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Úvod 
Drazí učitelé, studenti či jiné bytosti brouzdající těmito školními 

chodbami, 

pokud jste loňský rok zoufale oplakávali nevycházející školní 

časopis (ať už proto, že nemáte co číst, nebo proto, že si nemáte 

doma čím zatopit), či se smáli, že jste se nás konečně zbavili, můžu 

vás ujistit, že vašemu smutku/škodolibé radosti je nyní konec. 

Oktavián je totiž zpět! *zvuk fanfár* 

Jestliže se ptáte, co se vlastně minulý rok stalo, shrnu to jednoduše. 

Redakce zažila trochu krušné období se spoustou změn, jak dobrých, 

tak špatných, kvůli kterým se časopis musel na chvíli odmlčet. 

Všechny problémy už jsou ale naštěstí zažehnány. Redakce se nám 

téměř kompletně obměnila, máme novou grafičku i fotografku, hned 

dvě šéfredaktorky a nepřebernou spoustu nápadů. A tak se teď 

v plné síle vracíme, abychom vám znovu zpříjemnili kterékoli nudné 

vyučování. 

V prvním (a rozhodně ne posledním) čísle tohoto roku si můžete 

tradičně přečíst o školních či kulturních akcích, netradičně o práci 

překladatelů YA beletrie. Nová série ODHALENO! vám objasní, co 

jste dosud nevěděli o zcela běžných, každodenních záležitostech, 

zasmějete nad milovanými Perlyčkami a najdete zde úplně nový 

příběh na pokračování a texty našich nejmladších školních přírůstků. 

Ačkoliv není tento úvod ani zdaleka tak kreativní jako „epilog“ 

tohoto čísla sepsaný mou kolegyní šéfredaktorkou, věřím, že vás 

neunudil k smrti, lehce vám objasnil to jedno jediné červnové číslo 

minulého roku, zahnal slzy/hysterický chechot/nedostatek topiva a 

zkrátil jedno z těch každodenních čtyřiceti pěti minutových utrpení 

(neboli vyučovacích hodin).  

Nechť si vaše Múza (a zdravý rozum) nikdy nevezme dovolenou. 

Jolana Šnajdrová 
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Aktuality ze školy 

Archeopark Chotěbuz 

V úterý 19. září jsme se obě sekundy sešly u kostela Sv. Ducha a 

čekaly na autobus, který nás měl odvézt do archeoparku v 

Chotěbuzi. Už od rána bylo poznat, že nám počasí moc přát nebude. 

A taky nepřálo. Celý den byla zima a sluníčko skoro nevysvitlo. 

Po příjezdu do archeoparku se třídy rozdělily. My, jakožto sekunda 

A, jsme se první vydali na prohlídku venkovní části, sekunda B 

prozatím zůstala uvnitř. Spolu s námi byl po celou dobu exkurze i 

pan průvodce, jehož vyprávění bylo zajímavé a všechny nás bavilo. 

Po prohlédnutí předhradí jsme si mohli vyzkoušet, jak se asi cítili ve 

starověku ti, kteří chtěli hradiště napadnout, a vylézt po strmých 

valech, které byly kolem celého předhradí. To se většině z nás 

povedlo. Potom jsme se všichni přesunuli do akropole, kde pro 

většinu z nás nastala nejzábavnější a nejzajímavější část exkurze. 

Prohlédli jsme si domečky, ve kterých Slované kdysi žili, a 

dozvěděli se spoustu zajímavostí, o kterých jsme předtím neměli ani 

potuchy, vyzkoušeli si umlít mouku, vyrýt hlaholici do voskových 

destiček, zahrát si na archeology nebo tkát. Také si všichni z nás 

vystřelili z luku. Myslím, že tato disciplína nás bavila nejvíce a 

minimálně polovina z naší třídy by se jí mohla živit nebo ji mít 

minimálně jako koníček. Na závěr exkurze jsme se přesunuli do 

vnitřní části, kde jsme vyplnili pracovní listy. 

Zmoženi únavou z exkurze, promoklí a promrzlí jsme nastoupili do 

autobusu a jeli zpět ke škole. Exkurzi jsme si i přes nepřízeň počasí 

užili a těšíme se na další podobné exkurze či výlety, při kterých by 

nám mohlo raději svítit sluníčko.  

Natt 
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Oslava 60 let školy 

V pátek 29. 9. na naší škole 

vyvrcholily oslavy 60 let 

školy. Dopoledne se na škole 

pořádal Den otevřených dveří, 

kdy absolventi mohli přijít a 

prohlédnout si, jak se naše 

škola změnila, co je v ní 

nového a co zůstalo stejné jako 

v době, kdy studovali oni. 

Oktavián měl svou vlastní 

třídu, ve které byly vystaveny 

všechny Oktaviány, které se 

našly, a kdo chtěl, mohl si 

vyzkoušet napsat článek. 

Ostatní třídy byly také velmi 

zajímavé, ve třídě zaměřené na 

španělštinu a francouzštinu 

jsme si mohli vyzkoušet kvízy 

a zahrát si domino se španělskými a anglickými slovíčky. Dole 

v hudebně si kterýkoli kolemjdoucí mohl přisednout a zazpívat si 

s námi, v další třídě se předváděly různé pokusy, při kterých většinu 

z nás nejvíce zaujal pokus, při němž se lidem zapálily ruce. Ostatní 

předměty, jako angličtina, němčina, čeština či dějepis, měly také 

svoje třídy, ale v nich byly vystavené jen učebnice. Kolem desáté 

hodiny ráno se běželo 60 koleček na našem sportovním hřišti na 

počest výročí naší školy. Studentů se ve škole objevilo oproti mému 

očekávání opravdu dost. Minimálně i polovina průchozích kolem 

třídy Oktaviánu se nechala nalákat dovnitř. 

Oslavy výročí naší školy vyvrcholily slavnostním večerem 

v Akordu. Po 17. hodině večer se začali scházet absolventi, bývalí i 

nynější učitelé. Každý odmaturovaný ročník měl svůj stůl. Ve 

velkém sále hrála cimbálovka a také plesová hudba, zhlédli jsme 
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taneční vystoupení i vystoupení sboru Pátečníci. Mladší absolventi 

měli stoly v menším salónku níže, kde byla zároveň diskotéka a 

zpívala tam kapela Tři Vykřičníky. Kolem 20. hodiny večer se 

pokřtil almanach školy a zároveň videoklip s názvem Splněný sen, 

který se doopravdy vydařil. Pátečníci zazpívali svou druhou 

písničku, přidali se i absolventi a všichni se bavili dlouho do noci. 

Tento večer a vlastně i celý den se doopravdy vydařil. Myslím, že 

se podařilo všechno, jak mělo.  

Natt 

Texty absolventů 

Při Dni otevřených dveří jsme samozřejmě ani my, redaktoři, 

nezaháleli. Absolventi si u nás mohli zkusit napsat příběh na základě 

slov, která dostali: 

 lokna 

 palčáky 

 olej 

 medvěd 

 kaše 

 anděl 

 bác 

 lyžař 

 motorka 

 ryba 

Jde vidět, že učitelé matematiky napříč desetiletími se při výuce 

opravdu činí, aby studentům natloukli do hlavy potřebné vzorce. 

Všechny texty našich absolventů jsou totiž obsahově dost podobné, 

jako by je psali podle přesně daného exaktního postupu. Na ukázku 

tedy uvádím jeden z nich: 

Byl jednou jeden lyžař. Ten lyžař si jednoho dne vzal svoje palčáky, 

nasedl na motorku a vyrazil na hory. Když dorazil, namazal si 

olejem své lyže, sepnul do copku svoje lokny a posilněn 
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bramborovou kaší vyrazil. Sjížděl a sjížděl a najednou bác, narazil 

do medvěda! Naštěstí při něm stál jeho anděl strážný. Takže přežil! 

Dal si pod svahem rybu s kaší a pak jel domů. 

Magdaléna Hannigová 

Velmi povedený byl však tento text, který sice nesepsal absolvent 

našeho gymnázia, přesto rozhodně stojí za uvedení: 

ZPRÁVA DNE!! Mladého motorkáře srazil medvěd!! 

Dnes ráno mladý motorkář udělal osudovou chybu!! Na snídani si 

místo své obvyklé bagety dal vaječnou kaši, kterou zapil olejem. Už 

tak zní tato kombinace brutálně, ale mladému motorkáři to nestačilo 

a jeho nenažranost ho dohnala k tomu, že si zajel na ryby. Při cestě 

na rybník ovšem nepočítal s tím, že mu do cesty vjede lyžař, kterého 

se takhle pokoušel zbavit jeho vlastní anděl strážný. Motorkáře to 

ale nezaskočilo a nechal tam lyžaře napospas. Šance mladého lyžaře 

se snížily, když ho agresivní medvěd obral o palčáky a z jeho loken 

si udělal šálu. Medvěd měl ale za svůj cíl zabít motorkáře, tak se 
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vydal po pachu jeho výparů ze snídaně. Mladý motorkář nevinně 

seděl na lavičce, když si v rybím občerstvení u rybníka koupil 

uzeného lososa. Motorkář se chtěl už zakousnout, když se najednou 

ozvalo bác! Medvěd ho zezadu střelil do zad. Proč to udělal?? 

Američtí vědci se domnívají, že mu motorkář zabral jeho místo. 

Jiří Vilášek,  

9. B, ZŠ Dolní Benešov 

Yoli 

Kultura 

Zářijové oslavy v Ostravě 

Během měsíce září proběhla v našem městě smršť akcí, které se 

týkaly nejen 750. výročí první zmínky o Ostravě, ale také 65 let 

provozu ostravských trolejbusů. Moc hezká čísla, že? Ale také 

nesmíme zapomenout na státní svátek Svatého Václava – 28. září, 

který byl spojený také s mnoha oslavami. 

Oslavy 750 let od první písemné zmínky o Ostravě 

Tato významná událost našeho města se konala na mnoha místech 

zároveň. Třeba na Černé louce probíhala ukázka historické vojenské 

techniky a práce střelmistrů, na Masarykově náměstí se na pódiu 

hrála představení pro děti a vystupovaly pěvecké skupiny. 

Nejbohatší program však byl přichystán na Slezskoostravském 

hradě. Historický jarmark vedle hradu nabízel různé rukodělné 

předměty jako ze 13. století, ale také občerstvení. Historickou 

atmosféru dokreslily rytířské souboje na koních, simulace bitev 

nebo ukázky dravců. To vše za doprovodu skupin s dobovou 

hudbou. Krásné počasí zajistilo vysokou návštěvnost nejen 

Ostravanů. 
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Oslavy 65 let trolejbusů v Ostravě 

Ve stejný den, kdy probíhaly oslavy 750 let Ostravy, se konala také 

tato akce. Dopravní podnik města Ostravy otevřel vozovnu 

trolejbusů a návštěvníci si mohli prohlédnout všemožné typy 

autobusů a trolejbusů, nebo se svést historickými vozy po centru 

města. Bylo zde hodně nadšených návštěvníků, kteří si mohli domů 

odnést suvenýry s tématikou DPO.  

Svatováclavské pivní slavnosti v zábřežském zámečku 

I když byla tato akce zajímavá spíše pro naše rodiče nebo starší 

spolužáky  díky hlavnímu účelu konání – ochutnávce místních 

pivovarů, přesto se zde našlo dost zábavy pro všechny, kteří přišli. 

Na velkém pódiu pod zámkem se střídaly populární kapely a na 

nádvoří zámku probíhala vystoupení. Nejvíce se mi líbila ohňová 

show. Její součástí byla také simulace souboje dvou rytířů 

s pochodněmi, která byla, podle mého názoru, nejlepší ze všech. 

Poté následovala vystoupení tanečnic a tanečníků s loučemi, kteří 

s nimi žonglovali. A protože i tentokrát bylo počasí pěkné, 

návštěvníků tu bylo plno. 

Matěj 

 

Noc vědců 

Noc vědců je vědecká akce, při které se mohou lidé setkat blíže 

s vědou v praxi a je jim podávána zábavnou formou. Nejenom 

lidem, které věda baví, se může na akci líbit. Je na ní tak různorodý 

program, že si opravdu vybere každý. 

 

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005. Ostrava ji 

pořádá už od roku 2013. Letos se Noc vědců konala v pátek 6. 10. 

v odpoledních hodinách a večer. Jenom v Ostravě se program konal 
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na 16 místech, včetně ostravského planetária, Velkého a Malého 

světa techniky, vědecké knihovny a různých fakult …  

Já letos navštívila 2 fakulty v centru Ostravy, pedagogickou a 

filozofickou. Na každé z nich byl zajímavý program. Na filozofické 

fakultě se program týkal převážně jazyků. Mohli jsme si vyzkoušet, 

jak dobře rozumíme francouzsky či španělsky, ochutnat tamní jídlo 

dané země nebo si vyzkoušet, jestli známe českou literaturu a víme, 

kde se odehrávaly děje známých knížek. Na pedagogické fakultě mě 

nejvíce zaujal výklad kriminalistického technika, který vyprávěl, jak 

se vyšetřují vraždy, jaký je rozdíl mezi stopou bosé nohy a boty nebo 

jak se odebírají vzorky DNA. V místnosti bylo vystaveno, jak se 

uchovávají různé stopy, jež na místě vraždy najdou, jak vypadá kufr 

kriminalistických techniků, co v něm všechno je, a také tam byla 

knížka s fotkami opravdových, už vyřešených případů. 

Noc vědců je opravdu zajímavá akce a vy, kterým se tato akce 

zalíbila, máte možnost ji navštívit zase příští rok na přelomu září a 

října na vybraných místech v Ostravě. Myslím si, že se vám na ní 

bude určitě líbit! 

Natt 
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Dny NATO 2017 

Dny NATO jsou největší mezinárodní akce tohoto druhu v celé 

střední Evropě. Letos se konal již 17. ročník. 

V sobotu 16. a v neděli 17. září se na letišti Leoše Janáčka 

v Mošnově uskutečnily dny NATO 2017, na které se každoročně 

sjíždí tisíce diváků nejenom z Česka. Letos na ně dorazilo za oba 

dny přes 90 000 diváků. Počasí tento rok dnům NATO moc nepřálo. 

Oba dva dny byla zima, v neděli dokonce i silně pršelo a musel být 

zrušen celý letecký program, mimo vrtulníky, pro nepříznivé větrné 

podmínky. Částečně byly zrušeny i dynamické ukázky. 

Tento rok jsme na dnech NATO mohli vidět vojenské, záchranářské, 

hasičské a bezpečnostní jednotky ze 17 států, letadla a vrtulníky, 

kterých tam bylo okolo osmdesáti. I přes nepřízeň počasí proběhlo 

více než 15 hodin programu, z toho 60 dynamických ukázek. 
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Na rozlehlé ploše areálu jsme mohli navštívit různé vozy, stánky 

nebo stany s doprovodným programem, kterých bylo v areálu 

opravdu mnoho, a potkávali jsme je na každém kroku. Mě osobně 

nejvíce upoutal stánek vězeňské služby, v němž jsme mohli vidět 

uniformy, jaké se nosily v minulosti, a porovnat je s těmi dnešními. 

Pod vitrínou byla vystavena výzbroj a výstroj vězeňské služby a také 

výrobky, jež vznikají rukama vězňů, a předměty, ve kterých jim 

jejich blízcí pašovali do vězení různé nástroje pro úprk. Dále jsme 

mohli spatřit celu vazební věznice a celu výkonu trestu. U každé 

z nich stála policistka, která odpovídala na dotazy lidí. Na druhé 

straně areálu mne upoutaly vojenské kontejnery (vybavená veterina, 

chirurgický sál, zubní ordinace…), které jsou vojáci schopni 

přemístit ve velmi krátkém čase na místo zasažené např. živelnou 

katastrofou. 

Organizace byla skvělá. Obdivuji tento tým lidí za to, co umí 

zorganizovat pro širokou veřejnost. 

Natt 

 

Rozhovory, portréty 

Rozhovor s překladatelkou Adélou Špínovou 
 

V ústředním kole olympiády z ČJ potkáte spoustu zajímavých 

osobností. Tak např. pět divných porotců, z nichž tři mají vadu 

řeči, jeden metrové dredy, druhá kalhoty až po prsa, pak taky 

matematickofyzikální maniaky, kteří tvrdí, že se tu ocitli náhodou, 

ujeté kuchaře, kteří snad místo soli používají cukr a 24 hodin denně 

vyřvávají po okolí Let It Go, zmatené a vše komplikující lidi 

z NIDV, no a pak taky znavené a vyčerpané vedoucí, normální lidi 

živící se v běžném životě normálními povoláními, jako je třeba 

překladatelství. 



13 
 

Přestože jsem expert na dlouhé úvody, nebudu to dále nijak 

rozvádět. Zkrátka a jasně, vyzpovídala jsem překladatelku Adélu 

Špínovou, která spolupracuje s velmi známým YA nakladatelstvím 

CooBoo, ohledně její práce a odpovědi vám nyní přináším. 

Jak dlouho už spolupracujete s nakladatelstvím CooBoo? 

Něco přes čtyři roky. 

A od tohoto roku začínáte pracovat jako sekretářka na 

Karlově univerzitě, že? 
Ano, od října nastupuji na místo sekretářky Ústavu politologie FF 

UK. 

Když jste byla cca v mém věku (15), věděla jste, čím se chcete 

živit? 

Ani v nejmenším. Překládání připadalo v úvahu, ale možností bylo 

strašně moc. Jedna věc je, co člověk chce jít studovat, druhá, čím 

se pak živí. A já jsem ani nevěděla, jakou si vybrat školu. 

Nakonec jste tedy zvolila jakou? 
Nejdřív jsem vystudovala religionistiku a „angličtinu pro 



14 
 

mezikulturní komunikaci“ (tj. překladatelství) v bakalářském 

stupni a pak částečně paralelně bakalářskou aplikovanou ekologii 

na ČZU a magisterské překladatelství angličtiny a specializační 

studium češtiny na FF UK. Takže dohromady čtyři obory, z nichž 

dva jsem studovala s vědomím, že mě nejspíš nikdy živit nebudou. 

Vlastně nakonec vyhrály otevřené možnosti – uvažovala jsem o 

farmacii nebo botanice, ale nechtěla jsem skončit v lékárně nebo 

v laboratoři. 

Takže jste se pak po škole začala věnovat překladatelství? 
Ne, ještě při studiu. První knížku jsem začala překládat ještě bez 

jakéhokoli titulu. 

Kolik knih jste už přibližně přeložila a jaké žánry překládáte 

nejčastěji? 
Asi 12 a většina z nich je pro CooBoo, takže young adult. Většinou 

je to o nějaké americké středoškolačce, ten zbytek se odehrává 

v Irsku nebo v poušti… Ale přeložila jsem třeba i příručku k tarotu, 

naučnou knížku o Zemi pro větší děti a sbírku poetických čtení a 

esejů. 

Splnila realita vaše představy o překládání? 

Vzhledem k tomu, že jsem překladatelství studovala, byly moje 

představy dost realistické. 

Jaké tedy byly? 

Že budu dělat mizerně placenou práci, která mě nejspíš neuživí (to 

platí o překládání beletrie) a ze které mě budou bolet záda. A že mě 

to bude bavit. Zatím všechno platí. 

Takže říkáte, že se nedá uživit překládáním beletrie? Proč to 

tak je? 

Neříkám, že to nejde. Kdyby byl člověk hodně skromný, překládal 

rychle a den co den od rána do večera, uživil by se. Je to tak proto, 

že sazby za překlad beletrie jsou tragicky nízké, nakladatelé tlačí 

na ceny, a pokud profesionální překladatelé jejich sazby odmítají, 

vždycky se najde někdo, kdo to „přeloží“ za pakatel jako brigádu. 
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A co méně rozšířené jazyky? Přece jenom je překladatelů 

z angličtiny do češtiny více, než třeba překladatelů z norštiny. 
Ty jsou na tom co do sazeb líp, zato hůř co do objemu zakázek. 

Kolik se ročně přeloží normostran beletrie z norštiny a kolik je 

překladatelů, kteří se o ty normostrany podělí? V případě beletrie 

to tím pádem je spíš horší. 

To je docela smutné. Každopádně umíte kromě angličtiny i 

nějaký další jazyk? Popřípadě je nějaký jazyk, který byste 

ráda uměla? 

Věnovala jsem se němčině, latině, staré hebrejštině a 

staroslověnštině, ale nemůžu říct, že některý z těch jazyků opravdu 

ovládám. A chtěla bych umět maďarsky. 

Máte nějakého vysněného autora, jehož knihy byste chtěla 

překládat? 
Ne. Ale chtěla bych pokračovat s většinou autorek, které jsem 

překládala pro CooBoo, pokud se budou vydávat další knihy od 

nich.  
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Poslední otázka: na čem právě pracujete? 
Na knize Strange the Dreamer. 

Na závěr přináším několik tipů, čeho se vyvarovat, pokud se 

rozhodnete dělat rozhovor: 

1) Připravte si otázky dopředu. 

2) Zkontrolujte si, že jste je položili správně. 

3) Nepoužívejte cizí výrazy, u kterých si nejste na 110% jistí jejich 

významem, když se snažíte napravit trapnou situaci, kterou jste 

způsobili neuposlechnutím předchozích dvou bodů. 

Aneb prostě neudělejte přesně to, co jsem udělala já. 

Yoli 

Názor 

Zpátky do lavic…sláva! 

Než mě umlátíte batohy plnými učebnic a stohy písemek a domácích 

úkolů, co už jste za ten jeden měsíc stihli napsat, vyslechněte mě 

prosím. 

Ano, mě taky štve všechno to učení, ano, taky se mi špatně vstává a 

ano, dovedu vám z hlavy vyjmenovat osm věcí, které bych dělal 

raději, než sepisoval poznámky o všech třinácti (!) částech rostlinné 

buňky. I přesto má začátek školního roku (aspoň podle mě) dost 

pozitiv, o kterých se však vůbec nemluví… 

Za prvé, kamarádi. Je to otřepané, ale je to tak. Většina mých přátel 

se se začátkem léta rozprchla po světě a celé dva měsíce jsem s nimi 

nemluvil. Je příjemné je znova vidět. 

Pak tu máme učitele. Ať už to přiznáte nebo ne, je na téhle škole 

určitě aspoň jeden předmět, který vás baví, a aspoň jeden učitel, 

který vás dokáže nadchnout pro učivo. Vážně jste se na ně v tom 

posledním týdnu netěšili? Ne? Jen já? 
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Nakonec zmíním to, co sám považuju za nejdůležitější. Konec Nudy 

(ano, té s velkým N). Dva měsíce jsou přeci jen dlouhá doba a po 

nějakém čase se vždycky začnu Nudit. Ne první týden, ani první 

měsíc, ale nakonec začnu a pak se začnu těšit na dny, kdy se budu 

vracet domů, hrozně unavený (psychicky i fyzicky), ale s pocitem, 

že jsem tenhle den nepromrhal nicneděláním. (Jo, jsem cvok ) 

Stručně řečeno, každá mince má dvě strany. Nekoukejme se pořád 

na tu rezavou. 

Petr 

Z různých barelů 

V našem okolí 

Takže co všechno se nachází v okolí školy?  

Mnozí z vás to nejspíš vědí, ale můžeme si to zopakovat, a možná 

se dozvíte i něco, co jste ještě nevěděli. 

Snad každý zná DK Akord (Dům kultury Akord). Ve zkratce to je 

něco jako divadlo, mohou se zde pořádat různé společenské či jiné 

akce nebo také plesy apod. 

Každý tam snad jednou byl. 

Dále tu máme knihovnu v blízkosti naší školy a tou je knihovna na 

Gurtěvové. Já osobně ji moc neznám (vlastně vůbec), ale určitě to 

bude to pravé pro čtenáře, kteří nechtějí utrácet moc peněz za drahé 

knihy. 

No a jako další tu je něco pro ty, kteří rádi kreslí, zpívají či mají 

nějaké jiné zájmy. Myslím si, že na Umělecké škole Sologubova si 

své najde každý. 

Ale neměla bych asi zapomenout, že 10 minut od školy je Avion! 

Toto nákupní centrum zná každý (doufám), a tak ani nemusím říkat, 

že tam najdete boty, oblečení, hračky, knihy atd. 
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To je ode mě vše, doufám, že to není až tak hrozné, a přeji vám, ať 

se vám Oktavián alespoň trochu líbí. 

Eliška Adámková 

 

ODHALENO! 
1. díl 

Zrcadla 

Vítejte u prvního dílu z nové série ODHALENO! Trápili jste se už 

někdy zdánlivě nevysvětlitelnými situacemi, při nichž se vyskytly 

otázky, na něž jste nedokázali a stále nemůžete najít odpověď? Váš 

problém je právě vyřešen! V této neobvyklé sérii článků se právě 

jimi totiž budeme zabývat. (VAROVÁNÍ: Pravdivost informací 

není zaručena.) 

Odhalili jsme: Zrcadla, která máte doma, slouží 

k nepřiměřenému pozvedávání vašeho sebevědomí, zatímco 

zrcadla na školních záchodcích mají přesně opačný účel. 

Objasnění: Znáte to? Ten pocit, když se ráno (no dobře, to není 

zrovna nejvhodnější příklad) či v kterékoli jiné části dne podíváte do 

zrcadla ve vaší koupelně a s údivem si sami pro sebe říkáte: „No ne, 

já vlastně nevypadám vůbec špatně!“ Možná také znáte tu chvíli, 

kdy byste se na sebe dívali nejraději celý den, protože jste najednou 

nějak moc hezcí. Jenže pak přijde ten moment, kdy vstoupíte do 

školy… odeberete se na záchod… a to, co spatříte v zrcadle, tam 

(ano, jste to vy) je tak hrozné, že toužíte z těch záchodů už nikdy 

nevylézt… nebo nejlépe umřít. A přitom byste přísahali, že vypadáte 

úplně stejně, jako před chvílí doma! 

Nyní už se však trápit nemusíte. Pokud u vás podobná situace někdy 

v budoucnu znovu nastane, v klidu se nadechněte (nezapomeňte 

prosím rovněž vydechnout) a připomeňte si, jaká je skutečnost. Tedy 
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že zrcadla jsou na školních záchodcích jedině k tomu, aby vás 

zdeptala, a v realitě vypadáte pravděpodobně mnohem lépe. 

Příběh na pokračování 

Thrillerus loci 

Bylo okolo půl sedmé ráno, když Husarskou ulici prozářilo chladné 

ranní světlo. Osvítilo cestu i čtyřpatrový činžovní dům a malý parčík 

s pískovištěm a houpačkou. Přelilo se i přes pár popelnic na okraji 

hlavní cesty, na kterou Husarská navazovala. 

Husarská ulice vypadala jako kterákoli jiná ulice na okraji Ostravy, 

v něčem se však přeci jen lišila. Nezpívali v ní žádní ptáci. Teď, ani 

nikdy jindy. Místní si už na to zvykli, ale kdokoliv cizí by si toho po 

čase jistě všiml. 

Nikdy žádní ptáci. 

*** 

Tomáš se toho dne probudil brzy. Potichu se oblékl, vzal si z rodinné 

nabíječky svůj mobil a po špičkách vyšel z bytu. Venku si sedl na 

lavičku v parku a rozhlédl se kolem sebe. Nikde nikdo. Spokojeně 

pokýval hlavou. Zapnul nahrávání: 

„Takže čau lidi, tady Thomas z kanálu TopTommy12, vítám vás u 

dalšího videovlogu. Dneska vám povím něco o tom, co jsem dělal 

tenhle tejden…“ 

Po dvaceti minutách mluvení Tomáš zatavil nahrávání. 

Super! Šlo to líp, než čekal – nikdo ho nevyrušil. Všichni ještě spali 

a dokonce se ani jednou nezakoktal! Později to na počítači sestříhá 

a pověsí na SVŮJ web, pro všech svých devět fanoušků (ale pro 

Tomáše to byly zástupy oddaných a věrných přátel). 

Samozřejmě že tak snadné o zase nebylo – jako vždycky na něco 

zapomněl. Měl si před natáčením zkontrolovat obraz a až teď, když 

se na video podíval, zjistil, že je obraz moc tmavý. Byla z toho změť 
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nedefinovatelných šedočerných stínů. Dvacet minut dřiny bylo 

k ničemu. 

Ale to nevadí, on to klidně natočí znova a příště už tuhle chybu 

neudělá. 

Tomáš vstal a začal hledat vhodné místo s dobrým osvětlením. 

Nakonec se zdálo být nejlepší pískoviště. Slunce bylo zrovna téměř 

přesně nad ním. 

Tomáš si sednul na chladný, sypký písek, přímo doprostřed 

betonového čtverce. Trochu to studilo, ale co by pro fanoušky 

neudělal. 

„Takže zdar lidi…“ A to bylo vše. Víc říct nestihl. Najednou se totiž 

zem pod ním pohnula. Tomáš se svalil na záda. „Aú!“ Ucítil, jak mu 

něco leží na nohou. Podíval se na ně. 

Písek ho začal pohlcovat. Jako tekuté písky v poušti…jenže tohle 

bylo třicet centimetrů hluboké pískoviště! 

„Pomoc!“ vykřikl. „Je tu někdo?! Prosíím, pom…“ 

Jako by pod ním někdo podtrhl dno, propadl se Tomáš Blažej až po 

hlavu do písečného moře. A dál byla jen tma. 

Petr 

Perlyčky 

Sexta A 

P. p. Tabášek (na nepozornou studentku): „Co teďka řešíme?“ 

Studentka: „Že se stmívá brzy?“ 

P. p.: „Kdy?“ 

studentka: „No večer.“ 

P. p. Tabášek (na studenta bez čítanky): „A co že jste ji ztratil!? 

Mám tady vyhlásit dobročinnou sbírku? Sbírejte víčka pro 

Matěje?“ 
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P. p. třídní (organizace štafety při příležitosti oslav 60. výročí 

školy): „A ten čtvrtý musí být holka.“ (odmlka) „Tomáši, ty 

půjdeš?“  

Tomáš: „Ale já nejsem holka.“ 

P. p. třídní: „Jo vlastně.“ 

P. p. Tabášek: „A poslední skupinou jsou…“ 

studentka: „Severní Slované?“ 

P. p. Tabášek: „A kam by se posunuli? Vždyť je tam moře. Že by 

naši předkové byli Eskymáci? Třeba Nanuk Nanukovič Nanukov?“ 

P. p. Tabášek: „V co věřili lidé v Čechách před příchodem 

jezuitů?“ 

studentka: „Já věřím, že především v sebe.“ 

student: „Alegorie je něco ve smyslu zvážení kladů a záporů, ale 

spíše kritika.“ 

Kvinta A 

Učitelka v hodině matematiky píše na tabuli. Najednou se otočí na 

třídu a zeptá se: „Chápe to někdo? Nikdo? No, tak aspoň jste 

upřímní." 

P. p. Tabášek: „Slečno ********, je možné, že jsem vás o víkendu 

viděl v Bělském lese? Vy jste si mě asi nevšimla, prosvištěl jsem 

kolem vás na kole.” 

Studentka: ”Všimla.” 

P. p. Tabášek: “Vy jste mě poznala?” 

Studentka: “Jo, podle nosu.” 

P. p. Dudová probírající buněčné dělení se chystá začít vysvětlovat 

meiózu: 

“A teď přijde peklo na Zemi.” 

*Žák vracející se z toalety otevře dveře a vstoupí dovnitř* 

P. p. Kudrnová vysvětluje příklad, poté bere do ruky kalkulačku, 

aby ho spočítala. Vzápětí ji pokládá zpátky na stůl. 
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P. p. Kudrnová: “To bych toho spočítala hodně… jsem to počítala 

na ovladači.” 

Studentka překládá: 

„When someone breaks the law… Když někdo zničí lavičku…“ 

Z proslovu žáka prezentujícího u tabule: 

„Budu vám přednášet o slovanštích bozích… chápali cyklické 

chápání času… to byl jeden kmen z polabštích slovanů.“ 

V hodině biologie, p. p. Dudová se ptá na vědy související 

s botanikou. 

Student: „Chtěl jsem se zeptat, jestli s tím souvisí třeba i politika.“ 

P. p. Dudová: „Politika? Myslíte jako Stranu zelených?“ 

P. p. Dudová: „Co je to trofie?“ 

Student: „Rozmnožování!“ 

P. p. Dudová: „Já vím, že myslíte jen na to jedno, ale všechno není 

jen o rozmnožování!“ 

P. p. Kahánková: „Zamyslese te.“ 

V hodině dějepisu 

Student prezentující u tabule: „David sdílel lože s Bat-Šebou, která 

už byla oženěna.“ 

P.p. Kahánková pokládá otázku, několik studentů zvedá ruce, aby 

odpovědělo. 

P. p. Kahánková: „Dan to ví, tak to ví i všichni ostatní.“ 

P. p. Kahánková: „Odmocnina ze dvou patří do kterých čísel?“ 

Student: „1,4.“ 
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ZATVÍRÁK aneb roztančené myšlenky 
Do mých rukou byl svěřen velmi důležitý a zároveň příjemný úkol. 

Jakožto jedna z šéfredaktorek jsem si vzala na starost udělat 

pomyslnou tečku za prvními dvěma měsíci nového školního roku a 

uzavřít pár slovy naše zářijovo-říjnové vydání. Na první pohled 

celkem primitivní, bezproblémová záležitost, není-liž pravda? Stačí 

se jen zamyslet, uvědomit si, co vám chci sdělit a následně to hodit 

na papír. 

K čemuž by jistě dávno došlo nebýt „krok, stůj, zpět, ča-ča“ rytmi-

cky se ozý-čača-vají-cího v mé ča-ča hlavě. Zatímco utančené nohy 

již poklidně plandají přes okraj židle a prsty na mých rukou 

profesionálně datlují do klávesnice, myšlenkami jsem stále na 

parketu.  

Standard v mžiku střídá latinu. Oděna v královskou modř ploužím a 

kroužím, nechávám se vést svým partnerem a takřka nadpozemskou 
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melodií. Klíží se mi víčka, říši snů jsem téměř nadosah, dělí mne od 

ní jeden jediný přeměnný krok, když tu náhle…Anglický waltz se 

jako mávnutím kouzelné hůlky mění na jive. 

To by probudilo i mrtvého. Začínám se rozpomínat. Och, ale co že 

jsem měla v plánu? Nesouviselo to se psaní-šláp, šláp, ťuk a ťuk, ťuk 

a ťuk…kdo dbá na správně provedený základní krok, má vyhráno, 

sestava nesestava. Co si o mně pomyslí čtenáři? „To se přece nedá,“ 

prohlásil můj otec. No s takovým přístupem se foxtrot nikdy nenaučí. 

Ten Zatvírák snad neuzavřu. Uzavřené latinsko- americké držení, 

hey mambo, mambo italiano . 

Okamžitě si přestaň prozpěvovat. Jsi ztracený případ, Kláro. Zkrátka 

poděkuj všem, kteří se jakkoli podíleli na vydání tohoto Oktaviánu 

a jdi - Si zatančit blues, ten přece zvládají všichni. Úkrok ťuk, úkrok 

ťuk… „Nevytáčej mě,“ nadávám svému odrazu v zrcadle. Ať dělám, 

co dělám, jak se tak točím ve víru zrychlovací polky, jsem 

dezorientovaná a ztrácím pojem o čase, z mých přátel jsou jen 

šmouhy a z myšlenek mešuge, ale v podstatě se dokonale bavím.  

Dost, tohle nikam nevede. Přeji vám, ať s lehkostí protančíte 

školním rokem 2017/2018. 

Claris 
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