
Nechci se zde zamýšlet nad tím, jestli jsou reality show (dále jen RS) vhodné pro děti, jestli měly pro národ jako takový nějaký přínos. Takových 
názorů je na internetu spousta, jen bych nosil „děti do Číny“ – dobrá, dříví do lesa. Chtěl bych se zde jen jaksi zamyslet, společně s Vámi zamyslet 
nad tím, proč má reality show ve světě takový kladný ohlas. Chtěl bych se totiž dopátrat toho, co nutí lidského jedince k soustavnému sledování 
RS. Proč se to člověku líbí? To jsou otázky, které již na internetu tolik nenadjete, respektive odpovědi na ně. Nejsem žádný psycholog, ani jiný 
něco-log, jsem jen prostým studentem Fakulty elektrotechnické v Plzni. Zažili jsme to už před lety – přišla první Superstar, s ní i hrstka do výše 
vylítnuvších hvězdiček. Nebyla to RS v pravém slova smyslu, nic převratného se tam nedělo, bylo to vlastně jen něco, jako pěvecká soutěž. Ale 
už tehdy jsme si mohli všimnout značného zájmu divácké populace. K tomu, aby v Čechách byla spuštěná nějaká „ryzí“ RS už moc nechybělo. 

V září a vlastně už kousek před tím již byla spuštěna jedna, pár dnů na to druhá konkurenční RS. To, že jedna byla kvalitnější, než druhá, o 
tom snad ani nemusím psát. Ti, kdo RS pravidelně sledují či sledovali asi vědí své. Občas jsem se také podíval, takže mohu tvrdit totéž. Co je však 
na těchto show – v době vydání čísla již jistě obou ukončených – tak zajímavého či tak přitahujícího, že na jediný pořad se v jediný okamžik 
dokáže dívat téměr 30% populace? Je to tak, skoro tři miliony lidí shlédli finále prvního pořadu. Nutí mě se zamyslet na těmito problémy. Není 
v tom něco víc, než jen „koukání na fajn pořad“? Kdysi jsem četl v jedné zajímavé knize, že totalitní režim ještě neskončil – že teď jen nejsme 
otroci komunistů z východu, ale kapitalistů ze západu. Něco na tom možná bude. I když mi tato představa připadá trochu nadsazená, rozhodně 
je postavena na reálném základě. Po hypermarketech se na nás všude usmívají červení Santa Clausové, každá druhá celebrita místo „jéé“ říká 
„WOW“ a podobně. A jak vlastně tohle souvisí s pojmem reality show? Zdánlivě nesouvisí, ale myslím, že to zase až tak není pravda – všechno 
tohle je propojeno takovými nitkami, o kterých by se nám ani v nejhorších nočních můrách nezdálo! Vliv západu je totiž v Čechách poněkud 
rozhodující. Už jen přístup k Americe je dosti zarážející. Nikomu nevadí, že při odletu do USA musíte projít měsíčním byrokratickým martýriem, 
ale Američan může do ČR možná i bez dokladů. Proč se třeba nezavedou stejné vízové povinnosti i z USA do ČR? Je to prosté – USA je sice špat-
ný pán, ale zato dobrý kolega – ztratili bychom hodně investorů, ztratili bychom mnoho příjmů do státní pokladny. A tak si raději necháváme 
kálet na hlavu, než abychom s tím něco dělali – prostě Češi. Takhle už se to vleče několik let, takové drobné pohrdání západu námi. Ale už jsme 
si na to zvykli. Takže i ten vystavený Santa Claus nikomu nevadí, někdo dokonce už ani Ježíška nezná a chodí i SC k nim domů. A tato zviklanost 
se projevuje právě nejvíce na fenoménu RS. Jde totiž o to, že lidé berou tyto pořady jako jakýsi únik před tímto světem. Reality show nemá nic 
společného s realitou. V reality show typu BigBrother nebo VyVolení totiž nejde o realitu. Kdo říká, že ve vile žijí lidé, co jsou zrcadlem národa, 
je blázen – však se jen podívejte na rozdílnost lidí v obou vilách – v jedné žili normální lidé (vesměs...), v druhé je to samý namakanec a porno-
herec. Nevím, jestli bych měl být já tím vzorem pro obraz národa, nějak si neuvědomuji, že bych někdy něco měl s Dolly Buster nebo Ciccolinou 
:-) Nebo si taky neuvědomuji, že bych někdy řešil takové hlouposti, co se řeší tam. Neříkám ve VV, ale v BB to bylo občas zarážející (vždy jsem 
chytil konec, když jsem v neděli čekal na Střepiny). Neřeknu Vám přesně, co se tam odehrávalo, protože si to prostě nepamatuji – z toho usuzu-
ji, že to asi nebylo kvalitativně nic moc slavného, protože jinak bych si to určitě zapamatoval. Nejvíce mě na tomto fenoménu zaráží ale pár věcí. 
Občas čtu informace, že Prima a Nova musely zaplatit takové a takové pokuty. Tohle trochu nechápu. Myslím, že až budu jednou mít děti, tak 
je asi nenaučím mluvit, jen gestikulovat, protože bych se bál, až jednou děcko řekne slovo „kráva“ a „prase“, že se někdo urazí a bude se se 
mnou soudit – nezáleží na tom, že jsme šli v hypermarketu okolo sekce s masem a obrázky kraviček a prasátek – holt někteří lidé jsou trochu 
předpojatí. Možná i žalovatelé těchto kanálů. Zdá se mi, totiž, že vidí jen svoji pravdu a nechtějí si ji ani nechat vysvětlit či rozmluvit (ať žije 
Vlado...). Takoví jsou prostě potížisté a časem se jejich neustálé osočování jiných zhoupne v trochu něco jiného – myslím, že už jim pak ani nejde 
o pravdu, ať je jakákoli, ale jen o tu hádku, co vznikne. Něco jako adrenalinové sporty. A tak co z toho plyne? Neplyne z toho prakticky nic. 
Všechno už bylo jinde a jindy jinými řečeno. Jediné, co bych si z mého zamyšlení mohl vzít je, že až jednou budu mít děti, nechci, aby byly obra-
zem Kačenky – účes jak před dvaceti lety, vědomosti minimální – ale to nevadí, hlavně ta její výřečnost – už jen to její pravidelné při volbě: „To 
je těžký, já nevím...“ a podobně. Když nevím, označím a nedělám kecy, když to neumím. A já neříkám, že to umím. Proto bych se do podobné 
soutěže nikdy nepřihlásil. Nedokázal bych žít s takovou bandou, které nemůžu říci ani „ahoj“, aniž by si někdo myslel, že se je snažím vyprovo-
kovat (ať žije Vlado podruhé...). Nechci se zde zamýšlet nad tím, jestli jsou reality show (dále jen RS) vhodné pro děti, jestli měly pro národ jako 
takový nějaký přínos. Takových názorů je na internetu spousta, jen bych nosil „děti do Číny“ – dobrá, dříví do lesa. Chtěl bych se zde jen jaksi 
zamyslet, společně s Vámi zamyslet nad tím, proč má reality show ve světě takový kladný ohlas. Chtěl bych se totiž dopátrat toho, co nutí lid-
ského jedince k soustavnému sledování RS. Proč se to člověku líbí? To jsou otázky, které již na internetu tolik nenadjete, respektive odpovědi 
na ně. Nejsem žádný psycholog, ani jiný něco-log, jsem jen prostým studentem Fakulty elektrotechnické v Plzni. Zažili jsme to už před lety – při-
šla první Superstar, s ní i hrstka do výše vylítnuvších hvězdiček. Nebyla to RS v pravém slova smyslu, nic převratného se tam nedělo, bylo to 
vlastně jen něco, jako pěvecká soutěž. Ale už tehdy jsme si mohli všimnout značného zájmu divácké populace. K tomu, aby v Čechách byla 
spuštěná nějaká „ryzí“ RS už moc nechybělo. V září a vlastně už kousek před tím již byla spuštěna jedna, pár dnů na to druhá konkurenční RS. 
To, že jedna byla kvalitnější, než druhá, o tom snad ani nemusím psát. Ti, kdo RS pravidelně sledují či sledovali asi vědí své. Občas jsem se také 
podíval, takže mohu tvrdit totéž. Co je však na těchto show – v době vydání čísla již jistě obou ukončených – tak zajímavého či tak přitahujícího, 
že na jediný pořad se v jediný okamžik dokáže dívat téměr 30% populace? Je to tak, skoro tři miliony lidí shlédli finále prvního pořadu. Nutí 
mě se zamyslet na těmito problémy. Není v tom něco víc, než jen „koukání na fajn pořad“? Kdysi jsem četl v jedné zajímavé knize, že totalitní 
režim ještě neskončil – že teď jen nejsme otroci komunistů z východu, ale kapitalistů ze západu. Něco na tom možná bude. I když mi tato před-
stava připadá trochu nadsazená, rozhodně je postavena na reálném základě. Po hypermarketech se na nás všude usmívají červení Santa Clau-
sové, každá druhá celebrita místo „jéé“ říká „WOW“ a podobně. A jak vlastně tohle souvisí s pojmem reality show? Zdánlivě nesouvisí, ale 
myslím, že to zase až tak není pravda – všechno tohle je propojeno takovými nitkami, o kterých by se nám ani v nejhorších nočních můrách 
nezdálo! Vliv západu je totiž v Čechách poněkud rozhodující. Už jen přístup k Americe je dosti zarážející. Nikomu nevadí, že při odletu do USA 
musíte projít měsíčním byrokratickým martýriem, ale Američan může do ČR možná i bez dokladů. Proč se třeba nezavedou stejné vízové povin-
nosti i z USA do ČR? Je to prosté – USA je sice špatný pán, ale zato dobrý kolega – ztratili bychom hodně investorů, ztratili bychom mnoho 
příjmů do státní pokladny. A tak si raději necháváme kálet na hlavu, než abychom s tím něco dělali – prostě Češi. Takhle už se to vleče několik 
let, takové drobné pohrdání západu námi. Ale už jsme si na to zvykli. Takže i ten vystavený Santa Claus nikomu nevadí, někdo dokonce už ani 
Ježíška nezná a chodí i SC k nim domů. A tato zviklanost se projevuje právě nejvíce na fenoménu RS. Jde totiž o to, že lidé berou tyto pořady 
jako jakýsi únik před tímto světem. Reality show nemá nic společného s realitou. V reality show typu BigBrother nebo VyVolení totiž nejde o 
realitu. Kdo říká, že ve vile žijí lidé, co jsou zrcadlem národa, je blázen – však se jen podívejte na rozdílnost lidí v obou vilách – v jedné žili nor-
mální lidé (vesměs...), v druhé je to samý namakanec a pornoherec. Nevím, jestli bych měl být já tím vzorem pro obraz národa, nějak si neuvě-
domuji, že bych někdy něco měl s Dolly Buster nebo Ciccolinou :-) Nebo si taky neuvědomuji, že bych někdy řešil takové hlouposti, co se řeší 
tam. Neříkám ve VV, ale v BB to bylo občas zarážející (vždy jsem chytil konec, když jsem v neděli čekal na Střepiny). Neřeknu Vám přesně, co se 
tam odehrávalo, protože si to prostě nepamatuji – z toho usuzuji, že to asi nebylo kvalitativně nic moc slavného, protože jinak bych si to určitě 
zapamatoval. Nejvíce mě na tomto fenoménu zaráží ale pár věcí. Občas čtu informace, že Prima a Nova musely zaplatit takové a takové pokuty. 
Tohle trochu nechápu. Myslím, že až budu jednou mít děti, tak je asi nenaučím mluvit, jen gestikulovat, protože bych se bál, až jednou děcko 
řekne slovo „kráva“ a „prase“, že se někdo urazí a bude se se mnou soudit – nezáleží na tom, že jsme šli v hypermarketu okolo sekce s masem 
a obrázky kraviček a prasátek – holt někteří lidé jsou trochu předpojatí. Možná i žalovatelé těchto kanálů. Zdá se mi, totiž, že vidí jen svoji 
pravdu a nechtějí si ji ani nechat vysvětlit či rozmluvit (ať žije Vlado...). Takoví jsou prostě potížisté a časem se jejich neustálé osočování jiných 
zhoupne v trochu něco jiného – myslím, že už jim pak ani nejde o pravdu, ať je jakákoli, ale jen o tu hádku, co vznikne. Něco jako adrenalinové 
sporty. A tak co z toho plyne? Neplyne z toho prakticky nic. Všechno už bylo jinde a jindy jinými řečeno. Jediné, co bych si z mého zamyšlení 
mohl vzít je, že až jednou budu mít děti, nechci, aby byly obrazem Kačenky – účes jak před dvaceti lety, vědomosti minimální – ale to nevadí, 
hlavně ta její výřečnost – už jen to její pravidelné při volbě: „To je těžký, já nevím...“ a podobně. Když nevím, označím a nedělám kecy, když to 

pohled očima mladých lidí na to, co se děje mezi námi ... březen 2006         číslo 6 

 mezi      námi
internetové noviny pro mladé

hudební speciál

Ceny akademie populární 
hudby pro rok 2005

Už 12.března se dočkáme 
slavnostního vyhlášení vítězů 
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proto o hudbě mnoho zajímavých informací.

Pohodové počtění přeje redakce mezi námi

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

Podrobné vizitky všech členů týmu mezi 
námi najdete na našich stránkách v sekci 

redakce.

Za chyby a názory redaktorů, redakce 
internetových novin mezi námi neručí.
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1 bronzová, 2 stříbrné a 1 zla-
tá! To jsou výsledky českých spor-
tovců letošních olympijských her 
v Turíně. Celkově se umístili na 
15. místě z přibližně 80 zemí, což 
rozhodně není špatné.

Oba ceremoniály, zahajovací i zakon-
čovací, byly tak jako na každé olympi-
ádě hodně pestré a honosné. Českou 
vlajku nesla na zahájení Martina Sáblí-
ková, na ukončení byla o nesení vlajky 
požádána Kateřina Neumannová.

Běžkařka Kateřina Neumannová 
získala medaile hned dvě. První, stří-
brnou, si vyjela za skiatlon na 15 km. 
Druhou, a zároveň poslední, olympij-
skou medaili, tentokrát zlatou, získa-
la za běh na 30 km volnou technikou 
s hromadným startem. Po dojezdu 
padla únavou, ale i radostí k zemi, 
a užívala si vítězství, které si podle 
mě opravdu zasloužila. Stejně tak se 
ze zlata radovala i její dcera Lucinka, 
která se za ní hned po jejím exceletním 
dojezdu rozeběhla. Osobně to Katce 
Neumannové moc přeji. Co jiného si 
na závěr své olympijské kariéry přát, 
než vyhrát zlato!

Další velký sportovní úspěch měl 
náš běžkař Lukáš Bauer. V závodě na 
15 km klasickým stylem si vyjel svojí 
první olympijskou stříbrnou medaili. 
Do prvního místa mu chyběly pouhé 
setiny.

Čtvrtou medaili, bronzovou, vybojo-
vali po velice napínavých utkáních naši 
hokejisté. Ti v rozhodujícím zápase se 
Švédskem o postup do finále i přes 
velký tlak a podporu českých fanoušků 
prohráli 7:3 a zbyl jim tak poslední sou-
boj o bronz s Ruskem, který s přehle-
dem vyhráli 3:0. Jenom je škoda, že se 
jim takhle nevedlo v zápase předcho-
zím. Mohla se nám tak zopakovat zlatá 
výhra, jako v roce 1998 v Naganu.

To byly výsledky sportovců, kteří se 
umístili na stupínku vítězů. Nesmíme 
však ale zapomínat na ty ostatní, kteří 
na nich sice nestáli, ale podali v Turíně 
výborné výkony. Jednou z nich je tře-

ba rychlobruslařka Martina Sáblíková, 
kterou od bronzové medaile v závodě 
na 5000 metrů dělilo pouhých jedena-
osmdesát setin vteřiny! Osmnáctiletá 
krasoblulařka byla šťastná i tak, zajela 
totiž juniorský světový rekord 7:01,38 
min. Dalšími jsou třeba boulařka Niko-
la Sudová, která ve finálovém závodě 
skončila na 6. místě. Sjezdař Ondřej 
Bank skončil ve slalomu

rovněž na 6. místě. Nebo třeba Mar-
tin Koukal, který se pár stovek metrů 
před cílem srazil se Šperlem a skončil 
tam na místě sedmém. Hodně mě mrzí 
Aleš Valenta, který bohužel „nedoská-
kal“ ani do finále. Naděje na zlatou, 
kterou obhájil na olympiádě v Salt 
Lake City, ztratil hned po pár kvali-
fikacích.

Sport je sice o kvalitním výkonu, ale 
někdy k tomu potřebujete i trochu 
toho štěstí. Někteří zastávají názor, 
že se Čechům letos olympiáda vůbec 
nepovedla. Sportovcům že se neda-
řilo a jejich výsledky byli dost slabé. 
Někteří jsou naopak rádi, a našich čtyř 
vybojovaných medailí si váží. Ale na 
tom přeci nezáleží. Není vždy důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se! Sportu zdar!

tpa

Zklamání,
nebo, úspěch?

Na přelomu června a července 2006 
se bude v Paříži konat „velký závod“ 
ve hře TrackMania nations, sportov-
ní arkádě se zajímavými prvky. Hra je 
kompletně zdarma a je ke stažení na 
adrese:

www.trackmanianations.com. 
Hráč jezdí po několika desítkách okru-
hů (a samozřejmě okruhy si může 
i postavit – to je hlavním motivem série 
TrackMania), za časy, kterých dosáhne 
(a spoustu dalších věcí) dostane body, 
které se mu přičítají do celosvětové 
tabulky. Stačí jen hrát a hrát! Před 
zahájením soutěže se udělá čára pod 
prvními 40 000 závodníky, kteří budou 
pozváni na velké klání. První cenou je 
výhra 400 000 dolarů, tak neváhejte 
a stahujte, šance má každý stejné!!!

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! TRACKMANIA
NATIONS
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Elektrická energie hýbe svě-
tem. Dnešní člověk si občas 
ani neuvědomuje, k čemu 

všemu energii využívá a ke své-
mu zděšení občas zjistí, v jakých 
věcech ji najde (jednou jsem našel 
malý elektrický obvod v psí hrač-
ce, o kterém nikdo nevěděl – způ-
soboval to, že po stisknutí bříška 
hračky se zvířátku rozsvítila očič-
ka). Elektrická energie – speciální 
druh energie, který změnil od zá-
kladů tvář lidstva a v budoucnu 
bude ještě nějaký ten make-up 
zajisté provádět.

Již na základních školách se učí, že 
elektřina je proud nabitých částic – 
elektronů. Snad každé dítě ví, že po 
připojení drátů na žárovku s baterií 
začne žárovka svítit, ví, že po odpo-
jení přívodního drátu svítit přestane 
a že když svítí i hřeje. Již v těchto zá-
kladních poučkách je však obsaženo 
něco mnohem hlubšího. Nejde přesně 
o to, že rozsvěcujeme žárovku, že nás 
pálí do ruky, ale o ten princip. Princip 
„slábnoucího zdroje“ bych to nazval. 
Můžeme si to představit například na 
sudu s pivem. Máme-li jeden (podo-
týkám správně natlakovaný a vychla-
zený) sud a jsme-li sami, nebo třeba 

jen ve dvou, není problémem natočit 
a vypít. To můžeme činit do vyčerpá-
ní zásob (ale v jednom celý sud …). 
I pokud budeme dva, tři, nebo čtyři, 
nemusel by být problém, pokud by 
se zrovna nejednalo o závod v rych-
losti pití (takové závody doopravdy 
existují). Ale co se stane, bude-li nás 
třeba 100? Berme (pro zjednoduše-
ní), že máme nekonečný sud. Můžeme 
z něho tedy libovolně vybírat a nikdy 
nedojde. Jediné omezení je jen průtok 
ventilem. Pokud bychom měli všem 
stům lidem najednou dolévat, vznikl 
by problém. Výčepní by se totiž asi 
musel zbláznit, aby to stihl celé udělat. 
A tak se přistaví sud další. Průtok se 
nám tak zdvojnásobí a můžeme nalít 
až dvakrát více lidem než se sudem 
jedním.

V energetice je to podobné. Naše su-
dy jsou elektrárny a spotřebitelé jsou 
domácnosti, továrny, bytovky a pa-
neláky. Každá elektrárna má nějaký 
výkon. Udává se ve wattech – značíme 
W. Například pokud máme doma ve 
sklepě generátor s 20 kW znamená to, 
že má výkon 20 000 wattů. Dále víme, 
že výkon P se dá přibližně spočítat ja-
ko P = U · I, kde U je elektrické napětí 
a I je elektrický proud. V běžné síti je 
napětí U = 230 V, takže z našeho pří-

kladu vidíme, že v ideálních podmín-
kách (a za určitých dalších okolností) 
může být proud velký I = P / U, takže 
20 kW / 230 V, což dává přibližně 87 A. 
Elektrický proud tedy může mít hod-
notu 87 A. Co nám toto říká? Víme, že 
například fén o příkonu 1200 W musí 
brát proud 5,2 A, takže bychom tako-
vých fénů mohli mít najednou spuš-
těných až 16. Běžné elektrické topení 
má příkon přibližně 10 kW, televize 
asi 100 W, počítač přibližně také tak, 
notebook o trochu méně.

Trend vývoje elektrotechniky (to 
znamená, kam se ubírá) směřuje ke 
snižování spotřeby a zvyšování výko-
nu. Žádné elektrotechnické zařízení 
totiž nepracuje se 100% účinností. Na-
příklad náš fén o příkonu 1200 W mů-
že ve skutečnosti pracovat s účinnosti 
40 %, tzn. 480 W. Zbytek se odvede na 
ztráty (a ty, i když je nevyužijeme, za-
platíme při vyúčtování). Bylo by dobré, 
aby náš 480W fén měl třeba spotřebu 
jen 500 W, čímž bychom dost značně 
ušetřili. Tento vědní obor je dnes již 
v značném stádiu pokroku, nicméně 
ne vše se vyvíjí tak, jak by mělo.

Značné brzdící síly dodávají do vý-
zkumu především vnější vlivy, jako 
lidské emoce, nepřesnost, ekologické 
aktivity, dokonce i církev. Ekologie je 

Vražedný atom
v Rakousku
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při výzkumu důležitá. Zkoumá vlivy 
člověka na prostředí a naopak. Je sice 
pěkné, že se vynalezne látka, která do-
káže zvýšit účinnost fénu na 95 %, ale 
pokud by vývoj takové látky měl stát 
miliardy lidských, zvířecích či rostlin-
ných životů, ekologové rázně zakročí. 
Jsou to tedy takoví usměrňovatelé vě-
dy – nepustí vědu si v přírodě dělat to, 
co se jí zamane. A to je dobře. Vědecký 
pokrok totiž musí být čistý, průhledný 
a co nejideálnější. Pokud existuje ví-
ce řešení stejného problému, využije 
se řešení třeba i dražší, ale ne tolik 
znetvořující přírodu (případy z filmů 
Stevena Segalla jsou čistě smyšlené, 
firmy platí miliony za to, aby najímaly 
ekology, kteří by výzkum usměrnili, 
takže žádné varování na poslední chví-
le ze strany FBI …).

Bohužel ne vždy se však ekologie 
staví na tu nejlepší stranu. Příkladem 
budiž moje dřívější úvaha o ekologii 
a stavbě obchvatu v Plzni. Ekologové 
jsou vědci stejně, jako fyzici či mate-
matici, akorát se zabývají trochu něčím 
jiným. A každý sebelepší vědec může 
udělat chybu a co hůř, nechá se strh-
nout davem.

Teď bych se konečně měl dostat 
k nadpisu – atom v Rakousku. Proč 
jsem článek takto nazval? Když se řek-
ne Temelín, málokdo si vybaví něco 
jiného, než čtyři velké chladící věže 
a areál o velikosti několika fotbalo-
vých hřišť. Ti na peníze zaměřenější 
si vybaví možná těch sto miliard ko-
run, které stavba areálu stála a které 
byly – jak jinak – čerpány ze státního 
rozpočtu. Připadá mi to, že zde má-
me trochu analogii s oním tunelem 
při obchvatu.

Dříve se využívaly k výrobě ener-
gie spíše uhelné, popřípadně plynové 
a benzinové elektrárny. Ve velkých 
kotlích se spalovaly tuny materiálu, 
jejichž popílek putoval zemskou atmo-
sférou a uložil se na průdušce nejedno-
ho z nás. Když se v padesátých letech 
podařilo zvládnout sílu atomu, začaly 
vznikat první jaderné reaktory. Krom 
těch několika nepovedených začaly 
vyrábět ohromné množství energie. 
Množství tak ohromné, že si to smr-
telník ani nedokáže představit. Jedna 
atomová elektrárna dokáže nahra-
dit i pět uhelných. Velká výhoda ale 
není ve výkonu, ale v ceně provozu 

a jeho čistotě. Tam, kde musíme spálit 
tisíce tun uhlí vystačí kilogramy ura-
nové rudy. Její příprava přitom není 
tak nečistá a zdlouhavá, jako u uhlí. 
Podle předpisů totiž musí mít tepel-
ná elektrárna zásoby paliva na 30 dní 
provozu dopředu - takže při spotřebě 
asi tunu paliva za hodinu musí mít na 
skladě uhlí, jako by se vešlo na stadion 
do výšky asi 10 metrů. A to nemůže 
ležet, každý den se musí přehrabovat, 
aby nevzniklo samovznícení.  Atomová 
elektrárna nemá (skoro) žádné výpary 
a jediný problém nastává v případě 
„kam s vyhořelým palivem“. A to se 
uloží hluboko pod zem, kde nikomu 
nevadí a nikoho nemůže ohrozit.

Jako by však tyto výhody někteří 
neviděli. Když se Temelín v roce 2000 
spouštěl, na hranicích s Rakouskem 
(odkud se jaderné palivo dováželo) li-
dé vytvořili barikády a nechtěli nikoho 
pustit do ČR. Provolávali různá hesla, 
vesměs ve smyslu že Temelín znamená 
smrt a podobně. Myslím, že v Rakous-
ku žijí velice inteligentní a spořádaní 
lidé. Všude mají pořádek, kam se po-
díváte, nevidíte žádnou větší chudobu 
nebo nouzi. Proč tito vzdělaní lidé však 
dělali takové hlouposti na hranicích? 
Mysleli si, že snad nějak pomohou vý-
voji? To těžko. Problém totiž nebyl 
o lidech. Bylo to o politice. Rakousko 
má velké procento hydroelektráren, 
které napájí (hlavně na jaře) voda 
z horských potoků a řek. Tato ener-
gie je taktéž velice shovívavá k příro-
dě, avšak její nevýhoda je v tom, že 
nefunguje vždy. Musí totiž téci voda. 
Když voda není, není ani proud. Na 
jaře tedy povětšinou mají přebytek 
energie a na podzim spíše zase nedo-
statek (žádný závažný, ale přece …). 
Dělalo se to tak, že Rakousko během 
jara přebytečnou energii dodávalo do 
cizích států (včetně ČR) a na podzim, 
když měli sami málo, zase přivítali po-
moc ze zahraničí oni sami. Tím, že se 
postavil Temelín se jim však notně zha-
tily plány. Nemusí již dodávat energii 
do ČR, protože jí zde máme dost. Ale 
pořád musejí brát na podzim. Co to 
znamená? Že zisky, které mohly být 
vyrovnané najednou klesly. Elektřinu 
museli kupovat a po jejich byl menší 
zájem. A to i od okolních států. ČR te-
dy přestávala být spojencem, stávala se 
soupeřem. A zde přichází ona politika 
a propaganda. Běžné lidi ani nena-
padlo, že by to tak mohlo být. Všu-
de jste viděli letáky: „Pamatujete na 
Černobyl?“ a podobné. Pravý důvod 
(ten o hrabání pro sebe) však (kdo by 
to taky dělal) neuváděli. Mohl z toho 
být politický energetický skandál – na-
štěstí se to urovnalo. My si vyrábíme 
svoji energii, pomáháme Rakousku (ač 
nerado, ale přijímá) a stavba z peněz 

daňových poplatníků konečně našla 
svoje využití k tomu, aby se peníze 
zbytečně nevyhazovaly.

Tím, že jsme postavili Temelín, nej-
větší a nejvýkonnější (potenciálně) 
elektrárnu v naší zemi, stali jsme se 
konkurenty nejen pro Rakousko, ale 
i pro okolní Evropu. Ale to hlavní není 
právě v tom. Oponenty sice jsme, ale 
zase jsme se trochu více postavili na 
nohy, jako národ. Nedá se srovnávat 
stavba Národního Divadla s touto stav-
bou, ale jistá analogie zde je. Nejsme 
už závislí na elektřině ze zahraničí. 
Sami máme dost a můžeme prodávat. 
Takže do státní pokladny jde stále více 
peněz. Podívejte, jak dopadlo Gruzín-
sko – závislé na plynu z Ruska a co se 
nestane, když jeden plynovod prask-
ne – skoro nikdo nemá plyn a teplo.

Češi jsou vlastně podivný národ. Ne-
ustále ukazují na svoji národní hrdost, 
neustále se dušují tím, že jsou Češi, 
ale když jim někdo ukáže lepší svět, 
jako by zapomněli, kým jsou. Připa-
dá mi to takové lezení do zadních 
částí těl našim západním sousedům. 
Opravdu to máme zapotřebí? Ani 
český sentimentalismus není asi na 
místě – neustále mi lidé připadají, že 
smýšlejí ve smyslu „Masaryk byl ma-
chr, Janský objevil krevní skupiny …“, 
ale dnešní úspěchy nějak zapomínají. 
Pořád se staví k minulosti a svoji image 
staví – stavíme – na věcech minulých 
a občas i přežitých. Podívejte na bý-
valé Východní Německo. Rusko. I na 
ty Gruzínce. Myslím, že jen v Čechách 
se pořád přemílá o tom, jaké to bylo 
za totality strašné. Ale málokdy slýchá-
vám, že je to teď dobré. A to přitom je 
ČR stát s nejrychleji rostoucí ekonomi-
kou ve střední Evropě!!!

Doufám, že jsem článkem nikoho 
nepobouřil. Nerad pobuřuji. Pokud 
jsem přeci jen náhodou pobouřil, 
rád si přečtu váš názor, pošlete mi ho 
emailem. Nemám nic proti Rakous-
ku, Německu ani jiným státům. Tento 
článek jen vyjadřuje můj názor, který 
samozřejmě nemusí nikdo další sdílet. 
Byl bych však rád, kdyby alespoň ně-
kdo souhlasil …
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Ve světě

Snowboarding zaznamenal velký 
rozmach až v poslední době. Na počát-
ku nebyl tento sport příliš populární. 
Známky snowboardingu byly nalezeny 
již před několika tísíci lety, například 
ve Skandinávii nebo ve střední Asii. 
Byla nalezena i „široká lyže“ s odhado-
vaným stářím okolo 500 let. Vzhledem 
k tomu, že existenci snowboardingu 
v těchto dobách nemůžeme nijak 
dokázat, či vyvrátit, datujeme počátky 
tohoto sportu na 60. léta 20. století.

V této době v USA zkonstruoval Tom 
Sims sněžné prkno, které mělo sloužit 
jako zimní tréninková alternativa surfu 
a skateboardu, tehdy bylo toto prkno 
pokládáno za kuriozitu. V roce 1965 
sešrouboval Schermann Popper dvě 
lyže jako zimní hračku pro své děti. 
Časem zjistil, že boční postavení na 

„snurferu“ je lepší. Nohy byly volné 
(jako při postavení na skateboardu). 
Na špičku byl přidán provaz vedoucí 
do přední ruky. Po těchto technických 
vylepšeních si Popper nechal svůj snu-
rfer patentovat a v roce 1966 začal 
s prodejem prvních modelů, které 
zaznamenaly poměrně velký obchod-
ní úspěch.

Jake Burton, surfař a lyžař, se 
zasloužil o zlepšení techniky jízdy 
a o nápad s upevněním nohy, díky kte-
rému se dalo prkno lépe ovládat a bylo 
možné provádět vyšší skoky. Pokoušel 
se i o sériovou výrobu vlastního mode-
lu, která však měla malý odbyt.

Dimitrij Milovich použil v roce 1969 
znalosti z výroby surfů k odlití prk-
na z polyesteru. Mělo vlaštovčí ocas 
a bylo určeno k jízdě ve vysokém 
sněhu, jeho poměrnou nevýhodou 
byla krátká životnost. V roce 1972 si 
ho nechal patentovat a roku 1975 si 
založil vlastní firmu, měla však malý 
úspěch kvůli nákladům na jeho výro-
bu a již zmíněné životnosti. K tomuto 
krachu přispěly vysoké bezpečnostní 
normy kladené úřady, což zapříčinilo 
zákaz snowboardingu ve většině ame-
rických střediscích.

Již zmiňovaný Tom Sims, v této 
době úřadující mistr světa na skate-
boardu, se pokoušel vyvíjet vlastní 
prkna, jeho první koncept se neujal, 
ale druhý vzbudil značný zájem. Bylo 
jím prkno s dřevěným jádrem a lami-
nátovou kostrou. Na soutěži roku 1981 
v Coloradu představil poprvé ocelové 
hrany a upravené lyžařské vázání, díky 
čemuž zvítězil.

Kvůli zákazu tohoto sportu v zimních 
centrech byli snowboardisti „přinuce-
ni“ k výšlapu kopců ve volné přírodě 
a jízdě v prašanu. Tento styl jízdy je 

nazýván hicking a je i dnes provozován 
mnohými dobrodruhy. Tento zákaz 
příznivce snowboardingu stmelil do 
menších izolovaných skupinek. Snow-
boardisté často vyjadřovaly rozhořčení 
nad svou „diskriminací“. Kolem roku 
1985 se naštěstí tento zákaz začal, díky 
vývoji vázaní a tudíž zmenšení počtu 
ujíždějících a zároveň nebezpečných 
snowboardů, z horských středisek 
vytrácet.

V 80. letech se sněžná prkna začí-
nala ujímat i v Evropě. V té době se 
významným evropanem stal José Fer-
nandez, který se mohl rovnat s ame-
rickými snowboardisty. Pro tento sport 
se zasloužil i vývojem tvrdého vázání, 
které pozvedlo dosavadní rychlost 
závodního snowboardingu. Tvrdé 
vázání se ujalo hlavně v Evropě, Ame-
ričtí sportovci dávali přednost vázání 
měkkému (botičkovému).

Na počátku 90. let začaly vznikat 
v Japonsku, Rakousku a průběžně 
i v dalších státech první snowboardové 
organizace. Roku 1986 se konalo mis-
trovství Švýcarska, se zahraniční účastí 
pořádané jedním z prvních snowbo-
ardových klubů. O rok později se jelo 
v Itálii neoficiální mistrovství světa. 
V zimně na přelomu let 87 a 88 se jel 
první světový pohár. Roku 1987 začala 
se svým působením NASA (severoame-
rická snowboardová asociace) a SEA 
(snowboardová evropská asociace). 
Později se k nim přidala ISA (světová 
snowboardová asociace), která měla 
za úkol koordinaci světového dění ve 
snowboardingu a PSA (profesionální 
snowboardová asociace) zabývající se 
zájmy profesionálních sportovců. Což 
zvýšilo počet závodů a zlepšilo rozvoj 
snowboardingu.

Snowboarding
1. část – Historie
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Dlouho jsem přemýšlela, jak na-
psat tento článek, aby to každý 
správně pochopil. Pak mě ale 

napadlo, že nejlepší bude, když vám 
popíšu vlastní zkušenost.

Vždy jsem si myslela, že mít o hodně 
mladší sourozence je jen přítěž. Zná-
te to: „ Běž vozit kočárek!“, „Dneska 
pohlídáš …“ a nebo „Když jdeš ven, tak 
si vezmi sourozence s sebou!“. Tohle 

jsou tři nejhorší věty, které můžou 
rodiče vyslovit!!!

Mně bylo jedenáct let, když se mi 
narodila ségra. Nebyla zrovna nic moc, 
ale něčím mě okouzlila! Možná jsem 
poprvé v životě pocítila sourozenec-
kou lásku!?

Když byla malá, tak to nebylo nic 
moc. Ale čím víc roste, tím víc si začí-
nám uvědomovat, že jsem strašně 
moc ráda, že ji mám! Je to človíček, se 

kterým se zasměji a kterého obejmu. 
A proto si myslím, že není problém 
nějaký větší věkový rozdíl.

Protože jednou stejně budete rádi, 
že se máte a bude jedno, jestli jedno-
mu bude padesát a druhému dvacet 
let. Jste sourozenci a láska tam bude 
pořád. Jako u mě s Aničkou!!!

Sourozenci
a velký věkový rozdíl

V roce 1991 začala působit ISF (mezi-
národni snowboardová federace) jako 
nejvyšší organizace. Navázala spolu-
práci s již vzniklými asociacemi a klu-
by a funguje dodnes. O rok později 
začala své aktivity v oblasti snowboar-
dingu nezávisle na ISF provozovat FIS 
(mezinárodní lyžařská federace) pod 
jejímiž křídly se snowboarding dostal 

mezi olympijské a tudíž nejuznávanější 
zimní sporty. Tímto krokem si zajistila 
dominantnější postavení, protože kva-
lifikovat na olympijské hry se mohou 
zavodníci jen díky bodům ze soutěží 
FIS. Premiérou byla olympiáda v Naga-
nu. Díky značné rivalitě spolu nikdy 
nenavázali významnější spolupráci.

Díky narůstajícímu počtu jezdců na 
sněžném prkně začala zimní střediska 
přizpůsobovat tomuto sportu sorti-
ment svých služeb. Začala stavba spe-
cialních sjezdovek, snowparků a ramp. 
Zvýšil se počet instruktorů snowboar-
dingu a přizpůsobily se i servisy.

V Čechách
I přes železnou oponu se u nás v 80. 

letech začaly objevovat první modely 
snowboardů. Zdrojem inspirace byly 
hlavně zahraniční časopisy. Zmínka 
o tomto sportu se dostala i do teh-
dejšího časopisu ABC. Vznikaly různé 
typy prken domácí výroby, které se 
dnešním modelům příliš nepodoba-
ly, častá byla absence ocelových hran. 
Hlavní jezdeckou lokalitu tvořil Perink 
v Krušných horách, kde se uskutečnil 

první závod českého snowboardingu, 
o rok později mistrovství Českosloven-
ska a další soutěže.

Byly zakládány české snowboar-
dové firmy mající výhodu lepších cen 
oproti dovozu, některé série však 
měly pochybnou kvalitu. Byly pořá-
dány snowboardové expedice. První 
expedice se vydala roku 1989 zdolat 
nejvyšší horu Kavkazu – Elbus (5642 
m. n. m.).

Roku 1990 byla založena AČS (asoci-
ace československého snowboardingu) 
rozdvojující se po dvou letech na AČS 
(asociace českého snowboardingu), 
která se stala partnerem ISF, a SAS 
(slovenská asociace snowboardingu). 
Dnes v České republice operuje i SLČR 
(svaz lyžařů české republiky) spolupra-
cující s FIS.

Ministerstvo školství v roce 1996 za-
kázalo a následně znovu povolilo za-
řazovat jízdu na snowboardu do ško-
lou pořádaných lyžařských kurzů, což 
jistě pomohlo k rozšíření hlavně mezi 
mládež. K výraznému nárůstu zájmu 
o tento sport zapříčinila minulý rok 
odvysílaná komedie Snowboarďáci.
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Tímto výrokem Tolstoj vyjá-
dřil svůj obdiv k umění. Co 
ale umění je? A co všechno 

můžeme pojmenovat uměním?

 „Umění je činnost, která člověku 
dovoluje vědomě ovlivňovat druhé 

prostřednictvím jistých vnějších zna-
mení tak, aby v nich vyvolal nebo oživil 
pocity, které sám zakusil.“

Umění se objevuje v malířství, v poe-
zii, v hudbě. Malíř své pocity vyjádří 
na plátno, básník na papír a hudeb-
ník prostřednictvím tónů linoucích se 
z hudebních nástrojů. Ale umění lze 
vidět i ve věcech každodenního živo-
ta, i když si to třeba neuvědomujeme. 
„Vidět svět takový, jaký je a potom jej 
milovat – to je největší umění.“

V dnešní době umění lidstvo neo-
vlivňuje tak jako dříve. V době války 
či jiných důležitých událostech národa 
se lidé dokázali díky umění semknout. 
Zpívali si písničky a recitovali básně, 
ty jim dodávaly sílu do dalších dnů. 
Umění spojovalo.

Dnešní doba je jiná. Je horší? Proč už 
lidi neovlivňuje umění tak jako dřív?

S příchodem do nového tisíciletí 
přišla i vlna uspěchanosti. Lidé jsou 
neustále ve stresu, pořád se za něčím 
honí, nestíhají nic dělat a odreagují se 
tak akorát před vysedáváním u televi-
ze. I to lze považovat za novodobou 
formu umění. Jen hrstka lidí si zajde 
do galerie, do divadla nebo si jen tak 
přečte knížku. Těmto lidem se říká 
intelektuálové. Z umění se udělalo cosi 

snobského. A přitom se jedná o tak 
pěknou věc.

Změní se to někdy? Bude pro lidi 
umění znamenat někdy více? A nebo 
se na umění zapomene?

Na tuhle otázku odpověď neznám, 
můžu jen doufat, že nezmizí.

„Umění je tím zvláštní a dobré, že 
v něm nelze lhát. Je možné lhát v lás-
ce, v politice, v medicíně, je možné 
oklamat lidi i samého Pánaboha, avšak 
v umění klamat nelze.“

Uchovejme si tedy umění co nejdéle. 
A věřím, že to půjde, protože vy, co 
jste si tenhle článek přečetli, umění 
uznáváte a dáváte mu tak novou šanci, 
aby se udrželo i další léta.

Použito citátů: Tolstoj, Čechov
psy

umění?
„umění je květ života celé společnosti.“

Obyvatelé České republiky se 
chtě nechtě dělí na … cikány 
a gádže. Gádžové, to je pri-

oritní majorita. Cikáni, to je menši-
na, která se za menšinu nepovažuje. 
Cikáni nechápou menšinu jako něco, 
co je nazýváno menšinou na papíře, 
v tabulkách, ale snaží se všem gádžům 
ukázat, že nejsou menšina a že jeden 
cikán vydá za tři bílé. Cítí se být utis-
kováni a snaží se přizpůsobit podle 
požadavků zákona. Ovšem některým 
to jde méně, jiným více. Pro cikány jsou 
bílí slaboši, srabové a příliš důvěřiví 
a naivní lidé. Bílým zase přijdou cikáni 
jako hulváti, drzouni. Tak nebo tak, 
jedna strana se s druhou prolíná, hlav-
ně v mladé generaci, kde se navzájem 
sžívají už jako malé děti.

A tak se stalo, že mám přítele. Je to 
jen pár měsíců, co jsme spolu. Mezi 
námi, je to Španěl, který se narodil na 
Kubě. Jeho matka se sem přistěhovala, 
přivdala. A tak během dvanácti let si 
našel sobě nejbližší přátele a rodinu 
a to nejen mezi Maďary a Slováky, ale 
i českými cikány. Nemám ráda tohle 
dělení lidí, ale v tomhle případě se 
k tomu musím snížit.

Přítel (Daniel) je celý Náhlovský. 
Samá legrácka.. Je horkokrevný a co 
je den dlouhý, pusu nezavře.

A tak jsme si vyrazili do vedlejšího 

města na diskotéku. U brány pan vyha-
zovač: „Nezlobte se, mám plno …“ 
Nakouknu přes mříže a zadní stoly 
prázdné. Dan: „My tu máme kama-
rádku, tak jdeme za ní …“ A opět: „To 
je mi líto, ale opravdu vás nemůžu pus-
tit, jen jednoho, kdo by pro ní šel..“ 
S otevřenou pusou jsem nechápala, 
co to slyším. Všechno se ve mně vzpří-
čilo. Copak bílá holka a snědý kluk 
mají zapotřebí tohle poslouchat? Dan 
nevypadal překvapeně. Lidi vycházeli 
z diskotéky po třech, pěti …

„Dane, jdi ty …“ „Ne, jdi ty …“ Zved-
la jsem telefon a řekla kamarádce, co 
se děje. Za chvíli stála u mříží a já na ní 
koukala skrz mříže … divný pocit.

Hlídač pustil pána. „A ten tam smí 
proč?“ „To je policajt.“

Nikomu jsem nikdy nic neprovedla 
a přesto nesmím na veřejné místo.

„Tak to ne … to je hrozný pocit!“
„Netrap se s tím, to je normální. Jsou 

zase diskotéky, kam nepouští bílý.“
„To ale nejde … čeho se báli? Pade-

sátníka, a páru?“
Trápilo mě to. Z mých zkušeností 

jsou rozdíly minimální. Jediné, v čem 
se cikáni liší od bílých je jejich horko-
krevnost. Mně bílí kluci ublížili mno-
hem víc, než cikánští. Cikánští kluci 
jsou sice otravnější, ale když se na ně 
obrátí člověk s prosbou o pomoc, nikdy 
neodmítnou. Bílí jsou sobečtí a žijí pro 

sebe. Cikán se rozdá. Jsou rodina a drží 
pohromadě. Víc se hádají, ale víc se 
i radují. Ten jejich způsob života je 
plný a úplný..

Nikdo není bez chyby, ale když vám 
odmalička říkají, že jsi jiný a že nepa-
tříš mezi ostatní, začneš se bránit, 
a tak se to děje. Je těžké se přizpů-
sobit a zkrotit se, ale snaží se, proč 
se nesnaží i bílí a nepokusí se něco se 
naučit i od cikánů? A říkám vám, umí 
toho dost!

Parta cikánských kluků s nožem 
v ruce je svinstvo, ale to umí jakáko-
liv parta. Jiná parta bílých zase krade 
benzín z aut. Cikán tě přemluví, ať 
mu půjčíš, ale bílý tě prostě okrade. 
Všichni jsme si rovni a každý dělá, 
co umí. A mně je mezi těmi Maďary 
a Španěly docela dobře. Váží si mě, 
a protože jsem žena jednoho z nich, 
jsou i slušní, i když držkatí. Mám je 
prostě ráda, i když se mě sem tam pří-
tel zeptá, proč nejsem Kofola … On 
se snaží nebýt tak drzý a já se snažím 
nebýt tak sobecká.

Tenhle článek bych mohla rozepiso-
vat a popisovat rozdíly i stejnorodosti 
hodně dlouho, ale proč, nejde o rasis-
mus, jde o porovnání. Každá rasa je 
jiná, ale jsme jenom lidi. A ten večer 
jsem byla v menšině já, bílá holka. Jak 
by bylo vám?                                  jku

Na druhé straně
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Už 12. března se dočkáme slav-
nostního vyhlášení vítězů sošek 

Andělů za nejrůznější kategorie v ob-
lasti české hudby. Vše proběhne v Pra-
ze a celou akci bude přenášet Česká 
televize a Český rozhlas.

První realizace nápadu udělovat kaž-
doroční ceny za naši hudbu proběhla 
před patnácti lety, tedy v roce1991, kdy 
tento ceremoniál nesl název Výroční 
československé hudební ceny a trofeje 
tehdy byly ušaté figurky s čepicemi. 
O rok později se tato slavnost nazývala 
GRAMY (popř. ČESKÁ GRAMY). Tento 
název se udržel do roku 1996, kdy po 
protestech Spojených států se na rok 
1997 hledalo nové jméno i podoba 
udávání cen, které se drží do dnes. 
Rozdávají se zlaté sošky andělů, kteří 
hrají na šalmaj.

Největšími favority letošních cen je 
kapela Clou, která je nominována ve 
čtyřech kategoriích. Clou má možnost 
získat sošku za skladbu, objev, album 
a skupinu roku. V těsném závěsu za 
Clou se nachází skupiny Chinaski, 
Monkey Business a zpěvačka Aneta 
Langerová se třemi nominacemi.

Letošní vyhlášení již 15. ročníku cen 
se uskuteční v hotelu Hilton a o vítězi 
rozhoduje více než 350 členů poroty, 
která se skládá akademiků popmusic 
a médií. O den dříve bude po Praze 
otevřeno 15 různých klubů, kde vy-
stoupí začínající i známí interpreti, na 
které je již tradičně vstup zdarma. Zce-
la nově přibyla kategorie web roku, 
kterou vyhodnotí speciální zúžená po-
rota odborníků. Letos nebude večerem 
provázet pouze jediný moderátor, ale 
výsledky jednotlivých kategorií přijdou 
na pódium vyhlásit například pražský 
primátor Pavel Bém, který se již účastnil 
nominační akce. Dále pak kupříkladu 
herec a moderátor Jan Kraus, ředitel 
pražské zoologické zahrady Petr Fejk 
či zpěvák a bavič Ivan Mládek. 

Ceny akademie populární 
hudby pro rok 2005 

Výběr z nominací:

Videoklip roku:
Anna K. – Cukr
Aneta Langerová – Voda živá
Visací zámek – Známka punku

Skupina roku:
Clou
Chinaski
Sunshine

Objev roku:
Petr Bende
Clou
Viktoria

Událost roku:
Colours of Ostrava
Czech tek
Love Planet

pma
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První z dvojice cédéček neochot-
ně mizí v útrobách přehrávače. 
Očekávám něco inovačního – revo-
luční, čistý, jasný a barevný zvuk. 
Takový, jaký mi může dnes zaručit 
jenom kvalitní technologie jedna-
dvacátého století.

Tak ne. Hned první vteřiny hudby 
linoucí se z reproduktorů mne pře-
svědčují o pravém opaku. Jedná se 
o prvotní nahrávky samotné Arethy 
Franklin. Tlumený praskot klasic-
kých elpíček a zastřené výšky špina-
vé přenosky, jo – kdyby to byla deska 
(perfektní vynález jednadvacátého 
století – i poslední iluze se za chvilku 
zničí, no jo no). Dívám se na plastový 
obal dvojcédéčka „ Aretha Franklin – 
Respekt – the very best of“. Nebyla 
ošklivá. To ne – docela kočka – považ-
te, na svůj věk …

Tahle energická zpěvačka se narodi-
la v roce 1942 – jako dcera úspěšného 
kazatele a zpěváka. Takhle se s největší 
pravděpodobností dostala ke kostel-
nímu zpěvu.

V roce 1956 (je jí čtrnáct let!!!) 
pořizuje první nahrávky pro značku 

Checker. Původně zpívá přede-
vším gospely, ale po odchodu 
do N.Y.C. (pro neznalé New York 
City..) (1960) se přeorientuje na 
oblast jazzu, R&B a popu. Tam 
v tomtéž roce úspěšně debutuje 
albem The Great Aretha Franklin 
(1960) a singlem Today I Sing The 
Blues.

Zásadní průlom se jí ale u firmy 
Columbia nedaří a tak v roce 1966 
přechází k Atlanticu. O rok později 
má hit I Never Loved a Man a úspěš-
né je i stejnojmenné album. Hitem 
se stává skladba od Otise Reddin-
ga – Respect (nejen úspěch 
i v Anglii ale následně také 
cena Grammy). V USA se 
píseň dostala na vrchol hit-
parády. Následují další velice úspěšné 
singly – Baby I Love You (1967), Chain 
Of Fools (1968) atd. Období let 1968 – 
1974 je ve znamení vysoké popularity 
i pravidelného udělování cen Gram-
my. O roku 1968 interpretuje stále více 
také vlastní písně.

Po roce 1974 nazpívala i řadu 
modernějších skladeb. Jistý ústup ze 
slávy znamená druhá polovina 70. 
let, ale v následující dekádě je opět 

úspěšná, např. s alby Who´s Zoomin´ 
Who? (1985) a Aretha Franklin (1986). 
Dobře si vede i později, především díky 
moderně znějícím soulovým písním… 

Hnedka první písnička je mi docela 
povědomá… Jo – už někde byla, to si 
pamatuji určitě. Z jejího zpěvu – silně 
poznamenaného kouřením a alko-
holem (snad sexy „chraplák“)- už na 
první poslech poznáte neuvěřitelnou 
svobodu a zdánlivou čistotu její duše. 
A přidejte si slova druhého songu 
„Freedom! Ooh – Freedom!!“ a máte 
předobraz její duše. Ale zase anděl 
nebyla, to teda ne… Kdo si poslechne 
třetí song (I don’t need a man), už sám 
název je zavádějící.

Hele, koukám, že jí lidi docela kopí-
rovali – třeba „I say a little prayer“  – 
v podání staré dobré Arethy je daleko 
snesitelnější než od pozdějších nástup-
nic, nebo třeba „Satisfaction“ později 
v podání The Rolling Stones.

Memphis – místo, kde se „Lady soul“ 
narodila – poznáte vlastně už z prv-
ních taktů. Kdo tam prý jednou byl – ví, 
že se tam její hlas skvěle hodí (já tam 
v životě nebyl, takže těžko říct …, ale 
asi to bude pravda).

No a tak končí snaha přiblížit jednu 
snad už dávno zapomenutou hvěz-
du minulého století dnešním poslu-
chačům. Kdo ji nezná, neuvěří. Je to 
legenda. Ještě k tomu živoucí legenda. 
Znáte ji?                                         fko

Aretha Franklin 
jak ji neznám já,
                   ani vy…
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Rychlejší chůzí jsme se s Patri-
kem, to je můj dobrý přítel, 

přibližovali k DK v Mikulčicích. 
Venku postávalo pár postav, ně-
které držíce rozpálenou cigaretu 
u úst, jiní rozdýchávaje svůj opilý 
stav. Zaplatila jsem 120 Kč, do-
stala razítko brontosaura, znak 
pořadatele. Na vstupence mi bylo 
oznámeno – „Vernisáž prodejní 
výstavy obrazů, keramiky, fotek, 
řezbářských prací mladé umělec-
ké skupiny Oškliví s netradičním 
hudebním doprovodem. Autorské 
čtení začínajících básníků. Výstava 
dočasného uměleckého uskupení 
Proud. Prezentace ekologických 
neziskových organizací.“

Vydala jsem se napospas nové zkuše-
nosti. Ve vstupní síni bylo lehce polo-
prázdno a ze sálu naproti vchodu se 
ozývalo podivné klapkání. Uvnitř bylo 
mírně zadýcháno, avšak panovala přá-
telská atmosféra. Na pódiu stál muž 
v modré košili, před ústy mikrofon 
a vyklepával do svých zubů rytmus 
Crazy Froga. Poté předvedl i Ódu na 
radost a ještě znělku z Viléma Tella. 
Publikum bylo nadšené a jistý Zubin 
nehta, jak si říkal, ze svého výkonu 
jásal jako malý kluk.

V čajovně, která byla ve sklepní 
části, mělo proběhnou autorské čtení 
básní mladých tvůrců. V menší míst-

nosti bylo pár stolků a nějaké polštáře, 
lidé spokojeně potahovali z vodních 
dýmek a vzduchem se nesl nasládlý 
pach tabáku a čaje. V koutě u jednoho 
stolu se tísnili čtyři muži. Martin Štork 
se ujal úvodního slova a seznámil nás 
s programem. Jako první své dílo zva-
né „Mikropovídky o šestnácti řádcích“ 
přednesl Tomáš Tvrdý. Smutné i vtip-
né básně pobavily většinu obecenstva 
a Tomáš získal nemalý potlesk. Poté 
na řadu přišel Tomáš Raitman se svý-
mi „Hrátky se slovy“ a po něm Martin 
Štork – „Braky převážně literární“. 
Oba získali také potleskem a hvízdá-
ním svou odměnu.

„Výstava, mazec jdeme sem.“ Za-
velela jsem své skupině skládající se 
z mých tří přátel. Obrazy vytvořila 
zručná ruka Lenky Leisové a Tomáše 
Marčíka. Na nástěnkách vyvěšená dí-
la zobrazovala barevné pokroucené 
tváře, tančící osoby a spirály, vše hrálo 
barvami a ani ceny nebyly nijak zvláště 
vysoké.

Druhá výstava, která byla v prosto-
rách vinného sklípku, byla tvorbou 
Aleny Kazatelové a Dalibora Krcha. 
Fotografie a obrazy míst a tváří ve vás 
zanechávala podivný pocit. Ale i tak 
byla díla velice zajímavá.

Další má cesta vedla ke kuřácké-
mu koutku. Místnost zahalená bílým 
dýmem každou chvílí vyvrhla a zase 
přijala dalšího kuřáka.V místnosti 
bylo absolutně nedýchatelně a oči 
vám slzely, jen co lehce zamrkaly do 
prostoru. „Tak tady se už neukážu..“ 
vyběhla jsem ze dveří a zalapala po 
dechu.Cítila jsem ze sebe nepříjemný 
zápach cigaret a odešla se podívat ven, 
možná se i trochu provětrat, bylo mi 
nesnesitelné vedro.

Za nějakou chvilku jsem se vrátila 
a na scénu přišla skupina Dekadentní 
divadlo Beruška. Zajímavá hra světel 
a různých efektů doladila už tak báječ-
ně nasycenou atmosféru. Zpěvák měl 
ojedinělý hlas, až křiklavý, ale v tu chví-
li bych si tam nedokázala představit 
jiný, hrál na housle, někdy odložil smy-
čec a hrál na ně jako na kytaru. Další 
člen hrál nebo spíše bušil do železné 
bedny, což nahrazovalo bicí a další hrál 
na baskytaru. Texty se zdály jakoby 
psané v extázi nebo si textař velice rád 
hraje se slovy.

Po Berušce se na chvíli vše uklidnilo, 
lidé šli do výčepu na kofolu, pivo či 
guláš, do čajovny, na výstavu a nebo 
si poslední opozdilci šli vybírat tom-
bolu.

Na scénu přišla slovenská Ska-pra šu-
pina. Čtyřčlenná skupina – bubny, dvě 
kytary a saxofon už z dálky lákaly ne-
malý dav hudby chtivých posluchačů. 
První tóny roztancovávaly moje nohy. 
„Tak tahle kapela je neskutečná!“za-
křičela jsem na skupinku poskakujících 
přátel za mnou. Sálem se rozproudila 
tančící těla a vzrušené výkřiky, možná 
pochvalné zaryčení.

Avšak i zábava někdy končí, a tak 
jsme se okolo jedné hodiny ranní ode-
brali domů.

Akce byla totálně velkolepá, mys-
lím že si zaslouží vysokého hodnocení, 
a nejen z mojí strany. Určitě se těším 
na příští ročník, a vy byste taky mohli 
přijet a říct svůj názor …

mko

Pestrovečer
25. 2. 2006 Mikulčice, Dům kultury, Pozdní Zimní Pestrovečer H

u
D

b
A



mezi námi12

Etno (někdy také ethno) je 
hudební žánr nepopulární 

hudby. Etno může mít nepřeber-
ně mnoho různých podob, protože 
bere inspiraci v kultuře, historické 
a lidové hudbě daného místa. Etno 
světové hudební scény je inspiro-
váno většinou mimoevropskými 
hudebními tradicemi. Hudební 
nástroje jsou buď až primitivní a 
některé jsou nesehnatelné. Právě 
mne napadá tibetský Rang Dung, 
což je měděná, až čtyři metry 
dlouhá trubka. Pravý Rang Dung 
je zcela jistě v rukou netibeťana 
výjimkou.

Amerika je ovlivněna indiánskými 
zpěvy a jejich hrou na bubny. Tento 
zpěv je nezaměnitelný s jinými. Napo-
dobují se zvuky zvířat nebo jen „zvuky“ 
lesa. Rytmus sehraných bubnů proniká 
do našeho zvukového vjemu a zpěv 
indiánů nás přenese do jejich rituálních 
míst, kde okolo ohně tančí a zpívají. 
Hudba indiánů na člověka působí jako 
při rituálu. Díky jejich víře a oddanosti 
k přírodě, hudba indiánů je více než 
jen hudbou. Dnes se při šamanských 
a dalších rituálech v moderním světě, 
zcela rádo používá právě tato hudba 
amerických indiánů. Avšak do někte-
rých míst v Americe zasáhl vliv kolo-
niálních mocností. Hlavně Španělska, 
Portugalska a Francie. Například lidová 
argentinská hudba velmi připomíná 
hudbu ve francouzských uličkách. Ale 
to už by jsme zařadili spíše do worl-
dmusic.

Australské etno bývá většinou hra-
né na didgeridoo (dydžeridů), bub-
ny a někdy je zde i malý vliv různých 
„chrastítek“. Didgeridoo je dřevěná, 
dutá roura, jeden a více metrů dlouhá. 
V místě, kde se ústa dotýkají začátku, 
je namazán včelí vosk pro lepší těsně-
ní. Zvuk, který didgeridoo vydává je 
silně vibrační a po několikaminutovém 
poslechu živého hraní se zvuk dostává 
do každé části vašeho těla a společně 

s bubny tvoří úžasný koncert, jenž od-
straní stres a napětí. Hudba domorod-
ců je však čistě závislá jen na zvuku di-
dgeridoo. Australská hudba je spojená 
s přírodou a hlavně jejími zvuky. Veliký 
vliv na hudbu má rituálnost. Možná se 
může zdát, že hudba jen na didgeridoo 
musí být stále stejná a po chvíli ohraná. 
Není tomu tak, jelikož spektrum zvu-
ků na Didge je velice široká a nemůže 
být téměř vyčerpatelná. A jelikož se 
vám nikdy neohraje zvuk přírody, tak 
se vám nemůže ohrát ani toto. Dobří 
hráči dokáží na Didge zahrát zvuk ně-
jakého ptáka, psa či šelmu. Asi nejlep-
ší český hráč na didgeridoo je Ondřej 
Smeykal. A nejlepší hráč, co já znám, 
je Australan David Hudson.

Asijské etno je velice rozsáhlé, ale 
zaměřím se jen na Tibet. Tibetská 
hudba je samozřejmě silně ovlivněná 
tibetským buddhismem. Avšak kvůli 
okupaci Čínou, duchovní kázeň mnichů 
i prostých občanů klesá, takže se dále 
tato hudba moc nerozvíjí. Jejich tra-
dice se můžou učit dál jen díky lidem, 
kteří v Tibetu byli nebo díky tibetským 
emigrantům. Mezi nástroje, jež jsou 
používané patří činely, lastury, gongy, 
zvony, bubny a hlavně tibetské mísy 
a už výše zmíněný Rang Dung. Zpěv 
není zase až tak moc zpěv, ale odříká-
vání sanskrtských manter, což navozuje 
mystické cítění. Tibetské mísy jsou vyro-
beny ze sedmi kovů (zlato, stříbro, rtuť, 
měď, železo, cín a olovo) a každý kov 
znázorňuje jednu planetu. Pokud je 
mísa vyráběna někomu, je dobré, aby 
byla dělaná přímo „na tělo“. Ale tímto 
se myslí jeho duchovní rozpoložení. 
Člověk, který mísu vyrábí, ji doladí více 
kovy některého prvku a jinéhodnoty 
zase sníží. Je to jedna velká alchymie. 
Hraje se na základně jemného bou-
chání paličkami a kroužením paličkou 
na její kraj, kdy se vytvoří stejný efekt, 
jako kroužením prstu po okraji skle-
ničky z tenkého skla. Avšak tibetské 
mísy jsou drahé a je těžké sehnat velice 
kvalitní, se skvělým zvukem. 

Africká hudba je velice často směřo-

vána k bohům. Okolo ohně tančí celý 
kmen a zpívají modlitby. Hrají na bub-
ny a do toho dupají, tleskají a sladěně 
všichni dohromady zpívají a vykřikují. 
Nástroje, které používají jsou hlavně 
bubny a někdy jednoduché drnkací 
nástroje. Ale to je spíše rituální styl 
subsaharský, střední a jižní Afriky. Je 
to velice zajímavá rituální hudba. Ale 
rozdílný druh je v severní Africe. Je tu 
samozřejmě veliký vliv islámu. Vytváří 
se bubny (djembe), flétnami, klarinety 
a violy. Africké bubny jsou dnes velice 
populární a dají se koupit v mnoha ob-
chodech, avšak málokterý má kvalitu, 
jež je alespoň uspokojující.

Ale máme i kapely, které hrají tako-
vý „miš maš“. Asi nejznámější česká 
kapela, která takovýto mix hraje, je 
Čankišou. Hrají na nástroje ze všech 
možných koutů Světa, jako je didge-
ridoo, djembe, harmonika, saxofony 
a mnoho dalšího. Inspirovali se hudbou 
Afriky, arabského světa, ale také bal-
kánskou lidovou hudbou. Zpívají vele-
zajímavým jazykem lidu Čanki. Určitě 
doporučuji si Čankišou poslechnout.

Možná je škoda, že se etno neroz-
šiřuje více mezi lidi. Ale naopak to 
může být dobře, že se z toho nestane 
komerční žánr a za pár let by do to-
ho někdo rapoval a bylo by doplněno 
elektrickými zvuky. A to by nebylo dob-
ře. Etno je hudba na odpočinek, rituál, 
meditaci. Je určitě dobré toto poslou-
chat, protože se vám i rozšíří rozhled 
mezi kulturami různých světadílů.

dpi

Etno

jro
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The White Stripes. Rocková 
dvojice z Detroitu, která si 

žije takový svůj vlastní svět. Dají 
se poznat i podle dvou barev – čer-
vené a bílé, do kterých ladí snad 
všechno. Jak svoje oblečení, tak 
i třeba obaly cedéček a kulisy na 
svých vystoupeních.

Tvoří ji jeden muž a jedna že-
na. Megan Martha White, naroze-
na 10. prosince 1974, hraje na bicí 
a občas zpívá, a Jack White, narozen 
9. července 1975, zpěvák a kytarista. 
Původně Jack hrál také na bicí, potom 
ale vyměnil bubny za kytaru. Skupi-
na vznikla v roce 1997. První jejich 
vystoupení měli v klubu Gold Dollar 
v Detroitu, na jedné akci pro začáteč-
níky. Přišlo se na ně podívat přibližně 
patnáct lidí. Postupem času se z nich 
stala, zvlášť v Detroitu a okolí, docela 
známa kapela. Jejich song „I Just Don´t 
Know What To Do With Myself“, nebo 
„Seven Nation Army” zná snad každý. 
White Stripes bývají často srovnáváni 
například se skupinou Yardbirds a Led 

Zeppelin a nebo dokonce s Jimi Hen-
drixem. 

Málo kdo o nich ví, že jsou to snad 
jediní vdaní sourozenci v showbysnisu. 
Oba však trvdí, že touto „story“ jenom 
chtěli napálit jednoho novináře, který 
je podvedl. Oficiálně představuje Jack 

svojí sestru Meg vždy jako svojí „Big 
Sister“. Ale ve skutečnosti však něk-
teré dokumenty dokazují, že si Jack, 
původním jménem John Anthony 
Gillis, v roce 1996 svoji sestru Megan 
Martha White vzal, o čtyři roky později 
se s ní rozvedl. Příjmení své exmanželky 
si ponechal, a vystupuje od té doby jen 
jako Jack White.

Pro jejich skupinu komponuje hudbu 
převážně Jack. Jejich muzika je směs 
rocku, punku, folku a hlavně blues. 
„Nezachraňujeme Rock´n´Roll, jak si 
většina myslí. Zachraňujeme blues, 
nebo se o to alespoň snažíme.“ Má to 
melodii, má to rytmus, má to příběh. 
Toť vše. To je blues. To jsou písničky od 
White Stripes.                                 tpa

THE WHITE STRIPES
Rockové duo: Meg a Jack White 

„Moje představa je, aby na jevišti
stála vždy jedna žena a jeden muž.

To jsou dva různé způsoby
pohledů na jednu věc.“

Jack White

Jejich alba:
• 1999 – The White Stripes
• 2000 – De Stijl
• 2001 – White Blood Cells
• 2003 – Elephant
• 2005 – Get Behind Me Satan
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Co se vám vybaví, když 
se řekne slovo hudba? 

Odpověď určitě nebude 
jednoznačná, ale pod-
le ní by se zajisté 
dalo odvodit pár 
zajímavých sku-
tečností. Někomu 
se vybaví partič-
ka zapocených 
chlapíku s kytara-
mi na pódiu, jiným 
zase strobující světelná 
show diskotéky. To, co ale 
naše představy spojuje je hudba.

Jak vidíme, hudba může mít vícero 
tváří a i když nějakou nastaví, nemusí 
to být její konečná verze. Umí se pře-
tvařovat, dávat nám emoce, rozproudit 
lásku i radost. Hudba je mocný nástroj, 
dokonce tak mocný, že se s její pomocí 
v minulosti vyhrávaly války, vedla taže-
ní a sjednocovaly národy.

Je také jasné, že se hudba bude 
v průběhu času měnit. Dnes se chci 
věnovat těmto změnám. Chtěl bych 
stručně nastínit vývoj a průběh změn 
během posledních přibližně padesáti 
letech. Nastínit i možnou budoucnost, 
jak by to mohlo vypadat s hudbou za 
takových 20–30 let.

Na proměnu hudebních stylů a na 
proměnu hudby celkově má vliv mno-
ho faktorů. Ať jde o aktuální politickou 
situaci nebo módní výstřelky současné 
doby, vždy se najde hromada drobnůs-
tek, které hudbu mohou pozměnit. 
V minulosti to byly i takové věci, jako 
třeba vliv otce na syna, stavba nějaké 
budovy a podobně. Dobře je to vidět 
např. mezi barokním Johanem Sebas-
tianem Bachem a jeho syny, kteří již 
psali skladby klasicistické. A klasicismus 
je takový protipól baroka.

Stejné principy (ač ne tolik) se pro-
jevují v hudební scéně i dnes. Hudební 
styl se mění rychleji, než se obnosí te-
nisky. Dá se říci, že každé dva roky je 
moderního něco nového. Myslím, že 
každý alespoň někdy slyšel rozdělení 
hudby na rock a pop, případnému roz-
dělení se věnoval článek v únorovém 

čísle (2006). Toto rozdě-
lení však vzniklo postupně, 

dříve se rozdíl ani 
nerozlišoval. Jestli 
se dalo vůbec mluvit 

o nějakém rozdílu te-
dy. V prvních desetiletích 

20. století se v Evropě pro-
sazoval především jazz, který 
byl víceméně přivezen ze Se-
verní Ameriky. V té době do-

zníval evropský romantismus 
(Rachmaninov a podobně). My 

se však budeme zabývat dobami 
pozdějšími.

Velkým milníkem ve vývoji hudby byl 
vynález elektrické kytary ve 30. letech. 
Od té doby se i jazz začal proměňovat, 
na elektrickou kytaru šly zahrát věci, 
o kterých se hráčům na jejich akustické 
kolegy ani nezdálo. Dobrým příkladem 
jen např. song La Bamba. Jazz zůstával 
však i nadále aktuálním trendem. Ná-
stroje byly drahé a hudebničení moc 
neneslo. Změna nastala až zase někdy 
kolem 50. let minulého století, kdy 
se v Americe začala zvyšovat kvalita 
života, zakládali si tehdy na rodinné 
pohodě a bezpečí rodinného svazku. 
Podle toho tak zněla i hudba. Pomalé 
jazzové balady však postupně „přitvr-
zovaly“. Postupně (a již mnohem dříve) 
vzniká rock’n’roll. Na rozdíl od jazzu 
zde vládne tvrdá rytmika a rychlost, 
která se v tomto stylu udržela praktic-
ky dodnes. Rock’n’roll je hudební žánr 
založený, jak jsme si již řekli, na souhře 
dobře rytmizovaných nástrojů, jako by-
ly bicí, klavír, elektrické kytary a basa 
(ať již elektrická, nebo akustická).

Z tohoto žánru se postupně začal 
oddělovat styl, který se snažil být ví-
ce „alternativním“, více nevázaným 
a trochu i experimentálním. Elektric-
ké kytary dostávaly majoritní podíl na 
zvuku hudby, rytmika již nebyla tak 
„monotónně rytmická“, jak tomu bylo 
dříve, začalo se experimentovat s tří-
čtvrtečním rytmem i různými jinými 
rytmy. Vznikal tak postupně rock. Rock 
si ve své podstatě udržel tehdejší tvář 
až dodnes (dobrým příkladem je např. 
maďarská skupina Omega). Sice elek-
trické kytary jsou modernější, zvuky 

propracovanější, ale ten původní rock 
v tom zůstává. Někteří však šli dále, 
rock propracovávali, zrychlovali i zpo-
malovali, zkoušeli nové zvuky kytar. 
Hudebníci se stávali většími profesi-
onály, což se projevilo především na 
technických možnostech hry. Postupně 
tak vznikal metal, který je v dnešních 
dobách rozšířenější, než jeho starší 
kolega rock. Průkopníky tohoto sty-
lu jsou bezesporu Black Sabbath, Led 

Zeppelin a podobné skupiny. Ty vlastně 
daly takovému „základnímu metalu“ 
tvář. Veškeré metalové věci, co se dají 
dnes sehnat, vlastně vycházejí z těchto 
dvou kapel. Metalu existují spousty ty-
pů – od trash metalu, přes black metal, 
death metal, speed metal, gothic, až 
po art rock, hard-rock a podobně. Ta-
kové rozdělení je sice trochu zavádějí-
cí, neboť mezi jednotlivými druhy není 
tolik rozdílů. Sice jsou znatelné, ale pro 
člověka, který se metalu blíže nevěnuje 
jsou zcela postradatelné. Jde přede-
vším o styl textu, rytmus, nálada, co má 
z celku vycházet a podobně. Příklad 
blackmetalové kapely je např. Cradle 
of Filth, prakticky nejznámější kapela 

Hudba v
průběhu času
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Hudba v
průběhu času

svého druhu, speedmetalu např. Stra-
tovarius a podobné. Zajisté nejznáměj-
šími gothic jsou HIM, Rasmus. Z metalu 
už nic novějšího prakticky nevychází, 
takže se musíme na naší trochu slepé 
cestičce vrátit zpět – k rocku.

Možná, ještě trochu zpět. Ke kyta-
rám se čas od času přidávaly varhany 
a všelijaké syntezátory. Někteří však 
nechtěli experimentovat se zvukem 
kytar, ale spíše varhan, pokoušeli se 
o elektronické bicí a podobně. Vzni-
kal tak postupně pop – prakticky dnes 
nejposlouchanější hudební styl. Stejně 
tak, jako metal, i pop se vyvíjel, mě-
nil svoje tváře a dělil se postupně do 
různých skupin. V 70. a 80. letech by 
se dalo udělat přirovnání pop = ABBA, 
protože tehdy tato skupina skutečně 
„letěla“. Z jejich stylu (zpěvný, rytmic-

ký, zdvojené zvuky kláves, přebuzené 
kytary) postupně vycházely i další ka-
pely, nikdy však nedosáhly takových 
kvalit a věhlasu, jako právě švédská 
ABBA. Pop se dělí do několikanásobně 
více skupin, než metal, do popu patří 
od house, techna až po R&B a hip-
-hopu. Zde již dělení není takové „k 
ničemu nic“, protože se postupem ča-
su vykrystalizovaly skupiny lidí, kteří 
poslouchají jen a pouze jeden druh 
a na ten svůj nedají dopustit.

Kam tedy současná 
hudba směřuje? Jak 
bude vypadat hudba 
třeba za 20 let? Dalo 
by se jednoduše říci, 
že „to nikdo neví“. 
Protože je to tak. Kdo 
by si v roce 1982 – do-
ba Rolling Stones, Mi-
chaela Jacksona a Eu-
rythmics – pomyslel, 
že v roce 2000 bude 
hudba na takové 
úrovni, jako je dnes? 
Myslím, že to se ne-
dalo odhadnout, stejně tak, jako se 
to nedá přesně odhadnout nyní. Sou-
časná hudba směřuje „zpět“ – je to 
tak. Zatímco např. v roce 1995 „letěly“ 
kapely jako 2 Unlimited, Twenty 4 Se-
ven a podobné „tucky“, dnes letí tro-
chu propracovanější hudební kousky, 
ke špičkám patří třeba Royksopp. Ale 
bohužel i dnes existují kapely, které asi 
netuší, co vlastně chtějí a jejich hudba 
je monotónním „skřekem“ (nebudu 
uvádět jména těchto kapel, aby to 
jejich posluchačům nepřišlo líto :-)) 
Hudba se tedy stabilizuje, používají 
se starší motivy (často se i – bohužel – 
předělávají) a připadá mi to jako éra 
návratu k rock’n’rollu. Technika už je 
na takové úrovni, že už není co zlepšo-
vat, takže už jde jen o to – naštěstí, že 
se zlepšují hudební kvality hudebníků. 
Zatímco v 1997 byl na špičce ten, kdo 
měl lepší PC, na kterém míchal skřeky, 
dnes je tomu bohudík jinak.

A jak je to se mnou? Pokud to te-
dy vůbec někoho zajímá, zůstávám 
věrný spíše rockové hudbě a me-
talu. Neříkám, že se mi pop nelíbí, 
ale – zkrátka – nazaujal mě. Bohužel 
možná svým amatérstvím. Neříkám, 
že v rockové hudbě nejsou amatéři, 
ale např. taková Nirvana – na jejich 
výrazu není nic profesionálního, chyb 

jak máku, ale má to atmosféru, nápad, 
styl. To mi dnes u popu chybí – nápad. 
Sice jsou písničky zvukově dokonale 
zpracované, ale je to takové „na jedno 
brdo“ – tu se nasampluje rozladěná 
píšťalka (Arash – borabora), tu se zase 
zasvíjí v krátké sukénce slečínka u ty-
če nebo nám něco zajímavého poví 
spocený chlápek ověšený zlatem (50 
cent). Ale žádný nový nápad. Nic pře-
vratného. A přitom pop je velice široký 
pojem, dal by se tak využít. V meta-
lu už není „co vymyslet“, ale přesto 
vznikají projekty, které občas vezmou 
dech – Muse, Opeth.

A jak je to s vámi? Napište nám do 

redakce, co nejraději posloucháte 
a proč! Budeme se těšit na vaše odpo-
vědi. V dalších číslech z nich můžeme 
udělat takový malý průřez a můžeme 
uvést i pár postřehů!!
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Znáte to … koukáte na nějaký 
film a najednou v něm začne 

hrát nějaká písnička a vám se líbí. 
Písnička může být známá, ale také 
neznámá. Ke spoustě filmů vyšlo 
CD – tzv. soundtrack, na kterém 
najdete písničky z filmu (např. 
Armageddon, Pán prstenů, Harry 
Potter apod.)

Začnu snad tím nejznámějším sou-
ndtrackem, a to je k filmu Armaged-
don. Tenhle film viděl, nebo aspoň 
o něm slyšel, každý. Úvodní písničku 
(I don‘t want to miss a thing) nazpí-
vala rocková skupina Aerosmith. Dále 
se ve filmu objevila například písnička 
od Paty Smith Wish I were you. Pak to 
je například Roll Me Away – od Boba 
Seger, La Grande od ZZ top, od Journey 
písnička Remember me apod.

Pro milovníky českých filmu je tu 
film Pelíšky. Asi nejznámější písnička 
z tohoto filmu je od Karla Gotta, Trez-
or. Velmi výrazně jste tam mohli slyšel 
i písničku od Petra Nováka Povídej, 
nebo od Václava Neckáře Lékořice. Na 
CD najdete i hlášky z tohoto filmu, ja-
ko třeba Hovno hoří, Gagarinův bratr, 
Nerozbitné skleničky apod.

Pro ty, co si rádi zatančí třeba roc-
k’n’roll je tu český film Šakalí léta. 
Každý zná písničku Na kolena, anebo 
Rock’n’roll pro Beethovena. Mám tě 
ráda, Sladkých 15, Výtah nejezdí … 
tohle všechno můžete slyšet v tomto 
skvělém filmu .

Teď přejdu k filmům pro teenage-
ry… Začnu o filmu Prci, prci, prcičky 
(American Pie). Na CD se objevují spíš 
neznámí interpreti, jako například Su-
gar Ray, Dishwalta, Tonic apod. 

Další film je Mezi námi děvčaty. 
V hlavní roli v něm hraje Lindsay Lo-
han, která taky něco málo nazpívala. 
Ve filmu můžete slyšet písničku What 
A Wonderful world, ale zremixovanou 
od Joey Ramona. Pak je tam zremixo-
vaná písnička Baby One More Time. 
Dobrá je písnička od Lindsay Lohan Ul-
timate, která zazní až na konci filmu. 
Nebo také Christina Vidal s písničkou 
Take Me Away. Podle mě je tahle nej-
lepší písnička z celého filmu …

Ve filmu Divoké kočky zazní pár pís-
ní od zpěvačky Leann Rimes, která se 
zviditelnila především tímto filmem… 
můžete tam v jejím podání slyšel třeba 
Please Remember, je to krásná pomalá 
písnička, Can’t Fight the Moonlight ne-
bo But I do Love You. Tyhle tři písničky 
nejsou asi tak známé. Známější je asi 
The Power od Snapa, kterou jste taky 
mohli slyšet ve filmu Božský Bruce.

Pro ty, co si rádi poslechnou hiphop 
a R’n’B, je tu film Nežádej svůj posled-
ní tanec. Skvělý film a ještě lepší písnič-
ky. Je tam zremixovaná písnička True 
Colors, kterou znáte od Phila Colinse, 
jenže tady takhle je pomalá, rapuje se 
tam a je to vážně dobrá předělávka. 
Pak je tak Live You Dream, která se 
stala tak nějak úvodní písničkou toho 
filmu a ještě je od Pink You Make Me 
Sick.

Ti co mají rádi Toma Cruise, by si 
měli poslechnout soundtrack k filmu 
Mission Impossible 2. Najdete tam pís-
ničku od Limp Bizkit, Metallica, Rob 
Zombie a další.

No tak to asi bude všechno k filmové 
hudbě. Snad jsem vás tak nějak „na-
vnadila“ na tuhle hudbu, někdy totiž 
vážně stojí za to.

Filmová hudba

Na internetu můžete nalézt téměř 
cokoliv, musíte jen umět hledat. K na-
lezení informací jakéhokoliv druhu 
slouží řada internetových vyhledávačů, 
jako je například Gogole, Jyxo, Altavis-
ta a další. Při hledání na vás však může 
„vypadnout“ i několik milionů odkazů 
k danému tématu. Problém nastává 
pokud hledáte něco konkrétního, 
protože uznejte, prohlédnout si i pár 
set stránek je téměř nadlidský výkon. 
Vyhledávání můžete i různě omezit, 
ale i přesto je nalezeno nepřeberné 
množství. Z tohoto důvodu vzniklo 
několik projektů, které se snaží ten-
to problém alespoň částečně vyřešit. 
Jeden z těchto projektů se například 
zabývá vývojem „metadat“ – což jsou 
data o datech (jako například datum, 
autor, typ apod.). Bohužel je zde jeden 
„háček“, metadata počítají s pravdi-
vým vyplňováním ze strany uživatelů 
tvořících data, což může být v mnoha 
případech potíž. Ve vývoji jsou také 
programy chovající se jako osobní 
sekretářky, které budou operovat na 
základě vámi poskytnutých informací. 
Teoreticky je možné, že vám vaše se-
kretářka bude schopna například zare-
zervovat letenky či hotel na napláno-
vanou služební cestu, objednat taxi na 
cestu z letiště, či vybrat dárek vhodný 
k výročí či narozeninám podle před-
stav informací o vaší drahé polovičce 
nebo oslavenci. Je zkrátka možné, že 
internet bude myslet za nás.

Možná 
budoucnost 
internetových 
vyhledávačů
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Takhle proplouvám životem už 
týden. Teprve před sedmi dny 
jsem se přichytila na tenhle útes 

a už se mi způsob mého života zhnusil. 
Pořád se musím monotónně kývat do 
směru proudu. Prý je to moje poslá-
ní! Pche … prej poslání!!! Když přijde 
bouře, to je správná mela! Zatím jsem 
jí sice zažila jenom jednou, ale stálo to 
za to! Málem mě to odtrhlo od mé-
ho čerstvě nalezeného domova. Od 
korýše, který nesl mojí sestru jsem se 
dozvěděla, že mě boj o přežití s vlnami 
čeká jednou za čtrnáct dní. Tak to snad 
nějak přežiju …

… Už jsem dospělá a ani ty bouře mě 

už nebaví! Pohupovat se, jak mi káže 
příliv a odliv a papat plankton je tako-
vá nuda!!! Zkusil to někdo z vás?! Fakt 
strašný! A ještě se mi vyhýbají všechny 
ty krásně barevný rybičky. Já vůbec 
nevim proč?! Je sice pravda, že se ke 
mně asi před měsícem přiblížila jedna 
nádherná perleťová ryba a dostala ode 
mě pecku. Najednou vykulila oči a od-
plavala pryč bříškem nahoru. Prej sem 
krásně nabitá, to mě chválila sousední 
sasanka. Je starší než já (říkám jí Teta), 
ale jí se rybičky nevyhýbají. Dokonce 
u ní bydlí! Takové dvě roztomilé, pru-
hované, oranžovo-bílé rybky. Říkala, 
že mě to taky nemine, že jednoho dne 

se ke mně nastěhuje podobný páreček. 
A tak čekám …

… A čekám …
ekr

Venku právě končil další nád-
herně teplý letní den. Obloha 
jemně zlátla, slunce zapadalo 

za blízký kopec a pouliční lampy začaly 
pomalu zářit typicky naoranžovělým 
světlem. Keith se odvrátil od okna 
a ztěžka dosedl na postel. Prohrábl si 
vlasy a obličej schoval do dlaní. Mohl si 
to přebrat ze všech stran, mohl o tom 
přemítat celé hodiny a stejně pořád 
nechápal proč. Vždyť jim to tak skvě-
le klapalo, byli pořád spolu, dělili se 
o ty nejniternější pocity, navzájem se 
potřebovali …

No ano, musel na pár dní odjet. Ale 
on nechtěl, donutili ho k tomu. A snad 
se zase vrátil, nejen sem, ale i k ní, pře-
ce ji nezradil, nevzdal se jí, bojoval za 
ně dva, sakra!!!

Pokoušel se jí to vysvětlit, byla mu 
přece tak blízká a mohla to pochopit. 
Ale ona nechtěla poslouchat, pořád 
to brala jako zradu. A pak zničeho 
nic zmizela. Nechápal to. A vlastně 
ani nechtěl. Prohledal všechna místa, 
kde byli předtím spolu, volal, prosil, 
sliboval. Nic. Byla neoblomná. Myslel, 
že snad zešílí bolestí, nenáviděl ji za 
to, jak byla chladná, jak ho drásala 
až do krve. Nesnášel ji za to, jak se 
mu vždycky snadno dostala pod kůži. 
Jenom bodala a bodala, jako by snad 
ani neměla srdce. Jenže na druhou 
stranu tu byly i ty krásné chvíle, které 
spolu zažili. I když nikdy netrvaly moc 
dlouho. Byly to momenty, okamžiky, 
kdy s ní byl tak šťastný. Měl pocit, že 
se snad vznáší. Všechno ostatní se 
stalo nepodstatným, svět kolem míjel 

v duhových barvách. V tu chvíli ho tak 
moc hřálo u srdce, až měl pocit, že se 
z toho snad zblázní.

Jenomže potom vždycky začala být 
tak podivně odtažitá a cizí. A taky ty 
její nároky! Pořád chtěla víc a víc. Byla 
až chorobně žárlivá, když šel, i když jen 
na chvíli, za někým jiným. Snažila se 
ho okrást o všechen čas. Ale Keith to 
nechával být, vždycky si ji zase a znova 
uchlácholil a slíbil, že se to už nebude 
opakovat. To už na něj byla zase moc 
milá a on zářil štěstím …

A tak to šlo pořád dokola. Vlastně 
až do té doby, než zmizela. Cítil se, 
jako by mu vyrvala srdce z těla. Chvíli 
se třásl vzteky, chvíli byl na kolenou. 
Skoro nic nejedl, nemohl spát. A s psy-
chikou to bylo ještě horší. Jakákoliv 
vzpomínka na ni v něm vyvolávala 
dychtivou touhu, která se pomalu 
měnila v posedlost. Hrozilo, že z toho 
brzy zešílí. A tak si ho rodiče vzali 
na nějakou dobu k sobě. Usoudili, 
že bude nejlepší, když ho dostanou 
z toho bytu, kde na každém rohu číhá 
spousta vzpomínek. Stejně to místo 
nebylo moc zařízené ani hezké.

Strávil u nich pár týdnů a začal se 
dostávat z nejhoršího. Pořád ho myš-
lenka na ni bolela, ale už ne tak, aby 
bez ní nebyl schopný žít dál. Rodiče 
měli radost, protože vypadal líp, a tak 
souhlasili s tím, že se vrátí zpátky do 
svého bytu, aby si sbalil těch pár věcí, 
které tam ještě zůstaly. Chtěl si sebrat 
svých pět švestek a odstěhovat se do 
jiného města. Najít si tam práci, byd-
lení a začít znova.

… Otočil klíčem a vešel do bytu. 
Během těch několika týdnů se na poli-
cích usadil prach, schránka byla přepl-
něná reklamními letáky a nezaplace-
nými účty. Překročil hromadu obálek 
a po umorousaném koberci plném 
skvrn prošel do místnosti, která mu 
sloužila jako obývací pokoj. I když sem 
prosvítalo sluneční světlo, pokoj vypa-
dal tak nějak studeně a cize. Keith si 
povzdechl a otevřel skříň. Chtěl tu tro-
chu oblečení a osobních věcí, o které 
ještě stál, posbírat co nejrychleji. Zvedl 
ze země bleděmodrou košili, otočil se 
s ní ke kufru a  …lekl se tak, že mu tep 
vyskočil do infarktových hodnot.

Byla to ona. Stejně útlá a bledá, jak 
si ji pamatoval a představoval ve svých 
snech. A zase tak chladně a vyčítavě na 
něj koukala. Ale byla zpátky. Zpátky 
u něho, i když bez slůvka vysvětlení. 
Pomalu natáhl ruku, aby se jí dotkl. Jen 
zlehka, jako by měl strach, aby se mu 
nerozplynula před očima. Ne, nezdálo 
se mu to, byla skutečná. A byla tu pro 
něho. Jen pro něho. Teprve teď Keitho-
vi došlo, jak moc mu chyběla. A že bez 
ní nemůže a ani nechce žít …

Mrtvý, s  injekční stříkačkou v ruce, 
byl  nalezen  devatenáctiletý  Keith 
Anderson.  Mladík,  již  řadu  měsíců 
závislý  na  drogách,  se  předávkoval 
heroinem ve  svém bytě  v  západním 
Amsterodamu.  Stal  se  tak 36. obětí 
v tomto roce. Počet mladých narkoma-
nů roste pravděpodobně v důsledku … 
(Podrobnosti na straně 7)
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Co jsem vlastně zač? Proč čekám? 
Nač? Na SMS, v které bude stát, že se 
na mě těšíš? Jak bláhové! Dala jsem Ti 
sebe ve víře, že ty mě neopustíš. Že ty 
mě máš rád. Ještě není půlnoc. Jsem 
tady. Ozvi se! Ozvi se. Já nemůžu tohle 
zažívat pořád dokola. Kde dělám chy-
bu? Já se do Tebe zamilovala. A tys mě 
nechal. Jen cos to poznal. Nenávidím 
vás! Nenávidím sebe. Nenávidím své 
city! Nenávidím slovo láska. Nechci mít 
city. Já se bojím. Bojím zůstat s vlast-
ním já. Bojím hledat lásku. Mám strach 
ze zítřka. Lhal jsi mi. Jako spousta před 
tebou. Jsem naivní. Láska je těžká, ne-
unesu ji. Neunesu sama sebe. Chci ně-
koho, kdo mě podrží, když je mi zle. 
Jenže k tomu je zapotřebí láska. A tu 
já nenávidím. Nenávidím pocit, že mi 
na někom záleží. Nechci čekat, až se 
mi ozveš. Slíbil jsi to!

A tak tu sedím a přemýšlím. Opitá 
vínem a se slzami v očích. Chci žít. 
Chci být šťastná. Proč si nevystačím 

jen sama se sebou? Proč ke štěstí ně-
koho potřebuji? Nechci být závislá na 
někom, abych byla šťastná. Jenže já 
nejsem celá. Chybí mi Tvé pohlazení. 
Chybí mi Tvá blízkost. Chybí mi pocit, 
že mě miluješ.

Chybíš mi. Jak originální! Jsem na-
štvaná. Tancuj. Ať se Tvé tělo hýbe do 
rytmu hudby a já se smím smát. Nechci 
tančit sama. Líbej mě. Líbej všechny 
části mého těla. Líbej mou duši.

Ozvi se. Chci Ti všechno říct. Kéž 
bych směla. Kéž zoufalství, které mě 
zaplavuje, naplní naděje.

Tak krátké věty, které Tě chtějí po-
hltit.

Půjdu spát. Chci ale něco úplně jiné-
ho. Vím, že dnes a ani nikdy jindy se 
neozveš. Vím to. A bolí to. Chci slyšet 
Tvůj hlas, chci vědět, že jsem tu. Chci 
vědět, že nejsem zbytečná. Chci cítit, 
jak Ti záleží na tom, že existuji.

Je mi prostě jen smutno. Vím, že to 
přejde, ale zrovna mi to připadá neko-

nečné. Nejlepší přítel jsem já. Jen Bůh 
mě miluje, jaká jsem. Jen Bůh ví, jak mi 
je. Jenže on mě nechá utápět v sebe-
lítosti. Třeba to nechce, ale nepohladí 
mě, neřekne, jak mě miluje. Proč?

Mám o tom jen číst. Má mi to sta-
čit.

Chci jít ven. Chci tančit. Chci žít! Ne-
chci spát, nechci nic, jen Tebe. Toužím 
po Tobě. Tak proč se neozveš? Co se Ti 
honí v hlavě? Co právě děláš? Jsi s tou 
druhou? Jsi s Tou, která se Ti vryla do 
srdce víc, než já. Nedal jsi mi čas.

I kdybys mi čas dal. Co mi to bude 
platné, když nejsem dokonalá. Nechci 
Tě přesvědčovat, že zrovna já jsem pro 
Tebe to pravé. Chci, abys na to přišel 
sám.

Ozvi se. Nejdu spát. Trhá mi srdce 
čekat, když vím, že se neozveš, ale če-
kám. Doufám?

Asi ano. Sice marně, ale čekám. Jen 
na Tvůj hlas.

jku

Davovi …
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