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Úvod 
Vážení a milí čtenáři, 
 
Oktavián je zpět – a s ním i plno změn, které se od jeho posledního 
vydání udály. Ať už se jedná o změnu šéfredaktorky (kdo by kdy řekl, že 
psát úvod bude TAKOVÝ masakr?) či o různorodá témata článků, máte se 
určitě na co těšit.   
Stojí film Tenet opravdu za to? Mají podcasty nějaký hlubší význam? 
Vážně se nám v časopise vyskytlo znenadání (a opravdu ne mým přáním) 
zoologické okénko? Čtěte dál a dozvíte se více! Máme pro vás nejenom 
názor, ale také něco pěkného pro zasmání. 
 
Tak tedy příjemné čtení! 
  

Aktuality ze školy 
pozn. red. Abych byla upřímná, absolutně netuším, jaké máme na škole 

novinky vzhledem k tomu, že tam celé vyšší gymnázium není fyzicky 

přítomno. Nechcete mi dát někdo vědět?  

 

Kultura 

TENET – KRÁTKÁ RECENZE 

Dalším UŽÁSNÝM Nolanovým filmem na scéně je tentokrát TENET. Nolan 

sám o sobě by pro vás mohl být znamením, že se jedná o naprosto skvělý 

film, ale já se s vámi rád podělím i o menší hodnocení! Nolan si ve svém 

díle tentokrát opět hraje s myšlenkou času, a to především prolínáním 

budoucnosti a minulosti. Skrz oči protagonisty (John David Washington) 

pak sledujeme realitu z obou stran. Co se týče děje, tak vám více 

neprozradím, musíte to zažít na vlastní pěst (nebo vás navnadí trailer). 

Skvělé herecké obsazení, kde naprosto exceluje Robert Pattinson 
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(pozn.red. Možná důvod číslo 1, proč se 

na film podívat. Robert Pattinson je ikona 

sama o sobě. Stačí vygooglit jeho jméno 

s přídavkem šílený v angličtině) a 

Kenneth Branagh (ano, záporákem je 

Zlatoslav Lockhart!) a kamera s CGI jsou 

naprosto strhující a poskytují blaho pro 

oči! To vše navíc doplňuje úžasná hudba 

Ludwiga Göranssona (složil soundtrack i 

pro Black Panthera). Samotný příběh 

může být velmi složitý na pochopení a 

některým se film nemusí líbit, ale pokud 

máte rádi Interstellar nebo Inception, 

pak by vám tento film měl stát za 

zhlédnutí a věřte, že nebudete litovat! (:!ežůmop katžydk ebuTuoY 

.ícoutam meklec ej ot tkaf ,achaB 

MP 

Názor 

Komunikace klíčem ke štěstí 

Přestože se to v dnešním světě sociálních sítí může zdát místy až 

nepochopitelné a nemožné, boje o zasedací pořádek prvního září se v 

našem kolektivu staly prakticky již tradiční součástí první poprázdninové 

návštěvy školy. Staré (a hlavně moudré!) pravidlo říkající, že zasedací 

pořádek z prváku bude stabilní (a neměnný!) až do maturitního ročníku, 

jako by u nás neplatilo, a tak se každoročně minimálně od pěti hodin 

ráno konají před budovou školy zdárné výpravy za vysněným místem v 

lavici, které končí nejedním nepřátelským rozbrojem. Abych byla 

upřímná, vůbec bych se nedivila skutečnosti, kdyby někteří mí spolužáci 

kvůli posledním lavicím ve třídě provedli něco jako satanistický rituál, 

anebo dokonce hromadnou vraždu. 
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Mají takové manévry ale vůbec nějakou cenu, když stejně, místo 

nemísto, budeme společně procházet stejnými vzlety a pády?  Má to 

vůbec cenu řešit, když nám to lepší studijní výsledky nezajistí? Když nám 

to nezajistí štěstí? Židle vzadu nám neposkytne lepší přístup ke studiu. 

To by bylo až moc jednoduché. Získáme maximálně tak lepší úkryt – a ani 

toto pravidlo neplatí úplně vždycky.  

Na druhou stranu - abych zde jako studentka sedící  ve druhé lavici u 

okna na místa vzadu jen ošklivě nenarážela, musím dát sama sobě za 

pravdu, že bych si na takovou poslední lavici ani v nejmenším 

nestěžovala. Jak to tak ale vypadá, k jejímu získání bych musela před naší 

školou stanovat už poslední srpnový den – a taky se trošku psychicky 

zocelit, protože se svou povahou proti tvrdým nekompromisním 

náturám zkrátka nemám šanci. Ne každý holt máme tzv. tvrdé lokty, když 

na to přijde – a zrovna v mé třídě by se konflikt vyvolávat asi úplně 

nehodilo, pokud bych tedy nevěděla, že už spolužáky nikdy v životě 

neuvidím. Přesně z tohoto důvodu je ono zadní místo pro mě zcela 

fiktivní a zapovězená záležitost, takže na něj mohu jednoduše 

zapomenout. Minulý školní rok jsem do školy šla dokonce na šestou 

hodinu ranní – a se zcela nechápavým výrazem na tváři jsem skončila ve 

druhé lavici u dveří. Jak se to jen mohlo stát? Proč se mí spolužáci spolu 

jednoduše nedomluví, stejně jako to udělaly jiné třídy? Proč jsou všichni 

takoví? V té době se mi honilo hlavou plno otázek – a o to více byl pro 

mě šokující fakt, že někteří 

z mých „spolupachatelů“ 

byli hned první školní den 

na místě ve 4:25. Lehce 

bizarní a šílené, když si 

uvědomíme, že jde JEN o 

jedno místo v lavici, nemám 

pravdu? Nejde o celoživotní 

úspěch. Nejde o klíč ke 

štěstí a spokojenosti. V 



 

6 
 

sázce je jen jedna hloupá židle. (pozn.red. Při editaci jsem si uvědomila, 

že teď stejně sedíme všichni doma o samotě u počítačů. Z místa jim 

nezbylo absolutně nic. Mělo to pak ale vůbec smysl?) 

Během mého melancholického přemítání v lavici zoufale blízké katedře 

jsem dospěla k něčemu, o čemž bych se se čtenáři tohoto časopisu velmi 

ráda podělila. Mám za to, že bychom si všichni měli uvědomit jednu 

velmi podstatnou věc. V životě je klíčem ke štěstí především jakákoliv 

forma komunikace, která zaostává v naší třídě stejně jako moje znalosti 

přírodních věd. Komunikace je klíčem k úspěchu. A tak mě napadá - 

proč se mezi sebou dospělí lidé jednoduše nedohodnou? To je to tak 

těžké? Tímto článkem samozřejmě nechci jen zkritizovat lidi, se kterými 

budu ještě nějaký ten čas sedět ve škole. To určitě ne. Ráda bych ovšem 

přinesla jakési poselství pro další ročníky, protože pokud spolu tito lidé 

nebudou komunikovat, nebudou “jenom” bez školních triček (protože 

ani po marné snaze třídní profesorky jsme se na nich nedokázali 

domluvit), ale i bez pocitu spokojenosti a uvolnění, se kterým by do 

kolektivu za normálních okolností přicházeli. K čemu jinému máme 

ústa, než abychom spolu pořádně mluvili? Nejsou slova náhodou od 

toho, aby popsala potřebné skutečnosti? Proč mí spolužáci rozumí 

matematice, ale postrádají sociální inteligenci, když přijde na řešení práv 

a zasedacího pořádku? Jak jim znalost logaritmů pomůže v budoucnu 

zachránit partnerský vztah, když se nebudou umět ani pořádně omluvit 

či uznat vlastní chybu? Dobře, tady možná lehce přeháním, takže mě 

raději neberte moc vážně. Jedno si ovšem zapamatujte. Sociální 

inteligence je důležitá. Důležitější než veškeré vzdělání na světě. 

Abych své úvahy ovšem nevztahovala čistě na naše milé školní prostředí, 

zabloudím i do končin nám všem velmi známých. K rodině a k přátelům. 

Přestože se to může zdát někomu místy zcela absurdní a trapné, správně 

vedená debata má schopnost zachránit kdejaký vztah či krizi na 

spadnutí. Jak je to možné, ptáte se? Překvapivě jednoduše. Musíte mít 
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zkrátka mozek a onu sociální inteligenci, o níž mám pocit, že ji plno lidí v 

dnešním světě postrádá.  

Budu mluvit sama za sebe, když řeknu, že raději vyřeším věci přes zprávu 

anebo tváří v tvář, než abych s někým telefonovala (kamarádům hovor 

stejně většinou nezvednu, protože 

mě telefonická komunikace děsí 

stejně jako vlastní neúspěchy či 

geometrie) – ale neřekla bych, že 

zrovna v tomto bude nějaký větší 

problém. Nejde o to, přes jaký 

prostředek spolu komunikujeme. 

Jde o to si toho druhého klidně 

vyslechnout. Ostatně musím 

dodat, že má kamarádka si na mou 

neschopnost zvedat telefonáty již 

tak nějak zvykla a už zkrátka ví, jak 

na mě.  

Po krátkém rozhovoru o introvertním chování v rámci komunikace, který 

jsem vedla s mou těžce introvertní mamkou, jsem dospěla k názoru, že 

tento „toxický“ charakterový rys máme evidentně v rodině. Můj děda, 

mamčin tatínek, o svátcích nechává telefon pravidelně zavřený ve 

sklepě, aby nemusel 

odpovídat na všelijaké 

vánoční esemesky a 

hovory, zatímco mamka 

má vždycky neskutečné 

trauma z toho, když se 

musí telefonicky objednat 

ke svému lékaři. Říká, že 

nemá problém s lékaři 

jako takovými, nýbrž s 
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povinností jim před prohlídkou 

zatelefonovat. Kdyby kvůli 

objednávání se k lékaři nemusela 

vykonávat činnost pro ni velmi 

stresující, chodila by prý k nim 

pravidelně. Hovory přes telefon jsou 

místy opravdu velký problém, avšak 

je vskutku ironické, že i takoví lidé 

nakonec zvládnou (po krátkém 

stresu a úzkosti z mluvení) vyřešit 

mnohem více věcí než mí ukecaní a 

extrovertní spolužáci. Sami se můžete zamyslet nad tím, v čem vězí ten 

největší problém. Kdyby se spolu někteří lidé rozumně domluvili, 

nemuseli bychom pak řešit takové věci, jaké řešíme teď. Bohužel, mezi 

některými typy lidí to tak jednoduše nefunguje. Když má někdo svou 

vlastní hlavu, co s tím zbytek asi udělá? 

Samozřejmě že si zde nemohu hrát na nějakou morální figuru, která s 

každým všechno okamžitě vyřeší, a tak nemá žádné problémy, protože 

to není ani trochu pravda. O jistých tématech se zkrátka bavit nechci, 

pokud to není nezbytně nutné, takže ani já nepatřím mezi ty nejčistší lidi, 

co se této problematiky týče. Hodně lidí o různých věcech ani nemluví, 

protože se stydí, anebo se 

dokonce bojí. Je to smutné, 

když si uvědomíme, že 

žijeme ve 21. století, kde by 

témata jako mentální 

zdraví, hledání sebe sama 

anebo třeba politické 

názory již mohla být v klidu 

prezentována, ale jak se 

zdá, někteří o tom ještě 

nechtějí úplně slyšet. 
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Údajně nejsou připraveni. Neuvědomují si ale, že než k té jejich duševní 

přípravě dojde, může být pro toho druhého již tak trochu pozdě… 

Pokud vás stále ještě nenapadlo, co byste si z tohoto článku vlastně měli 

odnést, nyní vám to mile ráda přiblížím. Je mi jasné, že tímto mým 

slaboučkým výkřikem do prázdna se stejně absolutně nic nezmění, a tak 

budu příští rok dřepět na stejném (anebo dokonce ještě horším!) místě, 

protože mé (v té době již dospělé) vrstevníky by neprobralo ani to, kdyby 

jim meteorit narazil do hlavy. Veškerou komunikaci na toto téma jsem 

okamžitě vzdala, protože ta ztracená energie za to jednoduše nestojí. Na 

druhou stranu bych ale ráda řekla, že ne vždycky je všechno tak černé, 

jak se na první pohled zdá. Říct někomu, jak se kvůli němu cítíme, anebo 

dokonce co k němu cítíme, může mít na naši psychiku dokonce ještě 

lepší vliv, než si možná myslíme. Mluvit o našich problémech a obavách 

není slabost, ale odvaha. A my chceme být stateční, anebo ne? Není nic 

špatného na tom sednout si s danou osobou a promluvit si z očí do očí, i 

kdyby to nakonec žádné ovoce nepřineslo. Komunikace je klíčem ke 

štěstí – a dokonce i k úspěchu. Já sama se snažím vycházet ze své 

komfortní zóny a mluvit o věcech, o kterých by se mezi lidmi zkrátka 

mluvit mělo, byť to není vždycky úplně nejjednodušší. Abych byla 

upřímná, jsem v hodně věcech strašný tajnůstkář, který bude po většinu 

času všechny své pocity raději držet v sobě, než aby se někomu otevřel, 

takže i já se mám ještě hodně co učit. Zlí jazykové tvrdí, že se před lidmi 

někdy naopak více uzavírám, než abych se otevřela. Ono to ale také 

závisí na daných 

osobách, jelikož ne 

každému je třeba 

říkat všechno. Je 

jasné, že ne vždycky 

to s lidmi půjde jako 

po másle (co si 

budeme povídat, 

stále mě děsí „jít s 
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kůží na trh“ a telefonní hovory jsou pro mě čiré zlo), ale jednou ty ledy 

stejně musíme prolomit. Přes to nejede vlak. Samozřejmě, že je obrovský 

rozdíl v řešení partnerovy či partnerčiny nevěry, ve vyznávání lásky či 

přiznávání sexuální orientace, avšak ve všech těchto případech je třeba 

lidem pozorně naslouchat a ukázat jim, že jsou ve vaší přítomnosti v 

bezpečí a že jim z vaší strany nehrozí žádné agresivní chování. Buďme k 

lidem ohleduplní, protože pořádná a zdravá forma komunikace je mezi 

lidmi v dnešní době překvapivě rarita. Lidé si zaslouží pochopení a 

respekt. A i když půjde jen o „pouhé“ projevení názoru, anebo naopak o 

řešení vážných psychických problémů, je třeba před tím neutíkat. 

Komunikace není virus. Komunikace je lék.  

KR 

Rady a tipy 

Podcastuju, podcastuješ, podcastujeme 

Po érách Facebooku, Instagramu, YouTubu a TikToku 

se do popředí dostává další médium – podcasty. A 

přestože se ve sférách sociálních sítí a trendů 

prakticky nepohybuji a vím o nich úplné kulové, bez 

podcastů se můj život už neobejde. Co je na nich tak 

skvělého a proč byste jim měli dát šanci i vy? 

Pokud jste ten typ lidí, který při žehlení kouká na 

seriály, máte můj obdiv a taky vás absolutně 

nechápu. Jak můžete dávat pozor na obrazovku před 

sebou, když se musíte zároveň soustředit na žehlicí 

prkno? Pokud jste stejně jako já ten typ člověka, 

který se vždycky akorát vytočí, protože nestíhá sledovat obojí, mám pro 

vás řešení – podcasty. Sama je poslouchám, ať už dělám cokoli – žehlím, 

vařím, uklízím si v pokoji (nebo celý byt, když mě někdo donutí) anebo 

prostě zrovna někam jdu. 
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Stejně jako v případě hudby či audioknih je na podcastech skvělá jejich 

rozmanitost – ať už vás zajímá cokoli, vždycky najdete nějaký, který vám 

sedne. Dneska už seženete podcasty prakticky o všem, a to jak ty čistě 

„povídací“, tak i odborné. Osobně mám taky ráda rozhovory s různými 

osobnostmi (dokonce i Jan Kraus má svůj podcast!). Doporučuji 

zabrouzdat na stránce ceskepodcasty.cz, tam určitě něco najdete. 

Hlavní důvod, proč píšu tento článek, je ale jiný. Kromě zdroje 

zajímavých informací či vyplnění nevyužitého času umí podcasty ještě 

jednu skvělou věc – naučí vás cizí jazyk. 

V angličtině se tomuto způsobu výuky říká „comprehensible input“. Celá 

tato metoda je prakticky založena na tom, že se učíte podvědomě, 

neustále a přirozeně, aniž byste se museli biflovat jakoukoli gramatiku 

nebo si něco rvát zpaměti do hlavy. Pokud tedy patříte mezi „jazykově 

nenadané“ lidi, pravděpodobně není problém ve vás a vaší nenadanosti, 

ale ve způsobu, jakým jste se až doteď snažili cizí jazyk naučit (celkově 

mám dost výhrad k našemu školskému systému a výuce cizích jazyků 

obecně, ale o tom třeba někdy jindy). 

Pamatujte si ještě na to, jak jste se učili česky? Rozhodně vám nikdo pod 

nos nestrkal učebnici, nezkoušel vás ze slovíček ani vám nevysvětloval 

rozdíl mezi přítomným a 

budoucím časem. Dítě se 

učí jednoduchým 

způsobem – poslouchá, 

poslouchá, opakuje, dělá 

chyby, a bum, během pár 

let je z něj fluent speaker. 

Když si vzápětí uvědomíte, 

že anglicky se většina z 

nás učí už víc než deset let 

a ani zdaleka jsme se ještě 

nepřiblížili k úrovni 
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rodilého mluvčího, je celkem jasné, že někde se stala velká chyba. A 

kupodivu ne v nás.  

Pomocí podcastů se člověk učí stejným způsobem, jako se učil svůj 

mateřský jazyk. Zůstávat každý den v kontaktu s cizí řečí a poslouchat 

rodilé mluvčí dokáže zázraky. Jasně, na tu písemku z němčiny se stejně 

budete muset naučit a otevřít učebnici španělštiny vás to asi taky donutí, 

pokud chcete projít do dalšího ročníku. Najít si ale cizojazyčnou 

nahrávku na téma, které vás samotné zajímá, a každý den třeba jen 

deset minut poslouchat, vám z dlouhodobého hlediska ulehčí spoustu 

práce. Dokonce, i když podcast nevnímáte, podvědomě vstřebáváte 

informace, aniž byste to tušili. Postupně všechno bude zapadat na své 

místo, neznámá slovíčka v kontextu těch známých začnou dávat smysl, 

gramatika se sama vysvětlí a vy si uvědomíte, že každým dnem rozumíte 

čím dál tím líp. 

Můžete si myslet, že jste se prostě narodili bez talentu na cizí jazyky, ale 

se správným přístupem se jazyk dokáže naučit i cvičená opice. Sama to 

vidím na své němčině. (Tedy, nechtějte mě v žádném případě slyšet 

mluvit. Když ale začnete mluvit německy vy na mě, budu se nejpíš 

celkem slušně chytat.) Dejte tomu šanci – nic vás to nestojí, naopak vám 

to může hodně dát. A pokud nemáte čas, nevadí – podcast vám může 

hrát jako zvukové pozadí prakticky při všem, co děláte. 

Nakonec sdílím pár svých tipů na podcasty ve všech třech mně známých 

jazycích: 

• Linka – český podcast blogerky Terezy Salte a známého youtubera 

Karla „Kovyho“ Kováře. Nejen že se skvěle poslouchá, ale také obsahově 

rozhodně stojí za to. 

• U Kulatého stolu – rozhovory vedené Martinem Klesnilem a Patrikem 

Fialou, ke kterým se vždy přidá známý host. Podcasty jsou velmi dlouhé, 

ale tak svěle připravené, že utečou jako voda. 
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• Luke’s English Podcast – překrásná britská angličtina ve své 

nejznámější podobě. Pokud potřebujete procvičit právě ji, tento podcast 

je pro vás jako stvořený. 

• Easy German – původně projekt zaměřující se na YouTube výuková 

videa, dnes už i rozšířený podcast. Ze všech německých podcastů se mi 

osvědčil nejvíc – mluví se v něm (v rámci možností) pomalu a 

srozumitelně a občas se ho účastní opravdu zajímaví hosté. 

+ malý tip: dneska už podcasty nahrává skoro každý, takže pokud máte 

nějakého svého oblíbeného influencera, zkuste si vygooglit jeho jméno 

se slovem „podcast“ v závěsu – možná budete příjemně překvapeni. 

JŠ 

Vítání primánků a vykopávání Oktavánků 

V těchto nejistých časech se všichni uchylujeme k jistotě, k něčemu, co 

se nehýbe a trvá. Ať už je to nenávist k Pavlíně v show Masterchef, nebo 

rodina nebo cokoliv. Koloběhy fungují docela dobře: po jaru 

přijde…teplejší jaro, ale po něm přijde podzim… který bude někdy 

teplejší než teplejší jaro, dobře, tohle nefunguje, ale po „podzimu“ přijde 

zima! NO DOBŘE, PŘIJDE JARO 2! Česká roční období jsou od teď jaro, 

teplejší jaro, teplejší než teplejší jaro a jaro 2. 

O čem jsem to mluvil, než mi klimatické změny pokazily příklad? Jo, 

jistoty a koloběhy. No, období nám teda úplně nefungují, život a smrt se 

úplně nehodí, ale máme tu jiný, mnohem příjemnější koloběh. Musíme 

na naší škole přivítat naše malé primánky (další příklad pokažený 

realitou: ta děcka jsou vyšší než celá redakce) a naopak ukázat 

oktavánům, kde jsou dveře a jak je použít. 

Dovolte mi tedy, jménem ročníku osmého, s autoritou jednoho ze tří 

nejstarších oktavánů (a tím pádem jednoho z nejstarších studentů na 
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škole, páni), abych vám předal pár cenných rad, jejichž hlubokou 

moudrost pochopíte až v průběhu let: 

1. Rada: Všichni si myslí, že jejich předmět je ten nejlepší (a to platí 

pro žáky i učitele). Nesnažte se je přesvědčit o opaku. Usmívejte 

se a kývejte. 

2. Rada: Pokud umíte zacházet s projektorem, někteří učitelé vás 

nemůžou nechat propadnout. Pak by jim ho totiž neměl kdo 

zapínat. Najděte je a využijte toho. 

3. Rada: Budete nahlas před učebnou, kde se učí a profesor vás 

seřve. Budete moc nahlas na chodbě, otrávíte spolužáky, ale 

buďte nahlas před ředitelnou a pan ředitel SE NA VÁS PODÍVÁ! 

4. Rada: Paní sekretářka ví, jak zacházet s kopírkou. Všichni ostatní 

si to jen myslí. 

5. Rada: NEŘÍKEJ PARDON! 

6. Rada: Ten nahoře je jmenovec a ten dole je jmenovatel. 

7.  Rada: Když říká, že nepíšeme, možná má pravdu, ale jak řekne, 

že nezkouší, tak kecá. 

8.  Rada: Neptej se starších ročníků. Oni taky neví. 

9. Rada: Do jídelny není vždy nutné sprintovat, ale je to jistější. 

Nechcete čekat ve frontě, která, kdyby mohla, tak pokračuje až 

na parkoviště. 

10. Rada: Když něco potřebuješ v kabinetě, třikrát zaklepej, vejdi 

hluboko dovnitř a až pak se rozhlédni, jestli a) je tam profesor, 

kterého sháníš a b) je to správný kabinet. Ať nejsem sám, kdo se 

ptal po matikářce v kabinetě biologie, který byl navíc v té chvíli 

prázdný   

 

A pro své kolegy v maturitním ročníku mám také nějaké tipy, takzvané 

desatero přežití: 
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 Kdo máte němčinu, je jedno jaká skupina, rovnou se chystejte na 

reparát, k maturitě nedojdete. 

 Vzpomínejte, co jste kdy svým učitelům provedli a řekli, u 

zkoušek to bude použito proti vám. 

 Učte se maturitní otázky, včera bylo pozdě. 

 Kafe je kámoš, ne tekutina. Spánek je pro slabé, ale to jsme my 

všichni. 

 Ještě furt nevíte, z čeho chcete maturovat? Běžte na pracák. 

 Chcete maturovat ze společenských věd a zeměpisu? Běžte na 

pracák. 

 Úspěšně jste odmaturovali z výtvarky? Běžte na pracák. 

 O maturity se nestaráte a už máte dva roky někde pod postelí 

svoji svázanou bakalářku? Běžte do háje! 

 Nikdy nemůže být tak zle, aby paní profesorka Matýsková 

neřekla: „Píšeme.“ 

 Pro pouhé smrtelníky je tričko kus oblečení, pro pana profesora 

Tabáška je to forma komunikace s vyšší rovinou bytí. Pozorně 

sledujte spojitost mezi určitými tričky a přírodními úkazy (je to 

potisk se smutným Chuckem Norisem a venku prší? Nebo Darth 

Vader a nějaký diktátor zrovna dnes upevnil svou moc?). 

 

Tak, snad jsem někomu pomohl a nikoho nenaštval. Obojí by pro mě 

byla novinka. 

…Kruci, co se svým životem dělám špatně? 

PŠ 
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Zoologické okénko 

Akita inu - samurajský pes 

NĚCO MÁLO O AKITĚ: Akita inu pochází 

z japonského ostrova Honšú, přesněji z 

prefektury Akita. Jeho jméno znamená 

„pes z Akity“. Je to velmi inteligentní, 

klidné, učenlivé a společenské plemeno  

psa, které při výcviku požaduje 

originalitu. Akity mají mohutné tělo s 

huňatou srstí a potřebují pečlivého 

páníčka.  

DOOPRAVDY SAMURAJSKÝ PES 

Nejznámější akita se jmenoval Hačikó. 

Tento pes čekal na svého mrtvého pána 

necelých deset let. Jeho pán ho totiž 

nemohl brát do práce a každý den jej 

nechával na tokijském nádraží Šibuja.  Po 

práci si pro něj vždy přišel. Jednoho dne 

se však páníček neobjevil, protože nečekaně zemřel v práci. Hačikó to 

však nevěděl. Objevili ho tam příbuzní majitele Hačika, kteří si jej vzali 

domů. Ale protože každý den odcházeli do 

práce, pejsek vždy vyskočil otevřeným 

oknem a šel čekat na nádraží. Jednoho 

zimního dne už si Hačikó potřeboval 

odpočinout. Lehce přivřel oční víčka a usnul 

věčným spánkem. Hafan se stal symbolem 

věrnosti a Japonci si ho připomínají sochou 

u nádraží Šibuja a dokonce jeho vycpanými 

ostatky v tokijském muzeu! 
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POSTAVA V KOMIKSU  

V komiksu Shuricat  od Francesca Vaccy se objevuje akita inu dokonce 

jako jeden ze samurajů jménem Sen. 

 

ZAJÍMAVOSTI 

Víte, že je to jedno z nejstarších plemen psů? V 

Japonsku ho chovali samurajové a císařové. Jeho 

vznik se datuje do 17. století našeho letopočtu. 

Podle postavení páníčka měl psův obojek barvu. 

Akita inu byl původně používán k lovu vysoké 

zvěře, ke krvavému pobavení lidí a psím zápasům. 

Plemenu akita inu neprospěla 2. světová válka. 

Tehdy došlo ke křížení s německými ovčáky. 

Centrum chovu akity je Ódaté, kde bylo v roce 

1967 vybudováno Akita inu muzeum.   

Akita inu štěkají pouze z vážných důvodů. Mají rádi čistotu a starají se o 

svou srst podobně jako kočky, ale hodně línají. Jsou také velmi tvrdohlaví 

a automaticky chrání děti. 

Víte, že akita inu není vůbec cítit jako pes? 

KJ 
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10 „zbytečných“ zajímavostí o žirafách 

1. Chodidlo žiraf má velikost jídelního 

talíře.  

2. Žirafy nemohou zívat.  

3. Střeva dospělé žirafy měří více než 70 m.  

4. Žirafa průměrně vyprodukuje 50 kg 

metanu za rok.  

5. Žirafa má stejně jako lidé 32 zubů.  

6. Žirafa si čistí uši vlastním jazykem. 

7. Srce žirafy váží 11kg. 

8. Žirafy mají největší oči ze všech pozemských tvorů. 

9. Žirafa je mimochodník, chodí tedy oběma nohama na jedné straně 

zároveň. 

10. Žirafy stářím nešednou, ale černají.  

SŠ 

Z různých barelů 

Pochopme blbce 

Můj otec často říká „Já ty lidi nechápu,“ když vidí odpadky a staré 

ledničky poházené v lese, mladé lidi odmítající v tramvaji uvolnit místo 

starším nebo třeba zprávu v novinách o ženě, která zabila vlastní matku, 

zkrátka cokoliv, s čím morálně nesouhlasí. 

Tradicí, která začala spolu s obdobím vzdoru v pubertě a skončí 

s Hospodin je můj pastýř v kostele, je, že mu odporuji, ačkoliv jsou moje 

vlastní názory na bordel mimo koše a náctiletý blbečky mimo popraviště 
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takřka stejné (viním genetiku a výchovu). Přesto zaujímám pravidelně 

v našich debatách (které jedna taková flaška na zemi dokáže rozhořet, 

k nelibosti mojí matky) roli ďáblova advokáta a obhajuji tak jednání 

mnohých nadějných aspirantů na Darwinovu cenu (budiž bráno jako 

polehčující okolnost, že pouze vlažně; pořád se svým otcem koneckonců 

souhlasím, pokud tedy nevytáhne kartičku za nás bylo líp, která je horší 

než červená karta a královská postupka dohromady). Důvod pro to mám 

prostý: jak už název článku tohoto napovídá, věřím, že každý rozumný 

člověk by se měl vždy snažit pochopit toho debila, kterého k němu Boží 

větry zavály, ať už na internetovém foru či tváří v tvář. 

Napřed si ujasněme, že blbec pro mě v tomto případě neznamená 

„člověk nízké inteligence – vyjádřeno hanlivě“ ale spíše „osoba, jejíž 

jednání či názory zcela odporují těm mým a já nemůžu vůbec její jednání 

a názory pochopit, jsou pro mě nelogické a jediný důvod, který mě 

napadá, proč by si někdo mohl myslet a dělat takové věci, je, že musí být 

blbý – vyjádřeno hanlivě“. Teď už to půjde rychle, pokud jste četli můj 

článek o debatách a proč je důležité snažit se hlavně porozumět 

argumentům toho druhého, a ne je ignorovat či vyvracet. Ve zkratce, 

nasloucháním druhé straně objevujete nový úhel pohledu, otevíráte 

nové dveře a to je vždycky dobře (za předpokladu, že se s vámi ta druhá 

strana chce bavit a neřekne, jen já mám pravdu a tím to hasne). Kdybych 

měl přidat i nějaké rady, řekl bych: Buďte trpěliví a mějte pochopení, 

pamatujte, že každý má své důvody, proč něco nemá rád, a buďte taky 

připravení, že ty důvody mohou být z vašeho (a někdy i z obecného) 

hlediska naprosto hloupé, neúměrné a iracionální.  

Zabrusme nyní do kontroverzních témat tak, jak to umím jen já… 

Uveďme si jako příklad třeba negativní přístup k homosexualitě a 

ostatním menšinovým sexuálním preferencím (pro naše účely to 

všechno strčíme pod škatulku homofobie). Souhlasit s těmito názory je 

pro mě jako být mrkví, co si vešla do veganského baru, to se prostě 
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nestane, ale přesto je dovedu pochopit. Všechno totiž závisí na úhlu 

pohledu. 

Nechuť 

Každý jsme jiný (v dalších Velkých odhaleních vám detektiv Šlosy odhalí, 

že voda je mokrá) a máme různá „citlivá místa“, řekněme. Strach, věci, 

co nám připadají hrozné, i ty, co se nám hnusí. Důvody nechám na 

pánech Jungovi a Freudovi, mě v této chvíli zajímá výsledek: iracionální 

reakce, jejíž původ nám samotným nemusí být jasný. Prostě se občas 

zamyslete, jo, jestli to, že se vám hnusí dvě holky, co se drží za ruce, je 

důsledek vaší hluboko vštípené morální převahy, nebo vás jako malého 

človíčka jedno jakého pohlaví děsily dvě postarší sestry (vzhled si 

představuji tak něco mezi mumií a vycpaným medvědem), co bydlely 

vedle vás a musely se navzájem podpírat, jinak by je porazil i silnější 

vánek. Nebo tak něco. Co já vím, je to váš šílený mozek, ne můj! 

(Původně byl tento odstavec mnohem delší. Měl jsem tu i příklad, velmi 

názorný, ale pak mi došlo, že bych tenhle článek rád viděl uveřejněný a 

většině naší školy ještě nebylo 18 – pokud vás to zajímá, ukažte občanku 

a já vám pošlu plnou verzi, ačkoliv pak možná budete mít velké potíže, až 

se vám jednou narodí děti…) 

Uzavřený pohled 

Tak, to by byl jeden důvod pro homofobii, že vám to zkrátka nesedne. 

Ok, jaké další důvody bychom mohli najít? Pomiňme teď důvody 

náboženské, protože náboženství samo o sobě se neřídí rozumem (au!… 

to po mně pan profesor Palička asi hodil krucifix nebo co…), ale vírou, 

srdcem a přesvědčením a tyhle věci se mění těžko. Na jiném přesvědčení 

není v zásadě nic špatného, ale když ho spojíte s lidskou vlastností 

uzavírat se do sociálních bublin se stejnými názory a neschopností 

pochopit rčení „Moje svoboda končí tam, kde tvoje začíná“, tak je to 

většinou průšvih.  Tady jako „sociální bublinu“ obří velikosti máte své 

bratry, svatý text a náboženské figury, které vám přitakávají, ujišťují vás, 
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že máte pravdu. Jestli ta iracionální nechuť 

je pocitem „svět se zbláznil a jen já jsem 

normální“, silný náboženský nesouhlas se 

podobá šikaně, když je v pozici síly, a 

ublížené staré paní, která si stýská, že svět 

skončí, protože nikdo už na zahrádce 

nechová slípky, když je v menšině. Je to buď 

„nemám tě rád, protože tě nemám rád“ 

nebo „ale takhle to dřív nebylo, co takhle to 

vrátit do starých kolejí?“ 

Upozorňuji, že netvrdím NÁBOŽENSTVÍ JE 

ŠIKANA ani ROZUM JE ATEISMUS, mluvím 

zde jen o pojetí, jaké mívá náboženská 

homofobie, netvrdím, že každý, kdo 

vyznává nějakou víru, nesnáší homosexuály. Koukněte na nadpis. Já tu 

mluvím o zužování svého rozhledu o neschopnosti mít otevřenou mysl. 

Náboženství mi přišlo na mysl prostě proto, že ze své podstaty musí 

omezovat, musí říct „toto je správně a toto je špatně“ ať už je to 

bezpochyby dobré (nezabiješ, to zní jako fajn nápad, ne?) či diskutabilní. 

Svoji mysl ale „uzavíráme“ všichni. Já většinou právě vůči lidem hluboce 

věřícím.  To bývá ostatně problém mnoha nevěřících. Jsem si toho u 

sebe vědom a snažím se s tím něco dělat (většinou si v hlavě říkám: 

„Neupálí mě na hranici, neupálí mě na hranici, neupálí mě na hranici…“ 

ale malé krůčky, taky krůčky). 

Uff, říkal jsem, že nechci mluvit o náboženství a dva odstavce z toho… Že 

já se ještě divím. 

A další… 

Chtěl jsem mluvit ještě o dalších důvodech, které by někdo mohl mít 

k podobné nenávisti: tradice (kdysi se to nesnášelo a skrývalo, proč 

bychom to měli měnit? – populární v Japonsku), zachování představy 
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rodiny (chlap a chlap holt dítě neudělá, ale miliarda je vám málo? – 

vyznáváno často totalitními režimy, které musí zvyšovat počty malých 

soudruhů – zdravíme do Ruska), někdo to může mít od rodičů či 

prostředí, ve kterém vyrůstal (Ameriko, udělej nám laskavost, ber 

Alabamu, jako toho opilého strýce na rodinné sešlosti, co každý jeho 

kecům přikyvuje, ale ignoruje je), nepochopení (ti, kdo říkají, že neví, 

proč se o holokaustu pořád mluví, i když se stál tak dávno – ano i takoví 

tvorové jsou – mi tímto dávají právo je, jejich blízké i kulturu 

pronásledovat a zničit v obřím masakru, nebo si o to mám zažádat 

písemně?) a jsou i další, ale už pokročme dál. 

Když aplikuji tento právě předvedený postup na ostatní věci, které mi, 

jak se říká „nelezou do hlavy“, a zamyslím se nad tím, proč by to jen 

někdo mohl udělat, najednou začnou věci dávat smysl: 

 Lidé, kteří podporují komunismus, režim, který prokazatelně bral 

lidem svobodu (či spíše svobody) a upřímně, nedával výměnou 

zas tak moc. Měl jsi tu chatu. A Tuzex. x Hodně lidí v té době 

prožilo dětství nebo mládí a pohlížejí na ni s nostalgií. Taky je 

pravda, že s příchodem kapitalismu se mnoha lidem změnil život 

k horšímu, předtím ses měl relativně dobře, když jsi dělal, co 

máš, držel hubu a krok.  Nakonec tu můžou být důvody čistě 

sentimentální a ani jste se v té době nemuseli mít tak skvěle. 

Příklad: Znáte nádraží Vítkovice? Můj otec mi, když tam čekáme 

na vlak, ukazuje tu obří, polorozpadlou budovu a vypráví, jak 

byla kdysi krásná a majestátní. Ostravice totéž. Musí ho to bolet, 

vidět místa ze svého mládí jako rozpadající se ruiny. 

 Panuje stereotyp, že Pražák pohlíží na vše mimo Prahu jako 

vesnici x No, já si občas taky v Praze myslím, že Ostrava je 

vesnice s nafouklým egem (upřímně nejen v Praze a upřímněji, 

každý si to myslí, že?) a např. Olomouc totéž. Praha je prostě 

město evropské úrovně, se všemi odpadky, turistickými pastmi a 

stánky s trdelníky, které k tomu patří.  
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 Moje šéfová v práci je uřvaná a je na nás hnusná x musí lidi 

pohánět k práci, protože úkolů je hodně, a když se něco pokazí, 

u velkých šéfů za to odpovědnost ponese ona a řvaní se holt 

ukázalo jako efektivní prostředek zrychlení práce. 

Dejte si ovšem pozor na dvě věci: závěry bez důkazů a soucit. Někdy totiž 

můžete při snaze pochopit něco dojít k předčasným závěrům a ošklivě se 

spálit (nazývám to Syndrom drsňák z dívčích románů: „Oh, on je určitě 

takový, protože je nejistý/protože ho do toho tlačí okolí/protože neumí 

vyjádřit své emoce.“ Ne, někdy je někdo debil, protože je prostě debil, a i 

když mu to smysl dává v jeho hlavě, to neznamená, že ve všech ostatních 

taky). No, a kdyby snad člověk doopravdy měl důvod jednat způsobem, 

který vy nebo společnost chápete jako špatný (v literatuře i skutečném 

životě jsou oblíbené nehezké zážitky z mládí), to stále jeho činy 

neomlouvá. Neznalost neomlouvá a spravedlnost je slepá. 

In conclusion… 

Možná si říkáte „fajn, já toho člověka chápu, ale co z toho, když ho 

nezměním“. Rád bych řekl, že změnit se může každý, ale bohužel. Jeden 

sociolog (na jméno si nevzpomenu) prohlásil, že nové myšlenky a postoje 

se ve světě neuchytily a nestaly se dnes normami proto, že by nepřátelé 

těchto postojů uznali, že se mýlí, ale proto, že ty nové postoje získaly na 

svou stranu víc mladých lidí a ty staré názory zkrátka vymřely spolu se 

svými podporovateli. Proto je pochopení druhého vlastně možná 

nejdůležitější pro vás samotné. Čím více lidí pochopíš, tolikrát jsi 

člověkem. 

Tak, a tímto jsem vám poskytl i s názornými ukázkami snad důstojný 

návod, jak (a proč) bychom měli pochopit své „blbce“. Zatím čau, já si 

jdu lámat hlavu nad militantními feministkami, které si zaměňují pojem 

„rovnost“ za „nadvláda ženské rasy“. Jedni z mých blbců a dost možná 

téma mého příštího článku   

PŠ 
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Perlyčky 
Speciální vydání Oktaviánu (kvůli karanténě bylo poslední číslo 

publikováno v březnu 2020, a tak si Oktavián zažil dlouhou pauzu) si žádá 

také speciální perlyčky. 

 Vítáme vás tedy u speciální edice perlyček, vybraných z Best Of pana 

profesora Tabáška. Jedná se o pár skvostů z mnoho let pečlivě tvořené 

sbírky studentských lingvistických výtvorů. Přejeme vám příjemnou 

zábavu! 

 P. S: Podobných výtvorů se do budoucna raději vyvarujte. Nikdo nechce 

skončit v Best Of pana profesora Tabáška. Věřte mi. 

 

 1) Je to moje první kniha od Shakespeara, a tak doufám, že i poslední. 

2) Já jakožto nadčasový čtenář jsem byl lehce ochuzen o svoji lingvisticko 

morální ekvivalenci mojí povahy, vzhledem k nutnosti akceptovat jazyk a 

způsob, jakým je kniha psaná, jelikož členění na dopisy jsem vskutku 

nepřišel na chuť. 

3) Například nechápu, kdo může psát knihu jako divadelní hru. 

4) Ani současnost v házení prostitutek na okraj společnosti není jiná, ale 

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

život bez nich ani nedokážou představit. 

5) Harpagon má hned 2 děti. Kleantese a Elišku. Teda Elišku a Kleantese, 

aby to bylo genderově vyvážené. 

6) Jelikož se jedná o dílo světového formátu, bylo přeloženo řadou 

překladačů. 

7) To, co vidím každý den, když jdu po Ostravě, za vychrtlé baby 

ve značkovém, tak je mi jich líto. 
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8) Byla plachá a nedůvěřivá, lidí se bála, a proto utekla do lesa, kde 

pobíhala jako splašená. 

9) Rozdíl mezi těmito typy pohádek je taky o dopadu na děti. 

10) Pro mě je literatura otravná akorát, když se musím něco učit. 
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