
V posledních měsících na nás útočí ze všech stran v televizi fenomén dnešních pořadů – české televizní seriály. O těch, které 
u nás tak úspěšně prodává brazilská, venezuelská a další jihoamerické produkce – se raději záměrně zmiňovat nebudu. Zaměřím 
se na naši českou kotlinu a na její televizní skvosty. Abychom mohli hodnotit, jaký že ten či onen seriál je, je třeba zhlédnout. 
Inu a já zhlédla. Co s načatým večerm, případně podvečerem? Není „nic lepšího“, než zapnout bednu. To můžeme sledovat dění 
v jedné Ulici, odkud přeskočíme do Dobré čtvrti, abychom našli „svoje“ Místo v životě. Ano, televize nám „dává pravidelnou 
dávku nemocí“, co to píšu – emocí – tak zní upoutávka na Rodinná pouta, která nás tak emočně vyladí, že musíme buď do Nemoc-
nice na kraji města po X  letech, případně do Ordinace v růžové zahradě. A  jsme z toho celí nemocní. Nevadí. Vždyť existuje 
Pojišťovna štěstí, kde nás „odškodní“  … Na Náměstíčku nebo na Návsi můžeme pak diskutovat o problémech života na Ranči 
u zelené sedmy, případně můžeme zaskočit do Redakce, abychom si zajistili čerstvé vydání novin. A tam se dozvíme, že se neda-
ří chovu koní v Dobré vodě, rovněž pak třeba i poslední novinky z rodiny Nováků. Ještě že máme to Třetí patro, abychom nako-
nec – pomateni – vyskočili z okna  … Ne, to není návod,  jak ukončit seriálové ataky. To je jen malý příběh, který se odehrává 
v současné době na českých televizích. Schválně jsem v úvodu napsala, že nebudu zmiňovat zahraniční seriály. Ne všechny české 
jsou špatné, ale skoro všechny zahraniční typu Nezkrotná Lucia a Ošklivka Betty – nekvalitní jsou. A řada lidí svůj čas promrhává 
právě před světélkující obrazovkou, aby zapomněla. Na co chceme zapomenout u seriálů? Chceme snad se vymanit z každoden-
ních starostí a těšit se z toho, že i „ostatní v televizi“ řeší větší než my? (Rozvody, drogy, intriky, závist, nevděčnost ratolestí, 
nesnášenlivost rodičů a dětí, nemoc, problémy ve škole  …) Jsme na velkém omylu. My, kteří sledujeme seriály jen tak – tedy ze 
stereotypu, protože třeba venku není počasí na vycházku, kolo, a na knížku nemáme náladu, nejsme až tak ztraceni. Víme, že 
knížka, divadlo, živý koncert, případně sportovní vyžití nás přeci obohatí více než řešení problému, zda „Andrea zpřetrhá rodin-
ná pouta  …“ Je nám to celkem, řeka bych – úplně jedno. Ale mám kamarádku, která nedávno popisovala svoji zaměstnavatelku 
tak, že užila slova: „No,víš, ona je dost podobná Andree.“ Samozřejmě jsem se ptala, KTERÉ. A světě div se – skutečně té scéná-
řové postavě ze seriálu  … Je mi z toho smutno. Nenamlouvejme si, že sledujeme pouze cestopisy a životopisné dokumenty, jakož 
i navštěvujeme jen koncerty vážné hudby a naším idolem je Mozart nebo Bach. Případně Janáček  … Víme o sobě, že čteme i rodo-
kapsy a nejen Dostojevský je náš autor. To bychom asi nebyli úplně normální. Ale pokud vidím na stránkách našeho divadla, že 
na Straussovy melodie přijde z třicetitisícového města jen dvě stě lidí, je to na pováženou. Kde hledat zakopaného psa? V eko-
nomické situaci našich občanů? Částečně. Vstupenky jsou drahé, knihy také. Ale existují knihovny, že. Nebo snad naše generace 
bude vypiplaná na odvarech limonádových příběhů, po jejichž skončení si řekne – no, ti tedy měli problémy. Ještě že my toto 
neřešíme  … Ale řešíme. A mnohdy daleko složitější věci. Jen ta obrazovka jaksi je v každém obýváku, někdy i v ložnici, kuchyni 
atd  … A myslíte, že je dobré „programově“ nekoupit televizi, případně tu, co máme zlikvidovat? Není. Každý člověk má svůj vkus, 
svůj svět, hlavně SVOJI VOLBU. Takže pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám. Nyní můžete zmáčknout OFF. A zrovna taková volba 
je při televizních pořadech. Stačí vypnout  … Ale-přiznejme si, je to tak jednoduché pro každého? klus Je už otřelým faktem, že 
zima začíná být stále delší a delší. Ta letošní už byla opravdu neúnosná. Mnoho lidí se tak těší na pravé jaro a konečně teplé léto.
Nezapomínejme, že je to právě zimní období, kdy máme nejčastěji „depky“ a pochmurnou náladu. Není se čemu divit, když na 
nás působí bílá barva sněhu, šedavá barva oblohy a další nevýrazné, deprimující barvy; a slunce málokdy. Právě slunce a jeho 
barva je pro nás něčím obrovsky silným, energickým a povzbuzujícím; a toho je v zimním čase opravdu velmi málo. A tak nedo-
statkem onoho slunečního svitu a pestrých barev počínají depresivní stavy. Je-li toto období krátké, nebo alespoň střídavé, dá 
se to vydržet. Jakmile jsou ale tahle depresivní období delší a delší, dlouhá jak letošní zima, tak to na nás má velmi negativní 
dopady. Jsme přecitlivělí, pohodlní, málo imunní, někteří zase agresivní, choleričtí apod. Do ničeho se nám nechce, nic nás neba-
ví a říkáme si: ,,Už ať je jaro.“ Jen co vysvitne první sluneční paprsek hned je nám líp. Tající sníh a slunce nám, pokud nejsme 
zrovna na horách, zvedne náladu. Přesně to se děje právě v těchto dnech, alespoň tady u nás v Ústeckém kraji. Ještě ani neroztál 
poslední zmrzlý sníh na zemi a já už se s vervou pustil do prvních jarních prací na zahradě. Řeknu vám, tak mě ta fyzická práce 
na jarním sluníčku dodala energie, že jenom zářím. A deprese? Pokud byla – je pryč. Počasí má na tyhle stavy dost velký vliv. 
Podle mne nejvíc lidí miluje jaro, než zimu, protože jaro nám připadá jako znovuzrození. Pro mě osobně je začátek nového roku 
až teprve jaro, víme proč  … Přiznám se, zimu nemusím, nemam jí rád. Snad kdyby byla ze všech ročních období nejkratší, tak mi 
nevadí. Ale ona musí být jako na naschvál nejdelší. A díky nám lidem, technice, vědě a oteplování planety bude ještě delší. Aby-
ch tu o té zimě nemluvil jen jako o depresivní, neveselé a ošklivé, musím přidat i pohled zcela opačný. Díky sněhu si totiž můžeme 
užívat populárních sportů jako jsou snowboarding či lyžování. Nedávno jsem přijel z hor, a to naprosto spokojenej, opálenej 
a odpočatej. I když nejsem skvělý lyžař, lyžování je super, baví mě a je to právě asi ten největší klad na tomto mrazivém období. 
A dost! Teď už ale máme jaro, to na které jsme se všichni moc těšili. Časy krátkých a šerých dnů pominuly a my si s příchodem 
jara zregenerujeme svá psychická rozpoložení. Nechte na sebe působit energii slunce. Dívejte se na klíčící květy a pučící, zelena-
jící se stromy. Nechte se unášet tím čerstvým jarním vánkem s vůní právě kvetoucích rostlin a dřevin. Regenerujte svoje myšlen-
ky, jděte si zaběhat, projet se na kole, projít se. Uvidíte, jak vám bude dobře. Budete se cítit o rok starší, ale jak znovuzrození. 
Rozlučte se s zimou a přivítejte jaro! Krásné jarní dny Vám přeje MMi Čaj, výjimečný to nápoj zcela jest, s historií veledlouhou. 
Božských účinků čaj naplněn jest zcela a tudíž po tisíciletí požíván je a po zásluze větší popularity dostává se mu. Dle pramenů 
historických, čaj je pit více než 4700 let, což zajímavé je zcela. Čaj nejužívanějším nápojem je, a tak s nadsázkou slyšeti můžeme, 
že je ho pito více než vody. Legendy dvě o objevení čaje jsou. Prvá z nic vypráví, že před více jak 2700 lety čínský císař Chen-Nung 
vodu vařil a do ní lístky čajovníku napadaly. Po ochutnání byl císař okouzlen, jelikož ochutnal něco zcela výjimečného: osvěžují-
cí a povzbudivý nápoj. Druhá je méně pravděpodobná, jelikož vypráví o Bodhidharmovi, jenž při meditaci usnul únavou a rozčí-
lil se tak, že si odřezal svá oční víčka a zahodil. Později si povšiml, že na místě, kam oční víčka dopadla, vyrůstá keřík, jehož lístky 
po vyluhování osvěžující a povzbuzující jsou. Ovšem můžeme se jen dohadovat, jak to opravdu bylo, ale nic nemění na té skuteč-
nosti, že čaj okouzlil už mnoho lidí. Výroba čaje se rozděluje do několik etap. Sklizeň, zavadnutí, rolování, fermentace, sušení 
a třídění. Fermentace je biochemická reakce, při níž dochází k oxidaci polyfenolů. Je to podobná reakce jako hnědnutí jablka po 
rozříznutí. Podle stupně fermentace se čaje rozdělují na druhy černé (plně fermentované), oolongy (částečně fermentované), bílé 
(lehce fermentované), žluté (speciálně fermentované), zelené (nefermentované) a tmavé (vícenásobně fermentované). Dle mě 
nejideálnější dělení dle původu čaje: Čína Čínské zkušenosti ve výrobě čajů jsou celosvětově nepřekonatelné. Na každém čaji jde 
vidět jejich oddanost pro pečlivost, aby vyprodukovali čaj té nejvyšší kvality. Vzhled srolovaných listů či kuliček bývá zpravidla 
více než dokonalý. Dle neoficiálních informací existuje až 8000 sort čínského čaje. V Číně je mnoho provincií, specializujících se 
na různé druhy čajů. Nejznámější z nich je Yunnan. Odkud též pochází nejznámější čínský, vícenásobně fermentovaný černý čaj 
(tmavý), plný zemité chuti a výrazného aroma, PuErh. Velmi známé jsou zelené čaje, jako ZuCha (Gunpowder), Chun Mee a bílé 
Pai Mu Tan a Show Mee. Ale to je jen malá hrstka čajů v široké nabídce „číňanů“, avšak dle mne jsou právě tyto nejznámější. 
Indie Indie produkuje nejkvalitnější černé čaje na světě. Nejvýznamnější provincie jsou Darjeeling, Nilgiri a Assám. Darjeeling, 
nejkvalitnější černý čaj vůbec, jenž je pěstován na malém území severní Indie, produkuje jen pár tisíc tun čaje ročně a to pouze 
v období příznivého počasí. A po právu se provincie Darjeeling nazývá „Království čaje“. Assám je přesný opak, kdy produkuje 
obrovské množství ročně, avšak jeho kvalita není tak vysoká jako u Darjeelingu, ale najdou se i druhy, které jsou opravdu dobré. 
Nilgiri byla do nedávné doby jen provincie produkující standardní čaj spíše do sáčků, ale dnes tato provincie začala experimen-
tovat s novými druhy a možná se dočkáme nějakého precisního druhu z této oblasti. Ale mně osobně nesáčkované Nilgiri přijde 
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Zdravím všechny čtenáře!

 Ahoj všem!

 Tak tu máme půlku února a s 
ním přichází i zcela nové číslo 
našich skvělých internetových 
novin Mezinami.cz.
 Dostáváte do rukou opět pořád-
ně nadupané číslo, které se ten-
tokrát věnuje hlavně studentům, 

studenství obecně a problémům mladých lidí.
 Dále v čísle najdete vaše oblíbené pravidelné rubriky, 
takže se opravdu máte na co těšit!

 Příjemné počtení přeje

	 	 	 		Rudolf	Klusal
         asistent šefredaktorky
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PODIVNÁ HRA OSUDU

Tak rychle, jako orkán Kyrill, 
šířila se naší zemí i zpráva o 
úmrtí velikána Karla Svobody. 
Mnoho lidí závidí slavným a 
úspěšným lidem, ale jaké živo-
ty doopravdy žijí, je pro veřej-
nost velkou neznámou. K životu 
každého z nás patří nekonečné 
pocity štěstí, radosti a spoko-
jenosti, ale bohužel i smutku, 
nemoci, úmrtí. Ať jsme bohatí 
či chudí, bílí či barevní, zdraví 
či nemocní, musíme se od života 
naučit přijímat nejen užitečné 
dary, ale i ty danajské. 

Následující příběh, který se ke 
mně dostal víceméně náhodou, 
se skutečně stal. Jako autor byl 
nebo byla podepsána „Šimi“. 
Rozhodl jsem se ho vydat na 
důkaz toho, jak osud řídí naše 
životy. Dnes můžete být na 
vrcholu štěstí a zítra se topit v 
nekonečné hloubce bezmoci. 

HROB

Všude bylo horko, jenom na hřbitově 
byl nezvyklý chlad, který byl protkán 
žilkami bolesti. Za nevysokou lípou v 
rohu hřbitova stál hrob, jehož náhro-
bek upoutával lidi, kteří občas zašli na 
samý konec hřbitova s touhou najít ně-
co zvláštního. Z náhrobku vyzařovala 
krásná, velmi šťastná tvář mladé dívky. 
Před hrobem stál chlapec a díval se na 
náhrobek, jenž měl vyryt citát:

„Kdykoli tu, budeš-li naslouchat, najdeš 
mě vedle sebe!“

Tomu chlapci bylo 18 let nebo snad 
ještě o rok víc. Stál tam ve stínu lípy a 
v rukou držel kytici kopretin. Já tam 
stála a s velkou dávkou bolesti ho 
pozorovala. Ani jednou se neotočil, 
ani jednou se nepodíval jinam, než 
na tvář té dívky. Přistoupila jsem blíž, 
abych mu viděla do tváře. Nevnímal 
mě, snad ani neviděl. Byl krásný a mě 
se zdálo, že jsem snad hezčího kluka 
neviděla. Bylo to divné, že není třeba 
na koupališti, kde by ho obklopovala 
spousta děvčat, a že tu stojí a z očí mu 
tečou slzy. Když jsem se mu podívala na 
ústa, viděla jsem, že si s někým povídá, 
ale nikoho jsem neviděla. Až po chví-
li jsem si uvědomila, že slova, která 
vypouští přes rty, jsou určena někomu, 
kdo už věčně spí. Byla to slova pro tu 
neobyčejně krásnou dívku. 

Šeptal něco, ale já mu nerozuměla, až 
po chvíli mu vzlyk zvýšil hlas a já slyšela 
jako by říkal: „Proč jsi mi utekla?“ V té 
chvíli bych se nejraději ztratila. Vyndal 
si z džínové kapsy kapesník, otřel si 
oči a uviděl mě. Na chvíli se zarazil 
a svýma očima si mě prohlížel. Byl to 
pohled krutý a zlý, ale jeho hlas vůbec 
krutý nebyl. Řekl: „Ahoj, potřebuješ 
něco?“ Nezmohla jsem se ani na slo-
vo. Otázal se znovu a já se rozbrečela. 
Šel ke mně a řekl, abych nebrečela, že 
život je strašně krutý a slzy ho nezmění. 
Chtěla jsem se omluvit, ale nemohla 
jsem. Konečně jsem ze sebe vypravila: 
„Promiň, já nechtěla.“ „To nic,“ řekl a 
začal mi vypravovat svůj příběh.

„Jmenovala se Michaela a říkali jí Mily. 
Začali jsme spolu chodit na diskotéce. 
Líbila se mi, tak jsem ji pozval k tanci 
a potom na víno. Připadala mi jako 
bohyně, kterou mi seslal Bůh. Povídali 
jsme si a pak jsem ji doprovodil domů. 
Druhý den jsme byli spolu na plovárně 
a ta jsem ji poprvé políbil. Potom násle-
dovalo mnoho krásných dnů. Chodili 

jsme spolu a měli se moc rádi. Chodil 
jsem jí naproti ke škole a ona mě také, 
jezdili jsme spolu na koncerty, půjčovali 
si věci. Holky a kluci nám záviděli a 
říkali nám manželé.“ 

Když mi to Jirka vyprávěl, bylo mi do 
pláče. Nedovedla jsem zadržet slzy. 
Jeho oči vyzařovaly smutek, jaký jsem 
ještě neviděla. 

Když jí bylo šestnáct let, chodili spolu 
právě rok. Oslavili to spolu s kamarády. 
Potom kamarádi odjeli a oni zůstali 
sami. Snídaně v trávě jim připadala 
slavnostní. Cítili se prý nejšťastnějšími 
na světě. 

Když dokončoval smutné vypravování, 
zpomaloval věty a z očí mu začal vyza-
řovat tragický smutek toho osudného 
dne. Bylo horko a oni se rozhodli už 
předchozího dne, že si spolu vyjedou 
do přírody a prožijí spolu krásný den.  
Jejich kamarádi se nabídli, že je dove-
zou kam budou chtít. Dovezli je ke 
krásnému jezeru. Mily byla ten den 
ještě krásnější. Měla nové džíny a vlasy 
měla krásně rozevláté. Večer se neú-
prosně blížil a oni se rozhodli, že poje-
dou na diskotéku do nedaleké vesnice. 
Lidé se po nich otáčeli, jak jim to spolu 
sluší. Zábava uběhla a oni protancovali 
celý večer. Když zábava skončila, sedl 
si každý do jiného auta. Naposled se 
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políbili, naposledy pohladili a pak se to 
stalo. Auta se na křižovatce rozdělila  
a každý jel jinou stranou. Jirka přišel 
domů a šel spát. 

Uprostřed noci volali z nemocnice, že 
přivezli dívku těžce zraněnou a že její 
přání bylo, aby tam přišel. „Celou cestu 
jsem běžel a nevnímal lidi z ulice. Ani 
nevím, jak jsem tam doběhl. Otevírali 
mi dveře a dívali se na mě utrápeně. 
Doběhl jsem na její pokoj. Její vlasy 
byly ještě od krve. Okolo postele seděli 
její rodiče. V jejích očích byl pohled, na 
který nikdy nezapomenu. 

Jen nakrátko otevřela oči a řekla: „Za 
všechnu lásku, péči, starosti a oběta-
vost vám moc děkuji!“ Držel jsem jí za 
ruku a ona hlasem, který jí nepatřil, 
řekla: „Miluji tě, nechce se mi od tebe 
můj drahý. Dones mi někdy kopretiny, 
nenechávej můj hrob prázdný, miluji tě 
navždy, měla jsem všechny moc ráda, 
rodiče i tebe, jediného v mém životě.“ 
Potom usnula a my museli odejít. Její 
matka se zhroutila a otec ji se zalitýma 
očima podpíral. Já vyběhl ven a z očí 
mi tekly slzy. Chtěl jsem zemřít. 

Svítalo a začal nový den. Naposledy mi 
dali možnost se na ni podívat a pak 
ji odvezli. Chodil jsem po nemocnič-
ní chodbě a z očí mi padaly slzy jako 
hrachy.  Nechtěl jsem tomu věřit, že už 

ji nikdy neuvidím, neobejmu, nevypro-
vodím a nepolíbím…

Vykašlal jsem se na školu, bylo mi to 
jedno. Každý den jsem byl u jejího hro-
bu a vyčítal jsem si, že jsem ji nechal 
jet domů samotnou. Vždyť kdyby jela 
se mnou, nic by se jí nestalo a mohla 
by žít! Opilý řidič havaroval a zničil jí 
život! A tak už rok chodím na hřbitov. 
Nechci vidět lidi. Ty jsi první, s kým se 
bavím. Teď se ale nezlob, ale nech si to 
pro sebe. Prosím tě o to. Přijď se někdy 
podívat, jsem strašně sám. Děkuji ti.“ 

Těmito slovy se se mnou rozloučil a 
já cítila, že se propadám někam hlu-
boko a že se mi nechce žít. Šla jsem 
ze hřbitova, tekly mi slzy a lidé se po 
mě otáčeli.

Potom šel Jirka na vojnu. Psali jsme si 
a zůstali přátelé.

Uplynul čas a Jirka má na hrobě každý 
den kytku kopretin, jsou ode mě. Je 
to právě rok co se sám Jirka zabil v 
autě. Snad schválně. Všichni mu říkali 
„sebevrah“, ale já jediná věděla, proč 
to udělal. Bylo to pro něj vysvobození. 
Leží tam s Mily vedle sebe a jsou navě-
ky spolu. Já vím, že nikdy nebude mým 
větším přítelem nebo přítelkyní nikdo 
jiný, než oni dva.

Sedím pod lípou a držím v ruce kop-
retiny. Je horké léto a na jejich květy 
padají slzy. Povídám si s nimi a jsou 
stále se mnou…
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Slovem ‚student‘ podle slovníku 
označujeme posluchače vysoké školy, 
a nebo žáka střední školy. Student-
ský život je pak čistě náhodná souhra 
náhod.  

 
Za svůj život jsem měl šanci setkat se 

s velkým množstvím studentů. Dokon-
ce jím i jsem, pravda sice ne úspěšným, 
ale přeci jenom jsem. 

 
Studentem se tedy stává člověk, 

který přejde ze základní školy, kde 
byl žákem, na školu střední. S tím se 
mění spousta daných dogmat. Za svoje 
záležitosti si zodpovídá sám, musí brát 
ohled na sebe, na učitele i ostatní spo-
lužáky (nebo spolustudenty?). Střední 
škola jako taková s sebou nese spoustu 
učebnic a sešitů, autonomně poříze-
ných výpisků, nudných témat, známek 
a poznámek. 

 
Člověk je doslova svazován míněním 

ostatních, a aby vyjádřil svůj vlastní 
názor? Na to již nemá po celodenním 
boji, který začíná před osmou hodinou 
ranní a končí tak nějak ve tři, náladu a 
ani chuť. Bývá často unaven, navíc se 
na něj ještě spoléhají ostatní členové 
rodiny – cestou ze školy nakoupí, dojde 
do knihovny sestře pro knihy. Doma 
umyje nádobí, vyluxuje, vrhne se na 
učení. Je to veliký skok – když přišel 
student (tehdy ještě žák) ze základní 
školy domů, klidně si pustil televizi, 
zasedl k počítači a trávil volný čas podle 
svého. 

Ovšem. Jak kteří. I takové lidi na 
střední potkáte na každém kroku. Vět-
šinou to jsou ale lidi bez svého názoru, 
oblečení do značkového, určitě drahé-
ho oblečení, jenomže totálně nesedící-
ho. Na druhou stranu na střední taky 
chodí lidé, kteří touží vyjádřit svým 
zevnějškem příslušnost k nějaké men-
šině. A ať je to menšina, která se miluje 
mezi sebou navzájem, nebo menšina, 
které ostatní menšiny nesnáší a nejra-
ději by je povraždila, každopádně to 
jsou lidé velice povrchní. 

 
To je další plus střední. Pokud jste na 

základce nebyli povrchní, na střední 

škole určitě budete. Najednou v prvá-
ku zjistíte, že se na ostatní díváte skrz 
prsty, pokud možno povýšeně. 

 
Vím to z vlastní zkušenosti, taky 

jsem se ptal ostatních. Pokud student 
nemá peníze na ‚módní oblečení‘, je to 
socka, pokud nehraje hry, je to nula, 
pokud nechodí na ‚pařby‘, je to kripl, 
pokud nevím co, je to prostě to, nikdy 
jinak. Jak jednoduché zaškatulkování 
člověka, aniž bychom ho museli blíže 
poznat. 

 
Charakteristickým znakem učiva 

střední školy je jeho zbytečná obsáh-
lost a složitost. Navíc ne všechny školy 
nakonec učí to, na co při veliké slávě 
lákaly studenty. Hodně věcí by se dalo 
z osnov vyškrtnout. Ale to by se muselo 
chtít. Ono se samozřejmě nechce. 

 
Pokud narazíte na učitele, který vám 

chce trochu okořenit život, jelikož vy, 
jako student, máte život nudný, je to 
správné peklo. Nejen, že dostáváte 
kvanta úkolů, o které jste si neřekli, 
prakticky každou hodinu se musíte 
vyhýbat jeho ‚vtipným‘ narážkám a 
úplně nejlepší je, když si vás podá před 
tabulí. Nejen, že mu to činní neskona-
lou radost, potěšení ze života, stejnak 
mu to nastoluje možnost vyléčit si svoje 
komplexy. 

 
Ptal jsem se svojí spolužačky, co by 

chtěla na svém studentském životě 
vylepšit; jak vůbec její studentský život 
vypadá? Ve tři, ve čtyři přijde domů, 
uklidí byt, hodinu a půl se učí, připra-
vuje se do školy na další den, když píše 
rozhodující test, klidně i hodiny dvě. 
Zbylý čas musí rozdělit mezi dva souro-
zence, sport, literaturu a film. Jak říká, 
někdy si nechá večer jenom tak pro 
sebe, někdy jde s nejlepší kámoškou 
někam do baru, sednout si u džusu. 

 
Zatím by nic měnit nechtěla, ale až 

půjde na vysokou školu – jejím snem 
je scenáristika, určitě přehodnotí svůj 
časový plán. Chce se více věnovat své-
mu vlastnímu životu než škole, byť by 
byla na prvním místě.

Studenti a 
studentský život
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Na začátku letošního roku byl 
spuštěn ambiciózní projekt stu-
dentskemestecko.cz. Za měsíc 
své existence jeho tvůrci stihli 
rozběhnout všechny sekce půso-
bení portálu, vytvořit poměrně 
stabilní čtenářskou základnu 
a do budoucna slibují mnohem 
víc. Poslední novinkou je seriál 
článků o přijímacích zkouškách 
na Vysoké školy, který běží od 
začátku Února. Jeho cílem je 
poskytnout kvalitní servis čte-
nářům, kteří se na Vysoké školy 
hlásí, a to např. formou umožně-
ní diskusí mezi zájemcem určité-
ho oboru a jeho studentem.

Na portál studentskemestec-
ko.cz jsem se zeptal samotné 
koordinátorky a redaktorky v 
jedné osobě, Petry Piskové.

Mohla byste se našim čtenářům a 
čtenářkám představit?

Jmenuji se Petra Pisková, jsem redak-
torka a podílím se na vedení rubriky 
Kultura. 

Z jakého důvodu byl projekt stu-
dentskemestecko.cz spuštěn?

Myslíme si, že na českém (a sloven-
ském) internetu chybí „městečko“ 
studentů. Místo denního setkávání, 
informací, zpráv, názorů, přátelského 
potlachu, tvůrčí činnosti… Samozřej-
mě existuje spousta stránek, které tyto 
služby nabízí, ale náš cíl je soustředit 
všechno do jednoho serveru. Prostě 
kompletní servis pro dnešní studenty. 

Kdy se tak stalo?
Proces krystalizace a plánování myš-

lenky Městečka byl opravdu dlouhý, ale 
oficiální spuštění proběhlo 1. 1. 2007.

Komu  je  studentskemestecko.cz 
ušito na míru?

Samozřejmě studentům a mladým 
lidem.

Čím se váš projekt  liší od ostat-
ních? 

Je to právě tím, že chceme soustředit 
všechno, co studenty zajímá, na jeden 
web.

Když jste vytvářeli studentskemes-
tecko.cz  s představou cílové  sku-
piny, které má být určen, měli jste 
kolem sebe  tyto  lidi,  aby vytvá-
ření projektu průběžně sledovali, 
komentovali a doplňovali?

Samozřejmě, jedním z významných 
faktorů je ten, že naprostá většina z 
redaktorů jsou studenti. Krom toho 
náš šéfredaktor Miroslav Diro nám 
nechal velký prostor pro naše vlastní 
nápady. Každý – a to i čtenáři – může 
přispět svou troškou k celkové podobě 
našeho webu. Máme zájem o to se 
dále rozvíjet.

Kolik  lidí  tvořilo  základní  tým a 
kolik lidí se v současné době podílí 
na práci?

Během měsíce opravdu nelze zazna-
menat markantní rozdíl. Náš původní 
tým má 31 redaktorů z celé republi-
ky. 

Jak se dal základní tým dohroma-
dy? Je tvořen lidmi, kteří bydlí ve 
stejné lokalitě nebo studují na stej-
né škole?

Vedoucí rubrik studují žurnalistiku 
na Univerzitě Palackého v Olomouci, 
jsme v podstatě spolužáci shromáždění 
kolem našeho šéfredaktora. Ale ostatní 
redaktoři jsou z různých škol po repub-
lice. Také máme i externí redaktory v 
zahraničí.

Kde  všude  máte  pobočky  a  je 
nějaký zájem o další expanzi?

Jak už jsem řekla, naši redaktoři 
jsou rozptýleni po území ČR. Zájem o 
expanzi máme zejména na Slovensku. 
V prvé řadě o sobě ale chceme o sobě 
dát vědět co nejvíce českým studentům 
a mladým lidem, to je samozřejmé.

Jak funguje komunikace mezi čle-
ny a členkami vašeho týmu? Vídá-
te  se nebo  jde  ryze o „virtuální 
kontakt“?

Někteří z nás se vídají, ale většinou 
mezi sebou komunikujeme přes inter-
net, asi jako ve vašich novinách.

Lidé,  kteří pracovali nebo pracu-
jí na projektu dostávají nějakou 
odměnu za vykonanou práci?

Zatím ne, ale do budoucna se počítá 
i s touto položkou.

Kým je projekt financován?
Na financích se podílejí soukromé 

zdroje a reklama.

Za tu chvíli, co běžíte, jste si vytvo-
řili  poměrně  slušnou  čtenářskou 
základnu,  co všechno  jste pro  to 
udělali?

Maximum…  Snažíme se denně 
aktualizovat stránky a dávat o sobě 
vědět.

S kterými médii  a v  jaké oblasti 
aktuálně spolupracujete?

Vzhledem k tomu, že fungujeme 
pouze měsíc, tak je tato oblast zatím 
ve fázi vyjednávání. Zatím aktivně spo-
lupracujeme s MF Dnes.

Navštivte nový internetový portál 
Studentskemestecko.cz

interview s koorinátorkou projektu Petrou Piskovou
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Jak hodnotíte prozatímní výsled-
ky?  Odpovídají  vašim  předsta-
vám?

Ano, prozatím jsme s návštěvností 
spokojení a doufáme, že bude stoupat. 
Naším největším nepřítelem zatím je 
to, že o nás cílová skupina moc netuší.  
Ale to se snad v brzké době změní.

Co plánujete do budoucna?
Lepší služby pro více návštěvníků, 

zlepšovat se je náš dlouhodobý cíl.

Jak pomáhá studentskemestecko.
cz mladým lidem s jejich studiem 
a  tomu  spojenými  záležitostmi 
(např. bydlení, aktivity ve volném 
čase)?

Snažíme se psát články o věcech, 
které se našich čtenářů úzce dotýkají. 
Zprostředkovat jimi zkušenosti ostat-
ních mladých, dát radu, informovat. 
Taky chceme dát mladým talentům 
prostor, ať už co se týká žurnalistiky 
nebo literární tvorby. 
Je možné se podílet na chodu pro-
jektu?  Pakliže  ano,  jak?  Existují 
nějaká kritéria výběru lidí nebo se 
může opravdu každý, kdo projeví 
zájem a ochotu, připojit?

Na to už jsem vlastně odpověděla. 
Ano, zájemci se mohou podílet na 
našem projektu. Všechny příspěvky ale 
procházejí přes síto redaktorů. Krité-
riem je alespoň minimum literárního 
talentu.

Jakých akcí se zúčastňujete?
Zatím nijakých, ale mohu prozradit, 

že v budoucnosti plánujeme workshop 
pro začínající žurnalisty.

Kam  byste  nás  v  nejbližší  době 
pozvali?

Do našeho Městečka, například na 
nový seriál článků o přijímačkách na 
vysoké školy. Každý uchazeč u nás na-
jde to, co hledá. Přijďte se podívat, 
možná se u nás zabydlíte!

Kontakty:
www.studentskemestecko.cz

    

Maturantovo 
hoře 

Jednou to muselo přijít. Věděla 
jsem to celých osm let na gymplu, 
které jsem si víceméně užívala. Jedinou 
vážnější zkoušku jsem složila v páté 
třídě, kdy mi bylo celkem jedno, zda  
ji udělám nebo neudělám a nadále 
zůstanu na své základní škole. Vyšlo 
to, takže následující čtyři roky jsem 
úspěšně zdolala primu, sekundu, tercii i 
kvartu, plynule jsem přešla na jiný obor 
našeho gymnázia a tím jsem se vyhnula 
hrozícímu riziku dalších přijímacích 
zkoušek. Středoškolská léta jsem 
prožila nejlépe, jak jsem dovedla, razila 
jsem heslo, „škola počká, mládí uteče“, 
spokojila jsem se s nárazovým učením, 
ale s pravidelnými sezení s kamarády, 
večírky a nočními radovánky. Bavilo mě 
to a bavilo by mě to i teď. Bohužel jsem 
došla do toho nevděčného, čtvrtého 
ročníku, který se mi nemilosrdně krátí 
a maturita se zběsile blíží. Dneska 
lituji těch dokonalých technik, jak 
ukrýt tahák nebo jinak zamaskovat 
nevědomost. Za ty čtyři roky mám co 

dohánět a nejsem z toho zrovna ve 
své kůži. Nevím, jestli litovat, že jsem  
po ty čtyři roky nebyla posedlá jen 
školou, zpytovat svědomí, co jsem to 
za lempla nebo být vděčná za ty roky 
veselí. Tyhle potyčky mého svědomí mě 
asi čekají až po maturitě, dle výsledku. 
Říkám si, udělalo to tisíce lidí přede 
mnou, musím to udělat i já. I přes moji 
ležérnost jsem zdaleka nepatřila mezi 
nejhorší studenty, tak si říkám, že v 
hlavě mi snad něco utkvělo a profesoři 
jsou taky jen lidé a zaměstnanci, 
jejichž úroveň trochu určuje i výsledek 
maturantů. Bohužel přijímačky na 
vejšku už si tolik neokecám, protože 
poptávka je obrovská, požadavky 
vysoké a moje sebevědomí nízké. 
Tenhle rok se skutečně láme chleba. 
Na studenta – budoucího maturanta 
je toho moc. Nejen že ho čeká nutné 
nabytí vědomostí, které nepobral za 
čtyři roky studia, měl by se připravovat 
na zkoušky na VŠ, ale ještě ho čeká 
nemilé loučení se středoškolským 
životem, s kámoši ze školy, se kterými 
se vídal denně, patřili do jeho života, 
ať už je měl více či méně rád. Po čtyři 
roky jsem si říkala, že se mi moje 
škola bude opouštět lehce, nemám k 
ní přebubřelé citové pouto, vlastně si 
myslím, že být osm let na jedné škole je 

stereotypní a nudné. Jenže čím více se 
blíží můj odchod, tím více si uvědomuji, 
jak mi bude chybět všechno, co k ní 
patří. Nejvíc moji kolegové – trpitelé, 
budoucí maturanti, ale i nenávidění 
učitelé. S vědomím tohoto smutku 
mám na paměti další skutečnost a 
to vstup do dospělosti. Právoplatně 
jsem si ty dvířka sice už pootevřela, ale 
teprve teď mě čeká větší samostatnost 
a odpovědnost. Doufám, že si 
studentská léta o tu dobu na vejšce 
prodloužím, ale děsí mě, že nejedna 
z mých spolužaček ze základky už 
zakládá rodinu, po zdolání maturity 
je čeká děťátko a rodinný život. A 
nejeden z mých spolužáků vejde do 
pracovního procesu. Nejednoho z 
nás čeká pravidelné placení účtů a 
složenek... 

Při psaní této úvahy jsem se 
dostala do další deprese ze stavu 
předmaturitního. Ani nevím, jaké 
poselství jsem vám chtěla předat. Jestli  
to, aby jste si středoškolská léta dosyta 
užívali nebo abyste měli na vědomí, že 
čím více dáte škole teď, tím méně se 
toho budete muset ve čtvrťáku naučit. 
A těm, co už mají po maturitě, chci říct, 
že jim upřímně závidím a doufám, že i 
oni to před lety cítili stejně. 

R
U

B
R

IK
A

mezi� námi�

TÉ
M

A

Připravil redaktor 
Jakub Pajer

hku



Světem sportu
Východní Asie I.

šéfredaktorka Tereza Pavlovsky

seriál

V prvním díle našeho seriálu se 
vám Jana snažila přiblížit pravi-
dla některých sportů  z oblasti 
Severní Ameriky. Já mám ten-
tokrát na starost přiblížit vám 
některé sporty z oblasti Východ-
ní Asie. V této části asijského 
kontinentu jsou typické hlavně 
bojové sporty. Ale nejenom ty. 
Vybrala jsem tři, o kterých si 
myslím, že v Evropě nejsou zas 
až tak obvyklé, i když se tady 
také hrají...

Sepak Takraw
Sepak Takraw je celkem starý druh 

sportu, který vznik přibližně před více 
než 2000 lety v Číně. Je to národní 
sport Filipín. Dnes se tento sport provo-
zuje hlavně v jihovýchodních asijských 
státech. V Evropě či v USA je poměrně 
neznámý. 

Sepak Takraw je trochu podobný 
volejbalu, i když hodně vzdáleně. Je 
to druh míčové hry, která vyžaduje cvik 
a kondici. Míč se totiž může dotknout 
všech částí těla, kromě rukou! Napří-
klad v Thajsku je tato hra dost oblí-
bená. Když pozorujete akrobatické 
kousky, salta a skoky hráču, kteří se 

snaží míč odehrát, může být i velice 
zábavná. Hráči totiž musí míč odehrát 
přes síť, která je 1,55 m vysoká, na stra-
nu protihráče. 

Jméno hry znamená v překladu „Chyť 
ratan“. Míček, se kterým se tato hra 
hraje, je totiž vyroben s tradičního 
spleteného ratanu. Má průměr 15cm 
a váží přibližně 250g. Dnes se však při 
tomto sportu setkáme spíše s míčky z 
umělé hmoty. 

Existují dvě varianty Sepak Takraw. 
Jedna je bez síťe, druhá se sítí. Při vari-
antě bez síťe jsou hráči rozestavěny 
do kruhu. Všichni se snaží co nejdéle 
míček udržet ve vzduchu. Původní účel 
této varianty byl vlastně hlavně zábava 
a příjemné strávení volného času se 
svými kamarády či blízkými. Později 
lidé vymýšleli různá bodování a vznik-

la tak i nová forma soutěž s názvem 
„Circle Event“. Možná někteří znají i 
variantu, kdy hráči stojí v kruhu a stre-
fují se do basketbalového koše, který je 
umístěn uprostřed. Hráči tak jakýmko-
liv způsobem musí míček nějak dostat 
do 5metrů vysokého koše. 

Varianta se sítí vznikla tedy na záklá-
dě první varianty. Pravidla jsou podob-
ná jako ve volejbale, s tím rozdílem, jak 
jsem již na začátku zmiňovala, že míčku 
se v žádném případě nesmí dotknout 
ruce! Od roku 1980 se v této varianta 
Sepak Takraw  konají jak soutěže, tak 
i mistrovství. 

Muay Thai
Muay Thai, neboli thajský box, je 

jedním z nejstarších bojových sportů 
na světě. Vznikl ze starých válečných 
umění Thajských soldátů. Přesná his-
torie však bohužel nemůže být zre-
konstruována.

Klasický, tradiční druh tohoto umění 
je nazýván Muay Thai Boran. Boran 
– tradiční, starý. Je to starobylé bojové 
umění, které neznamená jenom boj 
s různými zbraněmi, ale taky pohyb 
používající techniky rukou, loktů, 
nohou a kolen. Podle váhových kate-
gorií jsou bojovníci rozděleni do sku-
pin, kde bojují na velmi malou vzdá-
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lenost a krátký čas. Doba boje trvá od 
2x2 minuty do maximálně 5x3 minuty. 
Bojovníci mají při soubojích obleče-
né krátké kalhoty, boxerské rukavice, 
ochranu na ústa a boxerské bandáže. 

O thaibox  se postupem času rozrost-
la popularita. Dnes je thaibox známý 
snad ve všech zemích. Objevuje se také 
ve vysokých soutěžích, mistrovstvích, i 
na olympiádách.

Wu-shu
Wu-shu je obecný název pro čínské 

bojové umění. V Číně mají dlouhole-
tou tradici. Většina jejich stylů vznikla 
v budhistyckých klášteřech Shao-lin, 
nebo v horách Wudang. Postupem času 

se Wu-shu rozšířilo do celé Číny, kde je 
Číňané využívali hlavně pro službu v 
armádě a v boji.

Wu-shu lze rozdělit na několik dru-
hů. Nejzákladnější dělení je na Taolu 
a Sanshou. Taola – sestava, je cvičení 

buď jedince nebo celé skupiny. Sestavy 
mohou být cvičeny jak se zbraní, tak 
bez. V souboru pohybů se mohou obje-
vovat i prvky gymnastiky a akrobacie. 
Sansha – boj, je souboj dvou bojovníků, 
kde se hodnotí hlavně technika boje. 
Často se Wu-shu dělí také na takzvaný 
vnější nebo tvrdý a vnitřní nebo měk-
ký styl. Do prvního stylu klade důraz 
spíše na zručnost, sílu a rychlost, kdež-
to u stylu druhého by měl být soupeř 
poražen právě "měkkostí" a vnitřní 
silou. V Číně jsou pak styly Wu-shu roz-
děleny ještě do severní a jižní skupiny. 
Mezi těmato dvěma jsou taktéž docela 
zásadní rozdíly. 

Toto bojové umění má velice pozitiv-
ní vliv na duševní i fyzickou kondici a 
hlavně na zdraví. Cvičenci jsou tak více 
odolnější proti různým nemocem, jsou 
silní a pohybliví. 
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Mnoho lidí z nás šlo spát s nevě-
domím,  co nadejde a  jakým způ-
sobem se změní dějiny v příštích 
hodinách. Jinak tomu bylo několik 
tisíc kilometrů dál. Irák. Země plná 
krásných koutů, ale zároveň plná 
zloby a nenávisti. Nerozlučně roz-
dělené místo se tuto noc svíralo v 
křečích. Ocitlo se na rozcestí. Jedni 
lidé plakali a vzývali svého diktá-
tora a jiní tančili a radovali se, že 
svět bude zase o něco hezčí. 

Jediným, který měl v tuto chvíli jas-
no, byl muž – střed veškerého zájmu 
– Saddám Husajn. Člověk, který v nás 
vyvolával mrazení, byl cítěn, jako veřej-
ná hrozba. Médii nám byl takto před-
staven a my se ani nesnažili vidět ho 
jinýma očima. Můžeme se jen dohado-
vat, jak prožíval chvíle před oním osud-
ným okamžikem, který přetnul jeho 
život. Spolehlivé irácké zdroje tvrdí, že 
byl vyrovnaným, smířeným, klidným a 
hlavně, že celá poprava proběhla bez 
jakýchkoli problémů. A to nás musí 
donutit k zamyšlení. Není tomu tak 
dlouho, co se na internetovém serve-
ru LiveLeak, objevilo pirátské video. 
Pravděpodobně pocházející z elektro-
nického přístroje významného člověka. 
Jednoho z těch, kteří byli k popravě 
přizváni. Jednoho z těch, který i na 
příkaz neodložil vše, co mohlo jakkoli 
zaznamenat průběh aktu spravedlnos-
ti. Nic, co na něm shlédneme, ovšem 

nemůžeme 
nazvat stan-
dardním. Pře-
vážně šíitské 
osazenstvo a 
odsouzenec 
na smrt, kte-
rý i v těchto 
chvílích držel 
v rukou Korán s 
ústy plnými vzdoru, byl nemilosrdně 
poslán na onen svět. Ale tím nebyl vše-
mu konec. Přítomní ani na své posta-
vení nedokázali skrýt své potěšení a 
neubránili se radostnému tanci. Nad 
mrtvým tělem se cítili skutečnými pány 
a dávali najevo svou sílu. 

Je smutné, že svět, ve které žijeme, 
se i v 21. století schyluje k činům, k 
nimž nemá ani to nejmenší právo a 
hraje si na boha. Jen obyčejné lidské 
figurky jsou vláčeny sem a tam na 
základě cizího dobrého usmyslení. 
Dávají nám falešný pocit demokracie 
a za působivými a výmluvnými slovíčky 
ukrývají skutečný záměr. Ale i v těch-
to okamžicích se vyskytnou chybičky, 
které nám odhalují aspoň z části ten 
skutečný politický život. U veřejnosti 
tehdy začíná hon na něco, co ani nedo-
kážeme pojmenovat.

Co cítím jako velkou kouli na noze 
pokroku společenského, je akt, kte-
rý rozvířil poklidné světové vody.Bez 
ohledu na morální zásady činíme v 
domnění, že konáme dobro totéž, 

za co odsuzujeme vinné. Stáváme se 
jim podobní – stáváme se jimi. Popra-
va oběšením, elektrickým křeslem a 
dokonce i zastřelením je mi tím nejhor-
ším snem, něčím, co si spojuji snad jen s 
dobou dávno minulou a lidmi, kteří již 
dlouho nespatřili světlo světa. 

Je ovšem až neuvěřitelné, jakým způ-
sobem dokážeme těžit i z těch nej-
horších věcí. Osobu, odsouzenou na 
smrt, použít jako pokusného králíka, 
abychom zjistili, co jí probíhá hlavou, 
jakým způsobem reaguje na skuteč-
nost a co se v ní odehrává právě v době 
popravy. 

Ať se člověk provinil čímkoli, máme 
to být my, lidé, jež jeho provinění vidí, 
kdo mu ukáže, že není správné zabíjet. 
Nepopírám, že jsou i lidé nenapravitel-
ní a zároveň popírám, že znám způsob 
jak udělat svět lepším, ale proč nena-
cházet jiné způsoby odčinění svých 
prohřešků, místo toho, abychom se 
rozplývali nad jedinečností nového 
způsobu zabití. Volit humánnější formy 
a jednou provždy se smířit s tím, že to 
nejsme my, kdo vládne světu.  

Humánně 
nehumánní 
popravy 
aneb 
smutný 
konec 
roku 2006
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Od malička jsou nám vštěpovány 
myšlenky základních rovnic „takzva-
ného“ společenského života – komu 
by se to nestalo, například když jsem 
byl hodně malý, párkrát se mi stalo, 
že se mi třeba něco líbilo, nebo jsem 
chtěl o někom mluvit a ukázal jsem 
osobu prstem se slovy: „Tamten pán 
má zelenou košili.“ Nebo podobné 
věci. A ihned za tím následovaly pří-
kazy jako To se nedělá, ukazovat, či 
třeba takhle se velké děti nechovají 
a podobně. Myslím si, že celý tenhle 
náš „společenský“ život je jen tako-
vou přetvářkou opravdového života, 
opravdových citů. 

Celý život se učíme city maskovat a 
pak se zase pracně učíme je dát najevo. 
Například evropské národy, neskromně 
tak velebně nazývané „západními“, mají 
v tomto již tak nějak jasno, lidé jsou zvyklí 
své city potlačovat a ti, kdo je ukáží, jsou 
(prý) zbabělci. Jsme tady zvyklí žít v míru 
a v této bezcitné utopické chaloupce, kte-
rá nám dává „jakž-takž“ dobrou naději 
na skvělou budoucnost v naší „společnos-
ti“. Některé národy však „od malička“ 
nejsou zvyklé v takovém blahobytu žít. 
Mají svoje zvyklosti, svoje rituály života a 
smrti. A v této naší takzvané „demokra-
cii“ samozřejmě bereme v potaz jen to, 
co je naše. Cizí se musí eliminovat. 

Je jedno, jestli žijete v totalitní společ-
nosti, v demokratické, jestli ve vaší zemi 
vládne anarchie či čisté bezvládí (Česko 
toho bylo třeba nyní asi půl roku dobrým 
příkladem). Všude, i přes honosné hradby 
falešných lichotek, platí, že nejlepší je 
to, co je naše. Když se v západním světě 
ustálí, že se bude chovat demokraticky, 
pak se ostatní, například politické strany, 
potlačí – třeba ono časté, spíše však dříve 
časté, spekulování o zakázání komunis-
tické strany. Nemám ji sice rád, program 
této strany se mi sice v některých bodech 
líbí, ale v ostatních jsou tak závažné pro-
hřešky proti zdravému rozumu... Dnes 
nám nepřijde divné, že chceme zakázat 
KSČM. Ale v dobách nedávně minulých 
jsme dělali totéž, ne? Sice jsem tuto 
dobu nezažil „aktivně“, ale demokratic-
ké smýšlení „nebylo povoleno“, alespoň 
myslím. 

Stejný vzorec můžeme aplikovat na 
rozdíl Evropa vs. Blízký východ. A to celé 

na Evropa vs. Amerika. A všechny kom-
binace. Jsme zvyklí žít v Evropě, proto 
jsme i Evropané a chováme se evropsky. 
Když přijdeme do Ameriky, můžeme si 
tam připadat jako exoti. Ale to samé i 
v Iránu, Iráku či jen v Egyptě. My jsme 
zvyklí na určitý pacifismus, jim nedělá 
problémy vyjít se sapíkem do ulic. My 
jim zase můžeme připadat divní v jiných 
věcech. 

 S tím souvisí i akt popravy Saddáma 
Husaina. Pro jedny to byl tyran, který 
neváhal použít násilí i hromadného, pro 
druhé spasitel, který vyvedl jejich lid z 
bídy a utlačování. Analogie je jasná, při-
padá mi to jako spory o zakázání KSČM. 
Těm, kterým pomohl, se poprava samo-
zřejmě nelíbila a naopak. Touto popra-
vou bylo jen jasně rozděleno, kdo kam 
patří. Kdo má v Iráku nadvládu. 

Jedni vítěží, jiní jsou poraženi. Kdo je 
jednou nahoře, nikdy tam nezůstane, 
nahoru se zase dostane někdo jiný. Je 
to jednoduché, je to koloběh. Pokusy o 
umělé zavedení „nahoře“ -- například  v 
dobách totality, stejně skončily fiaskem. 
Sice za to tento lidský faktor (a v podstatě 
omyl) ani tak nemohl, rozpad SSSR byl 
způsoben jinými faktory, především neu-
držitelností savzu v chodu (je zajímavé, 
že to podobné se děje i v Iráku, akorát 
poněkud brutálnější formou). 

Dobrým příkladem může posloužit 
třeba Amerika. Konkrátně Spojené státy 
americké. Tento historicky poněkud mla-
dý stát (dobrá, federace), nebyl zatížen 
historickými problémy, válkami a podob-
ně. Prostě se objevilo nové území a státy 
si jej rozdělily (všimli jste si někdy těch 
krásně rovných hranic mezi státy v Ame-
rice?). Na počátku 20. století, se tento stát 
velmi rychle rozmáhal, získával prvenství 
jak v obchodním světe, tak i napířklad v 
průmyslu, životním komfortu. Ve dvacá-
tých letech, bylo krátce po válce, se Ame-
rika začala rozpínat (nikoliv geograficky, 
ale „mocensky“), lidé žili prakticky v bla-
hobytu (na tehdejší dobu), v obchodním 
světě nastal cenový boom, akcie firem 
stouply během necelých deseti let třeba 
ze 30 bodů na 200 bodů (takže pokud jste 
v roce 1920 koupili za 1000 dolarů, v roce 
1929 jste mohli prodat třeba i za 80 000). 
Tento krásný stav však byl pouze a jen 
jakýmsi plůtkem pro vnější svět. Uvnitř se 
děly hrozné věci, například známá pro-

hibice (snaha vymýtít prodej alkoholu)  
je taktéž takovým sociálním pokusem o 
nastolení umělé rovnováhy. Samozřej-
mě to vše skončilo fiaskem, napomohlo 
to tak akorát rozvoji „nekalých živlů“, 
jako třeba newyorské mafii. Stejně tak i 
tento brutální ekonomický růst byl pouze 
fasádou, kterou se Státy chlubily nave-
nek. Ale to, že se stát pořád více a více 
zadlužovaly, to, že Amerika poskytovala 
levné úvěry (tj. takové, které mají malou 
přirážku), to se nevědělo. Skončilo to bru-
tálním krachem burzy v r. 1929. 

Stejně, jako bylo jasné, že umělé zhod-
nocování měny těmito úvěry, je kontra-
produktvní v dlouhodobém časovém 
měřítku, bylo i jasné, že umělé řízení stá-
tu, ekonomiky a vůbec všeho je k ničemu 
a nutně vede k sebezničení. 

Například SSSR to zkusila – sociální 
experiment, který trval přibližně 80 let, 
taktéž skončil fiaskem. V Iráku byl takový 
experiment taktéž proveden, avšak byla v 
tom naopak zapojená USA. Na rozdíl od 
SSSR však USA používá takzvaných demo-
kratických metod, takže Evropanům to až 
zase tak nevadí. Bohužel však Iráčanům 
ano. Snaha zavést demokracii (západní 
demokracii, nikoliv čistou demokracii) v 
Iráku se může zdáti být dobrým činem, 
ale to z pohledu nás, co jsme zvyklí na 
svůj stereotyp. Tamější lid je však zvyk-
lý na něco jiného. Není možné jen tak 
někam vpadnou a někomu nutit své (ač 
pro nás přijatelné) myšlenky. Nemůžeme 
proto odsuzovat tyto státy, že jsou jiné, 
než my. A to právě děláme. 

Evropa se zatím drží. Umělé udržování 
„kondice“ se jménem EU je sice mož-
ná slibným začátkem do budoucích let 
pohody, ale zatím, myslím, lidé nejsou 
připraveni na to základní odprostění se 
od svého stereotypu. Taková změna se 
nestane hned, přes noc, může to trva 
třeba i dvě stě let. Třeba i více – nejsem 
prorok a na proroctví nevěřím, takže se o 
to ani pokoušet nebudu, ale mám za to, 
že za svůj život změnu (celkovou) neza-
žijeme. Možná poznáme nějaké špičkové 
výstřelky, ale celkové zlepšení přijde až 
potom. Ale kdo ví, co zase bude, lidé 
si určitě zase něco „chytrého“ vymyslí, 
proč se zabíjet, vždycky si zatím vymysleli, 
takže nač podceňovat další generace.

-rkl-

Jak je to vlastně s 
tou demokracií? 
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Doma jsem si krabičku pozorně pro-
hlédl. A taky si přečetl příbalové infor-
mace. „Může způsobit silnou bolest 
hlavy, zvracení, dusivý kašel, epilep-
tický šok, serotoninový šok, zadýchá-
vání, při přecitlivělosti na účinné látky 
dušnost, plynatost a pálení žáhy.“ No, 
hurá… 

„Případné vedlejší účinky, motání 
hlavy, zvracení, nutkání dávení, kon-
zultujte s ošetřujícím lékařem.“  

Zítra ráno spolknu první tabletku, 
uvidíme, jestli se udávím k smrti a nebo 
mi jebne rovnou. 

…Deprese
                    reportáž mezi nebem a pláčem 

„Zdá se ti, že sedíš na kraji propasti, díváš se dolů a houpáš nohama. Vítr ti 
fouká do tváře a tobě se chce spadnout. Je to docela hezký pocit… Znáš ho?“ 
začíná svoje vyprávění Kristýna. Sotva sedmnáctiletá dívka, seděla naproti 
mně v čekárně u doktorky. Znám moc dobře. 

Dali jsme se do řeči. Byl jsem objednán na půl desátou a ona tam seděla prý 
už od osmi. Asi přijde na řadu po mně. „Čekám tu dlouho. Musela jsem sem 
jít, jinde bych nevydržela.“ „Máš deprese dlouho?“ „Rok a půl.“ 

„Z první konzultace strach mít nemusíš, dají ti jenom nějaké prášky. Pak 
budou zkoušet, jestli ti zabírají nebo ne.“

„To se může?“
„V česku jo. Bavila jsem se s kámoškou z Kanady – tam ti nejdřív vezmou 

moč, krev, od ní si vyžádali i jídelníček. Jo, jednou se tam přestěhuju. Tady mi 
nic nepomáhá. Vem si, že ona má přesně odměřené dávky serotoninu. Já ne, 
zobu prášky, jak mi doktorka předepíše.“

„Jak se jmenuješ?“
„Jo, promiň, nepředstavila jsem se. Jsem Kristýna.“ 

„Můžete jít dál…“ zahlásila znu-
děná sestřička. 

Sundejte si kabát, posaďte se, od 
kdy máte potíže? Jak to, že nevíte? 

To byste ale měl vědět. Studujete? Kde? Baví vás to? Jak to, že ne? Koníčky? 
Píšete? Tak to asi trávíte čas u počítače. Myslíte si, že je to zdravý životní styl? 

…blá, blá, blá…je to vaše vina a vaše problémy…blá…blá…blá. 

 „Tak co ti napsala?“ „Něco na uklidnění.“ Ukázal jsem jí recept. „Jo, 
to sem taky brala.“ A že ti to pomohlo, viď?  „Kdyžtak tady je moje číslo, napiš 
mi, jak si dopad.“ 

 „Berete léky na srdce?“ Zeptal se lékárník, když jsem si byl po škole 
pro prášky. „Jo, Atenolol.“ „Tak bacha na dávkování, jenom jednu tabletku 
denně spolu s Atenololem.“

V čekárně…
Jak se deprese projevuje?

Deprese je charakterizována 
především beznadějí (nemocný má 
pocit, že nic nevychází, že současná 
situace je zoufalá), bezdůvodnými 
obavami a úzkostí, pesimistickými 
výhledy do budoucnosti, pocity 
méněcennosti a domnělého 
provinění. Tyto pocity jsou velmi 
intenzivní a pacienti o nich 
neustále a opakovaně přemýšlejí. 

Dalším častým příznakem je 
neschopnost radovat se ze zážitků 
a věcí, které pacienty dříve 
těšily (zájmy, koníčky), nezájem 
o sebe, svou práci, rodinu a 
přátele. Často se rovněž vyskytuje 
nesoustředěnost, nerozhodnost, 
špatná paměť a zpomalené 
myšlení.

Doma…

Sebevražda:

Velmi časté jsou myšlenky na 
sebevraždu. Tato náchylnost 
k sebevraždám u pacientů 
s depresí vychází z pocitu 
bezvýchodnosti situace a 
z beznadějnosti. Deprese 
patří k nejčastějším příčinám 
sebevražedného jednání, ať už to 
jsou sebevraždy nebo pokusy o 
sebevraždu.
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Ráno…
Klasifikace deprese:

Deprese můžeme rozdělovat podle různých hledisek - jedním 
z nich je tíže onemocnění. Podle tíže onemocnění rozeznáváme 
deprese lehké, středně těžké a těžké. Při lehké depresi je 
patrný pokles nálady, ale nemocný je většinou dosud schopen 
se s určitým přemáháním účastnit běžných denních aktivit. Při 
středně těžké depresi má pacient větší potíže s obvyklou denní 
činností.. Pro těžkou formu deprese je typická beznaděj, hluboce 
pokleslá sebedůvěra a sebevražedné myšlenky. Při nejtěžším 
stupni deprese převládají v myšlení pacienta nevyvratitelná 
přesvědčení o vlastní vině a následném zaslouženém trestu, o 
nutnosti skoncovat s vlastním životem, spolu s odmítáním jídla, 
naprostým nezájmem o okolí a pohybovou strnulostí.

Pilulka šla až podezřele snadno 
zapít. Nejdřív jsem si dal svůj koktejl 
na srdce, aby bylo přesně tak, jak má 
a pak jsem pomohl i duši. 

 První dvě hodiny to bylo jakž 
takž. Potom jsem z ničeho nic začal 
slzet. Nedalo se to nijak zastavit. Půl 
hodiny mi tekly slzy a já nevěděl proč. 
Asi ty léky, nebo co. 

Chemii máme ve středu v labora-
toři a k ní se jde chodbou, kde občas 
zavane kuchyňský zápach. Šel jsem s 
kámoškou ze třídy právě do laborky, 
když jsem ucítil šílený zápach. Okamži-
tě jsem utíkal zvracet na záchod. Utřel 
jsem si pusu a vrátil se o deset minut 
později na hodinu. Měl jsem štěstí, že 
mě kámoška omluvila. 

Doma se mi chtělo strašně spát. Vstal 
jsem a šel zase vracet. Potom jsem si 
připravil tašku na druhý den, zase mě 
přepadla úzkost a já si musel vzít něco 
na spaní. Bylo mi strašně divně. 

Šestý den…
Spíš?

U pacientů se mohou objevit 
poruchy spánku - problémy s 
usínáním, opakované probouzení 
v noci a velmi často se také 
vyskytuje brzké probuzení. 
Spánek je pociťován jako 
nedostatečný a pacientovi 
nepřináší žádné osvěžení.

Napsal jsem Kristýně, jestli se někde 
nechce dneska sejít a pokecat. Druhou 
přestávku mi přišla odpověď. „Rada te 
uvidim, co treba v pul treti v Queenu? 
Hodi se?“  

Dorazil jsem trochu později, ještě 
jsem se hádal s profesorem. Posadil 
jsem se na místo a snad poprvé tenhle 
týden jsem se usmál. 

„Jak je?“ zajímala se.

„Nic moc, je mi špatně…“
„Znám! U mě to trvalo měsíc, než mi 

přešly vedlejší účinky. A pak jsem přešla 
na nový prášky, takže jsem začínala 
od znova.“

„A z čeho to máš?“ 
„Já? To je na dlouhý povídání, neza-

jímalo by tě to.“
„Zajímalo. Chceš kafe? Zvu tě.“ Mrkl 

jsem. 

Pomalu se tedy dala do řeči. 
Vyprávěla mi o tom, jak jako 
malá nechtěla jíst, měla pro-
blémy s otcem, co byl vrchním 
důstojníkem a k dětem se cho-
val jako k vojákům. Jednou, 
když se z hladu zhroutila a 
převezli jí do nemocnice, tak 
před ní se slovy „Žer!“ postavil 
jogurt a dokud ho celý nesněd-
la, tak před ní stál. Denně udě-
lala sto dvě stě sedů lehů, až 
měla krvavá záda. Nějak se z 
toho sama dostala, to jí bylo 
asi čtrnáct. V šestnácti šla v 
noci parkem, který je u nich 
před domem, když jí srazila na 
zem něčí ruka. Chlápek, zná-
má firma u nich ve městě, kde 
bydlí, jí znásilnil. Byla na poli-
cii, ale tam se jí jenom vysmáli. 
Neměla žádná zranění a mod-
řiny na kyčlích má snad každá, 
takhle hubená holka, ne? 

Šel mi z toho mráz po zádech…   

No a pak ji pronásledoval, vyhrožo-
val, dokonce si na ní jeho parta počkala 
u vchodu do paneláku.  O měsíc pozdě-
ji si musela při nakupování odskočit na 
záchod. Myla si ruce a někdo jí narazil 
hlavu, přímo tváří na zeď. Měla z toho 
zlomený nos a těžký otřes mozku. 

Z nemocnice se vrátila po dvou týd-
nech a doma nastoupila zase do otro-
kaření v kuchyni. I přestože měla být 
ještě měsíc v rekonvalescenci. 

Myslel jsem, že je to všechno… ale:

Chtěla si podřezat žíly, ale když to 
udělala, krev tekla jenom pomalu. 
Léky, které brala na uklidnění ji zpo-
malily tep a snížily tlak krve. Takže se 
po půl hodině, co ležela ve vaně plné 
ledové vody, osušila obvázala a zavo-
lala záchranku. 
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Farmakoterapie

Díky objevu antidepresiv, je možné 
deprese velmi úspěšně léčit. Antidepre-
siva zvyšují koncentrace neurotransmi-
terů (zejména serotoninu a noradrena-
linu) mezi neurony a tak normalizují 
patologický stav, který je při depresi 
přítomen. Užívají-li se tak, jak jsou pře-
depsána, k prvnímu zlepšení příznaků 
deprese může dojít už za 2 - 3 týdny 
od začátku podávání (právě tyto první 
2-3 týdny jsou nejkritičtější z hlediska 
spolupráce pacienta, protože v tomto 
období se ještě většinou nedostaví úči-
nek antidepresiv, naopak se ale mohou 
objevit případné nežádoucí účinky 
léků). K úplnému vymizení příznaků 

dojde obvykle za 6 - 12 týdnů od zahá-
jení léčby. K zabránění návratu deprese 
je ale nutné antidepresiva užívat ještě 
po dobu dalších 4 - 9 měsíců, i když se 
pacient již cítí zdráv. U určitých forem 
depresivních onemocnění, především 
u periodicky se opakujících depresí, se 
mohou antidepresiva podávat i delší 
dobu. Antidepresiva mohou předepi-
sovat i praktičtí lékaři a léčba tohoto 
onemocnění už není dávno „výsadou“ 
psychiatrů. Psychiatři jsou pochopitel-
ně zapotřebí tam, kde standardní tera-
pie selže.

Dnes se při léčbě deprese používa-
jí antidepresiva tzv. vyšších generací 
(zejména léčiva označovaná jako SSRI 
- selektivní inhibitory zpětného vychy-

távání serotoninu). Tato léčiva jsou 
bezpečnější než antidepresiva první 
generace, která se užívala zhruba od 
60. let (tzv. tricyklická antidepresiva). 

 
Psychoterapie

Léčbu antidepresivy je účelné dopl-
nit psychoterapií. Dnes se velmi často 
používá tzv. kognitivně- behaviorální 
terapie. Tato terapie kombinuje dva 
postupy - kognitivní (poznávací) tera-
pie se zaměřuje na myšlení pacientů a 
„opravuje“ jejich negativní myšlenky, 
terapie behaviorální se pak zaměřuje 
na depresivní jednání pacienta, které 
se rovněž snaží omezit. 

Vznik deprese: 

Bylo zjištěno, že za vznikem deprese pravděpodobně stojí 
nedostatek některých neurotransmiterů v mozku (chemické 
sloučeniny, pomocí kterých se předává signál z jedné nervové buňky 
na druhou). Mezi neurotransmitery podílející se na vzniku deprese 
patří zejména noradrenalin a serotonin, v menší míře pak i dopamin. 
Léky, které obsah těchto neurotransmiterů v mozku zvyšují, 
symptomy deprese zlepšují. Zatím se neví, co přesně způsobuje 
pokles hladin těchto neurotransmiterů.

Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku deprese patří 
genetická výbava jedince (u osob, jejichž pokrevní příbuzní trpí 
depresemi, je větší riziko onemocnění), dlouhodobý stres (vyšší riziko 
je u osob dlouhodobě stresovaných a především u těch, které nemají 
možnost tento stav ovlivnit), akutní stresující události (např. úmrtí 
blízkého člověka, rozvod, propuštění z práce, odchod do důchodu 
apod.), typ osobnosti (obecně je vyšší riziko onemocnění např. u 
úzkostných lidí). Na vzniku deprese se může podílet i výchova v 
rodině (zejména nepřiměřená náročnost a kritičnost rodičů), týrání 
nebo pohlavní zneužívání v dětství.

Ten večer jsem přemýšlel o Kristý-
ně. Jak přes tohle všechno ještě nějak 
mohla žít? Vždyť mi přišla docela v 
pohodě. Ano, měla deprese, to já taky, 

ale nezahořkla! Se mnou si povídala 
docela normálně, v jejích slovech byl 
cítit odstup, jako by se to stalo někomu 
jinému, cizímu člověku. 

Nechápal jsem, jak může být někdo 
takhle silný. Zázemí v rodině pro ní bylo 
něco neznámého, matka se především 
zajímala o to, co chce její mladší brat-
říček. Naštěstí si poslední půlrok našla 
přítele, takže ten ji trochu podržel… 
Ale já? Já bych se na jejím místě šel 
rovnou rozhoupat na větev. 

Myslel jsem si, jak nejsou moje pro-
blémy složité a neřešitelné. Jak já mám 
těžkou životní situaci! Pche! Proti ní 
byl můj spor s otcem, nesrovnalosti ve 
škole ale i v osobním životě procház-
kou růžovým sadem. 

Vždycky se najde někdo, kdo je na 
tom ještě hůř. A bere to s přehledem, 
jako životní úděl… Takovéhle lidi obdi-
vuji. Jejich vnitřní statečnost a sílu. Na-
psal jsem jí, asi o půlnoci, co si o ní 
myslím, jak ji obdivuji… odpověděla 
obratem – nemůže spát, hlavou se jí 
honí chmurné myšlenky. Zítra se zase 
sejdeme a budeme společně plánovat. 
To se prý má. 

Večer šestý…

Den další…
Schůzku jsem bohužel musel odřek-

nout. Na poslední chvíli, nesluší se to, 
vím, ale bylo mi hrozně špatně. Léky 
ani za mák nepomáhaly, dvakrát jsem 
vyjel na nejlepšího kámoše, kterého 
ve třídě mám a vůbec jsem byl ten den 

nějak apatický. Nebyl bych dobrým 
společníkem…

Doma jsem upadl do další deprese. 
Jak nic nestíhám, nezvládám, na všech-
no kašlu… 

Deprese zůstává bohužel často nedi-
agnostikovaná (lékaři pátrají více po 
tělesných chorobách) a nebo je léče-
ná nesprávně (např. nesprávnými léky, 
nedostatečnými dávkami léků nebo je 

léčba předčasně ukončena). Optimál-
ní léčba deprese se v současné době 
skládá z kombinace farmakoterapie a 
psychoterapie. 

Léčba…
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Deprex:

Deprex je antidepresivum tzv. 3. 
generace. Užívání Deprexu vede 
postupně k nápravě následků nedo-
statku látky (serotoninu), která je 
důležitá pro udržení normální nála-
dy. K této nápravě dochází pomalu, 
v průběhu 5 až 20 dní, a proto ústup 
příznaků deprese nastává zpravidla až 
za 1-3 týdny po začátku užívání léku. 

Hiper:

HIPER účinně pomáhá proti depresi 
a příznakům deprese. Kromě toho 
pomáhá při arytmii, poruchách 
spánku, odstraňuje neklid, pocit 
přetížení, podrážděnost, zlepšuje 
činnost jater.

Citalex10:
Citalec 10 působí na centrální nervo-

vý systém a je určen k léčbě depresivní-
ho onemocnění, panické poruchy nebo 
obsadantně kompulzívní poruchy. Zvy-
šuje v určitých oblastech nervové sou-
stavy hladinu serotoninu. Serotonin je 
látka tělu vlastní, která je důležitá pro 
správnou činnost nervové soustavy. 

Při depresivních poruchách je nedo-
statek serotoninu v mozku. Tím, že 

Citalec 10 působí výhradně na seroto-
nin, se vysvětluje, proč při léčbě tímto 
přípravkem dochází zřídka k obvyk-

lým nežádoucím účinkům. Citalec 10 
též tlumí vnímání bolesti, neovlivňuje 
pohyblivost, nenarušuje intelektové 
funkce a nepůsobí tlumivě.

Antidepresivní účinek se zpravidla 
projevuje během 2-4 týdnů léčby, opti-
málního účinku při léčbě panické poru-
chy se obvykle dosahuje po 3 měsících 
léčby. K nástupu účinku při léčbě obse-
dantně kompulzívní poruchy dochází 
po 2-4 týdnech léčby s dalším zlepše-
ním při pokračování léčby.

Neurol:
Přípravky Neurol 1,0 a Neurol 0,25 

se používají k léčbě úzkostných stavů, 
chorobného strachu, duševního napětí 
včetně doprovodných příznaků jako 
např. bušení srdce, nespavost, nervo-
zita apod.

Používá se rovněž pro léčbu úzkosti 
u různých depresivních onemocnění a 
pro léčbu panických poruch.

Prášky…
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         Jaroslav Dušek je znám z několika filmů, například  z Pelíšků. 
Výborně se uvedl i při moderování Zlatého lva v televizi. Je vyni-
kajícím improvizátorem. Hraje představení, kde na danou otázku 
diváků rozvíjí příběh. Bez přípravy… improvizovaný večer.
        Nedalo mi  a předložili jsme svůj příběh: Pán je na procházce      
a uteče mu milovaný pes… Bez rozmýšlení jsem dostali odpověď.

    KDE UBYTOVAT DELEGACI ESKYMÁKŮ V PRAZE ?

„Musíte si představit, co se asi sta-
ne. Tak třeba  ten pán. Začne lamen-
tovat… Kde jsi můj milovaný Broku           
a kolik roků já teď bez tebe  tu budu. 
Hleď Broku na mne, já bez tebe tu 
trčím sám a ty Broku o pár kroků dál 
ty za rohem již uprchlý, smutný…

Nebo co si myslí asi ten pes… Již 
konečně jsem prchl tomu pitomci, 
který si myslí, že jsem milovaný.  Já 
nenáviděl ho vždy, když cpal mi v ústa 
potravu tu z konzerv pro psy jen urče-
nou . Já miluji ty zdechliny a mršiny  
a odloženou kost. A on vždy v tom 
jen bránil mi. Teď pryč je minulost. 
Já prchám směrem k budoucnosti                
a zapomínám staré ctnosti…

A pak jsou tu lidé z ulice, co se na 
to dívají z okna. Nebo jiný pes, který 
také uvažuje o tom, že uteče…a tak by 
to mohlo jít stále dál a dál...“ A dodá-
vá: „Podobnou improvizaci dělám 
na divadle hodinu či dvě. Postupně 
se skládá a vytváří mozaika příběhu. 
Vše se zauzlovává, nebo se to naopak 

úplně rozpadne. To podstatné je až 
na konci…“

U  každého  improvizovaného 
večera má Jaroslav Dušek spolu-
partnera.

„Nejčastěji to je některý z výbor-
ných hudebníků. Z našich rozhovorů 
a narážek vzniká  improvizovaná hra. 
To je to zajímavé, to mě baví a proto 
to dělám.“

Aby  improvizovaná  hra  měla 
svoji  náplň  a  úroveň,  jde  jistě           
o vystoupení značně náročné.

„Snažím se  sám sebe pochopit, tedy 
to co říkám. Vždy si vzpomenu na Jana 
Wericha a jeho: ucho se diví, co huba 
mluví…Moment improvizace je právě 
v tom, když člověk sám sebe poslou-
chá…a z toho si i něco vyvozuje. Nejde 
jen o to, něco říkat… na to tu máme 
jiné…“

Scéna  namlouvání  Jaroslava 
Duška s Evou Holubovou ve filmu 
Pelíšky je výborná, má své napětí 
a každý by si ji měl pouštět, když 
mu je smutno. 

„Záběry použité nakonec ve  filmu,  
byly vlastně také improvizací. Nikdy 
jsme tu scénu na zkoušce nedohráli, 
pořád jsme se smáli. Já přišel v tre-
nýrkách a tričku a Eva řekla, myslíš, 
že se to hodí…. A já, že hodí…a už 
to bylo. V použité scéně Evě upad-
la při svlékání šatu náušnice, kterou 
jsem měl žužlat. Nevěděla, jestli jsem 
si toho všiml. Byla v určitém napětí, jak 
to dopadne. Všiml jsem si a šel hned 
na druhé ucho…Tahle situace asi při-

nesla do záběru  určité napětí…“ říká 
s úsměvem.

Improvizace a určitá mystifikace 
byla i náplní přímého vysílání roz-
hlasu. Rádia Mama, kde Jaroslav 
Dušek působil jako moderátor.

 „Na začátku devadesátého roku 
bylo takových nových věcí a tak jsme 
například  volali do jednoho podniku, 
že jsme jako nová banka převzali jejich 
konto. Žádali jsme ředitele, aby si na-
psal číslo nového konta. Divil se a po 

našem oznámení,  že tato transakce 
stojí 250 000 korun,  to už neunesl… 
Někdy se lidi dost rozrušili…“ 

Takové  přímé  vysílání  přináší     
i  určitá  rizika.  Zajímalo mě pro-
to,  jestli  se někdy vše nevymklo 
z rukou.
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„To se ví. Při vysílání Mikrofóra… 
Dole na vrátnici byl takový zajíma-
vý pán. A nás napadlo, pozvat ho 
na odpolední přímé vysíláni. Přišel 
a dokonce s celou rodinou. Netušili 
jsme však, že je posedlý myšlenkou, 
že polovina národa jsou bývalí pří-
slušníci STB. Nejdříve všichni zpívali 
náboženské písně a pak začal do rádia 
říkat seznam všech co podle něj byli 
u estébáků. Jména, adresy, hodnosti, 
kde nyní pracují. Nevěděli jsme, jak 
to zastavit…A když začal s tím, že mu 
koministi ukradli dceru a ta zavolala 
do našeho přímého vysílání a on na 
ni volal ať jde okamžitě domů, tak to 
už byl úplný konec…“ směje se.  „Při-
šli jsme tak v novinách o pochvalnou 
kritiku na naše rádio.“

V jednom z vysílání se řešil závaž-
ný problém. Kde v Praze ubytovat 
delegaci  eskymáků.  Za  nejlepší 
odpověď byla snad i odměna.

„Volali jsme do hotelů a chtěli uby-
tování asi pro třicet eskymáků. Pro-
blém byl ale v tom, že měli dlouhé 
harpuny. Většina hotelů odmítka. 
Neměli tak dlouhé pokoje. Provozní 
ředitel jednoho hotelu ale souhlasil. 
Požadovali jsme dále olej do vany a 
teplotu deset stupňů, protože jeden 
z nich má u sebe tulení mládě. To je 
na něm tak závislé, že musí být pořád 
s ním. Ztratilo matku a kde by tedy 
bylo. A on na to řekl: Ale pánové, já se 
s tou klimatizací pod patnáct stupňů 

nedostanu… Když jsme chtěli ubyto-
vat i ryby, tak to už byl proti

A co čeká Jaroslava Duška v příš-
tím roce?

„Měl bych hrát ve filmu s pracovním 
názvem Pupendo. S Bolkem Polívkou, 
Jirkou Pecou a dalšími. Scénář chystají 
Petr Šabach a Petr Jankovský a režisér 
Jan Hřebejk.“

O podrobnosti k „případu esky-
máků“ jsem telefonicky požádali 
i tehdejšího technického ředitele 
hotelu.

„Uvedená verze není správná. Ty 
ryby jsem neodmítl, chtěl jsem je 
upéci…Dotaz přišel v době, kdy hotel 
začínal. Chtěli jsme samozřejmě vyho-
vět. Mělo se jednat o skupinu eskymá-
ků , kteří jedou na mistrovství světa 
v harpunování. Mělo se tehdy konat 
na Malorce. Říkal jsem si, všechno je 
možné… Měl jsem jenom obavy, aby 
harpuny , které si chtěli u nás usklad-
nit, nebyly delší osmi metrů, protože 
to byla délka garáže. Žádost, zda by 
se do lázně mohl přidat olej, tak tu 
jsme také byli schopni splnit. Uvažovali 
jsme, že bychom postele pro  účastní-
ky pokryli igelitovými plenami. Naše 
pokojské by to rozhodně zvládly.  
Jenom nám tehdy nedali žádnou slí-
benou cenu za první místo…“

     Musím proto konstatovat, 
že ubytovat eskymáky v Praze by 
neměl být žádný problém.

(zst)         Foto: Zbyněk Stárek

Hosté přímého vysílání Tobo-
ganu, kterých se zde vystřídalo 
několik stovek.
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THE SIMPSONS

Charakteristika hlavních postav není 
tak jednoznačná, jak se zdá být. Homer 
se na první pohled jeví jako televizní 

povaleč, který myslí jen na pivo a kob-
lihy. Ale kolikrát jsme se přesvědčili, 

jaké má dobré srdce, nespočetněkrát 
již svojí rodinu zachránil před hrozícím 
nebezpečím. Marge 
je Homerův opak, je 
spolehlivá, zodpo-
vědná, to ona drží 
chod rodiny. Ale 
je jasné, že i když 
Homerovi neustále 
nadává, miluje ho 
celým svým srdcem 
a bez něj by byla 
jak tělo bez duše. 
Koneckonců za 
těch deset let měla 
spoustu příležitostí 
ho opustit a neudělala to. A že je to 
ženská jako lusk! Bart je v našich očích 

flákač, který je 
drzý na učitele 
a věčně zůstává 
po škole. Jenže 
oproti Lise, kte-
rou máme zafi-
xovanou jako 
inteligentní, 
pečlivou a odu-
ševnělou školač-
ku, už několikrát 
projevil dostatek 
dávky selského 
rozumu a Lisa 
vyhořela. Maggie 

je ze všech členů rodiny nejjednoznač-
nější, je to introvert, ale jak se říká, 
tichá vody břehy mele. I ona má na 
svědomí několik zázračných zachrá-
nění své milované rodinky. Dokonce 
umí řídit auto.

Mnoho vedlejších postav ze Sprin-
gfieldu je pojmenováno podle ulic v 
Portlandu (Oregon), ve kterém vyrůs-
tal Matt Groening, např. Flanders, 
Quimby nebo Lovejoy. V celém USA 
je 121 Springfieldů. Na internetu lze 
najít podrobnou mapu toho animo-
vaného. Zajímavostí je, že v seriálu se 
nikdy neobjevilo, co je za Simpsono-
vým domem.

  
Pár epizod Simpsonů vzešlo z pera 

Mike Scullyho, první výkonný produ-
cent byl James L. Brooks, který vlastně 

MATT GROENING
THE SIMPSONS & FUTURAMA

První díl Simpsonových jsem zhlédla ještě jako malá holčička. Rodinka 
těchto žlutých obyvatel Springfieldu pro mě byla jen další z řady ani-

movaných seriálů. Jenže čas plynul, já slavila jedny narozeniny za druhými a 
Simpsonovi tu byli pořád. Jejich animátoři dosáhli dokonalosti jejich pohybů, 
časem se změnil dabing, ale Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie a všichni jejich 
nestárnoucí přátelé se i dnes objevují na televizních obrazovkách. Jejich životy 
patří do těch našich, jejich příběhy „napsal sám život :)“. Neříkejte, že vy se 
nedíváte. Vždyť obří  sledovanost zajistila  téhle prapodivné rodince místo 
i v Guinessově knize rekordů. Jsou totiž s námi už deset let a jsou nejdéle 
vysílaným seriálem všech dob!   

Matt Groening se nejprve živil jako 
spisovatel a scénárista.  Simpsonovým před-
cházel komiks Life in Hell (dosud vychází 
v mnoha novinách), který měl nečekaný 
úspěch a díky němu byl Groening najat na 
zpracování námětu pro budoucí animovaný 
seriál. Údajně mu to trvalo jen 15 minut. 
Jména Marge (Margaret) a Homer jsou jmé-
na jeho rodičů (na Homera pokřtil i svého 
prvorozeného syna). Lisa a Maggie jsou 
jmenovkyně jeho sester. Jméno Bart je ze 
slova „brat“ (spratek). Simpsonovi začínali 
jako série krátkých skečů, ale 17.12.1989 
se na obrazovkách objevil první dvacetimi-
nutový díl, který byl součástí pořadu The 
Tracey Ullman 
Show. Vzbu-
dil takovou 
pozornost, 
že mu bylo 
přenecháno 
místo v hlav-

ním vysílacím čase. Matt Groening je kromě 
jiného také členem rock´n´rollové skupiny 
tvořené převážně spisovateli. Matt je levák. 
Stejně tak Bart Simpson, Ned Flanders, pan 
Burns a Vočko.

Matthew	Abraham	Groening
*	15.2.1954	v	Portlandu,	stát	

Oregon	v	USA

-	karikaturista,	tvůrce	

animovaných	seriálů	the	

Simpsons	a	Futurama

-	v	současnosti	je	jejich	

producentem	a	scénáristou

FILM
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Groeninga objevil. Výroba jednoho 
dílu trvá od šesti do osmi měsíců.

Podle hlasování v USA je nejpopulár-
nější postavou seriálu Homer, hned za 
ním Bart. Dále je Lízin spolužák Ralph, 
pak Lisa, za ní pan Burns. Marge je až 
na třicátém místě. Na světě je i replika 
domu Simpsonových. Stojí nedaleko 
Las Vegas a postavila ji firma Pepsi 
jako hlavní cenu jedné soutěže. Šťast-
ná výherkyně dům zpřístupnila i ostat-
ním milovníkům seriálu. Svůj hlas pro 

Simpsonovi propůjčil Michael Jackson, 
Lenny Kravitz, Mick Jagger a spousta 
dalších. The Simpsons mají další primát 
– v jejich seriálu „vystoupilo“ nejvíce 
celebrit.

V USA již běží 17. série Simpsonových 
a chystá se natáčení nových 40 dílů! Je 
se na co těšit. Tím spíš, že v červnu do 
českých kin přijde The Simpsons movie. 
Doporučuji podívat se na trailer, který 
se mě osobně dost líbí.

Už nikdy nebudu do třídy vodit ovce
Spoďáry se mají nosit vespod

Už nikdy nebudu jíst věci pro peníze
Už nikdy nebudu použ. zkr.

Už nikdy nebudu prdět podpáždím
Už nikdy nebudu rozprodávat školní 

majetek
Už nikdy nebudu udávat pro mafii

Už nikdy nebudu zahrabávat 
spolužáka do země

Už nikdy nepodpálím ředitela 
Skinnera

Už nikdy neuteču od neukončené 
prá...

Už nikdy si 
nevezmu 

Viagru
Uprdnutí není 

odpověď
Už nikdy neukradnu slepeckého psa

Požární cvičení nevyžaduje nutně oheň
Nemůžu odpouštět hříchy

Křečci nemohou létat

FUTURAMA 

Je další Groeningův seriál. V Čechách 
se bohužel nevysílá, přesto tu má mno-
ho fanoušků.

Futurama je tak trochu sci-fi. Začíná 
na Silvestra roku 1999, kdy Fry, mladý 
muž, který roznáší pizzu, má jednu 
donést do laboratoře někomu jmé-
nem I.C. Weiner. Bohužel při nehodě 
je Fry zmražen a probouzí se o 1000 
let později. 

Leela je jednooká úřednice pro volbu 
povolání. Chce Fryemu implantovat čip 
předurčujícího ho pro jeho novou kari-
éru – poslíčka. Jelikož on v minulosti 
tuto práci nesnášel a nové možnosti v 
budoucnosti se mu líbí, před Leelou 
uteče, jenže ta ho pronásleduje. Fry 
nemá kam jít, tak najde svého prapra-
pra... synovce, profesora Huberta Fan-
swortha. Také se seznamuje s robotem 
Benderem. Opět potkávají Leelu, která 
se nechá přesvědčit, že ani jí se nelíbí 
takový život a odstraní si vlastní kari-
érový čip... Všichni tři si najdou práci u 
profesora v jeho přepravní službě „Pla-
net express“. Kromě stálých postav se 
tu objevuje nespočet mimozemšťanů, 
umělá inteligence a jiné podivuhodné 
existence. Pokud chcete vědět, jak svět 
vypadá v roce 3000 poanimátorsku, 
bude se vám Futurama líbit. Mimo 
jiné se v seriálu sami nadabovali Clau-
dia Schiffer, Steven Hawking, Pamela 
Anderson a další.
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Nejmladší ze 7 dětí, malý Akira, který 
se narodil do rodiny vojáka pocházejí-
cího z dlouhé linie samurajů, původně 
toužil po zdokonalování v malování. 
Učitelé poznali jeho talent záhy a bylo 
jen otázkou času, kdy bude v oboru 
pokračovat na univerzitě. Také tam 
se připojil ke skupině mladých obdi-
vovatelů ruské literatury 19. století 
a zamiloval si hlavně Dostojevského. 
„Císař“ japonského filmu, jak bývá 
Kurosawa přezdíván, si sice ještě při 
studiu vydělával ilustrováním zamilo-
vaných románů a kuchařek, nicméně 
cítil, že to není ono. 

I díky vzpomínce na obdiv, který jako 
kluk cítil ke staršímu bratru Heigovi, 
(ten miloval film a pracoval jako „ben-
shi“, v podstatě komentátor zahranič-
ních němých filmů. Heigo  však trpěl 
depresemi a spáchal sebevraždu. Toto 
trauma se podstatně podepsalo na Aki-
rově  pozdějším postoji k životu), odpo-
věděl roku 1935 na inzerát studia Photo 
Chemical Laboratory hledající asistenta 
režie a začal pracovat pod taktovkou 
Kajiro Yamamota. Následujících pět let 
psal scénáře a režíroval určité sekvence 
Yamamotových filmů.  

Na Japonce nezvykle vysoký - 1.84m 
- Kurosawa, se cenzorům nezamlouval 
svým proamerickým postojem, takže 
debutovat jako režisér se mu podařilo 
až roku 1943 filmem  Sugata Sanshiro  
(Judo Saga) -  biografie šampióna juda 

z konce 
19. století 
– nejspíše 
i proto, že 
se jedná o 
sport, který 
je národní 
pýchou. 
Byl to 
debut jed-
né kariéry, 
která se 
už neměla 
zastavit. 

Západ-
nímu publiku se představil filmem 
Rashomon (1950), který vyhrál Zlatého 
Lva na festivalu v Benátkách, přestože 

jeho tvůrce vůbec nevěděl, že bude 
prezentován. 

Následovaly: Hakuchi (Idiot, 1951), 
Ikiru (Living, 1952), Shichinin no samu-
rai (Seven Samurai, 1954), Kumonosu 
jo (1957, Throne of Blood, Macbeth, 
Shakespearovská adaptace), 

Kakushi toride no san akunin (1958, 
The Hidden Fortress), Yojimbo (1961) 
a Tsubaki Sanjûrô (1962). 

Rodné Japonsko nedůvěřivě sledova-
lo jeho adaptace Shakespeara, Dosto-
jevského, Gorkého, Evana Huntra … 
a dal., zatímco na západě se dočkal 
uznání a remaků tamními filmaři. Např. 
Sedm samurajů inspirovalo Sedm sta-
tečných a George Lucas se při psaní scé-
náře k Star Wars nechal ovlivnit filmem 
Kakushi toride no san akunin (1958). 
Jen se z generála Makabeho stal Obi-
Wan Kenobi; princezna Yuki dostala 
jméno Leia, a její trik s převlekem za 
vlastní služebnou přejala Amidala v 
novější části ságy. Lucas také použil 
nápad, nechat příběh vyprávět z pohle-
du farmářů Matashichiho  a Taheiho 
– transformoval jej do podoby věčného 
hašteření C-3PO a R2-D2.

Kurosawovým snem bylo „dobýt“ 
Ameriku, ale všechny pokusy selhaly 
díky nedostatku financí. Nějakou dobu 
se dokonce musel živit točením reklam, 
příp. i účinkováním v nich. Frustrace 
z problémů s financováním filmů a 
nucené nečinnosti vyústily roku 1971 
v pokus o sebevraždu. 

Naštěstí neúspěšný. „Císaři“ je poslé-
ze nabídnuta japonsko-ruská kopro-
dukce Dersu Uzala (1975), která mu 
vynese Zlatou medaili na filmovém 
festivalu v Moskvě a Oscara za Nejlep-
ší neanglicky mluvený film. Za pomo-
ci pomoc obdivovatelů F. F. Coppoly 
a George Lucase roku 1980 realizuje 
samurajský snímek Kagemusha (1980), 
který připravil cestu pro Ran (1985), 
druhou Shakespearovskou adaptaci - 
Kurosawa byl nominován na Oscara za 
nejlepší režii. Posléze přišlo velmi osob-
ní Yume (1990), Hachi-gatsu no kyôshi-
kyoku (1991, Rhapsody in August, v 
jedné z rolí Richard Gere) a Madadayo 
(1993, Not Yet). 

Godzillu ho studio Toho Co., Ltd. 

nenechalo natočit – bálo se přílišných 
výdajů.

V roce 1990 byl oceněn Honorary 
Award za „filmové výkony, které inspi-
rovaly, potěšily, obohatily a pobavily 
diváky a ovlivnily filmaře na celém 
světě“, 

Entertainment Weekly do zvolilo 6. 
největším režisérem všech dob – byl 
jediným asiatem figurujícím v sezna-
mu. 

Nezapřel se v něm autorský přístup, 
dohlížel na střih téměř všech svých fil-
mů a napsal (příp. spolupracoval) na 
scénářích k většině z nich. 

Rád spolupracoval se dvěma herci: 
s Takashi Shimurou (19 filmů) a jeho 
slavnějším kolegou, Toshirô Mifunim, 
kterého obsadil do 16 filmů (povětši-
nou šlo o hlavní role). 

Taktéž dával přednost stabilnímu  
složení zbytku „cast and crew“, stej-
ně jako jeho velký vzor, legendární 
John Ford (doposud jediný držitel 
4 Academy Awards za Nejlepší režii 
– 1935 The Informer; 1940 The Grapes 
of Wrath; 1941 How Green Was My 
Walley; 1952 The Quiet Man), který 
ovlivnil také Scorseseho, Spielberga a 
Bergmana).    

Rodina tvrdila, že ho mimo film 
nikdy nic moc nezajímalo, dokonce i 
doma rád míval klid a v hlavě kom-
ponoval jednotlivé scény. Byl otcem 
malého Hisao a Kazuko, kteří doma 
potřebovali tátu více než kultovního 
režiséra. Nicméně Akira filmováním žil 
a bez něj by v životě těžko nacházel 
smysl: 

„Když připravuju nový projekt, mám 
vždycky spoustu nápadů na realizaci. 
Jeden z nich začne klíčit, pučet a stane 
se tím, pro který se rozhodnu. Mé filmy 
vznikají z potřeby říci v určitou dobu 
určitou věc. Na počátku jakéhokoliv 
mého filmu je tato potřeba něco vyjá-
dřit. Napsání scénáře znamená nechat 
to sílit a růst – ale až režírování přinese 
květy a ovoce.“

Akira Kurosawa 
* 23.3. 1910 Omori, Tokio, Japonsko - 6.09. 1998 Setagaya, Tokio, Japonsko

„Postavy v mých filmech se snaží žít čestně a zároveň 
využít co nejvíce ze schopností, které jim byly dány. 
Věřím  tomu,  že  musíte  žít  čestně  a  zdokonalovat 
své schopnosti co nejvíce to jde. Lidé, kteří se o to 
snaží, jsou skutečnými hrdiny.“
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MUŽI vs. ŽENY

Muži a ženy jsou dva různé živočiš-
né druhy. Tak se praví v Samotářích. 
Zdaleka to není jediný film, kde se řeší 
otázka odlišnosti mužů a žen. Neko-
nečné spory o tom, kdo z nás má lepší 
myšlení, kdo je na tom lépe po emotiv-
ní stránce osobnosti apod. nás provází 
životem odnepaměti. Ani na nejak-
tuálnější otázku ženské emancipace 
neexistuje jednoznačná odpověď.

O tom, jestli jsou muži z Marsu a 
ženy z Venuše můžeme jen polemizo-
vat, ale co říkají fakta? (zdroj: www.
zena.cz)

- podle britského výzkumu průměrný 
Brit stráví šest měsíců života koukáním 
po ženských. Denně spočine každý muž 
na osmi různých příslušnicích něžného 
pohlaví a pohledu na každou z nich 
věnuje zhruba dvě minuty. První věc, 
na kterou se podívá jsou ňadra, násle-
duje zadek a poté nohy dotyčné.

- naproti nim ženy se za den zadíva-
jí průměrně jen na dva muže a jejich 
pohled trvá kolem minuty a půl. Nej-
prve se mu zahledí do očí, a pak prý 
rychle mrknou na pozadí.

- každá žena prý stráví průměrně dva 
roky života nanášením a odstraňová-
ním líčidel. Průměrně za ně vynaloží 
v přepočtu 91 500 Kč. Před zrcadlem 
žena stráví průměrně 35,5 minuty den-
ně.

- podle průzkumu v české populaci 
se od sebe diametrálně liší očekává-
ní žen a mužů od vztahu. Pro ženy je 
nejdůležitější emoční podpora a citové 
sdílení, muži kladou velký důraz na 
udržovanou domácnost. Očekávají, 
že žena dokáže vyrobit a udržet pří-

jemnou a útulnou atmosféru domova, 
jako samozřejmost vnímají přípravu 
teplého jídla.

- Ženy potřebují, aby s nimi muži 
rozebírali pocity a řešili problémy, muži 
prahnou po projevech uznání, po obdi-
vu a úctě ze strany partnerky

- Horní příčky vztahového očekávání 
mužů obsadil sex. Očekávají snadné 
uspokojování sexuálních potřeb v oka-
mžiku, kdy si to přejí, odpadá nutnost 
partnerku si shánět i povinnosti získá-
vat její sexuální ochotu pozornostmi

- Vědci z Lovaňské univerzity tvrdí, 
že pokud je muž vystaven sexuálním 
podnětům, zhorší se jeho schopnost 
rozhodování. To je narušeno už při 
pohledu na krásnou ženu nebo ženské 
spodní prádlo

Hana	Kubovcová 
Co se týče rozdílnosti pohlaví, nemám 

s tím žádný problém. Nepatřím k těm, 
co nad kafem hořekují nad tím, jak jsou 
muži neschopní, proradní a nevěrní. 
Ani nejsem bojovnice za práva žen. 
Jsem pro emancipaci, nemyslím si, že 
místo ženy je za plotnou, ale na dru-
hou stranu se nechci vzdát té výsady 
vychovat si své dítě sama a po svém. 
Kvůli tomu bych asi obětovala i kariéru. 
Naštěstí žijeme v době, kdy máme mož-
nost výběru, takže je to skutečně na 
každé ženě, jestli dá přednost dětem 
nebo bude dobývat vedoucí postavení. 
Stejně tak mají muži na výběr, zda chtě-
jí být burany, co chodí doma v trenclích 
a nátělníku, dvacet čtyři hodin denně 
drží televizní ovladač a svojí milovanou 
bombardují požadavky na dobrý žva-
nec. Říká se, jaký si to uděláš, takový 
to máš. Takže nezbývá nic jiného než 
si vybrat tu volbu, která nám je milejší 
a podle ní se zařídit. A podle těchto 
parametrů hledat vhodný protějšek.

Co se týče charakteru, myslím, že je 
to spíš otázka individuální osobnosti 
než pohlaví. Dříve jsem chovala vět-
ší sympatie k tomu mužskému, zdálo 
se mi, že tolik věci neřeší, nehádají se 
tolik, mají věcný názor. Ale asi jsem 
byla trochu naivní, protože dokáží 
drbat stejně tak jako ženský, jsou stej-
ně tak urážliví a navíc ješitní.

Ale nestěžuji si. Ba naopak. Je to 
dobře zařízené; nadáváme na sebe, 
předháníme se, kdo je v čem lepší, ale 
nakonec stejně zafunguje zrádná che-
mie, která nám poplete hlavu a nechce-
me bez sebe žít.

 
Jana	Roubová

Muži a ženy. Odedávna tolik roz-
dílné bytosti, a přece si našli cestu, 
jak spolu žít v symbióze. Je zajímavé 
sledovat oba tábory. Jak jeden, tak 
druhý mají de facto opačné myšlení; 
to, co jeden považuje za logické, při-
padá druhému naprosto nelogické. Co 
přijde jedné straně nadmíru praktické, 
je pro druhou vrcholem nepraktičnos-
ti. Jedni jsou schopni dělat s přehle-
dem několik věcí najednou, druzí se 
dokáží soustředit pořádně jen na jednu 
jedinnou věc. Zatímco si jedni poho-
dlně hoví v chaosu, druzí musí mít ve 
věci pořádek, do puntíku vypracovaný 
plán, do detailu vše rozvrženo. Selže-li 
nedejbože takovýto dobře promyšlený 
plán, někteří celkem přirozeně sáhnou 
po improvizaci, zatímco jiní propadnou 
panice a zoufalství. Pokazí-li se něco, 
přestane-li něco fungovat, rozdělí se 
na dvě skupiny; jedna se snaží přijít na 
příčinu závady a následně je odstranit, 
druhá suše konstatuje, že věc se nedá 
spravit, je rozbitá. Nastane-li situace, 
že se někteří ztratí v terénu, jedni si 
přiznají, že jsou ztraceni, kdežto dru-
zí ne. Zkrátka, ať jste na které straně 
jste, vždycky vám připadá, že ta druhá 
strana, tak jako tak, jedná v rozporu s 
vaším myšlením. Ostatně, proč ne?

redaktorka Hanka Kubovcová

rubrika

"Nesouhlasím s tím, co říkáte, 
ale až do smrti budu bránit vaše právo říkat to."

Voltaire

Názorový labyrint
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DANIEL LANDA 

Daniel Landa je jednou z nejzajíma-
vějších osobností u nás, ať už se o to 
zasloužil díky své muzikálové tvorbě, 
řádu Ordo Lumen Templi nebo éře, v 
které si popěvoval cosi o bílém jezdci 
a bílé síle. Jeho tvář nezdobí strany 
časopisů, jeho soukromí nepatří mezi 
ty propírané, přesto ho všichni dobře 
známe. Někteří ho odsoudili za to, že 
si dovolil přezpívat píseň Karla Kryla 
Morituri de salutant (v překladu Jdoucí 
na smrt tě zdraví), jiní ho za to oslavují. 
Názory na Dana se liší, ale jemu, jak se 
zdá, je to úplně ukradené.

Dan se narodil 4.11.1968 v Praze, 
roku 1990 se oženil s Mirjam Müller, 
která pochází z Německa. Mají spolu tři 
dcerky. Landa je absolventem pražské 
konzervatoře, oboru hudebně-drama-
tického, ale herectví nepatří mezi jeho 
prvořadé cíle. Všichni si ho ale dobře 
pamatujeme z filmu Černí baroni. 

Dan především skládá hudbu, lib-
reta, píše texty 
a samozřejmě 
patří mezi nej-
populárnější 
zpěváky u nás.

V roce 1987 
založil kapelu 
Orlík. Ta bojo-
vala s komunis-
tickou cenzu-
rou i s kritikou 
novinářů. Po 
pár letech se 
rozpadla. Dan 
začal se svou 
sólovou karié-
rou, jeho dis-
kografie sčítá 
kolem desítky 
CD, např. Val-
čík, Smrtihlav, 
Pozdrav z fron-
ty, 9mm argu-
mentů.

V roce 1996 
napsal společně 
s Mirjam scénář 
a hudbu k muzi-
kálu Krysař, kte-

rý si získal velkou přízeň u nás i u našich 
zahraničních sousedů. Mezi jeho další 
muzikály patří Tajemství.

Dan také úspěšně jezdí autokros, a 
to na profesionální úrovni.

 
Rudolf	Klusal

Daniel Landa patří bezesporu mezi 
nejúspěšnější české hudebníky posled-
ních deseti let. Jedni ho zatracují, druzí 
k němu vzhlížejí jako ke vzoru. Kdo to 
tedy vlastně je?

Daniel vystudoval konzervatoř v 
oboru hudebně-dramatickém v roce 
1988. Do povědomí Čechů se dostal 
především svým působením v „kon-
troverzní“ kapele Orlík, kterou ještě 
před revolucí s několika známými 
založil. Kontroverzní hlavně kvůli 
svým textům, nezřídka používajících 
lehkých rasistických narážek. Nicméně 
pomineme-li tento fatální nedostatek, 
texty této kapelky byly velmi zdařilé 

– bohužel většina lidí po revoluci nej-
spíše nebyla na přísun „pravdy“ v ale-
gorickém kabátku připravena, takže 
skupina vydáním alba Demise nadobro 
končí a rozpadá se.

Nicméně Landa se nevzdává, rozjíždí 
sólové projekty a v r. 1993 vydává čistě 
sólové album „Valčík“. Poučen nezdary 
minulosti dává velký pozor na texty, 
které jsou nyní snad ještě vydařeněj-
ší, trefují „přímo do černého“ --  do 
problémů naší společnosti, ale přitom 
nesklouzávají do nechtěných forem. 
Bohužel pro Daniela, společnost se 
chová skoro vždy konzervativně, takže 
onen obrázek si s sebou nese dodnes. 

Jaký je tedy můj názor?

Jak jsem již napsal, zajisté patří do 
skupiny nejúspěšnějších českých hudeb-
níků. Hudbu má totiž pouze jen jako 
koníček, nejvíce se věnuje ostatním 
aktivitám (viz. www.daniellanda.cz). 

R
U

B
R

IK
A

mezi� námi22

N
Á

Z
O

R
O

V
Ý

 LA
B

Y
R

IN
T



Je to znát především v tvorbě, která, 
zdá se mi, je uvolněná a tak trochu iro-
nicky, s nadsázkou, popisuje současnou 
společnost. Každé album je originální, 
naštěstí Landa nepatří mezi „šabloná-
ře“, čili jedno album jako druhé. Vždy 
přesně a trefně reflektuje současné 
dění a na rozdíl od jiných skupin si „na 
nic nehraje“. V porovnání s komerční-
mi bombami typu Chinaski a podobně, 
se vždy můžeme těšit na něco nového, 
protože nikdy nevíme, jaké bude další 
album, jaká bude jeho hudba za rok. 
Tím nechci hanit Chinaski, ale odříkat 
text do hudební šablony umím taky 
(bohužel jsem to nikdy nezkusil veřej-
ně, takže nemám na drahá auta …). 
Hudba Chinaski se mi prostě nelíbí 
– a to nemyslím kvůli šablonovitosti, 
ale kvůli celkovému stylu tzv. 
„czecch-rocku“, který, si myslím, 
je rozeznatelný již zdáli. Daniel 
sem naštěstí nepatří. Může se 
tak zařadit v žebříčků úspěšnosti 
vedle takových hvězd, jako třeba 
Kamil Střihavka či Dan Bárta. 

Daniel rozhodně patří mezi 
skupinu tzv. „renesančních 
idolů“, kteří se tak nějak „hra-
bou“ do všeho a zároveň jim to 
všechno vychází. Ať již v rovině 
hudební, tak sportovní kariéře, 
kde vystřídal několik typů sou-
těží a ve všech se umisťoval na 
předních příčkách. 

Jestli je Daniel jen skinhead, 
který se jen přetvařuje, či je to 
inteligentní bytost, jejíž působe-
ní má budoucnost a jejíž kariéra 
může dál strmě stoupat – to si 
každý rozhodněte sami. Nemohu 
vám nutit můj názor. Mohu vám 
ho však sdělit: Občas člověk udělá 
chybu a uvědomí si to až pozdě. 
Má však smysl takového člověka 
za tuto chybu kárat i po sedm-
nácti letech? Myslím, že ne.

Hanka		
Kubovcová

Není to tak dáv-
no, co jsem alba 
Valčík a Chcíplý 
dobrý víly znala 
nazpaměť. Mým 
snem bylo jít na 
Danův koncert. 
Nebyl to pro mě 
idol ani vzor, moje 
zdi nebyly oblepe-
né jeho plakáty, 
o historii Orlíku 
jsem se nestarala a 
nic víc než písničky 
samotné mě neza-

jímalo. Jeho muzika mi přišla doko-
nalá, emotivní, procítěná... Přesto, že 
nemá dokonalý hlas 
a možná ani techniku 
(neumím posoudit), nic 
to neubírá na kvalitě. 
„A tak jde Krysař, svou 
cestou dál...“ I dnes si 
na tu melodii v hlavě 
vzpomenu a i dnes se 
mi líbí a vyvolává ve 
mě emoce. 

Ale názor na Da-
na samotného jsem 
trochu změnila. Jeho 
hudbu jsem přestala 
poslouchat s přícho-
dem cd 9mm argu-
mentů, novější alba 

vlastně ani neznám. Nelíbila se mi. 
Nejvíc mě zarazilo založení nového 
„rytířského“ řádu, o kterém opravdu 
nevím, co si myslet. Zdá se mi, že si 
Dan Landa doopravdy hraje na rytíře, 
který spasí národ. Neříkám, že to je 
póza, ale nějak mi přijde, že se Dan 
pořád hledá. Nebo zkouší, v čem se na-
jde. Nevím. Pokládám ho za nesmírně 
nadaného člověka a myslím, že by se 
měl spíš držet hudební tvorby. Když 
nazpíval píseň Karla Kryla, říkala jsem 
si, kde sakra bere tu odvahu? Kryl je 
pro mě legenda. Nedosažitelná. Patřící 
k historii. I když se mi Danova verze 
moc nelíbí, dnes už chápu, že tím chtěl 
vzdát hold, vyjádřit svou úctu. A obdi-
vuji, jak se s tím popral... Uvidíme, s 
čím nás překvapí příště a jaké rytířské 
činy má v zásobě.
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ŠILHAVÝ WANG
A  ČERVENÝ PTÁČEK 

Vycházející luna nad velkou zemí - část VI.

…V městě Kuaj-jang žil kdysi se 
svým otcem mladý muž Chun-šan. 
Byli velice chudí a museli proto 
těžce pracovat u bohatého Wan-
ga, kterému se říkalo „Šilhavý“. 
Vstávali už za svítání a vraceli se 
v noci. V létě vzdorovali slunci                        
a  v zimě větru a sněhu.

     Jednou po žních sváželi zrní do 
sýpky. Šilhavý Wang se však špatně 
vyspal a potřeboval si na někom zchla-
dit zlost. Obvinil Chun-šonova otce, 
že ho okradl. Jak se nešťastník mohl 
bránit?

    Wang nechal starce odvést                   
a vsadit do vězení, kde ubožák zakrát-
ko zemřel. Nemohl překonat lítost               
a bolest z nespravedlivého obvinění.

     Zoufalý a ponížený Chun-šan 
zapálil dům a utekl vysoko do hor. Tam 
si postavil malý kamenný domek a žil 
z toho, co příroda poskytla. Jednoho 
dne však nemohl najít ani jediný divo-
ký plod, kterým by nasytil svůj hladový 
žaludek.

     

     Náhle spatřil červánky, spouště-
jící se z nebe. Slyšel kdysi vyprávět, 
že tam, kde se mraky dotknou země, 
leží poklad. Vyběhl tedy vzhůru, až 
na samý vrchol hory. Oslněn paprsky 
se rozhlížel kolem sebe a našel malé-
ho ptáčka s červeným peřím, který se 
choulil a třásl chladem.

     Vzal ho do dlaně, osušil sněhové 
vločky a pak jej schoval pod košili, aby 
se ptáček ohřál jeho vlastním tělem.

     Když se vrátil domů, spěchal, aby 
malému ptáčkovi udělal trochu teplé-

ho vývaru ze staré hrušky, kterou našel 
v koutě na zemi. Uvařil jej  v kotlíku 
nad ohněm a po kapkách dával do 
zobáčku.

     Ptáček otevřel oči a sklonil něko-
likrát hlavu jako lidská bytost.

     Díky červenému ptáčkovi našel 
Chun-šan zase chuť do života a zapo-
mněl na hlad a zimu. Následující den 
měl štěstí. Objevil ve sklaní rozsedlině 
kořen ženšenu. Běžel s tím zázračným 
lékem domů.

     Ale když se blížil k domku, zdálo 
se mu, že vidí nad střechou stoupající 
dým z ohniště. Vyděsilo ho to. Ale dve-
ře byly zavřené, jak je ráno za sebou 
zajistil závorou.

    Uvnitř našel na posteli jen odpo-
čívajícího ptáčka se zavřenýma očima. 
Z kotlíku však voněla polévka.

     A od toho dne, pokaždé když 
se Chun-šan vracel z hory, čekalo ho 
teplé jídlo! Koláče, placky, hrášek                         
i kukuřice vařená v páře. A co víc, 
Chun-šan denně nacházel více a více 
bylinek a horských léčivých plodů.

     Tak ubíhal čas a přiblížila se zima. 
Chun-šan sešel do údolí prodávat léči-
vé byliny. Na trhu tam zahlédl Šilhavé-
ho Wanga. Raději se obrátil  a utíkal 
zpátky domů. Nechtěl se s ním setkat! 
Střechou viděl jako obvykle odcházet 
kouř.

     Potichu se přikradl až k oknu         
a nahlédl dovnitř. Spatřil tam krásnou 
mladou dívku, která připravovala plně-
né taštičky. Byla oslnivě krásná!

     Odkud mohla přijít? Jak se tu 
objevila?

     Chun-šan opatrně vstoupil dov-
nitř.

     „Kdo jsi?“ zeptal se.
     „Já jsem přece to ptáče, které jsi 

zachránil…“
     Skutečně, po ptáčeti nebylo nikde 

ani stopy, jen několik červených peří-
ček na posteli. Byla to víla, proměněná 
v ptáče. A protože ji Chun-šan zachrá-
nil život, pomáhala mu.

     Vzali se a žili spolu spokojeně.
     Jenže Šilhavý Wang si Chun-šana 

na trhu také všiml. Vrtalo mu hlavou, 
kde se tam vzal. Kde vůbec žije a co 
dělá. Proto poslal pro sluhu, aby mu to 

zjistil. Když se dozvěděl o kráse Chun-
šanovy ženy, rozhodl se, že ji unese.

     

       Chun-šan sbíral vysoko na hřebe-
nech byliny, když tu náhle pocítil, jak 
se červené ptačí peříčko, které stále 
nosil při sobě, rozkmitalo, roztřáslo. 
Okamžitě pochopil, že se něco stalo, 
a co nejrychleji spěchal domů.

     Našel jen prázdný dům a v něm 
vyražené dveře. Za nimi rozbitý kotlík 
– ale jeho žena nikde.

     Běžel a volal ji. Jen ozvěna mu 
odpovídala, nikdo se neozýval. Chun-
šanovu spoutanou ženu odnášeli Wan-
govi sloužící.

     Mladík běžel po stopách, které 
zanechali. Běžel co nejrychleji a strach 
o krásnou ženu mu dodával křídla. 
Konečně zahlédl únosce.

     I Šilhavý Wang zjistil, že mu je 
Chun-šan v patách a že je co nevidět 
dostihne.

     „Zastavte a zabte ho!“ nařídil.
    Sloužící se s holemi vrhli na Chun-

šena… Vtom se ozval výkřik.
     „Stůjte!“
     Všichni strnuli.
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     Chun-šan a jeho krásná žena 
se před jejich očima proměnili ve dvě 
kamenné sochy, které se vznesly až na 
vrchol hory Čchien-ling Šan.

     Ale i Šilhavý Wang zkameněl. 
Proměnil se v kámen, vyčnívající                     
z bystřiny.

     Každý, kdo prochází do hor,             
k chrámu Chung-fu, na něj musí šláp-
nout…

     Hlavní město provincie Knej-
čou, Kuej-jang je veskrze moderní 
město. Všechny výškové budovy mají 
svůj životní prostor a člověk mezi nimi 
netrpí stísněným pocitem. 

     Je to všude znát obrovský tlak 
a finanční síla zahraničního kapitálu. 
Dokumentují to výstavní budovy růz-
ných zahraničních bank.

Čínský znak deště

        Lanovkou se dá vyjet až na horu 
Čchien Šan, odkud je krásný výhled 
na celé rostoucí město. V parku pod 
vyhlídkou je v zeleni skryt chrám 
Chung-fu. V době panování dynastie 
Ming sem přišel ze S‘-čchuanu bud-
dhistický mnich a tento krásný chrám 
vybudoval na místě, kde se prý krásná 
Ptačí dívka a mladý muž Chun-šen pro-
měnili v kámen.

     Za návštěvu stojí i okolní vrcholy 
kopců. Lanovka tam sice nejede, ale 
je to pěkný turistický výlet. Zejména 
starší Číňané v poslední době holdují

hodně turistice. Při pečlivějším zkou-
mání je i na dálku vidět, že jsou zde 
udržované cestičky a kde je potřeba, 
jsou i dřevěné schody.

     Když se vyjede z města na jiho-
západ, směřuje cesta přímo k vodo-
pádům Chuang-kuo-šu. Je to asi sto 
šedesát kilometrů. Silnice vede kolem 
homolí čnících jako umělé útvary k 
nebi a kolem nich proudí klidná řeka. 
Zvrásněná krajina nabízí uchvacující 
pohled na terasovitá barevná políčka 
rýže.

     Zvláštností v Číně je pohřbívání 
mrtvých. Nejsou tu hřbitovy, jak je zná-
me v Evropě. Čínský rolník pochovává 
své mrtvé na poli, na stráni, na úbočí 
homolovitého kopce. Ze silnice jsou 
vidět uprostřed pole mohyly z navrše-
ných balvanů s kamennou tabulkou. 
Movitější mrtví mají kolem  mohyly 
půlkruhovou kamennou zídku, která 
vypadá jako roubení studně. Většinou 
se však hodně používá zpopelnění         
a jsou i vesnice, kde vznikají první 
ohrazené hřbitovy. Pro Číňana, díky 
jeho filozofii a životnímu nadhledu, 
je přirozené, že se má člověk po smrti 
navrátit do přírody.

 Čínský znak slunce    

    Cestou je vidět řadu obydlí na 
nepřístupných místech, kam se zásoby 
vytahují pomocí zavěšeného koše na 
laně. Nedaleko největšího asijského 
vodopádu je skalní město s vápenco-

vými jeskyněmi, jezerními zátočinami 
s lotosem, vodopády a gejzíry v Čchi-
ao-jangu. Na skalách rostou mohutné 
kaktusy, připomínající oblasti americ-
kých Indiánů. Ze skalního městečka je 
to k vodopádu sedm kilometrů.

     Velkolepá, mohutná důstojnost 
vody padající z výšky 74 metrů a táh-
noucí se v šířce celých 81 metrů… 
Opravdu obrovský zážitek. Každou 
vteřinu padá na dno vyhloubené tůně 
tisíc krychlových metrů vody. Po dře-
věné, zavěšené,lávce se dá přejít na 
druhou stranu vodopádu a posléze do 
sta metrů dlouhé jeskyně, která vede 
za vodopádem. Jeskyně se jmenuje 
„Dutina se záclonou z perlové vody.“ 
V jedné části se dostanete za vodo-
pád a oknem v průrvě vidíte vodopád 
zezadu.

    Jeskyni prý objevil mladý Li-tchien. 
Když mu umřel otec, rozhodl se, že 
mu vyhledá místo posledního odpo-
činku , kde by měl klid a mír v duši 
a jeho vnitřní zrak mohl dál pohlížet 
na krásy přírody. Dlouho nemohl nic 
najít, až se dostal do míst, kde řeka 
padala do bezedných hlubin. Byla to 
Ďáblova propast. Rozhodl se, že zde 
otce pochová. Zastavil se na malém 
plácku, aby si odpočinul a tu se proti 
němu vyřítil obrovský medvěd. Neby-
lo kam uniknout. Pod ním byla jen 
hlubina Ďáblovy propasti. A medvěd 
se blížil.
     Chlapec v duchu prosil otce, aby 
mu pomohl. V tom se pod ním uvolnil 
kámen a on začal padat do propasti. 
V poslední chvíli se zachytil kmínku          
a všiml si, že asi metr od něho je černá 
díra. Vydal poslední síly a vlezl dovnitř. 
Chodba byla dost vysoká a tak se po 
ní vydal. 

(zst)
spolupráce MUDr. J.Cimický CSc

Jak všechno dopadne, kde leří Jezero 
červeného javoru, která národnost 
žije na jeho březích? Víte, kde je park 
Chua-si a že tu v jednom domě bydlel 
Čankajšek? To a ještě více v příštím 

čísle.
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Do naší poradny napsala  již 
pěkně velká  skupinka  lidí, 
dovolil  jsem  si  tedy  malé 

shrnutí našich případů a vlastně 
takové  shrnutí  všech problémů, 
co se v poradně vyskytují.

Nejvíce otázek se objevuje v sekci 
láska. Problémy s láskou známe skoro 
všichni – jednou jsme holt dole, jednou 
nahoře a lásky byly, jsou a budou, to 
se nezmění! Takže nezahazujte flintu 
do žita, když to nevyšlo teď, vyjde to 
příště!

To je asi obecná rada pro všechny, 
kteří mají problémy s přáteli a přítel-
kyněmi. Je pochopitelné, že je těžké 
opustit (nebo být opuštěn) někoho, 
kdo je vám blízký. Ale bolest přebolí, 
stejně jako zamilování. 

Největším problémem, se kterým se 
v poradně setkávám, je ale problém 
vyjádření se. Ať v lehčích případech, 
kdy se jedná o maličkosti, se kterými 
si lidé neví rady, ale i v těch složitěj-
ších, se lidé vyjadřují víceméně hroz-
ně. Je jasné, že většina národa nemá 
nějaké slohové nadání, není to také 
potřeba, ale v některých dotazech 
mi chybí například i dost podstatné 
informace.

Například mladý muž, který neví, 
na kterou školu se má hlásit, napíše 
(smyšlený případ):

„Dobrý den, mám teď z několi-
ka předmětů trojky na vysvědčení, 
předtím jsem měl skoro samé jednič-
ky. Nevím, na kterou školu se hlásit. 
Nemluvil jsem o tom s rodiči, ale až 
se k tomu dostanem, chtěl bych mít 
v hlavě trochu jasno. Děkuji.“

Já chápu, že člověk může být před 
přijímacími zkouškami trochu ner-
vózní, ale tazatel nezmínil, jestli je na 
základní škole či na střední, z jakých 
předmětů měl trojky. Taktéž nezmí-
nil, jaký má vztah s rodiči, mohli by-
chom mu pomoci i s tím „vyzrazením“ 
rodičům, nicméně nevíme nic. Neví-
me o našich tazetelích totiž vůbec nic 
a zdá se, že někteří s tím mají trochu 
problém. Nemyslím to jako „kárání“, 
nikoliv. Jde mi jen o to, že lidé v ČR se 
neumí vyjádřit.

A možná to není jen problémem 
ČR. Sice ve škole učíme v předmětu 
s pěkným názvem český jazyk a litera-
tura zajímavé věci, jako v kolika letech 
zemřel Jiří Wolker, na jakou nemoc 
zemřel a podobně, učíme se nazpa-
měť díla těchto autorů, aniž bychom 
věděli, co spisovatele vedlo k tomu je 
vytvořit, dokonce se i v těch „demover-
zích“ gramatiky a slohu učíme, že při 
popisu postavy se nemá často používa 
slovíčka „má“, ale ještě jsem za celou 
dobu nezažil, abychom jednou napsali 
dopis, abychom jednou napsali žádost 

na úřad, abychom jedno napsali – já 
nevím, třeba právě dotaz do porad-
ny. 

Jednou jsem četl zajímavý názor na 
www.blisty.cz, kde se jakýsi student 
gymnázia hájil tím, že věci, které se 
učí, stejně potřebovat nebude. Věřím, 
že každý den při nákupu znalostí, jako 
kolik řek teče do Labe, nevyužije, ale 
šel na gymnázium, tak nevím, na co 
si stěžoval – mohl to čekat. Ale co 
mi vadí je, že se již od mala vštěpují 
mladým žáčkům věci, které pro svůj 
dosavadní život nepotřebovali a tím 
pádem se nemůžeme divit, že se jim ve 
škole nelíbí a chodí „za školu“. Proč? 
Je prokázané, že člověk si z přednášky 
či z hodiny odnese asi tak 10 % infor-
mací. Ale stejně, člověk si sice odnese 
těch 10 %, ale kdo ví, jestli je to těch 
potřebných 10 %? Sice to máme urči-
tou část, ale je ta část ta správná? 

To už posoudit nedokážeme. Každý 
si z hodiny odnese něco jiného. Ale jak 
se říká, opakování je matkou moudros-
ti. Místo vnucování myšlenek mladému 
člověku při hodinách literatury, bych 
spíše uvítal, aby žák deváté třídy uměl 
napsat dopis či dotaz do poradny bez 
chyb. 
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Jmenuji se Petra Slavíková a je mi 
24 let. Na pohled jsem úspěšná, 
atraktivní a uvědomělá zrzka, 

manažerka jedné velké nejmenované 
firmy, můj plat je nadprůměrný, přá-
tele mám po celém světě. Jenže tím 
to končí. Jakmile za sebou zabouchnu 
dveře svého podkrovního bytu, moje 
sebevědomí klesá do výšky lučního kví-
tí, cítím se strašně sama. 

Hrdě jsem se stěhovala od svých 
rodičů. Umím se o sebe postarat sama, 
říkala jsem starostlivé matce, která se 
bála, že mě hned první noc v novém 
bytě znásilní a zamorduje nějaký psy-
chopat. To se sice nestalo, ale že by 
to bylo o moc lepší, se říct nedá. Kaž-
dý večer si otevřu luxusní láhev vína, 
která zaručuje, že hlavobol druhého 
rána bude minimální, načnu krabičku 
cigaret Lucky Strike a rýpu se ve svých 
problémech. Sama, bez pomoci. Pří-
tele jsem odmítla kvůli rostoucí kari-
éře, většina přátel má svých starostí 
dost, jelikož už mají děti nebo je mi 
hloupé narušovat jejich romantické 
partnerství.

Tak se tak sama opíjím, den za 
dnem. Ráno se probudím s rozmaza-
ným make-upem, štítím se sama sebe. 
Lidé, chválící mi mou postavu, netuší, 
že za to nemohou hodiny protrpěné v 
posilovně, ale že alkohol, stres a ciga-

rety mi berou všechnu chuť k jídlu a 
přesto, že má moje kůže barvu šedi, 
tělo vypadá zdánlivě vysportovaně. 

Kolegové z práce netuší,  jak proží-
vám chvíle poté, co odejdu z práce. Jen 
jednou se  mě zeptala kolegyně z mého 
pracoviště, jestli se mi něco nestalo, že 
její matka (která je mou sousedkou) 
slyšela z mého bytu nějakou ránu. Ani 
nevím, co jsem zalhala, ale ten večer 
si přesně pamatuji. Vlastně přesně ne, 
ale bylo to asi tak:

Opět jsem vypila celou láhev a chtěla 
jsem ji odnést do kuchyně. Asi jsem 
uklouzla na dlaždicích... Ráno  jsem 
se probudila prokřehlá na zemi. Na 
hlavě otřesnou bouli, v hlavě mi pís-
kalo tisíce píšťalek... Kocovina si vybírá 
svou daň.

Přemýšlím, jestli můj život má vůbec 
ještě smysl. Kdyby rodiče, kteří o mě 
vypráví všem svým známým, jak jsem 
úspěšná a samostatná, věděli, co 
se vlastně děje, puklo by jim srdce. 
Nemůžu se nikomu svěřit, nemám na 
to odvahu ...

Probouzím se. Zprvu nevím, kde 
to jsem a co se vlastně děje. Matně 
si vzpomínám na noční nečekanou 
návštěvu matky, která mě našla zpi-
tou, ležící na stole vedle vysypaného 
popelníku.

Je to asi týden, co je mým přechod-
ným domovem Psychiatrická léčebna 
v Bohnicích, oddělení závislostí. Je nás 
tu asi 20, vesměs ženy v mém věku, 
některé se „dobíjely“ drogami, jiné 
alkoholem. Panuje tu úzkost a bezmoc, 
přesto jsme tu tak nějak spokojenější, 
než když jsme byli sami ve svém světě. 
Někdo se nám tu snaží pomoc.

Za chvíli mě čeká další sezení v rámci 
terapie, kde musím říct, kdy a proč 
jsem začala pít. Za chvíli na mě přijde 
řada. Nadechnu se a spustím:

„Jmenuji se Petra Slavíková a je mi 
24 let ...“

hku

Život alkoholičky

„Život 
byl vždyc-
ky velký dar 
nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám.“ (F. Hrubín)
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Bude tomu pár měsíců. Ano, 
tak dlouhá doba. A teprve teď 
bych o tom mohl vyprávět. Na 

co čekám? Na nic. Jenom jsem chtěl 
počkat, až všechno vyprchá a já budu 
mít čistý rozhled. Nebudu při psaní 
rušen svou vlastní realitou, však já 
jenom vím, jak to tehdy bylo. Kdy-
bych tento článek napsal dva tři dny 
po mém návratu do země, nenapsal 
bych zhola nic. Usměrňován, veden 
ledovou rukou prosté pravdy. Přitom 
fantazie je ještě nezaschlá stopa po 
peru na papíře. 

Zkoumal jsem barevnou mapu. Já 
jsem ani neměl tušení, kde to právě 
jsme, ale Michal to věděl. Tvářil se jako 
lodivod, když vedl svou loď do přísta-
vu. Naposledy sešlápl brzdu a bylo to. 
Zaparkoval. 

Auto bylo na parkovišti. Vystoupa-
li jsme na další alpský vrcholek. Ani 
ne dvě minutky cesty po vlastních do 
mírného kopce. Taková zdravotní pro-
cházka. 

Vítr foukal a byla zima. Končící léto 
doznívalo ve stéblech dlouhých trav 
na břehu malého jezírka. Běžel jsem 
se tam podívat. Vlnky narážely na 
obkrouhlé kameny, tancovaly v chuti 

vydovádět se. Předváděly svůj vesele 
ubrečený kankán. Zvedaly napěněné 
sukně a vyhazovaly kapičky do výše 
jako tanečnice nohy. 

Posadil jsem se na lavičku. Michal 
běhal nevímkde. Osaměl jsem. Vnímal 
jsem jenom podzimní ladnost barev. 
Ocelově šedá hladina vody, lesknou-
cí se mraky a tmavě zelená tráva. 
Zachumlal jsem se do svojí bundy o 
to více, jak foukal vítr.   

Věřím tomu, že kdyby se za mnou 
Míša pomalu nepřikradl a neprobudil 
mne, byl bych schopný tam opravdu 
usnout. Nakonec mi zas taková zima 
nebyla, nějak jsem se zahřál. Vítr si 
pohrával s trávou, s vodou, čeřil ji, 
načechrával oboje! Jak mocná je jeho 
síla vykouzlit z docela obyčejné scené-
rie, z jednoduché přírody něco magic-
kého… 

Se svou meluzínskou vytrvalostí roz-
nášel vůni po celém kraji. Chudou, leč 
vlahou vůni vody. Pamatuji si, jak tam 
byl vzduch prosycen vodní tříští.  

Stává se mi, že moje myšlenky tro-
chu ustrnou. A právě v tuhle chvíli se 
zastavily úplně…

fko

Ustrnulé myšlenky…

Znáte to, když vám někdo nasadí 
brouka do hlavy. Člověk pak musí 
přemýšlet, dokud nevymyslí řeše-

ní. Něco podobného se stalo mému 
počítači. Někdo mu nasadil brouka 
do klávesnice. Nebo se tam ten brouk 
prostě dopravil sám, každopádně se 
tam z ničeho nic objevil.

Nedělám si z vás legraci! Byl tam! 
Skutečný notebookový brouk…

Netuším, jak se tam dostal, a možná 
bych si ho ani nikdy nevšimla, ale on 
se prozradil sám. Zrovna jsem si na 
ICQ s někým psala, když na mě zpo-
za F-devítky vykoukl. Napadlo mě, že 
ho jaksi vypreparuji pryč, ale když se 
můj prst přiblížil k broučkovi, hmyz se 
nejspíš pořádně lekl, protože zapadl 
znova za F9.

Tak ho tam nechám, říkala jsem si, a 
v poklidu psala dál. Měla jsem v úmyslu 
napsat kamarádovi něco jako :„Tak 
já půjdu,“ a tím se rozloučit. Stihla 

jsem napsat „tak“ , když v tom jsem 
zahlédla „broučí“ stín. Hmyz se nejspíš 
rozhodl změnit své trvalé bydliště a 
přesunul se pod „á“. Tím mě dostal 
do prekérní situace, jelikož pokud 
bych ho nechtěla zabít, nemohla 
bych napsat „já“. Zvolila jsem cestu 
nejmenšího zla a napsala jsem :“tak 
ja jdu,“. Ale při mačkání tlačítka „En-
ter“ mi najednou spadl počítač. Zhasla 
obrazovka. Po chvíli se objevil nápis o 
restartování počítače. Vždyť jsem nic 
neudělala!!! Jaktože se mi zničehonic 
vypnul?! Vtom jsem si vzpomněla na 
onoho brouka v klávesnici. Představi-
la jsem si toho malého tvorečka mezi 
těmi (pro něho obrovskými) tlačítky, 
jak v ručičkách drží dvě půlky drátku za 
sebou má otevřenou miniaturní tašku 
s nářadím, vyndané kombinačky a na 
rtech má potutatelný úsměv. To udělal 
on! Mé podezření se potvrdilo, když se 
za „á-čkem“ objevila jeho tvář s provi-

nilým úsměvem. „Radši mi nechoď na 
oči,“ varuji ho a on, jakoby mě slyšel, 
zase zalézá. 

„Žádný takový, brouku,“ slyším sama 
sebe a vidím, jak pomalu pokládám 
svůj prst na tlačítko „á“… Představím 
si takový ten drastický smích a jsem 
rozhodnuta.

Po pár vteřinách udělám z živého 
broučka mrtvolku pouhým zmáčknu-
tím tlačítka…  

ekr

Brouk v počítači
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Anežka versus Dana

Je odpoledne na začátku prázd-
nin.

Lehounce se v představách dotý-
kám tvých boků a cítím zvláštní opo-
jení namíchané jako koktejl z pocitů 
štěstí, strachu, dojetí, nenaplněnosti, 
touhy, studu a ještě něčeho.

Nikdy jsem se žádnou ženou (ani 
dívkou) nebyl, má plachost mě dohá-
něla do ústraní záchodků a nočního 
ticha, kde jsem se zatajeným dechem 
(i několikrát za sebou) onanoval a své 
já splachoval hlučným proudem vody. 
Míval jsem sny o dívkách, rozevřely 
klín a v něm jen holou kůži. Nic víc. 
I tehdy jsem se styděl a utíral se do 
kapesníku. 

Cítím, že nejsem chlap.
Skáču do chladné řeky a pískem si 

rozdírám hruď, obličej i penis. Chci 
zmizet v jeho nánosech. Něco se roz-
lamuje. Je tady drobné zvířátko. Bdí. 
Roste. 

Musím ho vyhnat. 

Potkával jsem tě, Anežko, když jsi 
chodila s maminkou na nákup, to ještě 
žila, a tys cupitala vedle ní, já se sotva 
batolil, a přece si na tebe pamatuju. 
Byly ti čtyři roky a na neviditelném sní-
mači času zbývalo patnáct let života. Je 
to vzpomínka z oparu, ze snu. Později 
jsme se potkávali na školní chodbě, 
tys měla dva blonďaté cůpky, červené 
lakované střevíčky a krátkou sukýnku. 
Bylo mi šest a cítil jsem, jak se někde 
uvnitř něco zdvihá a proplachuje. Tvá 
nahá bělostná kolínka a žluté pun-
čochy. Procházel jsem kolem tebe a 
klopil zrak, občas jsem zavadil o tvůj 
pohled, vykulené modré oči a dlouhé 
řasy. Vždy jsem zrudnul. Pak ses na mě 
poprvé usmála, byl jsem ve třetí třídě 
a ty v pětce. První pusu jsem dostal 
ve třinácti. Já! Malý rozdrbaný ošklivý 
pihovatý kluk ze sedmičky! Od holky 
ze snu! Ano, přiznávám, že se mi o 
té puse jen zdálo, ale pro mě to byla 
skutečnost. 

Vše jsem se dozvěděl až později z 
novin. Psali o tvém tátovi a o té tra-
gédii. Přeplněný autobus s turisty se 
převrátil pět kilometrů za hranicemi 
po návratu z Chorvatska. Dvacet lidí 
nepřežilo a mezi nimi i tvá máma. Jen 
mě napadá, proč tam tenkrát neseděl 
on? Zájezd jim oběma zaplatil otec. 
Zůstal doma. Stále jste žili v jedné 
domácnosti. 

Tvůj pot voněl, voněl mi tak, jako by 
byl tím nejvzácnějším deodorantem na 

světě, jemnou voňavkou, tak drahou a 
vzácnou. Opíjel jsem se tou vůní a chtěl 
ji ochutnat ve všech jejích skupenstvích 
i podobách.

Po tvé smrti našli deník, kam jsi 
všechno zapisovala, dokonce i to naše 
společné odpoledne. Tvé bledé tělo 
leželo a zkažená voda promíchaná s 
krví tě objímala bez jediné vlnky, tak 
klidně. Když jsem se o tom dozvěděl 
ze zpráv a spatřil titulní článek v novi-
nách, přál jsem si být tou vodou, do 
které jsi ulehla. Spolu bychom pak 
putovali do pekla, kam prý sebevrazi 
směřují. Nevěřím na peklo ani na ráj. 
Pekla sis tady užila vrchovatě, tak proč 
v něm pokračovat? A Bůh? Nevěřila jsi 
mu, říkala‘s, že být nemůže, protože 
by to přece nemohl dovolit, všechnu 
tu bolest. A jestli je, dodala jsi, tak to 
není Bůh, ale sadista. Nevěděl jsem, 
co ti na to říct.  

V té chvíli se můj penis ztopořil, 
všimla sis toho a vzala mě za ruku. Vešli 
jsme do pestrobarevné klece květin. 
Svlékali jsme se otočeni k sobě zády, 
styděli jsme se za svou nahotu a ty ses 
ke mně prudce otočila a přitiskla se ke 
mně, abych nemohl vidět tvé pohublé 
tělo plné modřin.  

Vzpomněl jsem si na noční sny 
zakončované polucemi, na předsta-
vy při onanování. Měl jsem pocit, že 
dělám něco špatného a nečistého, 
styděl jsem se. Nejen tvůj otec, ale i já 
nesu vinu na tvé předčasné smrti.  

V ten den jsem doběhl zpátky do 
města a odjel prvním spojem do Prahy. 
Chtěl jsem být co nejdál a ztratit se v 
anonymitě velkoměsta. Několik hodin 
jsem bloumal ulicemi a nakonec vyrazil 
zpátky k nádraží. Ochladilo se, já pil 
snad již pátý grog zakoupený ve stán-
ku s občerstvením. Od rána jsem nic 
nejedl. Přisedl si ke mně nějaký muž. 

To je teda kláda, tenhle způsob léta 
se mi zdá být pěkně na hovno, zasmál 
se. Pil taky grog a když jsem si šel kou-
pit další, podal mi peníze. 

Kup mi jeden tuplovanej, jak ti mám 
říkat? Já jsem Filip. 

Odpověděl jsem, že mi má říkat Bed-
řichu a že mu ten tuplovanej přinesu 
a jestli chce víc cukru. Řekl, proč ne, 
že cukru není nikdy dost. Pak jsme si 
povídali. Vyprávěl o divadle, byl dra-
maturgem. Ptal se, co dělám já, a tak 
jsem mu vyklopil všechno o svých umě-
leckých snech. Studoval jsem gympl 
a chtěl se dostat na FAMU a on jen 
pokyvoval hlavou a říkal, s kým vším se 

tam zná a že by se mohl za mě přimlu-
vit. Popíjeli jsme grog a já byl přiopilý. 
Filip, už jsme si tykali, mě pozval k 
sobě na večírek, prý se tam má sejít 
pár umělců, vesměs herci, nějaký ten 
režisér a taky pár výtvarníků. To, že se 
s nimi poznáš, by se ti mohlo hodit, 
řekl a já souhlasil, protože mi bylo 
najednou jedno, jestli dorazím domů 
dnes nebo až zítra. Všechno mi bylo 
jedno. 

Zvířátko se prohrabávalo ven. 
Nechtěl jsem myslet na to, jestli tam 

pořád ještě schoulená ležíš, Anežko. 
Na večírek dorazilo něco okolo 

patnácti lidí, já byl nejmladší. Filip mě 
každému představil coby mladého 
začínajícího filmaře a já se, sklenku 
bourbonu v ruce, cítil důležitý a stře-
dem pozornosti. Byla to pánská spo-
lečnost. Nikoho jsem neznal. Hodně 
se pilo a pak někoho napadlo pustit 
porno. Jeden, asi osmnáctiletý kluk, 
navrhl, že by bylo lepší vyrazit někam, 
kde jsou holky. Souhlasil jsem. Jeho 
návrh se v prostoru pokoje rozpustil 
do vytracena. Opile jsem se přidržoval 
sklenky. Ve chvíli, kdy pustili film, si ke 
mně přisedl Filip a začal mě hladit. Byl 
jsem dost zmatený, Anežko, nevěděl 
jsem, co to znamená. On říkal samé 
hezké věci a já si ani nestihl všimnout, 
že už nesedím v obýváku u videa, ale 
ležím nahý ve Filipově ložnici. Před 
mým obličejem se houpal tmavý penis, 
zatímco ten můj držel Filip ve svých 
ústech. Připadal jsem si jako v jednom 
ze svých snů, jediný rozdíl byl v tom, 
že mě nevzrušovala žena, ale muž. 
Náhle mi Filip přitiskl svůj pyj k obli-
čeji a já pochopil, co chce. Nebyl jsem 
schopný přemýšlet, jako by mou mysl 
někdo vypnul. Já byl jen nástrojem, 
který vykonával cizí vůli. Nechtěl jsem 
držet něco takového v puse, věř mi, 
Anežko, ale musel jsem, a na ten pocit 
do smrti nezapomenu, i když vše bylo 
v podivné mlze. A pak jsem vystříkl 
přímo do Filipových úst a bylo to jiné, 
než když jsem byl sám, jakoby silnější 
a mnohem mnohem delší. Ze rtů mi 
vypadl ten jeho pulzující dosud neuko-
jený sval, prohnul jsem se do oblouku 
a hlasitě vykřikl. 

A já byl náhle s tebou, Anežko, zpát-
ky na té louce a nikdo nás už nemo-
hl rozdělit. Miloval jsem tě. Pak byla 
tma.

Když jsem se probral, držel mě Filip 
za pánev, jazykem přejížděl kolem 
konečníku. Vystřízlivěl jsem, shodil 

čistá, neposkvrněná, ctnostná soudkyně
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ho ze sebe a nadávat. Hájil se tím, že 
mě miluje. Na potácejících se nohách 
jsem vyběhl do chodby a na záchod, 
měl jsem průjem. Třásly se mi ruce, 
když jsem se oblékal. Filip mě sledo-
val usazený v rohu postele a drmolil 
něco o lásce. Chtěl, abych se k němu 
nastěhoval. Byl jsem hluchý, ve spán-
cích mi bušilo a já se cítil jako začínající 
prostitut. Cestu nočním městem jsem, 
Aněžko, probrečel. To, co jsem chtěl 
prožít s tebou, jsem jen tak pohodil v 
cizím bytě s cizím člověkem. 

Do rána jsem seděl na nádražní 
lavičce a díval se nad střechy domů, 
jak obloha šediví a bledne. Bylo chlad-
no. Já byl prázdný. Prázdný. K rodičům 
jsem dorazil po poledni, zalezl do své-
ho pokoje a z něho do večera nevyšel. 
Ležel jsem a díval se do stropu. 

Zvířátko mě ovládlo.
Teprve večer jsem na chvilku vylezl, 

dostal žízeň a zatímco jsem v kuchyni 
vypil celý litr studené vody natočené z 
kohoutku, z obýváku se řinul agresivní 
tón televizního zpravodajství. Poma-
lu jsem se přesunul k pootevřeným 
dveřím, za nimiž seděli naši a dívali 
se. Tvá tvář zabírala celou obrazovku. 

Rozklepal jsem se. Redaktor a lidé, co 
tě objevili, říkali strašné věci. 

Psali o tobě, Anežko, téměř každý 
den v novinách, probíhalo přelíčení s 
tvým otcem, otiskovali celé pasáže z 
deníku. A nakonec i zápis z posledního 
dne tvého života, ze dne, kdy jsme spo-
lu seděli na břehu řeky, dlouho se díva-
li do proudu a pozorovali pstruhy. 

Potkali jsme se tam náhodou. Já 
seděl a házel drobné kamínky do pěni-
vé vody, rád jsem tam chodíval. Bylo 
to dlouhá léta mé místo a najednou jsi 
tam přišla a usedla vedle mě.

Vyšla jsem si na procházku a zpát-
ky do města se mi nechce, řekla jsi a 
dodala, nebudu ti tu vadit? 

A já se usmál a podíval se do 
odrážejících se mraků v tvých očích, ty 
ses taky usmála a mlčeli jsme dlouho. 
Tak dlouho, že jsem pocítil přítomnost 
samotného Boha a řekl ti to. Měl jsem 
raději mlčet. Myslím, že to odpoled-
ne, kdybych býval mlčel, mohli jsme 
být oba zachráněni. To zvířátko by se 
možná nikdy neprobudilo, možná by 
se odstěhovalo jinam, do jiné nory. Teď 
už vím, že se živí mým strachem a čím 
víc se bojím, tím víc ono roste a poží-

rá zbytky mého srdce. Už asi nemohu 
být zachráněn, i když jsem slyšel, že se 
stačí kdykoli obrátit a prosit, vše bude 
vyslyšeno. Dokonce i odpuštěno.

Četl jsem z rozevřených novin svému 
tátovi přes rameno. Otec se ani neoto-
čil, věděl, že za ním stojím. Tys jí znal, 
Bédo? Zeptal se a já se zmohl jen na 
hm. Četl nahlas. Pak dodal: to vypadá, 
že měla taky nějakýho Bedřicha. Ani 
ho nenapadlo, že bych to mohl být já. 
Rychle jsem zmizel z kuchyně i z domu. 
Začínal jsem se dusit.

Nohy mě nesly samy až sem. Tady 
jsme, Anežko, spolu seděli. Tady jsme 
ještě měli srdce a taky naději. 

Jistě to způsobilo to zvíře! 

Za půl hodiny, déle to trvat nemůže, 
už budu u tebe. Budeme zase spolu 
a snad se stane zázrak a my prožije-
me déjà vu v tom božském tichu. Než 
odejdu, musím ti toho, Anežko, ještě 
tolik říct. Proto jsem přišel k řece, aby-
ch ze sebe provždy vyhnal narůstající 
zvířátko…  

David Jan Žák

Měl jsem svou vizi,
co teď je mi cizí,
ztratil jsem vlastní svět,
v němž všechno je krásný
pohádkově šťastný -
přání je ho mít zpět.

Na tvářích jsou slzy,
jak moc mě mrzí,
že vše krásný je pryč,
svět je jak prázdný
a má mysl blázní,
že z ráje zmizel klíč.

Ruce se třesou,
tíhu pravdy nesou,
zase se žalem dusím,
neb mám v duši díru
pro svou pevnou víru
v zeď vlastních iluzí.

Proč iluzí stěna
byla kolem jména
a jedné osoby?
Proč ve jménu lásky
všechny mé otázky
tu bolest jen násobí?

Všechno je špatně,
jistě, nezvratně,
ať vyslovím cokoli.
Mé nitro se hroutí,
jak vodní hráz z proutí,
v citech se utopím…

pmi

Zeď iluzí
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Anička v říši divů....
     
Snad abych hned v úvodu upřes-
nil o  co  jde…..Opravdu nepůjde              
o pohádku….Škoda, co?
Anička, pokřtěná jako Anite Bako-
Blondes a v plemenné knize zapsa-
ná  jako  chovný  jedinec plemene 
PERRO  DE  PRESA  MALLORQUIN 
(omlouvám se za ta velké písmena, 
ale opravdu bych  jinak nevěděl, 
kde se na začátku píše velké pís-
meno…..Je to španělsky), je deví-
tiletá  fena,  které  říkám Aninko, 
Aničko či Ančo….To podle toho, jak 
je zrovna hodná….. No a neodbor-
ně to je doga malorka…..

     Dostal jsem i před rokem z rušícího 
se chovu dog i s papírama, jak se říká… 
Když jsem si přečetl tu řadu ocenění 
a přebornických titulů, nevěděl jsem, 
zda mám této dámě vykat či tykat…… 
Podívala se na mě svýma krásně hně-
dýma očima, olízla mi můj čumáček      
a bylo to jasné…..budeme si tykat…..
       
    Od té doby pro nás oba začala, 
tak říkající, doba, kterou jsem nazval 
„Anička v říši divů….“ Anička byd-
lela do té doby na samotě, tedy ne                  
u mlýna, ale u hustého lesa, kam vedla 
jedna cesta a když ji v zimě silničáři 
neprotáhly, tak měli obyvatelé smůlu. 
Když jsem si zavedl do víru našeho 
města, tak to koukala……..No já zase 
hned druhý den, když se Anička roz-
hodla, že mě navštíví v mé postýlce 
a při skoku se packou a vahou svých 
čtyřiceti kilogramů opřela do mého 

kolene……Jééé to jsem druhý den sot-
va došel do práce…
     Jenže, Aničce se v postýlce moc líbi-
lo….natáhla si packy, opřela je o zeď             
a hotovo. Já spal na dvaceti zbývajících 
centimetrech. Říkal jsem si, že je tu 
nová, tak aby se sžila s prostředím….
A tak jsem se v noci probouzel, když 
Anička ve snu pochodovala a nadá-
val, když se rozhodla, že postel je to 
nejlepší místo k její očistě…..Lízala se               
a mlaskala jazykem i hodinu……. Když 
jsem nadával už moc, Anička se urazila 
a od té doby spí a mlaská v křesle.
     Na venčení jsme si našli okruž-
ní vycházku kolem řeky. Jenže tako-

vý nápad mělo víc pejskařů a tak to 
zrovna nebyla vždy klidná procházka. 
Anička pobíhala často volně a chova-
la se velice spořádaně. Jednou jsme 
potkali něco kříženého s jezevčíkem        
a trávou. Stará fena, co neodhad-
la situaci…..Začala na Aničku štěkat                    
a nedala pokoj, než ji Anička zpacifi-
kovala. Jen tak do ni strčila……Jenže 
„jezevčí tráva“ začala znova a Anička 
ji to šla znovu vysvětlit. Majitel na mě 
začal křičet, jak to, že nemám psa na 
vodítku a co si vůbec myslím……Podí-
val jsem se na něho a povídám: „Tam 
nemám Aničce nadávat……“ Otevřel 
ústa a víc z něho nevypadlo…..No a my 
jsme spokojeně odkráčeli…….
     Vysvětli jsem Aničce, že se nesmí 
na pejsky zlobit, že tu nejsme někde 
na vystrkově…..Podívala se na mě 
svýma očima…..a od té doby, když 
jsme potkali nějakého psa, šla vzorně             

u nohy a ani si ho nevšimla…….Pak se 
na mě významně podívala a já ji pustil 
za odměnu vodítka. 
     Naše procházky byly zanedlouho 
zpestřeny stavbou obchodního domu 
Kauflad….Copak, to by asi nebylo tak 
zajímavé, ale přeci jen……V závěru se 
do stavby zapojili i občané romské-
ho původu a donutili Aničku, aby při 
pohledu na ně zůstala v němém údi-
vu….. Koukala na klubko těchto pra-
covníků s vyvalenýma očima….Podíval 
jsem se také a vyprskl smíchy. Deset 
romským dělníků stálo nad jedním 
„bílým“, který dláždil. Když jsme se 
vraceli, tak to dovedli k naprosté doko-
nalosti… Umístili na vyvýšené místo 
agregát a svítili mu na práci……Ale ve 
složení účinkujících se nic nezměnilo…. 
Blesklo mi hlavou, že ten obchoďák asi 
jen tak neotevřou…
      A pak přišla zima……tedy jestli se 
to tak dá vůbec nazvat. Ale jo, v noci 
občas i mrzlo. Na naší procházkové tra-
se bylo jedno kritické místo, které jsme 
museli zdolat. Dost velký sešup ze strá-
ně na spodní, betonovou cestu…. Bylo 
namrzlo a tak povídám Aničce: „Dávej 
pozor, ať se nesmekneš……“ Chtěl 
jsem dodat ještě nějaké další poučení, 
ale už jsem byl ve smyku……Prolít-
nul jsem svahem….ve spodní části byl 
takový třímetrový převis….letě jsem 
vzduchem a před sebou uviděl plot….
naštěstí jsem to zabrzdil  o beton na 
té cestě. Anička mezi tím v poklidu 
seběhla dolů a když jsem se zvedal 
ze země, podívala se na mě tak, že 
nemusela ani nic „říkat“.
     Chodíme na tyhle vycházky stále, 
ale kopeček zatím vynecháváme…..No 
a Anička to chápe…
     K našemu překvapení dokonce na 
začátku února Kauflad otevřeli a já se 
už těším, že nebudu muset nosit deset 
kilo granulí dva kilometry….

(zst)
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SLAVNÍ KRÁLOVÉ
NAPOLEON BONAPATRE

Pařížská zastavení - část VI.

      Na druhé straně Seiny se rýsu-
je mohutná silueta Louvru, který  
už  dávno  ztratil  svou  středově-
kou podobu. Za Philippa Augusta 
to byla pevnost,  chránící město 
před nepřítelem, pak klenotnice  a 
knihovna. Panovníci tu bydleli jen 
výjimečně a málo. Měli své zám-
ky na  Loiře,  jiní dávali přednost 
paláci  St.  Paul nedaleko Bastilly 
a někteří paláci Tournelles. Velký 
palác si jako hrad dal postavit Filip 
II. August  na počátku 13. století    
a za Františka I. pak byl v polovině 
16. století přestavěn na královské 
sídlo. Konvent z něj nakonec udě-
lal v roce 1793 národní muzeum. 
Vystavované exponáty nasbírala 
Francie za více než pět století. 

     Jak to vypadalo na královském 
dvoře? Za Jindřicha IV. tu bylo rušno 
stejně jako později za Ludvíka XIII.,      
a co teprve za Ludvíka XIV.?!
     Možná, že někoho překvapí fakt, 
že svého premiéra přijímal panovník 
ještě na loži, které sdílel společně                        
s královnou. Snídal obvykle bujón, 
který předem ochutnával dvorní lékař. 
Král vstával neuvěřitelně brzo – v šest 
hodin! Pak zasedala ministerská rada, 
konala se i mše svatá. V půl desáté král 
obědval. I zde byla výrazná prevence 
před otrávením. Každé jídlo se přímo 
na místě ochutnávalo, stejně tak nápoj 
při každém naplnění číše. Po obědě 
dával král audience a po nich vyjížděl   

v kočáře či na koni a trávil čas v zábavě. 
Večeře se podávala v pět odpoledne.
     Připomeňme si čtyři slavné Ludvíky… 
Ludvík XIII. Byl přezdíván „Spravedli-
vý“. Narodil se v roce 1601 a zemřel 
ve 42 letech. Byl synem Jindřicha IV.  a 
Marie Medicejské. V roce 1624 jmeno-
val premiérem kardinála de Richelieu 
a po jeho smrti v roce 1642 pak kardi-
nála Mazarina. Měl dva syny, z nichž 
prvorozený Ludvík XIV. nastoupil na 
trůn po jeho smrti.
     Ludvík XIV. se narodil 1638 a zemřel 
ve Versailles roku 1715. Na trůn dose-
dl v roce 1643. Panoval tedy 72 let! 
Mazarin zůstal jeho premiérem až 
do své smrti v roce 1661. Ludvík XIV. 
se oženil s Marií Terezií Španělskou. 
Měl však celou řadu milenek. Prvou 
byla mladičká slečna de la Valliére, za 
kterou chodil již jako mladý hoch a 
prožíval s ní své první sexuální zkuše-
nosti. Nahradila ji Madame de Mon-
tespan. Měl s ní děti, které uznal za 
své. Po smrti manželky si tajně vzal 
další milenku, Madame de Maintenon, 
která na něho měla velký vliv. Jako 
ostatně ženy ve francouzské historii 
často mívaly. Ludvíkův syn i jeho dvě 
vnoučata se trůnu nedočkali. Trůn zís-
kal až pravnuk, Ludvík XV.
     Ludvík XV. panoval od roku 1715 
(narodil se 1710) do roku 1774.                 
V době jeho panování se postupně 
zvedal odpor proti panovnické rodině, 
který se naplno projevil až za Ludvíka 

XVI. revoluční vlnou. Také Ludvík XV. 
měl své milenky, z nichž proslula hlav-
ně Madame  de Pompadour. Tu pak 

PA
Ř

ÍŽ
S
K

Á
 Z

A
S
TA

V
E
N

Í



R
U

B
R

IK
A

mezi� námi��

nahradila Madame du Barry, poprave-
ná  za revoluce.
     Ludvík XVI. i jeho manželka Marie 
Antoinetta, dcera naší Marie Terezie, 
proslulá svými neuvěřitelnými tělesný-
mi proporcemi, skončili na popravišti. 
Ludvík XVI. 21. ledna 1793 a Marie 
Antoinetta 16. října téhož roku.

     Dnes je v Louvru největší galerie 
obrazů a soch.  Mezi jinými i magií 
záhadného úsměvu zahalená Mona 
Lisa od Leonarda da Vinci. 
     V Louvru je instalováno něco kolem 
30 000 obrazů a tak se podívejte as-
poň do prvního patra v křídle Denon, 
kde jsou díla Rafaelova, Botticelliho  
a Tizianova, v přízemí pak na Miche-
langelova „Umírajícího otroka“.  V 
prvním patře Sullyova křídla jsou také 
například vystaveny korunovační kle-
noty Ludvíka XV.
     Za procházku jistě stojí i Jardins des 
Tulleries (Tuilerijské zahrady), které 
začínají západně od Jardin du Carro-
usel. Mají rozlohu 28 hektarů    a sou-
časnou podobu získaly v 17. století. 
Hlavním projektantem byl André Le 

Nôtre, který byl také autorem zahrad 
ve Versailles.
     
    Kudy dál? Opusťme místo, kde 
bylo ve středověku  i mrchoviště 
a kde se upalovalo. Skončil tu na 
hranici i poslední velmistr řádu 
Templářů, Jacques Mollay.

     Zastavme se u moderního lehoun-
kého mostu kovové konstrukce, Pont 
des Arts. Bývaly tu dříve výstavy malířů. 

Občas se tu maluje  i dnes, ale hlavně 
můžete slyšet kolovrátkáře a muzi-
kanty. 
    Kolem ministerstva zahraničí na 
Quai d´Orsay až k Invalidovně. Impo-
zantní stavba, kterou již plánoval Lud-
vík XIV. Dostavěl ji pak Napoleon jako 
skutečný útulek pro invalidní vojáky 
své armády.

Napoleon Bonaparte

     Málokterý kult osobnosti překonal 
takový čas a zůstal trvale zakořeněn, 
jako Napoleonův. Odpočívá tu pod 
zlacenou kopulí v šesti rakvích: první 
je z bílého kovu, druhá z akažového 
dřeva, další dvě jsou olověné, pátá z 
ebenového dřeva a poslední z dubu. 
Náhrobek  je z červeného porfýru           
a podstavec ze zelené žuly.
     Císař Napoleon! Vracel se do Paříže 
z vyhnanství až v roce 1840,  po dlou-
hých vyjednáváních. Tehdejší panov-
ník, Ludvík Filip, poslal svého syna na 
Svatou Helenu, odkud byly na palubě 
fregaty Belle Poule převezeny Napo-
leonovy ostatky. 8.října byla v Paříži 
provedena exhumace. Dvě minuty byla 
otevřena rakev s mrtvým císařem, kte-
rý zemřel před devatenácti lety. Byl 
velice dobře zachován. I jeho vojenská 
uniforma. Napoleonova triumfální ces-
ta do Paříže vedla po Seině, z přístavu 
Le Havre, až na předměstí Courbevoie. 
Vlastní slavnostní pohřeb se konal 
15. prosince 1840. Pohřební průvod 
se proplétal mezi vločkami sněhu od 
Vítězného oblouku po Champs Elysées 
až k Invalidovn.   

     Profesor Vondráček tvrdil, že Napo-
leon Bonaparte trpěl stuporosní aki-
netickou formou epilepsie. Dostával 
záchvaty, kdy zcela ztrácel nad sebou 

vládu, několik dlouhých minut s ním 
nebylo možné navázat kontakt. Tak 
se mohlo i stát, že z vyhrané bitvy, 
díky velitelově absenci, byla rázem 
bitva prohraná. A to se prý stalo právě            
u Waterloo.

     Napoleon Bonaparte se narodil 
v roce 1769. V šestnácti absolvoval 
vojenskou Akademii v Paříži, v sedm-
nácti se stal poručíkem, v devatenácti 
kapitánem, ve čtyřiadvaceti generá-
lem a v pětatřiceti císařem. Zemřel ve 
vyhnanství. Bylo mu 52 let.

     Kousek dál, u dalšího mostu, 
na rohu Pont Alma, je vchod  do 
Pařížských stok. Můžete zde prožít 
nečekané dobrodružství. Vstoupit do 
podzemí Paříže, která, jak o ní kdysi 
řekla Marie Majerová, „je podhlodá-
na jako ementál…“
     …Tmavý tunel a uprostřed vodním 
korytem se brodí starší šedovlasý muž. 
Na ramenou nese zraněného mladíka. 
Jean Valjean v pařížských stokách uni-
ká podzemím z dobyté barikády.

     (zst)
 

Pod Paříží je obrovské 
množství stok. Část je i pří-
stupná veřejnosti. Jejich vznik 
se datuje do roku 1200.
V roce 1855 byly stoky dlouhé 
už 163 km.
Když vyjdete po prohlídce na 
světlo, octnete se před Eiffe-
lovou věží.
Jak a proč byla postavena a 
kolik materiálu bylo použi-
to?

     Pod Paříží je velké množství 
stok. Některé je možno i nav-
štívit. Jejich vznik se datuje 
do  roku 1200. V  roce 1855 
byly již dlouhé celkem 163 
km. 
   Když vyjdete po prohlídce 
ven, stanete před Eiffelovou 
věží. Kdy a proč byla posta-
vena a kolik materiálu na ni 
bylo potřeba? To se dozvíte 
v dalším pokračování  seri-
álu.
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čt 1. 2. v 19. 00
F. M. Dostojevskij: BRATŘI KARA-
MAZOVI: VZKŘÍŠENÍ, režie: Vladimír 
Morávek, v hlavní trojroli: J. Budař, P. 
Jeništa, J. Vyorálek (velký sál)

čt 1. 2. ve 22. 00 
Kabinet F. M. Dostojevského – noční 
řeči o Bohu, národu a víře. (kongre-
sový sál)

so 3. 2. v 10. 00–22. 30 
SVLÉKÁNÍ Z KŮŽE – Bestiář podle 
Dostojevského. Jedenáctihodinová 
scénická freska na téma Dostojev-
skij, režie: Vladimír Morávek (velký 
sál)

út 6. 2. v 19. 00 
K. Kling: AUTOBUS NA LINCE 21, 
režie: Peter Scherhaufer (sklepní 
scéna)

st 7. 2. v 19. 00 
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil (velký sál) 

čt 8. 2. v 19. 00 
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil (velký sál) 

pá 9. 2. v 19. 00 
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil (velký sál) 

so 10. 2. v 19. 00 
J. Jelínek: RŮŽOVÝ PANTER?, režie: 
Jiří Jelínek, hraje: Jiří Kniha (kon-
gresový sál)

pá 16. 2. v 19. 00 
M. Maeterlinck: MODRÝ PTÁK, režie: 
Vladimír Morávek I. PREMIÉRA (vel-
ký sál)

so 17. 2. v 19. 00 
M. Maeterlinck: MODRÝ PTÁK, režie: 
Vladimír Morávek II. PREMIÉRA (vel-
ký sál) Ab. sk. J

ne 18. 12. v 19. 00 
JAROSLAV DUŠEK: BLUE BIRD – prv-
ní z řady imrpovizačních večerů na 
téma nových premiér DHNP

po 19. 2. v 19. 00 
M. Maeterlinck: MODRÝ PTÁK, režie: 
Vladimír Morávek (velký sál)

út 20. 2. v 19. 00 
M. Maeterlinck: MODRÝ PTÁK, režie: 
Vladimír Morávek (velký sál)

st 21. 2. v 19. 00 
JIŘÍ KNIHA HLEDÁ PARTNERA VI. 
– improvizační večírek DHNP, režie: 
Vladimír Morávek, host večera: 
Minach (sklepní scéna) 

čt 22. 2. v 19. 00 
V. Havel: ZAHRADNÍ SLAVNOST, 
režie: Peter Scherhaufer, v hlavní 
roli: Tomáš Sýkora (sklepní scéna)

pá 23. 2. v 19. 00 
ROZRAZIL 04/2006 - scénický časo-
pis Divadla Husa na provázku (velký 
sál)

so 24. 2. v 19. 00 
ROZRAZIL 04/2006 - scénický časo-
pis Divadla Husa na provázku (velký 
sál)

ne 25. 2. v 19. 00 
ESTER KOČIČKOVÁ uvádí nové číslo 
revue Rozrazil, k tomu zpívá, tančí a 
hovoří s hosty. Na klavír hraje Lubo-
mír Nohavica. (sklepní scéna)

po 26. 2. v 10. 00 
E. Tálská: ROZUM DO HRSTI, režie: 
E. Tálská (velký sál)
po 26. 2. v 17. 30 VAŘENÍ POLÍVKY 
IV. - Martin Františák : MACOCHA 
(kongresový sál)

po 26. 2. v 19. 00 
A. Saalbachová: BALETKY. . . , režie: 
Pavel Šimák (sklepní scéna)

út 27. 2. v 19. 00 
B. Hrabal: ROZVZPOMÍNÁNÍ, režie: 
I. Krobot, v hlavní roli: Jan Kolařík, 
Láry Hauser a Jiří Pecha (velký sál)

st 28. 2. v 19. 00 B. 
Hrabal: ROZVZPOMÍNÁNÍ, režie: I. 
Krobot, v hlavní roli: Jan Kolařík, 
Láry Hauser a Jiří Pecha (velký sál)

Galerie provázek: 20. 12.–28. 2. 2
Labuť na procházce – Petr Kožíšek

Vstupenky lze zakoupit nebo rezer-
vovat na pokladně Divadla Husa na 
provázku, Zelný trh 9, Brno, po–pá 
10.00–18.00 hod, tel.: 542 123 425 nebo 
e-mail: vstupenky@provazek.cz. Hro-
madné vstupenky na tel. 542 210 407. 
Předprodej vstupenek na měsíc leden 
zahájen 12. 2. 2007. • Začátky předsta-
vení v 19.00 není-li uvedeno jinak. • 
Po začátku představení není umožněn 
vstup do sálu.

Husa na provázku
únor 2007
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v sekci redakce.

Za chyby a názory redaktorů 
redakce internetových novin 
Mezinami.cz neručí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nám 
chcete jen tak něco sdělit, pište na 
e-mail: office@mezinami.cz!

mezi�námi redakce!

O fotografii na 
titulní  stranu 
(viz.  obrázek 
vlevo)  se  ten-
tokrát  posta-
rala naše foto-
grafka  Jana 
Roubová. 

Tento měsíc mají narozeniny:

redaktorka Eliška Křížová, 18let

fotograf Jakub Novák, 21let

redaktor Stanislav Maleček, 21let

Všechno nejlepší přeje redakce Mezinami.cz !!!


