má vynikající paměť a vše se učí 

stylem „narvu si do hlavy tolik znalostí, kolik mi to jen má mozková 

kapacita dovolí.“  Inteligence a paměť je jedna věc, přirozená moudrost 

je už ale úplně něco jiného. V případě problému nám stejně více pomůže 

ona moudrá babička, která byť třeba není ani gramotná, má mnohem 

lepší vnímaní než onen našprtaný idiot s nulovou empatií… 

Základ vzdělání je tak citlivou záležitostí a tak křehkým tématem, že si to 

někteří z nás ani nedovedou představit a i já mohu upřímně prohlásit, že 

okolo této záležitosti se vyplatí chodit v klidu a pomalu, ale také hlavně 

tiše a po špičkách. Lidé, kteří někoho odsoudí jen proto, že si přesně 

nepamatuje rok, kdy oficiálně začaly první novodobé olympijské hry, se 

svým životem dělají pravděpodobně něco špatně, jelikož tato informace 

je pro nás, v budoucnu pracující lidi, které zajímají mnohem podstatnější 

věci, potřebná stejně jako definice všelijakých druhů pohybů. Je nám to 

zkrátka k ničemu. 

Systém, který panuje ve školství, je špatný. Pokud stále podle některých 

inteligenci určují známky, tak pro učitele humanitních předmětů jsem 

zcela geniální, zatímco pro profesory chemie, fyziky a matematiky jsem 

pravděpodobně úplně tupá, vypatlaná a v životě zcela nepoužitelná 

osoba, která by snad neměla mít ani vlastní práva a názory. 
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Tak prosím. Nechme se ovládnout těmito tabulkami a suďme lidi podle 

známek!  Říkejme o nich, že jsou hloupí, když neví něco, co do jejich 

oboru zkrátka nepatří. Každý není na všechno, byť v mé třídě se pár 

takových renesančně zaměřených lidí nachází – a mě to tak shazuje níž a 

níž prakticky každou hodinu… 

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její 

schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je 

neschopná.“    

Albert Einstein 

Byť ona profláknutá věta 

říkající, že i takový 

Einstein propadal 

z matematiky a fyziky, 

není ve skutečnosti 

pravdivá, nyní nám 

poslouží jako skvělá 

ukázka toho, co je a co 

není základ vzdělání. Tento geniální fyzik měl sice přírodovědné 

předměty vždy na prvním místě a exceloval v nich stejně jako někteří mí 

spolužáci, ale takovou francouzštinu dával vždycky na čtyřky. To, co chci 

na tomto tvrzení prezentovat, je fakt, že každý je stavěný pouze na 

nějaký typ předmětu – a pokud nejste zrovna mí spolužáci excelující jak 

v jazycích, tak v chemii – tak je více než logické, že v případě 

neschopnosti v humanitních vědách vám pravděpodobně půjdou více ty 

přírodovědné. Tak to prostě je. V době, kdy Einstein studoval, se o něm 

možná taktéž říkalo, že je hloupý, jelikož nezvládal základ vzdělání, a sice 

matematiku, fyziku a francouzštinu k tomu, ale jak vidíme dnes, ono 

tvrzení bylo úplně stupidní a nemístné. To, jaké máme výsledky ve škole, 

nám totiž o našem budoucím kariérním postupu nic neřekne. A to jsou 

prostě fakta, která je třeba si zapsat za uši. Upřímně doufám, že si to po 

tom všem konečně uvědomím i já sama… 
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Pro motivaci přikládám ještě jeden fakt, o kterém nám ve škole možná 

radši ani neřeknou. Představte si, že takový SPISOVATEL Bohumil Hrabal 

PROPADAL z ČEŠTINY. Je zde velká pravděpodobnost, že ho jeho učitelé 

soudili, tvrdili o něm, jak je hloupý, a že s takovou češtinou to nikde 

nemůže dotáhnout. A světe, div se! Ve finále se z něj stal jeden z 

nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 

20. století. Pokud toto není motivace, tak už fakt nevím, co jiného by 

mně (a vlastně nám všem) mělo při snaze nepropadnout během dalších 

ročníků pomoci.  

KR (na používání iniciál si asi nikdy nezvyknu) 

 

Úcta vs. drzost 

Můj minulý článek v Oktaviánu – konkrétně ten o gymnáziích – dokázal 

něco, po čem touží každý pisálek: vyvolal ohlasy. Tedy minimálně u nás 

doma; otec i matka se oba pozastavili nad slovem „Miloš“, kterým v něm 

tituluji našeho prezidenta. 
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Otec tvrdil, že by se to dělat nemělo, že prezident si už z pozice své 

funkce zasluhuje jistou úctu, kterou mu já neprokazuji (dokonce naopak 

vyznění tohoto článku bylo značně urážející). 

Na to jsem mu já (protože doma mám prý tendenci se chovat jako „drzý 

a arogantní fracek“) odpověděl, že Hitler měl ze své funkce nejvyššího 

kancléře také jistě nárok na úctu, ale dnes mnohem raději vzpomínáme 

na ty Němce, kteří mu odporovali než na ty, kteří ho uctívali. Následná 

poznámka o tom, že on by určitě v té době uctivě „hajloval Vůdci“ už 

byla sice přes čáru, ale neměl dělat, že mě neposlouchá! 

Je to zajímavá otázka, ne? Úcta. Máme ji prokazovat i lidem, o kterých 

vlastně nic nevíme a kteří neudělali vůbec nic, aby si ji zasloužili. Náš 

prezident se dokonce chová neuctivě k jiným (novináři pro něj „ignoranti 

a dunihlavové“), ale já mu mám prokazovat úctu. 

Máme prokazovat úctu starším. Takže tím se myslí ti, co stále považují 

potrat nebo registrované partnerství za bezbožnost, volí komunisty, 

sledují Šlágr TV, nadávají na drzost současné generace a sami se k nám 

chovají hnusně za náš zločin nenarodit se dříve. Jo, hodni mé úcty, jeden 
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jako druhý… 

Vrátíme se k debatě s mým otcem. Jeho dalším argumentem bylo, že 

takovéto názory si můžu rozšiřovat sám za sebe, ale v tištěném periodiku 

(jakkoliv amatérském) bych měl zachovávat důstojnost, a když jsem mu 

připomněl pořad Politické harašení z roku 2001, kde to Miloslav Šimek se 

Zuzanou „Bubu“ Bubílkovou pálili do všech včetně prezidenta o sto šest, 

odvětil mi: „No jo, ale to byla satira.“ 

Kde je řečeno, že já nemůžu taky dělat satiru? (teda, nechci ji dělat, ale 

to potřebuju dvakrát orazítkované potvrzení, že jsem satirik, abych mohl 

kritizovat „vyšší šarže“? No, za komoušů to tak možná bylo, ale doba se, 

doufám, pohnula). 

Vlastě je to věc generační: Starší mívají více respektu k autoritám (navíc 

– co si budeme nalhávat – čím starším autoritám, tím líp, a jen proto 

komunisti ještě nevymřeli) a mladí nemají pro jistotu respekt k ničemu 

(dnešní sekundáni si k nám dovolují věci, které my bychom si před pár 

lety k velkým a zachmuřeným sextánům nikdy nedovolili). 

Já osobně mám něco, čemu říkám základní hladina úcty. Spočívá v tom, 

že každý (bez rozdílu) si ode mě zasluhuje jistou úctu, za předpokladu, že 

je lepší než já (je to pozůstatek z doby, kdy moje sebevědomí umíralo na 

metaforickou podvýživu) a poté s pozdějšími zkušenostmi tahle míra 

úcty buď stoupá (např. mnozí naši učitelé), nebo klesá (Deman, 

Okamůůra-san, BeruberuBiš…). 

Takto definuje úctu všemocná Wikipedie: trvalý vztah ocenění druhého, 

který se projevuje dobrovolným sebeomezením v jednání vůči němu, 

zejména ohleduplností a zdvořilostí. 

Budu prokazovat úctu našim učitelům? Ano, ale to mi nebrání za jejich 

zády nadávat, když se mi to, co nás učí nebo jak nás učí, zdá chybné. 

Někdy i před jejich zády. 
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Rovněž budu ctít politiky i prezidenta, který je kompetentní a vykonává 

ve své funkci ČINY, které si moji úctu zasluhují. 

Ctěme činy, ne osoby. Bůh stvořil svět a lidi, Einstein rozšířil naše znalosti 

fungování vesmíru, moje spolužačka zvládla dostat jedničku bez chyby 

v testu paní profesorky Piňosové… velké skutky si zasluhují úctu. 

Starého člověka tedy ctěte ne pro věk, ale pro moudrost (získanou 

zkušeností), laskavost (častokrát vykoupenou strádáním), ty spousty věc, 

co vykonal nebo i jen to, že zvládá držet krok s dobou (Mně samotnému 

to dělá potíže a to je mi 18. Představa, že bych se měl, jako moje prateta, 

v 60 učit, jak se zachází s mobilním telefonem, mě upřímně děsí, a proto 

si jí vážím jako málokoho). 

Teoreticky bych si tak mohl vážit i Zemana – starého muže, který se i ve 

svém věku a se svým chátrajícím zdravím seč může, snaží, aby zůstal 

v české politice relevantním (a daří se mu to déle než komu jinému – 

Zeman už dávno není V české politice, on JE česká politika). Ale jedno 

umění, které musí zvládat každý, přestože je tak těžké se ho naučit (a 

proto by mělo být ctěno), je umět poznat správný čas, kdy odejít. 

Můj čas třeba nastává teď. Čau. 

PŠ 

 

Z různých barelů 

Moje nejoblíbenější auto 

Tenhle článek je určen spíše pro kluky, kteří se zajímají o svět 

motoristiky. (Ale neříkám, že i některé holky neumí překvapit ) Ano, 

tento článek bude o autech. Respektive o mém nejoblíbenějším autě. 

(jak nečekané! ) A jde o Rolls-Royce Phantom VIII. 
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Možná někteří z vás už o tomto autě něco slyšeli. První prototyp byl 

představen na letošním autosalonu v Ženevě. Je to doposud největší 

Rolls-Royce a zároveň jedno z nejtěžších osobních aut na světě. Váží 

neuvěřitelných 2,5 tuny! A ani spotřeba není úplně malá. Ale pokud už si 

můžete takové auto dovolit, benzín pro vás bude jen maličkost. (Ta 

spotřeba je teda 18,7 l na 100 km.) Teď ale ty zajímavější věci. Maximální 

rychlost je 250km/h a z 0-100 zrychlí za 5,3 sekundy. Pod kapotou 

naleznete 12ti válec s dvěma turbodmychadly o objemu 6,5 litru 

s úžasně tichým chodem. Prý vůbec nejde poznat, že máte nastartováno. 

Jízda v tomto autě má být především relaxací, a proto je auto 

odhlučněno desítkami kil odhlučňovacích pěn a desek. Zároveň je zde 

obrovské nepřeberné množství výbavy od zavírání dveří na tlačítko přes 

elektricky ovladatelné stolečky, závěsy, displeje a osvětlení až po 

přihrádky na hodinky, kravaty, doutníky, či dokonce voňavky. Vše 

v exotickém dřevě a té nejlepší kůži s hvězdným nebem nad hlavou. 

Ve zkratce Rolls-Royce Phantom VIII je asi to nejlepší auto, jaké znám. 

Ale na závěr musím samozřejmě prozradit i cenu. Ta je okolo 14 milionů 

korun. A pokud si budete vymýšlet, tak i mnohonásobně víc. Ale myslím, 

že za tu nádheru to všechno stojí. 

MO 

Jak číst knížky  
Část druhá: všichni naši vypravěči 

VAROVÁNÍ – POKRAČUJTE, POUZE POKUD VÁS ZAJÍMÁ ČEŠTINA! 

OSTATNÍM HROZÍ PŘEDÁVKOVÁNÍ NUDOU!!! 

 Už jsme se dostali přes obálku. Vypravěč je dle internetu „osoba 

podávající příběh, prostředník mezi příběhem a  posluchači či čtenáři (lit. 

útvar vypravování)“. Docela jednoduchá definice a přece je tady tolik, a 

dokonce trochu zaběhneme až do metafyzična. Možná jsem si tady 

ukousnul už moc velké sousto (o těchhle nesmyslech se píší bakalářky), 

ale pokusit se můžu   
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(Poznámka: pokoušel jsem se tady vyhýbat až příliš „odborným“ výrazům 

a spíše zde budu vyjmenovávat díla, která si s úlohou vypravěče pohrála 

nějakým podle mě zajímavým způsobem. Pro definice vhodné třeba 

k maturitě doporučuju web Český-jazyk – viz níže). 

Začneme s termínem, o kterém jste nejspíše všichni slyšeli – Vševědoucí 

vypravěč. To je ten, který ví všechno, stojí „nad dějem“, vidí postavám 

do hlavy, zná jejich motivace, je všudypřítomný (i kdyby jedna hlavní 

postava byla v New Yorku a druhá v Kongu, on je vidí obě). V zásadě má 

v rámci příběhu „Boží rozhled“. Jednoduché… a chybné. Hodně 

bohemistů nemá tenhle termín rádo a preferují výraz „Heterodiegetický 

vypravěč“ (vypravěč, který není součástí fikčního světa – pro postavy 

knihy neexistuje, jeho funkcí je pouze vyprávět). Proč, protože termín 

„vševidoucí“ je zavádějící. Ten vypravěč totiž většinou neví ÚPLNĚ 

všechno (snad leda by byl vypravěčem opravdu Bůh, ale to teď nebudu 

brát v potaz), pouze to, co je psáno na stránkách knihy, ale ve světě 

příběhu se toho musí už z principu dít více, jinak by to byla jen taková 

Potěmkinova vesnice). Hezký příklad, který jsem na tohle našel, je: 

„heterodiegetický vypravěč je jako člověk v paneláku, který se z okna 

dívá na dva dvorky. Na každém dvorku je člověk a něco dělá. Ti dva 

človíčkové o sobě navzájem nevědí, nevidí se a neví ani o vypravěči 

v paneláku. Ten o nich naopak ví všechno, ale třeba netuší, co se děje 

v patře nad ním. Protože to pro něj není důležité. Ale to patro nad ním 

pořád existuje. 

Technika vševidoucích ukazuje svoji nestálost na příkladu Stařec a moře 

od mého neoblíbeného Ernesta Hemingwaye. V některých částech této 

novely (když je Santiago na moři) už není poznat, zda-li mluví Santiago, 

nebo si věci jen myslí. A my sledujeme jeho myšlenky pohledem 

„vševidoucího“. Někteří šílenci dokonce tvrdí, že ta kniha v zásadě 

„nemá vypravěče“. 

Uff, tohle je složitý a to teprve začínáme. Opak heterodiegetického 

vypravěče je homodiegetický – tedy ten, který je součást děje a může jej 
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třeba i ovlivnit. Rick Riordan, autor série Percy Jackson, ho používá velmi 

často (a z tohohle hlediska se mi líbí jeho série Kroniky Cartera Kanea – 

všechny 3 knihy jsou vyprávěné jako nahrávka na diktafonu, kterou 

čtenáři Carter a jeho sestra zanechali, aby ho přesvědčili o svých 

dobrodružstvích). 

Romantici psali svá díla často touto formou. Například mě napadá román 

Na Větrné hůrce Emily Brontëové (a pro paní profesorku Kaszovou: sice 

to je na pomezí realismu a romantismu, ale je to jen příklad). Naopak 

realisté preferovali toho heterodiegetického, který jim umožňoval 

hrabat se postavám v hlavě, sledovat je na každém kroku a přitom tohle 

všechno nezaujatě a pravdivě popisovat. 

Jeden z nejšílenějších vypravěčů mě potkal v mém nejoblíbenějším 

románu Milana Kundery Nesmrtelnost, kde autor umístil sám sebe do 

vyprávění, jakožto spisovatele, který vypráví příběh knihy – inspirují ho 

například setkání s lidmi nebo články v novinách a tyto věci se pak stávají 

částí příběhu Agnes, Paula, Laury a dalších (mezi ty mimochodem patří 

třeba Goethe, Hemingway nebo Rembrandt – Kundera netroškaří). Takže 

autor píše o sobě, jak píše příběh o tom, že píše příběh. Fakticky začlenil 

sám sebe do vlastního fikčního světa. 

Samotný vrchol šílenosti nás ale teprve čeká. Před časem jsem četl jednu 

vážně šílenou povídku, kde vypravěčem byla ta samotná povídka. 

Vyprávěla příběh sama sebe, během toho, co ji autor psal. Byl to velmi 

surrealistický zážitek. Snažil jsem se tu povídku najít, abych vám ji mohl 

ukázat, ale nepovedlo se. Tak mi holt budete muset věřit. 

Vypravěčem může být samozřejmě i vedlejší postava (Velký Gatsby), 

nebo můžou příběh vyprávět dopisy (Utrpení mladého Werthera), dále 

existuje něco, čemu já říkám „několikrát zahalený vypravěč“, jakého 

použil Umberto Eco ve Jménu růže (autor říká, že starý rukopis říká, že 

nějaký překladatel ze 17. století říká, že Adso říká, že se před 900 lety 

stalo to a to) nebo nespolehlivý vypravěč, jakého používá rád nositel 

Nobelovy ceny Kazuo Ishiguro, no a třeba Prattchetův… 
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Dost! Stačí. Stejně jsem tady možná smotal dohromady několik pojmů 

dohromady. Už cítím v kostech, jak se na mě naši češtináři sesypou a dají 

mi na frak za to, jak jsem jejich předmět pošpinil v sedmi stech padesát a 

jednom slově. 

PŠ 

Perlyčky 
Vítáme vás u speciální edice perlyček, vybraných z Best Off pana 

profesora Tabáška, který po mnoho let pečlivě sbíral a zapisoval všechny 

výtvory studentů. Pár z těch nejlepších jsme uveřejnili už teď, na další se 

můžete těšit v příštím čísle. 

1) Po třech letech nad hrobem vyroste doubek a na něm sedí bílý 

holoubek.  A ten mega žalostně každý den zpívá.  

2) Myslím, že další postavu hlavnějšího typu bychom hledali velmi 

těžko. 

3) Tato kniha je napsána pro židovské lidi, kteří byli zabití 

v koncentračním táboře. 

4) …litoval toho, jak rychle novomanželé skonali život… 

5) Pokud jde o zápory knihy, jedním z hlavních pro mě je fakt, že se 

jedná o drama a z toho pro mě vychází obtížnost v četbě, jak 

dynamická, tak jazyková a celkově to snižuje můj čtenářský 

komfort, který musí být vzhledem k mojim literárním nárokům 

velmi vysoký.  

6) Jeho literární tvorby jsou chápány jako protesty proti zlu. 

7) I přes profesi prostitutky této hrdinky si myslím, že je v knize 

morálně nejčistší postavou. 

8) Už jen tady bylo jasné, že se to nikdy nemohlo stát, protože si 

nedokážu představit, kdo by se šest let mrcasil s jednou z 

nejtěžších škol… 

9) Film byl natočen roku 1980. Z čehož vyplývá, že film byl natočen 

podle knihy. 
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10) Babička je jak na dobytek, tak i na děti a všechny obyvatele 

hospodářství velice hodná a milá. 

11) …až to ve čtenáři budí otázky na to. 

12) V textu se vyskytuje velké množství slov a myslím si, že na dobu, 

kdy byla tato povídka napsána, je to až nadprůměrné. 

13) Celé dílo je psáno ech-formou. 

14) Ona dokáže začít vyšilovat a bláznit, jako každé ženy, když jim je 

více jak 40 let. 

15) Například feministky by v tom mohli vidět popud k tomu, aby se 

vzbouřili proti mužům. 

16) I Jeho účes připomíná vlasy, jako měl Ježíš… 

17) Nebo by alespoň přiletěl Iron man a dal mu po čuni.  

18) O knize mám takový obojetný pocit. 

19) Dle mého si myslím… 

20) Byl nezranitelný vůči fyzickým zraněním. 

21) Nejzajímavější byl asi ten konec, kde všichni poumírali. 

22) Klasika ze seriálů typu “Láska v Auschwitz”, nebo “Ortodoncie v 

růžové zahradě”  

23) Sám sebe popisuje jako holohlavého a bezvlasého muže. 

24) Obecně si myslím, že by se dnes děti Polednice už tolik nebály, 

neboť se zdá, že co dneska nežere oči, nevycucává mozky, nebo 

netrhá končetiny, alespoň podle dnešních dětí, příšera není. 

Tehdejší Polednici, by teda klidně mohla úspěšně suplovat, 

nějaká starší, zpustlejší sociální pracovnice. 

25) Například zpráva o zabití 5000 koček v Českých Budějovicích 

určitě negativně poznamená všechny lidi, co milují kočky nebo 

lidi, kteří mají něco společného s Českými Budějovicemi.  

26) „vnadnatá Anděla“ 

27) Velice ráda bych se vyjádřila k závěru filmu, ale vůbec jsem ho 

nepochopila, takže bohužel. 

28) …některé ženy prahnou pouze po majetku, a je jim jedno co, 

nebo koho pro to musí udělat. 
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29) Kdybych nevěděla, jak je povídka stará, klidně bych si mohla 

myslet, že se jedná o něco nedávno napsaného, protože při čtení 

jsem si doopravdy myslela (přestože jsem věděla, jak to skončí), 

že Bára a Elška uzavřou registrované partnerství. 

30) …novější spíše kriminálky jako je Mentalista, kriminálka New 

Yourk a podobně. 
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