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Úvod 
Vítejte u nového Oktaviánu. Jedná o první číslo tohoto školního roku, a 

tak bych vám všem chtěla popřát spoustu sil a úspěchů. Bude to sice 

náročný rok, ale s velkým množstvím kávy, kterou při studiu minimálně 

všichni na VG potřebujeme, to zvládneme. Od posledního čísla došlo 

k pár změnám. Tou největší je změna šéfredaktorky. Doufám, že 

Oktavián povedu správným směrem, a kdybyste měli kdokoliv jakýkoliv 

nápad na vylepšení, tak se mi neváhejte ozvat! 

V tomto čísle se máte opravdu na co těšit! Nevíte, co dělat se svým 

volným časem? Od toho tady máme hned několik recenzí na filmy a 

knížky. Svého favorita si zde vybere každý. Chcete se dozvědět, jak 

probíhá natáčení videoklipu, v jakých architektonických skvostech je náš 

stát výjimečný či jak naši sextáni zvládají taneční? Tak neztrácejte čas a 

pusťte se do čtení!! 

NV 

Aktuality ze školy 

Taneční 

Stejně jako každou sextu, i nás letos čekají taneční. Pro část mých 

spolužáků to představuje téměř jistou smrt. Netěší se a byli do nich 

přihlášeni pouze z donucení rodičů. Pak tady je druhá skupina, která se 

už nemůže dočkat. 

Čím blíže je naše první lekce, tím větší strach v nás převládá. Dva dny 

před ní už v naší třídě není slyšet hovor o ničem jiném. Každá z holek 

chce mít nejhezčí šaty, účes, líčení … Kluci se strachují, že jim tanec 

nepůjde.  

Už je to tady, za pár minut začne naše první lekce. Rozhlédnu se kolem 

sebe. Holky vypadají kouzelně, daly si opravdu záležet, aby jim to slušelo. 
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Kluci se také snažili, většinu z nich vidím v obleku poprvé. Téměř nemůžu 

uvěřit tomu, že ta hlasitá energická třída tady teď potichu postává a bojí 

se toho, co přijde. Naposledy se upravíme, pochválíme si navzájem šaty, 

podíváme se na sebe do zrcadla, zkontrolujeme si líčení a vejdeme 

dovnitř. V sále panuje napětí. Nejvíce se bojí ti, již neví, s kým budou 

tančit. Ze všech stran slyším věty typu: „Co když si mě nikdo nevybere? 

Co když zůstanu jediná bez partnera? Co když si spolu nebudeme mít co 

říct?“ Tyto obavy plně chápu, nechtěla bych být na jejich místě, a tak jim 

aspoň slovy dodávám sílu. 

 

Sál utichá. Dostáváme úvodní informace a už přichází ta nejočekávanější 

chvíle. „Pánové, zadejte se,“ slyším tu nejdůležitější frázi večera. Kluci se 

postaví a rozejdou se k nám. Po menších problémech, jež vznikly kvůli 

tomu, že své partnerky v množství dívek nemohli najít, si každý odvádí tu 

svou. V sále to hučí, většina z nás si vesele povídá, postupně se 

poznáváme a strach nás opouští. 
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První část uteče velmi rychle a už je tady přestávka. Všichni si sdělujeme 

své dojmy. Jsme nadšení a ohromení. I ti, kterým se zprvu vůbec 

nechtělo, jsou rádi, že šli. Mluvíme jeden přes druhého, každý z nás má 

spoustu novinek. Musíme si toho tolik povědět, ale než to stihneme, 

přestávka končí a my se vracíme zpět do sálu. Druhá část také uteče a 

my už musíme domů. Je pozdě a víme, že ranní brzké vstávání nás zničí. 

Přesto Akord opouštíme s úsměvem na rtech a vědomím, že umíme 

základy čtyř tanců. Jsme na sebe pyšní, překonali jsme svůj strach a vše 

krásně zvládli.  

Každou další lekci se bojíme méně a méně. Řekla bych, že není nikdo, 

komu by tance vyloženě nešly. Každý není tanečně nadaný a nepochopí, 

co má dělat napoprvé, ale postupně si k tomu vždy cestu najde.  

Závěrem bych chtěla všem nižším ročníkům říct, ať se do tanečních 

přihlásí. Věřte mi, opravdu se není čeho bát. Vždy budete mít s kým 

tančit a vždy si se svým partnerem budete mít o čem povídat. Jsou to 

nezapomenutelné chvíle, na které budete za několik let vzpomínat 

s úsměvem na rtech. Poznáte se se svými kamarády zase o trochu více a 

budete odcházet se skvělou náladou. Umět základní tance je podle mě 

důležité. Uvidíte, jak budete v budoucnu na plese vděční, že víte, jak se 

tančí polka či waltz.  

A my? My už musíme jen doufat, že nám radost z tance a úžasná 

atmosféra, jež na každé lekci panuje, vydrží až do úplného závěru.  

NV 

Architektura 

Jsme národ malý, ale šikovný 

To, že jsme národ relativně malý v porovnání se zbytkem Evropy, je fakt. 

V poslední době o nás ale bylo ve světě docela dost slyšet z mnoha 

různých důvodů. A to nejen kvůli politickému dění, ale i proto, že jsme 
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národ velmi šikovný. Bohužel zatímco po celé zemi obdivovali naše 

úspěchy v oblasti architektury, my jsme je pomalu přes valící se zprávy o 

vládě a prezidentovi ani nezaznamenali. A tak bych vám je rád představil. 

Když se řekne jižní Morava, co si vybavíte jako první? Kyselé okurky, víno 

a sklípky? Tak to rozhodně nejste sami. A proto bych vás rád pozval na 

skleničku do jednoho velmi neobyčejného sklípku – zazářil mezi 

světovými architektonickými skvosty. 8. září se konalo ve francouzském 

městě Cannes vyhlášení soutěže o nejlepší nemovitost pod záštitou 

Světového trhu nemovitostí MIPIM (z francouzštiny Le Marché 

International des Proffesionnes de L’immobilier) – MIPIM Awards. Do 

kategorie Mixed-use Development (Nejlepší zástavba se smíšeným 

využitím) bylo nominováno vinařství Lahofer od architektonického studia 

Chybik+Kristof a probojovalo se až do finále. Naposledy se toto povedlo 

rezidenčnímu projektu Sacre Coeur2 od architekta Roberta Pavelky. 

Pokud byste se rozhodli, že si opravdu do „Lahofera“ na nějakou tu 

skleničku vyrazíte, vydejte se směrem do Znojma, do nedaleké vesnice 

Dobšice. Chtěl bych tedy pánům Chybíkovi a Krištofovi pogratulovat, 

popřát další skvělé realizace a představit alespoň jeden, za mě 

nejzajímavější vítězný projekt. 

Obrázek 1 Vinařství Lahofer 
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Obrázek 2 Rezidence Sacre Coeur2 

 

Svart hotel – vizualizace hotelu postaveného na hladině norského fjordu 

s 85% úsporou energií zvítězil v kategorii Nejlepší projekt budoucnosti. 

Na první pohled rozhodně zaujme svým neobvyklým designem a 

polohou. Hlavním materiálem je dřevo a vzhledem ke své poloze 

nedaleko ledovce Svartisen je navržen tak, aby zanechával co nejmenší 

stopu na okolní přírodě.  

Obrázek 3 Svart hotel 
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Praha – město, jemuž slávu dotýkající se hvězd věštila už kněžna Libuše 

v 8. století. A opravdu se po třinácti stech letech Praha stala hvězdou 

mezi světovými metropolemi. Londýnský časopis Time Out vyhlásil 

anketu World’s best cities a naše hlavní město v ní doslova zazářilo. Stalo 

se totiž nejkrásnějším městem planety a druhým nejlepším pro 

odpočinek. V samotném hlavním žebříčku pak obsadilo nádhernou 

sedmou příčku a umístilo se tak do TOP 10. Není se čemu divit – Praha je 

jedno z mála měst, kde najdete tak pestrou škálu architektonických 

slohů, malých uliček a zapadlých náměstíček vedle prostorných tříd a 

obrovských prostranství plných zeleně. Nelze to říct samozřejmě o všech 

částech města, ale to nejde nikde na světě. Stačí opustit posprejované 

obchody, prodrat se davy turistů, zabloudit ve Starém městě a obdivovat 

nádheru oněch malých domků, které se tu krčí jeden vedle druhého. 

Myslím, že každý z vás už v Praze jednou byl, ale i přesto vám doporučuji 

sem tak za měsíc vyrazit. Letos to se sněhovou předpovědí vypadá 

nadějně a procházet se naším klenotem zabaleným do sněhové peřiny je 

kouzelný zážitek. 
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MO 

Rozhovor 

Dneska musíš mít tři vykřičníky!!! 

Starší studenti našeho gymnázia je pravděpodobně znají, někteří 

dokonce osobně. Kapela Tři Vykřičníky, jejíž někteří členové jsou 

absolventy naší školy, vydala 1. 10. nový videoklip k písničce Dneska 

musíš mít s příhodným politickým tématem. Jak písnička vznikla, jaké 

bylo natáčení a kde 

se vůbec Tři 

Vykřičníky vzaly, se 

dozvíte od zpěváka 

Radka a kytaristy 

Adama 

v následujícím 

rozhovoru. 
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Tak pro začátek: Jak jste si užili natáčení? Na váš nový videoklip jsem se 

dívala snad desetkrát a vypadá to, že jste se museli dost pobavit. 

Adam: Já jsem ho viděl víc než desetkrát – možná tak milionkrát, protože 

jsem to už od začátku koncipoval a potom stříhal. Natáčení jsem si ale 

užil od začátku do konce a stejně tak i tu pozdější postprodukci. Moc mě 

baví i to natáčení samotné a vzhledem k tomu, že moc videoklipů 

neděláme, tak si myslím, že když už se naskytne příležitost, tak si to 

užijeme všichni a já možná o to víc, díky tomu, že jsem měl i ten 

počáteční nápad na videoklip, scénář, ... A kupodivu na place probíhalo 

všechno podle plánu – ať už ti lidi nebo tanečnice, nebylo ani žádné větší 

zpoždění, takže za mě bylo natáčení naprostá pecka.  

A jak časově náročná byla postprodukce? 

Adam: Tak tím, že už jsme od začátku měli vymyšlený scénář, tak se více 

méně jelo podle něj; bylo vymyšlené, jak co půjde za sebou, a stříhal 

jsem to podle toho. Jediný problém byl vybrat ten nejlepší záběr, když 

jich bylo více pro jednu scénu. Ale jinak to šlo hodně rychle oproti třeba 

Globálnímu splínu, který jsem nedělal já, ale Vojta Lukáš (bubeník). Tam 

byl scénář spíš takový nástřel, takže pak nad tím musel při stříhání více 

přemýšlet a kreativněji zapojit hlavu, zatímco já to měl předem všechno 

promyšlené a pak jsem to jen naskládal za sebou. 

Jaké pro vás bylo natáčení s komparzem? 

Radek: S komparzem? To byla legrace. Vůbec jsme nečekali, že přijde 

tolik lidí. Z mého pohledu to bylo dost náročné, protože jsme začínali asi 

v pět odpoledne, domů jsem se vracel v jednu ráno a pak jsem vstával do 

práce, takže to bylo docela vtipné. Ale jak jsem říkal, bylo to náročné 

hlavně fyzicky, ke konci už jsme mleli z posledního. Já teda nemám úplně 

rád, když mě někdo natáčí... 

To bych do tebe na základě tohoto videoklipu ale vůbec neřekla. 
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Adam: 

Zlepšuješ se s 

každým 

klipem! 

Radek: Jo, 

progres tam je, 

což je fajn, ale 

stejně není 

natáčení asi nic 

pro mě. 

Ale výsledek 

pak stojí za to, ne? 

Radek: Nooo... 

Adam: Vždyť ses na to sám těšil. Jsem to stříhal a každý druhý den mi 

Radek psal: „Jak jsi na tom? Ukaž, co jsi udělal!" 

Radek: Tak jasně, jsem byl zvědavý. Třeba lopata je na tom za mě 

nejlepší! 

Už jsem na vašich koncertech byla a vím, že písničku Dneska musíš mít 

Radek na pódiu uvádí se slovy: „Musíte si představit, že ji zpívá váš 

oblíbený politik." Bylo to právě tou počáteční inspirací, díky které jsi 

písničku napsal? 

Radek: Takhle to určitě nebylo. Jak jsem to složil, tak jsem to prostě 

složil, a až byly koncerty, tak mě nějak za pochodu napadlo, jak by si to 

lidi mohli představovat. Nápad na písničku jsem dostal, když byla v 

televizních novinách reportáž o tom, že u mladých lidí vymírají řemesla. 

A tak jsem začal psát: Dneska musíš mít aspoň maturu a dva tituly, ne jak 

ty nuly. Pak jsem si ale uvědomil, že takhle by ta písnička byla celkem o 

ničem, tak jsem to chtěl udělat trochu zajímavější. 



 

12 
 

Pár dní zpátky proběhly volby. Bylo natáčení videoklipu naplánováno 

cíleně k tomuto období? 

Adam: Bylo to přesně tak. Na začátku roku jsme měli takovou kapelní 

poradu, kdy jsme dělali plány na rok 2021, co potřebujeme a chceme 

splnit a udělat, většina z toho teda pořád není - třeba udělat kapelní 

fotky a podobné věci, ale řekli jsme si, že bychom alespoň jeden klip rádi 

natočili. Když jsme přemýšleli, na kterou písničku, tak jsme si uvědomili, 

že na podzim jsou volby a že máme "politickou" píseň Dneska musíš mít 

a že by to před volbami mohlo lidi zaujmout svést se na volební vlně a 

dostat se do povědomí, a tak jsme se pro ni rozhodli. 

Vím, že jste s touhle písničkou aktuálně v jedné hitparádě. 

Radek: My už jsme tam jednou byli... 

Adam: My ji dokonce vyhráli! 

Radek: Já už nevím, kolikátí jsme s písničkou Ostravak byli, ale nějak moc 

to neřešíme. Jsme samozřejmě rádi, že tam jsme, ale nezakládáme si na 

tom, jestli jsme v žebříčcích hitparád. 

Ale pořád je to pro vaši kapelu určité plus. 

Adam: Tak mluví se pak o tom, dostává se to k lidem, kteří nás možná 

běžně neposlouchají, ale vidí nás v hitparádě, tak si to potom pustí a 

třeba se jim to zalíbí. Takže je to pořád určité promo, ale jak jsme už 

říkali, nejde nám o to, abychom pořád vyhrávali. 

U nás na gymnáziu proběhly tzv. studentské volby před několika týdny. 

Jaký je váš názor na možnost nezletilých účastnit se voleb takto 

symbolicky? 

Radek: Já myslím, že je to super a že to ukazuje směr, jakým se naše 

země bude ubírat. Protože to tak zkrátka chodí: staří lidé budou 
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odcházet a mladí přijdou. A jak jsem viděl výsledky studentských voleb, 

tak jsem rád, že se to ubírá tím správným směrem.  

Byli jste volit?  

Adam: Samozřejmě. 

Radek: Ano. 

Adam: (smích) To neříkej. 

Považujete za důležité, aby šli mladí k volbám? 

Radek: Podle mě jde o to, aby člověk aspoň očkem politiku průběžně 

sledoval nebo přinejmenším jednou za čtyři roky, kdy jsou volby do 

parlamentu. Lidi by o ní měli mít povědomí, protože jde o naši 

budoucnost. Když volit nechodí nebo to hodí jen tak někomu a ani 

vlastně neví proč – to je určitě špatně. Neříkám, že by to lidi mělo 

zajímat nějak dopodrobna, protože by z toho byli nakonec jen na nervy, 

ale měli by to určitě aspoň trochu sledovat. 

Podle mě všeho moc škodí, zejména u té politiky. 

Adam: To si taky myslím. 

A teď z jiného soudku: Jak vlastně vznikly Tři Vykřičníky? Vzájemně jste 

se poznali před lety v dětském 

pěveckém sboru. Ale jak a kdy jste 

si řekli, že založíte kapelu?  

Adam: Začali jsme tedy ve sboru, kde 

jsme se poznali, a o přestávkách 

nebo když byla volná chvíle, jsme si s 

Radkem zpívali písničky Jarka 

Nohavici, protože jsme na něm oba 

vyrostli, a i on byl zčásti ten podnět k 

založení kapely. Jeden náš známý 
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nám později řekl, že jeho kamarád pořádá soutěž mladých zpěváků a 

kapel, a ptal se, jestli se nechceme zúčastnit. První rok jsme tam šli teda 

jako duo, já na klavír a Radek zpíval. Hráli jsme jen písničky od Jarka 

Nohavici. Tam jsme postoupili až do finále, které se konalo, tuším, v 

Brně. A další rok jsem se Radkovi zmínil, že můj spolužák z gymplu, Vojta 

Jandásek, hraje na akordeon. Jarek Nohavica vystupuje taky s 

akordeonistou, takže když jsem to prozradil Radkovi, hned mi vyčetl, že 

jsem to neřekl dřív. „Toho berem, hned začneme hrát a zpívat!" 

Radek: Já když slyšel Jarkovo album, kde se objevil akordeon poprvé, tak 

mě ten nástroj tak uchvátil, že jsem si řekl: „Jo, tak s tím jednou budu 

hrát, přes to prostě nejede vlak, ..." Takže jsem Adamovi řekl, že jdeme 

do toho. Soutěž byla rozdělena do interpretační a autorské kategorie. Do 

té interpretační jsme se přihlásili s písničkami od Jarka Nohavici, tam 

jsme nepostoupili. Do autorské jsme se přihlásili s mými třemi úplně 

prvními písničkami v historii. A s nimi jsme uspěli, což bylo úplně super. 

Další rok jsme se zúčastnili zase a soutěžili ve finále v Praze. Takže asi tak 

nějak jsme vznikli. Pak jsme to různě měnili a hráli dál. 

To musela být i významná motivace k tomu pracovat dál, když jste 

uspěli s vlastními písničkami. 

Radek: Já upřímně nikdy 

nezamýšlel, že bych psal písničky 

nebo měl kapelu. Ale pak mi moje 

přítelkyně, teď už moje žena, 

řekla, že na nic nehraju a že jsem 

vlastně hrozně nudný člověk, tak 

ať se aspoň naučím na kytaru a ... 

přinutila mě k tomu (smích). Já 

jsem samozřejmě hrozně 

nechtěl… 

Adam: Já ho učil, to byla docela sranda. 
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Jaký byl Radek žák? 

Adam: (pauza) No, snaží se. Snažil se. 

Dneska už nehraješ? 

Radek: Na pódiu ne. Myslím si, že by mě to rozptylovalo od zpěvu, a 

nejsem v tom zase tak dobrý, to řeknu upřímně. Zahraju u táboráku, ale 

že bych s tím nějak koncertoval, to ne... 

Adam: Na skládání písniček to stačí. 

Radek: Přesně tak, na skládání mi to stačí. 

Jak jste už zmínili, Jarek Nohavica je váš vzor. Teď ho máte ve 

videoklipu k písni Ostravak. Byl to pro vás něco jako splněný sen? 

Radek: Asi ano. Vždycky jsem s ním chtěl něco vytvořit. A když mu naše 

manažerka napsala email a do hodiny jí volalo neznámé číslo, kdy to 

zvedla a z telefonu se ozvalo: „Dobrý den, tady Jarek Nohavica...", tak 

jsme si říkali, že to je vážně super. Hodně lidí se ptalo, kolik nás stálo mít 

takového zpěváka v klipu, protože neznám moc kapel, které by ho takhle 

ve vlastním videoklipu měly. A představte si, nestálo nás to vůbec nic. 

Řekl nám, že se mu to líbí a že je to hodně dobré, a tak to bylo. Ale mým 

snem je s ním nějakou písničku vytvořit, což se třeba jednou taky 

povede. Chtěl bych tak do tří let. 

To byla zároveň další otázka: Máte jako kapela nějaké další sny a cíle? 

Radek: Určitě. Do tří let bychom chtěli vydat album, na kterém už jsou z 

větší poloviny písničky napsané. Ale nějak na to netlačíme, protože to 

první album bylo takové, že jsme ho chtěli udělat hlavně rychle, takže 

teď to plánujeme hlavně zvolna. A potom... hrát dál. 

Adam: A to se nám docela daří. Sám jsem překvapený, že i přes ty 

zákazy, co letos i loni řádily, jsme těch koncertů měli celkem hodně. 

Letos to už takových dvacet bylo. Předtím, než to všechno zase začalo, už 
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jsme byli takoví pesimističtí. Říkali jsme si, jestli si letos ještě vůbec 

zahrajeme. Ale lockdown nakonec trval jen do začátku léta a už v létě a 

na podzim jsme měli spoustu koncertů a za všechny z nás si myslím, že 

jich máme celkem hodně na začínající kapelu. 

Radek: Někdo si možná říká, že těch dvacet koncertů není zase tak 

hodně, ale musíte chápat, že když organizátor plánuje nějakou akci, tak 

si vybírá, koho si tam pozve, a když vás vybere a řekne, že vás tam chce, 

tak je to fakt super. A i přes naše vytížení ať už v práci nebo ve škole si 

myslím, že nám těch dvacet koncertů zatím úplně stačí. 

 

KŠ 
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Kultura 

James Bond 

     

 

    James Bond. Tajný britský agent s povolením zabíjet. Britský elegán se 

smyslem pro humor, jenž si dokáže poradit s každým padouchem, na 

kterého narazí, ať už to trvá sebedéle a působí neméně epicky. Jeho 

legendární postelové scény, při kterých dovádí se sexuální maniačkou či 

s agentkou sovětské KGB, už také patří do zlatého fondu kinematografie.  

    Letos přišel do kin už 25. celovečerní film s tímto mužem, který za 

sebou nechává desítky mrtvých, obrovskou spoušť a zlomená srdce. Na 

stejných principech už dnes fungují všechny akční filmy, jež mají 

stamiliony fanoušků po celém světě.  

    James Bond je s námi na filmových plátnech už téměř 60 let, během 

nichž se v jeho roli vystřídalo 6 herců. Ovšem první kniha s ním vyšla už o 

deset let dříve. Stojí za ní britský spisovatel Ian Fleming, který svou 

postavu poprvé představil v knize Casino Royale z roku 1952. O Bondovi 

napsal během čtrnácti let ještě 15 příběhů, jež byly všechny zfilmovány.    

    Roku 1962 spatřil světlo světa první film s agentem 007. Dr. No s 

titěrným rozpočtem 1 milion dolarů uspěl a zahájil úplně novou éru 
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filmu. Prvním představitelem Jamese Bonda se stal skotský herec Sean 

Connery, jenž je dodnes jediným, který na plátně kouřil. Samotný autor 

nebyl s jeho výběrem úplně spokojen, ovšem úspěšný snímek ho 

přesvědčil o opaku. Děj filmu se z velké části odehrává na Jamajce a 

některé záběry byly pořízeny nedaleko Flemingovy rezidence Zlaté oko.  

    Jednou ze zajímavostí z pátého filmu Žiješ jenom dvakrát (1967) je, že 

padoucha Blofelda, který zde poprvé odhalí svou tvář, měl hrát Jan 

Werich. Z natáčení nakonec dobrovolně odstoupil, ovšem scéna, ve 

které z otočeného křesla vidíme vyčuhovat chomáč jeho vlasů, ve filmu, 

nejspíš nedopatřením, zůstala.  

    Kniha V tajných službách Jejího veličenstva byla zfilmována roku 1969. 

Hlavní roli nejdříve odmítli Roger Moore a Timothy Dalton, poprvé a 

naposled se tak v ní ukázal australský herec George Lazenby. Zmíněný 

snímek se stal nejdelší bondovkou 20. století – trvá plných 142 minut. 

Jedná se také o jediný film, který neobsahuje úvodní píseň, ale jen 

instrumentální skladbu. Zahrát si ve filmu Diamanty jsou věčné ale 

Lazenby odmítl, místo něj se v něm jako Bond naposledy ukázal Sean 

Connery. 

    Roger Moore převzal po Seanu Connerym bondovské žezlo, a byť byl o 

několik let starší, ukázal se v rekordních sedmi bondovkách během let 

1973-1985. V poslední, Vyhlídce na vraždu, mu už táhlo skoro na 

šedesát, což na něm bylo docela poznat. V tomto období je postava 

agenta 007 mnohem vtipnější a dochází k většímu množství úsměvných 

situací hraničících až s komedií. Podle některých se tehdy Bond 

charakterově asi nejvíce vzdálil své knižní předloze. 

    Ve filmech Dech života a Povolení zabíjet jsme měli možnost setkat se 

s hercem Timothym Daltonem. Tyto filmy se vyznačují temnějším dějem 

a násilnějšími scénami než bondovky z předchozích dekád. Podle mě 

upoutají jak scénářem, tak zpracováním, jen Dalton v hlavní roli se 

nemusí zamlouvat každému.  
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    Pierce Brosnan se jako Bond představil poprvé roku 1995 ve Zlatém 

oku. O hlavní roli se tehdy ucházel i herec Sean Bean. Neuspěl, ovšem 

byla mu nabídnuta role hlavního padoucha, kterou přijal. Jednalo se o 

první bondovku po konci studené války, která s sebou přinesla zase 

trochu více pohody a vtípků, ovšem neméně akčních scén a 

kaskadérských kousků. Brosnanovo rozloučení proběhlo roku 2002 s 

filmem Dnes neumírej. Tehdy se slavilo jubilejní 50. výročí od vzniku 

první Flemingovy knihy s agentem 007 a ve snímku to prostřednictvím 

různých narážek a odkazů nejde nepřehlédnout. Jedná se o nejhůře 

hodnocený film celé dlouhé série. 

    S blonďákem Danielem Craigem se role Bonda vrátila ke stylu 

započatému Seanem Connerym. Na vtipné situace už nezbývá čas. 

Tentokrát už je ale jeho postava mnohem rozpolcenější, má za sebou 

temnou minulost a před sebou velmi nejistou budoucnost. Už to není 

ten bezstarostný elegán, jenž jen zachraňuje svět a jako odměna ho čeká 

náruč krásné ženy. 

 

    Výběr herce s obličejem podobným Vladimíru Putinovi sice nebyl moc 

nadšeně uvítán, film Casino Royale z roku 2006 ale názory mnohých 

změnil a dodnes je považován za pravděpodobně nejlepší bondovku 

vůbec. Následovaly snímky Quantum of Solace a Skyfall, který se stal 
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nejvýdělečnějším – vydělal 1,1 miliardy dolarů. Poté přišel ještě Spectre 

a letos, jako rozlučka Daniela Craiga se svou nejslavnější rolí, téměř 3 

hodiny trvající Není čas zemřít. 

    Filmy s Jamesem Bondem si své výjimečné místo udržují už více než 

půl století. Samotný agent vždy odrážel dobu, během níž přicházel do 

kin. Oslňoval nás svým vybraným vystupováním, překrásnými auty a 

stylem oblékání.  

    Bohužel poslednímu filmu už dochází dech a ztrácí svou bondovskou 

výjimečnost. Výstižně to popsal Václav Tabášek: „Film je to dobrý, ale 

Bond už to není. Dosaďte si místo něho Kačera Donalda a vyjde to 

nastejno. Agent zachraňuje svět, jsou tam emoce, slzy, psychoanalýza… 

Chystal by Sean Connery někdy dítěti snídani? A Roger Moore?“ 

OT 

Star Trek – 55 let ve světě 

 „Space. The final frontier. These are the voyages of the starship 

Enterprise. It’s five-year mission. To explore strange new worlds, to seek 

out new life and new civilizations. To 

boldly go where no man has gone 

before.“ (v překladu „Nekonečný 

vesmír. Toto jsou cesty hvězdné lodi 

Enterprise na její pětileté misi. Vydávat 

se za poznáním tajemných nových 

světů, hledat nové formy života a nové 

civilizace. Odvážně se pouštět tam, 

kam se dosud člověk nevydal.“) Tato 

slova poprvé zazněla na televizních 

obrazovkách tisíců, možná i milionů 

Američanů 8. září roku 1966. Letos je to 55 let, co tato slova poznala 

světlo světa. Pochází ze seriálu Star Trek: The Originasl Series (zkráceně 
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TOS), kterému dal život Gene Roddenberry. Seriál se v USA vysílal tři 

roky (1966-1969), do České republiky se dostal až v roce 2002. 

Seriál pojednává o hvězdné lodi USS-Enterprise (NCC-1701) a její 

posádce. Kapitánem Enterprise je James T. Kirk (William Shatner), 

prvním a vědeckým důstojníkem je Vulkánec Spock (Leonard Nimoy) a 

vrchním lékařem je Leonard „Kostra“ McCoy (DeForest Kelley). Na lodi je 

i hlavní inženýr Scotty, kormidelník Hikaru Sulu, navigátor Pavel Čechov a 

komunikační důstojník Nyota Uhura. Herečka poručíka Uhury je 

černošského původu, což na tehdejší dobu bylo celkem nezvyklé. 

V tomto seriálu také dojde k prvnímu polibku mezi bílým mužem 

(kapitánem Kirkem) a černou ženou (Uhurou). 

Po první sérii chtěla Nichelle Nichols (představitelka Uhury) ze seriálu 

odejít. Dostala pak zprávu, že by se s ní chtěl setkat jeden fanoušek. Tím 

fanouškem byl Martin Luther King. Když se dozvěděl, co chce udělat, 

zarazil ji a začal ji přemlouvat. Nakonec tedy v seriálu zůstala. 

Seriál měl být původně po dvou sériích stažen, ale díky fanouškům se 

dočkal i třetí řady. Trekkies (fanoušci Star Treku) tím zachránili seriál. 

Trekkies se podíleli i na přejmenování prvního raketoplánu USA. 

Raketoplán byl přejmenován na Enterprise namísto Constitution. Na křtu 

tohoto raketoplánu byl přítomen i scenárista Star Treku a někteří herci 

ze seriálu. 

Star Trek: TOS nebyl jediným seriálem ze světa Star Treku. O 10 let 

později přišel první film. Pak přicházel další a další seriál. V dnešní době 

je celkem 12 seriálů a 13 celovečerních filmů. V roce 2024 by měl vyjít 

další film. 

Na počest 55 let od odvysílání první epizody Star Treku se 8. 9. 2021 

uskutečnila oslava, na které se objevili i někteří herci ze seriálů. 

Z původní série to byl George Takei (Hikaru Sulu), z Nové generace LeVar 

Burton (Geordi La Forge), ze Stanice Hluboký vesmír devět Cirroc Lofton 

(Jake Sisko), z Vesmírné lodi Voyager Garrett Wang (Harry Kim), 
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z Enterprise Anthony Montgomery (Travis Mayweather), z Discovery 

Wilson Cruz (Hugh Culber), ze seriálu Picard Patrick Stewart (Jean-Luc 

Picard), Jeri Ryan (Sedmá z devíti) a Isa Briones (Soji Asha).  

A na závěr taková aktualitka. Dne 13. 10. v 16:45 (SELČ) odstartovala 

raketa společnosti Blue Origin s Williamem Shatnerem na palubě. Let 

trval kolem 10 minut a společně s ním se do vesmíru vydal také Glen De 

Vries, Audrey Powers a Chris Boshuizen. Let dopadl úspěšně a 90letý 

William Shatner se tak stal nejstarším člověkem ve vesmíru. Po ukončení 

letu, kdy všichni vystoupili z modulu, se Jeff Bezos a William Shatner dali 

do řeči. Na Shatnerově obličeji byly místy vidět i slzy. Nebyly to ovšem 

slzy smutku, ale štěstí. Dokonce se i objali. Celá akce se vysílala živě na 

YouTube a jiných sociálních sítích. 

A nyní je na čase rozloučit se. Jak jinak než ve stylu Star Treku. Jedná se o 

vulkánský pozdrav, který se většinou pronáší na konci rozhovoru. Může 

se ovšem použít i při nějakém shledání. 🖖ŽIJTE DLOUHO A BLAZE🖖 

 

RG 
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Reakce na sérii knih Alchymistova šifra 

Tato série knih má pět dílů, které mají asi okolo plus mínus 350 stran. 

Přečetla jsem první 4 díly a musím uznat, že to bylo hodně napínavé. 

Autor je Kevin Sands, první díl se jmenuje 

Alchymistova šifra, druhý Alchymistova 

šifra: Znamení moru, třetí Alchymistova 

šifra: Temná kletba a poslední díl nese 

název Alchymistova šifra: Volání přízraků. 

Knihy vyšly v nakladatelství Fragment.   

Děj se odehrává okolo roku 1665 

v Londýně. V těchto dobách vládne 

v Londýně král Karel. V každém díle jsou tři 

stejné postavy, až na první díl, a všechny 

díly na sebe navazují. Ve všech dílech řeší 

hlavní hrdina Christopher a jeho kamarád 

Tom nějakou záhadu. Později se k nim přidá i kamarádka Sally.  

Všechno se odehrává za starých časů a některé recepty na léky, které 

jsou v knize zmíněny, opravdu existovaly. 

Christoher je učeň lékárnického mistra 

Benedikta Blackthorna, který si ho vzal do 

učení ze sirotčince. Všichni kamarádi 

zažívají nová dobrodružství, ať už dobrá, 

nebo špatná. Při těch špatných občas teče 

krev nebo se jim něco stane. Líbilo se mi, 

jak autor všechno hezky rozváděl a 

popisoval, kniha měla dobrý konec, bavilo 

mě celkové napětí, které jsem během 

četby cítila. Kniha se dokonce líbila i mojí 

tetě. Na začátku každé kapitoly je moc 

pěkná ilustrace s tématikou alchymistů. 
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Čerstvě je série obohacena pátým 

dílem, který jsem bohužel zatím 

nečetla a jmenuje se Alchymistova 

šifra: Zrádcova dýka, ale určitě mám 

v plánu si ho přečíst. Popravdě 

řečeno, nevěděla jsem o něm, dokud 

jsem nezačala psát tento článek, 

a neviděla jsem ho na databázi knih. 

Ale už se nemůžu dočkat, až ho 

dostanu na Vánoce a přečtu si ho.  

KK 

Squid Game/Hra na oliheň 

Čistou náhodou projíždím Netflix a narazím na korejský seriál jménem 

Squid Game neboli česky Hra na oliheň. Celkem dost mě zaujal jeho 

obsah, protože mám ráda horory a drama, tak jsem se rozhodla se na něj 

podívat. 

Osobně řeknu, ta hlavní postava Hráč 456 neboli Seong Gi-hun byl pro 

mě velmi špatná osoba, už jen z důvodu, jak se choval ke svojí matce. Na 

narozeniny své dcerky jménem Seong Ga-yeong bohužel neměl dárek. A 

tak své matce ukradl kreditní kartu a šel vyhrát koňské dostihy. Potom 

šel k hracím automatům, aby vyhrál ještě více peněz. Ve výsledku mu 

muselo pomoct dítě, protože to sám nedokázal (taky to nedokážu, tak se 

nedivím). Dcerku vzal na večeři do korejské restaurace, dal jí dárek, jenže 

místo něj tam byla zbraň. Myslela jsem, že je reálná, ale naštěstí to byl 

jen zapalovač. 

Když odcházel domů, potkal salemana jménem Gong Yoo, který ho 

vyzval na soutěž o 100 000 wonů. Nevím, jestli 100 000 wonů je hodně, 

ale fakt bych to nebrala, kdybych byla na místě Gi-huna. Kdyby prohrál, 
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tak by samozřejmě musel těch 100 000 wonů zaplatit on. To je jeden 

z důvodů, proč bych to nebrala. Jenže problém byl, že on doopravdy 

prohrál, a 100 000 wonů neměl, a tak dostal facku. Těch dostal vlastně 

několik, což muselo být nepříjemné. Poté dostal nějakou kartu do hry. 

Jako jo, chápu, že byl technicky bez peněz, ale kdo by se zapisoval do 

vražedné hry? Na kartě bylo samozřejmě telefonní číslo do hry. Gi-hun 

tam zavolal. Sice vím, že nikdo nevěděl, že hry budou vražedné, ale proč 

tam volali? Jakože dobře, dají se tam vyhrát velké peníze, ale i tak… 

Gi-huna vyzvedlo auto s dalšími hráči před jeho domem a pak, když 

nasedl, tak ho uspali nějakým divným kyslíkem. První hra byla Red Light, 

Green Light neboli Červená, Zelená. Jednalo se tedy o dětskou hru, jak by 

děti řekly: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Když se někdo pohnul ze 

srandy, tak byl diskvalifikován neboli zastřelen. Dalších 255 hráčů ze 456 

umřelo jen kvůli strachu. Jedním z nich mohl být i hráč 456 neboli Gi-

hun, jenže nejlepší postava ze Hry na oliheň mu přišla na pomoc. 

Jmenuje se Ali Abdul. Po první hře byl tak vylekaný, že chtěl hlasovat, 

aby mohl jet domů. Odhlasovalo se, že domů pojede. Na druhý den šel 

Gi-hun na policii a řekl jim vše, co se stalo. Oni mu nevěřili, ale jeden 

policajt jménem Wi Ha-joon ano.  Jel se tam podívat v přestrojení za 

ochranku. 

Jakmile se vrátil hráč 456, tak měli večerku. Na druhý den byla druhá hra 

Dalgona Candy neboli Vykrajování Z Medu. Možná to zní až moc lehce, 

ale vážně není. Znovu někdo samozřejmě umřel. 

Třetí hra byla Tug Of War neboli Přetahovaná. Při ní také umřelo hodně 

osob. 

Čtvrtá hra byla pro mě ta nejsmutnější. Jmenovala se Marbles neboli 

Kuličky. Nejsmutnější je proto, že zde zemře dost dobrých postav. Jako 

třeba Ali Abdul a  Ji-yeong. U této části jsem brečela, jelikož ta scéna byla 

smutná a já jsem na tyto věci citlivá. 
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Pátá hra byla The Glass Stepping Stones neboli Skleněné podložky. Tuto 

hru hrálo zbylých 16 hráčů. Přežili jen 3 - Seong Gi-hun, Kang Sae-byeok 

a Cho Sang-woo. Za odměnu, že došli do finále, dostali hostinu, a když 

dojedli, nechali jim jen nože. Ne, že by mi to vadilo, ale chtějí snad 

ohrozit své finalisty? Když Gi-hun na chvíli odejde, tak Sang-woo zabije 

Sae-byeok, což mě velmi naštvalo, jelikož ona byla jedna z mých 

nejoblíbenějších postav. 

Poslední hra byla Squid Game neboli Hra na oliheň. Byl to poslední 

souboj mezi Gi-hunem a Sang-wooem. Ti dva se znali od dětství, a tak se 

nechtěli navzájem zabít, ale neměli na vybranou. Než hra začala, házelo 

se mincí a rozhodovalo se, kdo bude útočník a kdo obránce. Jediné, co 

vím, je to, že kdo vypadne z olihně, umře. Gi-hun chtěl hru ukončit, ale 

Sang-woo se zabil, a tak Gi-hun vyhrál. 

Squid Game doporučuji všem, kteří mají Netflix a mají rádi horory a 

drama. 

SS 

Názor 

Stigma náctileté slečny 

Na sociálních sítích, ale bohužel i mimo ně, se pohybuje jakýsi nešvar. Ne, 

ne, tím nemyslím hloupé a nemístné komentáře lidí na cokoliv, co 

vybočuje od „tradice“ (stačí se podívat na některé komentáře u příspěvků 

na Facebooku a budete mít chuť si z lidské krutosti vymýt pořádně oči 

Savem), ale kritiku náctiletých (v dnešní době tedy převážně slečen) 

prakticky za COKOLIV, co si pomyslí, napíšou či nedej bože nahlas řeknou.  

Této nemilé záležitosti jsem si všimla už někdy na nižším stupni gymnázia, 

kdy jsem jako hrdá fanynka One Direction začala sledovat jejich 

fanouškovskou stránku na Facebooku. Nejen že lidé zakládali nenávistné 

stránky a weby, kde klukům přáli smrt – oni ji také přáli všem jejich 
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fanynkám, kterým se jejich 

hudba líbila, a už vůbec ve 

svém věku nechápaly, co je na 

tom tak zatraceně špatného. 

Kritizovat cizí hudební vkus je 

už takovou tradicí, avšak 

zintenzivnit onu nenávist 

můžete jen jedním zaručeným 

způsobem, a sice když si na 

sebe vezmete tričko s logem či 

fotografií vaší oblíbené kapely. Jistě si všichni vzpomínáte na ono drama, 

kdy v roce 2015 lidé začali zčistajasna nosit trička s logem kapely Nirvana 

– a všichni rádoby fanoušci je za to začali kritizovat, přičemž je nutili 

vyjmenovat minimálně 10 písniček či alb této americké grungeové kapely. 

Ano, čtete správně, pokud tento úkol v rozmezí několika sekund 

nesplníte, nemáte podle všeho na nošení tohoto kousku oblečení vůbec 

žádné právo. Samozřejmě ani já nemám úplně v lásce lidi, kteří si na sebe 

vezmou část oblečení s logem kapely, jíž neposlouchají, protože mně 

osobně by to vlastní svědomí nedovolilo, ale určitě nemám zapotřebí jim 

za to přát smrt, jako to dělají všichni „věrní a praví“ fanoušci. Ostatně - zas 

takový problém to přece ani není. 

Abych byla upřímná, tato nenávist 

směřovaná zejména na mladé dívky 

(které podle mužské populace 

nemohou mít ani za mák povědomí o 

kapelách vzniklých v minulém století) 

dokonce i mě vyděsila takovým 

způsobem, že když jsem si se zcela 

dětskou radostí vesele objednávala o 

prázdninách tričko s Beatles, strach 

z kritiky lidí mi jej dovolil nosit jen za 

zavřenými dveřmi doma a nikoliv na 
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veřejnosti, abych se vyhnula všelijakým kritickým pohledům či otázkám. 

Fakt, že mám kapelu velice ráda, by nikoho ani nenapadl, protože stále 

zapadám do škatulky tzv. hloupé puberťačky, která dané tričko bude nosit 

jen proto, že je „trendy“, a nikoliv proto, že má hudbu Brouků převelice 

ráda. To by, vážení, nikomu ani nepřišlo na mysl, a to hned z několika 

důvodů – je mi „jen“ osmnáct a jsem žena. Tak mladí fanoušci Beatles 

přece neexistují (teda alespoň podle mnoha lidí na internetu), takže 

všechny ty mladé dívky a chlapci v šedesátkách byli jen nějakým klamem. 

Jasně. Při psaní článku jsem vlastně zapomněla na to, že my mladí přeci 

posloucháme jen samé moderní věci jako český rap, tudíž o kultovní 

hudbě nemáme absolutně žádné ponětí. Chápu. Čistá pravda. 

Ono se to možná na první pohled nezdá, neboť lidé nepohybující se 

v těchto sférách o problematice triček kapel a celého hudebního průmyslu 

nic moc neví, ale stále se jedná o poměrně velký problém, překvapivě i u 

nás v České republice. Věty typu „Vyjmenuj 5 písniček!“ či „Řekni mi 

všechna jejich alba chronologicky za sebou, jinak nejsi pravým 

fanouškem!“ jsou jen slabým odvarem toho, co všechno se může lidem 

přihodit. Na blíže nespecifikované sociální síti 

jsem se mimo jiné dočetla, že po jedné 

náctileté slečně chtěl již dospělý muž 

vyjmenovat všechny písničky z alba Magical 

Mystery Tour, protože je dle některých 

evidentně důležitější znát celou diskografii 

kapely nazpaměť, než si hudbu jako takovou 

normálně a s klidem v duši užívat. Pokud to tak 

půjde dál, brzy budou chtít lidé po mladistvých 

vyjmenovat například všechny partnerky Paula 

McCartneyho od doby jeho puberty až po 

současnost, poslední slova Johna Lennona či 

odříkat do detailů celou historku ohledně 

posledního setkání George Harrisona s Ringo 
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Starrem, neboť jen dle toho se správný fanoušek kapely evidentně pozná. 

To má přece logiku! 

Zdá se mi naprosto šílené, že si lidé, v dnešní době tedy hlavně starší muži, 

přivlastňují kapely kdysi směřované právě na teenagery. Dělají si z nich 

hotovou modlu, na kterou mladším zakazují byť se jenom podívat. Umění 

přeci nezná pohlaví, věk, rasu. Umění je důležité pro náš rozvoj, pro naši 

duši a slouží k tomu, aby byl svět krásným místem, a proto naprosto 

nechápu, proč někteří lidé nechtějí mladým v této sféře nechat volnou 

ruku.  

Nedávno probíhala na internetu mimo jiné další diskuze, jejíž obětí nebyly 

překvapivě náctileté slečny, ale jihokorejská klučičí kapela TXT. Hoši si 

v rámci svého konceptu, který se klasického rocku lehce dotýkal (jeden 

z nich hrál 

v klipu roli 

fanouška 

Davida 

Bowieho, 

The 

Beatles, 

Oasis a 

jiných 

umělců), 

párkrát na 

živé 

vystoupení 

oblékli 

trička kapel, které možná ani v reálném životě neposlouchají. Zatímco 

nám normálním smrtelníkům se to zdá jako logický propagační tah ze 

strany agentury a nějak se nad tím nepozastavujeme, jiní začali doslova 

šílet, snad jako by se jednalo o hotový konec světa. Zda by se takoví lidé 

naštvali i na herce hrajícího fanouška The Rolling Stones, když by měl na 
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sobě jejich tričko, přestože sám kapelu pomalu ani nezná, netuším. A 

možná, abych byla zcela upřímná, to radši nechci vědět. Je hrozné, že 

někteří lidé mají i v dnešní době pocit, že když na sobě máte na veřejnosti 

tričko či jakékoliv jiné fanouškovské předměty s logem či fotografií kapely, 

musíte najednou znát do detailu všechno, co se ke kapele váže a je s ní 

spojené. Co dělali každý individuálně v sedmdesátých letech? Jaké bylo 

jejich první album? Kdy se poznali? Kdo byl jejich manažer? Co se dělo 

v Indii v roce 1968 a proč je to zahaleno tajemstvím? Jak se jmenoval pes 

jednoho z členů? Tohle a mnohem více musíte vědět, pokud chcete nosit 

tričko Beatles na veřejnosti, protože jinak nejste „pravými fanoušky“. 

Vítejte v roce 2021. ☺ 

Takhle to teď ve 

světě chodí, ale není 

to jen záležitost 

týkající se hudby, byť 

to tak z tohoto 

článku nyní asi 

působí. Každý den 

nabývám většího a 

většího dojmu, že 

společnost přijala 

myšlenku hlásající opravdu nehezkou věc – cokoliv se náctiletým 

(slečnám) líbí, stává se okamžitě špatným, negativním a ve společnosti 

zcela nežádoucím. Věřte, nebo ne, nejedná se jen o nějaký můj paranoidní 

výmysl, který mě napadl jen tak v jednu hodinu ráno. Bohužel fakt ne, byť 

by to bylo asi mnohem lepší a snazší. Společnost má již odpradávna 

tendence znehodnocovat vše, co se mladistvým dívkám líbí. Lidé 

neberou vážně slečny poslouchající hudbu, která pro ně není úplně 

typická, stejně jako odsuzují knihy už jen proto, že je čtou tak „nezkušené 

a nevyzrálé“ osoby. Prakticky z toho všeho vyplývá, že názor mladých žen 

nemá hodnotu, a proto jej nemusíme ani respektovat. Představte si, že by 

nyní vyšla nová knížka, do které by se dospívající dívky absolutně 
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zamilovaly. Danou tvorbu, přestože by byla sebekvalitnější a 

propracovanější, by společnost bez jakéhokoliv jejího prozkoumání 

odmítla jen z jednoho jediného důvodu, a sice proto, že se to líbí 

puberťačkám. Kdyby se STEJNÁ KNIHA líbila JINÉ SOCIÁLNÍ SKUPINĚ, 

můžete vsadit body na to, že společnost dílo ani NENAPADNE 

ODMÍTNOUT. Mladí lidé jsou často zesměšňováni vrstevníky, ale také 

dospělými lidmi jen za to, že se jim něco líbí – a je už jedno, zda se jedná 

o hudební skupinu, knihu, seriál, film či něco z úplně jiného soudku. 

Někteří se pak dokonce bojí říct, že mají tu a tu kapelu rádi, aby nedej 

bože neschytali palbu plnou kritiky a výsměchu.  

A já se proto směle ptám - opravdu je toto sociální jev, se kterým chceme 

nadále ve společnosti žít? Já myslím, že určitě ne, ale je jen otázkou, zda 

se toto vůbec někdy změní. Já sama mám stále v paměti zážitek z léta, kdy 

jsem s kamarádkou navštívila jeden vinylový obchod v centru Ostravy, a 

když jsem si spokojeně nesla k pokladně německé vydání desky Magical 

Mystery Tour, prodavač mi automaticky 

položil vskutku netaktní dotaz: „To asi 

nebude pro Vás, co?“ 

 A PROČ BY JAKO NEMĚLO?!! 

Řekla bych, že nezbývá nic jiného, než 

tento článek zakončit velice zajímavým 

citátem. Třeba to někomu pomůže a 

uvědomí si, že soudit mladé lidi za jejich 

názory je opravdu už jeden velký 

přežitek. Kdo ví. Jak si to všechno 

přebereme, je už opravdu jen a jen na 

každém z nás. ☺ 

„Dokud nezměníme stav své mysli, budeme znovu a znovu vytvářet v 

podstatě stejný svět, se stejnými démony a stejně šílený.“  

(Eckhart Tolle) 



 

32 
 

KR 

Z různých barelů 

Do hlubin studentova bytí 

Když nám říkali o této fotografické soutěži, hned mě něčím zaujala. Čím? 

Sama vlastně nevím. Fotím ráda, ale jestli se rozmazaná fotka z koncertu, 

na které objekt, který jsem fotila, splynul v tmavou šmouhu, dá 

považovat za umělecké dílo, to teda nevím. Později mi však došlo, že 

samotná fotografická činnost nebyla tím, co na mě udělalo takový 

dojem. Byl to ten název. 

Jakmile jsem se totiž rozhlédla po třídě, pochopila jsem, že už jen 

představa toho, jak skládám komponenty – své spolužáky – do 

fotografické kompozice, je vskutku k popukání. 

Jestliže totiž máme zabřednout až do samotných hlubin studentova bytí, 

musíme nejdřív poznat jeho zvyklosti a lépe zkoumanému objektu 

(zvanému „student“) porozumět. 

A podle mého není na takové zkoumání lepší chvíle než přestávky. 

Co jsem za těch pár let už stihla zjistit, je to, že jako třída máme opravdu 

obrovský a pestrý 

záběr. Každý se 

vyznačujeme jinak a 

každého z nás baví a 

zajímá něco jiného.  

Nevím, co si vlastně 

slibuji od okamžiku, 

kdy ráno vejdu do 

třídy, ale přiznám se, 

že se často divím, 

jestli jsme skutečně 
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na gymnáziu. Zatímco se u nás najdou i tací, co si třeba o přestávkách 

čtou, nevyhnu se ani dobrým pěti párům očí, zaměřeným na něco venku, 

a po chvíli nenápadného pozorování už mi je jasný důvod jejich pohledu. 

„Ta vrána tam venku na stromě na mě divně čumí. Fakt že jo! Celou 

dobu…“ 

Samozřejmě jsou tu pak skupinky těch, kteří horlivě listují sešity a 

hledají, proč se v rovnici z minulé hodiny rovná x jedné, další tráví vzácné 

chvíle volného času na telefonu, jiní se překřikují v tom, který z mladíků, 

o kterých vedli řeč, je více „hot“, další řeší taneční nebo nového učitele 

chemie (dobrý den, pane učiteli!), jezdí po lavici s propiskou na 

kolečkách nebo vyrábí vlaštovky. 

A tímto bych za kvintu A ráda vznesla dotaz, zdalipak mají letošní 

primánci naši památeční vlaštovku vypuštěnou do dalekých končin 

během hodiny chemie stále na světle před tabulí? 

 

Někteří se baví o tom, jak jsou dnes unavení, jiní vytahují svačiny někdy 

velké tak, že se nevyhnete představě, jestli jejich batohy nejsou jen 

maskované nákupní košíky, a nakonec se občas před hodinou vytáhnou i 

ty sešity s tím, že se mělo „v blízké době vlastně psát“. 
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Zajímavé je všimnout si, že se často jednotlivé skupiny (a témata v nich) 

prolínají a mění. V rámci pozorování bylo zjištěno, že záleží na tom, jací 

studenti skupinu tvoří, co následuje další hodinu a kdo je zrovna vytočil. 

Zvoní a přestávka končí. Do třídy vstupuje profesor. V hlavě se snažím 

sama sebe přesvědčit, že bude třeba se znovu naladit na učení a nechat 

pozorování zase na jindy. 

Když se naposledy otáčím, je to, jako by ti všichni a to všechno, kdo jsme 

a kým jsme, najednou zmizelo pod lavicemi nebo v taškách. Já ale vím, že 

za čtyřicet pět minut, až zase zazvoní a vrána, co sedí na stromě, opět 

nasadí svůj pronikavý, provokativní pohled, všechno začne opět nanovo 

a skutečná kvinta A a její zvyklosti se znovu zcela projeví. 

No a teď si představte zachytit tohle všechno na jedné fotografii. Říkám 

vám, komu se tohle povede… ten má u mě zlatého bludišťáka … a 

vlaštovku! 

KŠ 

Zlato v karvinském dole     

 Když letos v únoru horníci vyvezli poslední vozík černého uhlí z 

karvinského dolu ČSA, slavnostního obřadu se kvůli pandemii účastnil jen 

úzký okruh lidí. Nikdo tehdy ještě netušil, že zmiňovaný vozík zdaleka 

nebyl tím posledním. Zanedlouho by se totiž nahoru začala vyvážet zcela 

jiná surovina - a tou by byl 

rovnou drahý kov.  

     Do Karviné v těchto dnech 

míří nejen čeští odborníci, 

novináři a politici, ale tato 

slezská senzace přilákala 

pozornost i zahraničních 

médií a firem. Není se 

opravdu čemu divit, protože 
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cena zlata trvale roste.  

 

     Takzvaný "Karvinský zázrak" (jak situaci označil deník Washington 

Post) je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších a nejzáhadnějších 

událostí tohoto století. Pojďte si připomenout jeho nejzlomovější 

okamžiky. 

12. září, pátek  

10:47 

     V dopoledních hodinách je při přípravách na likvidační práce v již 

uzavřeném karvinském dole ČSA ohlášen nález drahého kovu. Skupina 

horníků ve složení Josef Krumpač, Zdeněk Uhlíř, Radovan Černý a 

Jaromír Kutal má toho dne na starosti úklid důlních jam a chodeb. Při 

procházení chodbou zaujme posledního jmenovaného zvláštní lesk 

vycházející zprava.  

     ,,Tak tu jsme to zametali, když já otočil hlavu a říkám klukům: ,Chlapi, 

tam cosik je, pojďte se tam podívat, ať není průser.' Radek měl s sebou 

naštěstí lampu, tak jsme ju rožli a šli jsme za tym světlem. Ta chodba 

byla dluhá a celé to bylo jakesik divné. Pak na koncu té chodby to 

lesknutí začalo být větší. Před náma v té tmě byly take čáry barevné. 

Potom Zdenu napadlo, že to je možná zlato. Jsem si hned říkal, že to ne, 

to není normální, co by to tu dělalo, kolikrát jsem tudma chodil a nikdy 

nic, ale on furt říkal, že co jiného by to asi bylo.", sděluje pan Jaromír 

Kutal serveru Novinky.cz. 

1. říjen, pátek 

15:16 

     O nálezu drahého kovu se kvůli Josefu Krumpačovi (který si v jednom 

místním podniku tzv. pustil hubu na špacír) dozvídají novináři. Všechna 

média se snaží přinést ty nejexkluzivnější informace pro své čtenáře a 

každý časopis chce mít na obálce 4 umazané obličeje. Jedna ze stěžejních 
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informací prozrazuje, že objem nálezu čítá rozměry afrických či uralských 

nalezišť. 

 

20:05 

     Česká televize ruší padesátou šestou reprízu seriálu Vyprávěj a místo 

ní vysílá speciální rozhovor se čtyřmi horníky. Moderování hornického 

speciálu se ujímá Jakub Železný. V pořadu mimo jiné vystoupí i ekonom 

Ing. Richard Lichý, který situaci zhodnotí slovy: ,,Toto je významný den 

nejen pro karvinský region, ale i pro celou Českou republiku. V době, kdy 

roste míra inflace a jako stát patříme k těm nejzadluženějším, nás tento 

nález může vytáhnout z dolu na zem. Opravdu začínám věřit, že se po 

pandemii zablýskne na lepší časy.“  

 

2. říjen, sobota  

9:04 

     Twitter Jiřího Ovčáčka: ,,Pan prezident se po včerejším nálezu 

v bývalém uhelném dole ČSA rozhodl přidat na listinu vyznamenaných i 

pány Krumpače, Uhlíře, Černého a Kutala. Prezident republiky kromě již 

dříve jmenovaných 28. října vyznamená například i zpěváka Richarda 

Krajča.“ 

17:46 

     Novinářský tým deníku The Guardian se dostává ke zprávě, ve které 

zaznívá, že o důl jeví zájem firmy ze Švýcarska, Spojených států 

amerických a Číny. Hnutí Milion chvilek pro těžbu téměř okamžitě vytváří 

petici o ponechání dolu v českých rukou. Petici do dnešního dne 

podepisuje přes 5 milionů občanů. 

 



 

37 
 

3. říjen, neděle  

13:22 

      Na místo přijíždí i ministryně financí a instagramová modelka Alena 

Schillerová. Cestou na svůj facebookový profil sdílí následující verše, 

které popisují náplň jejího dne: 

     „Do Karviné za pokladem autem uháním, 

     po dálnici si to šinu, nervy neztratím,  

     čeká mě tu konference, potom oběd snad, 

     hledat budu s odborníky slavný zlatý sklad!“ 

     Schillerová se tedy po tiskové konferenci a společném obědě se 

zaměstnanci dolu přidává k týmu pěti expertů, kteří mají ten den nález 

ještě prozkoumat. Těžní klecí klesají až ke „zlaté" chodbě.  

     ,,Na paní ministryni byla znát dobrá nálada. Jenom při cestě dolů si 

stěžovala na málo světla, ale jinak jí úsměv z tváře téměř nezmizel. Při 

prostupu chodbou si počínala velmi nedočkavě a častými dotazy ‚Kdy už 

tam budem?‘ pokoušela naše sebeovládání. Když ji kolegyně Mráčková 

odpověděla, že k místu nálezu zbývá už asi jen 200 metrů, řekla nám, že 

dál už půjde sama. Snažili jsme se jí to vymluvit, ale ona nás jen odbyla 

tím, že je lidem zvolenou zástupkyní státu a že jako ministryně financí je 

tou nejpovolanější osobou, která může k nálezu přistoupit. Na to se 

opravdu nedalo co říct. My už jsme jen sledovali, jak jde k danému místu. 

Viděli jsme, jak se paní ministryně před nálezem zastavila a koukala se 

okolo. Byla tam asi tři minuty, když se před ní najednou objevil malý stín. 

Vypadal jako malá postava se špičatým kloboukem, ale v té chvíli nám to 

připadalo spíše jako oční klam. Potom se ozvalo hlasité hřmění a místo se 

zavalilo kamenem. Okamžitě jsme vyběhli směrem k ministryni. Ujistili 

jsme se, že je stále naživu, a řekla nám, že zůstala v místech za kamenem 
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a nemá se jak dostat ven. Nikdo z nás si nedokáže vysvětlit, jak se to 

mohlo stát,“ říká jeden ze skupiny expertů Tomáš Smrk. 

     Případem se nyní zabývá ministerstvo průmyslu i Česká geologická 

služba, avšak jeho okolnosti nejsou doposud známé. Na Karvinsku se 

však začínají ozývat hlasy, že se zde zlato neobjevilo poprvé a že záleží na 

tom, kdo k němu přistoupí a jaké s ním má úmysly.  

     Alena Schillerová byla z místa již vyproštěna a nyní odpočívá 

v Karvinské hornické nemocnici. 

18:00 

     Prezident Miloš Zeman jmenuje ministrem financí Karla Havlíčka do 

doby, než se Alena Schillerová z incidentu plně zotaví. 

AD 

 

Duel 
Po dlouhé době máme v Oktaviánu duel. Tentokrát jsme se ho rozhodli 

trochu pozměnit. Nepůjde o soutěž studenta a profesora, jak jste byli 

doposud zvyklí, ale budou mezi sebou soupeřit dva profesoři. Zajímá 

Vás, jak se p. p. Zaduban a p. p. Dudová s otázkami popasovali? Tak 

pokračujte ve čtení! Slibuji, že se máte na co těšit. Jedná se o opravdu 

napínavý souboj s náročnými otázkami, ve kterém nám oba dva účastníci 

předvedli, že se jen tak porazit nenechají. 

Otázky: 

1. Žijí tučňáci na Antarktidě? 

2. Jaký větný člen je slovo „unaveny“ ve větě: „Děti byly unaveny.“ 



 

39 
 

3. Ve slově „t_p“ ve větě: „Mám pro tebe t_p na výlet“ napíšeme i, nebo 

y? 

4. Jmenujte jakoukoliv Pythagorejskou trojici. 

5. Jak se jmenuje dánská královna? 

a) Markéta II. 

b) Alžběta II. 

c) Anne – Marie 

6. Které vrcholy se zdolávají při závodě B7? 

 

 

P. p. Zaduban P. p. Dudová 

1. Ne 
✓ 

Ne 
✓ 

2. Přívlastek 
X 

- 
X 

3. Tvrdé 
X Měkké 

✓ 

4. - 
X 3,4,5 

✓ 

5. a) Markéta II. 
✓ a) Markéta II. 

✓ 

6. Velký Polom, Ropice, 
Travný, Lysá hora, Smrk, 
Kněhyně, Velký Javorník 

0,5 Lysá hora, Velký 
Javorový, Velký 
Javorník, Ropička, Smrk 

0,5 
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Začali jsme zlehka. První 

otázka nebyla ani pro 

jednoho z profesorů náročná. 

Oba dva nám odpověděli 

ihned a bez přemýšlení. 

Tučňáci opravdu žijí pouze na 

Arktidě, na severní polokouli 

bychom je hledali marně.  

Zato druhá otázka 

představovala velký problém. 

P. p. Dudová dlouze 

zvažovala, ale pak raději řekla 

„nevím“, protože si nebyla 

jistá. P. p. Zaduban se taktéž 

snažil, ale i jeho odpověď je 

špatná. Slovo „unaveny“ 

v této větě představuje část 

přísudku. 

Třetí otázka se týká 

pravopisu, přesto jsme doufali, že pro naše soutěžní duo náročná 

nebude. Slovo tip jsme vybrali schválně, protože právě v jeho použití 

spousta lidí chybuje. P. p. Dudová se nenechala zmást a odpověděla 

správně. P. p. Zaduban zvažoval obě možnosti, ale nakonec se bohužel 

rozhodl pro tu špatnou. 

Čtvrtá otázka představovala nejtěžší část. P. p. Zaduban odpověď 

nevěděl, ale p. p. Dudová zabojovala. Přes dlouhé a náročné počítání 

dospěla s naší malou pomocí k jednomu ze správných výsledků. 

Pátá otázka nebyla žádný problém a oba dva profesoři ji zodpověděli 

správně. 
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Se závěrečnou šestou otázkou se oba naši soutěžící poprali výborně. Ani 

jeden z nich sice nepřišel na názvy všech 7 hor, přesto si myslíme, že je 

jejich výkon obdivuhodný. Oba účastníci duelu zmínili Lysou horu a Smrk. 

Mají pravdu, tyto hory se skutečně v závodě objevují. P. p. Zaduban 

správně zmínil také Travný a Ropice, p. p. Dudová zase Velký Javorový. 

Poslední dvě hory nezmínil ani jeden z našich soutěžících. Jedná se o 

Radhošť a Čertův mlýn. Velký Javorník, který zmínili oba dva profesoři, 

nedosahuje nadmořské výšky 1 000 m. n. m., a proto ho uznat 

nemůžeme. Oba dva soutěžící nám vyjmenovali polovinu názvů, a tak 

dostávají shodně po půl bodu. 

P. p. Zaduban ve výsledném součtu získává krásných 2,5 bodů. P. p. 

Dudová získává 4,5 bodu a stává se vítězkou dnešního duelu. 

Gratulujeme!! Zároveň bychom chtěli poděkovat oběma profesorům za 

jejich čas a snahu. 

NV, MO 

 

Perlyčky 

Kvinta A 

V hodině dějepisu: „Něco spolu měli… a to něco bylo dítě.“  

Studentce spadne učebnice při hodině češtiny. P. p. Piňosová: „To už to 

vyhazuješ? Už toho máš plné zuby? To jsme teda začali brzo…“ 

P. p. Plachtová, když k tabuli míří už pátá studentka na zkoušení: „A 

bacha, teď budu docela hnusná. Holt jsi poslední, tak si to vyžereš.“ 

P. p. Vomlela: „Čím víc si to zautomatizujete, tím budu šťastnější a budu 

zářit jako Fukushima.“ 

KŠ 
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