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Úvod 
Tak už je to zase tady. 

Ne, ne, tentokrát nemám na mysli návaly melancholie, která mě pohltí, 

kdykoliv mi přijde do Zadání v Teams nový úkol. O tom bych raději ani 

nemluvila. 

Nyní chci psát o novém čísle Oktaviánu, u kterého vás prostřednictvím 

tohoto textu srdečně vítám.  

Tak tedy, smutek v duši stranou, vážení a milí čtenáři, už jsme zase zpět! 

Na co se v našem jarním čísle můžete těšit? 

Pokud jste za dobu distanční výuky dospěli k názoru, že už neumíte říct 

německy ani části těla (tím samozřejmě nemluvím o sobě, podobnost je 

čistě náhodná), nezoufejte! Rady a tipy, jak na cizí jazyky, vám jistojistě 

poradí, jak se cizí řeči lépe naučit. V případě, že máte raději přírodovědné 

vědy nežli angličtinu (právě mně asi z této představy projel mráz po 

zádech), zavítejte do článku týkajícího se ZOO a toho, jak jim a jejich 

zvířatům v krušných časech můžete alespoň trošku pomoci. Ať už si chcete 

zapřemýšlet nad tím, kam se vytratilo v dnešní době umění, zasmát se nad 

lidskou hloupostí či se jen něco nového dozvědět, určitě v četbě 

pokračujte, neboť to bude stát nepochybně za to. 

Za celou redakci vám přeji 

příjemnou a ničím 

nerušenou četbu.  

KR 
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Aktuality ze školy 
Myslím si, že tuto rubriku můžeme brzy 

nechat ležet ladem. Do školy se mnoho 

z nás jen tak nevrátí, nic zajímavého se 

v našem počítačovém světě neděje – a na 

triky, na které jsme během distanční výuky 

přišli, už nikdo nemá chuť a ani nervy, tudíž 

je zcela zbytečné je zde jen tak pro srandu 

králíkům vypisovat.  

K čemu rubrika Aktuality ze školy 

v dnešním čísle tedy poslouží? K zoufalému 

volání o pomoc? K vypsání pocitů a emocí? 

K vyprávění o tom, jak jsou studenti již 

zcela bez motivace jakkoliv fungovat? 

Vlastně ano, ale ne úplně tak, jak jste asi 

z minulých čísel Oktaviánu zvyklí.  

Dovolte mi vám nyní představit Aktuality z distanční výuky v jarním (a 

lehce pochmurném kabátku), tentokrát prostřednictvím obrázků. Jak se 

my, studenti, v dnešní době cítíme? Nahlédněte – a možná se poznáte i vy 
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sami, přestože bych vám 

to samozřejmě nepřála. 

Kde jsou „pouhé“ jarní 

chmury? Co bychom za ně 

teď asi dali… 

KR 

 

 

 

Kultura 

Velikonoce ve světě 

Bulharsko  

Velikonoce se ve světě slaví různě. Teta od mé maminky je Bulharka, mám 

tedy osobní zkušenost se slavením Velikonoc v Bulharsku. Slaví se tam 

pravoslavné Velikonoce, které jsou později než křesťanské. Pečou se 

mazance, které se jmenují kozunaky. Mají tradici naťukávání vajíček o 

sebe. Účastníci si vyberou jedno vajíčko a střídavě je ťukají o vajíčko 

souseda. Poté, co se všichni vystřídají, osoba, jejíž vajíčko je nejméně 

naťuklé, může počítat s tím, že má před sebou velmi šťastný a úspěšný 

rok. Ještě před začátkem Velikonoc mají další tradice. Když jsem se v 

březnu narodila, dostala jsem 

od tety jako dárek červeno-bílý 

střapec, takzvanou martenicu, 

která má přinášet zdraví a 

štěstí. Je to starý pohanský 

zvyk a Mart znamená v 

bulharštině březen. 
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USA 

V Americe nemají hlavním velikonočním dnem pondělí, ale neděli. Celou 

oslavu zakončují velkým obědem a sbíráním vajíčkem v domě a po 

zahradě. Podle tradice totiž zajíček schovává dětem čokoládová vajíčka 

všude možně a oni je musejí hledat. 

Maďarsko 

V Maďarsku se ženy a dívky polévají vodou, aby byly plodné. Muži potom 

dívku postříkají parfémem a za odměnu dostanou vajíčko, koláč nebo 

alkohol. Ani v Maďarsku nechybí pečená masa a sladké kynuté buchty. 

Norsko 

V Norsku mají velmi zvláštní zvyky. Kromě malování vajíček je velkou 

tradicí řešení vražd. Všechny televizní stanice vysílají kriminální a 

detektivní příběhy. Ne jinak tomu je v novinách. Vychází také mnoho knih. 

V těchto dnech jsou dokonce i krabice od mléka potištěny detektivními 

příběhy. 

Řecko 

V den pravoslavných Velikonoc v každém domě probíhá vajíčková bitva. 

Všichni členové rodiny po sobě hází vajíčka a cílem je samozřejmě vajíčko 

o soupeře rozbít! 

Irsko 

Velký pátek je v Irsku posvátným 

dnem. Nesmí se zabíjet žádná 

zvířata, rybařit, pálit nebo 

opracovávat dřevo. Nikdo se 

nesmí stěhovat nebo začínat 

jakoukoliv práci. Vejce, která jsou 

v tento den nakladena, jsou 
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označena křížem a každý by měl alespoň jedno takové vejce o 

Velikonocích sníst. 

JF  

Názor 

Bludný Sisyfos aneb Spor o Pravdu a Pravdu 

Dvě neprostupné zdi, které se ale stejně z jistého důvodu snaží projít 

jedna druhou. Tak bych popsal video, které jsem právě sledoval. Šlo o 

předávání cen českého klubu skeptiků Sisyfos za „anti-přínos vědě, pravdě 

a poznání“, takzvaných Bludných balvanů (též BLBů) udělovaných 

nominovaným ezoterikům, homeopatům, léčitelům, příznivcům teorie 

ploché Země, odpůrcům očkování, jasnovidcům a mystikům. 

Krom tragikomické prezentace (na obou stranách organizátoři navlečení 

do prostěradel ala řecké báje a snažící se dělat legraci stylem, který nám 

říká, že jde o stárnoucí vědce, ne o baviče, a těch pár nominovaných, co si 

pro cenu přišlo, by naopak lepší ublížené a chudáčkovské představení 

nenašli ani na divadle, jediná z nich to 

vzala s nadhledem a humorem, jedna 

jediná) mne zabolely nejen některé 

názory laureátů (plochá Země je jen 

vrchol ledovce…) a to, že se často 

honosí akademickými tituly (našel se 

mezi nimi třeba i jeden rektor-

homeopat a jedná vysokoškolská 

profesorka biologie fušující do 

léčitelství). To zdaleka nejhorší přišlo, 

když jsem otevřel komentářovou sekci 

(což je ostatně sebemrskačství všude, 

neboť vám to jen ukáže tu smutnou 
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skutečnost, že lidé jsou blbci a na internetu už to zkrátka jen nemusí 

skrývat). 

A řeknu vám… bylo to něco. 

Můj článek není o boji skeptiků s alternativními vědci (nebo jak si ta banda 

říká), ale spíš o zákopové válce jejich přívrženců (omluvte nízkou úroveň 

vyjadřování u pár následujících příkladů). 

„Banda psychicky nemocných lidí a pošuků. Nedat jim anticenu, ale 

zavřít je do cvokahusu.“ 

„A teď už jen dát Sisyfa za šíření víry v nepodložené bludy katolické 

církvi, a převzít by ji moh Dominik Dukla.“ 

„Deti si hraji na pisecku. A hraji si na dedy vsevedy. Zabavne.“ 

„Jo je teda "výběr" .. ostuda celý spolek ! Nikdy nic nedokázaly !“ 

„Jak mile má někdo jiný názor a svět, než je ten vědecký, tak je 

zapotřebí ho zesměšnit, tím, že mu dáte Sisyfa. Fakt úžasné. V 

pohodě, pamatujte, oni jsou ti co jsou vedle, v obraze jsme my... Můžou 

dělat co se jim zachce, ale dokud s pokorou se nepodřídí dobru, věře 

a správnosti.. budou se jen hrabat hloub, bohužel s tím i celou 

společnost. Přesto, já je z ničeho neviním, neb nevědí co činní.“ 

„Hloupost a malomyslnost takového nesmyslu! A celé to už chápu více 

než dobře a jasně, snažili se ze mě, nejdřív v nejlepší víře rodiče, poté 

cíleně systém, vytvořit, poslušného otroka, schopného jen makat a 

neptat se držet krok s davem, jenže to by dřív kameny pokvetli než já 

bych se tomu podřídil :D proč jsem se sem dostal. Jo vědci chudáci.. 

mnoo tak co s němi, pokračujem, homeopatie, ano, léčí, nevím proč, 

ale aniž bych věděl co to je, jednou jsme se dostali k homeopatce jak 

jsem byl děcko, nemohl jsem se zbavit nějaká nemoc se mi pořád 

vracela, a tak mě poslali s matkou k té homeopatce, a tehdy to naštvalo 



 

9 
 

mamu, jelikož ji dala nějaké pidi tabletečky a prý za hodně peněz. ALE, 

po nich byl klid... a dlouho potom co jsem vyrůstal do blba, tak jsem 

popíral homeopatii dodnes mám tomu problém věřit, ale ono to funguje, 

tak přece nebudu ze sebe dělat blba, tak to nechápu, funguje to, a jestli 

někdo říká že mu to pomohlo, tak přece to má cenu vyzkoušet, ublížit 

vám to nemůže.. Právě zde se propalují nejvíce, proč jim vadí 

homeopatie, když jsou lidi spokojení ? CO jim je dotoho, za naše 

peníze dělají nám zle.“ 

To syčení, co slyším, to si brácha dělá čaj…? Ne, to se mi vaří krev. A taky 

ztrácím víru v lidstvo, ale tento proces je bez zvukového doprovodu. 

Co mi vadí, je snad očividné. Naprostá neschopnost chovat se aspoň 

trochu slušně ke straně, se kterou nesouhlasíte. Je to oboustranné 

selhání…  

Skeptici zaujímají velmi povýšené postavení, až jako by tím uráželi 

inteligenci svých oponentů, a jsou navíc tak pevně přesvědčeni o své 

jedné Pravdě, že působí až jako karikatura opravdových skeptiků a jak 

trefně kdosi poznamenal „Kdyby žili za dob Einsteina, dělali by z něho 

blázna, protože by jeho slovům nerozuměli“. Ano, podle těchto skeptiků 

(těch v komentářích, o samotném spolku Sisyfos dost dat nemám), to, co 

oni nechápou, to není pravda, protože oni sežrali všechnu světovou 

moudrost, a pak ještě trochu. 

Zastánci ezoteriky a podobných věcí z tohoto ovšem nevycházejí o moc 

lépe. Ve své hysteričnosti a 

fanatičnosti projevu připomínají kult. 

Před jakoukoliv snahou nahlodat 

jejich víru v něco důkazy, s křikem 

zavírají oči a do každého pokusu o 

debatu dříve či později zatáhnou a) 

svobodu projevu, názoru a vyznání 
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(čili „Já si v to můžu věřit a ty mi nesmíš říct, že je to blbost!“) b) duchovní 

rozměr a emoce (čili „Ono to tak je, protože já to tak cítím!“) nebo c) 

vědecké omyly (oblíbený je Aristoteles, pro množství přešlapů a dobu, po 

jakou se držely, ale postačí kdokoliv, na kom bude vidět, že vědci jsou 

banda nemehel, co neumí pořádně otevřít své třetí oko a vidět do hlubin 

Zartu, přes Závaoj, do sfér Davaj davaj…) 

Já osobně sice v tomto pofidérním sporu stojím na straně skeptiků 

(protože, jak píšu v jiném článku tohoto čísla, člověk má fantastickou 

schopnost obelhávat sám sebe), jenže hloupé mi to přijde celé. Skeptikové 

jsou arogantní a povýšení, ezáci zas hysteričtí a útoční. Jakákoliv snaha 

druhého pochopit, natožpak odpovědět na jeho kritiku důkladným 

zvážením a případným poupravením vlastních názorů, patří leda do žánru 

fantasy. 

Upřímně, dost se divím, že to lidstvo nějak dotáhlo až sem. 

PŠ 

Kam se vytratilo umění? 

Dobře, dobře, dobře. Hned vás tady zastavím. Než se na mě zastánci 

moderního umění vrhnou jako supi, dovolte mi vše pomalinku vysvětlit. 

Umění jako takové se nevytratilo – díky bohu. Kdyby ano, svět už by byl 

opravdu v troskách a život by ztratil veškeré barvy, ale to vám všem 

(doufám) musí být nad slunce jasné, neboť umění nás všechny ještě stále 

drží v těchto nelehkých časech nad vodou. Přestože jsou umělecká činnost 

a kreativní tvorba stále tady, místy si můžeme všimnout, že s postupem 

času se všichni a všechno lehoulince zhlouplo – a v umění se to, bohužel, 

taktéž nepěkně odrazilo. Jak jsme se mohli nedávno na internetu dočíst, 

některá muzea (prozatím jen ve Francii) budou rušit římské číslice, 

protože je dnešní lidé zkrátka neumí a nechápou. Jak moc bizarní toto 

rozhodnutí je, nechám již na vašem mentálním nastavení. Já osobně mám 
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chuť si z takto nelogického usnesení vyrvat všechny vlasy z hlavy, jelikož 

diskreditace panovníků mně opravdu radost nedělá. Představme si takto 

podivné rozhodnutí v muzeích po celé Evropě. Kdo to kdy viděl, aby byl 

Karel IV. psán jako Karel 4.? Jindřich 8. či Ludvík 16. by s takovou novotou 

určitě také nesouhlasili, stejně jako mnoho dalších panovníků a historiků. 

Už jen na základě této skutečnosti můžeme zaregistrovat, že lidská 

populace hloupne, s čímž se ostatně nedá nesouhlasit – a tudíž i její umění 

má v současné době mnohem nižní hodnotu, než ji mělo kdysi, před 

dávnými a ještě dávnějšími lety.  

Dnešní lidé nejsou nároční a přemýšlení je děsí stejně jako vidina dalších 

vládních opatření, takže místo sáhodlouhé poezie si raději přečtou žvást 

o třech řádcích, který jim jednou problikne zcela náhodně na Instagramu. 

Chuť zkoumat umění do větší hloubky, či se jím dokonce zabývat se u 

mnohých lidí vytratila (nutno podotknout, že ne u všech), a tak moderní 

člověk raději přečte básnickou sbírku (pokud to tak vůbec můžeme 

nazývat) od nejmenované autorky (čtěte: Rupi Kaur), nežli si přečíst 

POŘÁDNÝ KUS POEZIE, na kterém daný básník/básnířka strávili řádný kus 

svého života. Chápu, chápu, ne 

každý může být prokletým 

básníkem, této době už 

evidentně odzvonilo. Ale ať mi 

potom nikdo neříká, že necítí, 

jak samotná úroveň umění 

poklesla. Toto tvrzení, bohužel, 

vidíme ve všech možných 

sférách. Úpadek je zcela patrný 

nejenom v malířství (dejte dnes 

studentům UMĚLECKÝCH ŠKOL 

namalovat něco podobného 

tomu, co vytvořili umělci pár 

století zpátky a maximálně 

utečou, neboť teď se na jejich 
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školách učí již úplně jiné věci), ale také v 

poezii (rozdělit větu náhodně na všelijaké 

řádky a hodit to na Instagram opravdu není 

literární počin, který chci číst). Samozřejmě 

že nechci v tomto článku kritizovat všechno, 

na co přijdu, ale když mi někdo vhodí do 

obličeje názor, že moderní poezie má vyšší 

úroveň a uměleckou hodnotu než to, co bylo 

psáno kdysi, mám chuť se vyloženě rvát. A 

věřte, nebo ne, tohle já běžně nedělám.  

Není to tak, že bych nezastávala různorodost 

v umění (dokonce mě ani nepobuřuje 

dadaismus!), protože ve finále je úplně 

jedno, co se komu líbí, pokud vám to teda 

necpe před nos jako jedinou správnou 

možnost a volbu. Vadí mi pouze skutečnost, 

že se v umění u mnoha případů zcela 

vytratila ta hlubší hodnota, onen hlubší 

smysl a skrytý význam, který by umělec do své 

tvorby normálně měl vložit. Jistě, jistě, 

oponujte mi. Ne každý by si pro báseň či malbu 

rozerval vlastní duši. Já to chápu! Ale jen když 

se podíváte na mnou zvolené obrázky, musí 

vám být jasné, že jsme jako lidstvo svým 

způsobem selhali.  

Samotná umělecká tvorba a filozofie se staly 

dokonce tématem pro diskuzi i u nás doma. Jak 

řekla moje mamka, ne každý se může narodit 

proto, aby nic nedělal. Touto nemilou 

poznámkou narážela na jisté antické filozofy a 

myslitele, kteří „Místo řádné práce na poli 
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pouze kecali o ničem a nic 

rozumného vlastně nedělali.“ 

Samozřejmě, můžeme na to 

hledět i takhle, máte-li zájem. Ale 

ne všechno je tak černobílé, jak se 

na první pohled zdá. Kde bychom 

dnes byli, kdyby umělci (básnici, 

spisovatelé, malíři, hudebníci) 

v minulých stoletích pracovali 

jako běžný (prostý) lid? Kdyby 

místo psaní – jak říká má mamka 

– zapojili do tvrdé práce své 

jemné pisálkovské ruce?     Ne 

každý je zrozen pro nekonečnou dřinu, stejně jako ne každý může napsat 

rozsáhlý román či srdcervoucí verše. To už tak zkrátka je, neboť jen v málo 

případech jdou obě tyto dovednosti ruku v ruce. Samozřejmě, děje se to. 

Plno umělců zvládlo psát skvělé texty a do toho zároveň „tvrdě robit“, jak 

se u nás na Ostravsku říká. Já to respektuji. Dokonce i má mamka tento 

názor sdílí, přestože to tak asi na první pohled z jejích strhujících citací 

nevypadalo. Jak sama říká  - všelijaké velikány literatury a umění cení, 

stejně jako jejich díla – ale stále je podle mě v její duši jakýsi blok (vytvořen 

neustálou četbou naturalistických románů, řekla bych), který jí svým 

způsobem vtloukává do hlavy myšlenku, že tvrdá práce je pro lidstvo 

mnohem prospěšnější než psaní a mluvení „o nikom a o ničem“.        No 

jo, názor jako názor. Ne každý ale může obdělávat pole, dojit krávy, a ještě 

psát drsné romány pojednávající o těžkém životě na chalupě, protože ne 

každý na to má, stejně jako ne každého toto téma zajímá. 

Přestože nejsou na světě lidé, kteří mají to štěstí excelovat ve všem na 

jedničku s hvězdičkou (i když při pohledu na mé všestranně zaměřené 

spolužáky někdy nabývám opačného dojmu), vždycky se najde na zemi 

někdo, komu bude dáno vytvořit hotový umělecký skvost. Doufejme, že 
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to bude již za krátkou dobu, neboť instagramové poezie mám už opravdu 

plné zuby.  

Co je poselstvím tohoto článku, zůstává možná spíše řečnickou otázkou 

nežli něčím, na co vám nutně musím dneska poskytnout jednolitou 

odpověď. Kdo ví, zda by se studenti z minulých staletí neobraceli v hrobě, 

kdyby náš školní gymnaziální časopis právě drželi v rukou. Říkali by si, kam 

to lidé dopracovali, stejně jako si říkám já při pohledu na falešnou poezii 

na Instagramu? Těžko říct. I toto je koneckonců možné. 

Podstatné pro náš život je si uvědomit, že v dnešní době není uměním 

všechno, co se za něj vydává. Přijde mi, že jen málo věcí je nyní 

opravdovým úctyhodným skvostem. Náhodná myšlenka, kterou si 

v opilosti napíšete do poznámek a pak ji hodíte na Instagram, opravdu 

není novodobou básní. Červené kolečko uvnitř žlutého čtverce nepovažuji 
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za dílo s hlubokým či 

těžce skrytým 

podtextem, přestože 

kdybyste měli 

dostatečně slavné 

jméno, sklidíte za váš 

výtvor nemožný obdiv a 

nespočitatelnou finanční 

částku. Některé texty 

vydávající se za 

novodobý český rap by si 

zasloužily spíše navždy skončit v popelnicích, nikoliv v playlistech mých 

vrstevníků, kteří je považují za hudbu budoucnosti. Ale jak se zdá, toto 

téma je až moc tenký led pro někoho, kdo minulý měsíc propagoval ve 

svém článku korejskou písničku o žvýkačce. Však já vím. Žij a nech žít. To 

by mělo být mé motto. 

Tak snad někdy příště.  

PS: Tento článek nemá ve svém popisu práce někoho urazit či ranit. 

Moderní umělecká díla mohou být určitě moc fajn, jen si zkrátka musíte 

najít něco, co vám jako lidem sedne. Sto lidí, sto chutí. Každý jsme přeci 

jenom jinak nastavení.  

PS 2: Musíte ale sami uznat, že určité výplody „moderní poezie“ jsou 

hotovými perličkami, které by mohly snadno skončit i v našem časopise 

jako další bizarní výplody studentů. Na naší škole by vám za to urvali hlavu, 

ve světě to cení dokonce i ti nejlepší nakladatelé. Že by inspirace do 

budoucna?  

Když nevíš, co dělat, piš moderní poezii. Vždycky se najde někdo, kdo se 

na to chytne. Věřte mi. Stačí se podívat na Instagram.   

KR 
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Rady a tipy 

Jak na cizí jazyky, část první 

V jednom z minulých čísel jsem v článku o podcastech nakousla, jak nám 

takový podcast může dost zjednodušit život, když se snažíme naučit cizí 

řeč. A nejsem sice expert na jazyky ani výuku všeobecně, ale jakožto 

jazykový nadšenec sledující polygloty z celého světa jsem se rozhodla 

tohle téma ještě trochu rozpracovat. A protože se jedná o celkem obsáhlé 

téma, rozhodla jsem se článek rozdělit na dvě části. V první se pokusím 

trochu osvětlit, jak vlastně výuka jazyků funguje a jak by fungovat měla, a 

přesvědčit vás o tom, že jazyk se dokáže naučit kdokoli, talent netalent. 

Ve druhé části se pokusím vypsat konkrétní tipy, které můžete při výuce 

využít. 

Naučit se cizí jazyk je dost náročná věc, zvlášť když pro jazyky nemáte cit 

(a to ani nemluvím o tom, že polovina našeho národa nezvládá ani ten 

mateřský). Jejich výuka v naší zemi není zdaleka tak ideální, jak by mohla 

být, a sama žasnu, jak je možné, že ze mě po třinácti letech učení se 

angličtiny není fluent speaker. 

Problém ale spočívá ve školních osnovách, ne v nás. Ty se nás totiž jazyk 

snaží naučit postupně, jednu část gramatiky za druhou, místo aby nás 

připravily na reálné konverzace. Dokud 

nezvládnete perfektně přítomný čas, 

nepřesunete se k minulému. Dokud 

neovládnete minulý čas, nemůžete se přece 

začít učit budoucí. Ve skutečném světě při 

skutečných rozhovorech to takhle ale 

nefunguje. Když postupujeme tímto 

způsobem, dopadne to potom v praxi tak, 

že jsme sice experti na přítomný a budoucí 

čas, ale nejsme schopni říct, co budeme 

dělat zítra odpoledne. Navíc, jakmile se 
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přesuneme od jednoho učiva 

k druhému, většinou to 

předchozí přestaneme používat a 

na spoustu věcí zapomeneme. 

Jazyk se tak můžeme učit spousty 

let (třeba třináct, ehm ehm) stále 

dokola a nepřesunout se přes 

hranici plynulosti. 

Slovenská polyglotka Lýdia 

Machová to popsala takto: 

představte si, že výuka jazyka je vybarvování papíru. Dokud je prázdný, 

neumíte nic. Jakmile je vybarvený celý, jste na úrovni rodilého mluvčího. 

Škola vás učí rozdělit si papír na čtverečky a postupně jeden po druhém 

vybarvovat. Tímto způsobem sice ovládáte z určité gramatiky všechno, 

jakmile se ale dostanete na kterékoli jiné místo na papíře, jste úplně 

nahraní. Správný postup je tedy začít čmárat po celém papíře, od všeho 

se naučit trochu a z každé oblasti své znalosti postupně rozšiřovat. 

Správnou cestou není drtit se zpaměti slovíčka ani prosedět hodiny nad 

gramatikou. Daleko efektivnější je být v kontaktu s reálnou řečí, 

poslouchat, opakovat, dělat chyby a učit se z nich. Irský polyglot Benny 

Lewis například tvrdí, že čím víc chyb uděláte, tím lépe. 

No a jak tedy přistupovat k učení, aby bylo co nejefektivnější? 

1. Buďte s jazykem v kontaktu každý den. 

 

A když píšu každý den, myslím každý den. Může to být pouhých 

pět, deset minut – i takto krátký čas je daleko lepší, než jednou 

týdně věnovat učení tři hodiny. Díky každodennímu kontaktu se 

s jazykem daleko lépe sžijete a především si mnohem více 

zapamatujete. 
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2. Učení vás musí bavit. 

 

To se sice lehko řekne, ale vážně – jak se můžete učit něco, co vás 

nebaví? Výuku je třeba si zpříjemnit všemi možnými způsoby. 

Najděte si svůj oblíbený seriál v jazyce, který se učíte, přečtěte si 

v něm svou oblíbenou knížku, koukněte na nějaký fajn film, 

poslechněte si cizojazyčné písničky. Cokoli, co vám bude dělat 

radost a udrží vaši pozornost. 

 

3. Systematičnost. 

 

Je třeba udělat si nějaký systém – rozhodnout se, čemu se zrovna 

budete věnovat, kolik času tomu budete věnovat, kdy a jakými 

metodami se budete učit. Když si vytvoříte systém, je daleko 

pravděpodobnější, že u učení vydržíte. 

 

4. Zkoušejte různé metody. 

 

Vtip je v tom, že neexistuje žádný univerzální návod, jak k cizímu 

jazyku přistupovat. Důležité je vyzkoušet, co se dá, a zjistit, co 

nejvíc vyhovuje vám. Já osobně nejraději přeříkávám fráze ze 

seriálů nebo si nahlas čtu cizojazyčné knihy. Různým metodám se 

ale budu podrobněji věnovat v příštím čísle. 

 

5. Nevzdávejte to! 

 

Spousta lidí žije v mylné 

domněnce, že existují 

způsoby, jak se naučit cizí 

jazyk rychle a bez námahy. To 

bohužel není pravda. Stejně 

jako všechny ostatní 
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dovednosti, i tahle vyžaduje čas, trpělivost a úsilí. Důležité ale je 

najít si způsoby, které vám budou dělat radost. 

 

... to be continued. 

 

JŠ 

Zoologické okénko 

Zoo 

Je to s krátkými přestávkami více než rok, co jsme doma a nemůžeme 

podnikat vše, co bychom si přáli. Všem se nám zničehonic změnil život. 

Spousta lidí má špatnou náladu a jednoduše jim chybí to, na co byli zvyklí 

a brali to jako samozřejmost. Jedna z takových samozřejmostí byla také 

návštěva zoo. Na zoologické zahrady mají lidé hodně odlišné názory. 

Někteří tvrdí, že zoo nejsou prospěšné a zvířata jsou v nich omezována ve 

svobodě, jiní zase argumentují tím, že se díky nim daří zachraňovat druhy, 

které by jinak už vyhynuly. Tak či onak, o tom dnešní článek není. Já jsem 

se chtěla zabývat úplně něčím jiným. 

Myslím, že právě o tomto tématu se donedávna mluvilo velmi málo. 

Všude slyšíme, jak krachují restaurace, bary, hotely, skiareály … O 

zoologických zahradách se nezmíní téměř nikdo. Ale zvířata v nich pořád 

jsou. Pořád se o ně musí někdo starat, pořád musí mít potravu, hračky … 

A to všechno, přestože zoologické zahrady přišly o velkou část svých 

příjmů, kterou získávaly od návštěvníků. Velká debata začala ve chvíli, kdy 

Zoo ve Dvoře Králové oznámila, že pokud se nic nezmění, budou se muset 

zvířátka rozprodat, popřípadě utratit. 
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Ale jak můžeme pomoci? Je to úplně jednoduché. Zoologické zahrady 

přišly se zajímavými a promyšlenými nápady, jak je mohou obyčejní lidé 

podpořit. Například ve výše zmíněné Zoo ve Dvoře Králové můžete pozvat 

zvířátko na oběd či na snídani.                                          Na výběr je z velkého 

množství zvířat a věřím, že si každý najde svého oblíbence. Ale ani ostatní 

zoo nezahálely. Ve Zlíně si můžete půjčit zvíře na víkend. Na výběr je 

taktéž z velkého množství tvorečků. Počínaje tučňáky či rejnoky, přes 

vydry až ke všemi milovaným surikatám. Zajímavé nabídky si připravily 

také pražská či brněnská zoo. 

Nezbývá tedy nic jiného než si zvolit, jaká zoo je pro vás ta pravá. 

Zamyslete se nad tím, kterou rádi navštěvujete a chtěli byste ji podpořit. 

Věřím, že je spousta lidí, kteří mají zvířátka rádi a záleží jim na tom, aby je 

v zoologické zahradě po otevření znovu potkali a mohli se kochat jejich 

krásou či cviky, které se se svými pečovateli naučila. A co víc, nejenom že 

pomůžete zvířátkům, ale i vy sami se budete cítit mnohem lépe. V téhle 

době nám i tato malá 

laskavost vykouzlí úsměv na 

tváři. Přeci jenom, pomohli 

jste zažít další krásný den 

jednomu nevinnému 

zvířátku, které nemůže za 

nic z toho, co se tady děje. 

NV 

Z různých barelů 

O znovuobjevené důležitosti procházek 

Nemyslím, že v okruhu mých přátel je někdo, kdo by aspoň jednou, 

dvakrát za týden nešel na procházku. V dobách P.T.Z.R.P.N.Z.Z.S.N. (Před 
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Tou Zatracenou Roušky Přivolávající Nemocí Ze Země Snědeného 

Netopýra) by něco takového bylo překvapivé. Pochybuji, že by kdokoliv 

z nás měl čas či chuť, a teď se mi pár lidí přiznalo k něčemu, co já sám 

cítím, že nebýt procházení se, asi už bychom vážně zešíleli. 

Slyším, jak učitelům bije v hlavě odvděčený zvon DRAMATIČTÍ 

TÝNEJDŽŘI!, no, jenže bije moc pozdě, mně už je 20, takže ha! Zde stojí 

dramatický dospělec („dospělý“ ještě pár desítek let ne, nebo spíš nikdy, 

pokud budeme věřit mému strejdovi…) 

Ale vážně. Nemůžu mluvit za jiné, tak vám tady poskytnu nanejvýš výpis 

svých 3 důvodů a důvodů pro ty důvody, proč se taková osamělá hodinová 

procházka do Staré Bělé a zpět stala něčím, na co se těším málem celý 

týden. 

Ponorka – Můj a bratrův pokoj, kuchyně, obývák, ložnice, koupelna. Celý 

můj svět. V době, kdy místa, kam musím chodit (brigáda, škola) i kam chci 

chodit (knihovny, kina, divadla, knihkupectví), jsou svorně zavřena, 

nemám prakticky žádný důvod opouštět svůj byt. Nehledě na to, že kvůli 

stupňujícím se přípravám na maturitu nemám často ani možnost. 

Nepotkávám nikoho krom své rodiny (a i ta je tři čtvrtě dne mimo, jsem 

doma vlastně sám). Já už třeba nesnáším svůj stůl. Bytostně a dětinsky se 

na něj odmítám dívat, protože jsem u něj za poslední rok proseděl mládí. 

Stačí opravdu jen pohled a já pocítím palčivou touhu založit lokální požár. 

Ještěže doma nemáme sirky… Zkrátka, změna prostředí, i kdyby jen 

nakrátko, je vítaná věc a dovede zázraky, věřte mi. 

Současnost – Chůze znamená pohyb. Stala se pro mne symbolem 

současnosti. Teď se někam přemisťuju, teď dávám jednu nohu před 

druhou a teď zvedám prostředníček na toho vola, co mě na přechodu 

málem přejel. Není čas přemýšlet nad budoucností, je třeba být 

v přítomnosti a jít. V době, kdy je budoucnost nejistá jako nikdy, a spíš než 
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zářivá, zdá se vymalovaná v odstínech tmavošedé, cokoliv, co vám umožní 

nad ní nepřemýšlet, beru jako dobrou věc. Starat se příliš o stav našeho 

světa je ta nejlepší cesta na psychiatrii, i pokud myslíme na TEĎ, natož na 

tak vzdálenou budoucnost jako je ZÍTRA, tak to nepřehánějme. Vezměme 

si příklad z naší vlády.  Ta plánuje dopředu stylem, „u oběda vymyslíme, 

co dělat do večeře, a po večeři přijdeme na to, co bude ke snídani.“ 

Pohyb – Bez energie. Tak se poslední dobou často cítím. Málo pohybu, 

vzrušení leda pod peřinou, prostě bída. A jak jsem málo unavený, vede to 

k tomu, že mám potíže usnout, což vede k tomu, že jsem ráno (pokud 

máme hned v 7 nebo v 8 hodinu) bez energie a máme tu nekonečný kruh 

s hadem, co si požírá vlastní ocas. Procházka sice není maraton, ani pět 

koleček na našem okruhu, ale darovanému koni na veterinární certifikát 

radši ani nehleď, že? 

Tak, to bychom měli. Přijde mi vlastně docela vtipné (a zmiňoval jsem to 

už v článku z minulého čísla), jak tahle pandemie pomáhá člověku 

uvědomit si důležitost maličkostí pro jeho pohodu. Před rokem a půl by 

mě nenapadlo, že mi tak bude chybět cesta tramvají nebo oběd v 

restauraci. 

Ach jo. No, nějak to 

musíme zvládnout, že? 

Co nám taky zbývá? 

PS: Všimli jste si, že 

moje články se poslední 

dobou zabývají 

mnohem víc mnou, než 

čím jiným? I za to může 

korona. Já píšu o 

věcech, co mě zaujmou, 
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ovlivní, nase*ou nebo uchvátí. Když počet takových věcí klesl takřka na 

nulu (krom politiky, ale jak zmíněno výše, na to lepší nemyslet), tak mi 

zbývá jediná věc, která ovlivňuje mé smýšlení a průběh mého dne. Já! 

Takže se vám tímto za nadstandardně vysokou míru narcismu v tomto 

Oktaviánu co nejsrdečněji omlouvám.   

PŠ 

Jak se stát lepším člověkem!!! 

Slyšíte správně. Pouze zde nyní najdete unikátní návod k tomu, jak se stát 

lepším člověkem a jak to taky ukázat všem ve vašem okolí. Jak tedy 

přinutit lidi ve vašem okolí říct si „wow“ pokaždé, když vás uvidí? Čtěte a 

učte se! 

A) Buďte alfa 

Nejprve ze všeho si v hlavě musíte ujasnit myšlenku, že muž je nadřazen 

ženě téměř ve všech případech krom užití make-upu. Správný bílý muž by 

měl poslouchat ORTEL, poroučet ženě, ať mu donese pivo a odsuzovat 

všechno, co není stoprocentně mužské. Jděte po ulici a řvěte, že jste hrdý 

muž. Postavte se ráno před zrcadlo a opakujte si tuto větu, dokud se z 

toho sami nevzrušíte.  

B) Buďte kritik 

Všem opakujte, jak ohavní vlastně jsou. Někdo není váš typ? Odsuďte ho, 

protože nevypadat jako Henry Cavill nebo Kim Kardashian je nemožně 

ubohé. Je někdo přehnaně tlustý, nebo hubený? Lenivé prase, nebo 

anorektička. Nic víc. Určitě za tím nemohou být nějaké zdravotní důvody, 

nic takového neexistuje, a jestli ano, tak za to může Opozice nebo 

Kalousek.  
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C) Nenoste roušky 

Řvěte po ostatních, že si NeNEcháTe oMEzoVaT SvoBOdU a budete 

ukazovat svůj úžasný ksichtík. Celé to je přece jen mašinérie a všichni, co 

umírají, jsou jen zaplacení herci. Nejlépe tím ostatní schválně provokujte 

a nechejte se sejmout policií na zem. Však ona to nějaká bláznivá Janka 

natočí a sdílne na Facebooku mezi své přátele, kteří jí tam po domlácení 

manželky hodí nějakou tu zamračenou reakci, která tragicky ohodnotí váš 

hrdinský čin natolik, že si ho budou pamatovat i příští generace. 

D) Šiřte pravdu 

Vakcíny jsou zlo, LGBT má tajné plány na odstranění vaší rodiny, hned za 

vaším domem se skrývá Alibaba a 40 uprchlíků a podobné věci, které 

vidíte na internetu, když máte horečku 39. Ty jsou vždy pravdivé a musíte 

je sdílet vašim věrným přátelům. Pravopisné chyby jsou pouze 

maskováním, které odradí hlupáky, kteří si myslí, že jim vystudovaná 

vysoká škola a kvalitní práce zlepší život. Nenene, vychlazená 12ka je 

cestou úspěchu! 

E) Nikdy neustupujte 

Váš názor má větší hodnotu než zlato a každý, kdo s ním nesouhlasí, musí 

být na hlavu postavený. Kdybyste se rozhodl ostatní vyslechnout, tak 

byste se přece mohl stát to-to-tolerantní (jen to napsat bylo fakt příšerné) 

osobou, a to vám vaše sebevědomí nesmí dovolit. Nezapomeňte totiž, že 

jste alfa (a pokud jste žena, tak vás už stejně nic nespasí). Pokud vám 

někdo napíše svůj názor na věc, vytáhněte starou dobrou klasiku: „A kdo 

se ptal?“ nebo „Ovce“. A jestli po vás bude někdo chtít argumenty 

(zakázané slovo), danou osobu si zablokujte. Takové lidi už si koupil Soroš. 

F) Pravý masožravec 

Maso. Pokrm boží. Foťte si ho a nejlépe házejte pod všechny příspěvky 

podporující veganství. Tento moderní trend nesmíte tolerovat a musíte 

všem ukázat to uzené kolínko prasete, jehož majiteli se nápadně 
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podobáte. Však kdo nejí maso, je vlastně vlastizrádce, ne? Však i sám Jan 

Žižka byl z masa. 

Na takové super lidi však narazíte častěji mezi staršími ročníky. Na to, jak 

být lepší člověk a zároveň být in mám pár bonusů. 

G) #ILoveMyBody 

Vaše tělo je přírodní zázrak. Čisté jako voda z Novohradských hor, a vy se 

máte rádi takoví, jací jste. To, že večer sníte 3 kyblíky kuřecích stripsů a 

hrozí vám nějaký zdravotní problém, je KEC! Raději podepište i petice na 

zrušení módních přehlídek modelek, protože by se vás mohlo dotknout, 

že na rozdíl od vás nesedí na zadku a nevymlouvají se na to, že milují své 

natural body.  

H) Zničte rasismus 

Ne, samozřejmě se ke všem nechovejte stejně spravedlivě. Doopravdy 

musíte propagovat důležité hodnoty, jako např. že černoch musí dabovat 

černocha apod. Rey Koranteng postupně ovládne naše televizní 

obrazovky a rasismus bude zničen. Dosáhneme rovnoprávnosti! 

I) Vydělejte si 

Webináře a online business! Ano, není kvalitnější a poctivější cesta k 

úspěchu. Lidé na internetu vás budou milovat a zpívat na vás ódy. Jediná 

výdělečnější činnost už je snad jen psaní článků do Oktaviánu. 

Ano, jedná se o satiru, tak se hlavně ničím podobným neřiďte (budete za 

idioty). Nebudu vám psát, jak se správně chovat, ale chovejte se ke 

každému alespoň s minimálním respektem. Vrátí se vám to a svět se díky 

vám stane aspoň o ždibec hezčím. Tímto jsem (zřejmě) dopsal svůj 

poslední článek do Oktaviánu a přeji všem studentům a učitelům 

příjemnější časy, než jsme za poslední 2 roky zažívali. 

MP 
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Fňukání úplně obyčejného člověka 

Poslední dobou se často zabývám otázkou talentu. Přivedla mě na to asi 

Danganronpa, série detektivních her, v jejichž vesmíru lidský „talent“ je 

něco jako málem super schopnost, a kdo nějaký má, je vyzdvihován, kdo 

ne, je odsouzen buď k nudnému, prázdnému, běžnému životu (když si 

svoji malost nepřipouští/neuvědomuje), nebo k zoufalství a vnitřnímu 

utrpení (to když je tento „normál“ trochu víc ctižádostivý, uvědomuje si 

svoji „malost“ a nedokáže se s ní smířit). 

Samozřejmě na tyto mé myšlenkové pochody má vliv i to, že z tohoto 

všeobecného gymplu brzo odejdeme a rozprchneme se za svými sny a 

zájmy na různé specializované obory a školy. Naše rozhodnutí jistě bude 

aspoň částečně ovlivněno i našimi vlohami či nadáním. 

A také, ovšem, protože jsem maličko sebestředný (ano, maličko), jak se 

blížím dospělosti (právní už mám, mentální ještě ani neklepe na dveře), 

přemýšlím, jestli také mám aspoň něco malého, čím zanechám nějaký svůj 

otisk (ti, co Danganronpu hráli, už asi uhádnou, že můj nejoblíbenější 

protagonista série je Hajime). 

Jan Zábrana, výborný básník, povídkář a překladatel (poděkujte mu třeba 

za Ginsbergovo Kvílení) prý o práci překladatele prohlásil: „Talent je vše.“ 

Protože jakýsi cit pro jazyk a schopnost přeinterpretovat dle potřeby text, 

aniž by se jeho myšlenky ztratily, to se podle něj dá studiem možná trochu 

zlepšit, ale rozhodně ne naučit. Jestli budete dobrým překladatelem, to se 

rozhodlo dávno předtím, než jste uměli vyslovit první slovo ve vašem 

jazyce, natož v cizím. 

Nezáleží na vašich přáních, na očekáváních okolí, dokonce ani na tom, co 

je potřeba pro svět (Česko má mnohem víc herců než inženýrů a 

z pragmatického hlediska ty druhé určitě potřebuje víc). Záleží leda na 
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tom, co pro vás má nachystané vyšší entita vašeho výběru: Bůh, osud, 

komický vtip bez pointy… 

Jasně, fňukám nad něčím, co znají už malé děti. Že v některých věcech 

nejsme dobří a nejde to změnit. Že nejlepší je prostě jít dál (všelék lidstva, 

protože kdyby se lidstvo nedokázalo pohybovat dál, dohonilo by ho to 

všechno, před čím utíká). Já jen… o tom občas přemýšlím. Sám se 

považuju za člověka, co žádný extra talent nemá (pro ty, co namítnou 

„Čeština!“, sečtělost není nic vrozeného, stačí otevírat knihy a zajistit, že 

písmenka, co čtete, v té hlavě taky chvíli zůstanou, aby se na ně mohl 

vrhnout mozek, a ne jen aby lezla jedním okem dovnitř, druhým ven a 

jsem bytostně přesvědčen, že by to dokázal každý, kdo tomu věnoval jen 

kapku úsilí), což mě v kombinaci s každoměsíční půlhodinkou existenciální 

hrůzy (díky, koronakrize!) vede sem tam k pocitu bezvýznamnosti a 

nicotnosti mě, mých snů a všeho mého snažení, do jisté míry i života (čili 

prostě „k depce“). 

(doprčic, já jsem Hajime, jen nemám ty pichlavé vlasy… omluvte mě, 

existenciální půlhodinka přišla tentokrát s předstihem……………o 30 minut 

později………….ok, jsem zpět, pokračujme!) 

Takže, máme tu otázku. Co dělat, když tento pocit máte, oprávněný, nebo 

ne? Když vás přepadne ze zálohy, nebo tam snad byl celou dobu, jen 

nedávno nabral síly k útoku? Ano, toto je moment, kdy náš článek dorazí 

ke své třetí a finální fázi: od obecných úvah, přes sebelítost až k radám 

ptáka Šlosytáka. 

Pár rad bych tu tedy měl. Pro mě fungují a třeba budou k něčemu i vám: 

1) Nacházet lepší stránky (i tam, kde nejsou) 

Bůh dal lidstvu sebeklam, aby se po tom, co ho vykopl z ráje, 

nemělo tak zle. A tak se pokoušejte na své situaci, ať je jakákoliv, 
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najít tu lepší stránku (příklad: venku prší, tak aspoň mám důvod o 

tom remcat). Jenže, co když ta situace lepší stránku prostě nemá? 

Vsugerujte si ji, přesvědčte sami sebe, že má. Aspoň dočasně, než 

si vaše hlava vymyslí nějakou trvalejší lež, nebo dokonce najde po 

zvážení nějaké pořádné řešení, existuje-li nějaké (často řešení jen 

nevidíme a máme tak dojem, že žádné není). 

 

2) Myslet v malém 

Mám ověřeno (a zdravý rozum to jen podporuje), že velké a 

vzdálené cíle, podobně jako velké a vzdálené události, působí 

méně zastrašujícím dojmem, jsou-li rozkouskovány. 

 

3) Žít pro druhé 

Tohle je rada poslední záchrany. Za celý svůj krátký život jsem ji 

ještě využít nemusel, a doufám, že nikdy nebudu, ale viděl jsem 

lidi, kteří ji potřebovali. Název jest všeříkající. Když jsou vaše černé 

myšlenky o čemkoliv už prostě moc velké a zlé, říkáte si „Život už 

prostě není zábava, je to jen těžká práce, tak těžká…proč tedy 

nepodat výpověď?“ vzpomeňte si, že máte ve svém okolí někoho, 

pro koho jste ochotní nasadit úsměv (klidně i falešný, 

vlastně…většinou bude nejspíš falešný) a jet dál. 

Trochu jsme se s těmito radami od úvodního tématu „talent“ odtáhli spíše 

směrem k celkovému pocitu „splínu“, což ovšem s Danganronpou také 

souvisí skvěle. Tam je totiž „talent“ a jeho šílení nositelé v zásadě 

nedůležitý a v závěru se vždy řeší otázky Naděje a Zoufalství (ano, 

s velkými písmeny, v té sérii jsou to spíše vesmírné síly, tak na úrovni 

gravitace, než pouhé termíny pro stavy našeho pohledu na svět). Jak se 

zachovat tváří v tvář bezvýchodným situacím, hrůzám, které nejde 

zvládnout a zdali se vůbec má cenu snažit, když víme, že je to stejně 

k ničemu. Samozřejmě že každý titul musí končit víceméně optimisticky, 
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s finálním poselstvím „Nehledě na to, jak těžké to je, nebo bude, prostě 

pokračuj dál. Jednak je to lepší než alternativa, druhak je vždy aspoň 

nepatrná šance, že se to třeba obrátí k lepšímu. Tu ale vůbec neuvidíš, když 

se vzdáš.“ Tahle myšlenka mi v poslední době hodně pomohla (a potvrdila 

mi důležitost patetických, ale dobře napsaných příběhů z kategorie 

„zábava“ tak moc odsuzované literárními snoby). 

Teď přemýšlím, jak tuto úvahu utnout nějak pozitivně, aby se ovšem 

neopakovala pointa mých předchozích asi čtyř článků, tedy „Prostě to 

nějak zvládnem!“ ale to jde obtížně, když se z těchto slov stala za poslední 

rok moje mantra. 

… 

…ehm 

… 

Tak asi čau? 

PŠ 

Perlyčky 
Bohužel - ani v jarním čísle Oktaviánu není všemi milovaná rubrika plná 

bizarních hlášek z distanční výuky. Jak už to tak vypadá, online vzdělávání 

studenty vyčerpává tak moc, že nejsou schopni být veselí ani vtipní, jak 

tomu bývalo před dávnými a dávnými časy, když ještě sedávali ve 

svých lavicích. Nezbývá nám tedy nic jiného, než i v tomto vydání 

Oktaviánu zabrousit na místo, kterého se všichni češtináři jistojistě děsí – 

a to do samotného češtinářského a stylistického pekla. 
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Jak jsem ostatně psala již v minulém čísle, berte tyto chyby jako láskyplné 

upozornění. Pokud nechcete mít při studiu problémy, laskavě se takovým 

hloupostem při psaní seminárních prací či slohů vyvarujte.  

KR 

 

Co bizarního studenti gymnázia dokáží ve svých pracích do českého 

jazyka vyplodit? 

1. Poměrně užívaným literárním dílem jsou také knihy. 

2. Práci jsem rozfázovala do několika odstavců. 

3. Ani současnost v házení prostitutek na okraj společnosti není jiná, ale 

přeci jen se najdou jedinci, kteří se jich zastanou. A vůbec, mnozí z nás si 

život bez nich ani nedokážou představit. 

4. Mezi ukázkový příklad myšlenek o lidském bytí a jeho samovolném 

ukončení se řadí nejslavnější ‘‘árie‘‘ být či nebýt. 

5. Ona dokáže začít vyšilovat a bláznit, jako každé ženy, když jim je více jak 

40 let. 

6. Po maturitě se pokoušel studovat práva, avšak neúspěšně, a tak se dal 

na filozofickou fakultu. 

7. Kniha se mi četla velmi špatně, nerozuměla jsem spousty slovům a 

musela jsem se na jejich význam ptat dospělých. 

8. kvůli kterým jsem musel pro pomoc konzultovat internet 

9. Je zamilovaná a tak trochu bláznivá neboť začne žít v lese, poté co jí její 

kluk opustí. 
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