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Na mohutném døevìném stole
píšu ti snad desátý psaní,

ale ty to nevíš,
zradils a odešel jsi za ní.

Pøipadáš si dùležitý,
každý se Tvému umìní

sbalit holku, kloní.
Ale já ne...

Je to už týden, co øekls mi o ní

Jsi zamilovaný a nevidíš,
že nìkdo slzy roní,

nevnímáš to,
máš oèi jen pro ní.

Vlastnì mì to nemìlo pøekvapit,
tyhle myšlenky se mi dlouho 

hlavou honí...
Tvá bývalá dívka vypadala 

skromnì,
ale tys jí opustil pro ní-PRO MÌ

Okénko poezie

Mandle-tak krásnì hnìdý byly 
oèi Tvý-...

Hoøký-hoøký mandle-stejnì, 
jak život poté, cos odešel...

Pøesto je miluji, protože miluji 
Tebe

a hoøké je to, že to nevíš...

Dva potùèky po tváøi
v pøedvánoèní èas.
ne krásné zážitky,
ale hádky a stres..

žádné poselství, koledy a mše,
pouze hlas z televize

a pøihlouplé proslovy o lásce a 
míru.

Na co se jednou za rok tváøit,
že je vše v poøádku,

když za chvíli je to tu nanovo.
Kdo pøišel na to,

že vánoce jsou svátky klidu,
když já o posledním adventu

chci, aby byly pryè.

PSu

Poezie

Okénko poezieOkénko poezie
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Žiji ve středně velkém, až větším městě,   
v Plzni. Zdejší příroda je tím samozřejmě 
dost poznamenána, prakticky každý to nějak 
pozná, že už zde příroda není tím, čím by asi 
měla být. A tak bylo rozhodnuto, že kolem 
Plzně bude dálniční obchvat. Měl zabránit 
přeplnění Plzně dopravou, což z vlastních 
zkušeností vím, že se děje. Měl by tedy od-
klonit tzv. „tranzit“ – to je ta část dopravy, 
co Plzní jen projíždí, hlavně nákladní vozy a 
dálkové kamióny. Obchvat se (alespoň jeho 
dosavadní část) nachází směrem na Rokyca-
ny od Plzně a vede po jižní straně až skoro na 
Bory – tam se dálnice spojí a pokračuje jako 
normální cesta. Již je v přípravě samozřejmě 
mnohem delší okruh, avšak zatím jsou 
spíše jen zahájeny zemní práce, než-li něco 
„pořádného“. A v těchto pracích se na-
chází i to, o čem zde chci alespoň „nahodit“ 
téma – nehodlám to někomu rozmlouvat, 
vše je jen mým názorem a samozřejmě si 
každý můžete udělat takový, jaký chcete. 
Onou věcí je tunel skrz kus kopce, který se v 
rozestavěné části nachází. Kdyby nemohl být 
tento tunel vybudován, dva konce obchvatu 
by byly nespojené a doprava by tak nemohla 
proudit, či měla by jakýsi úzký bod, kde by 
se všechna doprava stáhla do jednoho pruhu 
– ale to by způsobilo to, kvůli čemu okruh 
je postaven – FRONTY. A tak byly zahájeny 
výkopové a vrtné práce na tunelu. A stalo 
se to, co každý alespoň tak kouskem duše 
očekával – ozvali se ekologové. Tunel, který 
by zde vznikl, by zabral asi 500 čtverečních 
metrů na povrchu, takže les, který se zde 
nachází, by musel být vybagrován. To se 
samozřejmě nelíbilo zdejším ekologům a 
tak zahájili kampaň „proti“ postavení tohoto 
tunelu. Že nevíte, co je na tom divné a proč 
o tom píšu? Je to prosté – jen nechápu, kte- 
rou částí těla ekologové přemýšlejí – možná 
čímkoli, ale mozkem evidentně ne. Máme 
zde 2 odlišné názory, které jsou ale spíše 
jen dvěma stranami jedné mince. Ti, co tunel 
navrhli versus ekologové. Kdo z nich udělá 
pro přírodu více? Ti, co zničí 5 arů lesa, nebo 
ti, co chtějí, aby zničen nebyl? Paradoxně 
přírodě více uškodí právě oni ekologové – to, 
že zachrání kus lesa bude mít za důsledek, 
že doprava nebude jezdit po obchvatu a tím 
pádem se mnohonásobně zvýší koncen-
trace výfukových plynů ve městě – zvláště 

ve frontách, kde motory vlastně jen tak 
naprázdno běží. A na oltář obětí padne jen 
500 čtverečních metrů lesa. Myslíte si, že je 
lepší zachránit les, či 150 tisíc obyvatel Plzně? 
Ekologové jsou evidentně jen jednostranně 
zaměření občané, kteří by nejraději udělali 
pěknou přírodu, aby byla pěkně zelená a 
zdravá, ale aby člověk vyhynul. Nevím, co 
je větší zlo. Naštěstí (alespoň pro mě) už je 
tunel vykopán (právě dnes to bylo v rádiu ve 
zprávách), takže naštěstí vyhrála ta správná 
strana. Však se na to podívejme – pokud jedu 
z Rokycan autem např. na Bory – pokud bych 
musel sjet na Doubravce a tím pádem projet 
celou Plzní, trvalo by mi to tak půl hodiny, 
možná i více, když je opravdu velký provoz. 
Automobil za hodinu spotřebuje tolik kys-
líku, co člověk za rok. Pokud pojedu po 
obchvatu, jsem tam asi za 9 minut (zkoušel 
jsem to po nynější cestě minulou neděli, jel 
jsem 110km v hodině a vše v naprostém 
pořádku).  Takže nedělám smog ve městě, 
mám menší spotřebu paliva (ve městě se 
zvyšuje, protože se často brzdí a rozjíždí), 
tím pádem jsem ušetřil rok života jednomu 
člověku. Alespoň tak si to představuji a mám 
z toho dobrý pocit. Možná by se tedy páni 
ekologové, jak si říkají, měli trochu zamys-
let nad věcmi, za kterými stojí, zda-li jsou 
doopravdy tak výhodné, jak tvrdí, anebo 
jestli jen nejsou dočasnými řešeními aktuál-
ního problému, avšak v globálním měřítku 
spíše neekologické. Vy, u svých počítačů 
se zamyslete sami... a až vyrazíte do práce, 
do školy, nakoupit... přemýšlejte, jestli ten 
kilometr není lepší ujet na kole, než autem..
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J a k  j e n  t i  

p ř e m ý š l e j í ?
RKl
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SOS ObezitaSOS ObezitaSOS Obezita
V době, kdy za nás nejtěžší manuální 

práci udělá technika, ve století stresu, 
mastných jídel z Fast foodu a nedostatku 
pohybu, se stále častěji ohlašuje 
důsledek těchto faktorů - nadváha a její 
nejtěžší stupeň - obezita.

Obezita je dokonce označována epidemií 
3. tisíciletí a jako správná epidemie už si 
vybírá svou daň - počínaje depresemi, přes 
srdeční problémy a konče smrtí. Ale je si-
tuace skutečně tak katastrofická? Posuďte 
sami: zatímco v roce 1995 bylo obézních 
lidí pouhých  200 milionů, v roce 2000 
už se počet vyhoupl na 300 milionů!  
V rozvojových zemích, v Africe, nebo v 
Asii je hlavním problémem spíše hlad a 
válka, ale v civilizované Evropě a komerční 
Americe se skutečně dá mluvit o epidemii. 
Alarmující je, že i ČR patří k zemím, které 
musí tento problém řešit. Vždyť 21 % mužů a 31 % žen je obézních! A kolik dalších má nadváhu! A příčiny? 
Stres, nedostatek pohybu, těhotenství, nebo přechod u žen, dospívání u mladých lidí. Z 50 % je dáno i 
geneticky, zda li budeme mít sklony k přílišnému ukládání tuku. U nadváhy, kterou si můžeme snadno 
vypočítat pomocí takzvaného BMI (body mast indexu) postačí dieta a více pohybu, takže si můžeme 
pomoci sami, ale u nadváhy, zvláště té těžší, je nejlepší poradit se s lékařem, který rozhodne co dál.

       Obezita se týká svým způsobem každého z nás a nemůžeme před ní zavírat oči a dělat, že ne-
existuje. Existuje! A dokonce v přemíře. Jen málo z nás má takové štěstí, že bez diet má dokonalou 
postavu modelek a nemusí si neustále odpírat tak neodolatelně vypadající sladkosti, hamburgery a další 
kalorické bomby. Obezita má i další stránku, ne jen tu lékařskou, mluvící o zástavě srdce a problémech 
s pohybem. Je tu i lidská stránka. Říká se sice, že tlustí lidé jsou stále veselí a šťastní, ale je to tak do-
opravdy?  Já sama znám silnější lidi, se kterými si skvěle rozumím a musím uznat, že opravdu mají vel-

mi šťastnou povahu, ale... Co se skrývá za tou 
vrstvou tuku? Zranitelná lidská duše, jako každá 
jiná. Nezávidí si snad dospívající dívky postavu? 
A to obvykle nejde mezi nimi o nějak překotné 
rozdíly hmotností. Co taková baculatější holčina, 
která nemůže v obchodě s oblečením najít svou 
velikost? Jak se cítí? Už ve školce mají tendenci 
se malé děti posmívat těm silnějším, s dětským 
špíčkem. Zrovna dětství je pro psychiku člověka 
velmi důležité. Ve škole pak snadno přechází 
posmívání v šikanu a co teprve v dospívání první 
lásky! Vždyť kdo by stál o hrocha! 

       Obezita je problémem stejně jako AIDS, 
bulimie, nebo anorexie. Možná by se měli rodiče 
naučit nedávat svému cvalíkovi všechno na co 
dostane chuť, nekrmit ho babiččinými buchtami 
a strýčkovými klobáskami. Snad by si měli lidé 
sami uvědomit, že zdraví mají jen jedno a že je 
ten správný čas se sebou něco udělat. EMa

Móda & Styl
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Když jsem jako jedenáctiletý 
kluk poslouchával Pet Shop Boys a 
Ace of Base, nikdy jsem si nemyslel, 
že budu poslouchat něco jiného. Tyto 
dvě kapely byly moje „nej“ a nikdy 
– alespoň jsem si to myslel – bych 
je nepřestal poslouchat. Ale pak mi 
jednou kamarád půjčil ošuntělou 
kazetu, kde bylo z gramodesky nah-
rané album „The Best of the Beast“ od 
velice známých a legendárních Iron 
Maiden. A dalo by se říci, že to mi 
doopravdy změnilo život. Můj rep-
ertoár skladeb omezený především 
na komerční skupiny vysílané v 
televizi a v rádiu se náhle rozrostl 
o něco nového, a to sice o speed-
metalovou kapelu. Časem jsem nas-
bíral všechna alba a postupně jsem 
dokupoval další, co vydávali, jako 
The X Factor a podobně. Samozřejmě 
poslech těchto skladeb znamenal i 
změnu lidí, se kterými jsem se stýkal 
– nemyslím tedy, že bych na někoho 
zanevřel kvůli hudbě, ale našel jsem 
si hodně kamarádů právě kvůli tomu, 
co jsem poslouchal. Jeden z těchto 
kamarádů mi půjčil jeho „kompila-
ci“ empétrojek, abych si ji poslechl 
a tak. A dalo by se říci, že toto CD 
mi taktéž změnilo život. Bylo na něm 
několik kapel a jejich alb, zapůsobilo 
to na mě fakt hodně. Asi jako první, 
kterou bych uvedl, jsou právě 
zmínění „Opeth“. 

 A proč jsem se o nich zmínil, 
jako o „náladotvůrcích“? Dokud 
neuslyšíte, nepochopíte. Z jejich 
skladeb fakt táhne „něco“, dalo by 
se to přirovnat k otevřeným dveřím 
do sklepa. Prostě vás obklopí takový 
příšerný chlad a ponurost, opravdu 
je to velice působivé. Sice první al-
bum, co jsem od nich slyšel bylo 
„Blackwater park“, ale začal bych 
pěkně po pořádku, myslím tím hned 
jejich starým albem „Orchid“. Ihned 
mě zarazilo, že na albu jsou jen tři 
písničky (je to tak). Ale myslím, že 
to není chybou, spíše je to kladem 
tohoto alba. Album je příjemně 
uzavřené a jakákoli další skladba by 
mohla působit spíše uměle. Hned 
první skladba „In the mist she was 
standing“ – to je opravdový nářez. 
Při jejím poslechu opravdu nez-
bývá nic jiného, než sedět a koukat 
s pusou dokořán :-) Je to opravdový 
zážitek, který přeji každému z vás. 

Krásně vymodelované kytarové rify,  
to vše je nádherně domalováno ry-
chlou a přesnou basou, skvělými 
bicími a velice „náladovému“ zpěvu 
– opravdu někdy vypadá, že zpěvák 
při zpěvu spolkl mikrofon a snaží se 
ho z žaludku vytáhnout, ale za pár 
chvil se skladba dostane od takové 
melancholické nálady, s jemným 
hlasem, nádherným textem a krás-
nou melodií, že ani není k uvěření, 
že je to tatáž skladba! A právě tyto 
změny nálad jsou pro Opeth (jak 
jsem si všiml) typické. V druhé 
skladbě „Under the weeping moon“ 
je toto ještě více vyšperkované, 
protože začínáte akustickými kyta-
rami, skoro to zní jazzově, najednou 
se kytary jakoby zelektrizovávají a 
přidává se na mohutnosti a hlasito-
sti, přidává se nádherný melodický 
zpěv, dokonce občas dvouhlasný 
(žádné mixování, opravdu dva lidé). 
Najednou se vše jakoby „zvrtne“ a 
nastává pravý deathmetalový nářez, 
ale za pár chvil se to zase vše pěkně 
urovná a s krásným sólíčkem na konci 
přechází do skladby „Silhouette“. Ta 
je opět velice jedinečnou skladbou, 
prakticky podobné hudební postupy, 
jako byly předvedeny v předchozích 
skladbách jsou zde smixovány do-
hromady, ale to vše je umocněno 
tím, že je vše hráno na klavír, tedy na 
syntezátor (a je to dost poznat, ale 
není to na obtíž, spíše naopak, jako 
by to schválně mělo tak vypadat). A 
postupně album končí. 

 Po jeho poslechu jsem vypnul 
hudbu a musel jít ven se projet na 
kole, protože ta nálada je fakt ne-
popsatelná. Myslím, že Opeth si pos-
tupem času vybudovali osobitý styl, 
který už je hodně znatelný hned na 
dalším albu Still Life. Postupně se ja-
koby vypařují ostatní vlivy a zůstává 
čirá „opethovina“ :-) Až 
do jejich posledního (snad 
zatím) alba Damnation a 
Deliverance (je to dvoj-
album) se nic prakticky 
nezměnilo, ale ne ve 
smyslu, že by se skupina 
stala nudnou či opakující 
se. Každá skladba je fakt 
originál, každá skladba 
dokáže zapůsobit jinou 
náladou, dalo by se říci, 
že je to metalový impre-
sionismus :-) Ono i alba 

Damnation a Deliverance jsou dost 
zvláštní – skladby, které byly dříve 
na jednom albu jsou nyní jakoby 
rozděleny a dány do samostatných 
celků – jednotlivých CD. Zatímco 
Deliverance je pravé deathmetalové, 
Damnation je ten zbytek – sbírka 
nádherných akustických skladeb, 
minimálně elektřiny, vše pokud 
možno „unplugged“. Prostě krása. 
Ale to neznamená, že to není také 
deathmetalové – jen je to nezvyklé. 
A myslím, že tady na albu Damna-
tion je vidět, že veškerá hudba spolu 
souvisí – například jazz se vysubli-
moval postupnými úpravami mode-
rní klasiky a můžeme najít společné 
prvky. Stejně tak tady můžeme 
slyšet, že ač deathmetalové album, 
hodně se zapojují prvky jazzu, které 
jsou při hraní na přebuzené elek-
trické kytary málo slyšitelné. A také 
je nutno říci, že ne každá skupina by 
toto dokázala – na elektrickou ky-
taru se to hraje samo, ale hrát ta-
kové nádherné skladby na akustiku 
– to už je, dle mého, hodně obtížné. 
Vím to také proto, že jsem klavírista 
a varhaník a vím, že hrát před obe-
censtvem technicky náročnou sklad-
bu je velice stresující a obtížné. 

 Inu doufám, že Opeth vydají ještě 
další alba, která budou zase tak 
originální, jako ta dosavadní, která 
mě dokáží přilepit na židli a nepustí, 
dokud neskončí! I vám bych tento 
zážitek doporučoval, protože mys-
lím, že technicky lepší kapelu nena-
jdete – myslím technicky ve smyslu 
technika hry. Neříkám například 
známí Rhapsody nebo Stratovarius. 
Ale tam jde spíše o sólíčka a není 
to nic moc originálního. Při troše 
tréninku se každý taková sólíčka 
naučí, ale zahrát to tak, jako Opeth 
– to už se, dle mého, naučit nedá!! 

Hudba

                          Opeth – tvùrci nálad z chladného Švédska

RKl
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1.díl  Žvýkání
 Všimla jsem si, jak lidi žvýkají. Příšerný! Jako když krávy 

přežvykují trávu. Většině lidem vidíte přímo až do krku. A 
když jste hodně blízko, máte šanci vidět (mimo té rozžvýkané 
žvýkačky) i takové věci jako jsou nově udělané plomby, zubní 
kazy, někomu rovnátka, nebo třeba i zlaté zuby. Zdaleka se to 
však nevyrovná tomu co v puse můžete vidět, když člověk jí, 
ale o tom až někdy příště. Lidé si ani neuvědomují co všechno 
ukazují, když jejich pusa je otevřena tzv. dokořán. Nevidí to, 
že se někdy opravdu podobají spíše nějakému přežvýkavci, než 
člověku a proto nemůžou svoje chování nijak vylepšit. Zrcadlo 
všude není, aby se každý mohl prohlídnout, ale i kdyby bylo, 
před zrcadlem se většinou tvářime co nejlépe, nacvičujeme si 
grimasy, kterými bychom chtěli udělat dojem na ostatní kolem, 
což se poté bez zrcadla také vždy nezdaří. No prostě těžko po-
mocí zrcadla zjistíme, jak se ve zkutečnosti opravdu chováme. 
Jedině, že by vás někdo natočil, a pak vám to pustil. Asi proto 
také mají pořady se skrytou kamerou tak velký úspěch.

 Když máte žvýkačku v ústech, snažte se mít pusu spíše 
zavřenou než otevřenou, vypadá to lépe. Žvýkat asi nelze za-
kázat, proč taky, vždyť některé žvýkačky jsou pravděpodobně 
i zubům prospěšné, ale jsou situace, ve kterých žvýkání působí 
nepřijatelně. A takovou situací je například normální průběh 
hodiny v klasické školní třídě, nebo důležitá obchodní schůzka. 
Dejme si tedy pozor, preventivně žvýkačku odložme a ner-
iskujme konflikt. Při sportu například může taková žvýkačka 
způsobit i závažný úraz. Samozřejmě, že žvýkačka nemusí být 
vždy jen v puse. Kromě toho, že ji nacházíme přilepenou na 
všelijakých věcech a předmětech, může nám jí někdo například 
zamotat do vlasů, což z vlastní zkušenosti musím podotknout, 
že není zrovna příjemné a snadné, nebo z ní připravit podložku 
pod židli, což taktéž není zrovna jednoduché vyprat. Zkuste si 
někdy sednout na žvýkačku! V dnešní době totiž není žvýkačka 
už takovým hitem, jako dřív. Dnes už jsou úplně jiné chytřejší 
způsoby, jak druhého napálit., takže to, že to na vás někdo 
pořád zkouší se žvýkačkou akorát dokazuje jeho hloupost.

 Žvýkačka. Někomu pomáhá například v autě, aby neu-
snul, někomu po ní není cítít nepříjemný zápach z úst, někdo 
žvýká po jídle, aby se mu neusazovaly zbytky jídla mezi zu-
bama, jiní jí mají jen tak, aby ji měli, někdo si jí prostě musí 
strčit do pusy, aby mu alespoň na chvíli mohla zabránit vydávání 
hloupých keců, a ani to kolikrát nepomůže. No a  někomu třeba 
pomůže zahnat chuť na sladké, když se dostaví. 

Seriál

 Abeceda „správòáckého“ chování !!!

Shrnutí
Existuje tisíce druhů žvýkaček, ale jenom jeden způsob, jak žvýkat správňácky:

Naučte se odhadnout situaci, jestli se hodí nebo nehodí žvýkat a snažte 
se žvýkat se zavřenou pusou !!!

Úvod
 Často pozoruji lidi okolo 

sebe. Všímám si nejenom toho, 
jak chodí ostatní oblečení, 
jaké boty mají na sobě, jak 
jsou nalíčení a jaké účesy si 
na hlavě vytváří, ale hlavně si 
všímám jak se lidé chovají. Ne 
že bych se posmívala, ale při 
některých situacích se prostě 
bavit musím…

 Do ruky se mi dostala 
knížka o slušném chování, 
která mě inspirovala k napsání 
několikadílného seriálu, který 
sem pojmenovala “Abeceda 
správňáckého chování !!!“. Po 
jejím přečtení sem se totiž 
ani nemohla nepodělit o toto 
zábavné téma s ostatními.

 Pro první díl sem vybra-
la téma – Žvýkání. Nemám na 
mysli žvýkání jídla jako takové, 
které je velmi důležité, ale spíš 
žvýkání pomocí žvýkačky.

TPa
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Ulice Sibiřská byla taková úzká temná ulička s hospodou na konci.
 Až na to, že se občas v hospodě strhla rvačka, při které někdo přišel o ucho, byla to 

dost klidná ulice. A to platilo i pro náš barák. Bydleli tu samí obyvatelé řádně platicí nájem. 
Zkrátka ničím nevynikali.

 Jednoho dne ráno se pan Ťintěra z druhého patra probudil a šel si koupit rohlíky do 
blízkého obchodu. Cestou do obchodu se stavil u paní domácí, něco u ní vyřídil a šel dál. 
Koupil si nejen rohlíky, ale i noviny, což jaksi vybočovalo z bežného průběhu rána. Při 
zpáteční cestě se ale stala další neočekávaná událost. Když si pan Ťintěra chtěl otevřít 
vrata, zastoupil mu cestu policista. Chvíli se na sebe dívali, najednou ale policista vytáhl 
zbraň a střelil Ťintěru mezi oči. Ten se hned mrtev skácel na zem a strážník utekl.

 Po chvíli se vyhrnulo plno lidí z baráku, hned se však zastavili, protože uviděli Ťintěrovo 
tělo. Všichni si začali mezi sebou něco šuškat a někdo se dokonce odvážil přiblížit k tělu. 
Najednou se přiřítil nějaký strážník a hned vysvětloval, že sice výstřel slyšel, ale dříve to 
sem nestihl. Začal ohledávat pomalu chladnoucí tělo. Jakmile zjistil, že pan Ťintěra je 
opravdu mrtvý, vstala a dost prkeně řekl: „Zavolám posily s pohřebním vozem a takové ty 
věci. Nikdo se zatím těla nedotýkejte.“ A odběhl.

 Všichni tedy čekali a hlídali „jejich“ mrtvolu. Když za patnáct minut posily stále nepřijížděly, 
někdo šel domů znovu zavolat policii. Za dvě minuty se objevil policejní vůz na rohu ulice. 
Vystoupili z něj dva uniformovaní mužové a ohledali situaci. Okamžitě zabezpečili místo a 
jeden strážník začal sepisovat výpovědi a druhý zatím ve vozidle volal o posily. Přihlížející 
občané řekli strážníkům o prvním policistovi, který odběhl s tím, že zavolá pomoc.

 Pak přijel komisař Rouček a začalo se řádně vyšetřovat, tudíž museli všichni civilisté 
opustit místo činu.

 Druhý den se o všem psalo v novinách. Ostatní lidé se chodili dívat na místo, kde se stala 
ta „hrozná“ vražda. Samozřejmě se náš barák tím všude chlubil, že se to stalo před našimi 
vraty. Najednou ale zprávy o naší vraždě utichly. Z médií se už nikdo nic nedozvěděl a tak 
se přestali chodit dívat lidé. Takzvaně se to ututlalo a náš barák zmizel z výslunní přízně 
novin a televize. Nahradila ho nějaká podřadná loupež v bance. Chvíli všichni z domu na to 
nic neříkali, ale pak se rozhodli, že pan Novák, bankovní úředník z prvního patra, půjde na 
policii a zjistí co se stalo s „naším“ případem.. Tam se na něj nejdříve dívali podezřívavě, 
ale pak když se řádně představil, jako vřelý kamarád pana Ťintěry, vše mu řekli.

 Pan Ťintěra byl tajný agent plnící tajnou misi. Proto ho zabili. Nepřátelé se o to již 
pokoušeli víckrát, ale vyšlo jim to až teď. První policista byl jeho vrah. Nejdříve Ťintěru za-
bil, pak utekl za roh a tam počkal až k mrtvému tělu přijdou nějací výstřelem přivolaní lidé. 
Poté se vrátil zpět k místu vraždy a dělal, že je normální policista. Takže se mohl v klidu 
ujistit, že pana Ťintěru opravdu zabil a zajistit si klidný odchod výrokem, že zavolá pos-
ily. No a dále to už každý zná. Policie ještě pana Nováka poučila o tom, že kdyby logicky 
přemýšlel, tak by ho nemohl falešný policista obelhat, protože každý policista volá posily 
vysílačkou. A tak pan Novák uháněl s čerstvými zprávami k nám, aby nám to ještě za tepla 
řekl. 

 U nás v baráku se o této události moc mluvilo, ale nemohli jsme něco říct na veřejnosti, 
protože by se nám každý vysmál. Už se o tom nikde nepsalo, takže si všichni mysleli, že si 
vymýšlíme. Zkrátka takový je uděl baráků, v němž bydlel tajný agent.  JPu

Pøíbìh

Tajny agent
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V hlavní roli můžete vidět půvabnou Kate Hudson     
a její „oběť“ hraje Matthew McConaughey. Kate, 
neboli Andie, je úspěšná novinářka, která píše pro 
nejúspěšnější ženský časopis. Dělá rubriku „Jak na to“ 
a všem čtenářkám radí, jak zhubnout, jak si udržet 
může apod. Pak ale dostane nápad - napsat článek 
„Jak ztratit kluka v 10 dnech“. Cílem je najít si nějakou 
obět, chodit s ním deset dnů,být strašná vtěrka a pak 
ho poslat k vodě. V tu dobu se ale Matthew, neboli 

Ben, vsadí ze svým šéfem, že 
dokáže aby se do něho nějaká 
holka zamilovala.

    Kate i Ben se sejdou na 
jedné párty a oboum je jas-
né, že zrovna ten druhý bude 
jejich obět. Kate je otravná, 
pořád mu volá i v noci, říká mu 
co má dělat, do koupelny mu dala růžové koberečky, dělá 
mu žárlivé scény a Ben tohle všechno toleruje - proč taky ne, 
vždyť je to sázka.

Kate a Ben se 
čím dál víc sbližují. 
Dokonce ji Ben vezme 

i na návštěvu k rodičům a podle toho, co tam 
dělali, se  sblížili. Ani jeden si ale nechce 
přiznat, že toho druhého miluje.

    Uběhlo deset dní a na jednom večírku 
to všechno prasklo. Kate mu ale řekne že 
ho miluje, což Ben nečekal. Kate ten článek 
napíše ale v trochu jiném podání. Píše, že to 
byly její nejhezčí dny, a že kdyby mohla, tak 
by vrátila čas.

    Nakonec se Kate rozhodne, že se 
přestěhuje do Los Angeles, aby začala nový 
život. Ben si ale náhodou přečně Katen  článek 
a v tu chvíli si uvědomí, že jí asi taky miluje.

A jak myslíte že to skončí? Samozřejmě 
dobře, Kate nikam neodjede a oba dva 
budou spolu žít!!!

Je to skvělý film a hned na začátek ho všem doporučuji…
J a k  z t r a t i t  k l u k a  v  10  d n e c h

EMa

Film
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Členění textu 1
Řádek a odstavec
Někdy je zapotřebí začít psát nový řádek. Tady na Alíku je to jednoduché, prostě 

stiskneme tlačítko ENTER a jsme na novém řádku. Jenže pro úplnost musím doplnit, že 
existují i případy, kdy to nejde - někde když takový text odešlete, tak se tam nový řádek 
neudělá. V takových případech musíte na potřebné místo napsat <BR>. 

Kromě nového řádku existuje i příkaz pro nový odstaveček. Nový odstavec bývá tro-
chu výrazněji oddělen od předchozího než pouhý nový řádek. Nový odstavec uděláte, 

když napíšete <P>. Tento příkaz je párový, takže ukončení odstavce je </P>, ale 
většinou se to nedělá a funguje to, i když se každý odstavec začíná pouhým <P> a 

neukončuje. V příkazu pro odstavec lze zadat i některé vlastnosti odstavce. Například 
<P ALIGN=”RIGHT”> znamená, že odstavec bude zarovnán vpravo (jako například tento 

odstavec) nebo <P ALIGN =”CENTER”> znamená, že bude vycentrován.

Zarovnání textu
Zarovnání textu lze provést i jinak než značkou pro odstavec. Vycentrování textu lze 

provést například příkazem <CENTER>vycentrovaný text,</CENTER>, což se zobrazí 
jako:

vycentrovaný text,

nebo <DIV ALIGN=”CENTER”>vycentrovaný text.</DIV>, což se zobrazí jako:
 

vycentrovaný text.

Dá se to použít například pro nadpisy, některé typy básniček a podobně.
Chcete-li text zarovnat vpravo, použijte příkaz <DIV ALIGN=”RIGHT”>zarovnat vpra-

vo.</DIV> a zobrazí se:
zarovnat vpravo.

To se dá použít například když podpis chcete umístit na pravé straně řádku. 

Nadpisy
Nadpisy se samozřejmě dají dělat tím, že příslušný text uděláte větším písmem a na 

zvláštní řádek. Lepší a jednodušší je však použít přímo příkaz pro nadpis. Největší nadpis 
se píše <H1>Nadpis</H1> a nejmenší <H6>Nadpis</H6>. V praxi je vhodné používat 
jen nadpisy číslo 1 až 3. Nadpisy vypadají takhle: 

Napíše se                                                             zobrazí se

<H1>Nadpis</H1> Nadpis
<H2>Nadpis</H2> Nadpis
<H3>Nadpis</H3> Nadpis
<H4>Nadpis</H4> Nadpis
<H5>Nadpis</H5> Nadpis
<H6>Nadpis</H6> Nadpis

    Škola <HTML> s Honzou...  4.díl
PC

Připravil HKr
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Román pro ženy patří k nejoblíbenějším titulům Michala 
Viewegha, bezpochyby nejpopulárnějšího českého spisovatele 
současnosti. Knihy se dosud prodalo více než osmdesát tisíc 
výtisků a s dobrým ohlasem vyšla také chorvatsky a německy, 
podepsána je smlouva na vydání v Itálii a chystají se překlady do 
několika dalších jazyků.

Žánrově lze film 
charakterizovat jako 
inteligentní romantick-
ou komedii, založenou 
na originální situační 
komice, vtipných dialo-
zích a jímavém lidském 
osudu. Román pro ženy 
je jemně groteskním 
příběhem dvou žen: 
dvacetileté Laury, 

která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a 
její ovdovělé matky, tlumočnice a překlada-telky Jany. Obě ženy 
hledají toho pravého a stále se jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním Čechem, a proto “typické” Čechy 
upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince a útrpně odolává tragi-komické dvornosti dobráckého 
souseda Žemly. Laura se po dvou vztazích (s lektorem angličtiny a mladičkým prodavačem mobilních telefonů) 
zamiluje do čtyřicetiletého Olivera, který je zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí zápletkou 
celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti lety velkou láskou Lauřiny matky, jinými slovy oním „typickým” 
Čechem… 

Režisér Filip Renč je znám svými vysokými nároky na herce, proto se i tentokrát herecké 
obsazení rodilo dlouho a věnovala se mu největší pozornost. 

Postavu Jany hraje Simona Stašová, pro roli Olivera byl vybrán Marek Vašut. Na hlavní roli 
Laury proběhlo několik konkurzů jak v Čechách, tak na Slovensku. Mezi desítkami a stovkami 
adeptek nakonec suverénně zvítězila herečka nitranského divadla Zuzana Kanócz, která má 
zatím jen jednu drobnější zkušenost s filmem. Nicméně 
lze s velkou pravděpodobností očekávat, že Filip Renč 
osvědčí svůj čich na vyhledávání mimořádných herec- 
kých osobností a Zuzana Kanócz se co nevidět bude 
moci srovnávat s Annou Geislerovou a Zuzanou Nori-

sovou, které Renč svými filmy rovněž poslal na hvězdnou dráhu.
Ty nejlepší herce vybral režisér i pro vedlejší role, i když sám Renč říká, 

že v jeho filmech není žádná role vedlejší. Proto postavu souseda Žemly 
ztvárnil Miroslav Donutil, babičku Stella Zázvorková, oba držitelé Českého 
lva, a Huberta jeden z nejoceňovanějších divadelních herců současnosti 
David Švehlík, který zatím nejvýraznější filmovou postavu ztvárnil ve filmu Bolero (režie F. A. Brabec, 2004).
Producentem Románu pro ženy je TV Nova. Jedná se o součást výrazného koncepčního vstupu televize Nova do 
dění v českém filmu. Zájmem TV Nova je podpora české kinematografie prostřednictvím kvalitních a zároveň 
divácky atraktivních filmů. Právě takovým dílem jsou i Příběhy obyčejného šílenství scenáristy a režiséra Petra 
Zelenky, jejichž je TV Nova koproducentem.

Film

Zuzana Kánocz Jaromír NosekLaďka ŇergešováSimona StašováMarek Vašut Miroslav DonutilStella Zázvorková
Laura RickieIngrid soused ŽemlaLauřina babičkaJanyOliver

Filip Renč

 TPa
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Řemeslné dílny
 

 Přímo ve městě i 
v blízkém okolí se nach-
ází několik řemeslných 
dílen, které jsou po 
většinu času přístupné 
veřejnosti. Keramická 
dílna Matthias Schawer-
da Kautzen, je zaměřená 
především na obkládání 
krbových vložek a ka-
men, ale vyrábí i keram-
ické nádobí a keramické 
doplňky, můžete si mimo 
jiné prohlédnout i práci na hrnčířském kruhu. 
V Kautzenu je také sklárna, a frotýrka – podnik 
na výrobu ručníků. V nedalekém Tiefenbachu, v 

komplexu Obermühle se zase vyrábí bio matrace; oblečení a doplňky z filce; 
tkané koberce a zpracovává se tady vlna. 

Úkazy přírody
 Jeden z nejznámějších úkazů je asi „Místo škorpióna“ – sedm energetizujících kamenů,  které jsou 
poskládány do tvaru škorpióna. Každý kámen má jedinečnou historii související s daným místem. Například 
dva kameny jsou jakýmsi umyvadlem s léčebnou vodou, 
která nikdy nevyschne, i když nemá žádný přítok vody. 
Jedna pomáhá zneškodnit bradavice a druhá má léčebné 
účinky na oči. Místo se nachází v klidném a krásném údolí, 
které určitě stojí za návštěvu.

Bylinkářská naučná stezka
 Přímo z města vede do okolí  tzv. Kneippweg 
(Bylinkářská stezka). Při prohlídce této stezky si můžete 
přivonět nejen ke známým i neznámým bylinkám, ale i pro-
zkoumat nádhernou přírodu. Na cestě se nachází nemá-
lo odpočinkových míst, kde můžete vydechnout, nebo si 
udělat piknik uprostřed lesa nebo louky.

Památeční místa  
 V podstatě najdete památeční místo všude. Některé 
lesy a místa jsou zasvěceny různým svatým, kteří většinou 
mají i svoji kapličku, nebo alespoň křížek. Stačí se projít okolo nějaké silnice, nebo podél lesa a najdete jich 
mnoho. Přímo v Kautzenu je také krásný kostel.

Fotbalový stadion, tenisové kurty, jezdecká škola
 Příznivci sportu si zde mohou také přijít na své. Buďto můžete shlédnout fotbalový zápas mezi 
místními a sousedskými týmy, nebo si třeba můžete jít sami aktivně zahrát tenis na vedlejší kurty a nebo si 
zajezdit na koni.

Reportáž - Kam na výlet

KAUTZEN
Kautzen se nachází v blízkosti česko-rakouského hraničního 
přechodu Slavonice-Fratres.
   Okolí Kautzenu je převážně zalesněné, z čehož vyplývá i název 
oblasti – Wadlviertel (Lesní čtvrť). Silnice jsou zde lemovány jak 
malými poli místních sedláků, tak i nezoranými loukami, na 
kterých jsou často vidět pasoucí se stáda jelenů a srnek.
 Samotné město Kautzen nabízí velké množství zábavy 
takřka pro každého – místní vlastivědné muzeum, dílny řemeslníků, neobvyklé úkazy přírody, bylinkářská 
naučná stezka, památeční místa, fotbalový stadion a tenisové kurty atd.
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Udělejte si výlet do Kautzenu a okolí, nebudete litovat!

Místní vlastivědné muzeum

V tomto muzeu můžete na vlastní oči vidět, co 
všechno zde dříve lidé ručně vyráběli. Většinou 
se tyto práce - pletení košíku, vyrábění dřeváků a 

nářadí pro práci na poli, 
dělali v zimě, protože 
přes léto se muselo pra-
covat na polích. Dále 
si můžete prohlídnout 
pracoviště kováře či tka-
lcovské stavy. Uvidíte jak 
se pletou provazy, jak se 
pracuje na kolovrátku, 
jak se ručně přípravuje 
dřevo ke stavbě a nebo 
jak se opravuje taková 
citera. Můžete si tady 

poslechnout i takzvané „Waldviertlerovské ságy“, 
které vypráví a předčítá jeden z místních obyvatelů. 

K vidění jsou i některé věci dřívější denní potřeby, 
například starožitné váhy, cukřenky, knihy a nábytek. 
Příležitostně se v tomto muzeu konají i různé výstavy. 
Například 1.května se uskutečnila výstava medvídků. 
K vidění tu byli medvídci ze slámy, z plyše i ze 
dřeva.   

Reportáž - Kam na výlet

KAUTZEN

Otevírací doba:
každou 1.neděli v měsíci
Neděle, 1.květen  9:00 - 12:00
Neděle, 5.června  9:00 - 12:00
Neděle, 3.července  9:00 - 12:00
Neděle, 7.srpna  9:00 - 12:00
Neděle, 4.září  9:00 - 12:00
Neděle,  2.října  9:00 - 12:00

Vstupné:
Dospělí € 1,50
Skupina € 1,00

Děti  € 0,70
Skupina € 0,40

TPa, JPu
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Opět je tu jako každý rok květen, čas 
lásky. Co to vlastně přesně znamená, ta lás-
ka? Nedá se vidět, nedá se měřit, nedá se 
vyrobit, nedá se koupit. Je to smysl života 
většiny z nás. Je to něco, co nesmí nikomu z 
nás chybět. Něco, co cítíte od druhých, kteří 
vás mají rádi, a co vy cítíte pro druhé, kteří 
jsou vám blízcí. Podle mého názoru se po-
jem láska nedá tak jednoduše vysvětlit, je 
to zvlašťní pocit, který by měl každý zažít, 
avšak každý jinak. Každý z nás prožívá svojí 
lásku různými způsoby. 

Je zajímavé, jak je každý člověk úplně 
jiný, a přesto si pak většina z nich najde 
svého partnera, s kterým žije a buď si s ním 
rozumí, nebo ne. Jsem pevně přesvědčená, 
že pro každého z nás je na světě ten pravý, 
jenom musíme najít způsob, jak ho hledat. 
Znám pár lidí, kterým se to opravdu po-
vedlo, že si rozumí, že se našli, ale znám i 
opačné případy, které většinou končí roz-
chodem, případně rozvodem. 

Láska se nedá jenom tak určit, jak 
to třeba někdy dávno bývalo, že matka 
přikáže dceři: „Toho si vezmeš“, ale vznikne 
(měla by vzniknout) mezi jedním a druhým 
přirozeným způsobem. A pro ty, u kterých 
tak jednoduše nevznikne a tu svojí pra-
vou lásku, neboli partnera, nemohou najít, 
existují i jiné způsoby, například inzeráty, 
seznamka, a nebo třeba chat. Je však otázka, 
jestli pak tento vztah přes tyto komunikační 
prostředky mezi dvěma má budoucnost. 

Co je ale lepší? Virtuální nebo 
osobní schůzka? Když se s někým seznámíte 
například na diskotéce, nebo někde ve 
společnosti, vidíte, jak ten druhý vypadá, 
jak mluví, jak se chová, kdežto na internetu 
si s druhým píšete, nevidíte ho, a nevíte jak 
na vás vlastně reaguje, protože písemňe se 
člověk vyjádřujete jinak, než když mluví. Na 
osobní schůzce se vyptáváte, a zjišťujete, 
co druhý má rád, co rád dělá, a někdy třeba 
zjistíte, že s tím druhým nemáte vůbec nic 
společného. Na internetu má většinou každý 
uživatel svůj profil, kde si může každý 
pročíst jeho oblíbené zájmy a činnosti. 
Takže dopředu vidíte, jestli máte s vyvo-
leným alespoň trochu něco společného. To 
co uživatel na internetu zveřejňuje včetně 
svojí fotky nemusí ale vždy sedět. Někdo si 
do svého profilu dá fotku nějakého modela, 
co najde na internetu a vyplní si profil, podle 
toho, co zrovna nejvíc letí, i když to vůbec 
není jeho styl. Pak je tu možnost, že si z 
vás udělá druhý srandu, když se vám zalíbí, 
a budete se s ním chtít sejít. No a potom 
je tady ještě druhá možnost. A to sice, že 
vás svým profilem druhý naláká na schůzku, 
na které zjistíte, že dotyčný vůbec nevypadá 
tak, jak jste si myslela, a navíc že mu jde jen 
o to jedno, to už je ale pozdě, na schůzku 
jste přišla doprovolně a nemůžete vrátit čas. 
Je teda pravda, že znásilnit vás může kdoko-
liv kdekoliv, i na veřejnosti. 

Všechno má své nevýhody, i výhody. 
Proto se rozhodněte každý sám za sebe, 
jakým způsobem se s druhým sbližovat... 

Osobní nebo virtuální schùzka  ???

Názory

Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas... 

TPa

 Květen je měsíc zamilovaných, ale neznamená to, že těm, co zamilovaní nejsou, to 
musí být nějak líto. Užíjte si to a mějte se rádi !
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    www.mezinami.dien.cz

rubrika
“Poradna”

- pokud máte nějaké starosti, 
nebo problémy, napište nám 

e-mail na adresu:
 mezinami@dien.cz

rubrika
“inzerce & seznamka”

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

e-mail na adresu:
mezinami@dien.cz

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

individuálně řešeny protislužbou 
případně poplatkem.

redakce

Pøipravuje se:
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