
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 

Reportáž

Konference Junior Internet 
Jak probíhala? Jaký byl 
program? 

	 													více	na	straně	8

Rubrika freestyle 
 
Co je vlastně freestyle? 
Úvod do naší nové rubriky

	
             více	na	straně	12

březen 2007  03/07pohled očima mladých lidí na to, co se děje mezi námi   …

foto: jro

internetové noviny pro mladé
mezi� námi

Téma měsíce: Internet
čtěte	od	strany	8



Zdravím všechny čtenáře!

Březen,	za	kamna	vlezem!	
Pro	všechny	známá	pranosti-
ka,	která	se	již	léta	k	tomuto	
měsíci	 váže.	 Letos	 tomu	ale	
počasí	moc	neodpovídá,	takže	
proč	 někam	 zalézat?	 Naše	
redakce	také	nikam	nezaléza-
la	a	připravila	pro	vás	novou,	v	
tomto	roce	již	třetí,	jarní	přílohu	našich	novin.	

Březen	je,	jak	známo,	vyhlášen	měsícem	internetu.	
Proto	jsme	se	na	toto	téma	o	něco	více	soustředili.	Vyda-
li	jsme	se	udělat	reportáž	na	konferenci	Junior	Internet,	
kde	jsme	si	popovídali	s	ministrem	vnitra	a	informatiky	
Ivanem	Langerem	a	koordinátorem	projektu	 Jirkou	
Peterkou.	Další	 reportáž	 je	 z	Žonglérského	 setkání	
v	dolním	Rakousku.	V	druhé	půlce	přílohy	najdete	
například	 výběr	dotazů	a	odpovědí	 z	naší	poradny.	
Redaktorka	Hanka	Kubovcová	tentokrát	vybrala	pro	
rubriku	 Názorový	 labyrint	 témata	 sliby	 a	 pomluvy.		
Od	března	začínají	další	nové	nápadité	rubriky.	Rubrika	
Freestyle,	kterou	budou	mít	na	starosti	redaktoři	Jan	
Píša	a	Gabriela	Štěpányová.	Nebo	třeba	rubrika	Ze	světa	
filmu,	kterou	povede	redaktorka	Martina	Jedličková.	

Je co číst..…tak si březnovou přílohu užijte!

	 	 	 		Tereza	Pavlovsky
	 	 	 					 šefredaktorka
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Česko
Ojedinělý	minihřbitůvek	se	nachází	na	
Vysočině,	přesněji	v	Hluboké	u	Náměšti	
nad	Oslavou.	Hřbitov	byl	 zapsán	do	
České	databanky	 rekordů	počátkem	
ledna.	Miroslav	Marek	z	pelhřimovské	
Agentury	Dobrý	den	tehdy	vyměřil,	že	
hřbitov	má	na	šířku	8,9	metru	a	délka	
kolísá	mezi	11,04	-	11,90	metru,	čímž	
je	celková	plocha	míst	posledního	spo-
činutí	pouhých	102	metrů	čtverečních.	
Na	miniaturním	hřbitově,	je	momen-
tálně	pouhých	sedm	hrobů.

Čím méně obyvatel, tím lepší soused-
ské vztahy.

Itálie
Čtyřiasedmdesátiletá	Italka	našla	v	pyt-
líku	brambor,	 které	koupila	na	 trhu	
v	 městečku	 San	 Giorgio	 a	 Cremano	
poblíž	Neapole,	funkční	granát.	Kuri-
ózní	nález	ohlásila	na	policii	 a	pyro-
technici	granát	v	bezpečí	odpálili.	Pod-
le	odborníků	pocházel	z	druhé	světové	
války	a	do	jižní	Itálie	se	mohl	dostat	z	
francouzské	farmy.	Informovala	o	tom	
agentura	Reuters.	
„Šla	 jsem	na	trh	pro	brambory,	mezi	
kterými	 jsem	doma	našla	bombu.	 Ta	
ale	byla	obalená	zeminou	a	 špínou,	
a	tak	jsem	ji	očistila.	Teprve	pak	jsem	
si	teprve	pořádně	uvědomila,	že	je	to	
bomba.	Nevypadalo	to	jako	brambo-
ra	a	bylo	to	těžší.	Co	kdybych	ale	 tu	
bombu	 uvařila?“	 ptá	 se.	 „Kdybych	 ji	
nepotěžkala,	asi	bych	si	neuvědomila,	
že	jde	o	granát.“

Tomu se říká koupit zajíce v pytli. Příště 
pozor na granátová jablka!

Velká Británie
Svého	svědka	si	vzal	za	ženu	třiatřice-
tiletý	Chris	Adams	z	britského	města	
Loughborough.	Zjistil	to	však	až	poté,	
co	 se	 vrátil	 se	 svojí	 novomanželkou	
ze	svatební	cesty	a	spolu	si	prohlíželi	
oddací	list.	Jeho	žena	Gemma	se	totiž	
při	 svatebním	obřadu	podepsala	na	
místo	svědka	Paula	Hicklestona	a	ten	
zase	 svůj	podpis	umístil	 do	kolonky,	

kam	patřilo	 jméno	nevěsty.	 „Nevěřil	
jsem	 svým	očím,	když	 jsem	viděl,	 co	
jsme	to	udělali.	Paula	znám	dvacet	let	
a	 je	 to	 skvělý	muž,	 ale	 jako	 manžel-
ku	ho	skutečně	nechci,“	řekl	listu	The	
Sun	Chris.	„Když	mi	Chris	řekl,	že	jeho	
manželkou	 se	 stal	 Paul,	 jen	 jsem	 se	
zasmála.	 Myslela	 jsem,	 že	 žertuje,“	
doplnila	svého	muže	Gemma.	„Ale	zas	
taková	 legrace	 to	není.	 Svatba	 stojí	
dost	peněz.	Byl	to	nejkrásnější	den	v	
našem	životě	a	chtěli	jsme,	aby	všechno	
bylo	v	pořádku.	Svatbu	jsme	plánovali	
devět	měsíců.“	

A jaká byla svatební noc?

Spojené státy americké
Dlouhých	pět	týdnů	sužovaly	záškuby	
bránice	patnáctiletou	Jennifer	Meeo-
vou	z	Floridy.	Po	více	než	měsíci	se	jí	
podařilo	zastavit	škytání.	Jejím	přípa-
dem	 se	 zabývalo	několik	 lékařských	
specialistů,	 kteří	 nedokázali	 příčinu	
vysvětlit	 ani	 vyléčit.	 „Vůbec	 nevím,	
proč	 to	najednou	přestalo.	Ale	kvůli	
škytavce	jsem	nemohla	celou	dobu	do	
školy.	Už	se	tam	moc	těším,“	prohlásila	
Jennifer	v	show	televizní	stanice	NBC.

Kdopak to na ni vzpomínal?

Maďarsko
Pokud	by	někdo	 chtěl	 zajistit	 svému	
jménu	nesmrtelnost,	dobrou	možnost	
k	 tomu	nabízí	obec	 Ivád	na	 severo-
východě	 Maďarska.	 Zájemce	 si	 zde	

může	koupit	ulici,	 kterou	pojmenují	
podle	něho.	Obec	Ivád	se	tímto	neob-
vyklým	způsobem	 snaží	 vyřešit	 svou	
neradostnou	finanční	situaci.	Není	to	
levný	způsob,	jak	se	zapsat	do	historie,	

ale	kdo	by	na	něčem	takovém	šetřil.	
Za	metr	ulice	zaplatí	zájemce	100	tisíc	
forintů	(přes	deset	tisíc	korun).	Za	to	
však	dostane	záruky,	že	ulice	příštích	tři	
sta	let	ponese	jeho	jméno	a	nezmění	
svůj	název.	Potíž	je	v	tom,	že	maďarské	
zákony	neumožňují	pojmenování	ulice	
po	žijící	osobě.	Zájemce	o	nesmrtelnost	
tak	může	spoléhat	pouze	na	smlouvu,	
která	 zaručuje,	 že	 jeho	 jméno	 se	na	
tabulce	objeví	okamžitě	po	smrti.	Nic	
však	nebrání	pojmenování	ulice	podle	
již	nežijícího	příbuzného,	předka,	zná-
mého	nebo	přítele.

Spojené arabské emiráty
Ti,	kteří	bědují,	že	jejich	rozvod	v	České	
republice	trvá	dlouhé	měsíce	by	možná	
měli	zvážit	přestěhování	do	země	šejků	
a	ropy.	Muslimští	předáci	ze	Spojených	
arabských	emirátů	 se	 totiž	 rozhodli,	
že	povolí	v	zemi	rozvod	pomocí	SMS	
zprávy.	Mobilní	telefon	je	podle	jejich	
názoru	shodný	s	papírem	a	vše,	co	je	
v	něm	napsáno	je	tudíž	platné.	Islám-
ský	 rozvod	 může	 proběhnout	 tak,	
že	manžel	 vážně	 řekne	 své	 ženě:	 jsi	
rozvedená.	Od	té	chvíle	přestávají	být	
manželi	a	mohou	se	odloučit	bez	for-
mální	potřeby	úředního	ověření.

Zdroj:	Novinky.cz

LETEM SVĚTEM
aneb co nového ve světě
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Netball
	
Netball.	Svému	vzniku	vděčí	zemi	své-

ho	původu	–	Spojeným	Státům	–	kde	
byl	odvozen	od	 již	velmi	oblíbeného	
basketbalu.	Nehraje	se	však	pouze	za	
velkou	 louží,	 své	příznivce	 si	našel	 i	
v	 zemích	Spojeného	království	 (Nový	
Zéland,	 Austrálie)	 a	 jejich	 bývalých	
kolonií	(Srí	Lanka,	Jižní	Afrika).

Hra	se	odehrává	na	téměř	totožném	
hřišti	jako	basketbal;	to	je	rozděleno	
na	 třetiny	 s	útočnými	polokruhy,	 ze	
kterých	 jedině	 je	možné	 skórovat,	 a	
středním	 kruhem	 pro	 rozehrávání.	
Na	obou	koncích	hřiště	jsou	skórovací	
koše	podobné	basketbalovým	jen	s	tím	
rozdílem,	že	nemají	odrazovou	desku	
za	košem.	Míč	prodělal	taktéž	menší	
úpravy;	je	lehčí,	menší	a	trochu	měkčí	
než	basketbalový.	Navíc	je	bílé	barvy.

Ke	hře	nastupují	dvě	družstva,	každé	
o	sedmi	hráčích.	Ti	mají	přesně	rozděle-
né	funkce	a	předem	určená	teritoria	v	
hřišti,	která	nesmí	během	hry	v	žádném	
případě	 opustit	 jinak	 by	 hrozil	 jejich	
týmu	offside.	Pouze	dva	hráči	mohou	
skórovat:	gólový	útočník	a	gólový	stře-
lec.	Pokud	skóruje	kterýkoli	jiný	hráč,	
či	je-li	skórováno	z	vnějšku	skórovacího	
kruhu,	gól	se	nepočítá.

Pravidla	 nepo-
volují	 hráčům	více	
jak	 jeden	krok	po	
obdržení	míče	ani	
driblování,	proto	je	
důležité,	aby	hráči,	
chtějí-li	 získat	pro	
své	 družstvo	 bod,	
efektivně	přihrávali	
svým	 spoluhráčům	
v	 jiných	 částech	
hřiště	 co	 nejrych-
leji,	 jelikož	na	při-
hrávku	mají	pouhé	tři	sekundy.	Právě	
tato	omezení	poskytují	všem	hráčům	
plnohodnotnou	účast	na	hře,	a	jejich	
rovnoměrné	využití.

Fyzický	 kontakt	 během	 hry	 není	
pravidly	povolen.	Obránci	musejí	být	
nejméně	90	 cm	 (3	 stopy)	od	útočící-
ho	hráče.	V	případě,	že	i	přesto	dojde	
ke	kontaktu,	 získává	napadený	hráč		
volný	hod.

Hra	 je	 rozložena	na	 čtvrtiny,	 každá	
o	patnácti	minutách	 s	 tříminutovou	
přestávkou	po	první	 a	 třetí	 čtvrtině	
a	 pětiminutovou	 po	 druhé	 čtvrtině	
–	poločas.	Rozehrává	 se	 –	buďto	na	
začátku	 třetiny	 nebo	 po	 skórování	
–	 střední	 rozehrávkou;	 střední	 hráč	
přihraje	spoluhráči,	který	musí	být	ve	
střední	třetině	hřiště.

Původem	netball	sahá	do	19.	století.	
Jak	již	bylo	zmíněno,	pochází	ze	svého	
předchůdce	–	basketbalu.	Ten	v	té	době	
hrávali	výsadně	muži.	Ženy,	s	vynaléza-
vostí	jim	vlastní,	si	pravidla	basketba-
lu	upravily	pro	své	potřeby.	Tehdejší,	
pohyb	značně	omezující	módní	výstřel-
ky	 se	 zasloužily	o	důvtipnou	změnu	
pravidel	pohybu	hráčů	 jak	 s	míčem,	
tak	po	hřišti.	Okleštivší	přežitky	 jako	
běhání	 s	míčem,	přesouvání	 se	 libo-
volně	po	hřišti,	či	driblování	dalo	hře	

její	osobitý	charakter.	Takto	upravená	
verze	 se	 rychle	ujala	a	 ze	 Spojených	
Států	se	přesunula	na	britské	ostrovy	a	
dále	pak	do	britských	kolonií.	V	dnešní	
době	je	netball	však	nejvíce	populární	
v	Austrálii	a	na	Novém	Zélandu.

Curling
„Šachy	na	ledu“,	jak	je	tato	hra	pre-

ciznosti	občas	 nazývána,	 je	další	 vel-
mi	populární	 zábavou	pro	nadšence	
holdující	 zimním	 sportům.	 Nejstarší	
zmínky	o	této	prapůvodem	středově-
ké	hře,	pocházející	ze	Skotska,	ukazují	
na	rok	1541,	kdy	byl	zaznamenán	prv-

ní	dochovaný	písemný	důkaz.	Hra	 se	
ovšem	tehdy	ještě	nejmenovala	curling,	
tento	název	získala	až	později.	Původ-
ně	 se	nazývala	„hromová	hra“	díky	
zvuku,	který	vydávaly	hrací	kameny	při	
pohybu	 po	 ledu.	 První	hrací	 kameny	
nebyly	nijak	upravené	ani	tvarované,	
v	podstatě	byl	vhodný	jakýkoli	kámen	s	
alespoň	jednou	plochou	stranou.	Hráči	
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měli	jen	malou,	většinou	však	žádnou	
kontrolu	nad	vrhy	kamenů;	spíše	nežli	
na	zručnost	se	tedy	spoléhalo	na	štěstí.	
Curling	byl	tehdy	velmi	populární	prá-
vě	ve	Skotsku,	kde	pravidelně	každou	
zimu	panovaly	vynikající	podmínky	pro	
tento	sport.

Ze	Skotska	se	curling	přesunul	záro-
veň	 se	 skotskými	emigranty	na	Nový	
kontinent,	zvláště	pak	do	Kanady.	Zde	
již	na	počátku	19.	století	byl	založen	
první	curling	klub	(The	Royal	Montreal	
Curling	Club).	Ve	 Spojených	Státech	
vznikla	ve	 třicátých	 letech	19.	 století	
obdobná	organizace.	Curling	 se	 stal	
velice	populární	také	v	Evropě	a	postup-
ně	pronikal	i	dále	na	východ;	rozšířil	se	
do	Švýcarska,	Švédska,	Japonska,	Aus-
trálie,	Nového	Zélandu	a	Číny.	Dnes	je	
dokonce	oficiálním	 sportem	 olympij-
ských	her,	a	to	již	od	roku	1998.

Ledová	hrací	plocha	tvaru	obdélníku	
měří	na	délku	45,5	m	a	na	šířku	4,75	
m.	 Její	 údržba	 se	 rovná	 samostatné-
mu	vědnímu	odvětví.	Není	 totiž	 led	
jako	 led.	Plocha	musí	být	 sprejována	
vrstvou	vody,	 která	 vytvoří	na	povr-
chu	speciální	film	z	drobných	kapiček;	
ty	poté	 slouží	 k	 frakci	 mezi	 ledem	a	
kamenem	a	následně	i	k	určování	smě-
ru	a	otáčení	kamenů.	Teplota	ledové	
plochy	je	neustále	monitorována	sen-
zory	zabudovanými	v	ledu	a	musí	být	
udržována	na	konstantních	-5	°C,	dále	
se	sleduje	a	upravuje	teplota	vzduchu	
a	jeho	vlhkost.

Na	 obou	 koncích	 hrací	 plochy	 se	
nacházejí	kruhy	o	průměru	3,66	m,	do	
nichž	se	vhazují	vržené	kameny.	Středy	
obou	kruhů	 jsou	označeny	průsečíky	
středové	 čáry	 (center	 line)	 a	 tzv.	 tee	
line.	Střed	je	právě	ono	místo,	kam	se	
snaží	hráči	umístit	 své	kameny.	Další	
neopomenutelné	pomocné	 čáry,	bez	
kterých	by	 se	 jen	polemicky	určova-
la	přesná	poloha	kamenů	či	hráčů,	je	
tzv.	hogline,	kterou	nesmí	hráč	vrhající	
kámen	překročit,	dále	zadní	čára	(bac-
kline)	vymezující	nejzazší	okraj	kruhu,	
hack	 –	krátký	gumový	pás	 –	 sloužící	
pro	hráče,	kteří	vrhají	kámen,	aby	se	
od	něho	mohli	bez	podklouznutí	odra-
zit,	 a	nakonec	koncová	 čára	 (footli-
ne),	přes	kterou	nesmí	hráči	soupeří-

cího	družstva	přešlapovat	během	vrhu	
družstva	prvního.

Kameny,	o	předepsané	váze	cca	20	kg,	
jsou	vybaveny	rukojetí,	která	umožňu-
je	hráči	ovládat	rotaci	a	směr	vržené-
ho	kamene.	Zpravidla	bývají	označené	
červenou	nebo	žlutou	barvou.	Kameny,	
používané	dnes,	jsou	vyrobeny	z	vysoce	
kvalitní	 žuly;	nejvíce	 ceněná,	a	 také	
nejdražší,	 pochází	 ze	 Skotska.	 Běžně	
se	však	dá	použít	i	ne	tolik	luxusní	kla-
sická	 žula,	 vybavená	 skotskou	žulou	
pouze	na	 spodní	 čili	 kontaktní	 části.	
Ke	každé	hře	musí	být	připraveno	2x	
osm	kamenů,	jelikož	každý	hráč	během	
hry	hází	dva	vrhy.

Nedrží-li	curlista	v	ruce	kámen,	který	
by	vrhl,	musí	se	chopit	jiného	náčiní.	V	
tomto	případě	koštěte.	Není	to	ovšem	
klasické	koště,	jde	samozřejmě	o	spe-
ciální	 exemplář	určený	výhradně	pro	
účely	ovlivnění	 trajektorie	 vrženého	
kamene	a	 jeho	rychlosti.	Metení	 je	v	
tomto	případě	věda	sama	o	sobě.	Nej-
důležitější	je	však	vědět,	kdy	mést	a	kdy	
naopak	nemést.	Při	intenzivním	metení	
dochází	k	dočasnému	tání	 ledu	před	
pohybujícím	se	kamenem.	Mete	se	ze	
dvou	důvodů,	aby	se	kámen	pohybo-
val	 přímočaře	 a	
rychleji.	Většinou	
je	 však	 potřeba	
buď	 jedno	nebo	
druhé,	v	 té	chví-
li	 se	 tým	 musí	
rozhodnout,	 co	
je	pro	ně	výhod-
nější.	Metou	vždy	
jen	dva	hráči,	 a	 to	až	po	 teeline,	od	
ní	dále	smí	mést	jen	jeden	z	nich.	Při	
metení	nesmí	koště	přijít	do	kontaktu	
s	kamenem	jinak	by	byl	tzv.	„připálen“	
a	je	odstraněn	ze	hry.

Dalším	 důležitým	 prvkem	 výbavy	
každého	hráče	jsou	speciální	curlingo-
vé	boty.	Bota,	po	které	hráč	klouže	při	
vrhu,	 je	 zespodu	podrážky	potažena	
tenkou	 vrstvou	 teflonu,	 který	umož-

ňuje	hladký	skluz.	Druhá	bota	je	opat-
řena	vrstvou	protiskluzové	gumy	pro	
snížení	 trakce.	 Pokud	hráč	 zrovna	v	
danou	chvíli	nevrhá	kamenem,	a	má	
tudíž	úděl	metaře,	obuje	si	protisklu-
zový	návlek	na	„klouzavou“	botu	a	tím	

získá	potřebnou	stabilitu	pro	metení.
Každý	 tým	sestává	ze	 čtyř	hráčů.	Ti	

mají	 rozvrženy	role	a	pořadí,	ve	kte-
rém	nastupují	k	vrhání	kamenů.	První	
hráč	 –	 lead	–	 tedy	odhazuje	první	 a	
druhý	kámen,	 zbytek	hry	 se	 stará	o	
metení	při	vrzích	ostatních	hráčů.	Vět-
šinou	umisťuje	kameny	na	strategické	
pozice,	od	kterých	se	odvíjí	zbytek	hry.	
Druhý	hráč	vrhá	třetí	a	čtvrtý	kámen	
a	také	mete	pro	zbývající	hráče.	Třetí	
hráč	–	vice	skip	–	odhazuje	pátý	a	šestý	
kámen	a	zpravidla	mete	pro	prvního	a	
druhého	hráče.	Taktéž	asistuje	čtvrté-
mu	hráči	v	jeho	povinnostech	a	nahra-
zuje	jeho	úlohu	ve	chvíli,	kdy	je	na	něm	
řada	k	vrhání.	Vice	skipové	jsou	také	
jediní	hráči	družstva,	 kteří	 rozhodují	
o	skóre	po	každém	endu.	Jen	tito	dva	
mají	povolen	vstup	do	kruhu,	kde	na	
základě	měření	rozhodnou,	který	tým	
získá	bod.	V	případě	sporu	smí	použít	
šest	stop	dlouhou	měřící	taťku	a	pře-
měří	vzdálenosti	kamenů.	Výsledek	po	
každém	endu	zapíší	na	tabuli.	Čtvrtý	
hráč	 –	 skip	 –	 je	 kapitánem	družstva,	
rozhoduje	o	 strategii	a	dává	hráčům	
signály	o	tom,	kam	a	jak	kameny	umís-
tit,	kdy	mést	a	kdy	nemést,	většinou	se	
neúčastní	metení	pro	ostatní	hráče,	
mete	pouze	v	kruhu	a	zpravidla	odha-
zuje	poslední	dva	kameny.

Soutěživá	hra,	kterou	curling	bezpo-
chyby	je,	sestává	z	pravidla	z	deseti	částí	
–	endů.	Před	zahájením	hry	si	kapitáni	
hodí	mincí,	ten,	který	vyhraje,	si	zvolí,	
zda	jeho	družstvo	odhazuje	jako	první	
či	druhé.	Kapitán	druhého	družstva	si	
volí	barvu	kamenů.	Hráči	obou	družs-
tev	se	během	každého	endu	střídají	při	
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odhazování	kamenů.	Na	konci	endu	by	
tedy	mělo	být	na	hrací	ploše	šestnáct	
kamenů.	Vyhrává	družstvo	s	více	body	
po	skončení	utkání.	Je-li	ke	konci	hry	
patrné,	že	jedno	z	družstev	již	nemá	
šanci	na	výhru	a	bodový	rozdíl	by	byl	
značný,	dohodnou	se	oba	týmy	na	gen-
tlemanském	ukončení	hry	a	prohráva-
jící	uzná	výhru	svého	soupeře.

Při	vrhání	musí	hráč	pustit	kámen	dří-
ve,	nežli	překročí	první	hogline.	Kámen	
se	musí	dostat	za	druhou	hogline	jinak	
je	vyřazen	ze	hry.	Ve	chvíli,	kdy	hráč	
vrhá	kámen,	 skip	 jeho	 týmu	 stojí	 na	
opačném	konci	hrací	plochy,	 tedy	za	
kruhem,	do	kterého	 se	 vrhá,	 a	 stra-
tegicky	naviguje,	 kam	 se	má	kámen	
umístit.	 Je-li	 na	 skipu	 řada	k	 vrhání,	
vice	skip	zaujme	jeho	pozici	a	stejným	
způsobem	nabádá	i	jeho.	Ostatní	dva	
hráči	 se	 svými	 košťaty	 doprovázejí	
vržený	kámen	a	na	základě	pokynů	ski-
pa,	vrhajícího	hráče	a	svého	vlastního	
úsudku	rozhodují	o	způsobu	metení.	
Metením	se	snižuje	rotace	kamene,	ale	
zároveň	 se	 tím	prodlužuje	 i	 uražená	
dráha.	Vědět,	jak	a	kdy	správně	mést	
je	výsadou	dobrého	metaře.	Hráči	se	
proto	v	týmu	během	hry	radí,	kam	nej-
lépe	umístit	další	 kámen	a	 jak	 toho	
dosáhnout.

Vrh	se	zahajuje	na	jednom	z	hacků.	
Od	něho	se	hráč	odrazí	a	vrhne	kámen,	
přitom	 dává	 pozor	 a	 snaží	 se	 mířit	
kámen	co	nejpřesněji	na	skipovo	koště,	
které	je	mu	de	facto	ukazatelem	říka-
jícím,	kam	má	kámen	nasměrovat.	O	
tom,	jakou	má	kamenu	udat	rotaci,	se	
hráč	předem	dohodne	se	skipem.	Skip	
také	dává	 ťukáním	koštete	do	 ledu	
signály	o	síle	vrhu,	popř.	o	kamenech,	
které	si	přeje	ze	hry	odstranit.	V	cur-
lingu	existují	základní	dva	druhy	vrhů,	
jeden	pro	umístění	kamene	do	kruhu	
popř.	před	kruh	–	tzv.	strážce	kruhu	–	a	
druhý	vrh	pro	odstraňování	kamenů	ze	
hry.	Kameny,	které	se	nacházejí	mezi	
druhou	hogline	a	teeline,	se	označují	
za	strážce	a	nesmí	být	ze	hry	odstra-
něny.	Pokusí-li	se	některý	z	protihráčů	
takto	 umístěný	 kámen	 odstranit,	 je	
jeho	kámen	ze	hry	vyřazen	a	původní	
strážce	se	vrací	zpět	na	své	místo.

Poté,	 co	oba	 týmy	vrhly	 svých	osm	
kamenům,	 se	přistupuje	k	 vyhodno-
cení	a	bodování.	Tým,	jehož	kámen	je	
nejblíže	středu	kruhu,	získává	za	kaž-
dý	 svůj	 kámen,	který	 je	blíže	 středu	
kruhu	než	soupeřův	nejbližší	kámen,	
bod.	Kameny,	nenacházející	se	v	kruhu,	
nezískávají	žádný	bod.	Za	kámen	v	kru-
hu	je	považován	každý	kámen,	který	se	
alespoň	svojí	hranou	dotýká	nejzazšího	
okraje	největšího	z	kruhů.	Finální	skóre	
se	následně	zapisuje	na	tabuli.

Sportovní	duch	 je	 v	 curlingu	velmi	
uznávaný	a	ceněný.	Je	nepřípustné	se	
radovat	na	soupeřovou	chybou,	nao-
pak	dopustí-li	 se	hráč	chyby	očekává	
se	od	něho,	 a	 je	 to	 i	 samozřejmostí,	
že	svou	chybu	okamžitě	ohlásí	skipovi	
druhého	družstva.	 Tradicí	 také	bývá,	
že	vítězný	tým	pozve	prohrávající	tým	
po	skončení	hry	na	drink.

Racquetball
Tento	sport,	tolik	podobný	nám	zná-

mému	squashi,	má	své	kořeny	ve	Spoje-
ných	státech.	O	jeho	vznik	se	nemalou	
měrou	zasloužil	profesionální	tenista	a	
hráč	házené	Joe	Sobek,	když	se	snažil	
nalézt	nějaký	sport,	který	by	byl	rychlý	
a	jednoduchý	na	hraní	a	zároveň	dob-
rý	na	udržení	kondice.	 Jelikož	žádný	
nenašel,	vymyslel	si	tedy	vlastní,	v	pod-
statě	dosti	podobný	 squashi.	Z	 velké	
části	pravidla	převzal	a	po	svém	si	 je	
upravil.	 Tím	 tedy	dal	hře	 vzniknout,	
avšak	o	 její	 jméno	 se	nezasloužil.	 To	
čekalo	až	na	jeho	následovníka	Rober-
ta	W.	Kendlera,	 který	 založil	 v	 roce	
1969	 racquetballovou	asociaci.	 Poté	
se	 již	hra	mohla	 těšit	 velké	oblibě	a	
rozšířila	se	poměrně	rychle	mezi	spor-
tovními	nadšenci.

Ke	hře	 je	zapotřebí	 indoorového	či	
outdoorového	kurtu,	speciálních	raket,	
racquetballového	 míčku	 a	 nejlépe	
dvou,	ale	i	více,	maximálně	však	čtyř,	
hráčů.	 Při	hře	 je	povoleno	používat	
jak	přilehlých	zdí,	tak	i	stropu	a	pod-
lahy,	což	bývá	zpravidla	u	podobných	
her	proti	pravidlům.	Kurt	o	rozměrech	
přibližně	13x7x7	m	je	rozdělen	něko-
lika	 čarami	pro	usnadnění	orientace	

při	hře.
Short	 line,	 čára	 probíhající	 přesně	

středem	kurtu,	rozděluje	hrací	plochu	
na	dvě	shodné	poloviny.	Service	line,	
čára	pro	podání,	probíhá	paralelně	k	
short	 line,	 jen	o	1,5	m	blíže	k	před-
ní	stěně.	Tyto	dvě	čáry	tedy	společně	
vytváří	zónu	pro	podání	(service	zone),	
kde	 se	 smí	nacházet	pouze	hráč	na	
podání.	Uvnitř	 této	 zóny	 se	nalézají	
dvě	dvojice	pomocných	 čar	probíha-
jících	paralelně	podél	stěn	ve	vzdále-
nosti	přibližně	45	cm;	určují	místo,	kde	
musí	stát	hráč,	který	nepodává	během	
dvojhry.	90	cm	od	stěny	probíhá	další	
sada	čar,	do	které	by	podávající	neměl	
vstupovat,	chce-li	odpálit	míček	smě-
rem	na	nejbližší	stěnu.	Poslední	čarou	
je	přerušovaná	čára	(receiving	line)	pro	
příjem	podání;	probíhá	1,5	m	paralelně	
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k	short	line,	ale	na	straně	blíže	k	zadní	
stěně.	Za	touto	čarou	stojí	tedy	hráč	do	
té	chvíle,	než	se	podávajícímu	podaří	
podat	míček,	a	ten	překročí	onu	pře-
rušovanou	 čáru,	poté	 se	mohou	oba	
hráči	volně	pohybovat	v	celém	prosto-
ru	kurtu	bez	omezení.

Aby	mohl	hráč	zahájit	podání,	musí	
nejdříve	jedenkrát	klepnout	míčkem	o	
zem	a	poté	ho	přímo	odpálit	na	přední	
stěnu	tak,	aby	dopadl	za	short	line	a	
buďto	s	odrazem	od	postranní	stěny,	
či	 nikoli.	 Jakmile	 se	 míček	 dostane	
za	 short	 line	nebo	 receiving	 line,	 je	
ve	hře	a	může	být	odpálen	protihrá-
čem.	Každý	podávající	má	povoleny	
dva	pokusy	při	podání.	Po	úspěšném	
podání	 se	hráči	 střídají	 v	odehrávání	
míčku	na	přední	 stěnu.	Odehrávající	
hráč	smí	trefit	míček	po	jednom	odrazu	
od	země	anebo	přímo	v	letu.	Poté	se	
musí	míček	přímo	odrazit	od	přední	
stěny,	nelze	ho	však	nahrát	na	přední	
stěnu	odrazem	od	země.

Body	může	 získat	 pouze	podávající	
hráč.	Na	profesionální	úrovni	se	hra-
je	na	pět	 jedenácti-bodových	utkání	
s	výsledným	rozdílem	dvou	bodů.	Na	
amatérské	úrovni	se	hrají	dvě	patnác-
tibodová	utkání	s	jedenácti	bodovým	
rozdílem.	Hráč	může	také	ztratit	míček	
například	tím,	že	se	mu	nepodaří	trefit	
jej	hned	po	prvním	dopadu	na	zem,	
míček	se	nedostane	během	odpalu	až	
na	přední	stěnu	nebo	se	ocitne	zcela	
mimo	 kurt,	 trefí-li	 spoluhráče	 nebo	

dotkne-li	 se	ho	 jakoukoli	 částí	 svého	
těla.

Podání	 se	 dají	 rozdělit	 do	 dvou	
základních	 typů;	ofenzivní	 a	defen-
zivní.	Většina	hráčů	používá	ofenzivní	
při	prvním	podání	a	pro	zbytek	odpalů	
pak	defenzivní.	 Některá	podání	 jsou	
mířena	 celkem	 zákeřně,	 tak,	 aby	 je	
protihráč	mohl	jen	stěží,	pokud	vůbec,	
odpálit	zpět.	Mezi	taková	patří	napří-
klad	podání,	kdy	míček	letí	co	nejníže	
a	co	nejrychleji	proti	jednomu	ze	zad-
ních	rohů.	Další	podání	se	snaží	zahnat	
protihráče	do	co	nejneobvyklejší	pozi-
ce	a	úhlu,	 aby	 se	mu	pokud	možno	
nepodařilo	míček	odpálit	vůbec.	Něk-
teré	podání	vyústí	v	míček	letící	téměř	
paralelně	se	zadní	stěnou.	Podstatou	
hry	 však	 je	podat	míček	 tak,	 aby	ho	
protihráč	nemohl	udržet	ve	hře,	a	tím	
tedy	podávající	získat	pro	sebe	bod.

V	racquetballu	je	tedy	klíčová	určitá	
předvídavost	a	připravenost	na	 jaké-
koli	podpásové	nahrávky	a	hlavně	být	
stále	ve	střehu.	V	každém	případě	se	
oba	hráči	při	hře	notně	zapotí,	ať	již	při	
podání,	či	při	pokusu	o	jeho	odražení.	
Jste-li	příznivci	sportů	jako	je	squash,	
badminton,	tenis	a	podobné,	racquet-
ballem	můžete	rozšířit	své	pole	působ-
nosti	o	další	fyzicky	náročný	exemplář,	
kterým	tento	sport	bezpochyby	je.
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Úvodní	 slovo	pro	mladé	účastníky	
měl	Ministr	vnitra	a	informatiky	Ivan	
Langer.

„Je	 to	 skvělá	 iniciativa	 a	 já	 jsem	
hrozně	 rád,	 že	 vznikla.	Myslím	 si,	 že	
ti,	 kteří	 se	 účastní	 této	 konference,	

pochopili,	že	internet	je	prostředkem	
k	tomu,	jak	poznat	víc	přátel,	jak	získat	
hodně	 informací	a	 jak	se	 leccos	nau-
čit.	A	pokud	se	mu	budou	věnovat	i	v	
útlejším	věku,	tak	třeba	i	zbohatnou	a	

budou	úspěšní.“	takový	názor	má	na	
projekt	Junior	Internet	Langer.	Minis-
tr	 zde	 zároveň	předal	 tradiční	Cenu	
ministra	 informatiky,	 kterou	obdržel	
Patrik	Rajs	za	projekt	dětské	televize	
Sedr.	 „Opravdu	mě	 těší,	 že	 takováto	

akce	se	koná	pravidelně	a	doufám,	že	
tahle	již	dříve	založená	tradice,	vydrží	
ještě	dlouho.“	dodává	 Langer,	 který	
hned	po	úvodu	konferenci	opustil.	

Program	byl	 opravdu	bohatý.	Celá	
konference	byla	rozdělena	na	dvě	čás-
ti.	Dopolední	pásmo	bylo	 věnováno	
vítězům	a	projektu	Junior	Internet	jako	
takovému.	Proběhla	 i	diskuze	 inter-
netových	osobností	o	mladých	lidech	
a	 internetu,	 které	 se	 zúčastnili	 např.	
Ivan	 Pilný,	 bývalý	 generální	 ředitel	
společnosti	 Microsoft,	 nebo	 Patrick	

Zandl,	 internetový	podnikatel,	novi-
nář	a	zakladatel	zpravodajského	ser-
veru	 Mobil.cz.	 Představil	 se	 i	 projekt	
Saferinternet	a	 linkabezpeci.cz.	 Zde-

Mladí ve světě 
internetu

Od 10:00 se na Fakultě humanit-
ních studií UK v Praze konala již po 
osmé konference Junior Internet, 
která má za cíl podporovat mladé 
lidi, pohybující se na internetu. Na 
konferenci se přihlásilo 276 mla-
dých zájemců se svými projekty od 
osobních stránek, přes stránky o 
počítačových hrách, po interneto-
vé katalogy všeho druhu a samo-
zřejmě spousty dalších témat.  

reportáž z konference

Vítězové JuniorInternet 2007

JuniorWeb - mladší kategorie
Patrik Rajs 

http://tv-sedr.wz.cz

Petr Mánek	
http://eshop.keramici.cz

JuniorWeb - starší kategorie
Ladislav Nosákovec

http://www.nadovcu.cz	

Ondřej Havlín	
http://www.sosej.cz

Ivan Langer: "Junior Internet	je skvělá 
iniciativa a já jsem hrozně rád, že vznikla."
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něk	Záliš	seznámil	účastniky	se	zajíma-
vými	výsledky	výzkumu	o	bezpečnosti	
mládeže	na	internetu.	

Druhé	pásmo,	 rozdělené	do	dvou	
sekcí,	 bylo	 zaměřeno	 na	 odbornější	
přednášky	 a	 zábavný	 program	 pro	
mladší	účastníky.	 S	 vývojem	 interne-
tu	nás	seznámil	Patrick	Zandl.	Zdeněk	
Cendra	 poreferoval	 o	 	 architektuře	
českého	 internetu.	A	mnoho	dalších	
zajímavých	přednášek	 jsme	právě	 ve	
druhém	 pásmu	 mohli	 vyslechnout.	
Zábavnější	program	měli	mladší	účast-
níci	ve	druhém	sále.	Byla	pro	ně	připra-
vena	vědomostní	soutěž	a	některé	dal-
ší,	ne	tolik	odborné,	ale	přitom	velice	
poučné,	přednášky.	

„Myslím	si,	že	podle	toho,	jak	dnes	
konference	probíhá	mohu	 být	 velice	
spokojený.	 Letos	 jsme	 obdrželi	 276	
přihlášek,	což	je	veliký	úspěch.	Sál	 je	
naplněný	a	věřím,	že	přednášky	byly	
pro	každého	něčím	zajímavé.	 Pocity	
jsou	tedy	velmi	pozitivní.“	odpovídá	na	
otázku,	jak	jsou	organizátoři	spokojení	

s	 letošním	 ročníkem,	19letý	
Jirka	Peterka,	hlavní	koordi-
nátor	a	autor	projektu	Junior	
Internet.	Junior	Internet	letos	
probíhá	 již	po	osmé	a	za	tu	
dobu	 se	ho	 zúčastnilo	2500	
mladých	lidí.	Počet	účastníků	rok	co	rok	
stoupá.	„Na	prvním	ročníku	jsme	měli	

kolem	100	mladých	účastníků,	letos	je	
jich	276,	takže	to	každým	rokem	při-
bývá.	A	stejně	tak	si	myslím,	že	i	těch	
mladých	 lidí,	 kteří	 používají	 internet	
a	dělají	na	něm	zajímavé	projekty,	je	
každým	 rokem	více	a	 více.“	dodává	
Jirka.	Junior	Internet	neprobíhá	jen	v	
Čechách,	ale	i	v	zahraničí.	Od	minulé-
ho	roku	se	koná	například	i	v	Polsku	a	
na	Slovensku.	„Snažíme	se	 rozvíjet	a	
rozšiřovat	Junior	Internet	dále.	Máme	
několik	kontaktů	v	zahraničí.	Jednáme	
o	Junior	Internetu	například	ve	Francii	
a	doufáme,	že	v	příštím	roce,	nebo	v	
nejbližších	letech	se	projekt	rozšíří	do	
dalších	 evropských	 zemí.“	 prozradil	
plány	projektu	 Junior	 Internet	 Jirka	
Peterka.

Vítězové JuniorInternet 2007
 

JuniorText - mladší kategorie
Barbora Goldmannová

JuniorText - starší kategorie
Michal Voráč

JuniorText 
- speciální ceny poroty

Tomáš Vlačuha
Kristýna Salášková

"Letos jsme obdrželi 
276 přihlášek, což 
je veliký úspěch."

Vítězové JuniorInternet 2007
 

JuniorDesign - mladší kategorie
Kamil Zeman

JuniorDesign - starší kategorie
Jan Valuštík

...další info o projektu...

Junior Internet probíhá již osmým 
rokem v rámci Března - měsíce Inter-
netu (www.brezen.cz) a je určen všem 
mladým lidem do 18 let, kteří využí-
vají Internet nejen k zábavě. Se svými 
webovými stránkami, designy či tex-
ty o Internetu se mohou přihlásit do 
internetových soutěží.

Vítězové soutěží obdrží hodnotné ceny 
a především možnost prezentovat své 
projekty na konferenci nejen před svý-
mi vrstevníky, ale i před novináři či 
internetovými odborníky.
Čeští vítězové se pak spolu s vítězi z 
ostatních zemí rovněž zúčastní tříden-
ního mezinárodního sympozia, které 
letos proběhne v Bratislavě. 

Na Junior Internetu již vyhrála řada 
mladých lidí, kteří dnes řídí úspěšné 
internetové projekty, pracují v inter-
netových médiích, nebo dokonce mají 
vlastní firmy a přitom jsou stále školou 
povinní. I vy se k nim můžete přidat!	
>> více na www.juniorinternet.cz
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15 let internetu v 
České republice

13. února 1992 se Česká a Sloven-
ská federativní republika připoji-
la do mezinárodní sítě Internetu. 
Samotný  akt  probíhal  za  účasti 
Stevena Goldsteina, zástupce NSF 
(The National Science Foundation 
- agentura zajišťující v USA zdroje 
a finanční granty jak pro univerzi-
ty,  tak pro  jednotlivé profesory), 
v prostorách Vysoké  školy učení 
technického v Praze. 

Internet	však	byl	tehdy	určen	pou-
ze	 pro	 univerzity	 a	 jiná	 výzkumná	
zařízení,	protože	takové	podmínky	si	
NSF,	jako	agentura	financující	jedinou	
páteřní	síť	internetu,	určila.	Poté	co	se	
do	 internetu	připojila	pražská	ČVUT,	
musela	se	síť	rozvádějící	internet	roz-
vést	i	do	dalších	akademických	institucí.	
Síť	se	začala	budovat	již	v	roce	1992	a	v	
polovině	roku	1993	byl	zahájen	provoz	
CESNETU,	české	páteřní	sítě.

Internet	pro	 širší	 veřejnost	 se	zpří-

tupnil	 až	 rokem	 1995,	 kdy	 Eurotel	
přišel	o	exklusivní	licenci	na	poskyto-
vání	datových	 služeb,	kterou	dostal	
již	roku	1990,	ale	samotné	připojení	k	
internetu	nenabízel.	Jakmile	Eurotel	o	
exklusivitu	přišel,	na	českém	trhu	začali	
vznikat	první	poskytovatelé	 interne-
tového	připojení	a	interent	začal	být	
komerčnější.

Dokud	byl	internet	v	České	republice	
dostupný	pouze	pro	akademie,	tak	se	
na	něm	vyskytovali	pouze	služby	vhod-
né	pro	univerzity.	Roku	1996	 se	ale	
začaly	objevovat	první	známky	komer-
cializace	 českého	 internetu.	 Začaly	
vznikat	 vyhledávače	 a	 internetové	
katalogy	(roku	1996	vznikl	také	dnes	
již	všeobecně	známí	katalog	Seznam,	
patřící	Ivo	Lukačovičovi),	první	noviny	
a	časopisy	(ať	 již	noviny	dříve	známé	
z	tisku	–	MF	Dnes,	Právo,	atd…	nebo	
noviny	 vzniklé	 jen	 díky	 internetu	 –	
Neviditelný	pes,	České	noviny).	V	rocích	
1996	–	1997	si	internetu	začala	všímat	
i	 česká	 státní	 správa	a	 státní	orgány,	
a	proto	vznikají	 stránky	ministerstev,	
úřadu	vlády,	poslanecké	sněmovny	a	i	

stránky	jednotlivých	politických	stran.	
Září	roku	1997	se	na	internetu	rozjíždí	
online	verze	Obchodního	rejstříku,	jež	
dala	zřídit	tehdejší	ministrině	sprave-
dlnosti,	Vlasta	Parkanová.	

Roku	1998	spouští	Radiomobil	služ-
bu	Paegas	Internet	Call,	službu	ve	sty-
lu	 internetové	telefonie,	 což	vedlo	k	
tomu,	že	Radiomobil	mohl	nabídnout	
ceny	za	mezinárodní	volání	o	50%	nižší	
než	nabízel	Telecom.

V	 roce	 1999	 přichází	 firma	 Video	
OnLine	 jako	první	 se	 službou	„Inter-
net	zdarma“.	To	mohla	docílila	tím,	že	
uživatel	platil	pouze	za	počet	„proser-
fovaných“	minut	na	internetu,	nikoliv	
za	poplatky	poskytovateli	 internetu.	
Tento	 trend	začali	následovat	 i	dal-
ší	 poskytovatelé	a	došlo	ke	 zlevnění	
internetového	připojení	v	České	repub-
lices.

Koncem	roku	2000	v	rámci	koncepce	
Státní	informační	politiky	ve	vzdělává-
ní,	vzníká	projekt	„Internet	do	škol“,	
jež	by	měl	spojovat	všechny	základní	
a	střední	školy	vnitřním	intranetem	a	
centrálně	připojovat	k	 internetu.	Na	
přelomu	roku	2001	a	2002	se	z	důvodu	
nedostatku	financí	omezuje	počet	plá-
novaných	připojení	škol	snižuje	zhruba	
na	polovinu.

Stát	se	rozhoduje	o	vytvoření	jedné	
internetové	sítě	spojující	všechny	stát-
ní	úřady,	školy,	knihovny,	atd...,	čímž	
pověřuje	roku	2001	společnost	Český	
Telecom	a.s.

Roku	 2000	 akademická	 komuni-
ta	prodala	 svoji	 celorepublikovou	 síť	
CESNET	společnosti	Conactel	a	věno-
vala	 se	budování	 a	 zlepešování	 aka-
demické	sítě	CESNET2,	 jež	v	hlavních	
částech	pracuje	rychlostí	2,5GB/s	a	od	
roku	2001	je	připojena	k	evropské	síti	
GÉANT	rychlostí	1,2GB/s.	Pro	srovnání	
roku	1992	jsme	byli	připojeni	k	zahra-
niční	síti	rychlostí	19,2kB/s.

Eurotel	 jako	 první	 český	 mobilní	
operátor	začal	v	roce	2003	poskytovat	
neomezené	připojení	 k	 internetu	 za	
paušál,	 k	 čemuž	 se	 za	měsíc	přidal	 i	
T-Mobile.

V	říjnu	roku	2004	vznikají	naše	inter-
netové	noviny	Mezinami.cz,	jež	mají	za	
cíl	doplnit	chybějící	článek	interneto-
vého	zdroje	zaměřeného	od	mladých	
pro	mladé.

Roku	2006	společnost	Telefónica	O2	
Czech	republic	spustila	 jako	první	na	

českém	internetu	televizní	vysílání	přes	
internet.	

	
Řekl	 bych,	 že	 jsme	 se	 za	 těch	 15	

let	určitě	někam	posunuli,	 ale	 stále,	
tak	 jako	před	15	 lety,	 český	 internet	
za	 internetem	 světovým	 tak	 trochu	
„pokulhává“.	Zdá	se	mi,	že	běžný	čes-
ký	občan	si	jěště	nevšiml	kam	se	svět	
ubírá,	anebo	si	již	všiml,	ale	jaksi	se	v	
tom	všem	tak	nějak	„plácá“.	Co	se	ale	
začíná	ukazovat	blízkou	 realitou	 je,	
že	se	český	internet	a	Česká	republika	
vůbec	 zhluboka	nadechla	a	 snaží	 se	
mílovými	kroky	dohonit,	 to	v	 čem	 je	
zbytek	světa	o	kus	napřed.

Držme	si	sami	sobě	palce,	ať	se	nám	
to	dohánění	 vydaří,	 ať	nezmeškáme	
tímto	pokulháváním	nějaký	další	svě-
tový	zlom,	jakým	internet	určitě	byl	a	
je,	a	ať	se	můžeme	v	klidu	postavit	mezi	
ostatní	internetové	národy	a	říct:

„Jsme	připojeni	a	připraveni	vyvíjet	
se	směrem	k	novým	informacím“.

Zdroj:	iDnes.cz,	Lupa.cz,	eArchiv.cz
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Chtěli	byste	pomoci	s	vývojem	léku	pro-
ti	rakovině?	Pomoci	najít	nové	civiliza-
ce	 ve	 vesmíru?	Nebo	 třeba	 zkoumat	
globální	oteplování	planety?	Nyní	 se	
můžete	připojit	 i	 vy.	 Je	 to	 jednodu-
ché,	na	svůj	počítač	stáhnete	program,	
který	umožní	se	připojit	k	projektu	a	
váš	počítač	se	tak	hned	stane	součástí	
ohromné	sítě	strojů,	které	jsou	využí-
vány	k	paralelním	výpočtům.	
Takřka	po	celém	světě	existují	počíta-
če,	na	kterých	výpočty	těchto	simulací	
běží.	A	 čím	více,	 tím	 lépe.	Tak	 tedy	
–	jak	na	to?

1. Program BOINC
Nejdříve	budete	potřebovat	onen	pro-
gram,	o	kterém	jsem	psal	výše.	Jmenuje	
se	BOINC	a	pokud	zadáte	do	google,	
určitě	ho	najdete.	Je	to	jen	pár	mega-
bytů,	instalace	je	taktéž	jednoduchá.	
Po	spuštění	programu	doporučuji	pře-
pnout	do	„rozšířeného	režimu“,	nabízí	
více	možností	a	tak	podobně.

2. Připojení k projektu
Program	se	umí	napojit	na	různé	pro-
jekty	(i	několik	zároveň).	Je	jen	na	Vás,	
jakou	prioritu	kterému	projektu	dáte	
a	ke	kterým	se	vůbec	připojíte.	Já	jsem	
zatím	vyzkoušel	pouze	dva	projekty,	a	
to	sice	projekt	rosetta@home	a	cli-
mateprediction.net. 

Projekt	 rosetta@home	(čili	 rosetta	at	
home)	 je	projekt	 zaměřený	na	 vývoj	

bílkoviny	 (resp.	 simulaci),	 které	 by	
mohla	pomoci	při	 léčbě	 rakoviny.	V	
DNA	se	občas,	ať	již	s	pomocí	neustá-
lého	záření	či	jen	náhodně,	uvolní	něk-
teré	páry,	které	se	nějakým	způsobem	
nahradí.Tuto	náhradu	ošetřuje	 jedna	
ohromná	bílkovina,	složená	z	několika	
částí.	Dodnes	se		přesně	neví,	která	část	
jak	funguje	a	vlastně	ani	které	všech-
ny	části	obsahuje.	Bohužel	ne	vždy	se	
nahradí	tak	dobře,	jak	bychom	chtěli.	
V	 té	 samé	bílkovině	 tedy	může	dojít	
k	procesu,	který	buňku	s	poškozenou	
DNA	 ihned	odstraní	 (vlastně	 zabije).	
Jenže	ne	vždy	to	vyjde	a	buňka	se	může	
začít	nekontrolovatelně	dělit	–	a	nádor	

je	na	světě.	Cílem	tohoto	projektu	je	
numericky	 simulovat	 funkci	 této	bíl-
koviny	a	hledat	takové	stabilní	řešení,	
které	by	bylo	 v	budoucnu	použitel-
né.	Bohužel	existují	miliardy	možných	
kombinací	a	jedno	výpočtové	středisko	
by	 to	v	životě	nedokázalo	vypočítat.	
Tady	 však	nastupuje	 síla	paralelních	
výpočtů	–	když	každému	doma	poběží	
kousek	 tohoto	výpočtu,	dosáhne	 se	
výsledku	znatelně	rychleji.	A	to	je	cílem	
celého	 projektu	 –	 co	 nejrychleji	 tuto	
simulaci	provést.

Projekt	climateprediction.net	je	zamě-
řen	na	simulaci	vývoje	klimatu	(nikoliv	
počasí)	naší	planety	 v	dlouhodobém	
měřítku.	Propočítává	naměřená	data	
od	roku	1920	po	půlhodině	až	do	dneš-
ních	dní,	 z	 těchto	naměřených	hod-
not	se	pokusí	vytvořit	co	nejpřesnější	
model	podnebí	a	pokusí	se	simulovat	
vývoj	podnebí	do	budoucích	let	(asi	rok	
2050).	Každý	model	však	použije	jisté	
„náhodné“	vstupy,	takže	se	může	simu-
lovat	snížení	emisí,	zvýšení	prašnosti	a	
podobně.	Pomocí	 těchto	modelů	 se	
vědci	budou	 snažit	 analyzovat	naše	
podnebí	 a	 vlastně	 ukázat	 na	 hrozbu	
globálního	oteplování.

Tak	co,	rozhodli	jste	se	připojit?	To	je	
jen	dobře,	když	už	ne	 jinak,	alespoň	
takhle	můžeme	pomoci	dobré	věci!

Počítačem proti rakovině TÉ
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Freestyle
Freestyle	znamená	v	překladu	
„volný	 styl“.	 Přesnější	 pojem	
v	 češtině	bohužel	nenajdete,	
proto	 se	 freestyle	nedá	kon-
krétně	 definovat.	 Jedná	 se	
ale	 v	 podstatě	 o	 koordinaci	
pohybů	těla,	která	je	vizuálně	
zajímavá.	 Jednotlivé	pohyby,	
či	jejich	sestavy	můžeme	nazý-
vat	 triky.	 Freestylových	disci-
plín	 je	nepřeberné	množství,	
od,	dalo	by	se	říct,	klasických	
jako	je	skateboarding	a	snow-
boarding,	žonglování…	až	po	
netradiční	 triky,	například	 i	 s	
obyčejnými	kostkami	a	kelím-
kem.	 Videa	 s	 těmito	 doved-
nostmi	můžete	 shlédnout	na	
www.youtube.com,	 kde	 jich	
naleznete	opravdu	mnoho.	

V	poslední	době	 se	 freestyle	
rozšiřuje,	dává	lidem	možnost	
seberealizace	 v	něčem,	 co	 je	
baví.	 Laťka	u	 Freestyle	 se	dá	
posunout	 vždy	 o	 něco	 výše,	
neustále	 lze	 vymýšlet	 nové,	
těžší	 triky	 nebo	 jejich	 (jiné)	
variace.	 Tuhle	 skutečnost	 si	
také	uvědomilo	mnoho	firem,	
které	 začali	 s	 výrobou	před-
mětů	potřebných	ke	Freesty-
le	 a	 jeho	vylepšování,	buďto	
za	účelem	zlepšení	vlastností	
nebo	pro	dokonalejší	vizuální	
efekty.	 Podpora	 freestylistů	
se	stále	rozrůstá,	jsou	pořádá-
ny	 různé	 festivaly,	 soutěže	a	
workshopy.	 Příště	 se	dozvíte	
něco	o	nejznámější,	 částečně	
již	zmiňované	trojici	freestylo-
vých	sportů.	Mají	v	názvu	3	S	a	
jsou	to:	surfing,	skateboarding	
a	snowboarding!

Při akcích tajíte dech.  Je to adrenalin. Je to zábava. Pro některé to je styl života, 

pro jiné zkouška. Chce to odvahu, trpělivost a snahu. Někdy je to hra, někdy to 

hraničí se životem. To je freestyle. 
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Diabolo,	poi,	devil/flower	sticky,	ast-
rojax,	 kužely,	míčky,	 kruhy...	 To	 jsou	
všechno	předměty,	se	kterými	se	dají	
dělat	kolikrát	opravdu	až	neuvěřitelné	
věci.	Existuje	 tolik	 triků,	pořád	se	dá	
něco	nacvičovat	a	vylepšovat.	Někteří	
žongléři,	zvláště	ti,	kteří	se	tímto	umě-
ním	zabývají	profesionálně,	trénují	až	
osm	hodin	denně.	

Hlavním	organizátorem	a	 iniciáto-
rem	 tohoto	 setkání	byl	místní	učitel	
na	 základní	 škole	 Gerhard	 Bräuer.	
“Chtěl	jsem	tady	v	okolí	trochu	rozšířit	
a	zviditelnit	žónglování.	Založili	jsme	
zde	skupinu	asi	deseti	lidí,	se	kterými	

pravidelně	žónglujeme	a	bubnujeme.	
Napadlo	nás	uspořádat	rovnou	i	žóng-

lérské	setkání.“	říká	Bräuer,	který	letos	
toto	setkání	organizoval	již	podruhé.	

Žonglování zdar!
Celý  víkend,  od  pátku  do  neděle,  se  na 
základní škole v dolnorakouské obci Kautzen 
žonglovalo,  žonglovalo a  zase  žonglovalo 
a sem tam i bubnovalo. Již podruhé se zde 
totiž konalo mezinárodní setkání žonglérů a 
bubeníků. Lidé zde měli možnost bezplatně 
vyzkoušet a naučit se žonglovat s nejrůzněj-
šími předměty, pilovat svoje umění s ostatní-
mi a vyměňovat si svoje zkušenosti a triky. 

reportáž z Mezinárodního žonglérského setkání v Dolním Rakousku

Kužely

Pokud	někdo	nikdy	neviděl	žongléra	
či	 klauna	žonglovat	 s	 kužely,	 tak	 si	
představte	obyčejné	kuželky	k	bow-
lingu.	 To	 jsou	 kužely.	 Ty	 držíme	 za	
užší	konce	a	žonglujeme	s	nimi	jako	s	
míčky,	akorát	musíme	kužely	pocho-
pitelně	protáčet.	Existují	dále	ohnivé	
verze,	jako	u	každé	žonglérské	hračky.	
Základ	jsou	tři	kužely,	ale	počet	dále	
navyšujeme.
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Žónglérského	 festivalu	 se	 zúčastnilo	
přibližně	120	lidí	z	Rakouska,	Němec-
ka,	Česka,	Polska,	 Francie	a	dokonce	
až	 z	Chile.	 „Počet	účastníků	 jsem	na	
zákládě	loňské	dobré	kritiky,	očekával	

o	něco	vyšší.	Ale	i	tak	jsem	s	letošním	
ročníkem	velice	 spokojen.	Bubeníků	
moc	nedorazilo,	bohužel.	Na	příští	rok	
plánujeme	k	programu	přidat	i	taneční	
workshopy“	dodáva	Bräuer.

Celý	 víkend	byl	 zakončen	závěreč-
ným	vystoupením	zkušených	žónglérů.	
Mezi	ně	patřil	například	mistr	světa	v	
žonglování	 roku	2005,	Thomas	Dietz	
z	Německa,	 který	 zde	předvedl	 svoji	
„show“	s	kužely,	kruhy	a	míčky.	Dále	
mohli	 diváci	 vidět	 třeba	 vystoupení	
Markuse	 Furtnera	 (také	 z	Německa),	
který	 je	 specialista	na	Devil-Sticky	a	
nebo	28letého	žongléra	Yufiho	z	Br-
na.	 Ten	předvedl	 triky	 jak	 s	míčky	a	
kužely,	 tak	 třeba	 s	 diabolem	 a	 poi.	
„Žónglování	je	jedno	z	mých	živností.	
Již	6	let	aktivně	žóngluji.	Začal	jsem	s	
diabolem	a	postupně	se	naučil	žónglo-
vat	s	ostatními	rekvizitami.“	říká	Yufi,	
který	samostatně	vystupuje	nejenom	v	
Čechách,	ale	i	na	festivalech	v	zahra-
ničí.	Sám	provozuje	internetový	server	
www.zongler.cz,	na	kterém	najdete	
spoustu	 informací,	 diskuze,	 články,	
reporty,	 fotogalerie	 i	 videa	z	akcí	 a	
festivalů.	

Žonglování	 je	 nejenom	 příjemná	
zábava,	ale	 zároveň	zlepšuje	koordi-
naci	 celého	 těla,	 zvyšuje	koncentraci	
a	 rozvíjí	 spolupráci	mezi	mozkovými	
hemisférami.	Žonglování	se	stává	čím	
dál	tím	více	oblíbené.	Díky	své	lehkos-
ti	 je	 většina	 žonglovacích	 pomůcek	

celkem	mobilní,	a	dá	se	s	sebou	kam-
koliv	vzít.	A	kde	se	takové	žonglova-
cí	potřeby	dají	 koupit?	Zkuste	 třeba	
onlineshop	na	již	zmíněných	stránkách	
www.zongler.cz.	

Fakule, fagule, tyč

Tyč	je	dalším	nástrojem	k	točení.	Je	to	
1m,	1,2m	i	více	dlouhá	tyč	na	 jejímž	
konci	jsou	opět	hořáky	k	zapálení.	His-
torie	tyče	není	známá,	ale	předpokládá	
se,	že	má	kořeny	z	nějakém	bojovém	
uměním.	Například	Jo	a	fire	tyč	 jsou	
stejné.	Tyč	je	společně	s	poi	nejpouží-
vanějšími	nástroji	 k	fireshow.	Tyč	 se	
drží	uprostřed	v	jedné	ruce	a	pohyby	
v	zápěstí	se	různě	protáčí	kolem	těla.	
Může	se	točit	i	se	dvěma	tyčemi,	což	je	
však	koordinačně	značně	náročné.

Diabolo

Diabolo,	 jednoduše	 řečeno,	 jsou	
dvě	káči	(které	všichni	známe),	spo-
jené	užšími	konci	k	sobě.	Ve	spoji	je	
kovová	tyčka	určená	ke	proklouzá-
vání	provázku.	Provázek	je	navázán	
na	koncích	 tyček,	 které	držíme	v	
rukách.	 Rychlejšími	 a	 ze	 začátku	
složitějšími	pohyby	diabolo	roztá-
číme	a	snažíme	se	dělat	všemožné	
triky	s	tímto	nástrojem,	vzniklém	v	
Číně,	určeném	ke	koordinaci	těla	a	
také	jako	hračka.	Diabolo	se	vyrábí	
z	umělé	hmoty	a	existují	i	kovové,	
které	díky	kevlaru	na	koncích	hoří.	
Točí	se	i	se	dvěma	diaboly.

Poi

Poi	je	maorské	slovo,	jenž	znamená	míč.	Tito	původní	obyvatelé	Nového	Zélandu	používali	poi,	neboť	je	to	velice	
praktický	nástroj	na	posílení	paží,	zlepšení	koordinace	celého	těla	a	zlepšení	bojových	schopností.	A	co	to	vlastně	
poi	je?	V	našem	světě	to	je	řetěz,	na	jehož	jednom	konci	je	poutko	na	uchycení	rukama	a	na	druhém	hořák	z	
kevlaru	(či	pouze	tenisák,	či	něco	úplně	jiného).	Poi	se	používá	každý	v	jedné	ruce	a	různě	se	s	nimi	točí	kolem	
těla.	Poi		se	používá	k	tzv.	fireshow,	což	je	vystoupení	s	čímkoliv,	co	hoří.	Poi	je	velice	efektivní	věc,	se	kterou	se	
člověk	učí	celý	život	a	stále	nachází	nové	věci,	které	se	dají	s	poi	dělat.	Člověk,	který	začíná	s	poi	tvz.	točit,	používá	
místo	řetězů	provázky	a	místo	hořáků	tenisáky,	neboť	rány	tímto	nástrojem	docela	bolí,	ještě	navíc,	pokud	to	
dělá	muž,	a	konce	mu	nebezpečně	létají	kolem	pánevní	oblasti,	tak	vám	nemusím	popisovat,	co	se	stane,	pokud	
se	konce	poi	na	tomto	místě	setkají	;-)
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Exklusivní interview 
s mistrem Devil Sticksů 

Markusem Furtnerem

Jak se ti líbilo vystupovat tady 
v Kautzen?  Jaká  tady byla atmo-
sféra?
Pořád	mě	strašně	baví	vystupovat	na	
žonglérských	festivalech.	V	Kautzen	to	
pro	mě	bylo	obzvlášťě	velice	příjemné,	

protože	tady	byla	pohodová	„rodinná“	
atmosféra.

Jak dlouho už žongluješ? V kolika 
letech si začal?
Začal	jsem	v	15	a	žongluji	už	skoro	11	
let	s	Devilsticksama.	

Živíš se pouze žonglováním? Nebo 
se věnuješ ještě něčemu jinému?
Mám	za	sebou	mnoho	profesionálních	
vystoupení.	Ale	 stejně	 je	moje	hlav-
ní	činnost	studium	matematiky,	které	
budu	tento	rok	dokončovat.	

Proč sis vybral zrovna Devil sticks? 
Kdo tě naučil je ovládat?
Je	to	náčiní,	se	kterým	je	docela	lehké	
ukázat	něco	 jedinečného	a	unikátní-
ho.	Tenkrát	mi	moje	první	Devilsticksy	
koupil	muj	starší	bratr.	

Jak dlouho a  často musíš  tréno-
vat?
Naštestí	mě	zatím	do	tréninku	nikdy	
nikdo	nenutil.	Momentálně	trénuji	4-
5krát	 týdně	2-3	hodiny.	 Při	 tréninku	
žóngluji	ale	i	s	ostatními	předměty.

Umíš žonglovat s ostatními rekvizi-
tami taky takhle dobře, nebo dávaš 
přednost pouze Devil stickům?
Trénuji	druhým	rokem	také	s	míčky	a	
kužely.	Na	prvním	místě	jsou	ale	přece	
jenom	pořád	Devil	 sticky	a	na	 jeviš-
ti	při	vystoupeních	u	nich	zatím	také	
zůstanu.

Co tě teď v nejbližší době čeká?
Teď	se	hodně	těším	na	žonglérský	fes-
tival	 v	Německu.	 A	 co	 se	 týče	 práce,	
tak	bych	chtěl	po	studiu	začít	pracovat	
ve	varieté.		

Můžeme se na tebe a tvoje vystou-
pení těšit v Kautzenu i příští rok?
Takhle	dopředu	to	nemůžu	říct.	Každo-
pádně	bych	určitě	 rád	přijel.	Kromě	
toho	se	možná	zúčastním	nějakých	fes-
tivalů	v	Čechách.	Kde	mě	určitě	můžete	

vidět	 je	 v	 srpnu	 na	 německo-českém	
festivalu	ve	Waldmünchen.	

Sticky

Sticky	 jsou	velmi	 známe	žonglérské	
nástroje.	Skládají	se	s	jednoho	sticku	
a	 ze	dvou	handsticků	 (vodící	 tyčky).	
Stick	 je	oproti	handstickům	 tlustější.	
Jak	název	handstick	napovídá,	držíme	
každý	v	jedné	ruce	a	pohyby	v	zápěstí	
se	 snažíme	 stick	udržet	 ve	 vzduchu,	
kdy	dále	 s	 tím	můžeme	dělat	 veliké	
spektrum	triků.	Stick	nám	mezi	vodí-
cími	tyčkami	kmitá	jako	kyvadlo.	Zruč-
nější	žongléři	stickují	i	se	dvěma	sticky,	
což	je	ale	velmi	náročné.	Mezi	ně	patří	
právě	i	Markus	Furtner...
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Dotaz:
Zemřela mi kamarádka!
Milá poradno, měla jsem nejlepší 
kamarádku a ta zemřela. Víte, co 
to je, když vám zemře někdo tak 
blízký?! Hrozně se mi po ní stýská 
a chtěla bych ji tady zpátky, abych 
se ji mohla omluvit za všechno, co 
jsem udělala. Moc prosím poraďte 
mi. Weronika

Odpověď:
Jan Hönig
Milá	Veroniko,	tvůj	problém	je	opravdu	
smutný.	A	rada	je	to	nejmenší,	co	mohu	
napsat.	Jistě	teď	budeš	prožívat	smut-
né	chvilky,	ale	důležité	je,	aby	kolem	
tebe	 byla	 spousta	 lidí,	 kteří	 dokáží	
podržet.	Mysli	na	to	dobré,	co	bylo	a	
vymaž	ze	vzpomínek	to	 špatné.	 Jistě	
se	najde	někdo,	kdo	tě	podrží.	Hlavně	
mysli	na	to,	že	nic	nekončí.	Jistě	by	jí	
mrzelo,	 že	 se	 trápíš.	 Proto	 se	 chovej	
tak,	 jak	před	 tím.	Buď	 stále	 stejnou	
Veronikou,	 jako	když	tvá	kamarádka	
žila.	 Jsme	 tady	od	 toho,	abychom	tě	
podrželi,	ale	někdy	existují	takové	pro-
blémy,	na	které	 je	 i	 naše	 rada	malá.	
Nejdůležitější	je	projevit	to,	co	prožíváš	
a	nedusit	to	v	sobě.	Vybreč	se	někomu	
,,	na	rameno“,	vypovídej	se	a	zbav	se	
toho	vnitřního	břemene,	které	tě	trápí.	
Určitě	to	pomůže.	A	určitě	najdeš	další	
dobrou	kamarádku	nebo	kamaráda,	

sice	 to	 nebude	 ona,	 protože	 každý	
je	 individualita,	 ale	určitě	budeš	mít	
někoho,	kdo	ti	pomůže.	Držím	ti	palce	
a	klidně	napiš	i	na	email	a	vypovídej	se.	
Ale	nejlepší	bude	si	s	někým	sednout.	
A	k	tomu,	že	se	chceš	omluvit	za	něco,	
co	jsi	udělala?	Každý	v	životě	děláme	
chyby.	Nikdo	není	dokonalý.	Ani	 já	a	
ani	ty.	Ale	o	tom	život	je.	Honza

Dotaz:
Kamarád mi přebral 
holku!
Ahoj Poradno! Včera jsem zjis-
til, že můj kamarád chodí s mojí 
holkou. Viděl jsem je líbat se ve 
škole na chodbě, když jsem šel 
v hodině na záchod. Nevím, co 
mám dělat, jsem zklamaný jak 
z mojí holky, tak z mého kama-
ráda. Jak se k nim mám chovat? 
Díky za odpověď a ahoj.

Odpovědi:
František Kopáček
Milý	Davide.	To,	co	se	ti	přihodilo,	je	
tak	na	provaz.	Neboj,	znám	tvojí	situaci	
a	 je	 to	pěkně	blbý	pocit.	Nabízím	 ti	
řešení	-	rozhodně	nezalézej	do	ulity	a	
ani	si	nehledej	strom,	v	jehož	větvích	
by	 ses	houpal	 ve	 větru.	Není	 to	nej-
lepší	nápad.	Daleko	 lepší	 je	 vzít	 věci	
do	svých	rukou.	S	oběma	si	nezávisle	
na	sobě	promluv,	řekni	jim	na	rovinu	
(hezky	v	klidu...),	co	jsi	viděl.	A	jestli	ti	
to	můžou	nějakým	způsobem	vysvětlit.	
A	potom	se	zamysli,	zda	s	nimi	chceš	
ještě	udržovat	vřelé	vztahy,	zda	jsi	tu	
dívku	opravdu	miloval	a	jestli	ona	tebe.	
Víš,	kdyby	 tě	měla	opravdu	ráda,	asi	
by	neudělala	takovou	blbost,	jakou	je	
líbání	s	tvým	nej	kámošem.	Holt,	štěstí	
je	„prchlavá	mrcha“,	jak	se	říká.	Nevěš	

hlavu	a	zůstaň	nad	věcí.	Určitě	ti	z	toho	
není	moc	dobře	-	pusť	si	pěkně	nahlas	
v	pokoji	hudbu,	zaboxuj	si	do	polštáře,	
vykřič	se	z	toho,	ale	hlavně	buď	potom	
v	pohodě.	Je	to	nemilá	situace,	ale	co	
se	dá	dělat.	Určitě	se	to	vyřeší!	Fanda

Marcel Mihalik
Ahoj	Davide,	je	to	k	vzteku,naprosto	
chápu,	 jak	se	teď	cítíš,	protože	se	mi	
stala,	 dalo	 by	 se	 říct,	 podobná	 věc.	
Bohužel,	 jsi	díky	tomu	poznal	oprav-
dovou	tvář	svého	„kamaráda“	 i	 svojí	
lásky.	On	je	nejspíš	takový	ten	kama-
rád-nekamarád,	 takže	bych	 si	na	něj	
začal	dávat	velký	pozor.	A	svou	holku	
jsi	poznal	taky,	nejspíš	mezi	 její	 silné	
stránky	nebude	patřit	věrnost.	Může	
to	být	ale	i	tak,	že	on	ji	políbil,	ač	s	tím	
nesouhlasila,	ale	nakonec	podlehla;	a	
zrovna	 jsi	 tam	byl	 i	 ty.	Každopádně	
bych	 to	nebral	hned	 tragicky.	 Píšeš,	
že	ti	dva	spolu	chodí,	ale	to	jenom	na	
základě	toho,	žes	je	viděl,jak	se	líba-
jí?	Ne	vždy	věci	jsou	tak,	jak	se	zdají.	
Promluv	si	o	tom	přímo	s	tvojí	holkou.	
Podle	toho,	co	ti	řekne,	jednej.	Nedělej	
předčasné	závěry.	Sice	ti	mohl	„kámoš“	
přebrat	holku,	 ale	může	 to	být	 taky	
všechno	jinak.	Promluvte	si	o	tom.	Je-li	
to	tak,	že	spolu	chodí,	pak	tě	pravda	
bude	hodně	bolet,	ale	říká	se,	že	člověk	
pro	poznání	musí	trpět.	Rány	hojí	čas	a	
klín	vytloukej	klínem,	tvrdím	já.	Když	
tě	opustí	jedna	holka	a	jeden	rádoby	
kamarád,	neznamená	to	pro	tebe,	že	
končí	 celý	 svět,	 ač	 to	 tak	mnohdy	u	
zamilovaných	zpočátku	bývá.	A	 jestli	
to	 s	 těma	dvěma	 je	 tak	vážný,	 tak	 ti	
přeju	mnohem	lepší	holku,	a	neboj	-	
ona	existuje	a	časem	ji	poznáš!	Štěstí	
v	lásce	i	přátelství	přeje	Marcel	

Dotaz:
Nemám orgasmus…
Milá poradno, doufám,  že mi  tu 
poradíte. Chodím se svým klukem 

…funguje, plní se dotazy, odpovídá se…
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už rok a spíme spolu. Jenže nemám 
orgasmus, vždycky to jenom před
stírám. Je chyba na mé straně?

Odpověď:
Dagmar Chytková
Ahoj	Kájo.	 Především	neobviňuj	 jen	
sebe.	Bohužel,	příroda	to	zařídila	tak,	
že	kluci	mají	největší	sexuální	aktivitu	
ve	zcela	jiném	věku	než	ženy.	U	žen	je	
to	až	kolem	třicátého	věku.	Také	každá	
žena	má	jinou	touhu	po	sexu	a	jinou	
touhu	po	frekvenci	(někomu	stačí	2x	
do	měsíce,	někomu	je	1x	denně	málo).	
Už	zde	padly	odpovědi,	že	si	máte	užít	
předehru,	 zkusit	 jinou	 polohu,	 pro-
zkoumat	své	tělo	sama.	Ale	celý	vztah	(a	
tedy	i	sex)	je	především	o	rozhovorech.	
Pokud	 spolu	partneři	nekomunikují,	
vztah	nemůže	do	budoucna	fungovat.	
Proto	si	nejdříve	spolu	v	příhodné	chvil-
ce	sedněte	(nejlépe	lehněte	někam	do	
postýlky)	a	zkuste	si	o	tom	popovídat.	
Jak?	Klidně	se	mu	přiznej,	že	orgasmus	
někdy	předstíráš	 (pokud	 tě	má	 rád,	

pochopí	to).	Poté	zkuste	přijít	na	to,	
čím	 to	 je.	 Zda	 ti	nevyhovuje	poloha,	
nevíš,	co	ti	dělá	dobře	nebo	něco	jiné-
ho.	Můžete	si	udělat	několik	chvilek,	
kdy	tvé	tělo	bude	partner	zkoumat	a	ty	
mu	vždy	naznačíš,	co	se	ti	líbí	a	co	míň.	
Opravdu	to	tak	funguje,	ale	nesmíš	to	
vzdát	hned	napoprvé.	Opakování	 je	
matka	moudrosti	 a	 to	 i	 v	 sexu.	 Také	
je	možnost,	že	orgasmu	nedosahuješ	
kvůli	stresu.	Pokud	tě	cokoliv	nějak	víc	

trápí,	je	možné,	že	se	prostě	nedokážeš	
dostatečně	uvolnit.	Zkus	si	každý	den	
říct	něco	pěkného,	co	tě	potkalo.	A	co	
je	důležité!	 Problémy	nepřecházej	 a	
nesnaž	se	je	odsouvat	někam	dozadu.	
Takto	nikdy	nezmizí.	Musíš	si	je	přiznat	
a	pokud	možno	řešit.	Mozek	se	tím,	že	
si	problém	připustíš,	uvolní	více.	Pokud	
by	nic	ze	všech	našich	rad	nepomohlo,	
nezoufej,	neboť	nikdy	nevíš,	kdy	orgas-
mu	můžeš	dosáhnout.	Hlavně	už	odteď	
nic	nepředstírej.	 Přeji	 hodně	 štěstí	 a	
harmonický	vztah.	Dasha

Dotaz:
Mastná pleť a akné 
Chci  se  zeptat,  jakou kosmetiku 
mi doporučíte na mastnou pleť a 
akné. Už  jsem toho tolik vyzkou-
šela, ale mastná  je pořád a akné 
mám taky. Já nevím, co mám dělat. 
Make-upem mi to už taky nebaví 
pořád přepudrovávat. Dekuji Kate-
řina 

Odpověď: 
Radka Legerská 
Milá	 Katko,	 spousta	 mladých	 dívek	
se	 potýká	 s	 podobným	 problémem	
jako	ty,	a	na	trhu	je	proto	nepřeberné	
množství	přípravků,	 které	mají	proti	
akné	a	mastné	pleti	bojovat.	Oriento-
vat	se	mezi	nimi	není	zrovna	jednodu-
ché,	téměř	každá	značka	na	teenagery	
myslí	a	má	ve	své	nabídce	řadu	zamě-
řenou	proti	akné.	Pokud	ti	nepomáhají	
přípravky,	 které	 si	 koupíš	 v	drogérii,	
zkus	 vyzkoušet	 nějakou	kosmetiku	 z	
lékárny	(třeba	něco	od	Vichy	apod.),	v	
lékárně	ti	také	mohou	odborně	dopo-
ručit	nejen	kosmetiku,ale	případně	 i	
různé	vitamínové	doplňky	na	zlepše-
ní	 stavu	pleti.	Ale	pouze	 kosmetické	
ošetřování	nestačí.	Jestliže	chceš	docílit	
skutečně	výrazné	změny,	je	třeba	změ-
nit	životosprávu,	negativní	vliv	na	pleť	
má	spousta	faktorů	-	nedostatek	spán-
ku,	cigarety	(samotné	kouření	i	pobyt	
v	 zakouřené	 místnosti),	 nesprávná	
skladba	jídelníčku	-	měla	by	ses	pokusit	
vyřadit	čokoládu	a	jiné	cukrovinky,	pře-
pálené	tuky	(chipsy,	rychlé	občerstvení)	
a	příliš	kořeněná	jídla.	Také	potraviny	s	
velkým	množstvím	„éček“	tvé	pleti	roz-
hodně	neprospívají,	snaž	se	konzumo-
vat	co	nejvíce	chemicky	neupravených	
potravin	 -	 čerstvou	zeleninu,	ovoce,	

různé	ořechy,	kvalitní	obiloviny	apod.	
A	kdyby	to	všechno	zase	nepomáhalo,	
navštiv	odborného	lékaře,	dermatolo-
ga,	ten	určí	dál,	jakým	způsobem	se	tvá	
pleť	dostane	zase	do	kondice.	Cesta	za	
přirozenou	 a	 svěží	pletí	 je	 rozhodně	
dlouhá	a	 trnitá	a	 v	období	dospívá-
ní	 vyžaduje	 zvýšené	úsilí,	 ale	pokud	
vytrváš,	určitě	se	ti	podaří	dosáhnout	
vytouženého	cíle.	Nevzdávej	to.	Rad-
ka	

Dotaz 
Máma – Táta 
Chci se zeptat,  jestli může máma 
zakazovat tátovi si nás brát, když 
je můj malý brácha nemocný a ona 
je kvůli tomu doma. Jsou rozvede-
ný a od soudu to má táta povolené. 
Děkuji za odpověď, Evka. 

Odpověď:
Rudolf Klusal 
Ahoj	 Evko,	 nejsem	 právník,	 takže	
doporučuji	zeptat	se	nejlépe	na	bez-
platné	lince	800	155	555	(nestojí	to	ani	
korunu).	 Podle	mého	názoru,	pokud	
má	taťka	soudem	dovoleno	vás	vídat,	
může	to	znamenat,	že	třeba	jednou	za	
týden,	záleží	na	tom,	jak	to	v	rozsudku	
přesně	je.	Jak	říkám,	zkus	se	obrátit	na	
výše	uvedené	 telefonní	 číslo,	 tam	 ti	
rozhodně	poradí	přesněji.	Pokud	bys	
potřebovala	nějaký	kontakt	na	práv-
níka,	napiš	mi	emailem	(rudolf.klusal@
mezinami.cz)	a	rád	ti	poskytnu	i	trochu	
soukromější	 informace.	 Přeji	 hodně	
štěstí	tobě	i	bráchovi!	Klusik.
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Při	pohledu	na	dopisní	schránku	napě-
chovanou	reklamními	letáky,	snažícími	
se	mě	přesvědčit,	že	to,	co	inzerují	je	
přesně	 to,	 co	„potřebuji“	ke	 svému	
životu,	 se	mi	 vybaví	 žalostný	pohled	
na	všechny	ty	pokácené	stromy,	které	
doplatily	na	„neviditelnou“	ruku	trhu.	
Jenže	nedoplácí	na	ni	jen	stromy.	Dří-
ve	či	později	za	 to	vše	zaplatíme	my	
všichni.	Místo	na	procházku	po	 lese	
se	můžeme	připravit	na	bezbřehé	pla-
hočení	hromadou	letáků,	reklamních	
tiskovin	a	dalšího	 tisku	 s	 kyslíkovou	
maskou	na	obličeji.	Samozřejmě,	tato	
představa	 je	 tak	 trochu	 nadnesená,	
ale	stejně.	Raději	bych	viděla	přírodu	
zalesněnou	a	čistou	nežli	zaplavenou	
horou	odpadků,	kterým	se	všichni	radě-
ji	vyhýbají	nebo	předstírají,	že	je	nevidí	
–	včetně	těch,	kteří	je	tam	odhodili.

Ještě	mě	zaujala	jedna	věc	týkající	se	
prostředí,	 ve	kterém	žijeme:	nevím,	
má-li	to	co	dočinění	s	předchozím	40-
ti	 letým	 režimem,	kdy	 všechno	bylo	

všech,	ale	nemá	náhodou	toto	zako-
řeněné	myšlení	cosi	společného	s	dis-
ciplínou	celého	našeho	národa?	Ono	
totiž	vše,	co	bylo	všech	je	také	každého	
jednotlivce,	a	podle	mého	záleží	i	na	

tom,	 jak	se	k	tomu	každý	postaví,	ať	
již	 zodpovědně	 či	nikoli.	V	důsledku	
je	patrný	velký	rozdíl.
Vezmu-li	např.	Švýcary	(jaký	to	zářný	
příklad),	Němce	nebo	Skandinávce	je	

v	nich	patrná	určitá	disciplína,	 která	
se	promítá	i	do	způsobu	jejich	zachá-
zení	 se	 životním	prostředím.	Zřejmě	
si	mnohem	lépe	uvědomují,	že	jaké	si	
prostředí	vytvoří	takové	mají.	Při	pře-
jezdu	hranice	 s	Německem	ani	není	
nutné	 sledovat,	 zda	 jsou	nápisy	 již	 v	
němčině,	 stačí	 si	 všimnout	 chybějící-
ho	odpadu	okolo	silnice,	upravených	
domů	a	výsledků	péče	o	krajinu.	Při-
tom	každý,	kdo	se	do	takových	zemí	
podívá,	 je	mile	překvapen,	ale	napo-
dobit	něco	takového	se	zdá	být	nad-
lidským	úkolem.	 Škoda.	V	 imitování	
toho	pozitivního	jsme	přece	jen	ještě	
trochu	pozadu.																																							
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Milé  ženy,  jsme  ztělesně-
ním jemnosti, lásky a citů. 
Jsme hranicí mezi krutým 

světem a rájem. Jsme peklo i ne-
be. Vyvažujeme realitu dnešního 
pokřiveného  světa  a  dodáváme 
mu cit. Bez nás by dnešek nebyl 
takový, jaký je.

Jsem ještě malá žena. 
Moje	představy	o	životě	jsou	v	mno-

ha	ohledech	dost	naivní,	stále	si	dělám	
iluze	o	lidech	a	věřím	v	dobro.	V	hlavě	
mám	chaos.	Neustále,	opravdu	neu-
stále	 hledám	 odpovědi	 na	 spoustu	
otázek.	Ale	 i	přesto	 intenzivně	vní-
mám	dnešní	svět.	Vidím	muže	a	ženy,	
kteří	mezi	sebou	válčí	a	zároveň	jsou	
si	smyslem	života.	

Jako	malý	divák	pozoruji,	že	soužití	
muže	a	ženy	je	často	velmi	riskantní.	
Nemyslíte?	Dvě	hrdé	osobnosti,	každá	
s	jiným	myšlením	a	s	jiným	pohledem	
na	 svět.	 Potkávají	 se	 dennodenně	
a	stále	je	mezi	nimi	napětí.	S	úsměvem	
musím	dodat,	 že	 častokrát	 z	 rušivé-
ho	náboje	 vznikne	 jistá	přitažlivost.	
Najednou	 oba	 lidé	 opustí	 od	 svých	
názorů	a	zapomenou	na	to,	kdo	má	
vyšší	postavení	nebo	pozici	silnějšího.	
Jenže	tyto	chvíle	netrvají	věčně,	a	tak	
po	 chvilkové	 slabosti	pokračuje	 zase	
ta	neoficiální	válka	pohlaví.	

Slyším	to	všude.	V	novinách,	televi-
zi,	ve	městě	jsou	vyvěšeny	plakáty	na	
různé	besedy,	i	ve	škole	se	setkávám	
s	neúmyslným	prořeknutím	profeso-
rek.	Poslední	dobou	je	toto	téma	čas-
tější	a	častější.	Mluví	se	o	ženách.	Mluví	
se	o	jejich	pozici	ve	společnosti,	mluví	
se	o	jejich	příležitostech	a	uplatnění.	
Není	možné	se	tomu	vyhnout.	Musím	
nad	 tím	 také	 přemýšlet.	 Jsem	 totiž	
žena.	A	nechci	se	tomu	vyhýbat.	Chci	
o	tom	mluvit.	

Milé ženy,
z	 toho	 všeho	 cítím,	 jako	 bychom	

znamenaly	něco	míň,	jako	by	se	ženy	
musely	neustále	obhajovat!	Nechápu	
to.	 Snad	 je	 to	 tím,	 že	 se	proti	 tomu	
nebráníme,	anebo	ano,	ale	je	nás	málo	
slyšet.	Jsem	ráda,	že	jsou	i	ženy,	které	
se	nebojí	vystoupit	v	mužském	světě	
a	snaží	se	v	něm	prosadit.	Vnímám	tu	
nerovnováhu	jako	ony.	Je	to	ale	správ-
né?	Mám	z	toho	všeho	v	hlavě	zmatek	
a	neustále	si	pokládám	otázku:	Není	
moc	 brzy	 na	 takové	 názory?	 Vždyť	
jsem	 ještě	 nic	 nezažila!	 Nevím,	 ale	
svým	citům	se	neubráním.	Možná	pro-
to	se	divím	těm,	které	jsou	spokojené	

se	svou	pozicí	ve	společnosti	a	nevidí	
ten	tlak,	který	na	ně	společnost	vyvíjí.	
Cožpak	necítíte	potřebu	na	sebe	upo-
zornit?	No	tak	si	prohlédněte	pozorně	
všechny	ty	časopisy,	magazíny	a	novi-
ny,	 které	 jsou	 vystavené	na	každém	
stánku!	A	 co	 vidíte??	Barevné	obaly	
s	kráskami,	které	na	nás	špulí	své	rty,	
nebo	tučné	nápisy	typu:	„Zhubněte!	
Zatočte	s	kily	navíc!	Buďte	dokonalá!	
Návod	jak	ho	okouzlíte!!“	To	je	dnešní	
svět.	Všechny	dámy,	slečny	nebo	paní	
chtějí	být	dokonalé,	všechny	touží	být	
jako	ta	druhá,	všechny	se	mění	jen	kvů-
li	tomu,	že	doba	říká,	jaké	máme	být!	
A	takhle	je	to	správné?	Ne!!	Není	to	
přece	 správné!	Měly	by	 se	dávat	na	
obdiv	větší	cennosti,	než	je	vzhled.	Náš	
zevnějšek	 je	přece	 jen	obal,	 kterým	
chráníme	 své	 cennosti	 a	 své	kvality!	
Duše	je	lidský	poklad.

Ptám	 se	 sama	 sebe,	proč	 to	dělá-
me?	 Samozřejmě	nechci	 pochybovat	
o	tom,	že	ženy	by	neměly	být	uprave-
né	a	krásné,	to	není	mým	cílem.	Moje	
rozhořčení	plyne	z	toho,	do	jaké	role	
se	nás	snaží	vytěsnit	dnešní	společnost.	
Dnešní	vůdčí	společnost	tvořená	muži.	
Jen	si	každá	přiznejme,	že	vstáváme	
o	hodinu	dříve	 jen	pro	 to,	 abychom	
se	namalovaly,	že	chodíme	na	hodiny	
cvičení,	abychom	odstranily	své	nedo-
statky	na	postavě,	 že	přes	 celý	den	
zatahujeme	břicho,	aby	nebylo	vidět,	
že	jsme	si	daly	oběd,	a	že	si	kupujeme	
návody	na	hubnutí,	abychom	vypada-
ly	jako	vychrtlé	modelky	na	titulních	
stranách!	Dál	 si	milé	 ženy	položme	
znovu	 tu	 otázku,	 proč	 to	 všechno	
vůbec	děláme?	Snad	si	nemyslíme,	že	
když	budeme	takové,	jaké	nás	chtějí	
mít	dnešní	muži,	naše	pozice	se	změ-
ní.	Stačí	se	pozorněji	podívat	za	pulty	
v	obchodech	a	zjistíme,	že	skoro	všech-
na	místa	zabírají	ženy.	Že	bychom	byly	
až	tak	dobré	v	tomto	oboru?	Nebuďme	
naivní.	Dnešní	společnost	nás	uvrhuje	
do	stínu,	bere	nás	jako	ty	slabší	a	lehce	
ovladatelné.	Jak	ponižující!!	Naopak	
muži	neustále	 stoupají	 a	upevňují	 si	
svá	místa.	Nevím,	zda	je	to	správné,	ale	
přepadá	mě	myšlenka	nespravedlnos-
ti.	Ten,	kdo	chce	být	víc,	musí	mít	ostré	
lokty.	Ženy	navíc	i	brnění.	

Měníme	 své	podoby	a	 snažíme	 se	
být	podobné	úspěšným	ženám,	krás-
ným	známým	modelkám	a	slibujeme	
si	od	toho	úspěch.	Trpíme	muže,	naše	
nadřízené,	a	nesnažíme	se	hlásit	o	svá	
místa	ve	společnosti,	která	nám	bez-
pochyby	patří!!	Takhle	vypadá	dnešní	
demokratický	svět,	který	neustále	hlá-

sá:	rovnost,	svobodný	projev	a	stejné	
šance	 pro	 všechny?	 Je	 ještě	 mnoho	
věcí,	 které	 demokracie	 nevyřešila,	
a	mnoho	věcí,	ke	kterým	je	sobecká.	
Snad	je	to	tím,	že	země	ovládají	muži,	
že	politika	je	vlastně	(mužský)	kroužek	
plný	estrogenu,	 že	muži	 stojí	 v	 čele	
firem	a	mají	moc.	Tento	fakt	mě	zaráží.	
Při	 tom	nevidím	 rozdíl	mezi	 vzděla-
ným	mužem	a	vzdělanou	ženou.	Fámy	
typu,	že	nemáme	organizační	schop-
nosti,	že	za	volantem	jsme	nemožné,	
nebo	 že	 naše	 peněženky	 neustále	
zejou	prázdnotou,	musí	každou	ženu	
dopálit.	Tak	takhle	nás	označuje	dneš-
ní	společnost??	Není	divu,	když	většinu	
té	vlivné	skupiny	tvoří	muži.	

Jen	málo	z	žen	se	dostane	na	vrchol,	
kde	i	muži	se	musejí	podřizovat.	Ale	
co	 nám	 brání	 být	 tam,	 kde	 ony?	
Děláme	 snad	něco	 špatně?	 Snažíme	
se	 vypadat	 co	 nejlépe,	 chováme	 se	
podle	společenských	zásad,	hodně	se	
podřizujeme,	 i	přes	určité	antipatie	
tolerujeme	okolí,	 a	přesto	nevidíme	
žádnou	změnu.	Co	když	je	chyba	právě	
v	tom?	Každý	člověk	je	originál,	jedi-
nečná	bytost,	která	v	sobě	nese	vlastní	
kouzlo.	Osobnost	každé	z	nás	je	jiná,	
a	proto	máme	do	jediné	šanci	uchytit	
se	a	něco	dokázat.	Ano,	možná,	 že	
na	žádost	dnešní	společnosti	ze	sebe	
uděláme	vzorovou	ženu,	ale	budeme	
zase	jen	další	kopie,	staneme	se	jednou	
z	tisíce	stejných	tváří,	které	mají	jeden	
cíl.	Být	úspěšné	a	rovné	mužům.	Proč	
v	sobě	dusíme	vlastní	já?	Nakonec	pře-
ce	jenom	uspěje	ta,	která	se	přestane	
přetvařovat	a	přes	 veškeré	překážky	
se	vydá	vstříc	svým	cílům.	Nenechá	se	
zastrašit	a	postaví	se	zpříma	společnos-
ti,	která	ji	chce	zaškatulkovat.

Možná,	 že	 to	 je	 ten	 důvod,	 proč	
zůstáváme	 ve	 stínu.	 Buďme	 samy	
sebou!
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Zažila jsi nějakou pikantní histor-
ku ?

	„Jeli	jsme	s	Maryšou	a	Čapkový	Lou-
pežníkem	do	Ruska.	Tedy	přesně	řeče-
no,	tehdy	do	Sovětského	svazu.

V	tehdejším	Leningradu	se	mi	před	
představením	Loupežníka,	 kde	 jsem	
hrála	Lolu,		stala		právě	taková	rozkoš-
ná	historka.	Začínala	jsem	až	ve	druhé	
půlce	a	tak	jsem	se	rozhodla,	že	půjdu	
nakupovat.	 Zeptala	 jsem	 se	kolegyň	
co	potřebují.	Vybrali	 si	 to	 jediné,	 co	
se	 tehdy	dalo	koupit.,	kefír,	 jogurt	a	
víno.	Kolem	sedmé	večer	jsem	vyrazila,	
v	kožíšku	a	kožešinové	čepici.

Jdu	a	najednou	 se	 vedle	mě	obje-
vil	mladík	s	placatou	čepicí	a	povídá	:	

„Děvče,	nechtěla	bys	teď	
večer	 jít	 k	nám	na	náv-
štěvu	?“

Odpověděla	 jsem,	 že	
to	nejde	a	ptala	se	proč.	
A	 on	 na	 to	 :	 „Tak…“		
Nebyl	dotěrný,	byl	 veli-
ce	 slušní,	 ale	 já	 jsem	už	
potřebovala	 jít	 na	 ten	
nákup.	 Nakoupím	 kefí-
ry,	vyjdu	ven	a	on	na	mě	
čekal.	 Ptal	 se,	 co	 ještě	
potřebuji.	 Poradil	 mi,	
kde	koupím	to	víno	a	šel	
pořád	 se	mnou.	Kousek	
od	divadla,		se	mě	znovu	
zeptal,	jestli	bych	nešla	s	
ním.	Vysvětlila	jsem	mu,	
že	 jsem	 z	 Čech	 a	 že	 tu	
hraji	divadlo	„	To	nevadí,	
tedy	po	divadle…	Čekám	
přátele.	Každý	něco	přinese…,	bude	to	
hezký	večer.“

„A	co	bude	dál,“	ptám	se.	„Tak	pro-
sto…	igrajet	prijatnaja	muzika…“					A	
pak	se	zeptal:	„Bylo	by	vám	trapné	se	
před	ostatními	svléknout?“

Pochopila	jsem	že	po	mě	chce	strip-
týz	a	povídám	mu:,	Bylo	by	mi	to	bylo	
trapné…“	A	on	na	to:	„	I	v	kruhu	dob-
rých	přátel?	Víte,	u	vás	je	to	normální,	
vy	to	všechno	znáte,	ale	pro	nás	je	to	
tak	všechno	nové…	Teď	 tu	promítají	
polský	film	Anatomie	lásky.	Jsou	na	to	
strašné	fronty.	Je	tam		ukázána	láska	
v	plném	smyslu	toho	slova…“	Později	
jsem	film	viděla,	byl	pěkný,	ale	žádné	
porno.

Svlékat	 jsem	 se	ale	 stejně	 odmítla.	
Přišla	 jsem	do	divadla	a	 svým	hodně	
starším	kolegům	 jsem	 tuhle	 historku	
povídala.	A	Zdeněček	Hodr	povídal:	

„Gábi,	ty	jsi	nás	zklamala,	ty	jsi	měla	
říct,	že	to	bereš	,	že	tam	jdeš		a	protože	
my	 jsme	také	tvůj	kruh	dobrých	přá-
tel,	šli	bychom	s	tebou	a	něco	bychom	
zažili…“	

Na divadle umíš  zahrát všechno. 
Používáš  arzenál divadelních  pro-
měn i v životě?

„Každý	 člověk	 je	nějaký.	 Je	 v	něm		
mírnost,	 ale	 i	 výbojnost,	 tvrdost	 …	
Záleží	na	tom		co	u	něj	převažuje,	kte-
ré	charakterové	vlastnosti.	Působí	zde	i	
prostředí.	Někdo	může	být	v	jakémkoli	
prostředí,	 	„	utáhne“	se	a	nevydá	ze	
sebe	slovo.	Jiný	je	pravý	opak.	
					Trvalo	mnoho	let,	než	jsem	si	uvědo-
mila,	že	nemůžu	mít	ráda	všechny	lidi	
.	Myslela	jsem	si,	že	když	já	mám	ráda	
všechny,	budou	mít	všichni	rádi	mě.		A	

TROCHU JINÝ ROZHOVOR
S HEREČKOU GABRIELOU VRÁNOVOU

     O divadle a práci v něm toho bylo napsáno již hodně. Zeptal jsem se proto tak trochu 
netradičně. Povídali jsme si na její chalupě, kam mě několikrát pozvala, společně 
s mým kamarádem Vojtou. Ukázala nám své pokalady, kterých je chalupa plná... Chtěli 
jsme společně připravit knížku.  S Gabinou se známe už řadu let, tak proč ne..............

Na chalupě jsou i krásné loutky

redaktor Zbyněk Stárek
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někdy	to	i	dost	bolelo.		Pořád	věřím,	
že	u	lidí	převažují	dobré	vlastnosti,	ale	
naučila	jsem	se	dávat	pozor.	Nevydávat	
se	tak	úplně	v	šanc…	Neprojevovat	své	
pocity	za	každou	cenu.	Být	jen	upřímná	
a	odvážná	.	

Byla	 jsem	vždy	 velice	pokorná,	 ale	
přicházejícím	 stářím	 jsem	 se	naučila	
ze	 svého	vnitřku	odbourávat	ostych		
a	vím,	že	mám-li	pravdu		je	také	moji	
povinností	ji	říct	.	Ale	učila	jsem	se	to	
velice	 dlouho.	 	 Bála	 jsem	 se,	 abych	
někomu	neublížila	,	abych	sobě	neub-
lížila,	abych	lidem	neudělala	špatně	..	
Snažím	se	vždy	ale	o	to,	aby	ta	upřím-
nost	nebyla	krutá.

A	 	 střídat	nálady,	 jako	na	 jevišti	 ?	
Samozřejmě,	 jako	 člověk	emotivní	 a	
impulsivní	se	takovýmto	věcem	nevy-
hnu.		Můžu	být	milá	a	zase	se	rozčílit.	
Ale	vždy	si	říkám….	Klid.	Mou		před-
nost	je,	že	si	dokáži	sama	v	sobě	po	tom	
„	výbuchu“	věci		rozebrat		a	vysvětlit.	
Ale	vždycky	to	chvilku	trvá.

Ale	 v	herecké	 roli	 	 budu	proměny		
ještě	více	prohlubovat.	.	Tady	ten	arze-
nál	možností	plně	využiji.	Zahrát	ještě	
víc	naivku	a	naopak	ženskou	která	teď	
přišla	a	všichni	musí	padnout	na	zadek	
a	všimnout	si,	že	tu	je….	

Ale	 to	 je	přesně	opak	 toho,	 co	 já	
jsem	.	Abych	já	přišla	se	svými	problé-
my	takhle	na	veřejnost,	nebo	před	své	
přátele…	To	by	 se	nemohlo	 stát	 ani	
náhodou.“

Potřebuješ k životu a práci astro-
logii a horoskopy ?

„Baví	mě		sledovat,	jestli	se	někde	a	
někdo	strefí.	Ondra	si	jednou	horoskop	
udělat	nechal.	 	Opravdu	vědecký.	A	

dokonce,	zejména	z	minu-
losti,	 to	 vyšlo….	Ale	 já	na	
ně	nevěřím.	
					Mám	však	krásnou	his-
torku	z	Jugoslávie.	Byli	jsme	
pozvaní	 do	 jedné	 rodiny.	
Ta	 paní,	 co	 věštila	 z	 logru	
kávy	 	 o	 nás	 nemohla	 nic	
vědět.	Dali	 jsme	si	kafe	 	a	
můj	budoucí	manžel		poví-
dal:	„	Něco	nám	říci	musí,	
aby	 to	nevypadalo…“	Ale	
ona	pořád	ne	a	ne	a	pořád	
koukala	do	těch	hrníčků.	A	
najednou	o	nás	začala	říkat		
věci	,	které	vědět	nemohla.	
Třeba	o	rodičích	 ,	vztazích	
v	 rodině	a	 tak.	 	Říkala,	že	
pojedu	do	Austrálie…	Tak	
to	 se	mi	moc	 líbilo.	Nako-
nec	 jsem	 jela	 dvakrát	 do	
Mexika.	 Pak	 se	 otočila	 k	
Jirkovi	a	najednou	řekla:	„	
Dost….	Dál	 to	 říkat	nebu-
du.“	 Museli	 jsme	 ji	 hodně	
přesvědčovat.	„	Vám	odešla	
nějaká	mladá	žena…“	A	já	na	to	:	„No	
Jirko,	že	o	tom	nic	nevím…“	Bylo	to	
těsně	před	svatbou.	Pak	povídala,	že	
to	měl	být	někdo	z	rodiny,	velice	blíz-
ká,	mladá	žena.	„	A	nezlobte	se,	ale	
tady	 je	 smrt…“	Po	 takové	 informaci	
jsme	už	nikdo	nechtěli	nic	vědět.	Mě	
to	ale,	 zcela	 logicky,	 vrtalo	 hlavou	a	
ráno	Jirkovi	povídám:	„	Jirko,	vždyť	ti	
před	rokem	zemřela	sestřenice,	přejelo	
ji	auto…“
						Takže,	věřím,	že	jsou	určití	lidé,	kteří	
dokáží	vidět	do	člověka	dál,	zejména	
do	jeho	minulosti.	O	tom	co	bude,	vtom	
si	tak	jisté	nejsem.	Nevyznávám	to,	ale	
neodsuzuji.	Mám	také	své	zkušenosti	a	

jak	se	říká	:	Víra	tvá	
tě	uzdravila.
	 	 	 	 	 Musím	 však	
odsoudit	 	 to,	 že	
dnes	 se	 hlavně	 u	
většiny	 jedná	 o	
peníze.“

Horoskopy  tedy 
ne. A  tvůj  vztah 
k  výdobytkům 
moderní elektro-
nické doby ?

„Musím	 říct,	 že	
je	 velice	 kladný.	
Ale:	 je	 toho	 tolik	
a	ustavičně	nové	a	
nové….	Řekla	bych	
to	takhle:	začalo	to	
gramofonem	 na	
kliku,	 který	 jsem	
jednou	 donesl	
domů.	Dnes,	 když	
si		chci	poslechnout	

muziku,	potřebuji	slušné	stereo	a	CD	
.	Jsou	však	lidé,	kteří	chtějí	opravdo-
vou	kvalitu	a	pak	požadují	současnou	
špičku.	Nebo	 třeba	mobilní	 telefon,		
mě	stačí,	že	mi	souží,	někdo	potřebuje	
všechny	nejnovější	služby.

Zkrátka,	nejsem	proto,	mít	za	kaž-
dou	cenu	jen	a	jen	to	nejmodernější.	
Velice	oceňuji	 třeba	magnetofonový	
záznam	mluveného	slova,	mám	straš-
nou	radost	z	videa,	protože	si	mohu	
natočit	z	televize	věci,	které	potřebuji	
k	práci…	O	mobilním	 telefonu	 jsem	
už	mluvila.

	 Jen	mám	hrůzu	z	toho,	 	že	si	 lidé	
přestanou	 jednou	úplně	dopisovat	 a	
psát	pozdravy.	Protože	,	chcete-li	něko-
mu	napsat,	musíte	koupit	pohlednici,	
známku	a	zamyslet	se	co	napíšete	.	A	
to	ten	mobil	zkrátka	nenahradí…

Chtěla	bych,	a	to	ještě	tak	neumím,	
ovládat	dobře	počítač.	Vím,	že	to	není	
ani	 tak	 těžké.	 Jenom	 najít	 čas	 a	 člo-
věka,	který	ze	začátku	pomůže.	Ale	i	
zde	tomu	někteří	úplně	propadnou	a		
proto	mám	strach,	aby	to	nenahradilo	
úplně	všechno.	Přes	počítač	 se	už	dá	
nakoupit,	 povídat	 si,	 dopisovat,	hrát		
hry….

Pokud	elektronika	člověku	slouží	k	
usnadnění	 života,	 k	 tvůrčí	práci,	 pro	
vzdělání,	 je	 to	 dobré.	 Ale	 pokud	 jí	
úplně	propadne…A	až	to	skončí	tak,	
že	si	nebudu	moci		vzít	do	ruky	pěk-
nou	knížku,	ale	budu	ji	číst	například	
na	internetu…Tak	to	si	představit	ani	
nechci.	V	knížce	si	můžu	listovat,	udělat	
si	poznámku.	A	já	si	čtu	jen	v	posteli...“

Příště rozhovor s Ondřejem Kepkou
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rubrika

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

Voltaire

Názorový labyrint
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Do  březnového  labyrintu 
jsme vybrali témata, která 
nejsou  tolik kontroverzní, 

ani v nás nevyvolávají nějak ext-
ra rozporuplné pocity. Přesto nás 
dokáží pořádně vytočit nebo roz-
lítostnit. A  setkáváme  se  s nimi 
všichni. Jde o: 

Pomluvy,  jejich  zákeřnost 
a síla. 

Sliby, jejich neplnění a plané sli-
bování. 

Pomluvy

František Kopáček
Vešel	jsem	po	semináři	do	třídy	plné	

švitoření,	skřípání	židlí	a	pleskání	sva-
čin.	Posadil	jsem	se	a	byl	najednou	klid.	
Ticho.	Pšt.	A	pak	 jenom	tiché,	úplně	
tiché	pšoukání	a	chichotání.	

Bylo	mi	 to	 jasné.	 „Kdo	o	mě	zase	
co	řekl?“	

Mám	veliké	štěstí	na	pomluvy.	Ono	
ani	nemá	smysl	někomu	vyvracet	jeho	
vlastní	 blbost.	 Nejlepší	 je	 poslat	 na	
oheň	zase	a	jen	oheň.	

Nenechám	 si	 taky	 všechno	 líbit	…
a	proč	tedy	neťuknout	spolužáky,	aby	
se	začali	i	oni	mezi	sebou	pomlouvat.	
Věřte	nebo	ne,	ale	funguje	to.	

Pomluvy	vznikají	zejména	tam,	kde	
se	lidé	nudí	–	na	pracovišti,	ve	škole,	
v	 kolektivu.	 Pomluva	 je	 tou	nejlepší	
zbraní,	jak	člověka	vydeptat	na	hranici	
jeho	psychických	a	sociálních	možností.	
Pomluva	je	fajn,	když	není	o	nás	–	člo-
věk	se	jí	zasměje,	třeba	i	pošle	dál.

Hana Kubovcová
Snad	 neznám	 člověka,	 který	 by	

s	nimi	neměl	aspoň	pramalou	zkuše-
nost.	Ať	jsou	to	ti,	kteří	se	stávají	jejich	
obětí	nebo	pomlouvači,	 kteří,	 ač	 to	
možná	někdy	nemyslí	zle,	nám	můžou	
pěkně	znepříjemnit	život.	Nikdo	z	nich	
ale	o	sobě	veřejně	neprohlašuje,	že	ho	
pomlouvání	baví,	že	patří	mezi	 jeho	
koníčky	…	Ale	 většinu	 lidí,	 zejména	
ženy,	baví	 rozebírání	 soukromí	 těch	
druhých.	Málokdo	nám	něco	prozradí	
ze	 své	 vlastní	 ložnice	nebo	ze	 svých	
šarvátek,	proto	 se	milerádi	dozvíme	
od	cizích	tom,	 jak	si	žije	náš	soused,	
nenáviděný	kolega	nebo	naše	 cele-
brity.	Ve	 společnosti,	 kde	 se	nevelké	
procento	lidí	nebojí	ukázat	své	nejni-
ternější	prožitky,	promenáduje	se	po	
obrazovce	v	pyžamu	a	při	troše	štěs-
tí	máme	možnost	 spatřit	ho	 jak	ho	
Bůh	stvořil	nebo	třeba	při	vykonávání	
potřeby,	už	ale	netroškaříme	ani	 co	
se	týče	pomluv.	Koho	dneska	zajímá,	
kolik	ten	či	onen	vydělává	nebo	s	kým	

spí.	 Zachází	 se	mnohem	dál,	 pomlu-
vy	nejdou	 stranou	ani	 v	 těch	nejvy-
pjatějších	 chvílích	 života,	 ve	 chvílích	
týkajících	 se	 života	a	 smrti.	Všechny	
magazíny	tudíž	vítají	roztržky	těch	nej-
mocnějších	v	zemi.	Vesnické	drby	jsou	
stranou	…	Drbna	Kelišová	nám	přijde	
komická	a	 tak	nějak	 ji	 to	 špízlování	
s	úsměvem	na	rtech	odpouštíme.	Ale	
naše	 zvědavost	by	neměla	 zacházet	
tak	daleko,	abychom	se	vrtali	v	soukro-
mí	jiných.	Nemusí	to	být	ani	pomluva,	
výmysl,	ale	každý	taktní	člověk	pocho-
pí,	co	se	sluší	říkat	a	co	ne.

Eliška Křížová
Všichni	 občas	 tvrdí,	 že	 je	 někdo	

pomluvil	nebo	pomlouvá.	Otázka	je,	
odkud	 se	pomluvy	berou,	 když	kaž-
dý	 zároveň	 tvrdí,	 že	 pomluvy	 jsou	
„ošklivé“,	a	že	pomlouvat	není	jejich	
koníčkem.	Kdo	to	tedy	šíří?	…	Občas	
slyším	postřehy	 z	nějakých	akcí.	 Jak	
se	někdo	„ožral	do	němoty“	a	pak	
zvracel	u	někoho	doma.	A	od	ono-
ho	údajného	opilce	pak	slyším	úplně	
jinou	verzi	příběhu,	kde	nepil	a	vlastně	
byl	 jediný	 střízlivý	a	pomáhal	ostat-
ním	domů.	Bůh	ví,	 čemu	věřit	…	Asi	
nejlepší	obranou	proti	pomluvám	 je	
neposlouchat	nikoho.	A	hlavně,	když	
už	posloucháte,	nebrat	nikoho	vážně.	
Nedělat	z	toho	závěry,	podle	kterých	je	
ten	zlý	a	ten	hodný.	Nebo	se	na	všem	
podílet,	abyste	mohli	mít	vlastní	verzi.	
Ale	co	když	pak	budete	váš	pravdivý	
příběh	vykládat	a	nikdo	vám	neuvěří,	
protože	další	to	vyprávěl	v	pozměněné	
verzi?	Vtom	je	„jádro	pudla“-	 lidé	si	
něco	upraví,	něco	domyslí,	a	pak	jak	
se	 to	předává,	 tak	 se	 to	mění,	až	 se	
to	realitě	třeba	ani	nepřibližuje.Tichá	
pošta.	 Znáte	 to.	 Jen	 se	 rozhlídněte,	
kolik	lidí,	kteří	vás	ani	neznají,	se	na	
vás	kouká	 skrz	prsty?	Pomluvy	 jsou	
odpovědí,	proč.

Sliby

František Kopáček
Sliby	jsou	velice	zajímavá	záležitost.	

Zákon	na	ně	pamatuje,	jenom	tak	aby	
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se	neřeklo	a	ústní	dohoda	není	prá-
voplatná,	není	na	 slibujícím,	 že	 slib	
nakonec	 dodrží.	 Pokud	 to	 nemáte	
písemně.	

Znám	jenom	pár	lidí,	kteří	nepotře-
bují	nějaké	lejstro	na	to,	aby	svůj	slib	
dodrželi.	Asi	tři.	Možná	dva.	

Není	to	málo?	Ztatraceně	málo!	
Dnešní	 doba	 ale	 takovým	 lidem	

jenom	nahrává	do	karet.	Slíbíš?	Nedo-
držíš	…	Je	to	tak	prakticky	na	denním	
pořádku.	Setkávám	se	s	tím	pořád.	

Jo,	já	ti	zavolám,	večer,	ok?	
A	už	se	nikdy	neozval	…	
Dokonce	se	mi	i	stalo,	že	jsem	kvů-

li	 slibu	na	 jednoho	 člověka,	 ano,	 na	
Vánoce	to	bylo,	v	mrazech	a	ve	sně-
hu,	tři	hodiny.	Abych	ho	pak	při	cestě	
domů	viděl	s	úplně	někým	jiným	…¨

I	takové	jsou	sliby.	
Moje	 známá	 říká,	 že	 se	 snaží	 žít	

taky,	aby	za	sebout	nenechávala	sliby	
a	dluhy.	Daří	se	jí	to.	Sice	se	občas	musí	
sama	se	sebou	hádat,	ale	pamatuji	si,	
že	nikdy	neměla	nějaké	nesrovnalosti.	
V	tom	jí	přinejmenším	obdivuji!	

Hana Kubovcová
Časy,	kdy	se	slibovalo	na	holý	pupek	

jsou	dávno	pryč.	Je	to	škoda,	že	naše	
slova	už	dnes	nemají	 takovou	váhu.	
Člověk	 zapomíná,	 co	 komu	 vlastně	
řekl,	jak	se	s	ním	domluvil	a	zatímco	
pro	něj	to	může	být	malichernost,	na	
druhé	straně	je	osoba,	která	čeká	se	
smutkem	nebo	rozhořčením	v	duši.

Slib	pro	mě	znamená	hodně.	Nerada	
něco	někomu	slibuji,	protože	vím,	jak	
často	se	věci	mění	a	jak	těžce	se	věci	
odvolávají.	Přesto	mám	špatné	svědo-
mí,	že	jsem	za	poslední	dobu	nesplnila	
všechno,	co	 jsem	měla.	Nebyl	 to	 slib	
jako	takový,	byla	to	povinnost,	někdo	
se	na	mě	spoléhal.	Mrzí	mě	to	a	snad	
mě	to	vyučí	propříště	a	budu	svá	slova	
více	vážit.

Jana Roubová
„Ano,	 samozřejmě,	 spolehněte	 se,	

nechte	to	na	nás,	apod	….“	Jistě	jste	

již	něco	podobného	slyšeli.	 Jenže	co	
když	někdo	bere	tato	slova	na	lehkou	
váhu,	 čistě	 jen	aby	vám	dal	 falešný	
pocit	jistoty	a	alespoň	se	vás	dočasně	
zbavil.	 Co	dělat	 v	 takovém	případě,	
kdy	nemáte	 jinou	možnost	a	musíte	
svěřit	odpovědnost	někomu	druhému?	
Z	vlastní	zkušenosti	mohu	doporučit	
obrnit	se	svatou	trpělivostí	a	na	dotyč-
né	neustále	apelovat	a	dát	jim	najevo,	
že	se	svého	nehodláte	vzdát	ať	se	děje,	
co	se	děje.	V	každém	případě	nenechá-
vejte	vše	na	ostatních	a	aktivně	se	na	
věci	pokud	možno	podílejte,	byť	 jen	
připomínkami	a	dotazy.	Sliby	se	mají	
plnit,	a	to	nejen	o	Vánocích!

Rudolf Klusal
Myslím	si,	že	to	známe	každý.	Jed-

noho	dne	něco	slíbíme	a	pak,	když	se	
blíží	„termín“	splnění,	to	pořád	odklá-
dáme,	vymýšlíme	výmluvy,	proč	to	či	
ono	neudělat.	Problém	slibů	a	 jejich	
plnění	 je,	dle	mého	názoru,	poměr-
ně	problémem	dlouhodobým	v	naší	
společnosti,	především	je	znatelný	ze	
starny	prodejců	a	výrobců.	

Kdysi	jsem	míval	jeden	počítač,	byl	
to	již	(na	dnešní	dobu)	archaický	kou-
sek,	avšak	tehdy	byl,	řekněme,	nadprů-
měrný.	A	do	toho	stroje	jsem	si	koupil	
za	peníze	z	brigády	nějakou	součást-
ku,	prostě	jsem	upgradoval.	Inu,	stroj	
pár	hodin	fungoval,	ale	pak,	náhle,	se	
začal	 rozpadat	obraz,	 začal	 se	 zase-
kávat,	padat	a	dělat	všelijakou	jinou	
neplechu.	Řekl	 jsem	 si,	 že	 to	 je	 tou	
novou	 součástkou	 (což	 zajisté	bylo)	
a	jal	jsem	se	ji	reklamovat.	

Moje	první	reklamace	–	naštěstí	pro-
běhla	hladce.	Vznikl	jakýsi	formulář	ve	
dvou	kopiích,	že	si	tam	onen	poškoze-
ný	produkt	nechají,	že	ho	zašlou	do	
Prahy	na	otestování	a	dají	vědět.	Ale,	
jak	 se	ukázalo,	na	 tento	 výraz	 jsem	
postupem	času	začal	být	alergický.	Za	
týden,	 kdy	měli	dát	 vědět	 jsem	 tam	
sám	volal,	 jak	to	pokračuje	a	prý,	že	
se	zatím	neozvali.	Nedával	jsem	tomu	
žádnou	příčinu,	prostě	to	ještě	nemu-

seli	mít	hotové,	čas	měli	stejně	ještě	tři	
týdny.	Takhle	jsem	tam	několikrát	ještě	
zavolal	a	zjistil,	že	pořád	nic.	V	den,	
kdy	mělo	 reklamační	 řízení	 skončit,	
jsem	se	do	tohoto	obchůdku	na	kraji	
vesnice	stavil,	abych	si	součástku	vyzve-
dl.	Bez	řečí	mi	součástku	vydal,	že	mi	
dali	prostě	novou.	Zajásal	jsem	nad	tou	
skvělou	novinou	a	odnesl	si	ji	domů.	
Avšak	doma	jsem	objevil	cosi	zvláštní-
ho,	ba	i	podezřelého	–	na	reklamač-
ním	formuláři,	který	jsem	dostal	v	den	
reklamace,	bylo	uvedeno	sériové	číslo,	
které	bylo	stejné,	jako	číslo	na	mé	nové	
součástce.	Prostě	a	jednoduše	–	nikdo	
nikam	nic	neposlal	a	vrátili	mi	tu	moji	
původní,	aniž	by	s	tím	někdo	cokoliv	
dělal.	Od	té	doby	jsem	se	do	tohoto	
obchodu	již	nikdy	nevydal	–	nevěřím	
jim.	Součástka	samozřejmě	nefungo-
vala	stále.	

Jiným	 případem	 však	 je	 něco,	 co	
z	hloubi	duše	nemám	rád	–	nátlak.	
Představme	si	modelovou	situaci:	Dít-
ko	se	vrátí	ze	školy	a	chce	si	 jít	hrát	
s	ostatními	ven.	Načež	maminka	praví:	
„Dobře,	 ale	musíš	mi	 slíbit,	 že	až	 se	
vrátíš,	budeš	si	dělat	úkoly.“	Na	první	
pohled	není	možná	nic	vidět,	ale	při-
padá	mi	to	dost	jako	nátlak.	Copak	lze	
říci	„musíš	slíbit“?	Ano,	říci	to	jde,	ale	
má	to	význam?	To	 je	podobné,	 jako	
bych	řekl	„povinně	se	přihlásit	k	dob-
rovolným	hasičům“	 či	 tak	podobně.	
Slib	přece	není	něco,	co	se	dá	vynutit.	
Nebo	snad	ano?	Ale	je	to	pak	pořád	
slib?	Není	to	pak	jen	„závazek“,	který	
se	stal	propustkou	pro	jinou	činnost?	
(Např.	v	našem	případě	si	dítko	mohlo	
jít	hrát	s	kamarády).	A	jak	se	projeví	
častější	ukládání	takových	„slibů“	do	
budoucnosti	dětí?	Když	 takoví	něco	
slíbí,	jsou	pak	důvěryhodní?	

Samozřejmě	nemůžeme	dělat	 rov-
nou	šipku	mezi	příčinou	a	následkem	
v	tomto	případě,	faktorů	ovlivňujících	
záležitost	důvěry	je	poněkud	více,	sko-
ro	by	se	dalo	říci	až	mnoho.	

A	proč	vlastně	existují	sliby?	Nebylo	
by	jednodušší	říci,	že	to	„udělám“,	než	
„slibuji,	 že	 to	udělám“?	Však	 tímto	
si	 vlastně	 otevírám	 vrátka	 k	 citové-
mu	vydírání	 („slíbil	 jsi,	 že	 to	uděláš,	
tak	šup	…“).	Proč	vlastně	sliby	existu-
jí?	A	co	si	o	nich	myslíte	vy,	čtenáři?	
Budeme	rádi,	když	byste	nám	poslali	
nějaké	nápady,	odpovědi,	myšlenky	
–	co	nejvíce	bych	se	jich	dalo	uveřejnit	
v	příštích	číslech.	
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Dostal se až do míst, kde se obje-
vilo slunce svítící přes tříštící se 
vodopád. Šťastně se pak dostal 

domů. Věřil, že mu takto pomohl jeho 
otec, který mu dal najevo, že s ním chce 
být i po smrti nablízku. Pochoval jej 
na políčku nedaleko domku a podle 
zvyku jejich národa mu k mohyle nosil 
nejlepší kousky jídla.
	 	 	 	  Když o všem vyprávěl ostatním, 
nikdo mu nevěřil. Nakonec se vypra-
vili do těch míst a opravdu našli chod-
bu. Pojmenovali ji Dutina se záclonou           
z perlové vody.
	
	 	 	 	 	V	oblasti	 je	 všude	 úrodná	 půda.	
Její	úrodnost	je	dána	tisíciletou	tradicí										
a	nepředstavitelnou	péčí.	Každá	gene-
race	odstraňovala	 z	půlí	balvany	do	
úhledných	řádků,	které	dodnes	lemují	
cesty.	Žije	zde	hlavně	národnost	Miao.	
V	kamenných	přízemních	domech,	se	
střechou	ze	 štípané	břidlice.	Kameny	
jsou	velice	přesně	opracované	a	pasu-
jí	k	sobě	bez	jakéhokoliv	spojovacího	
materiálu.	
	 	 	 	 	 Nedaleko	 městečka	 An-šun	 leží	
jedna	z	nejznámějších	přírodních	krás	
celého	kraje.	Dračí	palác	a	Dračí	jesky-
ně.	Je	to	podzemní	jezero,	s	vodopády	

a	krápníkovými	útvary	na	stěnách	uv-
nitř.	Připomíná	pohádkový		křišťálový	
palác	Dračího	krále.
							Jezírko,	odkud	se	vyplouvá	na	loďce	
do	jeskyně	je	hluboké	čtyřicet	tři	metry	
a	má	rozlohu	deset	tisíc	metrů.	Je	zde	
silný	pramen,	který	se	prudce	dere	na	
povrch	skalní	stěnou	z	výšky	pětatřiceti	
metrů.	Pak	padá	do	krajiny	jako	vodo-
pád	Lung-men,	přímo	proti	vchodu	do	
podzemního	dračího	království.Vysoká	
klenba	jeskyně	připomíná	svou	veleb-
ností	 spíše	gotický	chrám.	Také	Dračí	
palác	má	svou	pohádkovou	historii.
							Lidé tu žili v míru a spokojenosti. 
Neměli mnoho ale na obživu to stači-
lo. Jednou se však v jejich sousedství, 
v krásném podzemním paláci, usídlil 
Dračí král. Ten jim nařídil, aby odváděli 
polovinu úrody a ryb, které naloví.
Jinak je sežehne svým plamenem.
          Vesničané celé roky poslušně nosili 
vše, co drak nařídil. V té době dospěl 
chlapec Čchuang-ming v muže. Byl sil-
ný a nebojácný a ze všech vesničanů 
nejchytřejší. Ten rok ale nezapršelo, 
nebyla úroda a nastal problém. Co dát 
drakovi. Prosili draka, aby nepožado-
val, to co obvykle, ale marně.
         Čchuang-ming si upletl silný a pev-
ný provaz a zvečera se spustil po skále 
až ke dračí sluji nad jezerem, kde se 
pevně přivázal. Mocným hlasem vyzval 
draka aby vylezl. Oznámil mu, že už 
nikdy nic nedostane. Drak se ho snažil 
sežehnout plamenem, ale Čchuang-
ming se nevzdal. V ruce držel pevně 

ostrou bambusovou tyč. Vyzval draka 
na souboj.
      Mocným hlasem požádal zem               
i nebe, slunce i vodu, aby pohltily toho, 
kdo ubližuje vesničanům. Po prvním 
zavolání se zvedla voda. Zavolal podru-
hé     a nebe se zatáhlo a skála se otřás-
la. Po třetím zavolání povolila skalní 
stěna proti Dračímu paláci. Vyrazil z ní 
mocný proud vody, který smetl draka 
a nesl ho do Perlové řeky. Odtud pak 
do moře. Od té doby měli vesničané 
pokoj.

	 	 	 	 Asi	 o	 padesát	 kilometrů	 blíže																				
k	hlavnímu	městu	provincie	leží	Jezero	
červeného	javoru.	Měří	sedmapadesát	
čtverečních	kilometrů.	Z	výšky	vypadá	
jako	javorový	list.
	 	 	 	 	Na	břehu	 jezera	má	 svoji	 vesni-
ce	národnost	Miao.	Vesnice	je	známá	
zručným	 tkalcovstvím,	 výrobou	 látek	
a	oděvů	a	 také	 zpracováním	 stříbra.	
Zdejší	dívky	nosí	na	svých	krojích	masiv-
ní	stříbrné	šperky,	které	váží	i	několik	
kilogramů.
										Zajímavé	jsou	tance	zdejších	chlap-
ců	a	dívek.	Dívky	v	jednom	z	nich	mají	
kolem	krku	velké	 věnce	 z	 červených	
květů.	Ošacením	připomínají	Tahiťan-
ky.	Chlapci	hrají	na	dechové	varhany,	
které	znějí		jako	opravdové	varhanové	
píšťalky.	 Fouká	 se	 	do	nich	dlouhou	
trubicí.
					Padesát	kilometrů	na	jih	leží	Tchien	
Che-tchan.	Vcelku	nenápadné	venkov-
ské	místo,	kam	vede	jen	úzká,	rozbitá	

ŠILHAVÝ WANG
A	ČERVENÝ	PTÁČEK-DRUHÁ	ČÁST
VYCHÁZEJÍCÍ LUNA NAD VELKOU ZEMÍ-VII.

(Pokračování	z	minulého	čísla)

redaktor Zbyněk Stárek
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silnice.	Je	zde	podzemní	jeskyně	jeze-
ra	Tchian	Che-tchan,	 která	byla	ote-
vřena	nedávno.	Bárka	nejdříve	vjede	
do	 více	 jak	kilometr	dlouhé	 jeskyně,	
kde	 se	úzké	 chodby	a	brány	 střídají	
s	vysokými	dómy.	Hloubka	vody	tu	je	
asi	 třicet	metrů.	Další	 trasa	 se	zdolá-
vá	pěšky.	Skoro	dva	kilometry	chodeb																													
a	schodišť	v	podzemí,	množství	stalag-
mitů	a	 stalaktitů,	které	 rostou	 jeden	
centimetr	za	dvě	stě	let.	Cestou	čekají	
naaranžovaná	překvapení	 v	podobě	
syčící	 krajty	 a	obrovského,	dvoumet-
rového	medvěda.
					Při	návratu	do	hlavního	města,	je	
možné	navštívit	park	Chua-si.	Mimo	
menšiny	 Miao	 tu	 žijí	 i	 národy	 Pu-i													
a	 Tung.	 Asi	 pětikilometrovým	 par-
kem	protéká	říčka.	Lidé	se	tu	koupají,	
rybaří	a	odpočívají.	V	parku	stojí	dva	
zajímavé	domky,	 východní	a	 západ-
ní.	Ve	východním	žil	na	počátku	války																																
s	Japonci	Čankajšek.	Je	zde	uchována	
jeho	pracovna	a	ložnice	a	dobové	foto-
grafie.	V	západním	je	také	jednoduchá	
pracovna	a	ložnice.	Tady	žil	v	šedesá-
tých	letech	premiér	Čou	En-laj.	Domky	
jsou	od	sebe	vzdáleny	padesát	metrů	
A	nikomu	zde	nevadí,	 že	 socha	Čou	
En-laje	a	 jeho	ženy	 stojí	 přímo	před	
pamětní	deskou	Čankajška.
				
	 	 	 	 	Nejrušnější	 jsou	ve	městě,	ale	 i	v	
celé	 Číně,	 rozličná	 tržiště.	 Prodává	
se	 tu	 hlavně	 maso,	 zelenina,	 ovoce																
a	 koření.	Některá	 tržiště	otevírají	 až	
večer	a	prodávají	tu	lidé,	kteří	si	chtějí	
přivydělat	druhým	zaměstnáním.	Po	
setmění	někde	rychle	vyroste	spousta	
stánků	a	kolem	půlnoci	zase	všechno	
zmizí.	Zamete	se	a	po	tržišti	není	ráno	
ani	stopy.
	 	 	 	 	 Číňané	 milují	 čerstvou	 kuchyni.	
Nakupují	denně	a	nikdy	ne	do	zásoby.		
Nákupy	obstarávají	hlavně	starší	ženy,	

na	nichž	 leží	péče	o	domácnost	a	o	
vnoučata.

					Každé	tržiště	má	svou	atmosféru,	
která	se	mění	podle	místa	a	provincie.	
Diktuje	to	samozřejmě	i	kuchyně,	která	
má	pokaždé	své	odlišnosti.
					Zajímavostí	je,	že	„hlavní“	jídlo	se	
podává	až	na	úplný	závěr.	Nejčastěji	to	
je	různě	upravená	rýže.		Čínské	jídlo	je	
ve	všech	směrech	rozmanité,	využívá
hodně	koření	a	další	přísady,	které	jej	
dělají	chutným.
					A	jak	je	to	s	onou	pověstnou	mis-
kou	rýže?

					

Ve	většině	hospůdkách	se	dá	jíst	pestře	
a	za	nízké	ceny.	Rýže	se	však	konzu-
muje	poměrně	málo.	Víc	se	jí	zelenina,	
kuřecí	a	vepřové	maso.	Výborně	chutná	
rýže	pražená,	vzdáleně	připomínající	
pražené	burizony.	Připravuje	se	tak,	že	
k	rýži	se	dá	varná	nádoba,	přidá	trochu	
vody	a	vše	se	vloží	do	trouby.	Rýže	se	
upraží	 a	 zůstává	dobrá,	 křupavá	ale						
i	měkká	a	poddajná.	Takto	připrave-
ná	 rýže	 se	 poleje	 vroucí	 omáčkou	 s	
tenkými	plátky	masa.	Je	to	opravdová	
lahůdka.
					Výborně	chutnají	batatové	lupínky	
v	karamelu,	sojová	polévka,	opékané	
žebírko	na	kmínu,	 smažené	krevety,	
na	nudličky	nakrájené	vepřové	se	špe-
nátem	a	zelím.	Nebo	i	jiná	jídla,	šunka	
se	zázvorovou	omáčkou,	plněný	puš-
kvorec	s	feferonkou,	houba	limcovka	
s	vařenými	plátky,	či	Kung	pao	s	kešu	
oříšky,	 závitky	 se	 sojovým	 jogurtem,	
čekankové	puky,	pečená	kachna	s	koře-
ním	několika	vůní,	kapr	v	karamelu	a	v	

kečupu…	K	lahůdkám	pat-
ří	medová	kachna,	pečené	
ryby,	 výborně	 připravená	
obří	krevety.

(zst)
spolupráce:
MUDr.Jan Cimický CSc

V další, už osmé části, tohoto 
seriálu se podíváme do 

provincie Kuang-tung. Je sice 
menší, než ty předešlé, ale 
hlavní město budete určitě 

znát. Kuang-čou, neboli Kanton. 
Mají tu letiště uprostřed města.
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Po	románovém	debutu	v	České	
republice	 se	norský	autor	 Lars	
Saabye	Christensen	představu-

je	s	moderním	příběhem	stárnoucího	
malíře.	

Petr	Wihl,	 autor	 svých	prvotin	na	
téma	amputovaných	končetin	a	orgá-
nů,	chystá	novou	výstavu.	Pilně	pracuje	
na	svých	dvanácti	plátnech,	dokud	ho	
nezastihne	náhlá	slabost.	Cítí	silný	tlak	
v	hlavě,	v	očích	a	hučení	v	hlavě.	Na	

okamžik	dokonce	upadne	do	bezvě-
domí.	

Stárnoucí	 muž	 se	 tak	 dostává	 na	
pokraj	autorské	krize.	Přestává	malo-
vat,	straní	se	lidí,	vzpomíná	na	své	dět-
ství,	především	na	smrt	matky	a	otce.	
Moralizuje	 a	 egocentricky	 si	 zahrá-
vá	 s	 lidmi.	 Staví	 je	do	 jedné	 roviny,	
duše	 štětcem	vysává	do	posledního	
zbytečku	a	dělá	z	lidí	pouhé	modely.	
Jen	nástrojem	 sobě	vlastním	dokáže	
komunikovat	s	okolím.	

Jeho	diagnóza	je	neúprosná.	Slepo-
ta.	Trpí	zvláštním	druhem	oční	infekce.	
Slepota	 se	neodvratně	blíží.	 To	 vám	
autor	neustále	připomíná.	Graduje	tím	
rozkol	mezi	 tvůrčí	osobností	 a	mezi	
pouhou	slupkou,	vnímající	světlo	a	stí-
ny.	

Petr	Wihl	 však	není	 jediná	 klíčová	
postava.	Mezi	řádky	potkáváme	i	gro-
teskního	Bena,	Petrova	homosexuál-
ního	 přítele,	 jeho	 milence,	 Helenu,	
Petrovu	manželku.	Helena	je	nadějná	
scénografa,	 v	příběhu	hraje	 jedineč-
nou	roli.	Vytváří	scénický	návrh	Ibse-
novy	hry	Divoká	kachna,	ve	které	se	
malíř	doslova	zrcadlí.	

Ovšem	i	jeho	dcera	Kaia	hraje	v	pří-
běhu.	Autor	v	místě,	kde	je	napadena	
psem,	poukazuje	na	Wihlovu	duševní	
slabost	a	egocentrizmus.	

Asi	tak	v	polovině	knihy	pomalu	roz-
kódujeme	příběh	dvou	 sourozenců.	
Malého	děvčátka	a	 chlapce.	 S	mini-
malistickou	skromností	popisuje	jejich	
utrpení,	 jak	mrznou,	nemají	 co	 jíst,	
na	Vánoce	jsou	venku	a	na	nohou	má	
děvčátko	jenom	igelitové	sáčky.	

Jako	by	to	snad	ani	nebyl	Lars	Saab-
ye,	aby	děj	nedostal	nepředpokládaný	
zvrat.	Dovídáme	se,	že	holčička,	stejně	
stará	jako	Kaia,	byla	unesena	a	rozpro-
dána	pro	černý	trh.	Jen	dodávám,	že	
Petr	podstoupí	operaci	očí,	při	které	
mu	byly	 vyměněny	 části	očních	ner-
vů.	 Samozřejmě,	 že	původně	patřili	
dívence.	

Až	s	nechutným,	morbidním	tónem	
symfonie	 se	 dostáváme	 k	 poslední	
kapitole.	Opět	nastává	 čas	pro	nevi-
domou	novinářku,	jež	nás	rovněž	do	
příběhu	uvádí,	prahnoucí	po	interview	
s	 malířem.	 Shodou	 okolností	 bylo	
setkání	naplánováno	na	den	otevírání	
výstavy.	Přímo	naproti	galerii,	v	malé	
restauraci,	 vybíhá	 P.	 Wihl	 ze	 dveří,	
aby	pozdravil	svou	ženu	s	dcerkou	…	
Jenomže	–	poráží	ho	auto.	

Takže	 máme	 i	 konec.	 Na	 rozdíl	
od	 jiných	Christensenových	děl	 tedy	
máme	jasně	doložený	proces,	končící	
smrtí.	Jak	tragické.	

fko

Model
román Larse Saabye Christensena

Kniha	 rakouského	 horolezce,	
fotografa	a	cestovatele	Heinri-
cha	Harrera	(1912–2006),	Sedm	

let	v	Tibetu,	je	jedinečným	vyprávěním	
životního	osudu	 tohoto	nezapome-

nutelného	a	odvážného	průkopníka	
moderního	horolezectví.	Neopakova-
telné,	mnohdy	dramatické,	ale	hlavně	
velice	živé	vykreslení	atmosféry	Tibetu	
na	sklonku	 jeho	svobody	těsně	před	
čínskou	okupací,	způsobu	života	v	drs-

ném	prostředí	Himalájských	velikánů	
a	nedotčené	horské	přírody,	 vtáhne	
čtenáře	do	děje	a	dá	mu	zapomenout	
na	 každodenní	 shon	 jeho	 všedního	
života.

Heinrich	 Harrer	 se	 nesmazatelně	
zapsal	do	historie	horolezectví	 svým	
prvovýstupem	na	severní	stěnu	Eige-
ru	 spolu	 s	dalšími	 třemi	 členy	 týmu.	
Tím	se	mu	otevřela	možnost	k	účasti	
v	německé	expedici	na	Nangá	Parbat	

Sedm let v Tibetu

„Mým přáním z celého srdce je, 
aby můj příběh vzbudil porozumě-
ní pro národ, jehož vůle žít v míru 
a svobodě si získala tak málo sym-
patií okolního světa.“ H.H.
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v	roce	1939.	Osud	si	však	pohrál	s	kar-
tami	všech	členů	expedice,	když	během	
jejich	výpravy	propukla	druhá	světová	
válka.	Všichni	členové	týmu	byli	zatče-
ni	britskými	 jednotkami	a	uvězněni	
v	 zajateckém	 táboře	 v	 severní	 Indii.	
Heinrichu	 Harrerovi	 a	 jeho	 příteli	
Peteru	Aufschnaiterovi	 se	po	něko-
lika	nezdařených	pokusech	nakonec	
podařilo	z	tábora	uprchnout	a	překro-
čit	indicko-tibetské	hranice.	Tím	však	
příběh	právě	začíná.

Po	dvou	letech	strastiplného	puto-
vání	po	nekonečných	pláních	Tibetu,	

kde	kromě	smrti	není	nic	jisté,	se	oba	
uprchlíci	 dostanou	 do	 posvátného	
města	střechy	světa	–	Lhasy.	Přes	mno-
hé	počáteční	překážky	a	nejistoty	byli	
Harrer	a	Aufschnaiter	velice	přátelsky	
přijati	Tibeťany	a	asi	jako	jediní	Evro-
pané	dostali	 neopakovatelnou	 šanci	
okusit	 život	 tohoto	 mírumilovného	
a	tolerantního	národa	na	vlastní	kůži.	
Stali	se	svědky	náboženských	obřadů,	
ceremonií	a	 životních	osudů	 lidí,	 jež	
při	 svém	putování	poznali.	Heinrich	
Harrer	 se	 stal	 učitelem	 tehdy	 teprve	
jedenáctiletého	Dalajlámy	a	jeho	zpro-

středkovatelem	poznatků	západního	
světa.

Harrer	opustil	Tibet	těsně	před	vpá-
dem	čínských	„osvobozeneckých“	voj-
sk	v	roce	1950	a	přesunul	se	do	Indie.	
Teprve	 v	 roce	1951	 se	 vrátil	 zpět	do	
rodného	Rakouska,	kde	napsal	právě	
svou	asi	nejznámější	knihu	Sedm	 let	
v	 Tibetu.	 Velkou	 mírou	 se	 zasloužil	
o	 celosvětové	 rozšiřování	povědomí	
o	čínské	invazi,	která	trvá	bohužel	až	
dodnes,	a	jejích	následků	pro	Tibetský	
lid.

jro

Life Ready
Sedával	u	počítače	navzdory	okol-

nostem.	Vlastně	si	přál,	aby	to	tak	
dopadlo,	 vlastně	 chtěl,	 aby	byl	

k	téhle	mašince	připoutaný,	drátkem	
svázaný	 s	ostatním	 světem	a	hlavně	
s	ním.	On,	jediný	on!	Uměl	ho	podpo-
řit,	pohladit,	otřást	s	ním,	pomilovat	…	
to	vše	jen	po	internetu.	

Nevnímal	holé	pravdy.	Držel	se	jenom	
svého	prudce	imaginárního	snu,	kdy	si	
nechával	zdát	o	svém	milovaném.	Ať	
už	mu	 to	přineslo	 zármutek	a	nebo	
radost,	že	někdo	takový	existuje	–	byť	
někde	hodně,	hodně	daleko!

Zastavil	 se	 asi	 v	 prostředku	 věty.	
Dřímla	v	něm	ukrytý	talent	lhát,	dělat	
ze	sebe	něco	úplně	jiného	a	teď	tenhle	
talent	obdivoval.	Sledoval	blikající	kur-
zor	a	slova	za	ním.	Slova	tichá,	uřvaně	
mizivá,	cudná	i	nudná.	

Chápal	 jejich	 význam	 jen	 plnými	
doušky,	nechápal	však,	proč	je	napsal.	
Co	ho	k	tomu	vedlo?	Ta	tíže	zemská?	
Ta	 veselost?	Proč?	Co?	A	kdo?	Exis-
tuje?

Zprávu	poslal.	Během	několika	vte-
řin	se	objevila	na	jiném,	doslova	cizím	
počítači.	

Začínali	nudnou	konverzací	–	jaké	je	

počasí,	co	politika,	vláda	…a	tak	dále,	
a	tak	dále.	O	mnoho	hodin	později	už	
byl	jeden	v	druhém.	Ne	doslova,	niko-
liv,	snad	by	to	ani	fyziologicky	nešlo,	
ale	psali	si	to	tak	a	co	je	psáno,	to	je	
prostě	dáno.	

Poprvé	v	noci	mlaskal	nad	cizími	řeč-
mi.	Bylo	to	nejenom	poprvé,	ale	snad	
i	naposledy.	Uvědomil	si,	co	to	vlastně	
dělá.	Ukájel	primitivní	pudy	cizincem.	

Nechutnou,	pustě	prostou	cvakanou.	
Ničím	jiným!

Trápil	 se	 dva	 dny,	 zda	 má	 smysl	
v	 tomhle	dále	pokračovat.	 Třetí	den	
napsal:	Nemá	smysl	hrát	si	na	vztah.	
Měl	pravdu.	

Zaklapl	notebook,	oblékl	 si	 kabát	
a	 odlesk	 v	 zrcadle	 mu	 přál	 šťastné	
pořízení.	

fko
LI

TE
R

Á
R

N
Í 

TV
O

R
B

A



R
U

B
R

IK
A

mezi� námi2�

Sedím	za	monitorem	a	 vyjeveně	
koukám	na	obrazovku	…	

Error
To	snad	není	možný!!!
No	tak	na	to	nečum	a	něco	s	tím	udě-

lej,	jsi	přece	ten	počítačovej	mág	…
(Najedu	myší	na	errorové	okno.)
Error
Sakra!	Další?!	…	Dyť	 jsem	nic	neu-

dělal!
Zbav	 se	 toho,	 dokud	 můžeš.	 To	

zvládneš.
(Tak	zkusím	křížek	vpravo	nahoře.)
Error
Cože???	Co	to	sakra	…
Nebudeš	volat	ničí	pomoc	…	Jsi	pře-

ce	borec	…
(Úplně	mě	provokuje	jedna	ikonka	

na	liště	…	Zobrazit plochu	…	To	je	taky	
možnost.)

Najedu	na	ní	a	…?	Zobrazila	se	mi	
plocha!	…	Tak	a	 teď,	 když	 vás	mám	
všechny	na	jediný	liště,	si	vás	podám.

(Kliknu	na	ně	pravým	tlačítkem	myši	
a	vyroluje	mi	další	nabídka.	A	dole	je	
onen	křížek	a	u	něj	napsáno	Zavřít 
Mám	vyhráno!)

Error
???	…	Nechápu.	Už	vážně	nechápu,	

co	 to	 s	 tim	 je?!	Že	by	nějaký	 virus?	
Trojský	kůň?	…	Neee	…	Kdo	by	dával	
trojského	koně	do	jednoho	ubohého	
notebooku,	 jednoho	 ubohého	 stu-
denta?!	 I	když	hackeři	 jsou	nevyzpy-
tatelní.	

(Zbývá	mi	jen	restart.	Už	jsem	vážně	
zoufalý.	Takže	Start	A	…)

Error
Error
Error
Cože???
Error
Error
Error
(Odpojuji	počítač	od	zdroje.)
Není	jiná	možnost.	„Haló?	…	Jo.	To	

jsem	já,	IT-man.	Hele,	kámo,	můžeš	mi	
helfnout?	Trochu	mi	to	tu	spadlo	…“	
A	za	půl	hodiny	sedíme	oba	u	mýho	
počítače	a	já	jsem	teda	zvědavý,	jak	si	
s	tím	poradí.	Zapnu	ho	a	nic.	Žádný	er-
ror.	Prostě	jako	kdyby	se	mi	tamto	ani	
nestalo.	No	to	sem	z	toho	jelen.	Kámoš	

na	mě	kouká,	jak	na	mimozemšťana,	
a	povídá	mi:

„Hele,	asi	ti	změníme	nick	na	ET-man.	
Nebo	prostě	jenom	ET.	Když	s	tim	nic	
nemáš,	tak	co	plašíš?!“

(A	 teď	 sem	 za	 lamu	…	 Fakt	 to	 je	
v	pohodě,	ale	před	tím	to	byl	samý	er-
ror.)	Koukám	na	přijaté	zprávy.	Někdo	
mi	mailuje.	Toho	neznám.	Nevyžádaná	
pošta??	Neeeeeee!!!

Error	
Kruci!	Tak	je	to	jasný	…	A	zase	budu	

za	idiota,	že	přijímám	spamy	a	viry	…	
Ale	vždyť	mám	Firewall?!

(Koukám	se	na	obranné	mechaniz-
my	 svého	počítače	a	 vidím,	 že	mám	
prošlou	lhůtu	zkoušecího	času	…	Můj	
firewall	byl	vlastně	jenom	zkušební,	na	
třicet	dní	…	Tak	to	bude	tím.)

Kámoš	si	toho	už	taky	všiml	a	jenom	
poznamenal:	 „Ty	 si	 lama.“	A	odešel	
domů.	Trefné	a	výstižné.	Asi	jsem	váž-
ně	lama.	A	ještě	se	mi	nějaký	hacker	
vlámal	do	počítače	a	změnil	mi	nick	
na	ET.	Ne,	že	bych	někoho	podezíral,	
ale	…	prostě	mi	to	nedá	…	

ekr
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Zakázané ovoce
chutná nejlépe

Tvrzení	více	než	pravdivé.	Kolikrát	
se	stane,	že	se	zamilujeme	do	člo-
věka,	kterého	z	nějakého	důvo-

du	nemůžeme	mít.	A	 v	případě,	 že	
s	dotyčným	nějaký	kontakt	navážeme,	
je	to	pro	nás	vzrušující,	zoufale	nád-
herné.	A	já	právě	zažila	přesně	tento	
pocit.	

Byl	parný,	letní	den.	Sluneční,hřejivé	
paprsky	příjemně	dráždily	a	já	si	užíva-
la	prvních,	prázdninových	dnů.	Zvláště,	
když	 se	blížil	 odjezd	na	dovolenou.
Na	dovolenou,	na	kterou	jsem	se	moc	
těšila.	Cílem	by	má	být	Malá	Moráv-
ka.	Nejsem	ten	typ	člověka,	co	ke	své-
mu	životu	potřebuje	alespoň	jednou	
v	roce	moře.	Nemohla	jsme	se	zkrátka	
dočkat.	

Společně	s	námi	měla	jet	ještě	jedna	
rodina.	Sousedi.	Máme	mezi	sebou	veli-
ce	přátelské	vztahy	a	nikdy	přece	neza-
škodí	 je	o	něco	více	upevnit.	Tomáš.	
T-O-M-Á-Š.	Kluk,	do	kterého	jsem	byla	

doopravdy	blázen.	Odjakživa	mi	přišlo	
romantické	zaplést	se	sousedem.	Naše	
rodiny	se	přátelí,	prostě	by	to	byl	ideál-
ní	vztah.	Jelikož	tato	dovča	byla	pláno-
vaná,	snila	jsem	o	tom,	že	na	chatce	to	
mezi	mnou	a	Tomem	zajiskří,	že	se	sta-
nem	postavami	pomyslného,	dívčího	
románu.	I	teď	bych	jím	ale	nepohrdla.	
Jenomže	čas	všechny	plány	smazal	a	já	
měla	za	ten	rok	za	sebou	pár	vztahů.	
Tomáš	byl	 stále	kluk,	 který	mi	dosti	
imponoval,	ale	zároveň	jsem	si	již	na	
něj	 „nechala	 zajít	 chuť“.	Navíc	 jsem	
se	nemohla	dočkat	na	Morávku,	kde	
jsem	doufala	v	seznámení	s	nějakým	
pohledným	klučinou,	že	zkrátka	zažiji	
onu	pravou,	prázdninovou	lásku.	Mohl	
by	vypadat	jako	Tomáš.	

Crrrr!	Jak	jindy	nesnáším	svůj	budík,	
teď	 jsem	z	postele	 vyskočila.	Nastal	
den	D.	Věci	byly	sbaleny,	zbývalo	se	jen	
nasnídat.	„Terko,	máš	už	připravenou	
snídani.“Ozval	 se	 z	kuchyně	mámin	

hlas.	 Netrvalo	 dlouho	 a	 koblihy	 mi	
skončily	 v	 žaludku	 Konečně.	 Jak	 já	
si	 vychutnávala	 ten	 slastný	pocit,	 že	
během	deseti	minut	vyjíždíme.	Vyšla	
jsme	z	domu	a	mé	oči	se	střetly	s	Tomá-
šovými.	Ten	krásný	pohled.	Přátelsky	
jsem	na	něj	kývla	a	od	nasadil	tu	svou	
usměvavou	grimasu,	 z	 které	 jsme	 se	
vždy	rozplývala.	Byl	to	frajer,	to	ano,	
ale	taky	na	to	měl.	

Seděla	jsem	v	autě	a	ťukala	do	mobi-
lu.Tu	sms	snad	nikdy	nedopíšu..

„Rodino,	 jedeme!“	 Tátův	 velící	
hlas	mě	vždycky	bavil.	Najednou	 se	
však	ozvalo	zatroubení	auta	za	námi	
a	nikdo	z	nás	nepochopil	náhle	počí-
nání	sousedů.

„Proč	zastavujeme?	V	čem	mají	pro-
blém?“	Naštvaně	jsme	se	ohlédla.

„No	toto,“	zasmála	se	máma	a	poba-
veně	se	ohlížela.	Já	to	taky	viděla.	Za	
tím	vším	stála	jedna	blondýnka.	Klasic-
ká	barbie,	jestli	rozumíte.	Určitě	hod-
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ně	náladová	a	nafoukaná.	Škoda,	že	
tak	nevypadám.	„Jako	by	se	nemohli	
rozloučit	včas,“	zabručela	jsem.,	když	
se	Tomáš	s	neznámou,	až	nepříjemně	
krásnou	holkou,	líbal.	

Konečně.	 Dojemné	 loučeni	 bylo	
ukončeno	a	my	vyjeli.	Cesta	proběh-
la	relativně	v	klidu.	Poslouchala	jsem	
diskmana	a	snila	o	tajemném	klukovi,	
s	kterým	zažiji	jedny	z	nejkrásnějších	
prázdnin.	 Proč	 se	 mi	 pořád	 zjevuje	
Tom?	 I	naše	ubytování	bylo	bezpro-
blémové.	Zatímco	naše	 rodinka	byla	
ubytována	 vedle	 společenské	 míst-
nosti,	 sousedi	byli	úplně	na	opačné	
straně	u	jídelny.	Nechala	jsem	mamču	
s	taťuldou	v	jejich	pokoji	a	šla	si	zařídit	
ten	svůj.	

Když	 jsem	 se	 vrátila	 do	 auta	 pro	
jednu	z	tašek,	můj	pohled	utkvěl	na	
klukovi,	 který	 prošel	 kolem.	 Třeba	
bude	on	tím	mým	přáním.	Snad	jsem	
vypadala	dobře.	 Zatracený	bágl.	Byl	
těžší,	než	jsem	předpokládala.

„Nechceš	 s	 tím	 pomoct?“	 ozvalo	
se.

„Jé,	to	bys	byl	fakt	hodný.“	Zářivě	
jsem	se	na	Tomáše	usmála.	Uvědomila	
jsem	si,	jaké	má	ta	děsná	bárbína	štěstí.	
Jakmile	 jsme	oba	 tu	zákeřnou	 tašku	
dopravili	do	mého	pokoje,	 zcela	mě	
zarazila	jeho	troufalost.

„Jej,	ty	máš	lepší	postel	než	já.“Lehl	
si.	 Jak	 mě	 ta	 jeho	 drzost	 najednou	
okouzlila.

„To	 ti	 lepší	…“	provokovala	 jsem.	
Když	odešel,	 lehla	 jsem	 si	na	 stejné	
místo.	Tome,	už	zase	do	toho	padám.	
Jakmile	se	o	mě	pokoušely	hříšné	myš-

lenky,	vidina	 jeho	blondýnky	 je	oka-
mžitě	vyhnala.	

První	večer	proběhl	docela	nudně.	
Povečeřelo	se,	a	pak	jsem	šla	na	pokoj	
s	tím,	že	už	nejspíš	půjdu	spát.	Co	se	
dá	dělat.	 Zatím	 tu	nikoho	neznám.	
S	Tomášem	nejsem	taková	kamarádka	
a	nebudu	jej	přece	rušit	při	intimních	
telefonátech	s	Moničkou,	jak	se	jme-
nuje	ONA.	

Celý	večer	však	vzal	nečekaný	spád.	
Dočetla	jsem	poslední	řádek	Šifry	mis-
tra	Leonarda	a	zhasla	lampičku,	když	
někdo	zaťukal.	Opět	 jsem	 ji	 rozsvíti-
la.	

„Teri!	Otevři.“	Snad	jsem	ani	nechtě-
la	věřit	vlastním	uším.	Tomáš	skončil	
u	mě	v	pokoji.	„Taky	se	nudíš,	viď?“	
Šibalsky	na	mě	mrkl.	 Já	 jen	přikývla.	
Nebyla	 jsem	 schopna	 slova.	 „Tak	 co	
s	 tím	uděláme?“	Šeptl.	 Takhle	 jsem	
jej	neznala.	Úplně	jsem	se	rozechvěla,	
když	se	dotkl	mé	odhalené	paže.	

„Já	nevím.“	Zakoktala	jsem.	Zdá	se	
mi	 to,	nebo	po	mně	vyjíždí?	Každo-
pádně	 jsem	byla	 ještě	více	zmatená,	
když	 se	najednou	zvedl	a	 řekl,	 že	 je	
unavený.	Nechápala	jsem,	co	tím	vším	
myslel.	Ale	ta	noční	návštěva	mi	nedala	
spát.	Měla	jsem	žízeň	a	nepopsatelnou	
touhu	jít	za	ním.	Nakonec	jsem	radši	
zůstala	ležet.	

Další	den	dělal,	jako	by	nic.	Bavil	se	
se	mnou	naprosto	normálně,	ale	večer	
se	návštěva	zopakovala.	Jenže	teď	to	
bylo	jiné.	Nezdálo	se	mi	to.	Soused	se	
mnou	nefalšovaně	flirtoval.	Ten	druhý	
večer	jsme	si	povídali,	on	mě	hladil	a	ač	
jsem	se	snažila	nepodléhat,	získal	mě.	

Líbali	jsme	se	hezkou	dobu.	Pak	zase	
odešel.	Hlava	 se	mi	naplnila	výčitka-
mi.	Má	holku.	Ale	on	mi	za	 to	 stojí.	
Paradoxně	 jsem	 jej	 zbožňovala	o	 to	
víc,	že	je	zadaný,	a	že	tady	je	se	mnou.	
A	žádná	Monika	nám	do	toho	nemluví.	
Rodiče	o	tom	neví.	Jak	vzrušující.	Byl	
to	on.	 Ta	moje	 láska	 z	prázdnin.	 Za	
ten	 týden	 jsem	k	němu	ale	až	moc	
přirostla	a	zamilovala	se.	Tome,	strašně	
tě	miluji	…	Věděla	 jsem,	že	 je	to	typ	
kluka,	 který	mě	bere	 jako	úlet.	Ale	
nepřipouštěla	jsem	si	to.	

Poslední	den	vše	na	mě	nějak	doleh-
lo.	Zvláště,	když	byl	opět	u	mě	a	roz-
drnčel	se	mu	mobil.	Barbie	volá	svému	
Kenovi.	Už	 se	 čekalo	 jen	na	nás.	Až	
výjdu	z	chaty,	už	nebude	můj.	Chytla	
jsem	jej	za	ruku.	Bláhově	jsem	si	mysle-
la,	že	se	teď	otočí	jako	ve	filmu	a	vyzná	
se	mi.	Můj	čin	nepochopil.	Nechápavě	
na	mě	zíral.	Tak	jsem	jej	pustila	a	z	cha-
ty	vyšla	…	Doma	jsem	byla	zavřená	jen	
u	sebe.	Máma	nevěděla,	co	mi	je,	pře-
stože	si	myslím,	že	měla	menší	tušení	
a	já	se	užírala	žárlivostí..	Říká	ji,	že	ji	
miluje.

Asi	po	dvou	měsících	mě	to	přešlo.	
A	s	Tomem	jsem	kamarádka.	Možná,	
že	si	říkáte,	že	jsem	asi	hodně	litovala	
toho,	 co	 se	 stalo,	 ale	opak	 je	prav-
dou.	 Těchto	krátkých	 románků	 jsem	
si	s	Tomášem	zažila	více	…	Skončilo	to	
až	tím,	jak	jsem	poznala	Lukáše.	A	jak	
jsem	získala	jeho?	Řeknu	jednoduše.	
Zakázané	ovoce	chutná	nejlépe	…

tad

Básničky Miluji zelenou

Zelený	je	plod	nedozrávající
Zelená	je	pastvina	jež	hodláš	síci
Zelená	je	celá	jarní	příroda
A	je	to	i	barva	Irského	národa…

Tahle	barva	hýbe	světem
Drží	listy	pod	každým	květem
Mír	a	romantiku	představuje
Modrou	a	žlutou	spojuje
Život	s	úsměvem	obhajuje
A	před	nevolností	nás	varuje…

Překrásná	je	to	barvička
Spatřím	ji	vždy	když	zavřu	víčka.

Mysl snowbardisty

Já	a	svah,	mezi	námi	jen	prkno
Svoboda	pohybu,	ta	volnost…
Vzpomenu	si,	když	otvírám	okno
A	někde	v	dáli	je	vidět	pár	vloček.

Vzduchem	létají	vločky
Chci	letět	za	nimi,	dohnat	a	potkat	každou	z	nich
Plachtím	tak	rád	se	zavřenými	víčky
Než	znovu	do	bílého	peří	ulehnu.

Kroužící	nohy,	smyčka	za	smyčkou
Oblouk	střída	oblouk
Když	hrana	řeže	bílou	krev
Já	žiju	život	osmičkou.
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Divadlo  Disk  je  skutečně 
výborným místem pro stu-
denty, vzhledem k faktu, že 

vstupné  je více než příjemné. Za 
90 Kč (se studentskou průkazkou 
dokonce 50 Kč) můžete zhlédnout 
vybrané představení, v mém pří-
padě Don Juan od Moliéra.

Ačkoli	 je	 vlastní	 prostor	 divadla	
téměř	provizorně	vybaven,	nic	nemůže	
ubrat	na	 zážitku	z	 výkonů	mladých	
studujících	 herců.	 Před	 vstupem	 do	
sálu	můžete	posedět	v	pro	oko	milém	
prostředí	divadelní	 kavárny	nebo	 si	
prohlédnout	 vyvedené	 fotografie	
herců.

Don	Juan	 (Jan	Konečný)	 je	mladík	
z	dobře	zaopatřené	rodiny,	kterému	
se	nikterak	nepříčí	zlomit	jakékoli	dívčí	
srdce.	Vlastně	 je	 to	 je	 jeho	nejmilej-
ší	 zábavou.	Žije	 lehkovážným	stylem	
života,	autority	neuznává	(nevyjímaje	
svého	otce).	 Zdá	 se,	 že	nemá	 strach	
před	ničím.	Nezná	pražádné	hranice,	
za	 které	 by	 jiný	 člověk	 nevstoupil.	
Vysmívá	 se	hodnotám	 i	 samotnému	
Bohu…

Jeho	žena	Elvíra,	kterou	unesl	z	kláš-
tera,	je	v	manželství	nešťastná.	Pozná-
vá	pravou	tvář	svého	krutého	muže.	
Zneuctěná	 rodina	 touží	po	pomstě.	
Vypadá	to,	že	Don	Juan	nesklopí	hlavu	
ani	tentokrát,	ačkoli	mu	 jde	o	život.	
Před	otcem,	Elvířínými	pomstychtivými	
bratry	i	před	celým	světem	se	ukrývá	za	
neproniknutelnou	clonu	ctnosti	–	nej-
horší	z	jeho	činů.	Uchýlí	svou	falešnou	

mysl	pod	ochranu	církve,	obrací	 svůj	
zkažený	 zrak	 k	 Bohu,	 hledí	 na	 něj	
s	hranou	úctou.	Tak	předkládá	světu	
svou	novou,	rádoby	napravenou	tvář	
kajícího	 se	hříšníka,	přitom	 se	bezo-
styšně	vysmívá	církvi	do	tváře.	Nestydí	
se	hledět	zpříma	ukrytý	za	svou	novou	
identitou.	A	Elvířini	bratři?	Ti	nebo	
kdokoli	jiný	by	se	ho	pokusil	nařknout,	
pak	 bude	 nařčen	 on	 z	 kroků	 proti	
víře.

Při	zhlédnutí	hry	jsem	si	vzpomněla	
na	 veškeré	křivosti	 způsobené	 církví	
a	inkvizicí	v	průběhu	věků.	Schované	
zlo	je	mnohem	horší	než	zlo	položené	
na	povrch	přímo.	Protože	proti	tomu,	

co	 je	 skryté	 za	 nedotknutelností	 se	
velice	těžko	bojuje.	

Hra	mě	oslovila.	Pobavila	i	překvapi-
la.	Smích	i	údiv	a	pohoršení.	Předsta-
vení	vyvolává	emoce,	s	kterými	pečlivě	
pracuje.	Nejvíce	mé	sympatie	získala	
Barbora	Poláková	v	roli	Evičky,	jedné	
z	Don	Juanových	vytoužených	obětí.	
Zajisté	stojí	za	to	Don	Juana	vidět,	kvů-
li	ději	i	kvůli	hercům	(Evička	je	vážně	
skvělá).

plu

Don Juan
divadlo Disk
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čt 1. 3. v 19.00 
N.	V.	Gogol:	REVIZOR,	režie:	Břeti-
slav	Rychlík,	v	hlavní	roli:	Jiří	Vyorá-
lek	(velký	sál)

pá 2. 3. v 19.00 
N.	V.	Gogol:	REVIZOR,	režie:	Břeti-
slav	Rychlík,	v	hlavní	roli:	Jiří	Vyorá-
lek	(velký	sál)

so 3. 3. v 19.00 
Klicperovo	divadlo,	Hradec	Králové-	
A.	Goldflam:	DÁMSKÁ	ŠATNA,	režie:	
A.	Goldflam	(velký	sál)	Ab.	sk.	J	

ne 4. 3. v 14.00 
E.	Tálská:	ROZUM	DO	HRSTI,	režie:	
E.	Tálská	(velký	sál)	Ab.	sk.	D

út 6. 3. v 19.00 
J.	Jelínek:	RŮŽOVÝ	PANTER?,	režie:	
Jiří	 Jelínek,	hraje:	 Jiří	Kniha	 (kon-
gresový	sál)

so 10. 3. v 19.00 
F.	 M.	 Dostojevskij:	 BRATŘI	 KARA-
MAZOVI:	VZKŘÍŠENÍ,	režie:	Vladimír	
Morávek,	v	hlavní	trojroli:	J.	Budař,	
P.	Jeništa,	J.	Vyorálek	(velký	sál)	Ab.	
sk.	R

po 12. 3. v 19.00 
F.	M.	Dostojevskij:	KNÍŽE	MYŠKIN	
JE	 IDIOT,	 režie:	Vladimír	Morávek,	
v	hlavní	roli:	Jiří	Vyorálek	/	Pavel	Liš-
ka	(velký	sál)

po 12. 3. v 19.00 
J.	Jelínek:	RŮŽOVÝ	PANTER?,	režie:	
Jiří	 Jelínek,	hraje:	 Jiří	Kniha	 (kon-
gresový	sál)

út 13. 3. v 19.00 
Jiří	Jelínek	a	kol.	:	SVŮDNÉ	J.	,	režie:	
Jiří	Jelínek,	v	hlavní	roli:	Jiří	Kniha	
(sklepní	scéna)	DERNIÉRA

st 14. 3. v 19.00 
JIŘÍ	KNIHA	HLEDÁ	PARTNERA	VII.	
–	improvizační	večírek	DHNP,	režie:	
Vladimír	Morávek,	host	večera:	Vác-
lav	Koubek	(velký	sál)	

čt 15. 3. v 19.00 
M.	Maeterlinck:	MODRÝ	PTÁK,	režie:	
Vladimír	Morávek	(velký	sál)

pá 16. 3. v 19.00 
M.	Maeterlinck:	MODRÝ	PTÁK,	režie:	
Vladimír	Morávek	(velký	sál)

ne 18. 3. v 19.00 
Divadlo	 Na	 zábradlí	 –	 V.	 Lodato:	
POSLEDNÍ	 POMAZÁNKA,	 režie:	 J.	
Ornest,	hrají:	P.	Liška,	J.	Ornest,	M.	
Čechová	Ab.	sk.	Č

po 19. 3. v 19.00 
M.	Uhde/M.	Štědroň:	BALADA	PRO	
BANDITU,	režie:	Vladimír	Morávek,	
v	hlavní	roli:	Eva	Vrbková,	Jan	Zad-
ražil	(velký	sál)	

út 20. 3. v 19.00 
M.	Uhde/M.	Štědroň:	BALADA	PRO	
BANDITU,	režie:	Vladimír	Morávek,	

v	hlavní	roli:	Eva	Vrbková,	Jan	Zad-
ražil	(velký	sál)	

st 21. 3. v 19.00 
M.	Uhde/M.	Štědroň:	BALADA	PRO	
BANDITU,	režie:	Vladimír	Morávek,	
v	hlavní	roli:	Eva	Vrbková,	Jan	Zad-
ražil	(velký	sál)	

pá 23. 3. v 19.00 
ROZRAZIL	04/2006	 -	 scénický	 časo-
pis	Divadla	Husa	na	provázku	(velký	
sál)

ne 25. 3. ve 14.00 
Divadlo	Neslyším	Brno	:	ABECEDA,	
aneb	CO	SE	ZDÁLO	ALENCE	,	režie:	
Z.	Mikotová	(sklepní	scéna)	Ab.	sk.	
D

ne 25. 3. v 19.00 
NOVÉ	 ČÍSLO.	 ESTER	 KOČIČKOVÁ	
uvádí	 nové	 číslo	 revue	 Rozrazil,	
k	tomu	zpívá,	tančí	a	hovoří	s	hosty.	
Na	klavír	hraje	 Lubomír	Nohavica.	
(sklepní	scéna)

Galerie provázek: 1. 3. –19. 4.
Druhá	výběrová	kolekce	 ze	 sbírek	
Wanniecek	Gallery	–	Nejmladší	stu-
dentská	generace

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	duben	
zahájen	12.	3.	2007.	•	Začátky	předsta-
vení	v	19.00	není-li	uvedeno	 jinak.	•	
Po	začátku	představení	není	umožněn	
vstup	do	sálu.

Husa na provázku
březen 2007 K
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1,77	 m	 vysoký	 chlápek,	 pro	 svou	
neutuchající	energii	přezdívaný	Ken-
nergiser,	se	narodil	roku	1960	v	Belfa-
stu,	Severním	Irsku,	do	rodiny	tesaře,	
což	 mu	 cestu	 do	 uměleckého	 světa	
zrovna	 nedláždilo.	 Rodiče	 neměli	
finančních	prostředků	nazbyt,	ovšem	
Kennovi	 život	 znepříjemňovaly	 spíše	
neustálé	půtky	mezi	mladými	katolíky	
a	protestanty.	V	r.	1969	se	Branaghovi	
přestěhovali	 do	britského	Readingu,	
kde	 Kenneth	 musel	 řešit	 problémy	
s	hledáním	vlastní	identity:	ve	škole	se	
snažil	přizpůsobit	britskému	akcentu,	
ale	doma	zůstával	Irem.	„I	feel	more	
Irish	 than	English“,	 řekne	o	pár	 let	
později.	

Zpočátku	upřednostňoval	sport	(byl	
kapitánem	fotbalového	a	rugby	tea-
mu),	láska	k	jazyku	a	četbě,	tak	typic-
ká	pro	 Iry,	 se	ale	postupně	projevila	
a	Kenneth	si	až	do	O-levels	přivydě-
lával	psaním	recenzí	dětské	literatury	
do	místních	novin.

Ke	zlomu	došlo	v	roce	1975,	kdy	Bra-
nagha	uchvátil	Derek	Jacobi	v	divadel-
ním	zpracování	Hamleta,	 což	 způso-
bilo	jeho	nadšenou	účast	ve	školních	
představeních	 a	 doporučení	 učitele	
dramatu,	aby	se	herectví	věnoval	jako	
profesi.	V	18	letech	mu	byla	nabídnu-
ta	místa	na	Central	School	of	Speech	
and	Drama	a	na	Royal	Academy	of	
Dramatic	Arts,	na	které	absolvoval	v	r.	
1981	a	oceněn	prestižní	Bancroft	Gold	
Medal	se	hned	pustil	do	série	“Play	For	
Today”	–	hře	BBC,	která	řeší	konflikt	
v	rodině,	kde	matka	trpí	rakovinou.	

Ve	 23	 letech	 se	 stal	 nejmladším	
hercem,	který	kdy	v	the	Royal	Shake-
speare	Company	hrál	Shakespearova	
Henryho	V.	a	dostalo	se	mu	nadšených	
kritik.	Pak	přišlo	období	dílčích	úspě-

chů	na	scéně	i	před	kamerou:	„Coming	
Through“	(s	Helen	Mirren),	„Tell	Me	
Honestly“	 (muzikál,	 kde	kromě	hra-
ní	 zvládl	 i	 scénář	 a	 režii),	 adaptace	
Ibsenových	 „Ghosts“	 (s	 Judi	 Dench	
a	Michaelem	Gambonem),	„A	Month	
In	The	Country“	(s	Colinem	Firthem),	
„The	Lady‘s	Not	 For	Burning	a	High	
Season“	(ve	které	došlo	na	Kennovu	
první	filmovou	nahou	 scénu).	Royal	
Shakespare	Company	mu	začala	při-
padat	 příliš	 neosobní,	 stvárnil	 v	 ní	
ještě	roli	Romea,	ale	poté	se	rozhodl	
s	kolegou	Davidem	Parfittem	založit	
vlastní:	the	Renaissance	Theatre	Com-
pany,	které	je	v	současné	době	jedním	
z	mecenášů	princ	Charles.	První	pro-
dukce,	 gangsterká	 „Public	 Enemy“,	
spatřila	světlo	světa	v	roce	1987.	

V	 téže	 roce	 natočil	 minisérii,	 opět	
pro	BBC,	“Fortunes	Of	War”.	Během	
devítiměsíčního	natáčení	přeskočila	jis-
kra	mezi	Branaghem	a	představitelkou	
hlavní	ženské	role,	Emmou	Thompson.	
“Královský	pár	britského	filmového	
průmyslu”	se	vzal	o	dva	roky	pozdě-
ji.	V	 roce	1989	 také	přichází	na	 scé-
nu	Branagh	–	režisér	a	to	s	adaptací	
Henryho	V.,	ve	kterém	obsadil	kromě	
novomanželky	také	Judi	Dench,	Rob-
bieho	Coltrana	a	svou	hvězdu,	Dereka	
Jacobiho.	Film	získal	řadu	ocenění:	

National	 Board	 of	 Review,	 Best	
Director

Evening	Standard	Award	 for	Best	
Film	of	1989

BAFTA	Award	for	Best	Achievement	
in	Direction

European	 Award	 for	 Best	 Young	
Film	of	the	Year

European	Actor	of	the	Year

Academy	 Award	 nominee,	 Best	
Actor,	Best	Director

D.	W.	Griffith	Award	for	Best	Direc-
tor

N.	Y.	Critics	Circle	Award,	Best	Direc-
tor

Po	velkolepém	úspěchu	se	Branagh	
na	 nějakou	 dobu	 vrátil	 k	 divadelní	
režii.	Ne	nadlouho.	 Film	ovládl	 jeho	
život:	pustil	se	do	noir	thrilleru	“Dead	
Again”,	 (ve	kterém	 si	 střihnul	 i	 jed-
nu	z	rolí),	pojednávajícím	stejně	jako	
Shakespearova	adaptace	o	hlubokých	
tématech	jako	vášeň,	vražda,	reinkar-
nace.	Dalším	počinem	se	stal	roku	1992	
film	 “Peter’s	 Friends”,	posléze	přišel	
návrat	 k	 Shakesparovi	 –	 v	 adaptaci	
“Mnoho	povyku	pro	nic”	 si	 zahrála	
i	manželka	Emma,	Michael	Keaton,	
Denzel	Washington	či	Keanu	Reeves.	

Následoval	další	ambiciózní	projekt:	
adaptace	Frankenstaina	(1994)	za	44	
millionů	dolarů.	Branagh	se	nejen	pus-
til	 do	 režie,	 ale	ujal	 se	 i	 hlavní	 role	
vědce	Viktora,	 který	 stvořil	 vraždící	
kreaturu,	(zde	v	podání	De	Nira).	Film	
se	 stal	 pro	 Kennetha	 osudovým	 po	
osobní	 stránce:	díky	 zápalu	 s	 jakým	
točil	a	času,	který	mu	věnoval,	okoře-
něno	 negativní	 kritikou	 snímku	–	 se	
začalo	 rozpadat	manželství	 „králov-
ského	páru“	a	rozvod	tak	následoval	
v	 říjnu	 následujícího	 roku.	 Zároveň	
však	při	natáčení	Kenn	poznal	novou	
můzu,	 Helenu	 Bonham	 Carter,	 která	
ho	 inspirovala	 při	 realizaci	 dalšího	
projektu	–	„Theory	of	Flight“	(1998)	
a	provázela	ho	následujících	pět	 let	
i	v	osobním	životě.	

Před	„teorií“	 se	 však	Kennergiser	
pustil	 do	dalších	 Shakespearovských	
adaptací:	 „In	 the	Bleak	Midwinter“	

Kenneth Ch. BranaghZ
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(1995;	 cena	„Osella	d‘Oro“,	filmový	
festival	v	Benátkách),	„Othello“	(1995;	
Screen	Actors	Guild	nomination	 for	
Best	Supporting	Actor)	ve	kterém	na	
chvíli	 vyskočil	 z	 režisérské	židle	a	 st-
várnil	vznětlivého	Iaga	pod	taktovkou	
Olivera	Parkera,	aby	se	do	ní	zase	vrá-
til	a	roku	1996	si	zahrál	v	a	zrežíroval	
velkorozpočtou	adaptaci	Hamleta,	do	
které	se	mu	podařilo	vměstnat	famóz-
ní	herecké	obsazení:	Judi	Dench,	De-
rek	 Jacobi,	 Richard	 Attenborough,	
Charlton	Heston,	Jack	Lemmon,	Julie	
Christie,	Robin	Williams,	Billy	Crystal,	
Gérard	Depardieu,	Rufus	Sewell	a	Kate	
Winslet.	Film	sklidil	neméně	famózní	
úspěch	a	Branagh	„vyfasoval“	 řadu	
cen:

San	Diego	Film	Critics	Society,	Best	
Actor

Producer´s	Guild	Oscar	nomination:	
Best	Picture

Evening	 Standard	 Special	 Jury	
Prize

Academy	 Award	 nominee,	 Best	
Adapted	Screenplay

Grammy	nominee,	Audio	Record-
ing	

Následovala	pauza	na	poli	režijním,	
aby	 si	 roku	1998	zahrál	 v	Altmano-
vě	adaptaci	 románu	 John	Grishama	
„The	Gingerbread	Man“.	Následovaly:	
„The	Proposition“	 (sekundoval	Wil-
liamu	 Hurtovi	 a	 Madeleine	 Stowe);	
Allenovy	Celebrity;	stvárnění	šíleného	
vynalézce	Dr	Arliss	Lovelesse	ve	snímku	
“Wild	Wild	West”	(1999);	převyprávění	
dokumentární	minisérie	 „Cold	War“	
a	namluvení	postavy	 v	 animovaném	
snímku	 „The	 Road	 To	 El	 Dorado“	
(2000).	V	témže	roce	se	vrátil	k	muziká-
lu	–	„Love‘s	Labour‘s	Lost“	–	je	příběh	
čtyř	dvojic,	 které	 hazardují	 s	 láskou,	
inspirovaný	 Shakespaerovým	drama-
tem.	Následovaly	role	v	nízkorozpoč-

tových	filmech:	dramatik	trpící	nespa-
vostí	 v	 komediálním	dramatu	“How	
To	Kill	Your	Neighbour‘s	Dog”;	 role	
Reinharda	Heydricha,	oceněná	Emmy,	
ve	 snímku	“Conspiracy”	pojednáva-
jícím	o	konferenci	 r.	 1942	 ve	Wann-
see	(řešila	se	na	ní	“konečná	židovská	
otázka”);	 role	 Ernesta	 Shackletona	
bojujícím	 s	 krutostí	Antarktidy	a	na	
prknech	 Sheffield‘s	Crucible	Theatre	
role	Richarda	III.	

Rok	2002	přinesl	pokračování	Har-
ryho	 Pottera	 a	 s	 ním	 Branaghova	
narcistního	profesora	„Obrany	proti	
černé	 magii“,	 Gilderoye	 Lockharta.	
V	heptalogii	 J.	K.	Rowling,	 v	níž	 se	
objevují	 také	 Maggie	 Smith	 a	 Alan	
Rickman,	 si	 v	 jednom	z	pokračování	
profesorku	Sibylu	Trelawney	zahrála	
také	Kennethova	ex-	manželka,	 Em-
ma	Thompson	a	filmovým	světem	nyní	
koluje	domněnka,	 že	by	 se	 chystaný	
pátý	díl,	„Harry	Potter	and	the	Order	
of	the	Phoenix“,	mohl	stát	prvním	fil-
mem	od	rozvodu,	ve	kterém	se	dvojice	
objeví	společně.	

Před	 třemi	 lety	 (2003)	 přišel	 Bra-
nagh	s	23	min	snímkem	„Listening“,	
příběhem	o	dvojici,	v	níž	každý	z	akté-
rů	 hledal	 svůj	 vnitřní	 klid	 až	 nalezl	
toho	druhého.	Mysteriózní	je	způsob	
pojetí:	film	má	všehovšudy	dva	herce,	
minimální	dialog	a	děj	je	tak	vyprávěn	
pomocí	střídání	zvuků	přírody,	hudby	
a	sladkého	ticha.	Ještě	téhož	roku	se	
Kenneth	stihl	znovu	oženit	–	Helenu	
po	jeho	boku	vystřídala	Lindsay	Brun-
nock,	 s	níž	 se	 seznámil	při	práci	na	
Shackletonovi.	 Loni	 (2006),	přišla	do	
kin	další	z	jeho	Shakespearových	adap-
tací:	„As	You	Like	It“	(s	Alfredem	Moli-
nou	a	Kevinem	Klinem)	a	také	filmová	
verze	Mozartovy	„The	Magic	Flute.“

Těžko	říci,	co	je	na	Branaghovi	více	
neuvěřitelné:	zda	neuvěřitelná	zásoba	

energie	a	nadšení	či	to,	že	člověk,	který	
–	mimo	úspěchy	ve	filmové	branži:

Je	 členem	Royal	Academy	of	Dra-
matic	Arts,	

Členem	the	Board	of	Governors	of	
the	British	Film	Institute

Je	vicepresidentem	Chichester	Cine-
ma	v	New	Park	 (mj.	 spolu	 s	Maggie	
Smith)	

Má	čestný	doktorát	z	literatury	(D.	
Litt),	Queens	University,	Belfast	1990

Čestný	doktorát	z	literatury	(D.	Litt.),	
University	of	Brimingham,	Birming-
ham,	England,	2001

Obdržel:
London	Critics	Circle	Theatre	Award	

(Drama	Theatre	Award),	1988
British	Academy	of	 Film	and	Tele-

vision	 Arts	 (BAFTA)	 Michael	 Bacon	
Award	for	Outstanding	Contribution	
to	Cinema,	1993

Shakespeare	Guild‘s	Golden	Quill	–	
Sir	John	Gielgud	Award	for	Excellence	
in	the	Dramatic	Arts,	2000

Empire	 Film	 Awards	 Inspiration	
Award	2000

Irish	Poet	Award
Byl	jedním	z	hostů	na	svatbě	prince	

Charlese	a	Camilly	Parker-Bowles
Mluví	italsky,	ovládá	hru	na	kytaru,	

piáno	a	step

A	přesto	o	sobě	skromně	prohlašuje:	
„Jsem	jen	nevymáchaný	Brit.“

Perlička	na	závěr:	víte	kdo	byl	původ-
ně	zvažován	na	roli	Jacka	Crawforda	
v	„Mlčení	jehňátek“,	kterou	nakonec	
hrál	Scott	Glen?	No	hádejte	…

mje
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PAŘÍŽ POD ZEMÍ.........
EIFFELOVA VěŽ..........
                      Pařížská zastavení - část VII.

	(pokračování z minilého čísla) 
   

Nezapomenutelný  obrázek    
z francouzského filmu, kte-
rý se vryl  do paměti. Jean 

Gabin. Dlouhá cesta končí u zamče-
ných mříží na břehu Seiny…

								Není	to	však	jen	pouhá	filmová	fik-
ce.	Paříž	skutečně	existuje	i	pod	zemí.
	 	 	 Každý	 návštěvník	 Paříže	 si	 jistě	
povšimne	zvláštního	 způsobu	úklidu	
města.	V	předem	stanovenou	hodinu	
se	objeví	metaři	s	březovými		či	umě-
lými	košťaty,	otevřou	v	určitém	místě	
hydrant	a	už	se	podél	ulice	valí	proudy	
vody.	Metař	smete	vše	do	proudu	vody,	
který	vtéká		do	otvoru	při	kraji	chod-
níku.	Za	pár	minut	je	ulice	zase	čistá,	
osvěžená.	Voda	s	prachem	a	odpadem	
mizí	v	tajemné	spleti	podzemních	cho-
deb.
						Paříž	získává	vodu	k	využití	v	domác-
nostech	a	i	k	pití	ze	dvou	mohutných	
pramenů	 pod	 městem	 a	 rovněž	 ze	
dvou	nejbližších	 řek,	 Seiny	a	Marny.	
Tato	 voda	 se	 však	musí	biologicky	a	
chemicky	upravit.	Území,	 ze	kterého	
se	voda	získává,	zasahuje	plochu	1	800	
hektarů.	A	 to	 znamená	v	některých	
směrech	od	 středu	města	 téměř	150	
kilometrů.	Ochranné	vodní	zóny	jsou	
svědomitě	a	 tvrdě	hájeny	proti	 jaké-
mukoliv	znečištění.	Výjimky	se	nepři-
pouští.	Stejně	tak	podzemní	prameny,	
jejichž	voda	je	vedena	dvěma	podzem-

ními	akvadukty	 v	 celkové	délce	500	
kilometrů.
					Celková	kapacita	zásob	pitné	vody	
pro	Paříž	dosahuje	množství,	které	se	
spotřebuje	za	jeden	jediný	den.	Je	pro-
to	třeba	neustále	kontrolovat	kvalitu	a	
přívod	vody.	Vodovodní	síť	Paříže	dosa-
huje	délky	1	700	kilometrů.	Tedy	napří-
klad	vzdálenosti	z	Paříže	do	Stockhol-
mu.	Vedle	přívodu	pitné	vody	má	Paříž	
ještě	paralelní	síť	na	vodu	užitkovou,	
zabezpečující	úklid	města.	Cirkuluje	
v	systému	pařížských	stok	a	zásobuje	
ulice,	parky	a	veřejné	zahrady.
								Počátky	pařížských	stok	se	datují	až	
k	roku	1200	našeho	letopočtu,	do	doby	
panování	Filipa	Augusta,	který	rozká-
zal	 vydláždit	pařížské	ulice.	 Protože	
na	dláždění	zůstávala	stát	voda,	bylo	
zapotřebí	vybudovat	uprostřed	nebo	
na	kraji	ulic	jakýsi	otevřený	kanál,	aby	
mohla	voda	odtékat.	A	to	byly	první	
skutečné	 stoky.	Později,	 v	 roce	1370,	

nechal	jistý	Hugues	Aubriet,	pařížský	
probošt,	postavit	 v	 rue	Montmartre	
první	vyzděnou	a	klenutou	stoku,	kte-
rá	byla	uzavřená		a	vedla	tunelem	až											
k	potoku	v	Ménilmontant.
	 	 	 	Tento	potůček	byl	pak	po	dlouhá	
staletí	 hlavním	 svodidlem	 tekutých	
odpadů	z	celého	pravého	břehu	Paříže	
a	vléval	se	do	Seiny,	zhruba	v	místech	
dnešního	náměstí	Alma.	Sloužil	tak	až	
do	roku	1740,	kdy	přirozenou	cestou	
zanikl,	protože	jeho	koryto	se	nánosem	
úplně	zaneslo.	Nahradil	ho	nový	tunel,	
vedoucí	stejným	směrem,	paralelně	s	
bývalým	korytem	ménilmontantského	
potoka.	Tak	vznikla	největší		a	nejslav-
nější	stoka,	které	se	říká	Velká.	Prosla-
vil	 ji	především	Victor	Hugo	ve	 svém	
románu	Ubožáci,	 když	 touto	 stokou	
nechal	uniknout	právě	Jeana	Valjeana	
z	barikády	v	ulici	de	 la	Chanvrerie…	

Gérard Philipe

redaktor Zbyněk Stárek
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Se	zraněným	a	zamilovaným	Mariem	
na	zádech.
							Celý	systém	stok	se	pozvolna	roz-
růstal.	V	roce	1800	činil	už	20	kilome-
trů,			v	roce	1824	již	37	kilometrů	a	v	
roce	1855	dokonce	163	km.	Stoky	však	
byla	špatně	udržovány	a	všechny	ústili	
přímo	 	do	Seiny.	Vzhledem	k	 tomu,	
že	 voda	 	 	 v	 řece	byla	 zároveň	zdro-
jem	pitné	vody,	docházelo	periodicky	
k	velkým	epidemiím,	někdy	až	přímo	
vražedným.
					Teprve	v	letech	1857	–	61	vytvořil	
inženýr	 Belgrand	 velkorysý	 projekt,	
který	měl		situaci	řešit.	Navrhl	posta-
vit	v	tekutých	pařížských	píscích	sběrný	
kolektor,	 vedoucí	 stoky	až	20	km	za	
město	Asnières.	Pařížské	stoky	měly	v	
té	době	600	kilometrů.	Dnes	dosahují	
délky		2	100	km.	Všechny	se	dají	pro-
jít.	Stoky	odvádějí	téměř	jeden	a	půl	
miliónů	kubíků	 vody	 za	den	a	 vedle	
řízeného	přívodu	vody	je	celý	systém	
schopen	zachytit	i	dešťovou	vodu	při	
bouřích	a	lijácích.
					V	podzemí	je	rovněž	umístěna	i	další	

kanalizace,	pneumatická	pošta	a	tele-
fonní	kabely.	Z	důvodu	bezpečnosti	se	
tu	ale	nevede	plyn		či	elektřina.
					
	 	 	 	Když	 se	na	okraji	Orsayského	ná-
břeží	otevřou	dveře	do	podzemí,	 je	
možno	projít	pod	městem.	Každá	stoka	
má	své	označení,	a	tak			se	návštěvník	
dozví,	pod	kterou	ulicí	zrovna	prochá-
zí.	Chvílemi	můžete	mít	i	pocit,	že	se	

někde	ve	 stoce	objeví	postava	 Jeana	
Valjeana…	
					
							Vyjdete –li znovu na povrch, 
jste  jen kousek od    Eiffelovy 
věže…

							 I když máme v Praze téměř přesnou 
kopii na Petříně, je originál, Eiffelova 
věž přece jen jiný zážitek. Tisíce turis-
tů zde denně vystojí frontu u jedné 
z výtahových „noh“, aby se dostali 
rychlovýtahem   co nejvýše a mohli 
tak pozorovat Paříž. Můžete jít i pěšky, 
alespoň   do druhého poschodí. Ušetří-
te a ještě si „ohmatáte“ nohama  každý 
schod této stavby…

					Eiffelova	věž	stála	pouhých	osm	mili-
onů	franků.	Smontovalo		ji	250	dělníků	
z	18	000	kovových	dílů	 za	dva	 roky.	
Věž	váží	jen	7	000	tun			a	železné	díly	
spojuje	2,5	milionů	nýtů.	Je	postavena	
tak,	 že	na	 jeden	 centimetr	 čtvereční	
tlačí	váhou	pouhých	4	kilogramů.	Kdy-
by	 se	 ze	 stejných	 části	udělal	model	

vysoký	 	 30	 centi-
metrů,	vážil	by	jen	
7	gramů.	Ochran-
ný	 nátěr	 věže	 se	
provádí	 každých	
sedm	 let	 a	 spo-
třebuje		se	52	tun	
barvy.	 Za	 velkého	
větru	má	vrcholek	
Eiffelovky	 výkyv																		
12	 centimetrů.	
Na	 vrcholek	 vede	
1652	schodů.	Včet-
ně	 televizní	anté-
ny	měří	 320	met-
rů	 a	 výška	 může	
kolísat	 až	 o	 15	
centimetrů	podle	
počasí,	kdy	se	kov	
za	 horka	 rozta-
huje	 a	 za	 chlad-
ného	 smršťuje.

	 	Kdyby	byl	vysly-
šen	 manifest	
„300“,	 který	pro-
sazovali	 Mau-
passant,	 Dumas	
ml.	a	mnozí	další,	
byla	 by	 Eiffelova	
věž,	hned	po	svě-

tové	výstavě	v	roce	1889,	rozmontová-
na	do	šrotu.	Podle	nich	hyzdila	město.	
Jen	díky	tomu,	že	by	její	zbourání	bylo	
příliš	drahé,	zůstala…	Další	pokus	 	o	
její	 stržení	 se	konal	v	 roce	1909.	Věž	
zachránila	ta	skutečnost,		že	byla	ideál-
ní	pro	antény	nového	vynálezu	–	radi-
otelegrafie.	A	tak	má,	jak	předpovídal	
její	architekt	inženýr	Alexandre	Gustve	

Eiffel,	Francie	nejvyšší	stožár	na	svou	
vlajku	na	světě…
	 	 	 Při	plném	provozu	 se	na	 rozhled-
ně	pohybuje	najednou	asi	10	000	lidí.	
Malé	okresní	město.	V	provozu	 jsou	
dva	výtahy	a	pro	návštěvníky	jsou	pří-
stupná	tři	patra.	První	patro	je	výši	57	
metrů,	druhé			ve	115	metrech	a	třetí	ve	
276	metrech.	Věž	přitahuje	i	extrémní	
desperáty,	kteří	se	tu	pokusili	ukončit	
svůj	život.	Bylo	jich	již	čtyři	sta.					
	 I	proto	 jsou	v	konstrukci	věže	 insta-
lovány	sítě.
	 	 	 Jihovýchodně	 od	 Eiffelovky	 věže	
se	 táhne	Martovo	pole	 (Champs	 de	
Mars),	 které	bývalo	 v	18.	 století	 cvi-
čiště	posluchačů	Vojenské	akademie	
(École	Militaire).	Tato	klasicistní	stav-
ba	v	roku	1772	stojí	na	jihovýchodním	
konci	 parku	 a	 jejím	absolventem	byl				
i	Napoleon.

Legenda - Gérard Philipe

							Přímo	proti	Eiffelově	věži	stojí	Chail-
lotský	palác.	Je	zde	muzeum	člověka,	
filmu,	národních	památek	a	muzeum	
námořnictví.	A	také	velký	divadelní	sál.	
Sál,	kde	hrával	Théâtre	National	Popu-
laire,	pod	vedením	Jeana	Vilara.	Hrála	
zde	i	snad	největší	legenda	francouz-
ského	filmu	padesátých	let	…	Chlapec	
s	romantickou	tváří	Fanfaróna.
	 	 	 	Horkou	a	prosluněnou	Provencí,	
směrem	na	Grasse	místy	připomína-
la	žíznivá	krajina	poušť.	Bílé	vápence	
odrážejí	 ještě	víc	oslňujících	paprsků,	
že	i	přivřené	oči	to	oslepovalo.	V	téhle	
krajině		se	narodil	dne	4.	prosince	1922	
v	Cannes	Gérard	Philipe.	

(zst)
Malba Zbyněk Stárek
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Podrobné	vizitky	všech	členů	
redakce	Mezinami.cz	najdete	

na	našich	stránkách	
http://www.mezinami.cz/	

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!

Tento měsíc mají narozeniny:

editorka	a	redaktorka	Radka	Legerská,	27	let
redaktorka	Zuzana	Čapčuchová,	24let
redaktor	Milan	Jenšík,	21let
poradce	Jan	Hönig,	21let
šéfredaktorka	Tereza	Pavlovsky,	20let
redaktor	Radek	Michelfeit,	20let
redaktor	Jarek	Liška,	19let
redaktorka	Eliška	Matoušková,	18let
redaktor	Petr	Miko,	18let
redaktor	Adam	Gold,	18let
redaktorka	Tereza	Jelínková,	17let
redaktorka	Pavla	Rýgrová,	16let

Všechno nejlepší přeje redakce Mezinami.cz !!!

Hrdá matka 
Radka!

    Tímto  oznamujeme 
všem milým čtenářům, 
že 28. února v 19:06 se 
naší  editorce  a  korek-
torce  Radce  Legerské 
narodila malá Eliška.

	 	 	Dlouho	očekávaný	pří-
růstek	do	‚mezinámovské	
rodinky‘	je	na	světě.	Eliška	
s	porodní	váhou	3	250g	a	
délkou	48	cm	poprvé	spat-
řila	světlo	světa	v	Ostravské	
porodnici.	Jménem	celé	redakce	gratulujeme	velice	hrdé	matce	Radce	a	malému	
drobkovi	přejeme	do	života	jenom	to	nejlepší!		 	 	 	 fko


