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Úvodní okénko s Verčou

Když jsem v minulém čísle noVinci 
psala, že už si všichni představujeme 

klid po ukončení trimestru a úspěšném 
splnění všech výstupů, rozhodně mě ne-
napadlo, že tento klid bude představovat 
domácí povalování a sledování bouřlivé-
ho dění po téměř celém světě. 
Ačkoliv se nás koronavirus všech výraz-
ně dotýká, mám pocit, že těžkost nalezení 
zpráv informujících o čemkoliv jiném než 
právě zmíněném viru, přestává být zdravá. 
Zatímco se stresujeme primárně zasaže-
ním těla,  začíná vir útočit i na naše moz-
ky (myšleno nefyzicky). Většina z nás má 
v tomto období více času než obvykle, a 
můžeme dělat část věcí, kterou za normáĺ-
ních okolností do svého harmonogramu 
nenapasuje (například spát). Zatímco při 
klasickém běhu světa před koronavirem na 
nás ze všech stran vyskakovaly poutavé ti-
tulky informující o provedených studiích, 
zajímavých knihách či čemkoliv pro nás 
osobně zajímavém, v posledních týdnech 
(při rekordní návštěvnosti informačních 
webů) se drtivá většina článků a zpráv 
zabývá šířením či nešířením viru. Svět se 
zasekl na jednom tématu a zapomíná na 
všechna ostatní. Pokud nejste zdravotník 
či člen vlády, můžete se ovšem (ze svého 
obýváku) lehce odsekávat a zamýšlet se i 
nad zbytkem opomenuté existence. 
V dubnovém čísle vám přinášíme inspira-
ci na drobná odsekáváníčka v podobě seri-
álů. Jestliže už jste stihli zhlédnout všech-
ny dostupné epizody všech dostupných 
seriálů, pravděpodobně příliš neoceníte 
doporučení seriálů ke zhlédnutí, o to víc 
vás pak mohou zaujmout recenze, názory 
a nové pohledy jak na jednotli-
vé seriály, tak celé téma sledo-
vání seriálů, které se pomalu 
mění v koníček společnosti. 

Verča, G4
šéfredaktorka

Téma seriálů jde úplně mimo mě. 
Mám k nim celkem velkou averzi. 

Poslední seriál, který jsem pilně sledo-
vala, byla Růžovka v mých osmi letech. 

,,Už osm let? To je nějak dlouho, ne?“ 
často slýchám od svých vrstevníků. 
Ano, od té doby opravdu nic. Čím to je? 
Vždyť je to přece tak fajn. Čas sám pro 
sebe, odreagování, euforie.  Ale co když 
ten čas sama pro sebe chci využít jinak, 
efektivněji, smysluplněji. Pokusím se zde 
shrnout své myšlenky, názory na to, proč 
jsem sledování televize, filmů a zejména 
seriálů, omezila.

Začneme u času. Ten je totiž ze všeho nej-
vzácnější, ten nás žene kupředu. Schválně 
se zamysleme, kolik hodin měsíčně nám 
sledování vezme? A ročně? To jsou ob-
rovské objemy, obrovská časová investi-
ce, ze které se tak lehce vytvoří závislost. 
Často si ani neumíme přiznat, že závislí 
jsme. Je to jako droga. A další, a další, je 
to nekonečné.  Často po příchodu domů 
bezvýznamně zapínáme televize, rádia,  

Už 8 let? To je nějak dlouho, ne?
jen abychom nebyli chvilinku sami. Pak 
přichází nějaký ten seriál. A myslíme 
si, že nám to navodí štěstí. To sice ano. 
Ale pouze krátkodobě, okamžitě vypr-
chá. Vnímám to jako únik od vlastních 
problémů, reality. V podstatě koukáme 
do prázdna. A tím zapomínáme být sami 
se sebou. A já si vážně nechci vypěstovat 
návyk se každý večer dívat na placatou 
mrtvou věc s vědomím, že je to ,,normál-
ní". Cítím zde i velké úskalí prokrastinace 
a manipulace. Nedávno jsem viděla moc 
hezký příspěvek od jednoho fotografa, 
který fotil lidi v situacích, kdy simulu-
jí, že mají mobilní telefon. Originální 
nápad, povedlo se mu to. Naopak mi to 
velice připomíná dnešní technologickou 
dobu. A vypadá to najednou děsivě, silně.  

Samozřejmě, že bych zde mohla napsat 
plusy, které nám to přináší. Těch je ale 
podle mě málo.  Zastavme se, zamysleme 
se, zatvořme a bude nám mnohem líp než 
u seriálu. 

Alička, G2
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Seriálová pohoda

S
eriály jsou občas moje spása. 
Opravdu. 

Seriál Friends mi vykouzlí úsměv na 
tvář. Riverdale zas nadšení pro vyšetřo-
vání vraždy. Tedy, ne že bych se chtěla 
stát detektivem nebo nedejbože že bych 
chtěla vyšetřovat podvrhy a hledat vrahy. 
Je to příjemné odreagování, ačkoliv vra-
ha stejně nikdy neodhalím a dívám se na 
obrazovku s konečnými titulky dobré tři 
minuty, než se ta žárovka v mé hlavě ko-
nečně rozsvítí a všechno do sebe zapadne. 
Následuje palčivé zklamání, že můj typ 
vraha byl chybný, avšak útěchou mi je, 
že by to jinak byl seriál na nic, není snad 
cílem překvapit? Udělat to tak, že vás to 
ani nenapadlo, případně (nechci nikomu 
křivdit) napadlo, ale ve skutečnosti jste o 
tom nebyli zas tak přesvědčeni?

Ale jen si to představte. Sedím si to na 
posteli, obklopená polštáři, zachumlaná v 
dece, s počítačem na klíně a miskou ně-
čeho dobrého na zub. Jen malá poznám-
ka - miska něčeho dobrého nebyl tak 
dobrý nápad při sledování seriálu Game 
of Thrones. Krev, orgány a další scény 
tohoto typu mě nejdříve zarazily. Naštěstí 
jsem si brzy zvykla a rozdrcené hlavy už 
mě jen tak nerozházely. Koneckonců jsem 
si příběh zamilovala už při čtení. 

Když sleduji seriály, znamená to pro mě, 
že nemyslím na věci, které musím udělat, 
na věci, které mě tíží, jsem jen ponořená 
do příběhu přede mnou. V duchu kritizuji 
postavy, směji se s nimi a někdy i brečím. 

A že jsem schopná probrečet celou epizo-
du (opravdu, asi jsem se do GoT zažila až 
moc intenzivně). A navíc - je to jednodu-
ché. Je jednoduché nemuset se soustředit 
a prostě se dívat. Je lehké nic nedělat, jen 
sledovat obrazovku a přitom se nenu-
dit - naopak. Většina z nás to vyhledává, 
rádi se někdy koukneme na nějaký seri-
ál a jsme schopni utratit za to náš čas, ne 
snad? Jednou jsem kvůli tomu přestala 
číst. Knížka se stala nahraditelnou. Měla 
jsem přístup na neskutečné množství fil-
mů a seriálů na HBO GO. 

Proč je někdy tak t ěžké se od toho od-
trhnout? Nemusím číst? Nemusím louskat 

složité i jednoduché věty? Nemusím tvo-
řit? Nemusím si sama fantazií tvořit obra-
zy, obličeje, postavy popsané jen slovy? 

Naštěstí jsem číst přestala jen na krátkou 
dobu. Ačkoliv je pro mě někdy jednodušší 
pustit si seriál, to co mají knížky, mi ne-
nahradí. Vůně stránek. Šustivý zvuk po 
přečtení strany. Vlastní představivost. A 
pocit souznění s citátem od George R. R. 
Martina: „Čtenář prožije tisíc životů, než 
zemře, člověk, jenž nikdy nečte, prožije 
jen jeden.“ Samozřejmě to můžeme pro-
žívat i u seriálů, ale pro mě to není ono, 
není to takové. 

Eliška, G1

Recenze: I Am Not Okay With This

Markét, G1

I Am Not Okay With This je příběh o 
emočně labilní středoškolačce Sydney, 
která nevychází se svou matkou, většinu 
času se stará o mladšího bratra a její otec 
se před rokem oběsil. Její jediná kamarád-
ka začala chodit se ztělesněním středo-
školského klišé o kapitánovi fotbalového 
týmu, kterého Sydney samozřejmě nená-
vidí… a otravný soused a skoro-kámoš 
Stanley se ji už dlouho neúspěšně pokou-
ší pozvat na rande. S takhle zpackaným 
životem snad ani nic udělat nejde - jak 
si tedy depresivní Sydney myslí, než jí 
školní poradkyně doporučí psát si deník. 
A tak se jeho prostřednictvím dozvídáme, 
co všechno se se Syd vlastně děje. Divák 
pozoruje, jak se hádá se svou matkou, ig-

noruje docela roztomilého Stana a nasu-
peným pohledem sjíždí každého, kdo se 
k ní odváží na metr přiblížit. Když ale do-
káže pár věcí, které by vůbec neměly být 
v lidských (a vůbec ničích) silách, začne 
jí docházet, že má zjevně nějakou zvláštní 
schopnost. Jenže Sydney, jakožto věčný 
zmatkář, pravděpodobněji dřív někoho 
zabije, než se své síly naučí ovládat. 

Její komentáře se pohybují od sarkas-
tických přes nevěřícné až po nešťastné, 
přesto je v nich něco, co vás přinutí se 
smát. Ačkoliv na věcech, které se jí cel-
kově dějí, nic směšného není, vždycky 
se najde něco, co vám vykouzlí úsměv 
na tváři: nějaká poznámka, skvělá hudba 

(která často textem krásně kontrastuje s 
momentální situací), záběr z kamery nebo 
nečekaná pointa toho, co se Sydney sna-
ží říct. Vedlejších postav je zanedbatelné 
množství, ale i tak jí zdatně sekundují, co 
se týče hlášek, náladovosti, výstřednosti a 
momentů, kdy je vám trapně za ně. 

Momenty napětí se objevují vždy spíše 
na začátku a konci každé epizody, tak-
že pocitově každá tvoří samostatný pří-
běh, který jen navazuje na ten předchozí.
Stopáž celého seriálu (7x 20 
minut) je tak krátká, že ho 
lze v pohodě zhlédnout za 
půlden - a celou tu dobu se 
zaručeně nebudete nudit.

Považuji se za dost velkého fanouška seriálů, přijde mi to jako velmi dobrý pro-
středek pro učení se angličtiny a líbí se mi, že každý si prostě něco na nich najde. 
Když se chcete dozvědět i něco jiného, než které postavy se na konci tísícátého 
dílu páté série tady zasnoubí, existuje prostě nekonečná škála témat, které jsou 
třeba právě ta pravá pro vás. Zajímalo mě, jak to vidí ostatní studenti gymplu a 
jaké téma je třeba jejich. Měla jsem pro tento výzkum čtyři otázky, které mi přišly 
nejvhodnější:

1. Jedno negativum a pozitivum na seriálech
2. Nejoblíbenější a nejméně oblíbený seriál

3. Naposledy jsem viděl/a
4. Seriál/film z dětství

Gymplácký seriálový průzkum

Péťa, G4
1. Pozitivum: hlubší zážitek z příběhu 
Negativum: seriály žerou hodně času
2. Poslední rok na seriály nekoukám, 
takže nemám
3. Hra o trůny
4. Harry Potter

Markétka, G1
1. Pozitivum: dají se na tom naučit 
jazyky a slang, člověk se odreaguje
Negativum: žere to čas a prostor 
v počítači, popřípadě peníze
2. Nejoblíbenější: Upíří deníky
Nejméně oblíbený: Teen Wolf
3. I am not okay with this
4. Arabela

Mari, G3
1. Pozitivum: obohacují nás
Negativum: máme pak zkreslený pohled 
na věc
2. Nejoblíbenější: Years and Years
Nejméně oblíbený: nevím, asi Přátelé
3. The Circle, nemám na co koukat :D
4. Simpsonovi a Večerníček

Jonáš, G3
1. Pozitivum: zabíjí to čas
Negativum: žere to čas
2. Nejoblíbenější: Černobyl, Stranger 
things, Zaklínač
Nejméně oblíbený: Ulice, Ordinace v 
růžové zahradě, atd.
3. Zaklínač
4. Návštěvníci

Hrneček, G2
1. Pozitivum: zlepšení angličtiny
Negativum: může to být ztráta času
2. Nejoblíbenější: 13 Reasons Why
Nejméně oblíbený: všechny ty nekonečné
3. Vikings
4. Vinnetou

Viktor, G4
1. Pozitivum: je to fakt zábava
Negativum: žere to moře času
2. Nejoblíbenější: Westworld
Nejméně oblíbený: asi nemám
3. The Walking Dead
4. Mrazík

Hugo, G1
1. Pozitivum: snadná a zábavná metoda 
rozšiřování slovní zásoby v aj 
Negativum: přílišná časová náročnost a 
podnět podporující prokrastinaci
2. Nejoblíbenější: Breaking Bad
Nejméně oblíbený: Přátelé
3. Black Mirror
4. seriál Ovečka Shaun, film Auta 

Klaudi, G4
1. Pozitivum: únik od reality (pokud to 
není podle skutečné události)
Negativum: je to hrozná prokrastinace, 
hlavně seriály
2. Nejoblíbenější: to je strašně těžký, ale 
nejvíc mě do sebe vtáhla asi Hra o Trůny 
- neřekla bych ale, že to je nejlepší seriál, 
spíš se mnou ten děj nějak vyrůstal
Nejméně oblíbený: nic
3. Outsider
4. Lví král, nebo Jurský park, je to hroz-
ně na těsno :D

Váša, G4
1. Pozitivum: může se tam hodně rozvi-
nout příběh (víc než ve filmu, víc se do 
toho můžeš vžít) 
Negativum: zabere to hrozně moc času 
(to může být někdy plus)
2. Nejoblíbenější: You
Nejméně oblíbený: viděl jsem tak 
2 seriály v životě, takže nedokážu říct, 
ale You byl fakt skvělej
3. Dokoukaný You a nedokoukaný Sex 
education
4. Ať žijí duchové

Filip, G3
1. Pozitivum: seriály jsou cool, protože 
je to fikce, ve které můžeme vizualizovat  
dechberoucí scenérie, města, styl životů, 
etnické a sociální fenomény, rozdíly a 
problémy takhle bych mohl pokračovat 
hodně dlouho
Negativum: velké negativum je, že je to 
fikce a je důležité si tohle uvědomovat a 
konzumovat toto horké medium v malých 
dávkách tak akorát
2. Nejoblíbenější: Hra o trůny, Altered 
Carbon
Nejméně oblíbený: nic mě nenapadá
3. Zaklínač
4. Lovce Pampalini, Krteček a Major 
Zeman

Anička, G2
1. Pozitivum: neustálý přísun angličtiny 
Negativum: extrémní ztráta času
2. Nejoblíbenější: Sex education, Prasát-
ko Peppa, Disenchantment
Nejméně oblíbený: nevím
3. Love is blind 
4. Ať žijí duchové, Krteček

Jáchy, G2
1. Pozitivum: je to něco, k čemu se můžeš 
pravidelně vracet, takže ti to šetří hledá-
ní zábavy a da se to skloubit
Negativum: člověk na nich stráví hrozně 
moc času, ve kterém by mohl dělat něco 
produktivnějšího či zdravějšího
2. Nejoblíbenější: The 100
Nejméně oblíbený: Ulice
3. The Mandalorian
4. Kim Possible, Krteček

Ondra, G4
1. Pozitivum i negativum: zabírají 
hodně času
2. Nejoblíbenější: Designated Survivor 
    Nejméně oblíbený: Modrý kód
3. Designated survivor 
4. Wall-E

3
Zuzka, G2



Tak je to tady zase. Situace, problém, 
nebo dokonce globální pohroma, která 
jako na zavolání přišla, aby připomněla 
lidem jejich základní hodnoty. To, jaký 
máš iPhone, nebo kam jedeš tento rok na 
dovolenou, přestává najednou mít tako-
vý význam. Věci, které byly pro spoustu 
obyvatel této planety důležité... Všechny 
ty statusy jdou dolů, jako ekonomika ce-
lého světa. Teď se opravdu každý dozví, 
co je pro něj důležité, začne si cenit víc 
toho, co má, ne toho, co může mít. Asi 
jsme to opravdu potřebovali. Rve mi 
srdce, když se dozvídám o matkách sa-
moživitelkách, které musí doma zůstat s 
dítětem a pár korunami na měsíc, nebo 
podnikatelích, kterým padá celý těžce 
vybudovaný business. Stejně nás to čeká 
všechny. Karanténa. Odepřená možnost 
vidět se s kamarádem, řádně se vzdělávat, 
dělat to, co nás baví, nebo dokonce vyjít 
ven mezi lidi. Nic. Všechny základní ste-
reotypy, které tvořily náš život, jdou stra-
nou. Asi nás čeká období, které spousta 
lidi ještě nezažila. Ne? Buďme pozitivní 
tedy. Možná tak dopadnou i naše testy 
na coronavirus, když to budeme brát na 
lehkou váhu. Úmrtnost je malá. Ne? No, 
to je sice pravda, ale strach potají zabí-
jí každého z nás. Bojím se, že strach pro 
nás časem bude častější emoce než radost. 
Má to všechno svůj význam. Věřím v to. 
Musím věřit, musím mít něco, v co věřit, 
když politici údajně lžou a tají informace. 
Měla bych se chtít vrátit do roku 2019, 
když se řešily roztomilé giffy koťátek, 
spíše než války, požáry a viry. Trochu 
pravdy na tom je, ale skutečnost, že žiju 
v roce, který při troše štěstí, dá zas spo-
lečnost trochu víc dohromady, se mi líbí. 
I když toho docílí naopak dosazením pev-
ných zdí mezi námi, je šance, že se naučí-
me, jak tyto zdi zas společně překonat. A 
to je důvod, proč jsem ráda, že toho všeho 
zmatku můžu být součástí, i když to není 
lehké. Pomáháme udávat dobro naší bu-
doucnosti. To by nám mělo být ctí.

žákyně daVinci, 9. tř.

Musím na začátek říct, že The 100 je pro 
mne skoro až srdeční záležitost. :D Byl to 
seriál, který mi jako první ukázal kouzlo 
seriálů v angličtině, které nejsou na způ-
sob Ordinačky. Znám ho už velmi dlou-
ho a nejsem si úplně jistá, kolikrát jsem 
viděla první tři série, které pomalu umím 
odříkat slovíčko po slovíčku. Pro mou 
angličtinu to bylo naprosto revoluční, až 
na to, že v seriálu jsou odborná slovíčka 
o technice, která ne každý učitel angličti-
ny u žáka šestého ročníku dokáže ocenit. 

Recenze: The 100 
(Stovka/Prvních 100)

Vzhledem k tomu, jak se v seriálu vy-
znám, tak si myslím, že s klidem dokážu 
říct, že knížka a seriál jsou vlastně dvě 
naprosto odlišné věci. Za začátku jsem 
byla dost zmatená, protože změny jsou to 
opravdu velké, od věku postav až vlastně 
k hlavní myšlence. Je to také asi jediný 
případ, kde mě více bavil seriál, než kniha 
(hlavně první tři série). Z pohledu stálé-
ho fanouška musím přiznat, že už na to 
koukám z části jen kvůli tomu, abych teda 
věděla, jak to dopadne a taky kvůli tomu, 
že i když seriál přestává mít ten kvalitní 
vývoj postav nebo děje, jako 
měl na začátku, prostě ho mám 
ráda a už tu sním nějakou dobu 
jsem. 

Zuzka, G2

Karanténa

Settle in. Because I’m about to tell you 
the story of my life. More specifically, 
why my life ended. And if you’re liste-
ning this tape... you’re one of the rea-
sons why.

První řada seriálu 13 Reasons Why vyšla 
na Netflixu v roce 2017 a před pár měsíci 
skončila třetí, zatím poslední řada. Prav-
děpodobně jste o tomto seriálu už slyšeli, 
jestli ne ho přímo viděli. Já sám jsem na 
něj narazil asi před týdnem a ani ne za tři 
dny jsem zhlédnul všechny řady.

O 13 Reasons Why bych řekl jedno: nebo-
jí se vážných témat. Operuje s tíživými, 
temnými a dost problematickými tématy, 
jako je šikana, drogy, homosexualita, se-
xuální obtěžování, sebepoškozování nebo 
sebevražda. Seriál velmi dobře reflektuje 
problémy teenegerů a jejich falešný svět, 
ve kterém žijí. Lži, tajemství, pomstu i 
fakt, že se neznají navzájem. Ale také 
to, že přestože přátelství může být někdy 
komplikované,  může být také velmi, vel-
mi silné.
 
Herci, scénáristé i kameramani odvedli 
skvělou práci. Soundtracky mi zní v hlavě 
pořád. Song The Night We Met je pozná-
vacím znamením snad celého seriálu. Děj 
je velmi poutavý a propracovaný do po-
sledního detailu, ve všem je nějaký hlubší 
smysl. 

Spousta myšlenek mi po dosledování 13 
Reasons Why zůstala v hlavě. Je 
to zřejmě nejlepší seriál, který 
jsem za poslední dva roky, jestli 
ne za celý život, viděl.

Hrníček, G2

Recenze: 13 Reasons Why

Jistota přírody
Nákaza nás odvedla

od společnosti druhých,
od přátel i povinností,

k izolaci přispěla.

Naskytly se příležitosti
a každý je v tom s náma,
dopřát trochu skromnosti
a vrátit se k sobě sama.

Od všednosti teď k nicotě,
k jádru věci, k jádru sebe,

k jádru chtíče, k jádru nebe,
ke klidu i prázdnotě.

A končíc až na hraně,
na hraně zdraví duševního,

to přemítání hluboké
o smyslu prvního i posledního.

Pryč! Pryč! A rychle!
od momentu pochybnosti,
všude tma - na stole bichle

od veškeré bezbřehosti.

Od pocitu mrazivého,
sžírající nejistota.

U světa mizerného,
tak kde je ta realita?

U okna s dlaní na skle,
ach venku, tam je to,

s chodidly pevně na zemi,
po kontaktu mi teskne.

Však naděje už volá
bez nebezpečných otázek

a do tváří vánek vrhá
lepších zítřků polibek.

Hugo, G1
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