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Aneta se narodila v Benešově 26.11.1986 a vyrůstala 
v Říčanech.

Hudbu vnímala od malička, v osmi letech se začala 
učit na kytaru, později chodila na hodiny zpěvu a do 
sboru. Od 14 hrála s kapelou SPB, která jí dala spoustu 
zkušeností, začala se otrkávat mezi lidmi, naučila se s 
aparaturou a s organizací koncertů.

V 17 jí tatínek přihlásil do soutěže Česko hledá Su-
perStar, kterou 20.6.2004 vyhrála. Stala se první českou 
SuperStar, diváci jí poslali 79%hlasů :) Tato soutěž  ale 
nebyla její první,navštívila například DO-RE-MI, které 
se svou sestrou vyhrála a Rozjezdy pro hvězdy, kde 
skončila jako druhá.

První album, pokřtěné Ready kirken,  Třema sestra-
ma a Divokým Billem, Spousta andělů, oficiálně vyšlo 
v pondělí 6.září 2004,koupit jste si ho ale mohli už 
31.srpna na křtu desky.

Kdyby Anetě pěvecká kariéra nevyšla, chtěla by se 
dál věnovat tomu co studuje-ekonomice, protože jí 
ekonomika baví.

Největší opora je pro ni rodina, její bratr Nikola od 
začátku soutěže říkal, že pokud vyhraje, stane se jejím 
manažerem:) Její přezdívka mezi kamarády je Soptík. Sama o sobě říká, že působí smutně, že 
je citlivá a že má ráda změny. V zimě ráda lyžuje, v létě hraje tenis, celý rok zkouší s kapelou 
SPB, zpívá ve sboru, ráda se schází s přáteli.

 

 Aneta vydala své CDčko s názvem “Spousta andělů”.
 Je na něm celkem 13 SKLADEB:
   1.Skvělej nápad  
   2.Spousta andělů  
   3.Nahá noc  
   4.Delfín  
   5.Pár důvodů 
   6.Nebe v loužích 
   7.Když nemůžu spát
   8.Zvláštní zájem  
   9.17  
 10.Srdcotepec  
 11.You´re A Creep  
 12.Hříšná těla, křídla motýlí  
 13.Voda živá  

 Nejvíce se mezi lidmi, kteří Anetu poslouchají, líbí skladba Hříšná   
těla křídla motýlí. Na druhém místě je píseň Skvělej nápad a jako  
třetí se umístila skladba Spousta andělů. Potom už jsou skladby v  
oblíbenosti téměř vyrovnány.

 Její domácí mazlíček: roční vlčák Bag 
 Oblíbené jídlo: přírodní kuřecí prsíčka s bram.kaší       
                          těstoviny se sýrem
 Oblíbené pití: Jim Beam 
 Oblíbený film: Armagedon s Brucem Willisem 
 Poslouchá: Alanis Morissette a Evanescence

 
     A víte, že...
 ... pan Zdeněk Kaplan vsadil 400tisíc korun  
u společnosti Sazka na to, že Aneta vyhraje                
superstar. Vsadil tak na ni, když zbývalo ještě 
šest soutěžících a slíbil, že když se Aneta dos-
tane do poslední dvojice tak na ni ještě na vrh 
vsadí šest tisíc. Ale peníze si nenechá všechny 
pro sebe. Řekl, že jestli vyhraje tak část peněz 
věnuje charitě…

Aneta Langerová
HUDBA

IHl
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Zvuk z CD
 Jak všichni zajisté již ze základní školy víme, slyšitelný 

zvuk je vlnìní vzduchu o frekvencích pøibližnì od 20Hz do 
20kHz. Toto pásmo se s pøibývajícím vìkem posluchaèe 
snižuje a to znaènì, napø. i na 12kHz. Ale abych zde nevyužíval 
vìci a jednotky, o kterých tøeba nìkdo neví, co znamenají, 
musím je pøedem definovat. Takže 1 Hertz (Hz) je jednotka 
FREKVENCE. Frekvence 1Hz je frekvence vlnìní (nejen 
zvuku, prostì vlnìní èi periodického jevu (opakovaného)), 
kde perioda èiní dobu 1s. Periodou rozumíme usek vlnìní, 
který se opakuje (velice struèné vysvìtlení), dále budeme 
potøebovat pojem AMPLITUDA, který lze struènì definovat 
jako maximální hodnotu vlnìní v periodì, vše viz. obrázek.
 Zvuk na CD je uložen ve formátu PCM, neboli Pulse Code 
Modulation. Znamená to, že signál se navzorkuje a Peak 
hodnoty se uloží sekvenènì do souboru. Vzorkování zna-
mená vlastnì “rozsekání” signálu na èásti, což je velice 
výhodné pro digitalizaci signálu - viz. dále. Peak hodnotami 
rozumíme hodnoty vzdáleností maxim vzorkù od nulové hod-
noty (klidové). Tato maxima jsou hodnoty, které se ukládají 
do souboru, napø. Wav, pomocí kterých pozdìji mùžeme 
zvuk vlastnì zpìtnì vyrobit. Samozøejmì na povrch se 
dostává otázka, jaká vzorkovací frekvence je ta správná. 
Pøi vìtším poètu vzorkù se soubor rapidnì zvìtšuje (napø. 
zdvojnásobení vzorkovací frekvence znamená zdvojnáso-
bení velikosti souboru). Obecnì platí pravidlo, které øíká, 
že pro syntézu zvuku o frekvenci F je potøebná vzorko-
vací frekvence 2F. Lépe pochopitelné by to mohlo být 
napø. z obrázkù.

 Zvuk na audio CD je tedy uložen bez jakékoli komp-
rese. Proto je ho možné pøehrát velice snadno prakticky 
na každé optické CD mechanice. Vzorkovací frekvence 
zvuku na CD 
je 44100Hz, takže nejvyšší možná frekvence na CD 
uložená je 22050 Hz - což je s velkou rezervou nad 
slyšitelnou hranici. Nutno podotknouti, že vzorkovací 
frekvence není jediná možná velièina, která ovlivní ve-
likost výsledného souboru. Pokud se vrátíme k obrázku 
se vzorky, vidíme, že nemají jen šíøku, ale i velikost, která 
je vlastnì to, co “dìlá zvuk”. Zvuk, jak ho známe je spojitá 
velièina, což znamená že neexistuje místo, kde by došlo 
ke skoku za nulový èas, vždy je na každou zmìnu tlaku vz-
duchu potøeba jistý èas. Ovšem jak jste si jistì všimli, jed-

notlivé vzorky jsou pøesnì velké a žádná mezera mezi nimi 
není. Takže signál, který pøi pøehrávání vyrábíme vlastnì 
není spojitý, i když se tak vlastnì chová. Èistì spo-jitý by 
byl, kdyby se poèet vzorkù limitnì blížil k nekoneènu, takže 
by vzorky byly limitnì nekoneènì  úzké (nulové). Poté by i 
rozdíl mezi jednotlivými vzorky byl limitnì nulový, takže by 
byl vlastnì spojitý. Jenže to bychom potøebovali na jakkoli 
dlouhou Wav (krom nulové délky) nekoneènì velký HDD a 
k výrobì takového HDD by bylo zapotøebí nekoneènì mater-
iálu a nekoneèné energie, což se v Èechách nevyplatí, takže 
se to neøeší a nechává se signál nespojitý :-) Ale protože 
jednotlivé vzorky jsou rùznì velké, je potøeba pro vymezení 
jejich délky rùznì velkého èísla. Nìkdy jste si urèitì všimli, 
že se píše pøi pøehrávání napø. hodnota “kvalita 16bit”. Ano, 
je to pøesnì tak, jak si myslíte - na každou hodnotu velikosti 
vzorku je potøeba èíslo s 16bitovou pøesností. Tato pøesnost 
je pro lidské ucho pomìrnì dostaèující, takže se využívá i 
na CD a hudebních souborech. Nekteré hudební formáty 
podporují napø. 24bit pøesnost, støihaèské zvukové karty 
dokonce 96bit. 

 

Jak je možné, že celé audioCD se nám vejde na USB disk a ani nepoznáme rozdíl v 
kvalitì? Proè se CD neprodávají tedy v MP3 formátech? Pokud si nìkdo z vás nìkdy kladl 
tuto otázku, tak právì vám je tento èlánek vìnován. Cílem bude struènì a co nejjasnìji 
vysvìtlit základní principy ukládání hudby a jejich zprostøedkování.

MP3 - ukládání hudby
PC
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Komprese zvuku do MP3, VMA
 Pokud by všechna hudba mìla být pouze na CD, asi by v 
každé domácnosti byl zapotøebí náklaïák, protože výše pop-
saný zpùsob ukládání zvuku prostøedky vyloženì nešetøí. 
Proto jsou neustále vyvíjeny komprimátory na media a zvuk. 
Již v 70. letech 20. století se poprvé objevil kód kompri-
mace souborù. Komprimace využívala tzv. Huffmanova 
kódu, který vlastnì ukládá opakující se sekvence znakù 
pomocí menšího poètu znakù, než je originál. Tato metoda 
je velice rychlá, pomìrnì efektivní, avšak i Wav soubor o 
velikosti 80MB (bìžná osmiminutová písnièka) je zkompri-
mován napø. na 40MB - a to by byl úspìch. Takže se muselo 
ve vývoji pokraèovat a bylo potøeba najít NÌCO, co by doká-
zalo hudbu zprostøedkovat bìžným uživatelùm. V dobì, kdy 
se velikost disku pohybovala kolem 40MB bylo nemožné 
uložit CD. Metoda bezztrátové komprese, jako napø. Huff-
manovým kódem byla pro takové aplikace dosti neefek-
tivní, i pøes její vylepšení, napø. metoda jednookruhová, kdy 
se do bufferu uloží sekvence znakù a ta se prozkoumává 
a ukládá se zase po sekvencích (napø. ARJ, AR6 apod...), 
až po dvou i víceokruhové (RAR, ZIP), dosahovalo se kom-
prese max. na 30% délky pùvodního souboru. Proto se u 
médií zaèala používat tzv. ztrátová komprese. Tato kom-
prese se nedá použít pro bìzný typ souborù, jako je napø. 
EXE èi TXT, protože, jak již z názvu vyplývá, se pøi kompresi 
nìco “zapomene” a tím se dosti ušetøí. Ono “dosti” je doo-
pravdu “hodnì dosti”, protože pøi minimálnì poznatelném 
hudebním zážitku se napø. soubor MP3 dá zkomprimovat v 
pomìru 1:12 pùvodní velikosti. Ztrátová komprese využívá 
tzv. akustického modelu. Prvním velkým omezením velikosti 
je ukládáním pomocí tzv. rámcù, kdy se ukládají do souboru 
hlavní peak hodnoty jen jendou bìhem rámce a zbytek se 
uloží rozdílovou metodou, kterou se dá pomìrnì slušnì 

ušetøit - viz obrázek.
 Jak je na obrázku vidìt, MP3 dokáže ušetøit právì na ne-
dokonalosti lidského ucha. Ztrátová komprese se tomu 
tedy øíká proto, že výsledný zvuk neobsahuje nìkteré zvuky, 
které byly v originále. Avšak lidské ucho tuto zmìnu ani ne-
zaznamená, takže mu pøipadá, že je v CD kvalitì. Pøi MP3 
se za CD kvalitu považuje 160kbit CBR (Constant BitRate) 
anebo 140kbit VBR nebo ABR (Variable BitRate nebo Av-
erage BitRate).

Komprese zvuku do OGG
 Zvukový formát OGG je narozdíl od MP3 formátem pomìrnì 
novým, neexistují ani bìžné OGG pøehrávaèe. Dùvod je pros-
tý, OGG spotøebuje hodnì systémových prostøedkù, protože 
komprimace je ještì kvalitnìjší, než-li u MP3. Pøehrávaèe by 
tedy v souèasnosti musely být vybaveny rychlými procesory 
a to by bylo pøíliš drahé. 
 OGG narozdíl od MP3 používá vyššího akustického mod-
elu, což znamená, že komprimace probíhá vlastnì vìtšími 
ztrátami. Dokonce ztrátami tak velkými, že OGG pøi bitrate 
80kbit je pomìrnì slušná CD kvalita. Ovšem pozdìji pøi bi-
trate nižších než 70kbit se dostáváme k “nebezpeèné hr-
anici”, kde se kvalita silnì zmenšuje, dokonce prudèeji, než 
u MP3, takže pokud potøebujete soubor s bitrate 50kbit, 
spíše doporuèuji použít MP3, než-li OGG :-) 
 Dalším rozdílem je, že OGG je naprogramován VOLNÌ, není 
tedy komerèní, jako MP3, jeho zdrojové kódy jsou pøístupné 
veøejnosti. Dále pak MP3 je schopna uložit 2, MP3-PRO 
4 kanály zvuku, OGG prý až 64 - prakticky nevyzkoušeno, 
takže neruèím za zde uvedenou informaci. Vyzkoušeno však 
bylo pøehrávání a OGG je formát opravdu již vysoce kvalitní 
a pokud nebudete vyloženì potøebovat MP3, doporuèuji pro 
uschovu OGG.

RKl



-6-

 Myslím, že si každý pamatujete 
na dobu, co jste chodili na základ-
ní školu. Někteří dokonce chodili 
do školek či jeslí. A určitě jste si 
již někdy položili otázku „k čemu 
mi to vlastně bylo?“. Účelem to-
hoto článku není odpovídat na tyto 
otázky, na ty si každý odpovězte 
sám individuálně a v soukromí, 
nikomu do toho nic není a právo 
na soukromí se musí respektovat, 
ale vlastně bych chtěl ukázat ta-
kovou „utopistickou myšlenku“ ve 
smyslu „jak by to jednou mohlo 
či nemohlo vypadat se současným 
vzděláváním“. 
 Vraťme se tedy znovu do období 
našich prvních tříd. Naučili jsme se 
tam psát, základům počtů do deseti, 
číst a drobné praktické zručnosti 
typu zašití knoflíku na košili a 
podobně. Tyto znalosti jsou vcelku 
pro šestiletého až sedmiletého 
človíčka dostačující, pro nás starší 
je to zdánlivě málo, ale pro malého 
tvora, který musí pochopit svoji 
řeč ne tak, že ji mluví slovy, ale že 
každé slovo se skládá z elementů 
– písmen – a že každé slovo je 
vlastně jen jejich kombinací. To je 
stejné, jako když by se někdo učil 
čínsky – stejně tak se musí Čech 
naučit vnímat tamější psanou řeč 
přes znaky reprezentující slova, 
nikoli po písmenech. Až do čtvrté 
třídy se prakticky žáček učí věci, 
které jsou potřebné pro život a pro 
budoucí studium. A zde bych chtěl 
někdy v oné budoucnosti, kterou 
bych chtěl třeba i zažít, udělat tako-
vou „odrážku“. Pokud student dále 
postupuje do následujících tříd, 
takže do páté a výše, je mu sice jen 
deset či jedenáct, ale už si může 
být schopen „vymyslet“, jestli ho 
některé věci baví více, či méně. 
Například bych navrhl následující 
možný výběr tříd vyššího stupně:

5.A – Matematická třída
5.B – Zeměpisná třída
5.C – Češtinářská třída

a tak podobně. Pokud bych měl být 
já tím studentem, který si to vybírá, 
zvolil bych (v tu dobu – opakuji 
v tu dobu) třídu 5.B. Učil bych se 
všem předmětům, jako matematice, 
češtině, fyzice a podobně, ale v naší 
třídě by byl dán důraz na zeměpis, 
byla by prováděna cvičení i na PC 
nebo na papír. Pokud bych chtěl 
doufat v myšlenku s PC, upravil 
bych i osnovy obecné školy. Práce 
s PC je v dnešní době něčím zák-
ladním, stejně tak jako v minulosti 
bylo např. psaní perem a ne na tab-
ulky křídou. Neříkám od první třídy, 
to by bylo troufalé, ale spíše bych 
udělal jakýsi povinný předškolní 
kurz, nebo jak to nazvat, kde by již 
děti do školy šly vybaveny znalost-
mi psaní písmenek a čísel. Protože 
jak známo, kolem 5. roku života je 
dítě nejzvědavější a nejzapálenější, 
tak aby toho využilo. A hlavně ten-
to náskok bude znatelný i v dalších 
letech studia, kdy již bude mít dítě 
s textem větší zkušenosti a může 
ho využít jako učební pomůcky, ne 
jako vlastní věci, kterou by se měl 
naučit. Takže ve stručnosti by dítě 
ve čtvrté třídě mělo umět zacházet 
s PC na úrovni psaní textu (na 
úrovni všemi deseti, na rychlosti by 
ještě nezáleželo, hlavně všemi de-
seti prsty, aby si neosvojilo nějaký 
zlozvyk, číst, psát bez schopnosti 
složitějších pravopisných kon-
strukcí (velká písmena a podobně), 
počítat v oboru racionálních čísel, 
základy zeměpisu (je zbytečné 
se učit, co se kde vyrábí, to se dá 
kdekoli na internetu vyhledat po-
mocí PC, které by již měli ovládat, 
takovéto „zbytečnosti“ se stejnak 
zapomenou – já už si také nepa-

matuji, co se vyrábí v Pardubicích 
a přitom jsem z toho měl jedničku 
:-) , základ angličtiny (nebylo by na 
výběr, byla by natvrdo angličtina, 
v dnešním světě je to jazyk velice 
důležitý, spíše nezbytný – vidím 
na svých spolužácích, jak jim je 
němčina platná – nikde se pořádně 
nedomluví a když umějí anglicky, 
tak se domluví i v Německu. 
Nejspíše je to nějaký přežitek ještě 
z dob rakouskouherské říše). Věci 
jako přírodopis a podobně bych 
nechal nezměněné. To by byla ona 
obecná část základní školy. 
 Dálepak by žák volně, tj. bez 
přijímacího řízení, přestoupil na 
vyšší stupen základní školy, kde by 
si mohl vybrat tak, jako jsem psal 
výše, tedy např. u mě by to byla 
třída na zeměpis. Samozřejmě by 
mohl kdykoli přejít, je to jen na 
vůli žáka, kam bude chodit. Musí 
však počítat s tím, že pokud bude 
chodit do zeměpisné třídy, jako 
bych chodil já, a pak přestoupí 
do matematické, jako bych to já 
udělal, bude mít možné problémy s 
matematikou. Ale s tím se, bohužel 
krom soukromých konzultací, nic 
dělat nedá. Mohla by se udělat třeba 
dvouhodinovka matematiky pro 
srovnání, protože zase takový rozdíl 
by v učebním plánu nebyl, takže by 
mohla stačit. Později by si mohl 
ještě vybrat „spoluzaměření“, jako 
např. od 5.A by chodil do matemat-
ické třídy a v 7.A by si přidal ještě 
povinně volitelné předměty např. 
elektronika, ekonomie či podobně. 
Ty by chodil navštěvovat v ter-
mínech, které by vypsaly jednotliví 
učitelé, například učitel Macháně 
by měl hodiny ekonomie každé 
pondělí, středu a čtvrtek od 14:00 v 
třídě DK24 (číslo je jen příklad). A 
žáci, kteří by si museli něco zvolit 
by tam pak např. jedenkrát týdně

Jak by to jednou mohlo vypadat s normálním školstvím
Výbìrové tøídy již na ZŠ

Názory
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zaměřenost a v případě, že je tech-
nicky založen je zbytečné, aby se 
učil vaření a vyšívání (samozřejmě 
by si mohl zvolit – viz výše) :-). 
V přestupu na střední školu by to 
neměl být problém, alespoň ne ta-
kový, jako to bývá dnes. 
 Přijímací řízení by také mohlo být 
změněno – narozdíl od ministryně 
Buzkové, která povoluje jen jed-
nu přihlášku – nekonal by se den 
přijímacího řízení, ale celý týden. 
Žák by si zvolil libovolné množství 
přihlášek a bylo by jen na nich, v 
jakém dni a v jakém pořadí by se 
příjmaček zúčastnili. Volnějšího 
režimu na střední v tu dobu by moh-
li využít maturanti jako prodloužení 
„svaťáku“,  či nějak tak podobně. 

 Vím, že to, co jsem zde napsal 
je v Čechách asi naprostá utop-
ie, protože v našem státě se hledí 
prioritně na finanční stránku věci, 
Sociální demokrati zadlužili náš 
stát neuvěřitelnou částkou několika 
set miliard korun a lidi jsou ještě 
tak hloupí, že je volí znova. Já to 
nechápu. Stejně tak nechápu, proč 
někdo volí komunisty. Nejspíš pro-
to, že je někdo lempl a nemá na to 
někde pracovat a doufá, že by mu 
komunisti dali práci. Nojo. Češi 
jsou sobci, hlavně, aby měl jednot-
livec na pivo, kvůli tomu klidně 
padne vláda :-)
 
 Až se konečně češi umoudří a tohle 
změní, bude lépe. Mnohem lépe. 

Až se zem zase dostane do těch 
správných rukou, až se přestane 
hledět na krátkodobý zisk, jako 
tomu dělá sociální demokracie, 
až se začne hledět na dlouhodo-
bou prosperitu i pro naše potomky 
– potom bude v zemi hej a potom 
někdy možná může být zaveden 
i tento školský systém, protože 
– a nebudeme optimisti – nebude 
zrovna levný a výdaje na něj budou 
obrovské. Ale pokud by to mělo 
zvýšit vzdělanost v naší zemi, pokud 
by to mělo zvednout životní úroveň 
(podotýkám dlouhodobé ukazatele 
stavu země), nestálo by to za to to 
alespoň zkusit?

Názory

RKl
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    Dějiny starověkého Egypta sahají až do roku 3000 
let př. n. l. 
V Egyptě byla až překvapivě vyspělá civilizace, které se 
nemohla rovnat žádná jiná v tehdejším starém světě.
     Vládce Egypta (tzv. Faraón), byl  prý vtělením boha 
na zemi. Tím zmiňovaným bohem byl Hor, v podobě 
sokola, jehož jedno oko představovalo Měsíc a druhé 
Slunce. Jeho postavení se dědilo z otce na syna a byl 
přirozeně prvním ve státě, nikdo se mu nemohl rovnat.
     Hned po Faraonovi byli v žebříčku hodnot kněží, 
jelikož  náboženství mělo na staré egypťany velký vliv. 
Dále následovala vysoká šlechta, úředníci a vojenští 
hodnostáři. Kupodivu písaři se nacházeli až někde dole, 
ač byli privilegovaní.
     Pyramidy, hrobky panovníků- bohů jsou stále velk-
ou neznámou. První nechal vybudovat Džoser, což 

je jeho nejvýznamější čin. Ale jak tyto monumentál-
ní stavby vznikaly? O tom můžeme jen spekulovat. 
Pravděpodobně je stavěli otroci, kteří podle plánů ta-
hali velké kvádry kamene a skládali je na sebe. Pyra-
midy sloužily poslednímu odpočinku faraónů a spolu s 
mumiemi tam byly kladeny i nedozírné poklady, které 
se staly lákadlem pro vykradače hrobek. Ale stavitelé 
je v mnoha ohledech zaskočili. Většina pokladů byla 
napuštěná jedem a tak museli zloději překonávat neleh-
lé překážky. Kolují i nepotvrzené mýty o zakletí hrobek, 
nad kterými se musí zamyslet každý sám.

        A pro koho byli pyramidy stavěny? Pro Thutmose, 
Amenhotepa, který založil kult boha slunce Atona, Tu-
tanchamona, Ramesse nebo Kleopatru, milenku Cae-
sara i Marca Antonia.
      Ano, náboženství se těšilo velkému vlivu. Učení, 
kterému věřili se nazývá reinkarnace a je založené 
převážně na víře ve vycházení z hmotného světa do ne-
hmotného a v jiné formě zpět. Laicky řečeno, po smrti 
se tu objevíme v jiném těle. S tímto souvisela i mumi-
fikace, jinak řečeno umění balzamování. Po smrti byly 
z lidského těla vyjmuty vnitřnosti, uloženy do nádob, 
kanop a položeny k mrtvému, zabalenému tělu, mu-
mii.
      Staří egypťané nám zanechali poměrně dost 
svědectví o jejich kultůře.
Například hieroglifické pismo, písemnosti, stavby, 
malby i sochy.
      Je jen na nás nakolik si budeme jejich kultury vážit, 
a snažit se ji pochopit.

Starovìký EgyptStarovìký Egypt
Historie

AMu
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Možná jste párkrát zaslechly v rádiu hrát 
jejich písničku, možná je znáte lépe, než si 
myslíte. Jejich doba ještě nepominula, byli 
tu stále, ale moc se o nich nemluvilo. Vylezli 
napovrch a už se zase ujímají svého trůnu. 
Znáte je?? Ano, jistě jste o nich někdy slyšeli, 
jsou to Duran Duran...

Ano, je to tak! 21 let spolu neudělali 
ani jedno album a najednou jsou tu s 
novým, (jako vždy úžasným) albem Astro-
naut. Durani si dali opravdu záležet, aby k 
sobě přivábili novou generaci posluchačů,  
oživili vzpomínky a pozdravili svoje věrné 
fanoušky. 

Duran Duran doopravdy nikdy nezmizeli, 
jenom párkrát změnili sestavu a v  90.letech 
vydali pár řadových alb, které byli po-
dle kritiků propadáky. Odkuď vlastně tihle 
lamači dívčích srdcí z 80.let pocházejí? Co 
nám chtějí říct?Kdo to jsou vůbec ti Duran 
duran? Na některé otázky vám odpovím...
“Fab Five” jak jim tenkrát média říkala jsou 
z Birminghamu (Anglie).

V první polovině 80.let  to byli: Simon 
Le Bon (zpěv),Nick Rhodes (klávesy), John 
Taylor (el.kytara), Andy Taylor (bas.kytara) 
a Roger Taylor (bicí).

Legendy 80. let se znovu vrací !!
1.èást

Slavná Anička “DAJDOU”se v druhém 
ročníku na rozdíl od svých spolubojovníků
už neobjevila!!!Její největší konkurenti
ale neodolali a oblažili nás svým
“ZPĚVEM” i letos.

Nesmělá Jarmilka,stíbrná
medailistka prvního ročníku Hvězdné
pěchoty,šlapala zelí pří písničce
“Severní Vítr”

Michaela,modré zjevení z lonska, se letos
přeorientovala na žlutou,ale ze zpěvem  
to nebylo o moc lepší!!!

            

Další lonský”hvězdný objev”praporčík
Dominik, sice pěl statečně anglicky
,ale lepší umístění než v pěchotě to asi
nebude.:o))))Konkurence je obrovská!!!!!

Hvìzdná Pìchota to zkouší znovu
HUDBA

    Adam, Jesse a Mickey spolu chodili na střední 
školu v Los Angles. Bylo jim asi tak 16 a děsně je 
bavila muzika.Těmto klukům se líbila jedna hol-
ka…Kara…jednou ji všichni tři donesli ve stejnou 
dobu kytku…a tak založili kapelu s názvem Ka-
ra’s fl owers a přidali do party Adamova kamará-
da- bubeníka Ryana.Vydali cd The Fourth World. 
Tohle cd se ale neujalo a proto se rozpadli. Ryan 
a Mickey se dostali na vejšku a Adam s Jessem 
se vydali do New Yorku. Tam přičichli k trošku 
jiným stylům hudby, než na jaké byli zvyklí z LA. 
Úplně je uchvátila černošská muzika. Po návratu 
do LA nebylo co řešit - kluci to dali znovu dohro-
mady a přibrali do party ještě kytaristu Jamese.A 
jmenovali se MAROON5.
     Po čase vydali už úspěšnější cd s náz-
vem Songs about Jane( Jane byla Adamova 
přítelkyně). Adam skládá z 99% všechny písničky.
V klipu This love hraje i jeho ex- přítelkyně…

JBr

EMa JAš

MAROON 5
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V moderní době 21. století se může klidně stát, že si 
člověk může lámat hlavu takovou, či podobnou otáz-
kou. Nejsem věřícím člověkem, takže můj názor třeba 
nemusí být pochopen věřící částí čtenářů. Nechci církev 
kanonizovat ani obviňovat, takže pokud bys náhodou, 
věřící občane, neměl náladu něco takového číst, nikdo 
tě nenutí a klidně přeskoč dále. Ale myslím, že takový 
přístup je poněkud zpátečnický a myslím, že i já bych 
dokázal vyslechnout názor věřícího člověka na ateistu, 
jako jsem já.

 Zkusme se podívat na církev, víru a spojitosti až do 
ranných dob života, myslím života veškerého. O vzniku 
světa je v současné době rozšířeno několik myšlenek. 
Jedni tvrdí, že život vznikl během Velkého třesku, jiní, 
že byl na planetu zavlečen mimozemskou civilizací, 
jiní zase že stvořitel stvořil vše, na co oko dohlédne 
(ba i možná dále). Nechci se zabývat tou či onou teorií 
– proč také, nemá to smysl – alespoň zde ne. V dnešní 
době se vznik života datuje na několik miliard let nazpět 
– života primitivního, jedno či několikabuněčného, 
který s největší pravděpodobností nedokázal po „vůli“ 
cokoli provést. Byl to život, který se odehrával podle 
přesných pravidel – vylíhnout, nakrmit, rozmnožit, 
zemřít. Žádné jiné cíle zde neexistovaly, žádné jiné cíle 
nebyly potřeba. Z této pochmurné doby přeskočme do 
minulosti již ne tolik vzdálené, řekněme několik desítek 
až stovek miliónů let. Doba dinosaurů již dosáhla svého 
maxima a postupně upadá, vznikají zajímavé „mutace“ 
tvorů, příroda – dalo by se říci – již nemá „do čeho 
píchnout“ a je spokojená. Byli stvořeni živočichové 
dosahující ohromné velikosti, schopni jednoduchého 
uvažování, rozmnožování. Doba veleještěrů však dávno 
přešla a na poli historie se objevuje do té doby neznámý 
druh homo habilis – člověk zručný. Již to nebyla opice, 
která si pomocí nástrojů z kamene dokázala vyškrabat 
z kokosu dužinu (či jak se tomu říká, na stavbu kokosu 
jsem asi ve škole zaspal :-)) a ulovit rybu rukou. Člověk 
zručný rybu ulovil pomocí kamene – použil inteligen-
ci. Je obtížné přesně určit hranici mezi člověkem a 
opicí. Pokud se přesuneme o několik let dále do doby 
homo sapiens, zjistíme, že onen člověk již dokázal 
rozdělat oheň, onen člověk již dokázal ztvárnit na zeď 
jeskyně obrázek a podobně. Již se vymykal dosavad-
ním životním formám. Jeho inteligence byla již téměř 
srovnatelná s naší. A zde někde v těchto okamžicích 
vzniká náznak prvotního náboženství. Proč? Je to 
snadné. Představte si, že byste byli jako Tarzan (mys-
lím hrdinu, co žil v džungli s opičkou a slonem :-)) 

a od narození byste uměli možná tak mluvit a trochu 
chodit. Nic dalšího byste neuměli. A teď si představte, 
že přijde bouřka, tornádo či jiné přírodní skopičinky, 
na jejichž vysvětlení je potřeba odborných termínů a 
myšlení člověka nové doby. Myslím, že než pochopit 
větu typu „tornádo vzniká při laminárním proudění 
teplého vzduchu a nárazu bočního studeného...“, bude 
jednodušší přijmout myšlenku „za to může vyšší moc“. 
A vypadá to, že to i v minulosti tak nějak bylo. Lidé v 
prvobytně pospolné společnosti si nedokázali vysvětlit 
většinu přírodních dějů a brala je jako samozřejmost, 
která se nedá ovlivnit a pochopit. Připisovali jejich 
vznik jakési „vyšší moci“, která nad nimi bdí a hlídá 
je. Odtud je již snadná cesta k vytvoření imaginárního 
vůdce, imaginárního boha, ke kterému lze přijít s ja-
kýmkoli problémem a on by nás vyslyšel.

 Posuňme se opět o několik stovek a tisíců let 
kupředu, posuňme se do dob pyramid a lovců. V úrod-
ných nížinách kolem řeky Nil (Nile) lze vypěstovat 
spousty věcí, jen vědět jak na to. Lidé pochopili roční 
cyklus řeky, naučili se využívat pravidelných záplav a 
vhodně skladovat potravu ze sklizených produktů. Ces-
ta od prvního boha až sem je již dlouhá bohů můžeme 
najít hned několik. Každý má na starost jedno odvětví 
života a jen pokud si budeme vážit všech stejně a stejně 
dobře, bude nám hej. A abyste nemysleli, bohů nebylo 
pár, z těch nejznámějších např. Osiris – bohyně úrody, 
Seth (Seti) – bůh války, Ra (Rea) – bůh slunce,  bůh 
pravodstva Nóvev (Novev), bůh vzduchu Šova, bohyně 
vlhkosti Tefnet, bůh země Geb, bohyně nebe Nút, dále 
pak Anúpev, Hathor,  Anup (Anúbis) – bůh pohřebišť 
.... inu napočítal jsem jich něco přes padesát a možná 
jsem na některé zapomněl. V této společnosti bylo 
prakticky nemožné udělat cokoli proti církvi, církev 
ovládala život a smrt, církev byla pro lidi vším. Za prvé 
co jim zbývalo – nic neměli a za druhé církevní příkazy, 
které se postupně staly zákony, dokázaly určit první ja-
kási pravidla života – staly se zákony, protože dokázaly 
ochránit lid před nemocemi, před zabíjením. Egyptská 
společnost byla hiearchicky velice vyspělá a především 
složitá – vše tady popisovat, asi bychom mohli článek 
nazvat „Egypt“. Jak jistě tušíte, ačkoli to byl vlastně 
mezník v historii lidstva, společnost byla těžkopádná 
a chtělo to změnu. To se samozřejmě tehdejšímu 
církevnímu představenstvu nelíbilo a jakékoli pokusy 
o změnu církve byly tvrdě potrestání – přinejlepším ry-
chlou smrtí, mohlo být i hůře – mučení, upalování... 
však to známe.

Církev?
K èemu ji vlastnì máme? 
Jak se vlastnì ta naše spoleènost 
vyvíjí? Dokáže dát nìkdo uspokojivou 
odpovìï na tuto otázku?

Názory
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 Není znám přesný datový údaj, ale někdy kolem 2. 
– 3. století našeho letopočtu se začíná shromaždovat 
skupinka lidí, kteří si říkají křesťané. Jejich hlavním 
vůdcem je jediný bůh, který se tak jako za starých časů 
stará o blahobyt a spravedlnost. Žádné desítky bohů, 
ale pouze jeden. S pádem římské říše a tím i starého 
náboženství se křesťanství může prosazovat, prostor 
má opravdu ohromný – vlastně skoro celou Evropu. 
Již v 8. století bylo křesťanství dostatečně rozšířeno, 
avšak neexistoval pevně daný jednotný řád, který vy 
vše kodifikoval a hromadně upravoval. Známí Kon-
stantin a Metoděj v r. 863 navštívili Velkou Moravu 
a rozšiřovali zde hlaholici, víru a křesťanství. Zavedli 
jednotný životní řád, odvíjený od slavného desatera. 
Pro tyto těžké doby – těžké proto, že v tu dobu měla 
příroda asi nějaký odpočinek a o povodně a katastrofy 
nebyla nouze. Pak ale nastává – jak to jen nazvat – ja-
kési temné období církve, kdy se církev ukazuje ve své 
nejčastěji černé stránce. Upalování čarodějnic, zabíjení 
nevěřících, spalování necírkevních knih – inu šla z 
nich asi hrůza a nejeden podlehl a raději věřil. Všichni 
známe činy katolické církve, takže je zbytečné je zde 
rozvádět. Ale jak je to s církví v dnešní době? Stíhá se 
ubránit rychlému vědeckému postupu? Stíhá se ubránit 
dnešní hektické a převratné době? 

 Samozřejmě, že církev prošla nemalými změnami – 
nikdo by asi dnes nepovolil upalování lidí, co si myslí, 
že používání prezervativu je hřích. Ale církev – alespoň 
dle mého názoru – je stále hodně pozadu. Je neflexibil-
ní, je pasivní v problémech života a neschopná vycho-
vat rozumně uvažujícího tvora – mluvím o církevních 
školách. Jeden kamarád ze Slovenska mi napsal jednou 
email, kde se mi líbila jedna věta – cituji (překlad do 
češtiny): „U nás na Slovensku je fakt víc evangelíků, 
než katolíků. Ale je to tu hrozný. Důchodci dostanou od 
státu trochu peněz a ty všechny dají do kostela a pak si 
stěžují, že mají málo a nemají na chleba.“ Jak je vidět, 
ve světě stále ještě existuje hodně opravdu věřících lidí, 
co chtějí žít v chudobě. Ale za to může jen a jen církev 
a to, co jsem psal o církevních školách. Ale takhle to 
doopravdy chodilo a jinak to nebylo.

 Dnešní církev se v očích mladých lidí nejspíše jeví 
jako přežitek, který nemá cenu živit ze státní kasy (i 
když ona by se dokázala uživit sama, ale....). Neříkám, 
že to není pravda, ale svým způsobem ani není. To 
je právě ten pohled, ten prvotní pohled. Hodně lidí si 
řekne: „Jo církev, ta už má na svědomí tolik životů a 
zbytečně“ – to je pravda, upáleno jich bylo dost. Ale na 
druhou stranu – když někdo opravdu v nouzi potřeboval 
pomoci, vítr mu zbořil barák, povodeň odnesla dům – 
vždy se na církev mohl alespoň o přechodné ubytování 
spolehnout. Má to svá pro i proti. Dnešní církev zaka-
zuje používání antikoncepce. Proč asi? Co je důsledkem 
jejího používání? Nerodí se tolik dětí, je méně plátců, 

méně „oveček“, které se mohou táhnout za vedoucím 
beranem. Ne, že by se jim přímo nelíbilo to, k čemu to 
je, ale za vším je nutno vidět i tu druhou stránku věci. 
Proč hlásají život v chudobě? Aby to dopadlo jako ve 
Slovensku – viz citát. Proč hlásají život v pokornosti 
a bez osobní pohody? Protože kdo má pohodu a je ve 
„vatě“, nepotřebuje církev – může se zajít „vyzpovídat“ 
za psychiatrem, v případě „hříchu“ ho zatkne policie a 
je klid. 

 Církev, alespoň myslím, by se mohla trochu 
„odlehčit“ – jen můj názor. Neměla by tolik lpět na 
svých již přežitých názorech, měla by jít s dobou a spíše 
pomáhat tak, jak to nejlépe umí, než dělat „odstrašující“ 
příklad toho, jak se někdo nemá chovat. Vždyť kolikrát 
slyšíme – někde někdo něco chtěl udělat, ale církev se 
ohradila a nic z toho nebylo. To je pořád. Např. jsem 
slyšel reportáž, že někde ve světě chtějí dělat nějakou 
speciální kompresí drahokamy z popela zesnulých, 
prostě roztavením popela se materiál změní na nějaký 
druh drahokamu. Je to sice morbidní, ale když na to 
někdo má žaludek to nosit – proč ne. A hlavně kdyby 
to nebylo k nošení – myslím, že drahého zesnulého 
si raději uložím ve formě hezkého kamínku, než-li 
hromádky popela v krabičce. A zase vyvstává onen prob-
lém, který jsme již nakousli – problém zachráněných 
životů. Kdyby církev nebránila výzkumníkům v roz-
voji klonování, mohly už dávno být na světě metody, 
jak zabránit rakovině, aids a kdoví čemu ještě. Ale na 
to je současná doba asi ještě dost nevyvinutá a bohužel 
jsme svým dětem a vnoučatům připravili svět, ve 
kterém se budou bát něco udělat, protože je to takzvaně 
„nemorální“. Svět se snaží zachovávat stará pravidla, 
která jsou již ozkoušená, že fungují, ale nechce hledět 
kupředu – a oním vůdčím beranem této společnosti 
je církev. Jen díky církvi ještě lidé přicházejí o život 
– podívejte se na všechny tyhle války, o co tam vlastně 
jde – v jádru věci o nedorozumění různých vyznání. 
Ale abych jen nehanil – musím ukázat i protipříklad. 
Těžko se hledá, ale takovým asi nejbližším je Ameri-
ka, amerikanismus a vše okolo. Vzpomeňme si jen na 
září 2001, nebo kdy to bylo, jak pár letadel nabouralo 
do baráků obchodního centra v NY. Zemřely při tom 
tisíce lidí. A co se stalo týden poté? Ve škole se mělo 
stát za oběti minuta v tichu. Nezlobte se – ale já se 
nezúčastnil. Proč bych měl. Jo kdyby někdo stál oběti 
za desetitisíce zbytečných životů v Iráku, v Perském 
zálivu – to by bylo něco. To bych se i za ty Američany 
postavil. Ale bohužel, jejich „samožerství“ nic podob-
ného asi nedoporučuje, tak budu také samožer a minutu 
stát nebudu. A zatím jsem neviděl náznak něčeho, co 
by můj názor změnilo. Doufám, že jsem v článku neuv-
edl nějaké informace, které by byly protiprávní či pro-
ticírkevní – nechtěl bych, aby za mnou chodili podivní 
pánové s podivnými výhrůžkami :-) 

Názory

RKl
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Ondra nebyl nijak vyjímečnější než ostatní kluci, které znal. Asi to bylo proto, že nechtěl vyčnívat z davu. 
Ve škole se Ondra choval normálně, nebyl to ani “šprt”, ale ani blbec, který se nechce nikdy nic učit. Ostatní 

kluci ho brali něco jako svého řadového pěšáka. Byl to prostě kluk, který na všechno přikyvoval, ale nějak 
podrobněji se o nic nezajímal. Hlavně, že měl doma svoji teplou židly a něco k jídlu.

Pak se  změnil nejspíš proto, že si ho nikdo nijak podrobněji nevšímal. Ne, že by si udělal jiný účes, on se 
proměnil celý a to od základů. Ze začátku na něm nebylo nic poznat. Pak si všichni všimli jeho třesoucích rukou a 
vodnatých těkajících očí. To byl pouze začátek později začal být náladový, takže to s ním nikdo nevydržel déle než 
5 minut. Když se Ondrova učitelka zeptala spolužáků, co se s nim děje, nikdo nevěděl, jenom všichni se schodli 
na jeho divném chování. “Chvíli se s náma smál a potom jakoby v něm něco cvaklo, a díval se jakoby nás chtěl 
zabít”, říkali Ondrovo bývalí kamarádi. To ještě nikdo netušil, co se děje. Dva měsíce po Ondrovo změně nastalo 
teprve to pravé peklo. Začal se potit, přestával se soustředit, někdy i usnul během dne. Bylo na něm vidět, že má 
co dělat “jenom” promluvit. Po dalším měsíci se všeho křečovitě chytal a přestal mluvit. Na rukou mu vystoupily 
žíly, na některých místech ruky měl jizvy od něčeho ostrého, nejspíš od žiletky. Měl zapadlé oči, v tváři byl po-
hublý. Pak si to všichni uvědomili, jak mohli bejt tak blbý, že si toho nevšimli. Ondra se stal na něčem závislý. 
Čtou o tom všude, ve škole se o tom učí, před tím, než se to Ondrovi stalo, by všichni přísahali, že dokážou poznat 
závislého, ale když to byl někdo, koho znali, tak to bylo něco jiného. Nechtěli ho hned odsoudit, ve většině z nich 
převládali vzpomínky na tichého človíčka a ne na Ondru, o kterého se celá škola zajimá jako o nějakého exota. 
Teď když se ale odvážili vyjít za záclonu vzpomínek, viděli, že se mnohé změnilo. Někteří nevěděli, co se to s 
ním stalo, jiní přemýšleli, proč se to stalo a co to pro ně znamená, je tedy Ondra teď horší nebo lepší než my a 
nebo je prostě jiný. Možná by všem prospělo vžít se do Ondrovi kůže, aby si na něj udělali správný pohled.

Nějaká postava běží po poušti. Je to spíše lidská troska, která je už zcela vyřízená. Je to Ondra. Za ním běží 
armáda vojáků, kteří ho chtějí zabít. Ondra už nemůže, už prostě nemůže, už nemá sílu dál utíkat, spadne do 
horkého písku, chvíli nasává sálající teplo a přitom si říká, tahle vůňe, to je život, když tu ho někdo otočil, sklonil 
se k němu voják, nejdřive mu řekl něco cizím jazykem a potom na nej namířil. Ondra se začal modlit k bohu, 
najednou ho pohltila fialová hmota.

Šel nějakou chodbou se zrcadli, byli tam miliony tech samych “Ondru”. Jedna pulka se na nej usmívala a říkala 
mu, “pojd k nám, stan se znovu Ondrou”, kdyz najednou promluvila druha pulka, se šklebem ve tváři mu řekli, 
“neposlouchej je, chceš se snad znovu stat tim Ondrou, kterého si nikdo nevšimne”. Po těchto slovech přeběhl 
Ondrovi mraz po zádech. Než se ale stačil rozhodnout, komu uvěří, “zlí Ondrové” po něm natáhly ruce a přitáhli 
ho k sobě. Stal se jedním z nich.

Ondra se posadil na posteli. Zdál se mu děsný sen, byl celý zpocený, třásl se a nevěděl, co má dělat. Byl sám 
v noci plné neznamých zvuků, které ho děsili. Vstal a šel se do kuchyne napít. Šel po špičkách, protože se bál, 
aby ho někdo neuslyšel. Nalil si sklenici vody a začal pít. V tu chvíli někde v bytě vrzla podlaha. Ondra se tak 
lekl, že skleničku upustil na zem, kde se roztříštila. Rozběhl se na záchod a přitom si do chodidel zabodl střepy 
z rostříštěné skleničky. To mu bylo jedno, celej svět mu byl ukradenej. Běžel bytem, na záchodě se zamknul a 
posadil se, myslel si, že tady je v bezpečí, ale ze stoupaček vycházeli děsuplné zvuky. Byl z toho všeho tak vyn-
ervovaný, že usnul.

Probudilo ho nějaké ťukání. “Ondro, Ondro, jsi tam, nestalo se ti něco?”, ptala se Ondrovo máma, která se už 
delší dobu marně dobývala na záchod. “Ne, už budu, počkej chvíli.”, odpověděl Ondra. Vstal, protáhl se a protřel 
si obličej. Sám pro sebe si potichu zašeptal, “Ty zase určitě vypadáš, cos to v noci vyváděl?”, ještě jednou se 
protáhl a otevřel, pozdravil se s mámou a chtěl jít do koupelny, až teď ucítil střepy v nohou, než mamka zmizela 
za dveřmi záchoda, to vydržel, ale když byl sám v koupelně, nechal vyplout svoje emoce na povrch. Potichu se 
rozbrečel. Pak se koukl do zrcadla a uviděl tvář s vystouplými lícnímy kostmi, zapadlýma červenýma očima, 
opláchl se vodou a začal si vytahovat střepy z nohou. Krev kapala do vany. Chvílema to vypadalo, že Ondrovy 
ta bolest nevadí a najednou v něm cvaklo a z jeho popraskaných rtů uniklo něco jako úpění.  Když si vyndal pos-
lední kus skla bylo dno vany celé zakrvácené, pustil vodu a začal ho umývat.

Pøíbìh Sežeò mi…
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Najednou zaburácel otec, “Ty se meješ nebo co, tak dělej, ty debile at se neutopíš”, a zabouchal pěstí do dveří. 
Ondra jen tak polohlasně odpověděl, ale táta ho už dávno neposlouchal, řval zrovna na mámu. Ješte jednou si 
opláchl obličej a vyšel z koupelny. Tam už stál nervózní otec, dal mu facku a řekl, “Neumíš se chovat, takhle 
dlouho se koupat.” Pak se šel umýt a třískl za sebou dveřmi. Ondra se vrátil do svého pokoje, dal tašku na postel 
a začal si prohlížet její obsah, měl docela čas, protože si nemusel měnit věci do školy, nosil všechno každý den, 
jenom zkontroloval malou kapsičku na boku batohu, vytahl dva papírky velikosti poznámkového bloku. Na jejich 
líci byly různé barevné obrázky. Kousek jednoho papírku utrhl a dal si ho do pusy. Ještě si stihl nařídit budík na 
7:30 aby to stihl do školy a dal si ho do kapsy. Pak si lehl na postel a vnímal jak droga vniká do jeho těla. Chvíli 
pozoroval jak tělo odpoví, pak ale ztratil vědomí nebo co, začal se pohybovat uvnitř černé krychle, v které byly 
provazy různých barev, vedoucích různými směry. Ondra se mezi nimi proplétal a občas uslyšel nějaký zvuk. 
Najednou uviděl místo, kde bylo méňe provazů zamířil tam a na jednou se ocitl v místě ničeho, svítilo tam bílé 
světlo, zvonění. Ondra procitl z opojení, ležel na kuchyňském stole, koukl se na budík, položil ho na stůl, běžel 
do koupelny a volal “Mami, tati”, nikdo neodpovídal, rodiče už byli v práci. Znovu na sebe chrstl vodu, utřel se a 
šel do pokoje pro svůj batoh. Ještě jednou zkontroloval obsah malé boční kapsy. Jsou tam. Hodil si batoh na záda 
a pospíchal k domovním dveřím, rychle se obul  a vyběhl z bytu, zavolal si výtah a zabouchl dveře.

Ve škole si sedl do své lavice a poslouchal, co jim učitelka dějepisu říká, druhá hodina už byla hořší, Ondra 
byl nervozní, nedával pozor a začal usínat. O velké přestávce se dopotácel do další třídy, hodil batoh na lavici 
a vytáhl kus papírku z malé postraní kapsičky a zmizel na záchodě. Zalezl si do kabinky a na jazyk si položil 
malý kousek papírku. Opřel se a čekal. Najednou ho pohltila tma, zase krychle s provazy, zapoměl ale kudy jít 
ke světlému místu, chvíli bloudil a pak padl vyčerpáním, probudil ho školní zvonek ohlašující hodinu. Ondra 
se neohrabaně zvedl a nepevným krokem vyrazil k třídě. Když se domotal ke dveřím byl už docela v pohodě. 
Otevřel a chtěl si jít sednout na své místo, ale zastavil ho hlas učitele Stoličky, “Kdepak jste byl a proč přicházíte 
pozdě na hodinu, Kořínku”, nečekal ani na odpověd a pokračoval, “tohleto chovaní, Kořínku, vede přímo k 
šibenici, ale teď si sedněte do své lavice a prosím vás snažte se vnímat, ne jako minule”. Ondra kývl hlavou a 
pomalu se sunul ke své lavici. Svalil se na ni a myslel si o učitelovi Stoličkovi své. Při biologii to bylo zase dobré, 
ale potom další hodiny byly strašné. I když měl chuť musel se neustále upomínat, že když si “to” dá o normální 
přestávce nebo o hodině, tak to na něm bude poznat a to mu stále pud sebezáchovy nedovoloval. Druhou polovinu 
vyučování už vůbec nevnímal, sváděl boj sám se sebou jedna polovina těla potřebovala povzbudit něčím hodně 
silným a druhá polovina odporovala, protože věděla, co se stane, když si teď něco vezme. Na konci vyučování 
se na chvíli probudil z omámení, akorát na ten čas, aby vyšel ze školy a došel do blýzkého lesa. Tam si položil 
na jazyk od rána zatím největší kus papírku. Znovu černá krychle tentokrát větší a s více provazama. Ondra pov-
zbuzen drogou se vydal hledat východ. Po dlouhe době ho našel. Probral se na louce uprostřed lesa, zůstal ležet, 
přemýšlel, takhle to uz dál nejde, zase si nese ze školy spoustu poznámek, táta ho zmaluje jako jelito. Musí zajít 
ke Kralíčkovi, aby mu poradil.

Asi za hodinu stanul Ondra u nějakého domu. Byla to taková rozpadající se bytovka na vesnici blízko města, 
vněmž bydlí Ondra. Nejdříve si to Ondra nechal projít hlavou a pak zazvonil na zvonek s jménem Králíček. Ze 
zvonku se ozval chrchlající hlas, “Haló, kdo je to?”, “To sem jenom já, Ondra”,odpověděl. ”Tak poď nahoru”, 
ozvalo se ze zvonku.

“Nezouvej se”, řekl Králíček přidržující dveře od bytu. Byl to štíhlý středně vysoký muž s knírkem působící 
příjemně rozhodně ne jako dealer drog.”Tak, co chceš”, ptal se cestou do obýváku, “to už si to vyjel, dyť si to 
měl tak na dva měsíce a je teprve tejden pryč”. “Ne, kvůli tomu tu nejsem, potře...” nedopovědel Ondra, protože 
mu do řeči skočil Králíček, “říkal sem ti nelez sem zbytečně, to by mě fakt zajímalo, co tak nutnýho potřebuješ”. 
“Víš přišel sem k tobě, protože už mi to nestačí, potřebuju něco silnějšího”, vysvětloval Ondra. “Tak silnějšího, 
no něco bych tu měl, poď sem. Oba si stoupli k takové skříňce, Králíček vyndal dva nejspodnější šuplíky za 
nima byla malá dvířka, otevřel je a vytáhl malý igelitový pytlíček. Jeho obsah vysypal na stůl. Byl tam další 
menší pytlíček s nějakým práškem a injekcí. “Ne, tak to ne, injekce nechci nemáš něco jinýho neinjekcovýho”, 
odporoval Ondra. “Ne jenom tohle, buď zůstaneš u LSD nebo si vezmeš todleto”, řekl Králíček. Chvíli se tak 
přesvědčovali až nakonec se Ondra rozhodl, že to zkusí. “Tak dobře, takže ti musim ukázat, jak se to aplikuje, 
vyhrň si rukáv”, poroučel Králíček, trochu prášku nasypal do injekce, potom vzal gumový pás a zaškrtil tim 
Ondrovo ruku a řekl mu, aby si s rukou párkrát zacvičil. Pak mu píchl injekci do žíly a začal nabírat Ondrovu 
krev, když jí bylo dost, tak chvíli počkal, aby se krev smíchala s drogou a pak tuhle směs vpíchnul Ondrovi do 
žíly. Chvíli cítil jenom bolest od injekce a pak se ocitl v naší známé černé krychly s provazy, ale tentokrát byly ty 
provazy daleko tlustší než Ondra.

Toto se muže stát každému  z nás, proto zbytečně neodsuzujte, vidíte, že i závislí jsou lídé a to i přes to, že 
vypadají nebo se chovají jinak než my.

Pøíbìh

JPu
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Tak minule jsme si povìdìli o tom, jak se dìlá kurzíva, tuèné, podtržené 
a pøeškrtnuté písmo, horní a dolní index a tvrdá mezera. Dneska si nìco pov-
íme o velikosti a barevnosti písma. 
Velikost a barevnost písma, podobnì jako typ písma, o kterém si povíme pøíštì, se provádí pomocí pøíkazu 
<FONT> a ukonèuje pomocí </FONT> 

Barevné písmo
Nejjednodušší zpùsob provádìní barevnosti je pomocí použití anglických názvù barev, a to následujícím 
zpùsobem:
<FONT COLOR=”anglický název barvy”>barevný text </FONT>
Takže konkrétní pøíklady psaní barevným písmem vypadají takto: 
Jak se to napíše:     Co se zobrazí:
<FONT COLOR=”RED”>èervenì</FONT>  èervenì
<FONT COLOR=”BLUE”>modøe</FONT>  modøe
<FONT COLOR=”GREEN”>zelenì</FONT> zelenì
<FONT COLOR=”YELLOW”>žlutì</FONT> žlutì
<FONT COLOR=”WHITE”>bíle</FONT>  bíle
<FONT COLOR=”VIOLET”>fialovì</FONT> fialovì
<FONT COLOR=”GRAY”>šedì</FONT>  šedì
<FONT COLOR=”PINK”>rùžovì</FONT>  rùžovì

Všimnìte si, že zatímco slovo v pravé kolonce v øádku “žlutì” pøeètete jen stìží, slovo v následujícím øádku asi nepøeètete 
vùbec. Ale ono tam je. Jenže je napsáno bíle, takže ho nevidíte. Když si však text tzv. oznaèíte myší, uvidíte ho. Tento “fígl” 
mùžete použít, když chcete napsat text, který nemá být viditelný na první pohled (s trochou nadsázky se dá øíci “nevi-
ditelné písmo”). Kromì vyjmenovaných barev lze použít i nìkteré další, ménì bìžné.

Velikost písma
Velikost písma se ovlivòuje následujícím zpùsobem:
<FONT SIZE=”...”>text </FONT>,
pøièemž na místì tìch teèek bude èíslo. Jsou dvì možnosti; buï tam napíšete èíslo bez znaménka v rozmezí od 1 do 
7, nebo èíslo se znaménkem v rozmezí od -2 do +4. Mùžete jistìže napsat i èíslo mimo uvedené rozmezí; nemá to však 
pøíliš efekt, protože když napíšete napøíklad 8 nebo 9, zobrazí se už jen velikost 7.  Ukázky:
 

Jak se to napíše:       Co se zobrazí:

    Škola <HTML> s Honzou...  2.díl
PC

<FONT SIZE=”1”>text</FONT>   text

<FONT SIZE=”2”>text</FONT>   text

<FONT SIZE=”3”>text</FONT>   text
<FONT SIZE=”4”>text</FONT>   text
<FONT SIZE=”5”>text</FONT>   text
<FONT SIZE=”6”>text</FONT>   text
<FONT SIZE=”7”>text</FONT>   text
<FONT SIZE=”-2”>text</FONT>   text

<FONT SIZE=”-1”>text</FONT>   text

<FONT SIZE=”+0”>text</FONT>  text
<FONT SIZE=”+1”>text</FONT>  text
<FONT SIZE=”+2”>text</FONT>  text
<FONT SIZE=”+3”>text</FONT>  text
<FONT SIZE=”+4”>text</FONT>  text

Kombinace barvy a velikosti
Jestliže potřebujete nějakou část textu psát nějakou velikostí 
a ještě k tomu nějakou barvou, pak se to nedělá tak, že by 
se obojí udělalo zcela zvlášť, nýbrž oba pokyny se dají do 
jednoho příkazu FONT.

Tedy nikoliv: 
<FONT SIZE=5><FONT COLOR=RED>text</FONT></FONT>
nýbrž správně je:
<FONT SIZE=5 COLOR=RED>text</FONT> 
(zobrazí se text). 

Ještě poznámku: Ten název například barvy, velikosti a 
podobně se správně má dávat do uvozovek. Jak jste si 
všimli, většinou to funguje i bez uvozovek. Ale nikdy nes-
míte udělat to, že byste například na začátek uvozovky dali 
a na konec ne - že byste je dali jen z jedné strany. To už je 
tam radši nepište vůbec. Když začátek dáte do uvozovek a na 
konci je zapomenete (což je dost častá chyba!), tak zmršíte 
většinou ještě velký kus dalšího textu. 

Tak to by pro dnešek mohlo stačit. V dalších částech si pov-
íme něco o typu písma, o členění textu, o odkazech, a když 
Alík myslí, že je to vhodné, tak i o pohyblivém písmu. HKr
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Vyhovovat společnosti, líbit se svému idolovi, nebo partě, dobře zapadnout, dokázat 
zaujmout. O to se snažíme všichni. Honíme se za pomyslnou dokonalostí, za něčím, co 
konkrétně neznáme. Chceme být perfektní, bezchybní. Mít dokonalou postavu a k tomu 
ještě nějaký hezký ksichtík, kdo by po tom netoužil? Jenže... 
      Jsem normální, docela hezká holka, i když žádná oslnivá 
kráska, za kterou by se kluci otáčeli přes tři ulice. Jistě, že si 
občas říkám, jaké by to bylo vypadat jinak, podobat se mod-
elkám a herečkám. Ale tak mě napadá, co si říkají ony? Myslí si 
skutečně ty kočky, co se smějí z časopisů a vystavují na odiv své 
ploché břicho, myslí si, že jsou krásné? 
     Snad ví, že po nich touží chlapy z celého světa a těší je, 
že jejich plakáty visí nad postelemi mladých kluků. Snad jsou 
pohledné i v soukromí, když nemají na sobě make-up a přiléhavé 
hadříky. Jenže i je trápí stejné problémy, sdílejí pocity normál-
ních všedních holek. Kdo by si to pomyslel! Mít strach z   mladší, 
ambicioznější a víc sexy konkurence je ještě horší než si dělat 
hlavu z toho, že spolužačka má větší prsa a lesklejší vlasy. Ano, ty modní ikony, ty bez-
chybné královny krásy se cítí jako my! Cítí se ohrožené, nemilované a vydeptané. Připadají 
si nepřitažlivé.
      Snadno se to řekne mít rád sám sebe. Ale jak to udělat? Jak se mám milovat z velkým 
zadkem a uhrovitou tváří? Jak si připadat hezká, když o mě opačné pohlaví nejeví zájem? 
Když mi ostatní dávají najevo, že bych měla se sebou něco dělat? 
     Rada zní: Změń se! Ne, nemyslím snad nový účes, nebo drastickou dietu. Tím si v lepším 
případě zlepšíš náladu, v horším zničíš zdraví. Začni sama u sebe! Nauč se brát takovou jaká 
jsi! Najdi alespoň jednu hezkou věc na svém těle. Nemůžeš být kompletní zrůdička! I ošklivka 
Betty  měla hezké oči. Takže dál. Najdi někoho komu se líbíš! to je nejlepší krok jak se líbit 
sobě samé. Co tvůj bejvalej? Přece s tebou nechodil za soucitu! Nebo kámoška řekla, že ti to 
sluší? Podívej se na to takhle : Když jsi byla v kočárku, obdivovali tě známí a tvrdili, že s tebe 
bude kočka? To víš, že jo! A jejich úsudek byl správný. Ty jsi hezká a jedinečná. Nikdo, ani 
tvoje jednovaječné dvojče není stejné. Konečně můžeme jít dál. Zjistila jsi, že máš dlouhé 
nohy  a sousedka ti jako malé říkala Princezničko. Aspoň něco. Dívej se na svět veseleji. 
Nic si nedělej z hloupých posměváčku, kteří si jen léčí svoje komplexy a ty jsi snadný cíl. 

znesnadni jim to! Nevšímej si jich! A 
usmívej se na svět, na lidi kolem. 
     Už můžeš začít běhat a shodit 
nadbytečná kila, nabarvit si vlasy 
a zkusit novou protibeďarovskou 
masku, udělej to a zjistíš, jak jsi 
krásná, jak ti to sluší. máš totiž ráda 
samu sebe, bereš se taková jaká jsi, 
máš sebevědomí a věříš si. Víš, že 
sama sobě jsi nejlepším přítelem. 
Víš, že ty jsi jen jedna jedinná.

Názory

Mít rád sám sebe

AMu
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„Ženský nejsou naši nepøátelé. Jsou to 
pøátelé, ale hrají tvrdou hru!“ Trojná-
sobný držitel Èeského lva Ivan Trojan 
v nové komedii kultovního scenáristy 
a režiséra Petra Zelenky (Samotáøi, 
Knoflíkáøi, Rok ïábla).

Petr (Ivan Trojan) je mladý muž, který už 
by mìl mít život pevnì pod kontrolou. 
Stále se však, a ne vždy vlastní vinou, ocitá 
ve víru absurdních situací, které vytrvale 
hatí jeho milostný život i pùvodnì slibnou 
kariéru leteckého dispeèera. Z navigaèní 
vìže spadl až za volant vysokozdvižného 
vozíku v letištním pøekladišti a vztah s milovanou Janou nahradila ponižující pozice voyera za 

úplatu šmírujícího sousedy, kteøí na „to“ potøebují di-
váky.

Ani Petrovi rodièe nejsou úplnì standardní. Matka je 
posedlá dobroèinností a balíky s obnošeným šatstvem 
bombarduje obìti války i živelných katastrof na celém 
s v ì t ì . 
O t e c , 
který kdysi 
z v u è n ý m 
h l a s e m 

namlouval komentáøe k socialistickým týdeníkùm, 
se s dojemnou bezradností potácí v nových svo-
bodných èasech. Jeden náhodný telefonát a tro-
cha èerné magie nezadržitelnì rozjíždìjí kolotoè 
komických situací plných absurdity každodenního 
„obyèejného šílenství“.

Na základì vlastní úspìšné hry natoèil scenárista a režisér Petr Zelenka komediální love story o 
rùzných podobách lásky. Autor Knoflíkáøù, Roku 
ïábla èi scénáøe Samotáøù nabízí další pøíbìh 
prosycený jeho typickým smyslem pro humor. 

Film vznikl v mezinárodní koprodukci Èeské re-
publiky, Slovenska a Nìmecka za podpory Stát-
ního fondu na podporu a rozvoj kinematografie. 
Film vyrobila spoleènost Negativ, která produ-
kovala už pøedchozí Zelenkùv film Rok ïábla. Na 
projektu se také podílela TV Nova.

Pøíbìhy obyèejného šílenství
Film

TPa

O èem je nový èeský film:

zd
ro

j:i
nt

er
ne

t
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Uprostøed podzimu jsem dostala 
doporuèený dopis. Rodina Oldgateù mi 
slavnostnì oznamovala, že jsem, na základì do-
brého doporuèení, byla pøijata na místo au-pair 
a vychovatelky v jejich domácnosti. Nemohla 
jsem tomu uvìøit. I když jsem tehdy ještì nemìla 
pøedstavu, o jak bohatou a mocnou rodinu 
jde, nìco jsem ale zaslechla. Protože i v místní 
knihovnì, v kronice tohoto ospalého mìsteèka 
uprostøed Anglie, jsem se doèetla o tomto star-
obylém rodu, i když se k ní vždy pøistupovalo s 
posvátnou hrùzou a odstupem, zeptala jsem se 
na ní svých spolužákù, starousedlíkù. Avšak oni, 
jindy hovorní a veselí vysokoškoláci, náhle zm-
lkli. Jen Andrew a Eve, moji nejlepší pøátelé mi 
vysvìtlili, že Oldgateovi mají hroznì špatnou 
povìst v celém okolí. 
Namítla jsem: „Dyś k tomu vùbec není dùvod. 
Podle historickejch pramenù nemá tahle rodi-
na vùbec nic spoleèného s tìma nechuśárnama, 
co se tu kdysi dìli! Tak proè?“  Tohle mìsteèko 
totiž v raném støedovìku bylo mnohokrát vìtší 
a bohatší. Objevil se tu však jakýsi obchod s up-
alováním. 

„Tys to ještì nepochopila? Jely v tom 
všechny rodiny, který jsou teïka bohatý rod-
iny. Ale v èele toho všeho humusu byli právì 
Oldgateovi. No a protože se nièeho neštítili, 
vytøískali z toho nejvíc penìz. Fungovalo to 
jako mafie. No a tehdy vlastnì vzniklo i to jejich 
prokletí.“, pouèil mì Andrew.

„Snad tomu žvástu nevìøíš. Je to kec. 
Hloupost.Csc., Prokletí Oldgateù. Už se bojim!“, 
odsekla jsem mu ironicky.

„Já bych se tak nesmála. Nìco na tom 
bude.Víš, moje kmotra sloužila u Oldgateù jako 
kuchaøka a vyprávìla mi…“, zaèala vyprávìt Eve, 
ihned jsme ji však pøerušili:

„Prosim tì. Tvoje kmotra… Ta toho napo-
vídá. Jane, neposlouchej ji.“,pøesvìdèoval mì 
Andrew. Ani nemusel.

„Jo jasnì. Pracovala tam a proroctví té 
èarodìjnice se zaèalo plnit…“, dodala jsem. Eve 
se urazila.

„Nojo jasnì. Sorry. Tak co se stalo.“ snažil 
se jí udobøit Andrew.

„Tak dobøe.“,zaèala Eve s trpitelským 
výrazem. Po oèku jsme se na sebe s Andrewem 
podívali. Znali jsme Eve a vìdìli jsme, jak ráda 
vypráví. Jen tìžce jsme na sobì nedali nic 
znát.“Kmotra øíkala, že tam mají obrovskou 
knihovnu. Víte, jak ráda ète. Øikala, že se jed-
nou zaèetla do jedný z knih. Psali tam o kronice 
Oldgateù. Ale nikdy se k ní nikdo nedostane. 
Hlídá jí prokletí Oldgateù. Je v ní prý skrytá i 
mapka s cestou k pokladu.“

„To snad ne. Ještì poklad…“, chtìla jsem ji 
usadit, ale Andrewova noha, která dopadla na 
tu mou, mì zarazila.

„Jo jasnì. Co chceš dìlat?“ , pøecházel to 
Andrew.

„No právì že nic. Nehrabejte do toho. Ner-
iskujte krk!“varovala nás Eve.

Snad právì proto, ale hlavnì kvùli mé 
finanèní tísni, jsem se rozhodla pøijmout na-
bízené místo u Oldgateù.

Jak jsem kráèela do kopce k sídlu Oldgate, 
pøemýšlela jsem o svém novém zamìstnání. 
U domu mì uvítala sympatická žena, asi 
pìtatøicetiletá èernovláska se slonovinovou 
pletí.  Kolem stála celá rodina-tøi dìti(to 
nejstarší jen o pár let mladší než já), a asi de-
set dospìlých. Pùsobili jako dokonalá rodina a 
já nemohla uvìøit, že jsou to skuteènì potomci 
tìch hrùzných vrahù z minulosti...

P o k r a è o v á n í  v  d a l š í m  è í s l e !

Prokletí 1,Pozvání-
Pøíbìh

JDu
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    www.mezinami.dien.cz

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:



-19-

Konkurz

redakce

Napište nám E-mail na:
mezinami@dien.cz

Redakce:
na tomto èísle se podíleli:

Podrobnìjší vizitky všech redaktorù 
najdete na naší stránce 

www.mezinami.dien.cz 
v sekci Redakce.

redaktoøi:

Rudolf Klusal, RKl
Anna Mudrová, AMu
Iveta Hlušièková, IHl

Honza Krejèí, HKr
Hans Pulpán, JPu

Jana Dušková, JDu
Johana Branská, JBr

Eliška Matoušková, EMa
Jakub Aška, JAš

šéfredaktorka:

Tereza Pavlovský, TPa

grafická úprava:

Tereza Pavlovský

Mezi Námi

Chcete se i Vy 
stát redaktorem 

èasopisu 
Mezi Námi ???

www.mezinami.dien.cz

krátce nìco o sobì 
a v jaké oblasti byste 

chtìli psát.

autorka:

Tereza Pavlovský, TPa

Tento mìsíc mají narozeniny:
       Tereza Pavlovský
            šéfredaktorka

       Eliška Matoušková
            redaktorka

16 let

18 let


