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     Do èeských kin právì 
pøichází nový film z dílny 
Olivera Stonea, Alexander 
Veliký.

V hlavních 
rolích se 
pøedstaví Colin 
Farrell, který si 
právì kvùli to-
muto filmu mu-

sel nechat pøebarvit vlasy 
na blond, Ange-
lina Jolie, známá 
pøedevším z 
dobrodružných 
trhákù   Lara 
Croft, Antony 

H o p -
kins, který se pro-
slavil Mlèením 
jehòátek, za-
tím ne moc 
známý Jared Leto 

nebo Val Kilmer. 
Než se pustím do 

samotného filmu, možná 
by se hodilo napsat, kdo to 
vlastnì byl Alexander Make-
donský, pøezdívaný Veliký.

 Na sever od Øecka se 
v dobách antických státù, 
tj, asi 4. století pø. n. l. roz-
kládal dosud nevýznamný 
stát, Makedonie. Tehdy zde 
vládl král Filip Makedonský. 
Ten se rozhodl k odvážnému 
kroku, podrobit si Øecké stá-
ty - Athény a Spartu a získat 
pøístup k Egejskému moøi. 
Toho opravdu dosáhl, hlavnì 
díky skvìlé vojenské taktice. 
Než ale mohl dále bojovat 
a získávat nové zemì, byl 
úkladnì zavraždìn. O jeho 
smrti se mùže jen spekulovat.
Rozsáhlé øíši zaèal po otcovì 

smrti vládnout Alexander 
Makedonský. Když nastoupil 
na trùn, bylo mu pouhých 
devatenáct let. Alexandrovo 
dìtství bylo poznamenané 
výchovou otce i matky, kteøí 
v synovi vidìli budoucího 
n á s l e d n í -
ka trùnu 
a skvìlého 
v o j e v ù d c e . 
Tím se sku-
teènì stal, 
ale za jakou 
cenu? Výchova 
byla svìøena 
z n á m é m u 
filozofovi Ar-
istotelovi. Al-
exander, na-
stupující po 
otcovì smrti na trùn,  se mu-
sel vypoøádat s nedùvìrou, 
vztahující se k jeho vìku. 
Pravdou ale je, že Alexan-
der, pokraèující v otcov-
ých plánech, dobyl Persii i 
Egypt a postupoval stále dál, 
èímž se stal v podvìdomí 
lidí neporazitelným. Když 
ale vyrazil do Indie, setkal 
se s odporem svých vlast-
ních vojákù, znavených 
neustálými boji. Alexander 
zemøel ve dvaatøiceti letech 
na horeènatou nemoc. 
Byl ženatý se sogdianskou 
princeznou Roxanou, avšak 
následovníka se nedoèkal.

Film se zabývá spíše než 
boji a tažením, dìtstvím a 
životem slavného váleèníka. 
Jedná se o takový pohled 
do Alexandrovy  duše.  
Vyprávìní pøíbìhu je ve 
filmu  svìøeno Anthonymu 
Hopkinsovi, jako Ptolemaio-

vi, jednomu z vojevùdcù. Je 
zde dán vìtší dùraz i na mi-
lostný život a manželku Rox-
anu v podání Rosarie Daw-
son. Alexandrovu matku 
Olympias ztvárnila Angelina 
Jolie, která ve filmu zazáøila. 

Jared Leto hraje Héfaistio-
na, Alexandrova nejlepšího 
pøítele. Úlohy Alexandrova 
otce se zhostil Val Kilmer.

Jestli se film Oliveru 
Stoneovi  povedl nebo 
ne, to mùžete posoudit 
jen Vy. Je na Vás, jaký ná-
zor si utvoøíte, na film, 
který rozhodnì provìtral 
sponzorùm penìženky a 
komerènì je velmi úspìšný. 
Otázkou zùstává, zda-li 
je tak dobrý i po stránce 
hereckého obsazení, dìjové, 
trikové nebo hudební. 

Alexander VelikýAlexander VelikýAlexander VelikýAlexander VelikýAlexander Veliký

AMu
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Freeport: Nakupujte kdy chcete!

News

Nakupování patří mezi nejpříjemnější způsob trávení volného času. Skoro každý 
rád nakupuje, ale ne vždy na to má čas nebo chuť. A když ji má, mají v os-
tatních obchodech zavřeno. Proč bychom tedy nemohli naši vášeň následovat 
třeba i v neděli nebo o svátcích? V Designer Outlet centru Freeport je to možné.

Co je to Freeport?
V popředí filozofie firmy Freeport je od prvních počátků v 
roce 1994 myšlenka, učinit z nakupování zvláštní zážitek. 
V konsekventním praktikování této myšlenky se pub-
liku nabízejí co možná nejzajímavější značkové výrobky 
za co možná nejmenší cenu. Freeport je zajímavý po 
mnoha stránkách. Na jedné straně se jedná o první out-
let centrum v Evropě nacházející se na hranicích mezi 
Českou republikou a Rakouskem. Na druhé straně je 
také největším nákupním střediskem ve střední Evropě.

Co je to Designer Outlet centrum?
Designer Outlet centra - jak již název napovídá - nabízejí 
především vysoce hodnotné kolekce mezinárodních top 
designerů. Dobré   Designer  Outlety  jako Freeport  se  vyznačují 
velkou rozmanitostí značek a dodatečnou nabídkou, která 
přesahuje oblast módy. Outlet centra prodávají módu, která 
je až o 50 % výhodnější než v normálních obchodech.

Co všechno Freeport nabízí?
Kromě 70 značkových obchodů ještě 8 kaváren, barů a 
restaurací. Návštěvníci mohou volit mezi různými nabíd-
kami. 1.000 míst na parkování je návštěvníkům k dispozici 
zcela zdarma. Navíc existuje i oddělené parkoviště pro 
autobusy! Jen dětský koutek ve Freeportu bohužel chybí.

Jaké světové značky Freeport nabízí?
Naleznete zde přes 200 světových značek v 70 
obchodech. Například Nike, Calvin Klein, Ree-
bok, L`Oreal, Puma, ECCO, Adidas, Levi´s a další.

Čím mohu platit?
V Outlet centru Freeport můžete platit buď hotově 
nebo jakoukoliv kreditní kartou, jako v každém 
jiném nákupním středisku. V korunách i v eurech.

Kde se Freeport nachází?
Designer Outlet centrum Freeport se nachází přímo 
na česko-rakouském hraničním přechodu Hatě-
Kleinhaugsdorf. Oficiálně je však na české půdě.
   

Udělejte si výlet!
Vše kolem Freeport centra je důležitou součástí celku. 
Každý Designer Outlet centrum je jedinečný svou formou 
a designem a odlišuje se svěže od normálního designu 
běžného nákupního střediska. Vedle značkových obchodů 
restaurací a kaváren zde naleznete i turistické informační 
centrum. Proto si naplánujte dostatek času nejen na 
nákupy, ale i na menší výlet. Cestou zpět můžete objevovat 
krásu přirody nebo obdivovat různé památky. Co všechno 
můžete podniknout? Tak třeba výlet do oblasti kolem 
Vranovské přehrady nebo si můžete prohlédnout hrady 
a zřiceniny s odborným výkladem či navštívit Moravský 
kras. Můžete si vyrazit do Telče nebo na zámek Lednice, 
kde se pěstuje víno či absolvovat prohlídku města Brno.

Otevírací doba
Freeport má otevřeno 365 
dní v roce, 7 dní v týdnu, to 
znamená každou neděli 
a také každý svátek od 
10.00 do 21.00 hodin.

TPa

Více se dozvíte na:

www.freeportoutlet.at
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Nejlepší krátký dokument
Autism Is A World

The Children Of Leningradsky
Hardwood

Mighty Times: The Children’s March
Sister Rose’s Passion

Nejlepší film:
Letec

Zemì Nezemì
Million Dollar Baby

Ray
Bokovka

Nejlepší adaptovaný 
scénáø:

Before Sunset
Zemì Nezemì

Million Dollar Baby
Motocyklové zápisky

Bokovka

Nejlepší píseò
“Accidentally In Love” - Shrek 2

“Al Otro Lado Del Río” - Motocyklové zápisky
“Believe” - Polární expres

“Learn To Be Lonely” - Fantom Opery
“Look To Your Path (Vois Sur Ton Chemin)” - Slavíci v kleci

Nejlepší cizojazyèný film:
V nebi

Slavíci v kleci
Pád Tøetí øíše

Hlas moøe
Vèera

Nejlepší krátký 
animovaný film:

Birthday Boy
Gopher Broke

Guard Dog
Lorenzo
Ryan

Nejlepší krátký hraný film:
Everything In This Country Must

Little Terrorist
7:35 In The Morning
Two Cars, One Night

Wasp

Nejlepší režie
Vera Drake: žena dvou tváøí

Letec
Million Dollar Baby

Ray
Bokovka

Přehled herců, tvůrců a filmů nomi-
novaných na již 77.ročník prestižní fil-
mové ceny Oscar za rok 2004, která se 
letos uskuteční v Los Angeles 27. února.

Oscar 2004

Nejlepší dokument:
Born Into Brothels

The Story Of The Weeping Camel
Super Size Me

Tupac: Resurrection
Twist Of Faith

Nejlepší originální scénáø:
Letec

Vìèný svit neposkvrnìné mysli
Hotel Rwanda

Úžasòákovi
Vera Drake - žena dvou tváøi

Nejlepší hudba:
Zemì Nezemì

Harry Potter a vìzeò z Azkabanu
Lemony Snicket: Øada nešśastných pøíhod

Utrpení Krista
Vesnice

Nejlepší animovaný Nejlepší animovaný Nejlepší animovaný Nejlepší animovaný 
film:

Úžasòákovi
Pøíbìh žraloka

Shrek 2
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Nejlepší herec v hlavní roli
Don Cheadle - Hotel Rwanda
Johnny Depp - Zemì Nezemì

Leonardo DiCaprio - Letec
Clint Eastwood - Million Dollar Baby

Jamie Foxx - Ray

Nejlepší vizuální efekty
Harry Potter a vìzeò z Azkabanu

Já, robot

Spider-Man 2

Nejlepší make-up
Lemony Snicket: Øada nešśastných pøíhod

Umuèení Krista

Hlas moøe

Nejlepší støih
Letec

Collateral
Zemì Nezemì

Million Dollar Baby
Ray

Nejlepší kostýmy
Letec

Zemì Nezemì
Lemony Snicket: Øada nešśastných pøíhod

Ray

Troja

Nejlepší kamera
Letec

Klan létajících dýk
Utrpení Krista
Fantom Opery

Pøíliš dlouhé zásnuby

Nejlepší hereèka v hlavní roli
Annette Bening - Být Julií

Catalina Sandino Moreno - Maria milostiplná
Imelda Staunton - Vera Drake: žena dvou tváøí

Hilary Swank - Million Dollar Baby

Kate Winslet - Vìèný svit neposkvrnìné mysli

Nejlepší výprava
Letec

Zemì Nezemì
Lemony Snicket: Øada nešśastných 

pøíhod
Fantom Opery

Pøíliš dlouhé zásnubyNejlepší zvuková režieNejlepší zvuková režieNejlepší zvuková režie
Úžasòákovi

Polární expres
Spider-Man 2

Lemony Snicket: Øada nešśastných pøíhod

Nejlepší záznam zvukuNejlepší záznam zvukuNejlepší záznam zvuku
Letec

Úžasòákovi
Polární expres

Ray

Spider-Man 2
Lemony Snicket: Øada nešśastných pøíhod

Million Dollar Baby

Nejlepší herec ve vedlejší roli
Alan Alda - Letec

Thomas Haden Church - Bokovka
Jamie Foxx - Collateral

Morgan Freeman - Million Dollar BabyMorgan Freeman - Million Dollar BabyMorgan Freeman - Million Dollar Baby

Clive Owen - Na dotek

Nejlepší hereèka ve vedlejší roliNejlepší hereèka ve vedlejší roli
Cate Blanchett - Letec
Laura Linney - Kinsey

Virginia Madsen - Bokovka
Sophie Okonedo - Hotel Rwanda

Natalie Portman - Na dotek

TPa
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Chcete kvalitní rockový zážitek? Nebaví Vás 
již HIM, Rasmus nebo Metallica? Pak je právì 
Vám urèena sbírka alb švédských TIAMAT. 

Kdo by èekal nìjaké zaøazení jako “Tiamat hrají 
Gothic” - má asi smùlu. Tiamat se prostì zaøadit nedají. 
K dispozici mám alba Sumerian Cry, Astral Sleep, Wild-
honey, Skeleton skeleton, Judas Christ, Prey a Sleeping 
Beauty. Pro ty, kteøí již skupinu znají, nebude asi žádným 
pøekvapením nemožnost zaøazení do nìjaké pøesné 
hudební “škatulky”, nejde to z jednoho prostého 
dùvodu - každé album je prostì úplnì jiné a originální.
 Dle mého ta pravá éra kapely zaèala až albem As-
tral Sleep, Sumerian Cry je spíše jen takový zaèátek, 
nebo možná kvalitní demo. Ale tím nemyslím, že by 

bylo nìjak podøadné 
èi  nehezké, jen není 
srovnatelné s alby 
novìjšími. Lehce 
Death-metalové As-
tral Sleep, jehož ob-
sahem je celkem 9 
skladeb na Vás mùže 
zapùsobit hlavnì 
jeho zajímavou 

melodièností, která se nìkdy v Death-metalu vytrácí 
na úkor “zbìsilosti” a morbidnosti. První skladba “Neo 
Aion” je prakticky intrem, ale jeho poslech je dùležitý, 
neboś zde zazní prakticky hlavní motiv alba. Mùžeme 
ho ještì zaslechnout - prakticky v každé další písni 
alespoò kousek. Druhá “pecka” - “Lady Temtress” 
zapùsobí pøedevším bezvadnì ladìnou rytmickou 
kytarou a pøechodem zhruba uprostøed, kde se jako-
by v èase pøeneseme lehce do dob Black Sabbath. 
Leader Johan Edlund /nìkdy vidívám jako Johann 
Ädlund/ zde zní doopravdy deathmetalovì, není co 
vytknout. Tøetí skladba “Mountain of Doom” Vás pøivítá 
klávesami a lehkou basou s bicími, skoro to vypadá, 
jako zjemnìní stylu - ale co se nestane za pár vteøin? 
Poøádnì nabuzená kytara už èeká na svùj part a 
pøidává se, ztvrzuje celkový dojem. Uprostøed se zase 
dostaneme do “jiného svìta”, zmìní se motiv, trochu i 
rytmus - opìt jako výlet do dob minulých za strýèkem 
Ozzym a jeho bandou. I další pùsobí velice kladným 
dojmem, ale pro posluchaèe zvyklého na odlehèený 
HIM nebo starou dobrou Metallicu asi jen prùmìrným.

Až pak doslova “pøelomové” album Wildhoney z 
Tiamatu udìlala kapelu No.1 v jejich oboru. Srovnám-
li Astral Sleep a toto album, je zde znatelný skok co 
se týká kvality zvuku pøedevším, dále pak celkového 
nápadu a neménì i stylu. Jestli to minulé bylo Death-
metalové, toto je spíše už “jen” metalové, trochu za-
brousí obèas do Gothic metalu, ale nedá se pøesnì 
specifikovat - každá skladba je doopravdy unikátní, už 

jen tøeba ta druhá - “Whatever that hurts” - Vás usadí 
do køesla a donutí poslechout si celé album v kuse. 
Ne nadarmo se øíká, že Wildhoney je nejlepší album. 
Zajímavé jsou i pøechody mezi skladbami, kupøíkladu 
hned 4. skladba je jen jakýmsi šumem s xylofonem - 
jinak se to snad ani nazvat nedá :-) Následující pátá 
- “Gaia” - je pravdìpodobnì nejsilnìjší na albu, kom-
binace jednoduchého syntezátoru a basy na zaèátku 
se sborovým zpìvem a bicími pùsobí velkolepì. Adlund 
zde již trochu ubral na Deathmetaliènosti, sice ještì tro-
chu “chraplavým” hlasem, ale již pøeci nesrovnatelnì 
èistìjším než døíve, 
zde doplòuje onu 
nádhernou souhru ji-
nak dost nesouhratel-
ných nástrojù. Bìhem 
kytarového sóla se 
Vám zatají dech 
- ne, že by bylo tak 
složité, každý, ba i podprùmìrný kytarista, by se ho 
èasem nauèil, ale je prostì krásné. Dalším “lákadlem” 
by mohla být skladba osmá - “Do you dream about 
me”. Dvì akustické kytary zde hrají svoje jednoduchá 
sóla v zvláštním taktu, zpìv je èistý a melodický. Sklad-
ba pùsobí dosti smutnì, ale po nìkolikerém poslechu 
spíše zasnìnì. Ke konci se zmìní jak rytmus, tak melo-
die, pøidají se bicí, nebudete vìøit jak se na sebe dají 
napojit dvì melodie, které byste si dohromady asi 
tìžko pøedstavili. Poslední skladba na albu je taková 
pøíjemná lehce rocková ukolébavka, støídající se dva 
akordy celých sedm minut s bicími a bezvadnou ba-
sou by snad uspala i totálního popového fanouška :-)

 Skeleton skeleton je albem již z jejich novìjší éry, 
zde již mùžeme s jistotou øíci, že se dostateènì pøibližují 
Gothic-metalu, nìkteré kousky jako by z HIM z kytary 
vypadly :-) Prakticky alba až po Judas Christ si “vedou” 
tuto svoji povahu až do zatím posledního poèinu  “Prey” 
- (2003). Prey je sice minulým deskám podobné, avšak již 
to není takové “naHIMlé”, dostáváte pøi poslechu pocit, 
že Tiamat již zrodil právì jen ten SVÙJ styl hudby, který 
se již pøibližovat podobným nechce - a doufám, že ani 
nebude, protože by to byla škoda. Pøeci jen Tiamat je 
skupinou, která se hodnì zasloužila o rozvoj Gothic po 
severských zemí - i když takových jsou spousty, jmenovitì 
Nightwish, HIM, Ras-
mus, Stratovarius.... ale 
i pøes genialitu Timmo 
Tolkkiho ze Stratovarius 
je Tiamat ve svých 
ponurých a temných 
akordech tím pravým 
, asi takovým, jakým by 
mìl být “èirý” Gothic.

RKl

Švédská skupina TIAMAT
Hudba
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Dnešní doba, o které se stále spekuluje, ať už kvůli politice, kriminalitě 
nebo morálce, je v mnoha ohledech skutečně tvrdší a krutější než minulá léta.
Nechci se široce rozepisovat o morálním úpadku lidí nebo snad o násilí mezi mladis-
tvými. Každé století má nějaká pozitiva i negativa. Je dobře, že nežijeme ve středověku, 
kdy docházelo k nesmyslnému upalování domnělých čarodějnic, nebo v letech 
světových válek. Žijeme v 21. století. Století moderní techniky na každém kroku, v 
době pokrokového myšlení, luxusu. V době pomyslného práva a rovnosti pro všechny 
bez rozdílu. Ale žijeme i v době, která se neliší od pravěku tím, že přežívají jen ti silní.

Tím nemyslím, že by se snad konali nějaké lovy na mamuta a lidé museli bojovat 
s různými nástrahami přírody, tak se tomu děje možná někde v Africe a ani tam není 
zrovna v tomto směru situace tak hrozivá.... Dnešní svět, je světem silných. Máme tech-
niku, nejrůznější vymoženosti a tak pomalu a nenápadně skomírají svědomí, lítost nebo 
pochopení. Nechci tvrdit, že bychom byli bez citu, neznali lásku nebo přátelství, tak tomu 
není. Tyto city naštěstí stále jsou a snad na světě i zůstanou. Ale postupně se vkrádá 
do naší civilizace i krutost, nepochopení, a skomírá soucit. Tyhle emoce tu byli vždy, 
ale aspoň jsme si je uvědomovali, ale najednou ani nevíme, že ubližujeme a zraňujeme.
Neděláme to stejnými zbraněmi, kopími nebo šípy, ale slovy a gesty.

Mluvím teď o stále vzrůstající šikaně ve škole, na pracovištích, o nezájmu vůči 
druhé osobě, o nemilosrdných slovech, o činech, na které se může myslet, ale neměly 
by se dělat. Co nás vede k tomu, že tak rádi ubližujeme, vyvyšujeme se nad os-
tatní? V čem jsme lepší než jiní? Proč se chováme nečestně a ani toho nelitujeme? 

Už malé děti spolu soupeří a popichují se v tom, kdo má lepší hračky. Z 
části je to i vina rodičů, ale z té větší části je to vina nás samých. Neškodné pos-
mívání se změní v zesměšňování a později nezájem. Chceš- li zapadnout do kole-
ktivu, musíš se bavit, pořád smát, být vtipný, poslouchat dobrou muziku. Jestli ne, 
tvoje chyba, nezapadnul jsi. Buď si stranou, nevšímej si nás a my tě necháme, možná. 

Silný a vyrovnaný člověk, bez problémů, to je ideální postava dnešní doby. 
Kdepak ten by někdy chápal někoho pod svou úroveň. Kdepak by se bavil s out-
siderem bez ambicí, tichým a nudným. Proč taky? Raději ho odstrčíme někam 
na konec třídy, ať si tam v koutku brečí sám pro sebe. Je to lidská troska, která 
nemá nic. A to poslední, co mu ještě zbývá, naděje, o to ho brzo připravíme.

Snad to ani není lidmi, jako dobou. Ale století, to je jen čas. Vyvíjíme se a stáváme jinými. 
Samolibějšími a necitelnějšími. Možná to není tak naše vina, jako vina.... A čí vlastně? Na koho 

to svést? Na koho svést utrpení několika slabších jedinců v oceánu silných? Komu dávat 
za vinu sebevraždy ze zoufalství? Možná je to jen nutná daň moderní, vyspělé doby. 

Někdo jiný

AMu

Někdo jiný
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HTML je jazyk používaný napøíklad pøi tvorbì www-stránek, ale to nás teï nemusí tak moc zajímat. Za prvé, do-
brých návodù na používání HTML se na internetu dá najít spousta. Za druhé, existují editory, pomocí kterých se dají 
www-stránky upravovat i bez znalosti HTML. A za tøetí, úèelem tohoto èlánku je hlavnì popsat možnosti využití. 

Nìkteré pøíkazy jsou párové, to znamená, že v místì, kde zaèínají platit, je samotný pøíkaz, a v místì, kde je-
jich platnost konèí, musí být ukonèeny. Kompletní jazyk HTML má využití zejména pøi výrobì www-stránek, 
ale nìkteré pøíkazy vám mohou umožnit vylepšení textu na Alíkovi, napøíklad na vizitce nebo na nástìnkách.

Takže co konkrétnì lze využít na Alíkovi? Zaèneme tím nejjednodušším.
 
Tuèné písmo, kurzíva, podtržené, pøeškrtnuté
Tyto pøíkazy jsou párové, to znamená, že na konci platnosti musí být ukonèeny. Takže napøíklad tuèné písmo 
zaèíná <B> a ukonèuje se </B>, tedy s lomítkem. Pøehlednì to vypadá takto: Jak se to napíše   -   Co se zo-
brazí: 

<B>tuèné</B>    -    tuèné 
<I>kurzíva</I>    -    kurzíva 

<U>podtržené</U>     -     podtržené 
<STRIKE>pøeškrtnuté</STRIKE>     -    pøeškrtnuté 

Horní a dolní index
Tento párový pøíkaz vám z písmen udìlá horní a dolní index. To ani moc nejde použít pro normální text, jako 
spíš pro psaní vzoreèkù. Takže to se dìlá takhle: Jak se to napíše    -    Co se zobrazí

<SUB>dolní index</SUB>     -     dolní index  
<SUP>horní index</SUP>     -     horní index  

Praktické možnosti použití:   
H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB> H2SO4 
a<SUP>2</SUP> + b<SUP>2</SUP> = c<SUP>2</SUP> a2 + b2 = c2 

Tak. Teï ještì jedna vìc, která není tak dùležitá, ale mùže se hodit. Je to - Tvrdá mezera
To je vìc, která není vidìt, ale nìkdy je docela užiteèná. Vypadá jako úplnì obyèejná mezera, ale v textu 
se chová jako písmeno. Mùže být užiteèná v následujících pøípadech: 1. Když chceme, aby v místì mezery 
nedošlo k rozdìlení textu na další øádek. Podle pravidel pravopisu se napøíklad nemá na konci øádku nechá-
vat jednopísmenná pøedložka (v, s, z, k), což ale není tak zásadní vìc. Ale napøíklad mùžeme chtít, aby se 
nám nerozdìlilo velké èíslo, kde máme èíslice oddìlené mezerami (napøíklad když chceme napsat, že den má 
86 400 vteøin, a nechceme mít 86 na konci øádku a 400 na zaèátku dalšího). 2. Když chceme mít mezeru o 
urèité velikosti. Normální mezery v normálním textu se nám nìkdy natahují nebo scvrkávají podle délky øádku, 
a pøi napsání vìtšího poètu mezer zùstane nakonec vždy jen jedna. Když chceme velkou mezeru, mùžeme ji 
napsat pomocí tvrdých mezer, pak zùstane velká. Jak se napíše tvrdá mezera? Takhle: &nbsp; No a praktické 
ukázky: To, že se to neoddìlí na konci øádku, to se dá tìžko ukázat, to mi musíte vìøit nebo si vyzkoušet. 

Ale aspoò jak to vypadá: Jak se to napíše   -     Co se zobrazí 

V&nbsp;posteli      -      V posteli 
86&nbsp;400      -      86 400 

A jak se pomocí tvrdých mezer udìlá velká mezera:

Napíšeme:
Velká&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mezera

A zobrazí se:
Velká                              mezera

Tak, to by snad pro dnešek staèilo. V pøíštím dílu si povíme o velikosti a barevnosti písmen, v dalších dílech o typu 
písma a o odkazech.

Škola <HTML> s Honzou...

HKr

1.díl



-9-

“O èem to vlastnì je...”
Dva 15-16letí kluci Rendy a Jáchym odjíždìjí na hory, aby se nauèili 
jezdit na snowboardu. Vìøí, že si užijí skvìlý týden a tajnì doufají, že se 
díky své nové image koneènì také zamilují. 

    Jenže skuteènost se od jejich pøedstav znaènì liší. První rána je èeká 
hned na zaèátku. Jáchym je rodièi donucen vzít s sebou také svojí starší 
sestru Martu, která si libuje v jeho “terorizování”. Všichni tøi pøijíždìjí 
do Špindlerova Mlýna, kde mají 
domluvené pøíjemné ubytování 
zdarma u Jáchymova brat-
rance Milana (správce horské 
chaty). Milan se ale ukáže jako 
ten nejhorší bratranec na svìtì. 
Kluky ubytuje v nejhorší cimøe 
své chaty a navíc si z nich udìlá 
námezdní pracovní síly. Našim 
hrdinùm tak zbývá jediná radost 
- snowboard, ale jízda na nìm 
není zdaleka tak jednoduchá, jak si oba pøedstavovali... Brzy 
se zaøadí mezi nejvìtší nemehla z celého horského støediska.

    Když je nejhùø, potkají naši hrdinové tøi dívky svého srdce. Jsou to zkušené 
snowboarïaèky, velmi atraktivní a neèekanì družné. Rendy a Jáchym už 
si tajnì malují rùžovou budoucnost po jejich boku. Jenže vzápìtí zjistí, že 
nejsou jediní, kteøí se o dívky zajímají. Snowboardové krásky už nìjakou 

dobu svádí ètveøice 
“Snìžných Pantherù” 
(jak si sokové našich 
hrdinù øíkají). Jsou to 
suverénní, pohled-
ní krasavci a navíc 
- na snowboardu 
jsou skuteèní profíci.
  Jáchym i Rendy po-
chopí, že mají-li mít 
vùbec nìjakou šanci u 
dívek uspìt, musí tak 

    Když je nejhùø, potkají naši hrdinové tøi dívky svého srdce. Jsou to zkušené 
snowboarïaèky, velmi atraktivní a neèekanì družné. Rendy a Jáchym už 
si tajnì malují rùžovou budoucnost po jejich boku. Jenže vzápìtí zjistí, že 
nejsou jediní, kteøí se o dívky zajímají. Snowboardové krásky už nìjakou 

díky své nové image koneènì také zamilují. 

    Jenže skuteènost se od jejich pøedstav znaènì liší. První rána je èeká 
hned na zaèátku. Jáchym je rodièi donucen vzít s sebou také svojí starší 
sestru Martu, která si libuje v jeho “terorizování”. Všichni tøi pøijíždìjí 
do Špindlerova Mlýna, kde mají 
domluvené pøíjemné ubytování 

ten nejhorší bratranec na svìtì. 
Kluky ubytuje v nejhorší cimøe 
své chaty a navíc si z nich udìlá 
námezdní pracovní síly. Našim 
hrdinùm tak zbývá jediná radost 
- snowboard, ale jízda na nìm 
není zdaleka tak jednoduchá, jak si oba pøedstavovali... Brzy 
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trochu podvádìt. Vymys-
lí proto následující strategii  -
   sami se budou vydávat za zkušené 
snowboardisty, pro které jsou èeské hory 
pøíliš malé.  Snìžné Panthery pøed dívka-
mi znemožní pomocí “promyšlených” 
sabotáží. Pøi svádìní dívek použijí všechno 
- vèetnì odposlechu, afrodisiak, lží a 
dalších lehce nekalých svádìcích metod.
 
    Díky tomuto plánu jsou stále ve høe 
o srdce dívek. Zároveò se ale dostáva-
jí do stále složitìjších, šílenìjších a bláznivìjších situací a trapasù. 
Prozrazení jejich skuteèného snowboardového umìní visí na vlásku, 
sabotáž Panterù se vymkne kontrole a progresivní svádìcí metody se 
doèista zvrhnou. K tomu všemu se pøidá i bratranec Milan, který spo-
lu s Jáchymovo neuvìøitelnou sestrou Martou, stupòuje svùj zákeøný 
“teror”. Naši hrdinové jdou z prùšvihu do prùšvihu a vždy, když se 
zdá, že už to horší být nemùže - budoucnost je pøesvìdèí o opaku.
    Kromì linie našich osudem zkoušených hrdinù je celý film prošpikován efekt-
ními snowboardovými scénami, místy i znaèným napìtím. Dívky i Pantheøi  
se v prùbìhu  filmu  pøedvedou na U-rampì, Snowparku, skokanském 
mùstku i freeridu. To vše za doprovodu kultovní hudby a efektních zábìrù. 

Ve filmu si zahráli skvìlí herci jako: 
Vojtìch KOTEK  - “Rendy”
Patøí k mladým hereckým talentùm. Mohli jsme ho vidìt ve filmech Tuláci, 
Smrt pedofila, Josef a Ly, I ve smrti sami nebo v souèasnì natáèeném ser-
iálu Pojišśovna štìstí. Pøíležitost v celoveèerním hraném filmu mu pøinesl 
film Únos domù režiséra Ivana Pokorného. Má za sebou divadelní a dab-
ingovou zkušenost ( pøedevším jako èeský hlas èarodìje Harryho Pottera) 
Jiøí MÁDL  - “Jáchym” 
Sedmnáctiletý student Biskupského gymnázia v Èeských Budìjovicích. 
Pøíležitostnì hrál v mládežnických divadlech (s jednou hrou, kterou na-
psal, vyhrál soutìž krátkých divadel vysokých škol), také v Jihoèeském 
divadle a zahrál si i v jednom videoklipu. Píše scénáøe a divadelní hry, 
skládá písnièky a zajímají ho vìdy jako psychologie, astrologie a grafolo-
gie.

Lucie VONDRÁÈKOVÁ       Ester GEISLEROVÁ        Martina KLÍROVÁ
Barbora SEIDLOVÁ         Valerie ZAWADSKÁ            Braòo POLÁK           
Jiøí  LANGMAJER          Pavel NOVÝ         a další...         IHl

Patøí k mladým hereckým talentùm. Mohli jsme ho vidìt ve filmech Tuláci, 
Smrt pedofila, Josef a Ly, I ve smrti sami nebo v souèasnì natáèeném ser-
iálu Pojišśovna štìstí. Pøíležitost v celoveèerním hraném filmu mu pøinesl 
film Únos domù režiséra Ivana Pokorného. Má za sebou divadelní a dab-
ingovou zkušenost ( pøedevším jako èeský hlas èarodìje Harryho Pottera) 

zdroj:internet
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Formule 1 : tragické nehody

Od doby, kdy člověk poprvé 
usedl za volant závodního vozu 
existuje reálná hrozba nehody.V 
počátcích automobilových závodů 
byla pravděpodobnost smrtelné 
nehody větší než dnes, kdy jsou 
vozy konstruovány tak, aby jezdce 
ochránili i při těch nejkrkolomnějších 
haváriích. Nebylo tomu tak vždy...

Nedostatečná pasivní ochrana
Nehody v rané Formuli 1 z let 

padesátých ale i šedesátých padali 
většinou na vrub tehdejší nedokona-
losti vozů, nedostatečné tuhosti a taky 
přehlížené pasivní bezpečnosti. Když 
se v Belgii 1960 zabil Alan Stacey na 
Lotusu, nevěděl nejdříve nikdo, proč 
jeho vůz najednou opustil směr jízdy. 
Na travnaté ploše v okolí tratě se 
jeho vůz ve velké rychlosti několikrát 
převrátil. Brit utrpěl taková zranění, 
že jim zakrátko podlehl. Šéf stáje 
Lotus, s jehož vozem Stacey jel, 
sám usedl do vozu a projel Belgický 
okruh jen tak, v obleku, aby vyvrátil 
pochyby o bezpečnosti jeho vozu. Na-
konec se ukázalo, že Staceymu vlétl 
ve velké rychlosti do obličeje pták. 
Na vině byla nedostatečná ochrana 
jezdce. V šedesátých letech se totiž 
používaly takzvané „otevřené“ 
přilby. V monacké  Velké ceně 
zase svět Formule 1 přišel o talen-
tovaného itala Lorenza Bandiniho. 

Ten chtěl v Monaku moc vyhrát, ale 
na olejem potřísněné trati evidentně 
nestačil na vedoucího jezdce. O 
příčině jeho nehody se vedou dodnes 
dohady, tvrdilo se, že byl štván 
pokyny z depa, aby zrychlil, ale to vy-
vracejí záznamy z Ferrariho archívu.
Mělo se za to, že nevydržel obrovsk-
ou zátěž sta kol na tak náročném 
okruhu, jakým Monako bezesporu je.
To zase vyvracejí dosahované časy, 
které chvíli před nehodou podával.
Bandini nejspíš podlehl zklamání, 
že i přes  dobře rozjetý závod opět 
nezvítězí. Na nábřeží narazil do 
zábradlí, jeho vůz se převrátil a 
začal hořet. Vzplanul podruhé, když 
ho pořadatelé uhasili a zkoušeli 
ho obrátit na kola. Bandini byl 
přepraven do nemocnice s těžkými 
popáleninami a přes veškerou snahu 
lékařů 70 hodin po nehodně zemřel. 
Na vině byla jak nedostatečná 
ochrana jezdce před ohněm (tehdy 
jezdci sice už startovali v overalech, 
ne jen v tričkách a kalhotách jako v 
padesátých letech, ale jejich overaly 
byly ušity z hořlavých látek.....). 
Bandinimu  nepomohla ani zmatečná 
práce taktéž spoře oděných traťových 
komisařů. Oni traťoví komisaři 
bývali kapitolou sami pro sebe...

Traťoví komisaři 
Holandsko 1973, mladičký pilot 

Roger Williamson, startující teprve 
ve své druhé velké ceně, zůstal 
po postartovní kolizi uvězněn ve 
svém převráceném voze. Hasiči jen 
postávali u hořícího vozu a působili 
dojmem jakoby se jich nehoda 
vůbec netýkala!!! Nebohý Roger 
nebyl vůbec zraněný, jen se prostě 
ze svého auta neměl jak dostat.
Hasiči mu pomoci ani nemohli pokud 
nechtěli sami uhořet - měli totiž na 
sobě jen trička!!! Williamsona se z 
vozu pokoušel dostat jeho stájový 
kolega a přítel David Purley...Sám 
však z těžkým vozem hnout nemohl. 
Jediné, co mohl dělat, bylo poslou-
chat kamarádův nářek... Když Wil-
liamson „utichl“, neměl zdrcený 
Purley daleko k fyzickému násilí....
Ti správně odění hasiči se nakonec 
dostavili, ale mladému pilotovi už 
z ohnivého pekla pomoci nemohli.

Otřesné divadlo zhlédli také 
divácí při GP JAR 1977. Ve dvaad-
vacátém kole zastavil na cílové čáře 
druhý pilot týmu Shadow Reno Zorzi.
Začalo se mu sice kouřit z motoru, ale 
drobný požár hravě zvládlo automa-
tické hasící zařízení na voze. Hlavní 
pořadatel přesto nařídil dvěma do-
brovolným hasičům, aby odstavený 
vůz zajistili. Mladíci se slepě rozběhli 
přes trať. Prvnímu se tak tak vyh-
nul Hans-Joachim Stuck, ale další 

19.června 1960 se jede Velká cena Belgie, když zničehonic vylétne z trati vůz 
britského jezdce Alana Staceyho a několikrát se převrátí. Brit nalezl v kokpitu 
svého vozu smrt...Velká cena Holandska, po startovní kolizi zůstal uvězněn ve 
svém převráceném voze mladičký Roger Williamson. Uhořel...

http://www.planet-cutie.co.uk/zandvoort/

Roger Williamson, Holandsko - 29.června 1973
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už takové štìstí nemìl. V rychlosti 
kolem 270 Km/h najel do devatenác-
tiletého Jansena van Huurena, jehož 
tìlo bylo vrženo na zadní kolo Pryc-
eova vozu a doslova rozmetáno na 
kusy. To však nebyla celá tragédie:
dvacetikilový hasící pøístroj pøi nára-
zu zasáhl Toma do hlavy a nejspíš 
mu na místì zlomil vaz. Walesan 
nemìl nejmenší šanci pøežít, razance 
úderu byla obrovská. Zdemolovaný 
Shadow ujel ještì 400 metrù a 
skonèil v záchytných plotech...

Nehody,  které otřásly světem

Gilles Villeneuve

Tento populární otec ještì 
populárnìjšího syna Jacquese si 
získal diváky po celém svìtì svou 
úchvatnout jízdou a vùlí nikdy nic 
nevzdat. Nìkolikrát za svou kariéru 
absolvoval hrùzostrašnì vyhlížející 
nehody, ale pokaždé z nich vyvázl 
zcela bez úhony. Až pøišla kvalifikace 
na Velkou cenu Belgie 1982. Tehdy 
se používaly speciální kvalifikaèní 
pneumatiky s životností asi tøí kol 
(jedno letmé po vyjetí z boxù, druhé 
ostré pro zajetí èasu a tøetí pro návrat 
do boxu). Gilles mìl  zrovna obutou 
poslední sadu, když jel své ostré kolo.

Jeho prùbìžný èas byl vynikající, a 
když se blížil k poslední dvojzatáèce 
okruhu uvidìl pøed sebou pomalu 
jedoucí March Jochena Masse, který 
míøil do boxù. Jak je zvykem, v ta-
kovémto pøípadì pomalejší vùz 
uhne tomu rychlejšímu. Naneštìstí  
Mass i Villeneuve uhnuli oba na ste-
jnou stranu. Villeneuvovo Ferrari 
bylo v obrovské rychlosti katapul-
továno do vzduchu, kde udìlalo 
nìkolik krkolomných salt. Pøi po-
sledním prudkém nárazu o zem 
se s Villeneuvem vytrhla sedaèka 
z kotvících bodù. Nebohý Gilles 
vyletìl pøipoutaný k sedaèce z vozu 
hlavou pøímo do ochrané bariéry.
Vystresovaný Mass okamžitì za-
stavil a spìchal k Villeneuvovi. Ja-
kákoli pomoc už však byla marná.
Villeneuvova smrt taky dolehla 

na jeho stájového kolegu Didiera 
Pironiho, se kterým se pøed Belg-
ickým závodem ostøe pohádal.

Ayrton Senna, Rubens Barrichelo, 
Roland Ratzenberger:

Veliký Ayrton Senna... miláèek 
davu... opravdový závodník. I on 
pøišel o život  pøi velké cenì. Jeho 
ztráta je však o to bolestnìjší, že 
za ní mohla jen obrovská náhoda.
Tomu víkendu se od kvìtna 1994 
øíká „èerný“. V pátek pøi volných tré-
nincích totiž vylétl z trati pilot Jordanu 
Rubens Barrichello, Jeho vùz vylétl 
do vzduchu a zastavil se až o bariéru. 
Udìlal nìkolik hrozivých salt a pøistál 
koly vzhùru na zemi. Brazilec byl 
okamžitì pøevezen do resuscitaèního 
centra pøímo na okruhu. Ukázalo se, 
že má jen pohmoždìniny a zlomený 
nos. Rubens mìl vlastnì štìstí, že 
nevyletìl z trati o nìco døív, protože 
pøi dopadu na bariéru jen tak tak 
mihl pøilbou tlustou ocelovou tyè 
podpírající pletivo oddìlující diváky 
od trati.V resuscitaèním centru ho 
pøišel navštívit i jeho pøítel Senna.
Rubens pozdìji vzpomínal že Ayrton 
plakal, což u nìho nebylo na denním 
poøádku. Mnoho lidí se shodovalo 
že Senna nebyl tou dobou psychicky 
zcela v poøádku. Následující den 
se vozy vydaly na traś, aby zajely 
svá kvalifikaèní kola. Ayrton Senna 
zatím èekal v boxu u svého vozu a 
sledoval dìní na trati pøes monitor.
Na traś se vydal nováèek šampionátu 
Rakušan Roland Ratzenberger. Ob-
jel instalaèní kolo, projel cílovou 
èárou a èasomíra mu zaèala mìøit 
èas. Když projel nebezpeènou 
zatáèkou Tamburello, mìl pøed se-
bou další docela nepøíjemný úsek 
trati. Zatáèku Tosa. V zatáèce, kde ve 
velké rychlosti potøebujete pøítlak 
na pøední nápravu, abyste vùbec 
zatoèili, Rolandovi tolik potøebné 
pøítlaèné køídlo prasklo... Násle-
doval pøímý náraz v rychlosti kolem 
300Km/h do betonové zdi.Náraz byl 
tak prudký, že se z vozu okamžitì od-
trhla prakticky celá jeho levá pùlka.

Vùz se pomalu smýkal podél trati a v 
nìm se  bezmocnì ze strany na stranu 
kývala Rolandova hlava. Ayrton 
Senna pozorující dìní na okruhu na 
monitoru jen složil hlavu do dlaní...
Když k Rolandovi dorazil záchranný 
tým, nemohl už prakticky nic dìlat.
Rakušana okamžitì pøevezli heliko-
ptérou do místní nemocnice a èekali.
Ve ètyøi hodiny odpoledne se 
paddockem rozšíøila smutná 
zpráva. Mladý Rakušan zemøel.
Následující den pøed závodem všichni 
lidé pøítomní na okruhu drželi 
minutu ticha za zesnulého pilota.
Hlavní lékaø  Syd Watkins vzpomíná, 
že Ayrtonovi kanuly z oèí slzy jako 
hrachy. Pøi startu závodu se v hloubi 
pole støetli dva vozy a kolo jednoho 
z  nich zasáhlo dva diváky a policistu.
Pozdìji se mluvilo, že èást z hava-
rovaných vozù se mohla zaklínit pod 
Sennùv Williams a zpùsobit horší ov-
ladatelnost, která prý nakonec vedla 
k osudné havárii. Dokonce existují 
fotografie, kdy pøed jedoucím Sen-
novým vozem je jasnì vidìt jakýsi 
úlomek. Když Ayrton Senna prośal 
cílovou èáru pátého kola jako vedoucí 
závodník následován Michaelem 
Schumacherem, byl už jeho vùz velmi 
neklidný. Schumacher pozdìji øekl, že 
už v pátém kole pøi prùjezdu Tambu-
rellem Senna vùz málem nezvládl. Co 
se nestalo v kole pátém, pøišlo v kole 
šestém. Sennùv Williams znièehonic 
nezatoèil v zatáèce Tamburello dol-
eva, ale pokraèoval rovnì, pøímo 
proti betonové zdi. Náraz roztøíštil 
prakticky celou pravou polovinu vozu, 
a když se Williams po pár vteøinách 
zastavil u okraje tratì, tajili všichni 
dech. Lehký náznak pohybu pøilby 
dal všem na malý moment nadìji, 
že Senna nacvièenými pohyby sejme 
volant, odepne pás a vystoupí. Místo 
toho se objevila krev a i naprostému 
laikovi muselo být v tu chvíli jasné, že 
je zle.Senna byl dopraven vrtulníkem 
(o naléhavosti jeho zranìní hovoøí 
fakt, že helikoptéra pøistála pøímo v 
místì nehody - obvykle bývá zranìný 
jezdec pøevezen sanitkou na airport) 
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do nemocnice, kde po nìkolika hod-
inách zemøel. Dùvod: tìžké poškození 
mozku a velká ztráta krve. Ayrtonovi 
totiž prolétl zcela neèekanì hlavou kus 
vzpìry pøedního zavìšení. Nebýt této 
náhody, Ayrton by pravdìpodobnì 
žil. Byli zde i horší havárie a jez-
dci vystoupili nezranìni. Jeho smrt 
doslova otøásla svìtem.V Brazílii byl 
vyhlášen tøídenní národní smutek.
Motoristický sport ztratil jedno-
ho z nejvìtších jezdcù všech dob.

Smrt mimo okruh
Smrt Švéda Ronnie Peterso-

na v Monze 1978 byla souborem 
neuvìøitelných náhod, nedbalosti a 
chyb. Pøi nepovedeném startu, kdy 
startér v zadních øadách povolil zad-
ním vozùm start, když ještì vozy v 
prvních øadách dojíždìli na rošt, došlo 
k obrovské skrumáži, pøi které mimo 
jiné Vitorio Brambilla  utrpìl frak-
turu lebky a Ronnie Peterson  zùstal 
uvìznìn v hoøícím  voze.Záchranné 
práce však probìhly rychle a první 
zprávy z nemocnice nebyly vùbec 
pesimistické. Jako šok proto pùsobila 
zpráva že Švéd zemøel. Pozdìji se zjis-
tilo, že došlo k pochybení pøi nìkolik 
hodin dlouhé operaci. Pøíèinou jeho 
smrti byla tuková embloie, a pitva 
odhalila, že Ronniemu pøi operaci 
nedostateènì okyslièovali krev. Pro 
motoristický svìt byla jeho smrt vel-
kou ránou a nejlépe to nad jeho rakví 
vystihl v pohøební øeèi Niki Lauda:“Byl 
to pøíjemný èlovìk. Pøímý, který nik-
dy neudìlal nic, co by nebylo fér...“

Také osud Jochena Rindta se na-
plnil ne na trati, ale v sanitním voze.
Dodnes se vedou spory, co bylo 
pøíèinou jeho nehody. Vùz vyletìl do 
únikové zóny v zatáèce Parabolica 
a pøestože se nepøevrátil a nezaèal 
hoøet, Rindt z nìj byl vytažen s tìžkými 
zranìními. K dovršení neštìstí øidiè 
sanitky ztratil pøi cestì do nemoc-
nice policejní doprovod, a když se po 
nìkolikaminutovém bloudìní vydal 
do nedalekého Milána, bylo už pozdì. 
Zda onìch nìkolik minut rozhodlo o  
životì nebo smrti prvního rakouského 

mistra svìta, zùstává otázkou. Fak-
tem je, že se Rindt stal díky svému 
tehdejšímu bodovému náskoku do-
sud jediným mistrem svìta, u jehož 
jména je poznámka in memoriam. 
Naplnil se tedy jeho dávný výrok:“S 
Lotusem se buï stanu mistrem svìta 
nebo v nìm pøijdu o život...“ Smrt v 
letadle zase nalezl skoro celý tým Em-
bassy Hill, vedený Grahamem Hillem. 
29. listopadu 1975 se  se tým vracel 
z Francie v Hillovì soukromém leta-
dle Piper Aztec. Tìsnì pøed pøistáním 
na letišti v Elstree se letoun zøítil.Jak 
už to v  takových pøípadech bývá, 
co bylo pøíèinou havárie se dodnes 
pøesnì neví.V letadle letìl s týmem 
i druhý pilot týmu Tony Brise. Z 
týmu tak prakticky zbyli jen dva 
mechanici, kteøí z Francie pøeváželi 
monoposty nákladním vozem...

Ranní cesta z nákupu se stala 
osudnou pro bývalého jezdce Mike 
Hailwooda, který po ukonèení 
závodní kariéry pøišel o život pøi 
automobilové nehodì, kdy do jeho 
vozu najel tìžký nákladní vùz s 
opilým øidièem za volantem. Spolu 
s Mikem zahynula i jeho dcera...

Ti kteří se vzchopili
Existují také jezdci kteøí absol-

vovali tìžkou nehodu, ale doká-
zali se z ní, byś mnohdy s trvalými 
následky, dostat.Takový je i pøípad 
rakouského závodníka Nikiho Laudy. 
Ten v roce 1976 na obávaném Nur-
burgringu ztratil v zatáèce Bergwerk 
kontrolu nad svým Ferrari (pozdìji 
byl zjištìn prasklý závìs zadního 
kola) a narazil èelnì do protisvahu. 
“Vrak“ vozu se odrazem vrátil zpìt 
na traś kde se vzòal. Dokonce do nìj 
èelnì narazil jeden z projíždìjících 
vozù. A protože traśoví komisaøi opìt 
selhali, museli Rakušana z ohnivého 
pekla zachraòovat kolegové Lunger, 
Merzario a Ertl. Lauda mohl hovoøit 
o velkém štìstí... Dokázal se znovu 
postavit na nohy a do konce kariéry 
ještì vybojovat dva tituly mistra svìta.
Trochu jinak tomu bylo u Švýcara 
Claye Regazzoniho.Tomu se pøi Velké 

cenì USA 1980 zlomil brzdový pedál 
a jeho vùz v plné rychlosti narazil 
do betonového zátarasu. Zlomené 
krèní obratle ukonèily jeho kariéru 
pilota F1. Dokázal se však pozdìji 
postavit i na start Rallye Paøíž-
Dakar. Dokonce vyhrál její prolog.
Bývalý pilot F1 Alex Zanardi zase 
pøišel pøi závodì CART na Lausitzrin-
gu v roce 2001 o obì nohy. Po výjezdu 
z boxù se jeho vùz roztoèil a smìøoval 
si to pøímo doprostøed tratì, kde 
se prohánìly vozy rychlostí okolo 
400 km/h. Kanaïan Alex Tagliany 
už nemohl nic udìlat, svým vozem 
doslova odpáral Zanardimu pøední 
èást monopostu. Dlouho se nevìdìlo, 
zda Zanadri vùbec pøežije, ale Alex 
má velkou a pevnou vùli. Dnes už zase 
závodí, a to s protézami, a dokonce 
se mu sem tam podaøí i vyhrát.

V minulosti bývaly smrtelné ne-
hody pravidelnou souèástí Velkých 
cen, dnes už tomu tak naštìstí není.
Monoposty, ale i okolí tratì a pomoc 
na ní se neustále zlepšují.Všechny 
zmìny posledního období vedoucí 
k vyšší pasivní i aktivní bezpeènosti 
jezdcù však vyjmenovat nelze, 
protože od smrti „kouzelníka“ Sen-
ny jich bylo hodnì. Dobøe že tak...

Ra
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VOLBY  
život v lese..

Z louky, které lidé øíkali Velká, se ozval øev medvìda. V ten moment nezùstal v ko-
runách místních stromù ani ptáèek. Radìji se vznesli do oblak, kde chvíli poletovali, 
a pak se pomalu snesli na støechy domù v blízké vesnici, pøípadnì si sedli na vìtve 
ovocných stromù lemujících místní okresní silnici. Ostatní zvíøata, která nemoh-
la uletìt, radìji utekla z lesa. Akorát zajíèek se zastavil. A tak to všechno zaèalo...
 Zamyslel se, proè vlastnì utíká, vždyś ani neví, co se na té louce stalo. Musí 
se tam jít kouknout. Byl to sice ten nejvìtší strašpytel v lese, ale jeho druhá vlast-
nost byla taky velká zvìdavost. A zvìdavost byla silnìjší, otoèil se a rozebìhl k louce, odkud se ozval øev.
 Dobìhl tam za chvíli. A to, co spatøil, mu poznamenalo celý život. Na louce se uprostøed prali a hádali 
všichni medvìdi. Byl tam dokonce i starosta lesa, Medvìd Veliký, a zrovna se hádal s nìjakým jiným chlupáèem. 
A najednou to zajíèkovi seplo. Vždyś se bude pøíští mìsíc volit nový starosta a MEDvìdí strana (tzv.: MED) se 
tìchto voleb nejspíš hodnì bojí. To znamená, že si svým postavením  nejsou jisti, to se hned musí dozvìdìt i 
ostatní zvíøata z lesa. Zajíèek se dlouho nerozmýšlel a rychle se rozebìhl smìrem k zajeèímu poradnímu sálu.
 Cestou potkával už nìkterá z odvážnìjších zvíøat, jak se vracejí zpátky do lesa, nejspíš už se 
dozvìdìli pravdu o poplachu.    
 V poradním sále nikdo nebyl (zajíci patøí k bojácnìjším zvíøatùm, takže se ještì do lesa zpátky nevrátili) 
a tak náš hrdina napsal pøedsedovi všech zajícù dopis, ve kterém ho žádal o slyšení pøi veèerní poradì (byl totiž 
ètvrtek a jak je všem známo, každý ètvrtek mají zajíci poradu). Dopis dal do obálky a dal ho pøedsedovi na stùl.

 Okolo sedmé hodiny veèerní se zaèali všichni významnìjší 
zajíci scházet v poradním sále. Nejdøíve se probíraly tako-
vé ty nepodstatné vìci, napø. kolik mrkví se zítra ukradne 
sedlákovi Zelinkovi nebo na kolik vlkù pøichystají pasti a také 
kolikrát je zítra povoleno zastøíhat ušima. Potom se pøešlo 
k tìm vážnìjším vìcem. Pøedstoupil a zaèal hovoøit: „Milí 
spoluzajíci (spoluzajeèice nezdravil, protože ty do poradního 
sálu nesmìly) a spoluobchodníci, dnes, jak všichni víte, se 
na Velké louce okolo 14:00 ozval starostùv øev. Byl jsem se 
tam podívat a uvidìl jsem velice rušný medvìdí snìm vèele 
s Medvìdem Velikým, dej mu pánbu dlouhý život (a pak si 

pro sebe pošeptal, ale zase ne tak dlouhý), tak sem si øekl, že to musí být nìco velice dùležitého, co tam 
øešili. Potom jsem zjistil, oè se jednalo, Pánové, MEDVÌDI SI NEJSOU JISTÍ SVÝM POSTAVENÍM V NAD-
CHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH. To znamená, že možnosti naší Rychlé - Zajeèí Strany (známa také jako RZS) se 
výraznì zlepšili. Nezapomeòte kolikátí jsme byli minule, pátí hned po medvìdech, mravencích, vlcích, 
liškách a po ètvrtém Spojeném hmyzu. Proto navrhuji, aby byly našimi firmami (jelikož jsou zajíci do-
brými nosièi zpráv, ovládají vìtšinu pošt, vznikl také odbor Poštovních zajícù) zdarma rozesílány letáèky 
s hesly proti medvìdùm a mravencùm (pozn. redakce: mravenci se naposledy ve volbách umístili jako 
druzí – je to logické, je jich nejvíce, ale tìsnì pøed volbami medvìdi zaèali 
po lese co nejvíce chodit, takže s populací mravencù to hodnì zatøáslo). 
Tyto letáky by dolomily už tak nahnutou podporu medvìdù a mravencù 
v nadcházejících volbách. Dìkuji Vám za pozornost. Na shledanou.”
Pak se ještì probralo pár vìcí a zajíci se zaèali trousit 
domù. To byla poslední klidná noc do lesních voleb.
 Druhý den už brzy ráno byli všichni pošśáci na nohou a roznášeli 
letáèky s hesly: “MRAVENEC – PRŤAVEC” nebo “UŽ JSTE VIDÌLI TAKHLE 
MALÉHO STAROSTU” èi “STAROSTA, KTERÉHO ZAMÁČKNETE JEDINÝM KROKEM” a proti medvědům
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 “STAROSTA, KTERÝ BY DAL VŠECHNY SMRKY Z LESA ZA SKLENICI MEDU”(a 
u toho fotka starosty Medvěda Velikého, jak kope do smrku a líže ze sklenice med) nebo 
“STAROSTA, KTERÝ KDYŽ  ZVÝŠÍ HLAS, TAK VŠICHNI ODEJDOU Z LESA”(tento 
leták poukazoval na včerejší příhodu) ovšem byly také letáky, které oslavovaly zajíce 
“STAROSTA ZAJÍC VYŘÍDÍ VŠE RYCHLE” nebo “STAROSTA ZAJÍC – NEJLEPŠÍ, 
NEPŘEKONATELNÝ A NEJRYCHLEJŠÍ” a jeden zcela vystihující “VOLTE ZAJÍCE”. 
 Rozespalí obyvatelé lesa mžourali na letáčky a ani moc nevnímali jejich obsah. 
Někteří je hned zahodili, jiní si je dali na stůl, že si je přečtou při snídani a jiní si raději promnuli oči hned, aby o něco 
nepřišli. A to přesně zajíci chtěli. Kampaň RZS se  rozjela na plné obrátky. Pošťáci - zajíci posílali každý den nové 
a nové letáky a pořádali mítinky. Tam chodili samozřejmě zajíci, pak některé zvířecí druhy, které měli málo jedinců 
na založení vlastní strany a také někteří zmatení býložravci. V polovině programu se přišel kouknout nějaký vlk, 
nejprve něco mumlal o zastavení výroby kožichů ze zajíců, ale potom mu ostatní odhodlaní voliči ukázali, že tam 
nemá co dělat. Po písničce od Lucie Bílé Sovy a Mira vlčího Žebírka přišel na podium volební kandidát pro RZS, 
Zajíc Rychlý, a začal přednášet. Voličům slíbil zavedení větších poplatků za poštovní služby a tedy i zvýšení jejich 
zisku, více mrkve, samozřejmě 3krát zvětšil počet stříhání ušima za den ( to znamená, že by mohli už 60krát za den 
ušima zastříhat), slíbil jim zlegalizování několika nových pastí na odchyt vlků a rozšiřování brázd a jako poslední 
bod snížení nákladu na stavbu nových nor. Tyto body řádně vysvětlil a odešel. Pak vystoupil Tomáš Výsavka se svojí 
novou písničkou „Jen počkej vlku, já si tě stejně najdu!”. Po dozpívání se strhl bouřlivý potlesk. Přestože byl už 
pokročilejší večer, většina zajíců zůstala, protože věděla, že se bude podávat volební mrkuláš. Přibližně kolem desáté 
hodiny se rozešli. Takovéto mítinky RZS (čili Rychlá – Zaječí Strana) pořádala každý den v jiné části lesa, občas se 
část programu změnila, ale hlavní body zůstaly. Mimo to také každý den vybíhali pošťáci a zvonili u každých dveří, 
kde vždy odříkali to své “Volte zajíce” a ještě pár věcí (této službě se později začalo říkat chodící či běhající reklama).
 První den byl MED (MEDvědí strana) jaksi mimo, druhý den jej skolila kampaň RZS, takže až třetí den 
medvědi odpověděli protiútokem. Začali také rozesílat letáky, ale v rozesílce nebyli tak dobří jako zajíci. Jelikož 
to věděli, vsadili hlavní kartu na mítinky. Nejdříve voliče rozehřáli ženským duetem Kamelotky, pak vystoupil 
nynější starosta, kandidát pro MED, Medvěd Veliký, nejspíš chtěl obhájit loňské vítězství. Po jeho dlouhém pro-
jevu, kterým sliboval medvědům – voličům postavení mimo zákon ( tím si odlákal ostatní voliče – nemedvědy), 
pak slíbil ještě pár věcí, které znovu strhly bouřlivý potlesk. Pak voličům zazpíval Karel Bott několik svých 

hitů. Nakonec uvařili pro voliče medvědáš (recept ve Velké 
medvědí kuchařce na str.: 310). Ten den starosta lesa usínal 
s uspokojením, že pro své znovuzvolení udělal vše, co mohl.
 Druhý den zjistil, jak se zmýlil. Voličů, kteří na jeho stranu 
nadávali, bylo daleko více než medvědů. A tak svolal další 
medvědí schůzi. A to, co se tam tenkrát rozhodlo, se ještě nik-
dy dříve nestalo. Odpoledne si starosta nechal svolat všechna 
zvířata, nejdříve ale musel všem slíbit, že se nejedná o volební 
mítink. Když se všichni sešli, začal říkat takové ty řeči, co star-
ostové říkají (zkrátka chodil kolem horké kaše) a pak se tedy 

rozhodl, že to řekne: „Moje strana - MED, odstupuje z nadcházejících voleb”. S občany to úplně cuklo, někteří 
medvědi byli naštvaní, protože s tím nesouhlasili, zato ale zajíci se radovali. Okamžitě přestali zahálet a začali 
znovu rozesílat letáčky. Jelikož medvědi odstoupili vznikla mezera ve volebním spektru, ta se akorát hodila pro vlky.
 Vlci se okamžitě chopili možnosti stát se stranou se starostou. Nejdříve dělali mítinky a rozesíla-
li letáčky. No prostě dělali to, co se vetšinou dělá. Zjistli však, že jejich volební taktika nefunguje, takže se ro-
zhodli k ilegálním úskokům (ostatně to se prostě v politice dělá). Vždy brzy ráno vyráželi tzv. političtí 
vlci (mezi lidmi se jim také říká vražední vlci), aby snižovali počet zaječích voličů. První den to se za-
jíci otřáslo, ale druhý den o půlnoci na vlky nastražili pasti, čímž oslabili Vlčí Skrytou Stranu (tzv. VSS). Tyto 
dvě strany, zaječí (RZS) a vlčí (VSS), se těmito vzájemnými útoky připravili o hodně voličů. A pak se tedy 
nemohl nikdo divit, že k volbám přišel jeden zajíc a jeden vlk podpíraje svého ochromeného kamaráda. 
 Mimo tyto strany - vlčí, zaječí a medvědí, se samozřejmě účastnilo voleb i plno stran jiných, ale tyto tři 

něčím vynikaly. Přesto ve volbách nezvítězila ani jedna z nich. Medvědi odstoupili a vlci 
a zajíci se navzájem pobili. Nakonec vyhrála strana, která stála v postraní a ze začátku 
měla jen málo voličů, ale po akcích ostatních stran, se k nim uchylovalo víc a víc zvířat. 
Proto zvítězilo Spojené zvířectvo, zastupující skoro každý druh zvířat žijících v lese.

JPu
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rubrika
“Poradna”

- pokud máte nějaké starosti, 
nebo problémy, napište nám 

e-mail na adresu:
 mezinami@dien.cz

rubrika
“inzerce & seznamka”

- pokud chcete něco inzerovat, 
seznámit se, nebo si udělat rek-
lamu na cokoliv, napište nám 

e-mail na adresu:
mezinami@dien.cz

Obě tyto rubriky závisí na počtu 
e-mailů, které nám pošlete. 
Reklama a inzerce  budou 

individuálně řešeny protislužbou 
případně poplatkem.

redakce

Pøipravuje se:
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