1

Obsah
Úvod .................................................................................................3
Aktuality ze školy.............................................................................3
O Lustigovi s Lustigem ........................................................................... 3

Kultura ..............................................................................................4
Co nového ve světě? ............................................................................. 4
Recenze: To - Kapitola 2 ........................................................................ 6

Názor ................................................................................................8
HRA O TRŮNY V KÁNONU!!!… Ale proč? .............................................. 8

Z různých barelů .............................................................................12
Bezdůvodné zamyšlení o tragédii našich profesorů ........................... 12
Už je ze mě primánka .......................................................................... 14
Světlušky na návštěvě mezi histology a embryology aneb Lékařská
fakulta Ostravské univerzity z pohledu humanitně zaměřeného člověka
............................................................................................................. 15

Duel ................................................................................................22
Perlyčky ..........................................................................................25
Redakce ..........................................................................................26

2

Úvod
„Haló, lidi, včera byla uzávěrka, kde jsou články? Jak to, že na mailu stále
není duel?“ No, takhle nějak to vypadá, když se dává dohromady (nejen)
první číslo Oktaviánu. I přes všechny nesnáze se ovšem celý náš tým
včetně toho nejvíce líného člověka (neboli mě) zvetil, a proto teď v rukou
držíte nové číslo školního časopisu.
Nabídka článků je dost pestrá – aktuality ze školy i světa, perlyčky, spousta
názorů (jako vždy, a stejně jako vždy také stojí za to) i originální články
alias články z různých barelů. A korunku tomu nasazuje speciální duel –
Tabášek vs. Tabášek! A to si prostě nemůžete nechat ujít.

JŠ

Aktuality ze školy
O Lustigovi s Lustigem
Dne 4. 10. se uskutečnila beseda pro obě oktávy a obě septimy o jednom
z našich mezinárodně nejuznávanějších spisovatelů a muži, který si prošel
peklem Terezína i Osvětimi a přežil, Arnoštu Lustigovi (1926 - 2011). A
přednášejícím byl ten největší expert v oboru – jeho vlastní syn Josef,
autor dokumentu Můj fotr a jeho nejoblíbenější koncetráky.
Nejprve bohužel musím zmínit nešťastný začátek. Vlak pana Lustiga se
opozdil, a tak jsme na něj 20 minut čekali v PHP. A druhý problém; ona je
to sice největší třída na škole, ale který génius si myslel, že pojme skoro
stovku studentů?! Museli jsme okrást okolní třídy o židle, a pokud jste
seděli až vzadu, pana Lustiga jste nejspíš ani neviděli, natož abyste ho
slyšeli.
Když se ale pan Lustig konečně ukázal, omluvil se, že jsme čekali, zeptal se
nás, jestli jsme mezitím byli na obědě, a když slyšel, že ne, vytáhl z tašky
čtyři housky, ať se o ně podělíme.
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Myslím, že většina z nás si v té chvíli řekla: „Dobře?“
A pak začal vyprávět. Hlavně o svém otci, o jeho dětství a dospívání, o tom,
proč psal, co psal, co ho ovlivnilo, o jeho nejslavnějších dílech, i o tom,
jaké to bylo přijít do Ameriky jako nevzdělanec, který skoro neumí
anglicky. Ano, hodně často odbočoval od tématu, ale moc to nevadilo.
Jedna historka skončila, nahradila ji druhá, pak přišlo zamyšlení nad
Lustigovým dílem, krátký rozbor existenciální literatury, rada, ať si všichni
přečteme Poetiku (plánuju to už dlouho) a pak další historka.
Na této přednášce se mi líbilo, že nám nepředstavila mýtického génia ani
nebohou oběť války, ale prostě člověka, jako jste vy nebo já. Bylo dobré,
že nám to nevyprávěl literární historik, ale člen rodiny.
Abych to shrnul: byl to úžasný
zážitek a to, že nikdo
nevyrušoval a nedělal blbosti,
nejspíš ukazuje, že nejen pro
mne. Jen škoda, že nezbyl čas,
aby nám pan Lustig pustil
kousek
z toho
svého
dokumentu. No, tak snad
příště.

PŠ

Kultura
Co nového ve světě?
Další várka novinek ze světa, které by vás mohly zajímat a obohatit.
V prvním čísle letošního Oktaviánu máme na programu Raid na Areál 51,
šílenou ekoaktivistku a taky smutnou událost, a to smrt Karla Gotta. „F“!
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1. Raid/Nájezd na Areál 51 – Dva milióny přihlášených lidí,
kteří slibovali, že vtrhnou do areálu a ukradnou si pro sebe nějaké
ty mimozemšťany z mnoha
různých důvodů (některé je
dokonce
nevhodné
zveřejňovat) … No, a jak to
nakonec
dopadlo?
Zajímavě. Ukázalo se kolem
70 lidí a stát zatkl pouze 2
jedince. Celkem zklamání,
dalo by se tedy říct. Jedna
dobrá věc z toho ale vzešla:
Spousta memes <3.

2. Gréta a ochrana životního prostředí – Ačkoliv opravdu
podporuji
akce
za
ochranu
životního
prostředí, tak chování a
vystupování mladé Gréty
Thunberg se mi opravdu
nezamlouvá. Díky tomu,
co dělá, se zlepšilo dost
věcí, avšak stále více lidí se pouze kvůli jejímu vystupování nesnaží
nic s životním prostředím dělat. Navíc, i kdyby Evropa a Amerika
začala něco dělat s životním prostředím, tak stále nejvíce záleží na
Asii, která na jakékoliv ekoaktivity neskutečně se… kašle.

3. Smrt Karla Gotta – O této zprávě jste již určitě slyšeli. Psalo
se o tom všude. Bohužel nás v požehnaném věku 80 let opustil
Karel Gott. Tímto bychom za celou redakci Oktaviánu chtěli
vyjádřit čest jeho památce.

MP
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Recenze: To - Kapitola 2
První kapitola Kingova hororového románu To vtrhla do kin jako tsunami
a nedlouho poté se z ní stal nejvýdělečnější hororový film v historii. Nyní
je To zpět – je však pokračování stejně dobré jako první díl?
Po dvaceti sedmi letech od porážky klauna Pennywise se tým Smolařů
opět vrací na scénu, aby definitivně zničil tajemné zlo. Z dětí se dávno stali
dospělí, hlavní postavy tedy logicky musely být přeobsazeny – a tímto
bych možná začala.
Výběr obsazení byl jedním z největších plusů celého filmu, a to nejen po
stránce profesní (všechny výkony byly senzační), ale také vizuální. Každý
herec naprosto věrně připomínal svou dětskou verzi z předchozího dílu,
takže si divák mohl naplno užít všechny své oblíbené postavy, přestože
byly zahrány někým jiným. Ani jejich povaha se vůbec nezměnila, příliš
úzkostlivý Eddie či tak trochu úchyl Richie se tedy vrací v plné parádě.
To ovšem neznamená, že by postavy neprošly určitým vývojem
charakteru – tváří v tvář démonickému klaunovi musejí čelit nejen své
temné minulosti, na kterou by si přáli zapomenout, ale také tomu, kým
vlastně jsou a kým se za dobu, kdy si každý žili svým životem, stali. Největší
změnou prošli dle mého názoru Bill s Benem (ať už pozitivní, či negativní),
vlastní „očista“ a osud však čeká na každého z nich a nedá se tomu
vyhnout.
Pennywise oproti tomu zůstává stále stejný, snad jen herecký výkon Billa
Skasgårda je ještě lepší než minule. To je však možná také hlavním
kamenem úrazu – pro druhou kapitolu už nezůstalo nic, čím by nás hlavní
záporák mohl překvapit. To se tvůrci snažili vynahradit spoustou efektů a
„děsivých“ proměn Pennywise, jejich přehnaná snaha ovšem měla přesně
opačný efekt. Některé z klaunových podob nepůsobily vůbec hororově,
ale naprosto komicky a směšně, což podstatně kazí celý dojem.
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Stejně tak pokulhává i příběh. Začátek je velmi slibný, tajemný a děsivý,
pak to však jde od desíti k pěti. Na to, že tento snímek trvá necelé tři
hodiny, se kromě pár lekaček neodehraje téměř nic a děj se neposune
nijak výrazně dopředu. Zato se však neustále skrze vzpomínky
jednotlivých protagonistů vracíme do doby prvního dílu. Z druhé kapitoly
se tedy bohužel stává spíše epilog či dodatek ke kapitole první. Občasné
střípky minulosti sice samozřejmě nejsou nic špatného, tady se na nich
však tvůrci pokusili vystavět celý druhý film a nějaká dějová linka
přítomnosti se tak úplně vytrácí.
Abych to tedy nějak shrnula, pojem „horor“ moc přesný není a tvůrci
slibované scény, ze kterých neusnete, bohužel absolutně chybí. Děj a
vizuální efekty těžce pokulhávají, konec byl pro mě celkem fatální
zklamání, ale i přes to všechno je to přece jen fajn snímek, na který, pokud
jste byli z první kapitoly nadšení stějně jako já, rozhodně stojí za to
kouknout. I kdyby jen proto, abyste se zase přenesli do světa Smolařů,
zjistili, jak to celé dopadne, a užili si tu
chemii mezi postavami a humor, který
dost pozvedává kvalitu celého filmu.
Pennywise, pokud zrovna není
proměněn v nějakou karikaturu sebe
samého, je naprosto excelentní,
stejně tak ostatní herci, a přece jen
malým plusovým bodem je také pár
překvapení, která vás trochu vyvedou
z míry. Už kvůli těmto maličkostem si
tedy myslím, že přestože laťku
prvního dílu film nepřekonal,
rozhodně mu nedělá ostudu. Tak
tedy, vzhůru do kina!

JŠ
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Názor
HRA O TRŮNY V KÁNONU!!!… Ale proč?
Tahle novinka vám nejspíše unikla. Přeci jen, kdo by se hned na začátku
školy díval do maturitního seznamu četby. Kdyby nám to nezmínila jen tak
mimochodem naše profesorka, taky o tom nevím!
Již velmi dlouho se studenti ptali češtinářů, jestli by se do povinné četby
nemohl dostat Pán prstenů. Tak dlouho, že jsem si téměř jistý, že p. p.
Tabášek už má odpověď nacvičenou. „Je to opravdu tak významné dílo.
Budou ho číst i ti, co se nezajímají o fantasy?“
Tento rok se však naši profesoři rozhodli vyjít nám vstříc a jeden klenot
fantasy nám do osnov darovali.
Jenže psát seminárku nebo rovnou mluvit u maturity o starších
provařených dílech je snadné, víme, co chtějí slyšet: Velký Gatsby je kritika
amerického snu a své doby, Eco je PAN postmoderna, Zabiják varuje před
démonem alkoholismu. Ale u novějších děl musíte použít vlastní
myšlenky, mnohem víc nad tou knihou přemýšlet.
Já samozřejmě nevidím našim učitelům do hlavy a důvody, které měli pro
zařazení Martina do kánonu, mohou být zcela odlišné od těch, které
napadly mě.
Dobro vždy nezvítězí…
Hra je první knihou seznamu, kde se potřebujete orientovat ve fantasy,
abyste její důležitost plně pochopili. Martin v ní převrací žánr naruby a
provádí jeho naprostou dekonstrukci.
Pro začátek se podívejme na konec. Ned Stark, de facto hlavní postava
knihy (většina je vyprávěna z jeho pohledu a má na události děje asi
největší vliv), je díky podlému podvodu královny uvrhnut do vězení, kde
čeká na smrt za domnělou velezradu. No jasně, říká si každý znalec
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Tolkiena, Ericksona nebo Lewise každou chvíli jim uteče nebo ho někdo
zachrání nebo… Ale ono nic. Ned je na posledních stránkách knihy
odveden na nádvoří a popraven před zraky lidu, včetně svých dcer Arii a
Sansy.
Tímhle okamžikem Martin zavrhnul asi to největší pravidlo fantasy: že
dobrý, čestný, poctivý a spravedlivý hrdina (a Ned Stark tím vším byl)
nakonec zvítězí, bude za svou snahu odměněn.
Jenže tak to v Západozemí nefunguje. Čest není nezničitelný štít a
odvážnému štěstí teda moc nepřeje. Ty silnější a chrabřejší často porážejí
ti podlejší a vychytralejší.
Tím, že zabil postavu, která se zdála být hlavním hrdinou celé ságy hned
v prvním díle, vydává Martin jasnou zprávu: myslíte si, že tenhle příběh
zvládnete předvídat. Zamyslete se znova.
…A vůbec, jaké dobro?
„Člověk je schopný udělat dobrou i zlou věc ten samý den. Lékař vám
zachrání život a pak doma týrá manželku,“ prohlásil Martin v jednom
rozhovoru. Postavy ve Hře nejsou černobíle rozdělené do klasických
škatulek fantasy: DOBRO a ZLO. Jeden příklad za všechny je Jaime
Lannister. Muž, který na začátku
knihy shodí malé dítě z věže,
protože ho nachytalo při sexu
s vlastní sestrou dvojčetem.
Zároveň jediný člověk, který se
kdy choval hezky ke svému
mladšímu bratru Tyrionovi, všemi
nenáviděnému pro svůj vzhled
(trpasličí vzrůst, velká hlava, ne
moc hezký obličej). A v pozdějších
knihách se z něj stává málem
tragický hrdina.
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Karma není zdarma
Mým oblíbeným motivem Hry je jakási poetická spravedlnost. Není to ten
druh, který zachrání nevinného, to nikdy, ale spíše ten, co přivodí pád
vinného. Může to trvat dlouho a pravděpodobně to s jejich zločinem
nebude vůbec souviset, ale nakonec to přijde. Často tak můžeme vidět, že
člověk doplatí na své činy, a to poměrně ironickým způsobem:
Ned Stark na začátku knihy zabije mladíka, který dezertoval z Noční hlídky,
prostě jen proto, že tak se to podle zákonů musí udělat a Ned jako správný
dobrák zákony ctí a dodržuje. A na jejím konci je podle zákonů (byť
zmanipulovaných) odsouzen a popraven stejným způsobem, jakým on
sám popravil toho chlapce: setnutím hlavy mečem.
Už jsem zmínil, jak Jaime vyhodí z věže dítě (Nedova syna), aby utajil svůj
incestní vztah. O dvě knihy později je přinucen sledovat, jak jeho vlastní
syn umírá.
Jedna postava (tady neprozradím jaká) zabije někoho tak, že mu podřeže
hrdlo. Zemře samozřejmě stejným způsobem, a dokonce mu to provede
ta samá čepel.
Postava, která koná dobro, může zemřít kdykoliv. Postava, která za to
bude odpovědná, ta zemře. Nevyhnutelně. Protože tenhle svět je krutý,
ale stejně i trochu spravedlivý.
Představuju si, že nad vchodem do Martinova domu stojí nápis: Kdo s čím
zachází, s tím taky schází.
Na druhou stranu
Přesto všechno mám s Hrou o trůny 2 problémy:
1) Pokud jste viděli seriál až do konce, víte, že jednání některých postav
se později ukáže v úplně novém světle. Tak jako nemáme v kánonu
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jen jeden svazek Dona Quijota nebo jen část Bible; zkrátka
potřebujeme i zbytek, abychom mohli dílo správně interpretovat.
2) Tak nějak se mi nepovedlo objevit, jaké je téma Hry o trůny. Jakou
velkou myšlenku ukazuje, že si zaslouží stát po boku Cizince,
Nesnesitelné lehkosti bytí či Božské komedie. Možná historické
paralely (Martin postavil svůj svět na základě války růží), možná něco
z toho, co jsem zmínil výše, ale prostě mi to nepřijde dost. Martin je
víc o ději než myšlence, a to se v maturitní knize moc necení (Čekání
na Godota je jen o té myšlence a jinak se tam nestane nic).
Závěrem
Osobně si nemyslím, že byla
Hra o trůny právě nejlepším
kandidátem
na
první
přírůstek
čistokrevné
fantastiky našemu kánonu
(přestože je tak masivně
populární),
především
vlivem své neuzavřenosti,
nejasného tématu, jisté
rozvleklosti (moc popisů i
postav) a také délky (přes
800 stran je velká výzva pro nebohého maturanta). Osobně bych se
přikláněl třeba k Americkým bohům nebo Duně – kratší, jasněji
definovatelné a řekl bych i jazykově komplexnější.
To ovšem neznamená, že Martin nebyl i tak dobrá volba. Pokud řekla p. p.
Gajdová o Jiráskovi „Nemůžeme mu, přes jeho chyby, upřít jeho
vypravěčské mistrovství,“ pak o Martinovi to platí dvojnásob.
V současném světě fantasy se mu dovedou vyrovnat snad jen Stephen
King a před časem zesnulý Terry Prattchet.
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To, jak umí Martin vykreslit živoucí postavy a ukázat
politické pletky zajímavým způsobem, plus všechny důvody
výše zmíněné, z něj dělají skvělého autora (jak praví Haruki
Murakami: „Kniha musí bavit. Když čtenáře nebaví, není
dobrá.“) a já jsem velice rád, že si získává respekt i mezi
„vyšší literaturou“.
A Georgi, dopiš už ty poslední dvě knihy, sakra!

PŠ

Z různých barelů
Bezdůvodné zamyšlení o tragédii našich
profesorů
Napřed malý úvod:
Je večer před uzávěrkou a já jsem už svoje domluvené dva články odeslal.
Přesto si, už trochu unavený, sedám ke stolu a píšu tyto řádky (kdo
potřebuje spánek, že?).
Právě jsem si po dlouhé době pustil Wonder boys; film podle knihy
Michaela Chabona Zázrační hoši. Pokud neznáte, doporučuji oboje – kniha
je výborná, plná narážek, literárních odkazů, absurdních tragikomických
situací i myšlenek, a film jí dělá čest. Je prostě jízda, která končí hořce
s trochou… Ani ne tak optimismu, jako spíš smíření.
Nechci vám prozradit děj (i když jediní, které možná nalákám k četbě nebo
zhlédnutí, jsou kolegové z redakce a osazenstvo humanitněji
orientovaných kabinetů – nedělám si iluze), takže jen co nejstručněji:
Grady Tripp, učitel tvůrčího psaní na univerzitě, má hodně problémů (své
studenty, ženu, co od něj právě odešla, nový román, který má už přes
2000 stran, ale konec je v nedohlednu, těhotenství své milenky – a
manželky děkana, svého šéfa) a všechny se na něj sesypou jeden den, kdy
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přijíždí do města na spisovatelský festival jeho editor, kamarád a sexuální
ekvivalent hurikánu Katrina, Terry Crabtree. Do toho se ještě zamotá
mrtvý pes, malý vzteklý mužík, policie a Trippův student James
s podivným chováním a nejistou sexuální identitou. A svět se začne
rozpadat.
Do tohohle příběhu nacpal autor, jak jsem psal výše, hodně myšlenek
(jakože fakt hodně a v některých jeho pozdějších knihách se to přehoupne
do kategorie až moc – ano, koukám se na tebe Telegraph avenue!), ale
jedna z nich podle mě vystupuje nad ostatní a film to ještě zdůrazňuje.
Přijde mi, že je to příběh o učitelství.
Říká se: „Kdo nic neumí, učí“. Grady má učit své žáky tvůrčímu psaní a
přitom, jak poukáže později jedna jeho studentka, se mu nedaří s jeho
knihou, protože ignoruje své vlastní rady. Neumí škrtat a utápí svůj talent
v nesmyslech, které napsal, když byl v rauši.
A pak přijde James a Grady se dozví, že právě dopsal knihu a že je dobrá.
Hodně dobrá. „Lepší než ta moje,“ přizná.
Víte, co se říká: „Dobrý mistr se pozná tím, že ho jeho žák překoná.“ Takže
zvolit si povolání učitele znamená v tom horším případě být karikaturou
sebe sama – ignorovanou nebo
nesnášenou svými příšernými
studenty a v tom lepším věčným
schodem pro ty ne až tak příšerné,
po kterém budou stoupat dál a
někdy i výš.
Vlastně, když budou stoupat výš,
znamená to, že jste dobrý ve své
práci.
(to, že mnozí pak nakonec zase
spadnou dolů, je věc druhá)
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Pointa? Učitelství není ani tak povolání jako poslání, nemůže ho dělat
každý a není to nic pro ctižádostivé. To už dřív slávu a bohatství získá
prodavačka ze sámošky na rohu.
Takže, když vám zase váš „oblíbený“ učitel uštědří pětku, povolá vás
k tabuli, i když ví, že nemáte ani potuchy, o čem to poslední čtvrt hodinu
mluvil, nebo se k vám bude prostě chovat nevrle jako baba u přepážky na
poště, usmějte se na něj. Jste přece kolegové a máte to oba dost těžký.
No, to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Ahoj.

PŠ

Už je ze mě primánka
V září jsem nastoupila na novou školu. Není to už základní škola, ale
střední. Stala se ze mě primánka. Je to pro mě první větší změna. Bydlím
v menším městě blízko Ostravy a do své původní školy jsem jezdila
autobusem bez přestupování jen 10 minut. Teď jezdím 50 minut a navíc
dvěma autobusy. Začalo mi dobrodružství. Abych se tolik nebála,
vyzkoušela jsem novou cestu do nové školy o prázdninách. Pro jistotu
jsem jela s tatínkem. Když jsme přišli před školu, tak ze dveří na nás
vykoukly dvě školnice. Byla jsem překvapená, že se na nás vůbec
nemračily, ale naopak se usmívaly. To mě překvapilo. V mé staré škole
byla školnice, které jsem se docela bála, protože se jen mračila a křičela.
Přesuneme se do prvního dne pro primány. Každý byl vyděšen, ale
zároveň jsme poznali nové kamarády a učitele. A asi všichni primáni se
těšili na školní jídelnu.
Druhý den jsme měli adaptační kurz. Dělali jsme hodně aktivit, které náš
kolektiv sblížily. Například jsme se řadili podle jmen, podle data narození
a podle výšky. Nakonec jsme si udělali síť z provázku a pinkali jsme si mezi
sebou nafukovacím balonkem. Překonali jsme rekord z 21 přehozů na 22!
Je to sice o jeden přehoz víc, ale i tak jsme byli na sebe pyšní.

14

První dojmy z nové školy bych mohla popsat jako 5 lidských smyslů:
Zrak – první, co jsem v nové škole uviděla, byl milý školník.
Čich – škola mi voněla jako nějaký druh květiny.
Chuť – to je jídelna, kde vaří skvěle.
Sluch – když jsem přišla poprvé do školy, měla jsem pocit, že slyším
známou melodii.
Hmat – měla jsem studené a zpocené ruce, jak jsem byla nervózní.
Prostě jsem si připadala jako ten nafukovací balónek, který se odtrhl od
původní třídy a připojil se k novým balónkům.
Doufám, že spolu doletíme co nejdál.

JF

Světlušky na návštěvě mezi histology a
embryology aneb Lékařská fakulta Ostravské
univerzity z pohledu humanitně zaměřeného
člověka
Abych byla upřímná, v životě by mě nenapadlo, že se někdy
prostřednictvím Světlušky ocitnu na místě zvaném takto děsivě a
přírodovědně.
„Ústav
histologie
a embryologie,“ jak již tento název logicky
napovídá, v sobě nese pojmy, jakými jsou
„embryo“ a „histos“, což mě přirozeně děsí
již jen z tohoto důvodu. Tato instituce ve
mně tím pádem vyvolává akorát tak
nepěkné vzpomínky na učivo, jež se
většina z nás musela dlouho do noci učit
zpaměti. Asi je více než jasné, že bych se
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takovým místům nejraději vyhnula stejně jako čert kříži, a sice opravdu
velikánským obloukem. Bohužel, lidský osud je velmi nevyzpytatelný a
život si s námi někdy zkrátka dělá, co se mu zlíbí, a tak i naše návštěva
tohoto místa se dá možná brát jako takový lehký výsměch osudu. Vesmír
ví, že přírodní vědy nejsou mou parketou, a tak mě z recese pošle na
lékařskou fakultu, abych měla o čem psát, případně abych měla na co
vzpomínat. Jak prosté, milý Watsone!
Nemohlo to mít ale nakonec nějaký jiný, pro mě zatím nedohledatelný
hlubší význam? Co když to byl naopak velmi důležitý mezník mého života?
Co když si v budoucnu uvědomím, že bych se nejraději zajímala o rostlinná
pletiva (nepatří zde náhodou mé oblíbené slovo – parenchym?) a celý svůj
život chci odteď zasvětit učení se na přijímačky na tento nádherný obor?
Budu se chtít jednoho dne do této krásné budovy znovu podívat? Co si
budeme povídat, asi už všichni moc dobře víme, že má odpověď zní
JEDNOZNAČNĚ NE. Tohle se nestane pravděpodobně ani v žádném
alternativním vesmíru, takže místo zkoumání a pitvání bůhví čeho, se
raději dopodrobna rozpovídám o své návštěvě tohoto podivuhodného
místa, protože představa studia již zmíněných oborů ve mně vyvolává
akorát tak stres a křeče v břiše. Proč bych se opět měla nervovat
v laboratořích? Nestačilo mi to náhodou celý minulý školní rok? Abych
byla upřímná, jen myšlenka na bílý plášť mi nedělá úplně dobře. Tohle
zkrátka není (A NEBUDE) nic pro mě. Mou návštěvou se totiž všechno
definitivně vyjasnilo. Když už ze mě ani Ústav histologie a embryologie
nevytvoří milovníka přírodních věd, tak už to se mnou v tomto ohledu
nemá vážně vůbec žádný smysl.
Pojďme se tedy raději zaměřit na to, čemu jsem tam byla (ne)dobrovolně
vystavena. Kolik biologů jsem vlastně na místě činu potkala? Kolik
rozpitvaných mrtvol jsem viděla? Nešlápla jsem náhodou na nějaký
biologický odpad? Nemám o tomto místě náhodou ty nejděsivější noční
můry? Čtěte dál a dozvíte se více! A že je tedy vážně na co vzpomínat!
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Na začátek je třeba všechno
uvést na pravou míru, takže
jako první musím stoprocentně
zmínit, za jakým účelem jsem
se spolu s dalšími dvěma
Světluškami
na
tomto
fascinujícím místě vůbec ocitla. V rámci naší třídy jsme se ve středu 11.
září zúčastnili sbírkového projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světlušky, takže když to řekneme velmi zkráceně, jednoduše jsme se
rozhodli brázdit ostravské ulice za účelem vybrat nějaké ty peníze na
podporu těžce zrakově postižených osob všech věkových skupin. Zážitek
to byl opravdu moc pěkný, jelikož když vynecháme všechny nepříjemné
Ostraváky mající nás za nějakou sektu, vyjde nám z toho, že lidstvo ještě
není ztraceno, jak se na první pohled může zdát, protože nějaké ty dobré
duše se tu vždycky nakonec najdou. Myslím si, že není na škodu
vyzdvihnout paní, která úmyslně brzy ráno chodila po centru Ostravy, aby
některé ze Světlušek potkala a mohla tak přispět alespoň nějakou tou
částkou, když zrakově postiženým nemůže nijak jinak pomoci. Světluška
patří mezi akce, které mám velmi ráda. Setkání s milými lidmi člověka
nabije pozitivní energií – a tu je vždycky moc fajn předávat dál. Byť jsme
ze začátku vypadaly značně zoufale, protože nám plno lidí přispět odmítlo,
dobří lidé si tři studentky oděné do obřích žlutých triček (přišly jsme do
kabinetu paní profesorky pozdě a zbyly na nás už jen trička velikosti L, což
na nás vypadalo lehce bizarně) nakonec našli sami - a akce to byla vážně
velmi podařená a příjemná. Postarší pán, jenž sám od sebe přispěl 200
korun, za které si vzal jen jeden gumový náramek (stojící mimochodem
pouhých třicet), byl tím nejlepším, co se nám v tento den událo, a tak
musím uznat, že na tuto akci budu vzpomínat ještě hodně dlouho
s velikánským úsměvem na tváři. Lidstvo na tom asi není ještě tak špatně,
byť se o tom všude tak hodně mluví. Musíme jen doufat, že mu to ještě
nějakou tu dobu vydrží…
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Jak jsme se ale od běžných lidí chodících po centru Ostravy dostali až
k vysokoškolským profesorům?
Jakmile jsme několikrát obešly námi vybrané působiště - a nachodily tak
úctyhodných 10 000 kroků - měla třetí ze Světlušek vskutku zajímavý
nápad.
„Co kdybychom zašly za mamkou do práce? Pracuje na Ostravské
univerzitě, ústav histologie a embryologie! Určitě nám spolu s kolegy
přispěje!“
Ignorujíc můj a kamarádčin zděšený výraz, mnou zmíněná slečna již
vytáčela na telefonu číslo své mamky, a nám dvěma nebohým duším tak
nezbývalo nic jiného, než se začít tichounce modlit. O konverzaci na téma
„přesná definice embrya“ raději ani nemluvím…
Po ani ne pěti minutách byly všechny formality vyřízeny, a my tak zcela
„energicky“ a „nadšeně“ nasedly na tramvaj, která nás měla na ono
pověstné místo zavést. Už jen to vědomí, že jsem poblíž vědeckých ústavů
spadajících pod lékařskou fakultu, mi nedělalo dobře, jelikož jsem si při
pohledu na blížící se mediky začínala připadat lehounce hloupě a
nepatřičně.
„Co by asi tak ti budoucí lékaři řekli na mou trojku z biologie?“ napadalo
mě za chůze, když jsem míjela všelijak pojmenované budovy.
„Tady bývají laborky,“ ukázala rázem jedna ze Světlušek a já si vzpomněla
na mé trauma z minulého roku, a sice každotýdenní stresy, že rozbiju
v přírodovědné laboratoři mikroskop či snad ono pověstné mikroskopické
sklíčko. Myslím si, že vrcholem všeho ale byly situace, ve kterých jsem
většinou v mikroskopu viděla něco úplně jiného než mí vrstevníci, což se
mi dokonce stalo v budoucnu osudným. Kreslit na čistě bílý papír něco
pochybného, když navíc neumíte kreslit a ani pořádně naštelovat
mikroskop, je vážně takový menší boj na život a na smrt. Respekt všem,
kteří získávali z protokolů samé jedničky, jelikož já jsem na tak vysokou
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úroveň, bohužel, ještě nedospěla. Mé dvojky a trojky, za které jsem
mimochodem neskutečně vděčná, byly sice pro mé spolužáky ztělesněním
hotového hříchu, ale já osobně si neměla na co stěžovat. Člověk, který
neumí nakreslit ani psa, se na naší škole při kreslení všelijakých pletiv totiž
může snadno zbláznit.
Zlou vzpomínku na laborky jsem ale při spatření dalších pochybných
budov raději zahnala někde do tmavého zákoutí své mysli a směle spolu
s kamarádkou pokračovala za naší „vůdkyní,“ která byla v těchto
končinách úplně jako doma.
Co si budeme povídat, už při vstupu na „místo činu“ jsem věděla, že je
něco v nepořádku. Po spatření nápisu „Ústav histologie a embryologie“
a následných dveří s cedulí „Kosti k zapůjčení“ jsem se začínala děsit,
z jakého zákoutí na mě vyskočí nějaká mrtvola či snad kdy mě zavřou
někam na pitevnu. Vyšly jsme schody, prošly děsivě bílou prázdnou
chodbou a rázem se ocitly v „kabinetu,“ který patřil spolužaččině mamce
a její kolegyni. Řekla bych, že všechen ostych z nás opadl ve chvíli, kdy
jsme na monitoru paní spatřily obrázky pohlavní soustavy v angličtině, což
v nás vyvolalo maximálně tak plno pochybností a nezodpovězených
otázek.
„To se to tady učí jenom v angličtině?“ tázala se zvědavě (a zároveň lehce
zděšeně) má kamarádka, jejíž výraz působil opravdu velmi šokovaně.
Pojmy v biologii jsou samy o sobě velmi složité a těžce zapamatovatelné,
takže ani jedna z nás jednoduše nechápala, jak se to někteří odvážlivci
mohou dobrovolně učit v jejich druhém jazyce. Když nám paní přispěla,
vzala si dvě píšťalky pro své děti (a my tak zjistily, že je to díkybohu taky
jenom člověk mající normální život), vysvětlila nám, že čeští studenti to
mají samozřejmě ve svém mateřském jazyce, zatímco cizinci se to všechno
musí naučit anglicky. Co si budeme povídat, už teď je silně lituju. Já totiž
nezvládám ani tu českou verzi…
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Abych ale nebyla jen hrubá a kritická, musím říct, že kabinet byl
překvapivě příjemným a klidným místem, takže by člověk ani nepoznal, na
jaké fakultě se vlastně nachází. Nikde jsme nezahlédly kapky krve, kusy
mozků či snad poházené kosti, což nás na chvilku alespoň lehounce
uklidnilo. Spolužaččina mamka a její kolegyně byly sympatické dámy,
dokonce nám nabídly i kávu, již jsme však (možná i pro jistotu) nakonec
odmítly. Spolužaččiny vtípky o pitevním mléku, které si nalije místo
smetany do kávy, nás totiž lehounce vyděsily a znechutily. Kdo má po
takových řečech vůbec chuť na kávu? Co kdyby se nám při pití tohoto
kofeinového nápoje vybavila v hlavě přesná definice mozkomíšního
moku? Šlo by si pak kafe vůbec v poklidu vypít?
Jak jsem tam tak seděla na gauči, pozorujíc anglickou prezentaci o
pohlavní soustavě, dospěla jsem k názoru, že všichni přírodovědně
zaměření lidé mají můj veliký obdiv, jelikož já bych raději vyskočila z okna,
než abych se na vysoké škole učila jejich milovaný předmět až tak
podrobně a komplikovaně. Co si budeme povídat, někdy mám pocit, že
nestačím ani na tu naši školní biologii, takže dříve než já bych se z té
vysokoškolské zabila, ona by spíše zabila mě. Ale o tom se už raději
nebavme. Každý jsme totiž zaměřený jinak, takže zatímco mou kamarádku
děsí studium dějepisu do větších hloubek a detailů, já mám to samé
v případě její biologie. Každý holt máme něco.
Vrchol celé návštěvy však byla finální konverzace, kdy se nás kolegyně
spolužaččiny mamky zeptala na to, jaká jsou naše budoucí vysněná
povolání. Věřte mi, říkat něco o „nepotřebných“ humanitních vědách mezi
skupinkou embryologů a histologů vám na psychice úplně moc nepřidá,
jelikož si rázem budete připadat jako úplný odpad a vyvrhel společnosti,
jak už tak na nás, humanitní jedince, někteří bohužel nahlížejí. Pokud se
zajímáš o společenské vědy, skončil jsi, neuplatníš se málem ani jako
„podřadná“ prodavačka u Hrušky. Taková je, bohužel, „pravda“ některých
primitivnějších lidí. Když padly v naší diskuzi o vysněných oborech pojmy,
jakými jsou zubařina, soudní patologie a jiné přírodní vědy, já měla
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opravdu pocit, že když zmíním svůj vysněný obor před těmito lidmi, akorát
tak klesnu na tu nejnižší pozici se slovy „a na takové my budeme muset
makat, protože se v životě neuplatní.“ Světe, div se, nakonec jsem to
přežila! Dokonce jsem si vysloužila pěkný pohled od spolužaččiny mamky
a její stejně milé kolegyně. Pokud si o humanitních vědách myslely něco
nehezkého, asi měly dost slušnosti na to, aby se k tomu nahlas nijak
nevyjadřovaly. Díkybohu za normální taktní lidi!
Nikdy bych nečekala, že něco takového doopravdy napíšu, ale návštěva
Ústavu histologie a embryologie vůbec nebyla tak strašidelná, jak se na
první pohled zdála. Abych to ale všechno jen nechválila, musím uznat, že
na některé věci vážně jen tak nezapomenu. Zmínky o pitevníkovi (odteď
mé nové oblíbené slovo, o kterém jsem doposud neměla tušení), pitevním
mléku, konverzace o chybě v učebnici tlustší než naše učebnice biologie
nazývaná jen „Zicháček“ či snad nějaké „vtípky“ na téma pletiva budou
totiž stále něčím, co můj humanitně zaměřený mozek nepochopí. Když
jsme totiž z fakulty odcházely, měly jsme možnost nějaké ty budoucí
lékaře spatřit na vlastní oči. Každý je zaměřený na něco jiného, takže já
samozřejmě podporuju a toleruju všechny, kteří jsou oborově zaměřeni
jinak než já. A to samé si přeji od nich. Já nechápu vtípky o pletivech,
zatímco oni by se nezasmáli tzv. „history memes,“ které sdílím do příběhu
na svém Instagramu poněkud často. Každý holt máme to „svoje.“ A tak to
v tom světě zkrátka chodí…
Věřte mi, není horší pocit, než mít strach vyjádřit se o vlastním vysněném
oboru před čtyřmi lidmi, kteří se chtějí uplatit, anebo už se dokonce
uplatnili na lékařské fakultě jakékoliv univerzity. Humanitně zaměřený
člověk si pak opravdu připadá jako nějaký odpad, protože ty „společenské
vědy absolutně k ničemu nejsou.“ Není to ale však jen otázka názoru? Kdo
vůbec ty priority určuje? Kdo vůbec ví, co je k ničemu a co není?
Poslední „poselství,“ jež bych ráda v tomto článku předala a které se váže
i k Světlušce samotné, je fakt, že ne každý humanitně zaměřený člověk,
který studuje například sociologii a „měl by mít rád lidi,“ by na tento
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nadační fond přispěl. To samé ale platí i u lékaře, který dennodenně
zachraňuje plno lidských životů. Dobrota srdce nezávisí na oboru, který
vystudujete. Přeci jen i nějaký hloupější pekař může být hodnější a do
kasičky na podporu zrakově postižených přihodí větší obnos peněz než
nějaký nafintěný zubař či právník, který bere dvojnásobnou sumu
pekařova platu. Dobré srdce nezávisí na inteligenci či snad na
vystudovaném oboru. Je to v lidech. A i ti, kterým nebylo do vínku dáno
tolik chytrosti, aby v budoucnu studovali všelijaké obory na vysokých
školách, někdy mohou být mnohem lepšími a dobrosrdečnějšími lidmi než
vystudovaní a tituly překypující jedinci.
Myslím si, že tato fakta je třeba si zapsat za uši, protože bez uvědomění si
této skutečnosti se v budoucnu zkrátka nikam neposuneme. Zapamatujte
si to. Během vašeho života bude totiž tato věta ještě HODNĚ potřebná…
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Duel
První číslo letošní školního roku je tady a s ním i očekávaný (nebo alespoň
já jsem se těšila) nový Duel. Tentokrát to bude p. p. Václav Tabášek proti
Ondřeji Tabáškovi, neboli senior versus junior. Pro ty z vás, ke kterým se
to ještě nedoneslo, již do tercie B chodí nejmladší syn našeho pana učitele
češtiny Tabáška.
Otázky jim byly, jak se říká, šité na míru, tudíž žádné z oblasti českého
jazyka zde dnes nenajdeme (nesmutněte, vynahradíme si to příště).
Budete vědět všechny odpovědi? Zkuste otázky položit i doma, schválně,
jaké odpovědi se vám dostanou, já jsem se při některých docela nasmála,
i nestačila divit. Otázky tedy byly následující:
1. Který stát leží neblíže Antarktidě (jih):
a) Austrálie
b) Jihoafrická republika
c) Argentina
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2. Čím jsou typické makarony?
3. Jak se jmenuje počítačová hra, ve které jsou hlavními postavami dva
italští instalatéři?
4. Jaké barvy má vlajka Irska?
a) zelená + bílá + červená
b) zelená + žlutá + červená
c) zelená + bílá + oranžová
5. Jaké je hlavní město USA?
6. Čím je typický narval?
a) Má 3 oči
b) Má roh (zub)
c) Nemá ocas
7. Kdy naposledy získal Baník titul?
p. p. Václav Tabášek

Ondřej Tabášek

1.

c) Argentina

✓ c) Argentina

✓

2.

"mají díru, jsou duté"

✓ "jsou hodně dlouhé"

X

3.

The Sims

X

✓

4.

c) zelená+bílá+oranžová

✓ c) zelená+bílá+oranžová

✓

5.

Washington D.C.

✓ Washington D.C.

✓

6.

c) nemá ocas

X

✓

7.

2004

✓ 2004

Mario

b) má roh

✓

První otázka může být velmi překvapivá, ovšem je vidět, že oba Tabáškovi
již někdy mapu světa viděli, tudíž odpověděli správně. Druhá otázka mi
přišla primitivní, ovšem zřejmě tomu tak není. Pan profesor, jakožto
zaběhlý kuchař, odpověděl bez zaváhání, zato Ondra se kuchyni asi spíše
vyhýbá, a tak po položení otázky byl překvapen a velmi nejistě odpověděl,
že jsou asi „hooodně dlouhé“, a doprovodil to příhodnou gestikulací
znázorňující přinejmenším metrové těstoviny. Přiznám se, že když jsem
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otázky vymýšlela a následně vybírala, nešlo to jen z mojí hlavy, ale také
jsem chtěla najít takovou otázku, na niž nebude pan učitel znát odpověď,
kdežto junior by mohl. A máme z toho otázku číslo 3. Má předpověď se
naplnila a pan Tabášek přiznal, že vůbec netuší a tipnul to jediné, co ho
zrovna napadlo, The Sims. Nutno říci, hru Mario zná, jen si to v té chvíli
nespojil a neuvědomil. Přemýšleli jste někdy nad vlajkou Irska, většina
mého okolí zjevně nikdy, obávám se, že někteří ani pořádně neví, kde leží,
přitom má tak netradiční barvu, jakou je právě oranžová. Nicméně ani zde
se neprojevil rozdíl mezi juniorem a seniorem, oba shodně věděli,
s drobným zaváháním, ale přeci. Prosím, až se vás někdy někdo zeptá na
hlavní město USA, neodpovídejte jen Washington, jak tomu bylo u obou
dotazovaných, ale rovnou dodejte D.C., jak doplnili i oni po mé doplňující
otázce „jaký?“ Narval, ví někdo, jak vypadá nebo co to vlastně je? Pan
profesor zjevně netušil, a tak si tipnul, že toto podivné stvoření nemá
ocas. Ovšem chyba lávky, má roh, respektive zub prorůstá ven z hlavy
(nyní se omlouvám za své laické vysvětlení). Pro ty z vás, co stále netuší,
oč se jedna, narval by se dal popsat jako delfín s rohem, často je
označován jako „mořský jednorožec“. A poslední otázka byla pro oba
přítomné pány jednoduchá, očividně se sportovci nezapřou.
Poslední otázka na závěr, již ale nesoutěžní: Kdo se stal vítězem a získal
titul nejchytřejší Tabášek duelu 2019? Stává se jím mládí, neboli Ondřej
Tabášek s těsnými 6 body proti jeho otci, jenž získal krásných 5 bodů.
Oběma zúčastněným velice děkuji, i všem, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě. PS: Kdyby si chtěli dát oba
pánové někdy odvetu, ozvěte se, a to
platí i pro vás ostatní čtenáře, pokud se
chcete zúčastnit jednoho z dalších
duelů, nebojte se ozvat, nabídka platí
pro všechny věkové kategorie, kantory
nevyjímaje.

AR
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Perlyčky
Sexta
Do třídy vletí vosa, kterou se student snaží okamžitě zneškodnit.
P. p. Piňosová: „To se ji snažíš zabít učebnicí němčiny?!“
Student: „Ta zabije všechny.“

Septima A
P. p. Dudová: „Kdo je typický hmyzožravý placentární savec, kterého
můžete mít i na zahradě?“
Student 1: „Bobr.“
Studentka: „Mravenečník.“
Student 2: „Moucha.“
Zsv, téma národ
P. p. Skálová: „K romské menšině se přihlásilo naposled cca 5000 lidí.“
Student: „Takže asi 2 rodiny.“

Septima B
V hodině němčiny (studenti mají tvořit věty o tom, co by si koupili do
domu za 50 000 korun a moc jim to nejde)
P. p. Vomlela: „No, tak mi vytvořte ještě nějakou větu. Aspoň jednu.
Třeba pozval bych si tam přítelkyni...“
Student: „Za padesát tisíc se tomu neříká přítelkyně...“
P. p. Vomlela (povzdechne si): „Já věděl, že jsme radši už měli přestat...
Ale řeknu vám, ty ceny byly kdysi lepší.“
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