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Úvod 
Vítám vás u posledního čísla Oktaviánu tohoto roku! Nedávno byl leden, 

my se snažili v distanční výuce vylepšit naše průměry a mysleli si, že 

období, kdy téměř nikam 

nemůžeme, nikdy neskončí. 

Celý rok uběhl rychle a my se 

musíme připravit na to, že ono 

zlepšování známek na 

poslední chvíli je tady zase. 

Ale ještě před tím přijdou 

vánoční prázdniny, které už 

jsou téměř za dveřmi. Pojďte 

si tyto nekonečně dlouhé dny 

před zaslouženým volnem 

alespoň trochu zpříjemnit 

přečtením si některého ze 

zajímavých článků, které 

v tomto čísle naleznete. 

Jak jsem již zmínila, Vánoce budou opravdu za pár dní, a tak se nemůžete 

divit, že se i v Oktaviánu mnoho článků tímto tématem zabývá. Ale 

nemusí zoufat ani ti, kteří v tomto časopise hledají únik od nazdobených 

vánočních výloh a koled, které hrají úplně všude - samozřejmostí je naše 

kulturní okénko. Nechybí ani množství perliček, napínavý vánoční duel a 

tajenka, v níž si každý z vás může ověřit, jak dobře naši školu zná. 

Závěrem bych vám za celou redakci chtěla popřát krásné Vánoce. Užijte 

si je s rodinou a blízkými a nemyslete na žádné starosti nebo problémy. 

Odpočiňte si a načerpejte sílu do dalších měsíců. Do nového roku 

vstupujte s dobrou náladou, úsměvem na rtech a předsevzetím, že si jej 

naplno užijete. 

NV 
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Aktuality ze školy 

Oktavián má své webové stránky 

A je to konečně tady!! Byli jste smutní, že se k Vám minulé číslo našeho 

školního časopisu Oktavián nedostalo, a tak jste si nemohli přečíst 

články, na něž jste se těšili? Už být nemusíte. Před pár dny jsme rozjeli 

nové stránky Oktaviánu. Tyto zimní dny vyloženě svádí ke schoulení se 

do křesla s čajem v ruce. A není lepší způsob odpočinku, než přečtení si 

nějakého článku. Chcete se pobavit, dozvědět se něco zajímavého nebo 

zjistit, co je u nás na škole nového? To vše a mnohem více na těchto 

stránkách naleznete. Už nemusíte časopis schovávat tajně pod lavicí při 

hodinách a doufat, že Vám žádný z našich profesorů nevynadá, že 

nedáváte pozor. Webové stránky jsou přehledné a věřím, že se na nich 

všichni ihned zorientujete. Stačí si jen vybrat rubriku podle toho, co vás 

zajímá, a nechat unášet našimi texty. 

Odkaz na stránky: http://casopisoktavian-gvoz.jecool.net/ 

NV 

GIS Day 2021 

Dne 5. 11. 2021 se obě kvinty v hojném počtu 29 lidí (z cca 60) vydali na 

„výlet“ do Michálkovic, kde se nachází Přírodovědecká fakulta Ostravské 

univerzity.  

A co je vlastně GIS? GIS je zkratkou geografických informačních systémů. 

Jedná se o počítačový systém, který nám umožňuje ukládat, spravovat a 

analyzovat prostorová data. Díky těmto systémům se můžou například 

hasiči nebo záchranáři dostat včas na místo nehody či požáru. 

A nyní k průběhu dne. Na začátku této exkurze jsme zhlédli dvě 

prezentace na téma GIS a Snímkování země. Bylo to skoro to samé, co 

jsme slyšeli ve škole, ale v podrobnější verzi.  
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V další části této 

návštěvy jsme se 

rozdělili na dvě 

skupiny a šli jsme 

do počítačových 

učeben. Naše 

skupinka (kvinta 

B + pár lidí 

z kvinty A) jako 

první začala 

s programem Google Earth. V tomto programu jsme si prošli pár 

základních funkcí, jako například zobrazení 3D modelů, Street View nebo 

pohled do minulosti. Pohled do minulosti a 3D modely jsme si 

vyzkoušeli, když jsme se koukali na Dvojčata. Street View jsme si prošli 

na pyramidách a Eiffelově věži. U pyramid se to trochu rozbilo. Ten 

pohled mi připomínal lodě typu Ha’tak (lodě používané Goa’uldy 

v seriálu Hvězdná brána). Eiffelova věž na tom byla o něco lépe, až na 

pár lidí bez nohy, ruky, nebo dokonce i bez hlavy. 

 

Autor screenshotů: Radim Gabriel 
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V předposlední části jsme pracovali s jiným programem (na název si už 

bohužel nevzpomenu). Měli jsme k dispozici mapu Moravskoslezského 

kraje. Mohli jsme si tam nastavit silnice, řeky, města, obce atd. Také bylo 

možno upravit, jakým způsobem chceme, aby se dané objekty na mapě 

zobrazovaly. Mohli jsme si nastavit tečky nebo čáry (přerušované i 

nepřerušované). 

Na konci následoval menší test. Pokud si dobře vzpomínám, bylo tam 

celkem 10 úkolů. Pamatuji si, že jeden z úkolů bylo vyhledávání 

zeměpisných pojmů v textu. Přiznám se, že tohle cvičení mě celkem 

bavilo. 

Asi tak týden nebo dva po této exkurzi jsme v geografii dostali úkol, a 

sice vytvořit pomocí různých aplikací a nástrojů mapu. Moje skupinka se 

jednohlasně shodla na tom, že vytvoříme mapu Rallye Dakar 2021. 

Ovšem když jsme se do toho pustili, začali jsme nadávat, proč jsme si 

vybrali zrovna tohle téma. Nakonec jsme to ale zvládli a dostali jsme za 

naši práci krásnou 1.  

https://gisgeography.com/gis-day/  

RG 
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Kultura 

Znovu Ztraceni ve vesmíru 

Řeč bude v tomto článku o seriálu Ztraceni ve vesmíru z roku 2017, jehož 

základ pochází ze stejnojmenného filmu z roku 1965. Tvůrcem tohoto 

seriálu je americká streamovací společnost Netflix. Doposud má seriál 

jenom dvě série po deseti epizodách, ale to se 1. 12. změní. V tento den 

totiž vyjde třetí a zároveň poslední série tohoto seriálu. Velice se mi líbí 

znělka tohoto seriálu i seriál samotný. Nyní bych jen tak lehce naťuknul 

děj prvních dvou sérií, abyste si udělali představu, o čem vlastně tento 

seriál je. 

Stejně jako ve filmu z roku 1965 jsou hlavními hrdiny členové rodiny 

Robinsonových. Rodinu tvoří dva manželé, Maureen a John, a jejich tři 

děti, Will, Penny a Judy. Nyní bych rád pohovořil o hlavních postavách a 

krátce je charakterizoval.  

Maureen Robinsonová, hlava rodiny. Je velice chytrá a každou nouzovou 

i nečekanou situaci vyřeší bez problémů. Jako každý člověk má i 

Maureen své negativní vlastnosti. Aby dostala svého syna do programu, 

musela podvádět.  

Dále tu máme jejího manžela Johna Robinsona. John byl voják, a když se 

svojí rodinou havaroval na opuštěné planetě, snažil se o navázání vztahu 

se svým synem Willem.  

June Harrisová/dr. Smithová: https://cz.pinterest.com/pin/643522234229367897/ 

Will Robinson, nejmladší dítě 

v rodině Robinsonových. Už 

během jeho narození i po něm 

se vyskytly problémy, které se 

projevily také při plnění testů. 

Bohužel, poslední test 
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nezvládl, ale díky své matce, která kvůli němu podváděla, nakonec prošel 

a zařadil se společně se zbytkem své rodiny do 24. kolonizační skupiny.  

Dalším členem této rodiny je dcera Penny, která má vždy po ruce 

nějakou vtipnou hlášku nebo dodatek. Je to bystrá a protichůdná osoba, 

jejíž sarkastický exteriér zakrývá romantickou duši.  

https://eu.usatoday.com/story/entertainment/tv/2019/10/07/lost-in-space-netflix-robinson-family-

danger/3902341002/ 

Poslední a nejstarší dcerou je Judy, která už je plnoletá a je výbornou 

doktorkou. Není ale biologickou dcerou Johna, nýbrž Granta Kellyho, 

který byl kapitánem Fortuny, jež se ztratila. 

Don West: https://www.slashfilm.com/627100/why-netflixs-lost-in-space-is-ending-heres-what-we-

know/ 

V seriálu se nečekaně 

vyskytují i vedlejší 

postavy, jako například 

June Harrisová, která díky 

své pestré minulosti 

odcizí identitu své sestry 

Jessicy, aby mohla na 
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Resolute. Hned po vstupu na palubu zabije člena ostrahy, jelikož odhalil 

její pravou identitu. Je zatčená kapitánem Radicem, který je při jejím 

výslechu odvolán do velínu z důvodu napadení Resolutu. Je nařízená 

evakuace, a jelikož jí odebrali její ukradený klíč k Jupiteru, opět krade 

identitu, tentokrát doktoru Smithovi, za kterého se vydává. Jako 

doktorka Smithová potká dva údržbáře, které vezme s sebou. Don West, 

jeden z údržbářů, přežije zřícení na planetu a společně s psycholožkou 

Smithovou hledají další přeživší. Dále se zde objevuje jedna „postava“, o 

které bude řeč za chvíli. 

A nyní k samotnému ději 1. série. Jak jsem již zmínil, Resolute byl 

napaden a všichni se evakuovali ve svých Jupiterech. Jupiter 2, Jupiter 

Robinsonových, se zřítil na planetu, jež se nacházela někde v neznámé 

části vesmíru. Rozhodně to ale nebyla Země, ani Alpha Centauri. Zřítili se 

konkrétně do 

ledovcové oblasti. 

Hned nastaly první 

problémy. Horní 

poklop se zasekl a 

šel otevřít jen 

částečně. Jedině 

Will se jím mohl 

protáhnout. Ostatní 

museli použít jiný 

východ.  

Jupiter 2: https://cz.pinterest.com/pin/324399979405308474/ 

Kapitán Radic: https://lostinspage.nl/wiki/characters/captain-radic 

Robot: https://www.theverge.com/2018/4/24/17275856/lost-in-space-netflix-ai-artificial-

intelligence-iron-giant 

Resolute: https://lostinspace.fandom.com/wiki/Resolute 
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Tím ale smolný den nekončí. Když se všichni členové rodiny dostanou na 

povrch, Jupiter se začne potápět. Ke všemu si při pádu Maureen zlomila 

nohu a všichni víme, že zlomená noha a chlad nejsou nejlepší přátelé. 

Aby se nějak zahřáli, potřebovali zdroj napětí, který byl potopený 

v Jupiteru. Původně se pro něj měl potopit Will, ale ten se zasekl. Pro 

zdroj teda došla Judy. Ta ale při zpáteční cestě zůstala v ledu. Mezitím 

upadla Maureen do kómatu. Will přišel s inteligentním nápadem, jak 

sestru vysvobodit. K jeho provedení potřebovali hořčík, který se ale 

v místě ztroskotání nenacházel. Když našli hořčík, Will se zřítil ze svahu a 

dostal se do jiného tropického pásu této planety. Aby toho nebylo málo, 

Maureenina noha začala tvrdnout. Nutně potřebovala zákrok, ale jelikož 

jediný doktor široko daleko byl v ledu, musela tento zákrok provést 

Penny. Když se John vrátil s hořčíkem, začal pokus o vysvobození Judy 

z ledu. Mezitím někde v lese Will nachází cizí loď a polovinu členů 

posádky. Les, ve kterém se nachází, se od jisker vznítí a on je nucen 

vylézt na strom. Na tomto stromě se nachází druhá půlka robota, 

kterého zachrání a na oplátku robot pak zachrání jeho. Aby mu robot 

poděkoval, začal ho chránit. Vraťme se zpět k zamrzlé Judy, která už 

může hýbat rukou. Naneštěstí začne pršet a led zase zamrzne. V pravou 
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chvíli se vrátí Will s robotem, který led rozpustí, zachrání Judy a celou 

rodinu před podchlazením. A jen takový detail. Toto všechno se stalo 

v jedné epizodě! Do doby, než jsem tento seriál viděl poprvé, myslel 

jsem si, že smolný den je tehdy, když vše, na co sáhnete se nějak pokazí. 

Nyní už si to nemyslím.  

Toto ovšem nejsou jediné problémy, které kolonisté 24. skupiny zažijí. 

Jupitery, které havarovaly v ledové oblasti, se potýkají s úhoři, kteří se 

živí palivem, jenž pohání motory Jupiterů. Vyskytla se zde i jedna dobrá 

věc. Jednoho dne 

z vysílačky uslyší 

kapitána Radica, ale 

mají problém 

navázat spojení. 

Později zjistí, že je 

Resolute neslyší, 

jelikož hlavní 

anténa se 

nacházela taky na 

planetě. Maureen 

jako vědkyni udivuje, že každým dnem vychází slunce rychleji. Z toho 

vydedukuje, že je něco špatně. Taky že je. Za sluncem se nachází černá 

díra, která mění oběžnou dráhu planety. Kolonistům na planetě už 

nezbývá moc času a kvůli úhořům nemají ani palivo. Don West si 

vzpomene, že jeho Jupiter se nezřítil v ledovcové oblasti, a usoudil, že 

v jeho Jupiteru by mělo být palivo. Je tam! Don, Judy, Victor Dahr a pár 

dalších lidí ho naberou, ale… samozřejmě, zase se vyskytly problémy. 

Cesta k Jupiteru vedla kolem pole, odkud se v pravidelném intervalu 

uvolňoval plyn. Tato cesta se však zřítila a oba transportéry musely jet 

přes pole. Cesta byla bez problému do doby, kdy se u jednoho 

z transportérů urvalo řídicí lanko. Evan vyleze z transportéru a spraví to. 

Když už jsou na konci pole, transportér s cisternou zasáhne gejzír plynu a 

obojí se převrhne. A další problém, cisterna zamáčkla Evana, který byl 



 

12 

venku. Teď přišlo těžké rozhodování, jestli obětovat palivo, nebo 

jednoho člena kolonistů. Rozhodnou se obětovat palivo. Zbytečně. Evan 

při převozu k Jupiteru zemře. Victor odveze palivo ke svému Jupiteru, 

kde se od svého syna Vijaye dozvídá o černé díře. Rozhodne se tedy 

jednat a chce opustit planetu sám. Kvůli Maureenině a Johnově neštěstí, 

kdy s transportérem uvízli v dehtu, mu je start znemožněn. Mezitím 

Willův robot poruší slib, který uzavřel s Willem, a Will se rozhodne 

robota zabít. Toto vyvrcholení proběhlo kvůli doktorce Smithové, která si 

situaci upravila tak, aby ona získala kontrolu nad robotem.  

Než se jí ale povede robota znova poskládat dohromady, Robinsonovi 

zjistí, že dr. Smithová není tím, za koho se vydává, a Maureen ji zamkne 

v garáži. V této době probíhá trénink Johna a Dona, aby zvládli letět 

s osekaným Jupiterem. Z Donova Jupiteru nějaké palivo zbylo a to 

použili. Aby Jupiter dosáhl únikové rychlosti, museli jej co nejvíce 

odlehčit, a proto museli Johna a Dona připravit na stav beztíže a 

přetížení kolem 9G. Celou operaci řídí Maureen z Jupiteru 2, kde je dr. 

Smithovou, kterou 

Will pustil z garáže 

a kde ho 

podvodnice svázala, 

omráčena a 

unesena. To 

způsobí, že Jupiter, 

ve kterém letí John 

a Don k Resolutu, 

exploduje. Judy a 

Penny to se 

zděšením pozorují. 

Nyní bych skočil na konec této série, kde se všechny Jupitery vrací na 

Resolute. Jupiter 2 však ještě letí zachránit Dona a Johna, čímž spotřebují 

veškeré palivo. Resolute tedy letí k nim, ovšem na palubu je nenabere. 
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Robot do Jupiteru umístil svůj motor, jenž je přenese do úplně jiného 

konce vesmíru. V době, kdy byli Will a robot přáteli, robot toto místo 

předpověděl v kresbě. Jediné, co k tomu řekl, bylo: „Nebezpečí, Wille 

Robinsone.“ A na tomto nebezpečném místě končí první série. 

Myslel jsem, že bych trochu naťuknul děj i druhé série, ale tím bych 

zabral polovinu časopisu. Má to ovšem jednu výhodu. Teď, když jsem vás 

obeznámil s tím, čím končí první série, Vás to určitě nenechá chladnými a 

zcela jistě se budete chtít dozvědět, jak tento příběh skončí. 

Seriál hodnotím jako napínavý, někdy lehce předvídatelný a velice 

emotivní. Přiznám se, že v některých částech jsem se bál (i teď, kdy už 

jsem to viděl podruhé), místy jsem se i bavil a někdy chybělo málo a 

ukápla by slza. Například na konci 2. série, kdy se roboti nalodí na 

Resolute, aby si vzali zpět svůj motor. Ten se ale nachází na Jupiteru 2, 

na kterém jsou všechny děti z Resolutu. Ano, opravdu všechny. Rodiče a 

děti se rozdělili. Tato část epizody byla asi nejvíce emotivní. Víc už 

prozrazovat nebudu. 

Na závěr by se hodily nějaké informace o obsazení tohoto seriálu. 

Zmíním zde jen (dle mého názoru) ty nejdůležitější postavy. 

Maureen Robinsonová Molly Parker 
John Robinson Toby Stephens 

Judy Robinsonová Taylor Russell 
Penny Robinsonová Mina Sundwall 

Will Robinson Maxwell Jenknins 
Don West Ignacio Serricchio 

June Harrisová/dr. Smithová Parker Posey 
Robot Brian Steele 

Kapitán Radic Shaun Parkes 
 

RG 
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Velká putování Ladislava Zibury 

Co na tom, že se blíží Vánoce a redaktoři snad každých novin na světě 

dostávají pokyn napsat článek s vánoční tematikou. Já tak ale neučiním. 

Přijde mi užitečnější (snad i zajímavější) Vás seznámit s jedním skvělým 

českým autorem a cestovatelem. Jmenuje se Ladislav Zibura. Rád bych 

pohovořil o jeho knížkách, včetně té nejnovější, která vyšla v říjnu tohoto 

roku.  

Tento článek nechci primárně koncipovat jako recenzi, i když zde najdete 

také nějaké mé názory a hodnocení jednotlivých autorových výtvorů.  

Ladislav se narodil 15. června 

1992 v Českých Budějovicích. 

Svou první knížku Krtečkova 

cesta napsal ve svých šesti 

letech, ta však nebyla nikdy 

vydána. Krátce působil 

v Českém rozhlase. Mezi jeho 

nejznámější koníček patří 

dlouhé pěší poutě. První 

takovou podnikl roku 2011 do 

Santiaga de Compostela, další pak ze svého rodiště do Říma. Později se 

na kole vydal na cestu k Baltskému moři. 

Svou první plně zdokumentovanou cestu, o které 

vypráví 40 dní pěšky do Jeruzaléma, podnikl 

během letních prázdnin 2014. Ladislav svou pouť 

zahájil v Istanbulu a následně přešel celé Turecko. 

Kvůli neklidné situaci v Sýrii se bezpečně dopravil 

letadlem až do Nazaretu, odkud vyrazil na finální 

část pouti do Svatého města. Ke knize o této 

úžasné cestě jsem se dostal náhodou, za kterou 

jsem ale nesmírně vděčný. Jednalo se o mou 
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vstupní bránu do úplně nového žánru, který jsem 

do té doby velmi podceňoval – cestopisy.  

Kniha obsahuje spoustu zajímavostí 

z navštívených míst, dají se zde najít úžasné 

rozhovory, velké množství vtipných situací, 

narážek a nadsázky a detailní popisy krajiny. Ve 

stejném duchu jsou psány i další Ladislavovy 

knížky, které tak svou rozmanitostí dokážou 

zabavit (snad) úplně každého. 

Sám za sebe mohu říct, že jsem byl s autorovou 

prvotinou mimořádně spokojen. Chtěl bych hlavně 

pochválit nápad minikomiksů, které čtenáři 

příjemně zprostředkují další veselé události v úplně 

jiném měřítku, než jak byly popsány v textu. 

Zápisky o výpravě do Nepálu a Číny byly 

publikovány v roce 2016 pod názvem Pěšky mezi 

buddhisty a komunisty. Černobílé minikomiksy 

nahradily barevné informační textíky o zrovna 

navštíveném místě, které se v různých podobách a 

stylech nacházejí ve všech následujících 

Ladislavových cestopisech. 

Roku 2017 spatřila světlo 

světa knížka o neduzích 

pěšího putování po Kavkazu – 

Už nikdy pěšky po Arménii a 

Gruzii. Podle mého názoru se jedná asi o 

nejslabší Ladislavův výtvor. Na druhou stranu ale 

představuje významný milník v autorově koníčku 

a šok pro skalní příznivce. 
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Před dvěma lety napsal Ladislav další cestopis Prázdniny v Evropě 

popisující jeho výlet vedoucí po celém Balkáně, až po Skandinávii a 

pobaltské země s destinací v Brně. Jedná se o 

jednu z nejdelších tras, kterou autor kdy podnikl. 

Za svou knihu o ní získává cenu Hanzelky a 

Zikmunda pro cestopis roku. 

V říjnu se mi dostal do rukou Ladislavův zatím 

poslední výtvor, v němž nám konečně (po 

čtyřech knihách strávených v cizině) přibližuje 

krásy naší vlastní domoviny. Tentokrát se jedná o 

zatím nejdelší knížku Prázdniny v Česku. Se svým, 

pro mě už legendárním, nadhledem a skvělým 

jazykovým zpracováním autor líčí své zážitky z letních prázdnin trávené 

poznáváním (ne)objevených zákoutí naší země.  

Během své cesty po Turecku se u Ladislava projevila nemoc, která 

údajně trápí 10-15 % obyvatelstva, a sice tinnitus – chronické pískání 

v uších. Sám autor se s ním naučil žít, i když říká, že v začátcích a hlavně 

během karantény na začátku roku 2020 to pro něj bylo opravdové peklo. 

O této diagnóze se více rozpovídal v červenci v rozhovoru pro Prostor X.  

Ladislav pravidelně pořádá projekce po celé republice, kde vypráví o 

svých cestách. Sám jsem se nikdy žádné nezúčastnil, ovšem pokud 

probíhají podobně zábavnou formou, jakou píše své knížky, určitě se tam 

nikdo nudit nebude.  

Velmi neobvyklá 

podívaná se naskytla 

před několika lety, 

když se princ Ládík 

rozhodl zúčastnit 

televizní soutěže AZ-

kvíz. V ní použil velice 
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zajímavou taktiku, kterou opět dokázal inteligentně pobavit, navíc 

způsobem, jejž ještě nikdy nikdo nezkusil. 

Pokud bude Ladislav Zibura ve svých výpravách v budoucnu pokračovat a 

pokud se rozhodne je zaznamenávat a vydávat ve stejně přitažlivé knižní 

podobě, lidé se díky němu dozví mnoho o životě na úplném konci světa, 

tamních zvycích, tradicích a příbězích, stejně jako o veselých příhodách, 

které autora na jeho trasách provázejí. Mnohé z nás to může přesvědčit 

k přechodu ke zdravějšímu životnímu stylu a touze po vlastních 

dobrodružstvích.  

 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/30093779/40-dni-pesky-do-jeruzalema/ 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34614234/pesky-mezi-buddhisty-a-komunisty/ 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/39804937/uz-nikdy-pesky-po-armenii-a-gruzii/ 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/54975722/prazdniny-v-evrope/ 

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/prazdniny-v-cesku-373071951 

https://budejovice.rozhlas.cz/ladislav-zibura-pisu-o-lidech-kteri-jsou-az-moc-normalni-na-aby-se-

objevili-v-8125816 

https://magazin.aktualne.cz/nejhorsi-hrac-az-kvizu-bavi-cely-internet-pristi-rok-se-

prih/r~d1deff5861f411e5bd0a002590604f2e/ 

https://www.kosmas.cz/knihy/250995/sebrane-peskopisy/ 

OT 

  

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/30093779/40-dni-pesky-do-jeruzalema/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34614234/pesky-mezi-buddhisty-a-komunisty/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/39804937/uz-nikdy-pesky-po-armenii-a-gruzii/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/54975722/prazdniny-v-evrope/
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/prazdniny-v-cesku-373071951
https://budejovice.rozhlas.cz/ladislav-zibura-pisu-o-lidech-kteri-jsou-az-moc-normalni-na-aby-se-objevili-v-8125816
https://budejovice.rozhlas.cz/ladislav-zibura-pisu-o-lidech-kteri-jsou-az-moc-normalni-na-aby-se-objevili-v-8125816
https://magazin.aktualne.cz/nejhorsi-hrac-az-kvizu-bavi-cely-internet-pristi-rok-se-prih/r~d1deff5861f411e5bd0a002590604f2e/
https://magazin.aktualne.cz/nejhorsi-hrac-az-kvizu-bavi-cely-internet-pristi-rok-se-prih/r~d1deff5861f411e5bd0a002590604f2e/
https://www.kosmas.cz/knihy/250995/sebrane-peskopisy/
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Ano, je to tu zas. Zase se do tohoto čísla vecpal Star Trek. Tentokrát ale 

nebude řeč o významné události nebo o seriálu, ale o filmu. V tomto 

článku se zaměříme hned na první film, jenž vyšel v roce 1979, Star Trek: 

The Motion Picture. Film pochází ze studia Paramount Pictures a 

režíroval jej Robert Wise. Obsazení filmu naleznete na konci článku. 

Ještě bych se rád vrátil ke svému článku z minulého čísla, ve kterém píšu 

o 55 letech Star Treku, a rád bych dodal, že k tomuto výročí vznikla i 

nová kniha – Star Trek: Ex machina – která navazuje na tento film. U 

knihy bych na chvilku ještě zůstal.  

Když jsem knihu otevřel, užasl 

jsem nad tím, kolik je výtvorů na 

téma Star Treku. Otočil jsem na 

další stranu, kde bylo 

poděkování, jehož druhá část se 

mi velice líbila. Autor 

Christopher L. Bennet zde píše: 

A Jerrymu Goldsmithovi, který 

bude žít navždy v podobě 

nadpozemské hudby. Rozhodně 

musím souhlasit, jelikož znělka 

tohoto filmu je úžasná. Bohužel 

jsem tuto knihu ještě nestihl 

přečíst. Skončil jsem na straně 

30. A ne proto, že by byla nějak 

nudná nebo hrozná, ale ještě 

jsem si na ni nenašel čas. Avšak 

i po přečtení prvních stránek 
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z ní mám dobrý pocit a těším se, až si ji přečtu. No a nebudu to dál 

okecávat a přejdu k samotnému ději filmu. 

Hned na začátku filmu můžeme vidět tři klingonské lodě třídy K’Tinga 

letící k neznámému oblaku enormní velikosti.  Samozřejmě, nebyli by to 

Klingoni, kdyby nevypálili. To se jim ale nepovedlo. Zanedlouho se 

z oblaku vynořila energetická střela, která „zničila“ jednu z lodí. Ostatní 

lodě se daly hned na ústup, ale bylo již pozdě. Byly také „zničeny“. Tady 

bych se rád pozastavil a vyvrátil jeden mýtus o naší škole. Jedno 

gymnázium naše studenty nazývá Klingony. Já osobně si myslím, že 

Klingoni jsou rasou, která si zakládá na cti, jsou zdatnými válečníky, ale 

připadají mi trochu natvrdlí a ne moc chytří. Pokud tím studenti 

nejmenovaného gymnázia myslí, že jsme zdatní a poctiví, je to pro nás 

pocta. Pokud tím ovšem chtějí říct, že jsme natvrdlí nebo hloupí, bereme 

to jako urážku a jako správní Klingoni bychom jim měli vyhlásit válku         . 

I když, po jedné hodině tělocviku si i já začínám myslet, že někteří 

studenti jsou trochu natvrdlí, jelikož nepochopí, že při odbíjené se balón 

nechytá, ale odbíjí. Vraťme se ale zpět k oblaku. Víme, že již zničil tři 

klingonské lodě a nyní pokračuje směrem k Zemi.  

Od oblaku se přesouváme na Zemi, kde se admirál Kirk na orbitální 

stanici setkává s panem Scottem a společně se vydávají k Enterprise, 

která ještě kotví v doku a probíhají na ní poslední úpravy. Enterprise byla 
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refitována – tzn. vylepšena. Vzpěry warp gondol jsou nyní šikmé, již 

zmiňované gondoly také prošly jistými úpravami, byl přidán nový a 

výkonnější impulsní motor, krk spojující primární a sekundární trup je 

nyní více vykloněný dopředu atd. V knize je celkem dlouhá pasáž, kde 

admirál Kirk básní nad svou lodí. Srovnává ji se svou starou Enterprise. 

Říká, že mu připomíná Pegase v letu: její kůže je leskle bílá, spojnice 

trupů evokovala krk koně se vztyčenou hlavou, šikmé vzpěry gondol zase 

křídla připravená k prudkému vzletu. Naprosto s ním souhlasím. Sice 

v tom nevidím Pegase, ale je to moje nejoblíbenější loď. Pokud bych 

dostal hodnost kapitána a mohl si vybrat svoji loď, neváhal bych ani 

minutu. O tom si můžu nechat jedině zdát… Poté, co se Kirk a Scotty 

nalodí na palubu, rozejdou se. Pan Scott do strojovny a Kirk na můstek, 

kde ho přivítají jeho přátelé z původní Enterprise. Kapitán Decker ještě 

neví, že byl zbaven velení, a když se to dozvídá, hledá za tím něco víc než 

jen rozkaz Flotily. Krátce po jejich debatě se na lodi porouchá 

transportér a osoby, které se na loď snažily dostat, nakonec zemřou. 

Jedním z nich byl i velitel vědecké sekce. Tu společně s funkcí prvního 

důstojníka přebírá Decker.  

Ve chvíli, kdy se posádka dozvídá, co je cílem jejich mise, obdrží zprávu 

od stanice Epsilon 9, která monitoruje pohyb oblaku. Bohužel, potkal ji 

stejný osud jako ty tři klingonské lodě. A je to tu. Loď a posádka se 

připravují k odletu, naloďují se poslední důstojníci, mezi kterými je i 

Jimův přítel a kolega, doktor McCoy. Nyní, když už je posádka kompletní, 

loď opouští dok a vydává se na cestu k oblaku. Při přechodu na 

nadsvětelnou, též warp rychlost, dojde k poruše a loď je vtažena do červí 

díry. Společně s ní je tam vtažen i asteroid, který se srazí s lodí. Kirk 

nařídí palbu z fázerů. Decker tento rozkaz zruší a nařídí palbu fotonovými 

torpédy. Asteroid je zničen a loď se zastaví. Po této události následuje 

rozhovor Jima a Willa za přítomnosti McCoye. Kirk si uvědomuje, že 

novou loď nezná tak dobře a že bude potřebovat čas na to, aby 

prozkoumal veškeré vylepšení. Zanedlouho dostane kapitán zprávu 

z můstku, ve které se dozvídá, že se k lodi blíží raketoplán dlouhého 
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doletu. Na palubě není nikdo jiný než Spock. Ten jim pomůže opravit 

warp pohon a následně sděluje kapitánovi důvod příchodu na Enterprise. 

Když se poprvé Spock ukázal na můstku, choval se celkem divně, jelikož 

podstoupil obřad Kolihnar, při kterém dochází k očištění od emocí. 

Nyní bych skočil ke konci filmu. Will, Jim, McCoy a Spock se společně 

s Iliou dostávají k V’Gerovi a dozvídají se o něm pozoruhodnou 

informaci. V’Ger je vlastně pozemská sonda Voyager 6, která se ztratila 

v černé díře a nyní chce dokončit to, co začala, tedy spojit se se 

stvořitelem a předat mu informace, které sesbírala. Při vysílání 

závěrečné sekvence kódu, díky kterému mohl V’Ger dokončit svůj úkol, 

se sonda sama sabotovala, aby se mohla osobně spojit se stvořitelem. To 

znamenalo, že nějaký člověk musel závěrečnou sekvenci kódu 

poskytnout ze svého vlastního tělesného kódu. Tím, kdo se obětoval, se 

stal Willard Decker. Ten se po spojení se sondou začal rozkládat a 

nakonec se k němu přidala i robotická forma Iliy. Oblak se rozloží a 

vítězoslavně z něj vylétá Enterprise. Kapitán poté nahlásí ztráty a stav 

lodi Hvězdné flotile a vydá rozkaz k další cestě této lodi. 

Když jsem začal sledovat Star Trek, nejdříve jsem se podíval na filmy a 

tohle byl první, který jsem viděl. Logicky. Velice mě potěšil. Samozřejmě, 

nebyl by to film, aby v něm nebyly chyby. Teď mám na mysli chyby 

s rekvizitami (Ve scéně, kdy je loď sklenována, paprsek na můstku se 

snaží z počítače lodi vytáhnout informace, a je proto nařízeno počítač 

odpojit. Spock dojde ke konzole a rozmlátí ji, ale v následujícím záběru je 

konzole zase celá a bez poškození.). A jak jsem již zmiňoval na začátku, 

film má pokračování v knižní podobě, kterou si v nejbližší době hodlám 

přečíst. 
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A ještě slíbené obsazení. Zleva: 

Hikaru Sulu George Takei 
Willard Decker Stephen Collins 
Ilia Persis Kambattová 
Christine Chappelová Majel Barettová 
James Kirk William Shatner 
Janice Randová Grace Lee Whitney 
Montgomery Scott James Doohan 
Spock Leonard Nimoy 
Leonard McCoy DeForest Kelley 
Pavel Čechov Walter Koenig 
Nyota Uhura Nichelle Nichols 
  

 

Nezbývá nic jiného než říct: „Rychlost 1, kurz: kamkoliv…“ Lidské 

dobrodružství právě začíná… 

https://www.space.com/star-trek-motion-picture-40th-anniversary-re-release.html 
https://donnyversiga.artstation.com/projects/oOzG9O 

https://www.amazon.com/Star-Trek-Picture-William-Shatner/dp/B01MYC1V5T 

RG 

  

https://www.space.com/star-trek-motion-picture-40th-anniversary-re-release.html
https://donnyversiga.artstation.com/projects/oOzG9O
https://www.amazon.com/Star-Trek-Picture-William-Shatner/dp/B01MYC1V5T
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Názor 

Nejkrásnější dárek 

Pomalu se k nám blíži ty 

nejkouzelnější svátky v roce. 

Období klidu, míru, pohody a 

čas, kdy alespoň na chvíli 

zapomeneme na všechny 

naše starosti a problémy. 

Všichni se už těšíme - a ano, i 

ti, kteří tvrdí, že Vánoce 

v lásce nemají, a snaží se je jen 

nějakým způsobem přežít, mají 

něco, co se jim na tomto 

období líbí a bez čehož by si 

svůj život představit nedokázali. 

Každý z nás si v adventním čase 

najde to své. Někteří chodí 

mlsně kolem kuchyně a 

nemůžou se dočkat chvíle, kdy 

jim maminka dovolí ochutnat 

vanilkové rohlíčky či perníčky, 

jiní zase vyhlíží pomalu již od 

půlky listopadu sníh, a jakmile 

napadne, vyběhnou střemhlav 

ven dělat andělíčky a koulovat 

se s přáteli. Ale úplně, úplně 

všichni se těšíme na onen 
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slavnostní večer, kdy usedneme společně se svými nejbližšími ke stolu, 

pochutnáme si na skvělé vánoční večeři a pak? Pak se dostává na řadu 

Ježíšek, jeho kouzelné zacinkání zvonečkem a rozjasněné oči všech dětí. 

Psali jste už dopis Ježíškovi? Nebo to u vás funguje tak, že pošlete jen 

odkazy? Anebo se prostě necháte překvapit a veškerou dřinu 

s vymýšlením dárků přenecháte ostatním? Ať už je to tak, či onak, každý 

z nás doufá, že pod stromečkem najde to, po čem toužil. Zajímavé je 

zamyslet se nad tím, co pro nás představovalo „to nejlepší“ před pár 

lety. Docela dost se nám změnily naše preference, že? 

Když jsme byli mladší, věřili jsme, že Ježíšek umí splnit cokoliv, a tak od 

nás dostával opravdu nelehké úkoly. Rodiče pak museli shánět třeba 

panenku s šatičkami v té určité barvě, protože žádná jiná se nám nelíbila. 

No nebyli jsme nároční? Už od začátku prosince jsme odpočítávali táhlé, 

nekonečně dlouhé dny a nedočkavě jsme se těšili právě na dárečky, o 

něž jsme Ježíška v dopise prosili. Na Štědrý den jsme rychle snědli večeři 

a spěchali k oknu, abychom Ježíška již konečně spatřili. Ono to ale 

bohužel nikdy nevyšlo, a my tak museli vstupovat do nového roku 

s tímtéž předsevzetím a nadějí, že ho příště už určitě zahlédneme. Tímto 

jsme se ale opravdu dlouho netrápili, protože konečně přišla ta 

nejočekávanější chvíle. Po zacinkání zvonečku jsme se rozběhli 

k vánočnímu stromu, pod kterým byla spousta různě velkých dárků. 

Usmívali jsme se od ucha k uchu, ukazovali jsme rodičům, jak krásné 

hračky nám Ježíšek nadělil, a byli jsme prostě jen šťastní. Dárečky pro 

nás představovaly všechno a nenapadlo nás lámat si hlavu s čímkoliv 

dalším. 

Uběhlo jen pár let, ale Vánoce pro mě dostaly úplně jiný význam. 

Rodičům pošlu pár odkazů se slovy, že mám pocit, že nic nepotřebuji a 

vážně netuším, co bych k Vánocům chtěla (čímž jim to ztížím ještě více 

než před pár lety, kdy aspoň věděli, co chci, ale nevěděli, kde to koupit). 

Mě samotnou baví vymýšlet dárky ostatním a užívám si procházení 

obchodů a přemýšlení nad tím, co by se mohlo komu líbit a zda by to 
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využil. V období kolem Vánoc jsou všichni doma, pečeme cukroví, 

chystáme vánoční výzdobu, v krbu nám plápolá oheň a z televize hrají 

vánoční koledy. Dům je naplněn pozitivní energií a láskou. Za nic na 

světě bych tyto okamžiky nevyměnila. Na Štědrý den se jdeme vždy 

projít do lesa a po cestě přisypeme nějaké pochoutky zvířátkům do 

krmelců, aby i ona měla tento den něčím výjimečný. Chci radost 

rozdávat, protože podle mě je tohle právě onen skrytý smysl Vánoc. 

Poté, stejně jako všechny ostatní rodiny, usedneme k večeři, dáme si 

řízek, kapra nebo lososa a vzpomínáme na všechny, které máme rádi. Po 

večeři, ze které již nikdo nespěchá vyhlížet Ježíška, zacinká zvoneček a 

spatřím krásně nasvětlený stromeček s hromadou dárků. Postupně si je 

rozdáme a já si vychutnávám rodinnou pohodu. Závěrem večera se 

všichni schoulíme do jedné postele a koukáme na českou klasiku, která 

pro mě k Vánocům neodmyslitelně patří – na Pelíšky. 

Vánoce nejsou o tom, abychom se několik týdnů před Štědrým dnem 

Autorka - Natálie Dervishi 
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stresovali tím, že nemáme dostatečné množství dárků nebo že nemáme 

ještě napečené cukroví a je UŽ PŮLKA PROSINCE. Měli bychom všechno 

dělat hlavně proto, že chceme, ne proto, že musíme. Letos nemáte 

pomyšlení na pečení? Tak nepečte, jeden rok se nic nestane. Nemáte 

chuť dělat vánoční výzdobu? Tak nedělejte ani toto. Vánoce jsou hlavně 

o tom, abychom se aspoň jednou za rok zastavili a odpočinuli si od 

běžného stereotypního života a pomysleli na své blízké. Každý z nás má 

období, kdy nestíhá, ale na Vánoce jde vše stranou. Měli bychom si 

vzpomenout na ty, které máme rádi. Věřte, že jim je jedno, jestli 

dostanou dárek za několik tisíc, nebo něco, co vlastnoručně vyrobíte. 

Budou rádi, že jste si na ně vzpomněli. A o to právě jde. Vánoce nejsou 

jen o dárcích. Ten nejkrásnější dárek, který k Vánocům můžete někomu 

nadělit, je úsměv, objetí a váš čas. Lidé si čím dál méně projevují lásku a 

tráví více a více dní sami. Ale to není dobře. Vím, že je v dnešní 

společnosti náročné přistupovat k Vánocům jako k svátkům pohody, ale 

zkuste to, a uvidíte, že si je užijete mnohem více. 

NV 

Dystopie jakožto fenomén dnešní doby 

Byť se to tak možná na první pohled nezdá, místy nabývám dojmu, že 

v rámci naší generace platí jakési nepsané pravidlo. Pokud jste v mládí, 

nejlépe tedy na nižším stupni gymnázia, nebyli posedlí knihami, filmy a 

seriály odehrávajícími se v nehezké formě budoucnosti – tedy 

v budoucnosti zničené přírodními katastrofami, blíže nespecifikovanou 

chorobou či šíleným politickým systémem (nejlépe, aby šlo o kombinaci 

všech těchto tří prvků), jako byste ani nežili.  

Doba, v níž jsme prakticky všichni uctívali hrdiny z dystopických děl už 

sice, jak se zdá, pominula, ale i přesto se dle mého názoru v naší věkové 

skupině najdou tací, kteří se k tomuto žánru po letech milerádi navrátí. 

Ano, kdo by to řekl – i já mezi ně nečekaně patřím. 
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Co vlastně ale populaci láká na dílech zavánějících nepříjemnou 

budoucností? Je to snad touha poznat zlo, které k nám (zatím) ještě 

neprostoupilo, či snad 

potřeba se uklidnit, že 

jako lidstvo na tom ještě 

nejsme zas tak moc 

špatně? Jaká jsou dle 

mého skromného názoru 

opravdu zajímavá díla 

spadající do tohoto 

žánru? Tohle a možná i 

něco více se dozvíte 

v dnešním (pro změnu 

nevánočně laděném) 

článku. Tak jen směle do 

čtení! 

Když nad tím tak 

přemýšlím, k napsání takto zaměřeného textu mě inspirovala jen jedna 

jediná věc, a sice sám Miloš Zeman a jeho nový skromný příbytek. Kdo si 

myslel, že už nemůže být v naší zemi 

bizarněji, šeredně se mýlil. Tato 

vitrína, do níž byl v současné době 

přidán ještě velký pozlacený stůl, 

opravdu působí, jako by z nějakého 

dystopického díla vypadla. Zlatá éra 

antiutopických filmů (pro laiky - rok 

2014) by se stěží mohla chlubit něčím 

tak inovativním a ohromujícím, jako se 

povedlo vytvořit nám v České 

republice za pomoci zlatých českých 

ručiček a jejich šikovnosti. 
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Dystopie je opravdu 

fenoménem dnešní doby a 

já jsem za to, upřímně, 

převelice ráda. Samozřejmě 

je třeba uvést na pravou 

míru můj pohled na celou její 

problematiku. Opravdu 

nehltám každou „kravinku“, 

kterou někdo natočí a přilepí 

jí štítek se slovy jako 

„antiutopie, dystopie a 

špatně vyvinutá společnost“, 

protože ne každé dílo 

dosahuje mnou žádaných kvalit. Zatímco někteří mí vrstevníci zbožňují 

technicky zaměřená díla, v nichž se řeší všelijací roboti (kdo ví, co by na 

to řekl sám Karel Čapek), rakety, technologie a přechytralé počítače, já si 

u takových knih a filmů mám maximálně tak chuť vyrvat všechny svoje 

vlasy. S tímhle na mě, prosím, nechoďte, protože pokud ještě jednou 

uslyším o díle, ve kterém se objevují slovní spojení jako „ultra chytré 

technologie, počítačový mág a lidstvo sužované zlým prezidentem 

spolčeným s kyborgy“, veškerá má příčetnost půjde ta tam. Po 

osmi letech mám stále místy problém zapnout školní počítač. Fakt nechci 

vědět, co se stane, když společnost začne ovládat politická strana 

používající vyspělou techniku. Ne, díky. 

Mám naopak mnohem 

radši díla, na kterých 

jsem vyrůstala - dobře, 

respektujme 

matematické počty, 

úplně jsem na nich 

nevyrůstala. Bylo mi 

12-14 let, spíše jsem si 
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během jejich rozkvětu užívala počínající puberty, ale i to se, vážení, 

počítá. Má nejmilovanější knižní, později dokonce i filmová série z pera 

Jamese Dashnera se pro mnohé z nás stala na počátcích puberty 

hotovou modlou a ikonou, na kterou se jen tak nezapomíná. Nemluvím 

nyní o ničem jiném než o skvostné sérii Labyrint (v anglickém originále 

The Maze Runner), jež je možná v dnešní pandemií sužované 

společnosti, v níž jsou slova jako protilátky a lék používány jako na 

běžícím pásu, lehce zarážejícím a stresujícím počinem. Ale co už, takový 

je vývoj. ☺  

Vždycky když jsem jako mladší měla potřebu ventilovat, na čem zrovna 

ujíždím, babička mi říkávala, jak jsou dystopická díla špatná a negativní, 

neboť nám nevědomky tvoří naši budoucnost. Otázka, zda je to pravda, 

je už ponechána vaší vlastní interpretaci, avšak když se společně 

zamyslíme nad určitými fakty, něco na tom evidentně bude. Když sám 

Čapek varoval v R.U.R. před případnými negativními vlivy technického 

pokroku na lidstvo, asi jej nenapadlo, že sto let od uvedení dramatu 

půjdou světem zprávy o robotích vzpourách a šíleně vyspělých 

technologiích. Kdo ví, kde budeme jako lidstvo za takových dvacet, třicet 

let. Jako další otázka se směle nabízí – chceme to vůbec vědět? 

Éra dystopických děl však neproběhla jen v roce 2014, jak to možná 

z článku na první pohled vyplývá. Přestože ty největší skvosty (The Maze 

Runner, The Hunger Games, The Divergent) šly na dračku právě mezi 

lety 2012 až 2018, lidstvo na takto zaměřená díla po tomto průlomu, 

který měli na svědomí převážně mí vrstevníci, už nikdy nezanevřelo. 

Otázka, proč jsou dystopická díla stále tak populární, jde místy spíše až 

do filosofického rázu, avšak i na ni se koneckonců nabízí velmi prostá 

odpověď: Lidé mají rádi masakry. A v dnešní zrychlené době nejlépe ty, 

které najdou celé s titulky (či dabingem) na Netflixu.  
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„Správná“ definice 

toho, co ještě můžeme 

za dystopické dílo 

považovat, a co už 

nikoliv, se nám tak 

pomyslně zbortila 

s příchodem Squid 

game (je mi jasné, že o 

Hře na oliheň už nechce 

asi nikdo ani slyšet, ale bohužel), neboť zatímco někdo tento seriál řadí 

k prvotřídní korejské dystopii, jiný by mu za označení „dystopický seriál“ 

zlámal ruce - a pro 

jistotu možná i nohy. 

Kde je pak ale ta hranice mezi tím, co je ještě dystopické dílo, a co už je 

jen upravená (a často také těžce zvrácená) forma světa či jeho blížící se 

budoucnosti? Kdo ví. Mně osobně je to asi docela dost jedno, protože 

mám tenhle typ 

seriálů v oblibě – a 

svazující definice 

stejně nikoho moc 

nezajímají, co si 

budeme povídat. 

https://www.remaja.my/squid-game-vs-alice-in-borderland-mana-lebih-thrill/ 

Po slávě Squid game, která otevřela lidem dveře do asijské 

kinematografie jako takové, se na internetu rázem začaly objevovat 

 



 

31 

všelijaké články doporučující jiná 

dystopická díla (korejská, japonská, 

americká) – a diváci začali být 

dystopií zas a znovu posedlí. Dalo by 

se říci, že mnoho z nich v této 

náročné době našlo v takto 

laděných dílech již dávno ztracený 

komfort, protože věta „My jsme na 

tom ještě dobře, se podívej na ně, 

čím si chudáci prochází!“ přinášela 

lidem po celém světě 

nepopsatelnou vlnu nové energie a 

síly. Mít víc času a nebudit se 

pomalu každý den hrůzou 

z toho, že jsem v maturitním 

ročníku, taky bych si ráda rozkoukala 

plno takto laděných děl a začetla se 

do dalších dystopických knih, ale 

bohužel, nedá se svítit. Člověk by ale neřekl, jak silná a ohlušující chuť 

začít číst znovu celou sérii Labyrint jej popadne, když se musí učit 

předměty, které už za pár měsíců neuvidí, protože z nich nematuruje - 

ale o tom raději pomlčme, dělejme, jako bych vůbec nic nenapsala. 

Kdybych dokázala tuto chuť poslechnout, asi bych byla o něco 

spokojenější a netrápila bych se zbytečně věcmi, kterými nemusím. Ale 

co už, toť úděl nás perfekcionistů. Tak třeba v příštím životě… 

Když lidé konečně překonali svůj odpor k neznámému a dokázali 

přijmout, že asijská kinematografie má skutečně co nabídnout (jako by 

jim to dva roky zpátky nenaznačil korejský oscarový snímek Parazit, na 

který si s bušením srdce vzpomínám dopodrobna ještě teď), seriály se na 

ně začaly neskutečným způsobem sypat. Můj oblíbený, Alice in 

Borderland (Netflix, 2020, Japonsko), byl na podzim často vytahován 

právě spolu se Squid game, aby si lidé všimli paralelních situací a 
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podobností, které mezi sebou oba tyto dystopicky laděné seriály mají. Ať 

už se chcete podívat na japonskou (zlí jazykové tvrdí, že i o něco lepší) 

podobu Squid game, nebo na jiný dystopický snímek či knihu, určitě dle 

mého názoru nesáhnete vedle. Tyto seriály mají opravdu co do sebe, 

pokud chcete zažít nevídaný pohled na antiutopii formou zcela jiné 

kinematografie, než obyčejně známe. Já si momentálně oblíbila seriál 

The Devil Judge (TVN, 2021, Jižní Korea) odehrávající se v dystopické 

verzi Jižní Koreje, kde se soudní procesy konají prostřednictvím živě 

vysílaného pořadu (vše tedy běží živě v televizi) a lidé mohou sami 

prostřednictvím mobilní aplikace rozhodnout o výši trestu 

obžalovaného. V seriálu vidíme také nádherně zpracovanou 

problematiku korupce, tamní politiku, manipulaci, populismus a rozdíly 

mezi bohatými a chudými, takže pokud se chcete uklidnit, že naše 

politická scéna je na tom ve finále ještě ukázkově, určitě o zhlédnutí 

pouvažujte. Já osobně jsem seriál ještě nestihla dokoukat celý, ale 

z toho, co jsem zatím viděla, musím říci, že je to absolutní síla. 

Sympatické herecké obsazení a napjatá atmosféra, která vám značí, že 

věřit můžete skutečně jen sami sobě, jsou pak už jen příjemným 

dodatkem. Ostatně - jak říká jeden z hlavních protagonistů: „Systém je 

jediná věc, která se dá plně zmanipulovat. Systém nemá proti moci šanci. 

Pokud ďábel opravdu existuje, je to samolibost mocných.“ 

Nyní je na čase poskytnout vám z mé strany dvě malá doporučení: 

1. 

 Neberte dystopická díla moc vážně, protože se z nich jinak můžete také 

snadno zbláznit. 

 Ne všechno na světě je černé a bílé. Ne každý robot vás bude chtít zabít. 

Ne každá živelná katastrofa znamená konec světa a začátek toho, co 

známe z výše zmiňovaných děl. Ne každý výrok politika vede k tomu, že 

vás půjde vláda brzo osobně zamordovat. Přemýšlejme. Když tak někdy 

procházím diskuze na  
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internetu, to přemýšlení je v populaci více a více potřeba. Tudíž směle do 

toho. ☺ 

2. 

Přestože je Miloš Zeman ve své vitríně čím dál tím častěji, neznamená to, 

že už žijeme v dystopii. Myslete na to. Maximálně tak v simulaci.  A věřte 

nebo ne, ty vtipy na internetu za to všechno doopravdy stojí. 

Na závěr článku mi nezbývá nic jiného, než všem čtenářům (i 

nečtenářům, koukání na 

obrázky se taky částečně 

počítá) popřát příjemně 

strávené Vánoce a hodně 

zdaru do nového (snad ne 

dystopicky zaměřeného) roku. 

Pokud budete mít vánočních 

filmů už plné zuby a představa 

dalších uječených amerických 

slaďáren vás bude k smrti 

děsit, dystopie má svá dvířka 

vždy pootevřená. Teď už do 

nich stačí jen směle 

nahlédnout. ☺ 

KR 

https://cz.pinterest.com/pin/507147608046740425/ 

https://www.e15.cz/galerie/formen/obrazem/238144/obrazem-uz-mame-jen-

vanilkovou-zeman-v-akvariu-bavi-internet?foto=4 

https://www.instagram.com/p/CTxlKTIoVcB/ 

https://aminoapps.com/c/the-glade/page/blog/everything-great-about-maze-runner-

the-scorch-trials/vd4p_gaxCnundY6rV3GG5Q4R2KgXNMGNbXG 

https://writervsworld.com/2014/08/14/dystopia-memes/ 

https://www.hancinema.net/korean_drama_The_Devil_Judge-picture_1338727.html 

https://knowyourmeme.com/photos/1871426-swole-doge-vs-cheems 

https://cz.pinterest.com/pin/507147608046740425/
https://www.e15.cz/galerie/formen/obrazem/238144/obrazem-uz-mame-jen-vanilkovou-zeman-v-akvariu-bavi-internet?foto=4
https://www.e15.cz/galerie/formen/obrazem/238144/obrazem-uz-mame-jen-vanilkovou-zeman-v-akvariu-bavi-internet?foto=4
https://www.instagram.com/p/CTxlKTIoVcB/
https://aminoapps.com/c/the-glade/page/blog/everything-great-about-maze-runner-the-scorch-trials/vd4p_gaxCnundY6rV3GG5Q4R2KgXNMGNbXG
https://aminoapps.com/c/the-glade/page/blog/everything-great-about-maze-runner-the-scorch-trials/vd4p_gaxCnundY6rV3GG5Q4R2KgXNMGNbXG
https://www.hancinema.net/korean_drama_The_Devil_Judge-picture_1338727.html
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Z různých barelů 

A jaké políčko odkryjeme dnes? 

Pořizujete si – nebo vám ho 

pořizuje Mikuláš – ještě na 

prosinec adventní kalendář? 

Ne? Anebo patříte k těm, 

kteří si bez něj předvánoční 

čas neumí představit? Ať už je 

to jakkoli, ať už máte ten od 

Sephory nebo čokoládový 

s krtečkem, věřím, že mnozí 

z vás už přišli na to, že takový 

pomyslný adventní kalendář 

v podobě opakujících se 

průpovídek, momentů a 

událostí nás naším studiem 

provází v prosinci každým 

rokem. Otázkou vždy zůstává, 

co nám odkryjí jednotlivé dny 

a co na nás v dalším „políčku“ 

čeká. A letos budu vaším Mikulášem, který vám to odtajní, já.   

1. 12. „Tak, děcka, už máme prosinec. Proto napište Ježíškovi, aby vám 

přinesl nové učebnice a některým (*představte si ten významný pohled*) 

taky nové přezůvky.“ 

2. 12. Všichni začínají nosit vánoční oblečení a už si pomalu přejí šťastný 

nový rok, zatímco vy pořád ještě zpracováváte fakt, že už není listopad. 

3. 12. Jeden z těch dnů, kdy si většina učitelů uvědomí, že potřebují 

dohnat známky, a váš diář se náhle zaplní slovy TEST, ZKOUŠENÍ, 

PÍSEMKA, SLOVÍČKA a vykřičníky u největších hrozeb. 

Autorka - Kateřina Lacná 
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4. 12. Sobota: první část víkendu trávíte prokrastinací nad učením. 

5. 12. Neděle: druhou část víkendu trávíte nadáváním, brečením do 

polštáře a zoufalým naříkáním nad tím, proč jen jste se k tomu učení 

nedostali dřív. 

6. 12. Skoro každá hodina začíná slovy: „Taak, už jen tři týdny do Vánoc!“ 

Což v překladu znamená: „Čeká vás jedna písemka za druhou po dobu 

dalších tří týdnů.“ 

7. 12. Přestože spousta studentů už tak nadává, že se domů vrací kvůli 

dlouhé výuce pozdě, v tento den někteří z nich opouští školní prostory až 

po šesté hodině večerní, neboť se koná Den otevřených dveří. Je to 

jedna z příležitostí, kdy se v případě, že se rozhodnete pomáhat, musíte 

připravit na otázky zvídavých rodičů typu: „Líbí se ti tu?“ anebo „Jak vaří 

ve vaší školní jídelně?“ 

8. 12. „Blíží se nám Vánoce, a to znamená, že se blíží taky pololetí!“ 

9. 12. Zhruba v těchto dnech většina tříd započíná svou vánoční 

výzdobu. A je třeba zdůraznit, že zde se projeví originalita a jedinečnost 

každé z nich. Vzpomínám si, že jsem v jedné vídávala malý zdobený 

stromeček (takový, co koupíte u Vietnamců za 80 Kč), jinde zase třeba 

ručně vyrobený adventní věnec. No a někteří nepotřebují ani stromeček, 

ani věnec, protože přece nebudou takhle trapně obyčejní, a raději si 

ozdobí figurínu. 

10. 12. Všechny ty školní strasti máte chuť řešit rumovými kuličkami. 

(Poznámka autorky: Tento článek má sloužit výhradně k pobavení, nemá 

nabádat zoufalé studenty k zajídaní jejich žalu rumovým cukrovím!) 

11. 12. Sobota: konečně je tu víkend. A jediné, u čeho máte v diáři ASAP, 

je na chvíli si lehnout (a už nevstat). 
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12. 12. Neděle: den, kdy si uvědomíte, že je prosinec skoro v polovině a 

měli byste začít shánět dárky. 

13. 12. Ráno jdete do školy s vědomím, že právě začíná jeden 

z nejkrušnějších týdnů celého roku (a pakliže jdete do 5.A, tak taky že na 

vás čeká Karel – ta figurína – pravděpodobně s baňkou v nose). 

14. 12. Během písemky se marně snažíte vzpomenout si na ten proklatý 

vzoreček, protože jediné, co máte v hlavě, je text nějaké koledy, kterou 

hráli včera v supermarketu. 

15. 12. Zjišťujete, že vaše zásoby rumového cukroví se hrozivě zmenšují. 

16. 12. Snažíte se přijít, na co se vás to učitel zrovna ptal, zatímco jste 

očima studovali hodiny, přemítali nad tím, kolik už může mít holčička 

z reklamy na Kofolu, a proč se ta minutová ručička tak moc loudá. 

17. 12. Jeden z mála dní, kdy nebude půlka třídy chybět kvůli karanténě, 

ale kvůli generální zkoušce na 

Vánoční koncert, aby to jako 

vždy stálo za to! 

18. 12. Sobota: a je tu 

konečně jeden z těch 

nejoblíbenějších víkendů 

v roce, kdy už další týden 

žádné hrozby v podobě 

zkoušení a písemek většinou 

nehrozí, a pro jednou si 

můžete pustit několik dílů 

oblíbeného seriálu 

s vědomím, že si to nebudete další 

den nijak vyčítat. 
https://i.pinimg.com/564x/a2/82/94/a28
2946dda5705e304ceb3664098dacc.jpg 

(cz.pinterest.com) 

https://i.pinimg.com/564x/a2/82/94/a282946dda5705e304ceb3664098dacc.jpg
https://i.pinimg.com/564x/a2/82/94/a282946dda5705e304ceb3664098dacc.jpg


 

37 

Vánoční koncert 2019, autor: Kristýna 
Šeděnková 

19. 12. Neděle: Doma zapalujete čtvrtou svíčku, už se pomalu, ale jistě 

připravujete na to, že školní batoh hodíte zase na nějakou dobu mimo 

dohled, a díky tomu uspokojivému pocitu se ve vás začíná probouzet 

pravá vánoční nálada. 

20. 12. Postupem času jsem zjistila, že Bakaláři jsou vážně užitečný 

nástroj – a nejen díky předpovídači známek. Plán akcí mi prozradil, že 

v tento den se v restauraci Alexandria koná předvánoční setkání 

zaměstnanců školy. Nuže, všem zúčastněným příjemnou zábavu a 

dobrou chuť! 

21. 12. Den, který letos patří Pátečníkům a všichni se na něj těšíme. 

Někdo na legendární závěrečná vystoupení oktáv, někdo na to, že mu 

díky Vánočnímu koncertu odpadnou hodiny, jiní na Tře Běželi, … ale 

těšíme se všichni! 

22. 12. V tento den se zúročí 

všechny hodiny tělocviku, které 

jsme strávili hraním streetballu, 

v mezitřídním turnaji. Sportu zdar! 

23. 12. Přichází jedno 

z nejkrásnějších probuzení v roce, 

kdy pouze v případě, že si 

nezapomenete vypnout budík, spíte 

až do desíti a otevíráte ráno oči 

s tím blaženým pocitem, že po 

nějaký čas bude vaší jedinou 

povinností odpočívat a cpát se 

cukrovím. 

24. 12. A poslední políčko našeho pomyslného kalendáře je tady: 

Vánoce. Den plný klidu, míru a 

pohody. Teda ne do té doby, než je 

připravená štědrovečerní večeře, 
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protože její příprava bývá naopak velmi stresující a časově náročná. A 

pokud se u vás nestíhá, pak se kuchyni radši vyhněte obloukem, neboť 

jinak poznáte tu rádoby vánoční pohodu v podobě rány pánvičkou. Ale 

kouzlo Vánoc nakonec stejně zvítězí, věřte mi. A já už vám jen přeji, ať 

letos pod stromečkem najdete mimo učebnice i to, co si přejete, a ať si 

pro vás Ježíšek nachystá hlavně pevné zdraví. 

Krásné Vánoce! 

KŠ 

Jak přežít Vánoce 

Všichni jistě víme, že se blíží Vánoce. Svátky klidu, míru a pohody, nebo 

snad ne? Věřím, že nejsem jediný člověk, kterému připadá tahle 

představa nereálná a více než míru a pohody si užívá stresu a vánočního 

šílenství s doprovodem těch nejotravnějších vánočních koled. Zde je 

proto pár rad, jak se přes vánoční svátky nezbláznit: 

1) předem všem zdůrazni, že Vánoce nesnášíš 

Pokud Vánoce nesnášíš, dej to najevo. Nesnaž se předstírat, jak rád 

dáváš dekorace na stromek, pečeš cukroví, zpíváš koledy, či cokoliv 

jiného, akorát tě to psychicky zdeptá. 
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2) vymlouvej se na hodně učení 

Máš s rodinou péct cukroví, nejlépe tak 20 druhů, které ti osobně vůbec 

nechutná? Pečení je zdlouhavé, únavné a vůbec se ti do toho nechce? 

Proč se tedy nevymluvit? V takovém případě je nejlepší "ochotně" 

pomoct alespoň s jedním druhem a pak se pod výmluvou, že se musíš 

učit, vypaříš. Tuhle výmluvu samozřejmě můžeš použít i v případě jiných 

předvánočních situací, jako je zdobení nevkusného stromečku nebo 

balení dárků pro pratetu. 

 

Autorka - Kateřina Lacná 

  



 

40 

3) udělej si seznam 

Ať už jsi typ člověka, co nakupuje dárky s předstihem, nebo až na 

poslední chvíli, sem tam se stane, že nějaké tetičce, či jakémukoliv 

jinému rodinnému příslušníkovi zapomeneš koupit dárek. Nevadí. Udělej 

si seznam všech, které máš obdarovat, a připiš k nim, co dostanou pod 

stromeček. Pokud se stane, že nalezneš prázdné pole ve svém seznamu, 

nakresli si myšlenkovou mapu a vypiš vše, co se tvému cíli líbí, na čem 

ujíždí a co by mohl potřebovat. Vyškrtej vše, co nevyhovuje tvé finanční 

situaci, či ti přijde trapné. Vyber nejzajímavější kousek, oslaď si nervy a 

vydej se na lov. 

4) použij veškerou svou kreativitu 

Kreativita je veledůležitá součást, která ti zaručí přežít vánoční svátky 

bez hádek až do Nového roku a zároveň ti může ušetřit trochu peněz. 

Můžeš ji použít na výrobu skvostných, a hlavně levných dárků, které 

mohou i jiné potěšit. Můžete tak z hrnku z Ikea za 20 korun stvořit hrnek, 

který by vás obyčejně stál 150-200 korun.    

5) Nebojuj s papírem 

Existují pouze dvě dimenze pekla. Ta, ve které se smažíte v kotli a kolem 

vás tančí čerti, nebo ta, ve které se ze všech sil snažíte zabalit dárek do 

balicího papíru a ten papírový šmejd se roztrhne. Pokud víš, že s balicím 

papírem jste odvěcí nepřátelé, ani se nesnaž s ním bojovat. Jednoduše si 

kup čistou papírovou tašku, přidělej na ni mašli a doplň o nějaký ten 

jednoduchý vánoční motiv, nebo podplať mladšího sourozence, ať ti 

dárky zabalí. Finančně vyjdou obě možnosti nastejno.  

http://www.lovethispic.com/uploaded_images/141411-The-Grinch-Stole-Xmas.jpg 

KL 

  

http://www.lovethispic.com/uploaded_images/141411-The-Grinch-Stole-Xmas.jpg
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Zahoď předvánoční splín! 

Věřte tomu, nebo ne, ale takzvaná vánoční „depka“ k tomuhle období 

holt patří taky. Ve škole je toho hodně, doma je nepořádek, s cukrovím 

se nestíhá, dárky sháníte na poslední chvíli a jako by toho už takhle snad 

nebylo dost, tak se nám k tomu přidávají další a další restrikce spojené 

s epidemiologickými opatřeními, kvůli kterým se ruší většina akcí, které 

nám měly od toho zmíněného splínu pomoct. 

   Autorka - Kateřina Lacná 

Co tedy s tím? Pokud vás 

trápí únava, otrávenost a 

nechuť do veškeré práce, 

dovolte si jednoduše 

odpočinek. Nemusíte se 

stydět za to, že vaše tělo 

potřebuje pauzu. Dejte si 

vanu, pusťte si pěkný film 

(v televizi budou brzo 

vánoční pohádky a navíc… 

Netflix to jistí 365 dní 

v roce), přečtěte si nějakou 

knížku, a pokud to 

nepotřebujete zrovna 

dohnat, vezměte si bez 

výčitek svědomí i nějakou, 

co není v kánonu. 

Popovídejte si s kamarády, 

napište někomu, o kom už jste delší dobu neslyšeli, nebo zavolejte 

babičce. Dělejte zkrátka, co je vám libo, ale udělejte si čas taky pro sebe. 

A pokud tohle nepomůže, tak se vymluvte na slunce. Protože kvůli 

nedostatku sluníčka naše tělo neprodukuje dostatek serotoninu, který 
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podporuje jasné světlo. Tomuto hormonu se jinak říká taky „hormon 

štěstí“. Takže tady máte pravého viníka! 

A co říct závěrem? Snad jen to, že jsme v tom všichni společně. A taky se 

z toho společně dostaneme. Nebojte, uteče to jako voda. Ostatně jako 

každý rok. :) 

KŠ 

Máme tu advent a vánoční speciál Oktaviánu, takže Vás rozhodně 

nesmíme ochudit o tematicky laděný duel. Tentokrát jsme proti sobě 

postavili učitele a studenta, abychom vyhověli i těm, kteří si na naši 

inovaci – souboje mezi učiteli nezvykli. Otázky letos nebyly nijak 

náročné, zato ryze vánoční. Jestli chcete, tak si na ně nyní můžete zkusit 

odpovědět a třeba se budete moci prohlásit za perfektního znalce 

Vánoc. 

 

Vánoční duel 
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1. Která historická osoba byla předlohou pro Santu Clause nebo 

Otce Vánoc? 

2. Ve kterém roce byla do kin uvedena vánoční klasika Láska 

nebeská? 

3. Tradice lití olova je typickou součástí našich Vánoc. Ale o tradici 

z kterého období historie se vlastně jedná? 

a. Středověk 

b. Raný novověk 

c. Starověk 

4. Vyjmenujte alespoň 3 další verše říkanky Koleda, koleda 

Štěpáne, … 

5. Vyjmenuje 5 vánočních písniček – ne koled. 

6. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové? 

V následující tabulce máte vypsané správné odpovědi a zároveň takový 

menší vánoční playlist. A kdo že vlastně jsou námi vyzvaní protivníci? 

Filip Jordán a jeho třídní, pan profesor Tabášek. Takže si ověřte své 

odpovědi a rychle se pusťte do čtení, speciální vánoční duel právě 

začíná! 

 Otázka Odpověď 

1. Která historická osoba byla 
předlohou pro Santu Klause 
nebo Otce Vánoc? 

Sv. Mikuláš 

2. Ve kterém roce byla do kin 
uvedena vánoční klasika 
Láska nebeská? 

2003 

3. Tradice lití olova je typickou 
součástí našich Vánoc. Ale o 
tradici z kterého období 
historie se vlastně jedná? 

Starověk 
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4. Vyjmenujte alespoň 3 další 
verše říkanky Koleda, 
koleda Štěpáne, … 

Koleda, koleda Štěpáne! 
Co to neseš ve džbáně? 
Nesu, nesu koledu, 
upad jsem s ní na ledu 

5. Vyjmenuje 5 vánočních 
písniček – ne koled. 

Last Christmas 
Merry Christmas everyone 
All I want for Christmas is you 
Holly jolly Christmas 
It’s beginning to look a lot like 
Christmas 
Under the tree 
Jingle bells rock 
Vánoční 
Vánoce, Vánoce 
Půlnoční 
Vánoce na míru 
… 

6. Jaké dary přinesli Ježíškovi 
tři králové? 

Zlato, kadidlo, myrhu 

 

1. Která historická osoba byla předlohou pro Santu Klause nebo 

Otce Vánoc? 

Tady mají naši soutěžící první problémy, a protože jsou ty 

Vánoce, tak jim jako dárek dávám dvě nápovědy. Po sdělení, že 

se jedná o biskupa a slaví se v den jeho úmrtí jeden svátek, přišla 

správná odpověď naprosto okamžitě – samozřejmě je to svatý 

Mikuláš a oba soupeři si mohou na své konto přičíst první bod. 
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2. Ve kterém roce byla do kin uvedena Vánoční klasika Láska 

nebeská? 

To, že ze sebe správnou odpověď vypraví s naprostým 

přehledem pan profesor, jsem více méně předpokládal, ale že se 

stejnou jistotou přijde i od Filipa, to mě velmi překvapilo. Co se 

dá dělat, pane profesore, tady jste bohužel výhodu nezískal a 

další bodík přistává na kontech obou soků. 

3. Tradice lití olova je typickou součástí našich Vánoc. Ale o 

tradici z kterého období historie se vlastně jedná? 

To bych to nebyl já, abych si neodpustil dějepisné okénko. Bez 

toho se podle mého názoru žádný pořádný duel neobejde. Jenže 

mí respondenti by nejspíš byli radši, kdybych jim otázku vyměnil. 

Po náročném přemýšlení nakonec odpovídají shodně – 

středověk. Ale bohužel střela šla mimo, a tak je stav i po třetí 

otázce stále vyrovnaný 2:2. 

4. Vyjmenujte alespoň 3 další verše říkanky Koleda, koleda 

Štěpáne, … 

Tradiční české říkanky nejsou našim soutěžícím neznámá a 

suverénně odrecitují ony požadované verše. Pan profesor zkouší 

recitovat dál a doufá v možnost, jak svého protivníka 

předběhnout, ale bohužel, pane profesore, jeden bod Vám bude 

muset stačit. 

5. Vyjmenuje 5 vánočních písniček – ne koled. 

Tak teď už ani nestačím psát, známé songy se na mě valí ze 

všech stran a nejen pět. Co nestihnu zapsat, je okamžitě 

doplněno o dvě další písničky, až z té chumelenice jde hlava 

kolem. Myslím, že tuhle otázku pánové zvládli dokonale a každý 

si zaslouží svých 5 bodů. 

6. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové? 

Tak. A jsme u poslední otázky. Vzhledem k tomu, že náš stav je i 

v posledních minutách stále nerozhodný, vypadá to, že budeme 
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bez vítěze. Ale nepředbíhejme událostem, jaké jsou vaše 

odpovědi? Pan profesor začíná tak trochu nejistě se zlatem a po 

nápovědě, že oba další dary souvisejí s křesťanstvím a kostelem, 

dodává i myrhu a kadidlo. Tím získává tři body a musím se 

obrátit na Filipa. Je trochu nervózní, protože teď jde o vše, buď 

vyrovná, nebo prohrává. Zlato, ano, ale co dál? Dávám mu 

stejnou nápovědu jako panu profesorovi a …? Ale ne, svíčka a 

máta nejsou správné odpovědi. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové body 

p.p. 
Tabášek 

1 b. 1 b. 0 b. 1 b. 5 b. 3 b. 11 b. 

Filip 
Jordán 

1 b. 1 b. 0 b. 1 b. 5 b. 1 b. 9 b. 

 

Chtěl bych tedy pogratulovat panu profesorovi k těsnému vítězství a 

Filipovi poděkovat za skvělý výkon. A jak jste dopadli vy? Obstáli byste 

proti našim skvělým soutěžícím? Tady si můžete prohlédnout tabulku 

výsledků a ode mě to už je všechno. Děkuji Vám za přečtení, doufám, že 

se Vám styl, kterým jsem duel zprostředkoval, líbil a užili jste si jej. 

Závěrem Vám přeji krásné Vánoce, klid a pohodu a hodně štěstí a zdraví 

v nadcházejícím roce. 

MO 

  Obrázky: 

https://www.boredpanda.com/chris

tmas-memes/?media_id=1510234 

https://www.deviantart.com/iamszis

sz/art/Xmas-garland-png-4-

494136394 
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Křížovka 

Jak moc znáš naši školu? 

Zkus vyluštit tajenku a dozvíš se, jaká událost se pravděpodobně 

bude dít tento měsíc! 

1. Křestní jméno p. profesorky, která vyučuje IVT a TV 

2. Jméno školního sboru 

3. Titul bývalého p. ředitele 

4. Název posledního ročníku našeho gymnázia 

5. Čeleď zvířete, které naše škola sponzoruje 

6. Sportovní kroužek vedený p. profesorem Zadubanem 

7. Povinná sportovní činnost v tercii 

8. Předmět, jehož posluchárna je v nejnižším patře 
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9. Nejlevnější potravina v bufetu 

10. Matematicko-fyzikální soutěž 

11. Studentská karta 

12. Příjmení dřívějšího studenta a nyní profesora, který zde vyučuje 

13. Závěrečná zkouška 

14. Křestní jméno autora školní písně 

 

TAJENKA:  

FJ a JH 

Perlyčky 

Kvarta A 

Po hodině matematiky, kdy p. p. vysloveně třídě zakázala poslouchat 

způsoby jednoho studenta. 

Student: „Matematika je jako vycházení z domu. Normální člověk projde 

dveřmi, já se probourám stropem a slaním dolů.“ 

Kvinta A 

P. p. Křapáček: „Podstata života je, že všichni chtějí žít v chaosu.“ 

 

V hodině němčiny se řeší perfektum a pomocná slovesa sein (být) a 

haben (mít). 

P. p. Vomlela: „Jaké pomocné sloveso bude u slovesa angeln (rybařit)? 

Studentka: „To já právě nevím.“ 

P. p. Vomlela: „Je angeln pohyb z místa na místo?“ 

Studentka: „No to záleží, jak rybaříte.“ 
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P. p. Dudová na studentku a studenta: „Přestaňte tady s těma tužkama, 

dejte si rande a tam si obšťastňujte svoje tužky.“ 

 

Student při hodině češtiny: „U ‚vypadali‘ jsem doplnil měkké tvrdé i.“ 

KŠ 

P. p. Piňosová: „Co znamená, když se řekne, že je holka krev a mlíko?“ 

Studentka: „ Že je těhotná“ 

ND 

Kvinta B 

V hodině literatury studenti předvádějí ukázku z antické trilogie Oresteia. 

Student čte: „ …v ruce drží zakrvácený meč, obličej a šaty má potřískány 
krví.“ (správné znění: …v ruce drží zakrvácený meč, obličej a šaty má 
postříkány krví.), následuje hlasitý smích třídy 

Druhý student čte: „Ach, toť ten hlad, můj plod, mnou živený!“ (správné 
znění: Ach, toť ten had, můj plod, mnou živený!), opět následuje hlasitý 
smích třídy 

 

V hodině němčiny studenti popisují svého vysněného kluka/holku. 

Student čte: Sie kann Jo-Jo spielen. (Umí si hrát s jojem.) 

P. p. Šuhajová: Ano, to je velice důležitá vlastnost. Nevadí, že neumíš 
vařit, že i čaj připálíš nebo že jsi zapomněl dítě ve školce, ale s tím jojem 
ti to jde velice dobře. 

V jiné hodině němčiny studenti na základě věty „Hey, Hektor, wo bist du 
denn wieder?“ (překlad: Hej, Hektore, kde zase jsi?) rozhodují, kdo je 
Hektor. (Hektor je pes) 
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Student: Já myslel, že je to kuchyňská pomůcka. 

P. p. Šuhajová a zbytek třídy dostávají záchvat smíchu. 

 

V hodině tělocviku p. p. Surma vysvětluje pravidla házené. 

Ve dveřích p. p. Pospíšil a říká: „Vždyť už to znají.“ 

Na druhé straně tělocvičny p. p. Kahánková: „Vylezl chlap a je škaredě. 
Když vyleze ženská, je pěkně…“ 

  RG 

Sexta A 

 P. p. Zaduban : „Co odděluje Beringův průliv?“ 

Student sebejistě: „USA od Kanady.“ 

NV 
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Všechna čísla naleznete v elektronické podobě na stránkách školy v sekci 

Aktivity (www.gvoz.cz/oktavian.html). 

Úvodní stránka: https://images.pexels.com/photos/1978126/pexels-photo-1978126.jpeg 

Finální stránka: https://twitter.com/secondofhername 

mailto:oktavian@gyvolgova.cz
http://www.gvoz.cz/oktavian.html
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