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Úvod 
A opět je to tady – po roce, kdy se občas minuty prosezené v lavicích 

táhly jako celé dny, na nás konečně čekají prázdniny. A spolu s nimi 

i poslední letošní Oktavián! 

Tentokrát pro vás ale máme veliké překvapení. Sen spousty z nás se 

stal skutečností – počínaje tímto číslem se po nekonečně dlouhé 

době znovu můžete těšit na všemi milované duely! 

Kromě nich pro vás samozřejmě máme obvyklou nálož článků 

týkajících se nejrůznějších témat a pak taky perlyčky sesbírané 

napříč několika ročníky. Bylo jich tak akorát, takže Best Off p. p. 

Tabáška jsme nechali do zásoby na horší časy :)) 

Nezbývá nám než vám popřát krásných posledních několik dnů ve 

škole a ještě krásnější dva měsíce prázdnin (o tom, zda je to dost, 

nebo ne, se mimo jiné dozvíte na následujících stránkách). 

Tak tedy v příštím školním roce. 

JŠ 

Kultura 

Upoutávka: Fantastická Ostrava 

Spolu s koncem školního roku a začátkem léta se blíží ještě jedna 

velká událost. Ve dnech 29. a 30. června se bude v Trojhalí Karolina 

konat už podruhé největší (ehm, a taky jediný) festival fantastiky 

v Ostravě. 

 Minulý rok šlo o velký úspěch, byť to byla akce trochu skromná a 

pár dospělejších aktivit se topilo v horách her a workshopů pro děti  
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(proti těm nic nemám, ale mohlo to být vyváženější – omalovánky 

už mě nebaví). Tentokrát se zdá, že se organizátoři pochlapili a 

program se třemi různými větvemi se zdá být vhodný pro všechny 

věkové kategorie 

Jako fanda fantastiky až za hrob vnímám jako svoji povinnost 

pokusit se vás na tuhle akci navnadit, takže… 

Je tam jídlo! 

Nefunguje? 

Vstup je ZDARMA! 

Ani tohle ne? Vy jste nároční, milí studenti a profesoři. Dobře, 

dobře, tak se spolu podíváme na program (rozdělený do 3 

tematických větví). 
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Hlavní scéna 

Star Trek –  to nejlepší z obou světů: O fenoménu, který trvá přes 

50 let. Vhodné pro neznalé, kteří netuší „co na tom ty lidi furt baví?“ 

Podivuhodné světy Julese Vernea: Tatíček scifista, na kterém staví 

úplně všichni. Ostravský knihovník Bohdan pohovoří o životě a díle 

legendy. 

Besedy se spisovateli: A že jich bude; Pavel Bareš (autor mega 

úspěšného románu Projekt Kronos), Petra Slováková (ostravská 

rodačka, umělkyně, módní návrhářka a spisovatelka), Jan Hamouz, 

Tereza Matoušková, Anna Křivánková a další… Prostě mladé tváře 

české fantasy přijedou popovídat, podepsat a možná i poradit 

budoucí konkurenci (protože syndrom matky Terezy bují v české 

fantasy komunitě jako veselý NEzhoubný nádor – a první pacient 

byla určitě Františka Vrbenská*). 

Dům rytířských ctností: šermířská skupina s mnohaletou tradicí 

bude učit zájemce šerm s mečem, boj s vycházkovou holí a základy 

rychlého pohybu ala herní série Assassins Creed. 

Nerf aréna: Je třeba říct víc? 

HorrorCon 

Český horor ve filmu a literatuře: Děláme pohádky, ale umíme i 

krváky. 

Horory pro děti: Existují vůbec horory pro děti? Četl někdo z vás 

pohádky bratří Grimmů? Přednáška o všem od bubáků a strašidel 

až po vlky žeroucí malé holčičky. 
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Romance jako temná strana vampyrizmu: Chtěl jsem udělat narážku 

na Stmívání. Pak mi došlo, že za to ani nestojí. Vážně, čte to ještě 

někdo? A ta autorka je už snad mrtvá, ne? 

Teplý horor:  No, zajímavá to kombinace. Menšina a menšina (neboť 

horor je rozhodně nejkratší nohou židle fantastiky – nebýt Kinga 

četlo by jej o dost méně lidí) a navíc se horor poslední léta 

proměňuje v nejprogresivnější literární žánr současnosti: nebojí se 

zkoušet neobvyklá témata a styly a klást nepříjemné otázky a dávat 

nepříjemné odpovědi. 

 

BO Trek 2019 

52 let Star Treku: Padesátník a pořád mu to lítá. 

Každodenní klingonština: Věděli jste, že existuje verze Hamleta 

přepsaná do klingonštiny a prý se někde občas taky hraje? Kdoví, 

třeba jednou někoho sbalíte na „taH pagh  taHbe!“ 
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Samozřejmostí budou 

stánky jak s knihami, tak 

i různými hračkami a 

replikami. 

A tímto končí neplacená 

reklama neplaceného 

redaktora časopisu, za 

který nikdo neplatí. 

Tímto chci mírně 

naznačit za nás všechny šéfové, že nejen psaním živ je student. 

*Přezdívaná též Dobrá víla české fantastiky – Legenda praví, že když 

je její jméno proneseno v místnosti s víc než třemi fandy fantastiky, 

zjeví se v oblaku dýmu a začne pořádat přednášku. 

PŠ 

„TOP 3“ – Seriály na léto 

V létě budeš určitě venku, nebo na brigádě, nebo na dovolené, ale 

co hodláš dělat během hnusných, deštivých, a především volných 

dnů? Koukneš se na nějaký seriál! A já ti nějaký doporučím! 

(SPOILER ALERT: List neobsahuje Game Of Thrones ☹)  

1. Stranger Things – Světoznámý seriál, který si určitě získá i 

tvoje srdce. Na začátku července navíc vychází 3. řada a já 

osobně se nemůžu dočkat, co si pro nás tvůrci připravili. 

Pokud máš rád fantasy žánr a nadpřirozeno, pak počítej 

s tím, že tě tohle bude bavit! Navíc obsazení je skvělé! 

2. Chernobyl – „Tihle muži pracují ve tmě, oni vidí všechno“. A 

ty bys měl rozhodně vidět tento seriál. Nejenom, že se jedná 

o nejlépe hodnocený seriál všech dob, ale také se týká 
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největší jaderné tragédie všech dob. Neuvěřitelné herecké 

výkony jsou střídány vydařenými emočními scénami a jejich 

synergie je dokonalá. Za sebe rozhodně doporučuji! 

3. Sherlock – Benedict Cumberbatch je úžasný herec a všichni 

by měli vidět jeho Holmese. Než vyjde další řada, tak si 

můžeš pustit čtyři 

předchozí a i přesto, že 

jde poslední dobou 

kvalita trochu dolů, tak je 

tento seriál legendární a 

herecké výkony jsou 

špičkové! A jestli nevíš o 

čem, nebo kdo je 

Sherlock Holmes, tak si to 

pustit musíš a to hned… 

PS: Všechny seriály si můžeš 

pustit zdarma na TopSerialy.to 

MP 

Názor 

Panikaříme 

Panikařme… Civilizace se zhroutí… Neee… Svět bude 

neobyvatelný… Už za pouhých tisíc- co?! Už v roce 2050?!!!! 

Nedávno publikovaný článek Australského think-tank (to je jedna 

taková vědecká instituce) předpovídá zkázu naší planety. Už zase. 

Víte, lidé by možná tenhle velký problém brali vážněji, kdyby před 

ním nebyli varováni zhruba každé druhé úterý (na druhou stranu, 
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lidi jsou volové, takže kdo ví). Tenhle scénář katastrofy se ale od 

ostatních liší tím, jak znepokojivě má naspěch, dožijeme se ho totiž 

už my. 

Kdo je na vině? My. Konkrétněji, klimatické změny, které se 

nezpomalují, naopak se zdá, že budou rychlejší, než se 

předpokládalo. 

(Obvykle se snažím ukázat argumenty obou stran, ale upřímně, 

pokud někdo stále ještě popírá, že se Země otepluje a že to není 

dobře – ani to nemusí být lidská vina – pak má IQ na úrovni hrdého 

laureáta Darwinovy ceny.) 

„Blížící se nezvratné změny mohou přivést následky, které lidstvo 

nikdy nedokáže napravit. Naprosté vymizení inteligentního života 

nebo drastický úpadek jeho potenciálu.“ (v mém velmi 

nedoslovném překladu z angličtiny). 

Přímořská města boudou ohrožena zvedající se hladinou moří 

(včetně těch velkých jako Hongkong nebo ostrovní země jako 
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Thajko nebo Japonsko). V tropických oblastech se budou střídat 

vlny veder tak dlouhé a tvrdé, že se stanou neobyvatelnými (šlo by 

o oblasti Jižní Ameriky, Afriky a části Asie – to teprve bude 

uprchlická krize, až se Okamurovi samou hrůzou narovnají oči). 

Klimatické změny naruší ekosystémy, což například zničí korálové 

útesy, změní toky mořských proudů a v zásadě budeme moct naše 

učebnice zeměpisu vyhodit do odpadků. Tříděných, protože lidi si 

vždycky uvědomí chybu minutu poté, co už je pozdě. 

Rostliny i zvířata by vymíraly a vypěstovat dostatek plodin pro 

nasycení světa by byl moc dobrý vtip k neveselému pousmání. 

A tak dál a tak dál… 

Přehánějí autoři? Osobně si myslím, že malinko jo (Takovou 

katastrofu si nedovedu představit udeřit za 30 let – podle mě bude 

třeba o něco víc času), ale mají pravdu v tom, že tento scénář je 

možný a že přijde mnohem dříve, než jsme si mysleli. A ano, my se 

jej dočkáme. Uvidíme, co teď způsobujeme. 

V čem se s autory článku rozcházím, je vážnost situace: oni stále 

věří, že pokud teď (jakože včera bylo pozdě) začneme s přísnými 

opatřeními, povede se nám tento scénář odvrátit nebo aspoň 

zmírnit. Já si to nemyslím. 

Za prvé: Desítky let totální destrukce se nedají odvrátit tak rychle, 

to prostě nejde, leda byste vyhladili půlku lidské populace (kdo viděl 

Avengers: Endgame, se právě ušklíbl) taky proto, že (nehledě na to, 

co vám tvrdí hipící) JEDEN ČLOVĚK NIC NEZMĚNÍ. Můžete třídit 

plasty a uklízet odpadky z Běláku třeba celý život a třeba Čína se 

svými laxními postoji za jeden den zmaří vaše úsilí milionkrát. 
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Za druhé: Kdo by ta opatření opravdu zavedl? Ty studentské 

protesty a podobné věci z celkového hlediska dokázaly velký prd a 

stejně o nich psaly snad každé noviny v republice. Těm „u moci“ je 

to jedno. Oni chtějí v klidu dožít svůj život a zbytek už nebude jejich 

starost nebo si nalhávají, že to není tak moc zlý. Upřímně, moc se 

jim nedivím. 

Já a cynik? Jak vás to proboha napadlo? 

Když píšu tenhle článek, můj počítač tiše vrní, můj bratr se dívá na 

televizi, někde nad námi si sousedky suší vlasy, pere pračka a tak 

dále. Žiju v bytě, kolem nás je zhruba 50 dalších bytů. V každém je, 

kolik, tak dvě až tři osoby. Kolik jídla, vody a elektřiny spotřebuje 

celý náš barák za jeden den? 

Lidé si říkají (protože jsou blbí), že je to jen trochu, nebo že tím, co 

dělají, nikomu neubližují, nebo že to prostě udělat musí, ale když 

vynásobíte tu trochu miliardakrát, už to někomu ublíží, rozhodně to 

nebude jen trochu a počet věcí, které člověk vážně musí dělat, je 

notně omezený – narodit se a zemřít. Vše ostatní je volitelné. 

Takže, dost bylo deprese! Moje pozitivní pointa, pro tento článek 

je… 

… 

Ehm… Užijte si léto   

PŠ 

 

Dva měsíce prázdnin. Je to hodně, anebo málo? 
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Léto se k nám rychle blíží. Venku svítí sluníčko a teploty na 

teploměrech šplhají k 25 stupňům. Všichni jsou veselí a jde vidět, 

jak nám příchod teplého počasí dobil tak potřebnou energií. S létem 

se nám pojí hlavně prázdniny. Dva měsíce klidu. Žádný stres, úkoly, 

učení, testy, brzké vstávání… Prostě pohoda. Ale přijde vám, že jsou 

dva měsíce dostatečná doba? Nelíbilo by se vám, kdyby trvaly 

mnohem déle? A nenudilo by vás to potom? 

Kdybych se zeptala jakéhokoliv svého spolužáka, odpověď by byla 

jasná. Ihned a bez přemýšlení by mi řekl, že dva měsíce jsou krátká 

doba a on by chtěl prázdniny pořád. Uznávám, že prázdniny jsou 

fajn. Nemusíme brzy vstávat a konečně doženeme deficit spánku, 

který jsme si v průběhu roku vytvořili hlavně učením se do noci. 

Máme celý den volno. Můžeme jít ven s kamarády, na které 

v průběhu roku nezbyl čas, a téměř jsme se s nimi nevídali. Můžeme 

cestovat. Nemyslím pouze do zahraničí. I v Česku máme hezká 

místa, takže se nevymlouvejte na vzdálenost a běžte nějaké z nich 

prozkoumat. Jezdíme na tábory, kde poznáváme spoustu nových 

přátel. Všechno tohle k létu neodmyslitelně patří. 

Ale umíte si představit, že byste to dělali celý rok? Každý je rád, když 

si může odpočinout, ale všeho moc škodí. I kdyby se prázdniny 

prodloužily třeba jen o měsíc. Myslím, že bychom pak nevěděli, co 

dělat. Kamarádi nás omrzí, protože si s nimi nebudeme mít o čem 

popovídat. Přeci jenom za 10 měsíců chození do školy se nám stane 

spousta zajímavých situací, které následně můžeme kamarádům 

povyprávět. Ale o čem bychom se bavili, kdybychom spolu byli 

každý den? I když se to někomu nezdá, ve škole se dozvíme i 

zajímavé informace, o kterých můžeme následně přemýšlet. Nebýt 

toho, poflakovali bychom se doma, nic by nás nebavilo a čas 

bychom využívali neefektivně.  
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Všechno bych nechala tak, jak to je. Děti si stihnou odpočinout a 

vytvořit si spoustu vzpomínek. Užijí si sluníčko a teplé počasí na 

koupalištích. Zároveň ale nedojdou do stádia, kdy se budou nudit. 

Chodit od ničeho k ničemu s myšlenkou, že nemají co dělat. Dva 

měsíce jsou přiměřená doba. Pokud si stále myslíte, že jsou 

prázdniny krátké, zkuste si lépe uzpůsobit program. Možná pak 

zjistíte, že jste čas neuměli jen pořádně využít a stihnete ještě 

mnohem více činností. 

NV 

K čemu je nám křesťanství? 

(Proč se pouštím do náboženské diskuze když nemusím? Ne, vážně. 

O teologii vím houby, někdo mi jistě brzo vyčte, že všechno, o čem 

tu mluvím, jsem pochopil špatně…. Proč to dělám?! Asi se vááážně 

nudím… Nebo se snažím vyhnout učení matiky, jo, to bude ono.) 

Moje články téměř vždy něco inspiruje, nějaká událost a dnes tomu 

nebude jinak. 

Česká republika byla před nedávnem zvolena nejateističtější zemí 

světa. Průzkumy se shodují, že věřících, hlásících se aktivně k nějaké 

církvi, je u nás v současnosti zhruba necelé dva miliony, tedy ani ne 

pětina, a to především mezi staršími lidmi a lidmi na vesnicích. 

Mladší generace se v tomhle čísle objevuje minimálně a do takových 

padesáti let by mohlo tohle číslo klesnout ještě o dost níže. Jestli je 

to dobře, nebo špatně, to ať si každý přebere sám. Já se tady chci 

teď zamyslet nad tím, co může nabídnout i nám Čechům 

bezbožným, proč tato tisíce let stará praktika pořád ještě existuje 

(jistě znáte slavný výrok Fridricha Nietzscheho už z konce 19. Století: 
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„Bůh je mrtev a my ho zabili.“) a proč by aspoň podle mě existovat 

měla i nadále.  Vzhůru do toho. Amen. 

Ještě malá ujasnění: Nejsem věřící (nebo abych byl přesný – a 

v Česku je tato odpověď mezi dotazovanými prý převažující – 

myslím si, že může existovat něco většího než my, ale… Prostě 

nemám sílu tomu doopravdy bez pochyb i bez důkazů věřit, spíš to 

připouštím jako možnost) a mluvím o křesťanství, protože u nás 

kdysi bylo naprosto dominantním náboženstvím a jeho části se 

nesmazatelně zapsaly do naší kultury (když nechceme nadávat, 

zvoláme: „Ježiši Kriste!“ „Pana Maria!“ nebo „Pane Bože!“, hodně 

nevěřících se mimoděk křižuje atd.). 

Napřed si řekněme, k čemu bylo křesťanství kdysi (podle mě): byl to 

morální kód, jeden ze základů zákonů, dodávalo lidem naději, že 

jejich utrpení bude odměněno, stejně jako dobré chování. 

Z pragmatického hlediska bylo funkcí křesťanství udržovat pořádek, 

mír a zajišťovat existenci dalších generací („milujte se a množte 

se!“). 

Spousta oněch „moralizujících“ myšlenek křesťanství je i dnes 

aktuální: hříchy vraždy, nenasytnosti, pýchy, hněvu nebo lakomství 

pořád způsobují ve světě strašně moc zla a všechny myšlenky 

desatera jsou bezpochyby dobré. 

Sice se tyto dobré myšlenky učí vlastně metodou slíbeného cukru a 

strachu z biče (chovej se dobře a půjdeš do nebe, chovej se zle a 

budeš trpět v pekle), ale když to funguje… 

„Člověk má úžasnou kapacitu konat dobro i zlo prakticky zároveň. 

Ráno uděláme něco dobrého ze zištných důvodů, odpoledne něco 

sobeckého, k večeru něco šlechetného a nezištného… Úžasný lékař 
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může pracovat přesčasy, aby pomohl trpícím lidem, a pak přijde 

domů a zmlátí syna a manželku.“ To prohlásil v jednom rozhovoru 

George „snad to dopadne líp než seriál“ RR Martin. Postavy v jeho 

knihách tento názor ukazují dokonale. Jsou morálně pochybné, 

dělají dobé i zlé skutky v závislosti na okolnostech a ty, které se snaží 

chovat vždy „čestně“ a „správně“ končí většinou velice špatně 

(mrtvě v tom lepším případě) a důvod pro to souvisí i s mým 

problémem se současným křesťanstvím… 

Největším problémem, který já vidím na křesťanství, je, že se dívá 

černobíle na svět, který se už dlouho odívá do odstínů šedi. „Dnes 

už se všechno jen omlouvá,“ říkají kněží. Ne, neomlouvá se, hledá 

se příčina: proč se to dítě chová tak hrozně? Možná je nevychované, 

ano, ale může mít Aspergerův syndrom, poruchu pozornosti, 

pocházet z příšerného prostředí… 

Jeden z největších anglických autorů John Milton napsal slavnou 

obří báseň Ztracený ráj o pádu Lucifera, svodu prvních lidí ke hříchu 

a tak dále. To zajímavé na ní je, že (údajně, já to nečetl, protože 

český překlad máme jen od Jungmanna – ano, je přes 100 let starý 

a nedá se to číst) přestože Milton popisuje, jak je Satan zlý a špatný, 

samé: „Nejhorší nepřítel, stvůra příšerná stojí před branami.“ Ale 

přitom Milton asi nevědomky stojí trochu na Satanově straně. 

Ukazuje jeho motiv, důvod. Nelituje ho, neospravedlňuje, ale 

umožnuje nám ho pochopit: 

„Nebe z Pekla, Peklo z Nebe vytvořím, co na tom kde, jen jsem-li 

stále týž a budu vším, jenom ne poddaným toho, jenž díky hromu 

zvítězil. Vždyť máme svobodu. Zde můžem vládnout bezpečně a 

míním; vláda byť v Pekle ambicí hodna jest. Líp Peklu velet, než 

sloužit bezduše v Nebesích!“ 
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Chtěli byste raději vytírat záchody v Bílém domě nebo vládnout na 

Pražském hradě? 

No, každopádně vraťme se k otázce církev VS současnost. 

Spousta oficiálních stanovisek církve (na odlišné sexuality, rozvody, 

potraty…) je dnes tak zastaralá, že mladší generaci to musí znít 

dočista jako tmářství. Kdybychom žili podle nich úplně a důsledně, 

možná už by tu ten náš Boží svět dávno nebyl (paradoxně vlivem 

válek a přelidnění). 

Vezměme si třeba ty potraty. Křesťané je odmítají; kategoricky. Je 

to vražda někoho, kdo se ještě ani nenarodil, říkají. Dobře, s tím 

souhlasím, ale co když to dítě jeho matka nechce nebo nebude 

schopna jej uživit a po narození ho buď dá do dětského domova, 

nebo zabije (našly se i takové případy), co když se narodí s nějakým 

postižením, co když je riziko, že matka zemře… 

Vražda je vražda. Umínění (pozor na to – UMÍNĚNÍ, za chvíli to bude 

důležité) křesťané budou stále trvat na tom, aby taková žena na 

potrat nešla (opět, případy se našly). 

Nedělají výjimky, často neumějí nahlížet na svět v kontextu a ve své 

víře mohou být nemilosrdní. Víra, to je záležitost srdce a emocí. 

Emoce jsou opakem rozumu, nemají logické důvody, nejsou 

promyšlené. 

Samozřejmě, věčný problém u tohoto je oddělit náboženství a 

církev, myšlenku a její vykladače, pána a služebníky. Lidé si až příliš 

často spojí křesťanství s tím obrazem americké rodiny, která běží 

pro krucifix, když si dcera přivede domů černého přítele, a 

s obrazem škol, kde se učí o Stvoření a Antikristé jako Einstein nebo 

Hawking se opovážili dokazovat (pardon, tvrdit) něco jiného. 
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 Jenže ono je to nakonec všechno individuální. 

Můj strejda a jeho maminka jsou oba křesťané. Hodní lidé z vesnice, 

chodí každou neděli do kostela a díky nim jsou obě moje sestřenice 

pokřtěné. Nenutili moji tetu ke konverzi, když se vdávala. 

Křesťanství je jako všechna náboženství, myšlenka. Myšlenku 

můžeme pochopit různými způsoby, vykonávat různými způsoby a 

různě ji taky prosazovat. Proto mám osobně rád současného papeže 

Františka, který podle mne toto chápe a vůči jiným náboženstvím i 

některým z těch výše zmíněných otázek se vyjadřuje s až 

zarážejícím pochopením a tolerancí. 

No, tenhle článek se jmenuje Názor, tak bych vám taky mohl nějaký 

svůj názor nabídnout, no ne? 

Já osobně vnímám křesťanství jako „strážce starých způsobů“, od 

kterého se můžeme poučit, a proto musí být proti všemu novému. 

Už z principu (což ovšem neznamená, že by měli všechno nové 

nenávidět, spíš být zdravě podezíraví, mít perspektivu, kterou 

většina z nás nemá). Ukazuje nám hodnoty, které byly důležité kdysi 

a jsou důležité dosud, protože na nich stavíme. Naši kulturu, 

morálku, filozofii, někteří i celé životy. 

Ostatní náboženství fungují podobně, ale každé má své specifikum: 

ta východní bývají víc provázaná s jistými životními filozofiemi, ta 

starší a domorodá bývají spjatá s přírodou a „jednodušším“ 

způsobem života… Osobně se mi docela líbí některé ideály 

buddhismu (především myšlenka toho, že vše se mění, nic není 

nastálo, nic nezůstává stejné). 

Jedno (ne oficiální) stanovisko církve, se kterým se shodnu, je, že 

lidé „zdivočeli“ a je to špatně: Nelíbí se mi, že lidé bez Boha (či bohů, 
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duchů předků a čehokoliv jiného) považují za nejvyšší hodnotu 

vlastní názor a někteří považují sebe za střed vesmíru – boha svého 

mikrokosmu. Nelíbí se mi lidská pýcha a nelíbí se mi, že bouráme 

hranice (tedy, bourat je, to je v pořádku, jen se už občas 

zapomínáme v našem demoličním nadšení koukat, jestli boříme 

nepotřebnou zeď nebo podpůrný sloup). 

Uff, nějak jsem se tu rozjel. Vydržte! Už vás nebudu déle trápit. 

Zkrátka: Věř, v co chceš. Jo, je to k něčemu. Ne, necpi mi to, když to 

nechci. 

„Musíš začít s tím, že se naučíš věřit malým lžím, abys mohl uvěřit 

těm velkým. Spravedlnost. Čest. Povinnost. A takové věci.“ Terry 

Pratchett: Otec prasátek 

„Lidé musí věřit ve věci, které nejsou pravdivé. Jak jinak by se mohli 

stát skutečností?“ Tamtéž 

PŠ 

Z různých barelů 

Kvinta v obležení kytek 

aneb 

Jak si zkazit květnový průměr z biologie snadno 
a rychle 

Všichni studenti kvinty, kteří si mysleli, že v máji už to bude na naší 

škole pohodička, se hned na začátku tohoto měsíce velmi 

přepočítali. Geometrie v matematice, velmi „logické“ příklady ve 

fyzice a němčina se všemi svými nástrahami, což pro většinu z nás 
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zní jako čirá definice pekla, byly však jen slabým odvarem toho, co 

nás, nebohé kvintány, čekalo hned v pondělí 6. května. Poznávačka 

z biologie na všelijaké krytosemenné rostliny neznámých čeledí byla 

něčím, s čímž jsme se za těch dlouhých 5 let plných krve, potu a slz 

zatím ještě nesetkali, a upřímně si myslím, že jsme se s takovýmto 

zkoušením ani setkat nikdy nechtěli. 20 zvířat a květin z přírodopisu 

se nám kdysi v primě zdálo jako něco hrozného, na co se snad ani 

génius nezvládne naučit. Co bychom teď za žížalu, kapra či snad 

zelené řasy dali? Bohužel, s příchodem této ďábelské poznávačky 

bylo třeba si uvědomit, že nás vyšší gymnázium už zcela pohltilo, a 

tak se z původních dvaceti květinek stal boj na život a na smrt, který 

zvládne přežít jen silný jedinec s pevnou psychikou.  

Mnoho studentů v neděli večer rázem zjistilo, že 118 rostlin se za 

noc vážně nenaučí, a tak celou kvintu pohltila panika spolu s 

obavami, zda kvůli jedné poznávačce nezačnou všichni náhodou 

propadat. Myslím si, že tato hysterie by se dala označit za geniální 

ukázku panického davu. Jak moc musely být ty nebohé květiny 

v noci z pátého na šestého asi proklínány? Kolik nenávisti schytala 

třeba taková nádhera jako štírovník růžkatý z čeledi bobovitých? A 

co teprve taková lebeda lesklá z čeledi s rozkošným názvem 

merlíkovité? 

Co si budeme povídat, mým spolužákům mohlo zkrátka dojít, že 

když už i naše paní profesorka nás nesčetněkrát upozornila, že se 

tyto nádhery musíme začít učit průběžně, zas taková procházka 

růžovým sadem to asi nebude. Já jsem se samozřejmě řídila jejími 

radami, takže po mých velkých matematických výpočtech mi to 

vycházelo zhruba na devět květinek denně. I to však bylo někdy 

příliš… 
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Musím se přiznat, že jsem vůbec nezáviděla některým spolužákům, 

kteří to odvážně nechali až na poslední chvíli. Ono když v neděli 

večer zjistíte, že většina kytek je žlutých, budete mít při zkoušení 

pravděpodobně vážně velký problém. A to nemluvím o tom, jak 

moc se nám všem pletly čeledi jako brutnákovité a brukvovité. 

Řekněte - vypadá přesně takhle botanické peklo? 

Já, jakožto člověk, který dostane křeče do břicha jen při slově 

„sporangium,“ jsem se zařekla, že když už mi do hlavy neleze 

„obyčejná“ teorie, poznávačku se naučím na jedničku s hvězdičkou. 

Nebudu vám lhát, chuť žít jsem ztratila hned poté, co jsem 

v souboru s ďábelským názvem „Botanika – poznávačka“ objevila 

skvosty jako zběhovec plazivý (č. hluchavkovité), popenec 

břečťanolistý (č. hluchavkovité) či snad můj nejoblíběnější kousek 

- žindava evropská (č. miříkovité=mrkvovité=okoličnaté). Na 

prvních pár chvil jsem si myslela, že tato poznávačka je definitivní 

tečka za mým studiem na této škole a že mě tady příští září už nikdo 

neuvidí, protože na místo jiné střední školy skončím v Opavě v 

psychiatrické léčebně. Kytky jsem viděla všude, takže jsem začínala 

mít o svém psychickém zdraví velké pochybnosti. Fakt, že se na 

mém zoufale plném diáři nacházejí růžové květiny (že by šlo o 

hluchavku nachovou z čeledi hluchavkovitých?), mi na psychice 

moc nepřidal. Poté, co mi kamarádka řekla, že jim na zahradě jedna 

z těch žlutých nádher roste, mě jímala hrůza, že ony květiny jsou 

vážně reálné a já se opravdu 118 krasotinek musím naučit poznávat 

nazpaměť. Zprvu jsem se motivovala slovy, že si alespoň procvičím 

paměť, avšak tento postoj jsem hned po opakovaném popletení si 

střemchy obecné (č. růžovité) se stromem s názvem trnovník akát 

(č. bobovité) vzdala. 
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Řekla bych, že každý z mých spolužáků měl na učení jiné pomůcky, 

takže nějaká rada pro nižší ročníky z tohoto článku, bohužel, 

nevyplyne. Někteří se květinky zoufale učili v hodině biologie 

z telefonu, jiní si kvůli zkoušení přinesli do školy vlastní počítač a já 

(spolu s dalšími extrémisty) 

jsme rostlinky tiskli a měli je 

všechny na čistě bílém 

papíře se zakrytými názvy. 

Myslím si, že já jsem to svým 

přístupem vypilovala až 

k úplné dokonalosti, jelikož 

kromě vytisknutých 

rostlinek jsem je měla 

všechny poctivě nastříhané 

a zalepené, takže už stačilo 

prakticky jen jediné - 

pořádně se je naučit. 

Nebudu vás však už dlouho 

napínat, jelikož kdybych 

z poznávačky dostala za 5 jako někteří jedinci z mé třídy, asi bych o 

tom článek nepsala. Myslím si, že školních neúspěchů bylo dost, 

takže popisovat je v článku je zbytečné. Vrcholem všech neúspěchů 

za tento školní rok pro mě totiž bylo zkoušení z dějepisu na „druhou 

část antického Říma“, kdy jsem si nedokázala najednou odvodit, kde 

že vlastně byla Galie, čímž jsem se u některých mých spolužáků 

pravděpodobně dostala na seznam s názvem „Tyto kreatury nemají 

na gymplu co dělat.“ Musím říct, že tento dějepisný trapas, který je 

o to horší, když se jednalo zrovna o můj nejoblíbenější předmět, 

překonal i slovní spojení „dloubavé nohy,“ které jsem připsala na 
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účet dravcům již v primě. Na druhou stranu, kamarádka mi zarytě 

tvrdila, že se Galie nacházela na území Norska, takže zas tak špatné 

to se mnou asi nebude. Řekla bych, že je někdy lepší mlčet, než říct 

jako odpověď Norsko. To by asi Caesar nebyl úplně rád, kdyby byla 

Galie tam. Nic však nemá na perlu, kterou v prváku na gymnáziu 

pronesla moje mamka. Poté, co Vesuv zasypal dle jejích slov Řím 

namísto Pompejí, si šla poraženě sednout s pětkou. Že by učivo 

„druhá část antického Říma“ bylo v naší rodině prokleté? I přesto 

však úspěšně odmaturovala z dějepisu, tak snad ani mně ona 

pověstná Galie neudělá v budoucnu problém. Druhá část antického 

Říma je u nás asi vážně něco osudového… 

Jak už je asi z mého článku jasné, musím se pochlubit, že jsem z 

poznávačky nakonec dostala jedničku. Tento chvilkový úspěch mě 

stál ale hodně, a to doslova, jelikož kromě nervů při učení se 

květinek průběžně, jsem spotřebovala DVĚ barevné náplně do 

tiskárny, což mou nebohou rodinu stálo přes 700 korun. Myslím si, 

že kdybych mou vydřenou jedničku nedostala, asi by mě z této školy 

už opravdu porazilo. Tolik krve, potu a slz, které jsem do kytiček 

vložila, jsem nevkládala ani do čtvrtletek z matiky, a to už je co říct, 

protože čtvrtletky jsou na této škole hned má druhá noční můra. 

První jsou nečekaně sporangia, spory a jiné záležitosti z oboru 

biologie. O meióze a mitóze radši ani nemluvím… 

Na celé této záležitosti s poznávačkou mě ale nejvíce pobavil výběr 

květinek, které se našeho zkoušení mohly zúčastnit. Když pomlčíme 

o tom, že jsem ztratila půl bodu při váhání, zda se jedná o kytku 

z čeledi brukvovitých či brutnákovitých, což byla mimochodem 

čeleď, o které jsem slyšela poprvé až teď ve svých 16 letech, musím 

říct, že všechny květiny „údajně“ patří mezi všeobecné vzdělání, co 

se botaniky týče. Jejich neznalost člověka údajně neomlouvá, 
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protože každý správný absolvent gymnázia by je měl bezchybně 

poznat. Myslím si, že v rámci přežití na této škole o svém názoru 

k tomuto stanovisku pomlčím, avšak je mou povinností zmínit, že 

má mamka, absolventka gymnázia, o hromadě z těchto kytek 

neslyšela. Tak kde je teda ten základ vzdělání, který nám mají 

všechny gymply v České republice poskytnout? Jak to, že některé 

školy tohle po studentech chtějí a jiné zase ne? 

Jediné, co nás, nebohé oběti poznávačky, zachraňovalo, byla 

přítomnost petrklíče - tedy prvosenky jarní z čeledi 

prvosenkovitých či kytičky s názvem orsej jarní (č. 

pryskyřníkovité). Myslím si, že člověk, který se uklidňoval tím, že 

stromy budou procházka růžovou zahradou, měl po zjištění, že 

v tomto testu nervů máme 3 druhy javorů (javor mléč, javor klen a 

javor babyka z čeledi javorovitých) slušný náběh na infarkt. Mně 

samotné trvalo několik dní si uvědomit, že habr obecný (č. 

habrovité) není to samé jako jasan ztepilý (č. olivovníkovité).  

Moc dobře si pamatuji na dobu, kdy jsem si minulý školní rok dala 

na tapetu v telefonu mastek, jelikož to byl asi tak jediný minerál, 

který mi z té hromady dalších kamenů přišel pěkný. Měla jsem pocit, 

že ho taky jako jediný zvládnu poznat. Po traumatu, kdy jsem 

dostala za čtyři z poznávačky na horniny (anebo to byly minerály?), 

jsem šla do krytosemenných rostlin s obavami, ale musím říct, že 

jsem sama sebe příjemně překvapila. 

Když pomlčíme o nějakých problémech ve třídě, zas taková tragédie 

to nebyla, protože k mému překvapení bylo docela hodně 

dobrovolníků. Anebo snad extrémistů, kteří to už chtěli mít 

jednoduše za sebou, ať se děje cokoliv? 
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Co si ale budeme povídat, kvůli habru s jasanem nemůžu spát 

doteď. Komu by se to nepletlo? 

habr obecný (č. habrovité) 

Na závěr svého článku však musím podotknout, že poselstvím mých 

slov není snaha vyděsit nebohé primány a zapříčinit tak jejich 

odchod z této školy, protože se zděsí 118 krytosemenných rostlinek. 

To vůbec ne. Těmito stranami textu chci naopak apelovat na 

všechny studenty, kteří si myslí, že ty poslední dva měsíce zkrátka 

nezvládnou. Upřímně, taky mám takové pocity, protože s 

příchodem geometrie pravděpodobně začínám propadat z 

matematiky, a to ještě ani nevím, co mě čeká v budoucnu…ale není 

třeba panikařit, ono se to vždycky nějak zvládne. Snad. 

U poznávačky jsme si taky všichni mysleli, že začneme propadat a 

hle – s jedničkou z poznávačky a s pětkou z písemky mám rázem 

průměr 2.89 a jsem zcela spokojená. Pro některé jedince v mé třídě 

je to sice hříšný průměr, se kterým bych se neměla v Oktaviánu 

vychloubat, protože čistá jednička je přeci jen čistá jednička, ale jak 

jasan ztepilý (č. olivovníkovité) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Fraxinus_excelsior.jpg
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jsem řekla, klíčem k úspěchu je ten červen nějak doklepat, nezačít 

propadat a uklidnit si mysl, protože s dobrým psychickým stavem 

jde vždycky všechno líp. ♥  

Mně tak nezbývá nic jiného, než popřát všem hodně štěstí a sil, 

protože tenhle školní rok je 

už skoro za námi. Teď je 

holt čas si ty známky ještě 

více nepokazit, nejlépe to 

všechno zvládnout v 

dobrém psychickém 

rozpoložení a pak si 

prázdniny o to více užít. Tak 

vzhůru do toho!   

P.S.: Pokud se příští školní 

rok neobjeví už žádné moje 

články, myslete na to, že za 

mým zblázněním a změnou 

vzdělávacího institutu 

nestojí úspěšně zvládnutá 

poznávačka, ale 

matematika či jiné pro mě 

velmi složité vědy. Ta 

poznávačka zvládnout jde. 

Nějak. Pár pětek   v naší 

třídě oproti těm jedničkám 

totiž nic neznamená.   

KR 
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Perlyčky 

Sekunda B 

P. p. Piňosová: „All people in this class will repeat those key 

phrases.“ 

Student: „But I'm not a human, I'm an alien.“ 

P. p. Piňosová: „Ok, so all people and aliens in this class will repeat 

them and no excuses!“ 

P. p. Fialová: „Ti adamité byli vlastně taková hippie komunita, 

akorát nesjížděli LSD, ale Bibli.“ 

Jeden student bouchne druhého do hlavy. Druhý student: „Au, 

moje břicho!“ 

Kvinta 

Hodina španělštiny 

Studentka: „Mmm, aparcamiento, tipo de habitaciones en hotel.“ 

(„Mmm, parkoviště... typ pokoje v hotelu.“) 

P. p. Tabášek pokládá otázku, student mluví a mluví a stále na 

otázku neodpovídá. 

P. p. Tabášek: „Vy připomínáte nějakou sexuální pomůcku, která 

má naprogramované nejen to fyzické, ale i to verbální. A jede jede 

a nic z toho vlastně nakonec není...“ 

Hodina češtiny, diskuse o náboženstvích 

P. p. Tabášek: „Tak jaké to je náboženství?“ 

Student: „Ateistické.“ 
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Sexta A 

 

P. p. Gajdová na studenta: „Pokud jsi tu seminární práci napsal 

doopravdy ty, tak to byl skok o několik tříd nahoru.“ 

Jiný student: „Z primy do sekundy.“ 

Výtvarka 

P. p. Gajdová: „K lepšímu úhlu pohledu přivřete oči.“ 

Vietnamská studentka: „Aha.“ 

Studenti o přestávce 

Student 1: „Kdyby ti náhodou spadl banán, tak …“ 

Studentka: „Tobě padá banán?“ 

Student 2: „Žiju 16 let, a ještě mi nikdy nespadl.“ 

Student 1: „Žiju 17,5 let a banán mi padá.“ 

Studentka: „Tvůj banán má asi vážný problém.“ 

P. p. Pospíšil během tělocviku informuje studenty, ať nehází 

medicimbalem. Student hodí a málem trefí p. p. Pospíšila. 

P. p. Pospíšil: „Dej si kolečko, ty embryo!“ 

P. p. Onderková: „Chybí někdo?“ 

Studentka: „Já bych šla, ale na názvosloví.“ 

P. p. Onderková: „Jak já vás mám vyzkoušet?“ 

Student (sedící v prostřední řadě): „Hoďte si mincí. Když padne 

panna, tak vezmete někoho z řady u okna. Když padne orel, tak 

vezmete někoho z řady u dveří, a když spadne mince na okraj, tak 

někoho z řady uprostřed.“ 
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V dějepise je položena otázka, co udělá šlechtic, když mu dojdou 

sloužící. 

Student: „Rozmnoží je.“ 

Septima B 

Hodina dějepisu 

Student: „Myslím, že rozdíl mezi Janem Palachem a Janem 

Opletalem je ten, že na rozdíl od Opletala to Palachovi více pálí.“ 

Duel 
Starší kousky si možná ještě pamatují oblíbenou rubriku, duel. Pro 

ty, kteří neví, o co se jedná, tady je stručné vysvětlení. Jednomu 

učiteli a studentovi se položí 7 otázek a jejich cílem je na ně správně 

odpovědět. A na konci je často překvapivý výsledek a porovnání 

znalostí zúčastněných. Pro poslední číslo tohoto školního roku a 

zahájení jakési nové éry jsem si vybrala paní učitelku Kaszovou a 

Kláru Starečkovou z kvarty A, které je paní Kaszová třídní učitelkou. 

Otázky jsem záměrně volila tak, aby nebyly z oblasti českého jazyka. 

Ale vzhledem k tomu, že pro mě obě nebyly úplně neznámé, vybrala 

jsem některé otázky, dá se říct, přímo pro ně. Ovšem velice mile 

mne překvapily znalostmi, popřípadě neznalostmi. Neváhejte a 

prověřte si své znalosti také, doporučuji poté položit otázky 

například rodičům a uvidíte, jak jsou na tom oni (a vy můžete 

zamachrovat, že odpověď znáte). Zde jsou tedy otázky, které jim 

byly položeny: 

1. Jak se jmenuje současný francouzský prezident? 

2. Jakého amerického státu byl Arnold Schwarzenegger 

guvernérem (mezi lety 2003–2011)? 

3. Patří koník mořský mezi ryby? 
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a) ANO 

b) NE 

4. Kdo si zahrál hlavní roly Freddieho Mercuryho ve filmu 

Bohemian Rhapsody? 

5. Jaké maso se používá do Vídeňského řízku? 

6. Kdo namluvil Rákosníčka? 

7. Jaké číslo má na dresu Jaromír Jágr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U první otázky mě Klára mile překvapila, když odpověděla bez 

sebemenšího zaváhání. Zato paní profesorka odpověděla, po 

menším úděsu, sice poměrně sebejistě, bohužel špatně. Jelikož 

politiku nesleduje, není se čemu divit, i tak ale obdivuji, že si 

vybavila alespoň bývalého prezidenta. Při druhé otázce dostaly obě 

dámy menší nápovědu: jedná o východní pobřeží, poté obě 

odpověděly shodně, správně, že se jedná o Kalifornii. Konstatovala 

jsem, že se trefily, byly udiveny, ale očividně rády. U další otázky 

jsem se inspirovala nedávnou hodinou biologie a mým kamarádem, 

pro něhož bylo překvapivým zjištěním, že mořský koník patří 

opravdu mezi ryby (biologové by vás sice opravili, že nic jako 

skupina ryby neexistuje, ale tento fakt raději přejdeme). Čtvrtá 

otázka patří k těm, které jsem zvolila takzvaně na jistotu a šité na 

 
p.p. Kaszová 

 
Klára Starečková 

 

1. Sarkozy Emmanuel Macron 

2. Kalifornie Kalifornie 

3. a) ANO b) NE 

4. Rami Malek Rami Malek 

5. Mleté, Hovězí Vepřové 

6. Jiřina Bohdalová Jiřina Bohdalová 

7. 68 68 
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míru přesně pro mé nedobrovolně dobrovolné účastnice. Vím, že 

obě tento film viděly a mají ho rády, tudíž by mě dost překvapilo, 

kdyby neznaly správnou odpověď. Při výběru otázek jsem si říkala, 

že by to chtělo nějakou z oblasti jídla, potažmo vaření. Udivila mne 

odpověď paní profesorky, u níž jsem předpokládala znalosti této 

oblasti, ovšem nikdo není dokonalý, a tak se ani jedna „soutěžící“ 

netrefila, a tudíž za tuto otázku jsou obě shodně bez bodu. 

Schválně, kdo z vás neví, kdo namluvil Rákosníčka? No a na závěr 

jen otázka do počtu, kterou mé „dobrovolnice“ bez zaváhání 

zodpověděly bezchybně.  

 

Výsledek je tak, pro tento duel, nerozhodný 5:5. Oběma 

zúčastněným gratuluji a moc děkuji za účast. Těším se na další 

duely, snad už s opravdovými dobrovolníky.  

AR 
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