
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 

Freestyle - Surfing 
 
První díl naší nové rubriky 
Freestyle, je věnovaný 
Surfingu. 

             více na straně 14

duben 2007  04/07pohled očima mladých lidí na to, co se děje mezi námi   …

foto: jro

Téma měsíce: Internet
čtěte od strany 8

příloha internetových novin pro mladé
mezi� námi

Jsme částí Země 
 
Jaká byla výstava fotografií 
v Plzni? Popovídali jsme si s 
hlavními organizátory akce.

              více na straně 4



Zdravím všechny čtenáře!

S menším zpozděním, ale pře-
ce, jsme i v dubnu tady mezi 
vámi, s novou přílohou Mezi 
námi! 
Tentokrát jsme se na žádné 
extra hlavní téma nezaměřo-
vali a nechali jsme naší tvorbě 
volnou ruku...
Hned za naší rubrikou Letem světem naleznete inter-
view s autory projektu Jsme částí Země, kteří v Plzni 
pořádali výstavu fotografií. Další velmi zajímavé repor-
táže ze zahraničí jsou z Paříže či z Dubaje. Rubrika 
Freestyle je věnovaná surfingu. V seriálu Tobogan je 
tentokrát rozhovor s hercem Ondřejem Kepkou, kte-
rého si možná leckdo vybaví jako malého Honzíka 
z Arabely. První díl rubriky Historie měst, pojedná-
vá o historii i součastnosti Chrudimi. Chcete se něco 
dozvědět o vodních dýmkách? Nebo si přečíst některé 
z názorů a úvah našich redaktorů? Či rezenze na kva-
litní knížky? 

...tak se do toho pusťte!

	 	 	 		Tereza	Pavlovsky
         šefredaktorka

mezi�námi čtenáři!
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Velká Británie
Nejdelší název webových stránek na 

světě má jedna velšská vesnice. Název 
stránek je www.llanfairpwllgwyngyll-
gogerychwyrndrobwllllantysiliogogo-
gochuchaf.eu, má 63 písmen, což je 
maximální počet písmen dovolených 
v názvu webové stránky a patří k šes-
ti nejdelším internetovým adresám 
vůbec. Do roku 1999 prý nebylo možné 
zaregistrovat si webovou adresu, která 
by měla přes 26 písmen. V současnosti 
může doména obsahovat až 67 znaků 
(včetně tečky a koncovky domény). To 
však prý nestačí například pro novo-
zélandskou vesnici Gihangakoauao-
tamateaurehaeaturipukapihimaunga-
horonukupokaiwhenuaakitanarahu o 
92 písmenech, natož pro město s nej-
delším názvem na světě domrajaniwes-
mahasatharnam-

ornphimarnavatarnsathitsakkatti-
yavisanukamprasit, které se málokde 
vejde jen do jednoho řádku.

USA
Vědci analyzující snímky ze sondy 

Mars Odyssey amerického Národního 
úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na 
fotografiích Marsu našli sedm útvarů, 
o nichž se domnívají, že jde o jeskyně. 
Leží na úbočí vulkánu označovaného 
jako Arsia Mons. Jeskyně jsou prý dost 
hluboké, takže u většiny z nich dno 
nemůže být vidět. Experti, kteří za 
objevem stojí, tvrdí, že jde o význam-
ný počin při bádání o rudé planetě. 
Jeskyně by mohly být jedinými přiroze-
nými strukturami schopnými ochraňo-
vat primitivní formy života od dopadů 
malých meteoritů, radiace, slunečních 
paprsků i částic, které povrch planety 

bombardují. „Žádné podobné útvary 
nikde na Marsu nikdy objeveny neby-
ly,“ uvedl jeden ze spoluautorů studie 
představené v Houstonu Glen Cushing 
z geologického institutu v arizonském 
Flagstaffu. 

 
Estonsko

Asi ne zrovna chutné, zato však 
drahé žrádlo si opatřila myš, kterou 
v Estonsku pracovníci bezpečnostní 
agentury načapali v zásobníku peněz 
bankomatu. Podezření u zaměstnanců 
bezpečnostní služby ve městě Rakvere 
vzbudil už nález podivně okousaných 
bankovek. Myš rozhodně patřila mezi 
gurmánky, protože jí nejvíce chutnaly 
pětisetkorunové bankovky (každá z 
nich má v přepočtu hodnotu více než 
890 Kč). Těch okousala hned několik. 

Záhadou pro všechny ovšem zůstává, 
jak a kudy se myšce podařilo do ban-
komatu proklouznout.
 

Německo
Zaručit zodpovědnost rodičů za cho-

vání dětí a jejich školní docházku se 
snaží vláda v Německu. Tamní úřed-
níci brzy začnou účtovat zákonným 
zástupcům školáků s velkou absencí 
a vadným chováním poměrně vysoké 
pokuty. Rodiče tak mohou zanedbáním 
péče přijít jednorázově v přepočtu až o 
2800 korun. Politici z Německé sociál-
ně-demokratické strany věří, že pokuty 
dostatečně přimějí rodiče k tomu, aby 
o své ratolesti jevili větší zájem a hlídali 
jejich chování i školní absenci. Na pře-
stupky a neposlušnost svých dětí pak 
doplatí finančně. Nový návrh zákona 
má podle Deutsche Welle velkou pod-
poru napříč stranami a mladí právní-
ci věří, že se novinka skutečně brzy 
promění v platný zákon. Ozývají se 
však také odpůrci návrhu, podle nichž 
je lepší poskytovat kurzy rodičovství 
namísto pokutování, které v konečném 
důsledku k ničemu nevede.

Čína
V Číně se narodilo prasátko, které 

má dva rypáky a tři oči. Je 30 centimet-
rů dlouhé a hlavu má jen jednu. „Přišlo 
na svět jako poslední a myslel jsem, 
že vidím nějaké monstrum,“ řekl jeho 
majitel, farmář Kche Kchuaj-le z vesnič-
ky Chuang-ťia-chuang u města Xi-an. 
V obavách o osud nezvykle vyhlížejí-
cího tvorečka poslal Kche selátko do 
zoologické zahrady v Xi-anu, kde mu 
najali odborné ošetřovatele. Experti v 
parku tvrdí, že u zvířátka musela nastat 
mutace v době embryonálního vývoje. 
Zatím se prasátku daří dobře.

Austrálie
Velbloudi „šílení žízní“ nedávno 

vpadli do oblasti Warakurna a ve snaze 
dostat se k vodě zde poničili zácho-
dy, vodovodní kohoutky i klimatiza-
ci. Podle majitele místního hostince 
bylo ve stádu asi 200 zvířat. Současné 
extrémní horko je příliš i na tato zví-
řata proslulá tím, že vydrží dlouho bez 
pití. V Austrálii žije nejvíc divokých vel-
bloudů na světě. První zvířata sem byla 
přivezena v 18. století. Cestovatelé na 
nich chtěli zkoumat vnitrozemí kon-
tinentu. „Odhadujeme, že tu máme 
milion divokých velbloudů. Jejich počet 
se každých osm let zdvojnásobuje. O 
pastvu a vodu soupeří s místními druhy 
a se stády dobytka. Ohrožují místní 
rostlinstvo, ničí ploty, kanály a nádrže 
a ohrožují Australany,“ řekl Glenn 
Edwards ze střediska, které se zabývá 
výzkumem pouštních oblastí. 

Zdroj: www.novinky.cz, upraveno
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V současné době se koná v zápa-
dočeské metropoli již třetí ročník 
kulturně-ekologického  projektu 
„Jsme částí Země“ věnovaný člo-
věku a jeho vztahu k Přírodě. Jeho 
autoři  Roman  Strejček,  Zdeněk 
Vacek a další jejich spolupracovníci 
se pokoušejí návštěvníkům přiblížit 
problematiku ekologie spojenou s 
činností  člověka prostřednictvím 
odborných přednášek, fotografic-
kých  výstav,  koncertů  etnické  a 
alternativní hudby a dokumentár-
ních filmů s ekologickou a  kulturní 
tématikou.  Zeptali  jsme  se hlav-
ních organizátorů akce, Romana 
Strejčka a Zdeňka Vacka na několik 
otázek týkajících se jejich projektu 
a vším, co s ním souvisí.

Proč vznikl projekt? Co vám dalo 
podnět? Jak to všechno začalo?

Projekt vznikl před dvěma roky 
(2005). Delší dobu jsme se se Zdeň-
kem domlouvali, že uděláme výstavu 
fotek, protože oba dva rádi cestujeme 
a fotografujeme. Začalo to jako kon-
cept fotografické výstavy, ale postup-
ně, jak jsme začali tvořit výstavu, jsme 
dostávali mnohem více nápadů. První 
ročník se konal celý v galerii Bílé nároží 
včetně koncertů, přednášky probíhaly 
ve Vědecké knihovně města Plzně. Byl 
koncipován tak, že každý týden byla 
jedna část výstavy vycházející ze sta-
rého indiánského posvátného kruhu, 
který zahrnuje čtyři světové strany, čty-
ři živly a na jejichž základě jsme sesta-
vili i výstavu. Odsud pochází i vlastní 
název výstavy, vycházející z proslovu 
starého indiánského náčelníka zaslané-

ho do Washingtonu, který reagoval na 
násilné odebrání půdy indiánů ve Spo-
jených Státech (1855), v němž nabádá 
k respektu k přírodě, k tomu, abychom 
si my všichni vážili planety Země, na 
které žijeme. Náčelník Seattle již ten-
krát důrazně varoval před devastací 
přírody. Snažili se oslovit vlastní lidi, 
aby si uvědomili, v jakém prostředí žijí, 
jejich skutečný vztah k přírodě, ve kte-
ré mají své kořeny, aby nebrali přírodu 
jako  spotřební zboží, ale snažili se ji 
chránit a ctít.

Jaký měla výstava ohlas? Očeká-
vali jste větší nebo menší?

Neočekávali jsme velký ohlas, jelikož 
to byl teprve první ročník, ale překva-
pila nás velká účast již na vernisáži 
výstavy. I samotné přednášky měly vel-
kou návštěvnost, stejně tak i koncerty, 
právě proto, že to bylo něco nového. 
My si myslíme, že nestačí jen odborná 
stránka ekologie, ale spíš člověka oslo-
ví nějaký zážitek, byť zprostředkova-
ný výstavou nebo přednáškou. Právě 
přednášky jsou pro lidi velice přínos-
né, jelikož vesměs všichni přednášející 
se snaží předat své zážitky ze života, 
mnoho z nich jsou cestovatelé nebo 
lidé, kteří žili nebo žijí v zahraničí a 
mají zkušenosti z jiných zemí a kultur 
spojených samozřejmě s přírodou.

Snažíte se lidi přivést na myšlen-
ku, že by mohli vlastní silou nebo 
vůlí něco vytvořit a  nespoléhat jen 
na to, co pro ně vytvoří ostatní?

Ano, právě výchovou, vzděláním 
a přímým prožitkem si člověk nejví-
ce uvědomuje jaký je příroda křehký 

organismus, jehož rovnováha se může 
narušovat několik desítek nebo stovek 
let, a jakmile se tato rovnováha nar-
uší, překlopí se de facto jako miska 
vah, už se jedná o nevratný děj, kdy 
většinou není cesty zpět. Přesně tohle 
je to, za co chceme bojovat vědomost-
mi, znalostí a chceme šířit moudrosti 
civilizací, které ještě neztratili úplně 
kontakt s přírodou. Snažíme se ukázat 
Zemi různou mozaikou pohledů, ne 
jen jedním, který známe z fyziky, kde je 
Země prezentována jako planeta, kus 
„kamene“ letící Vesmírem, ale že má i 
svou duši stejně tak jako zvířata a lidi. 
Právě tzv. primitivní národy, ctí a uzná-
vají Zemi, chovají se k ní s respektem 
a úctou, stejně tak tomu bylo i kdysy 
zde v Evropě. 

Dále pořádáme odborné přednášky, 
ekologické, na kterých se posluchači 
mohou dozvědět něco o ekologii zase z 
jiného pohledu. Festival se tímto tedy i 
nadále vyvíjí, nemá omezení z hlediska 
spektra pohledů, stále přidáváme nové 
nápady a pohledy na věc.

Jsme částí Země

"Právě výchovou, vzděláním a 
přímým prožitkem si člověk nej-
více uvědomuje jaký je příroda 

křehký organismus"

Autoři projektu Roman Strejček 
(vlevo) a Zdeněk Vacek (vpravo)
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Jedním z důvodů proč děláme také 
přednášky o přírodních národech, 
např. o amerických indiánech, je, že 
oni ještě neztratili přirozený vztah k 
přírodě. Západní civilizace dávno ztra-
tila své přirozené instinkty a spojení s 
přírodou, kdežto tyto národy si svoji 
přirozenost uchovaly a od nich bychom 
se vlastně měli znovu učit porozumění 
přírodě a všemu, co s ní souvisí. Tyto 
přednášky, jak doufáme, osloví náv-
štěvníky a pomohou jim uvědomit 
si, že hluboko uvnitř máme všichni 
zakořeněno totéž, že je to jen skryto 
pod nánosem civilizace, který nedává 
prostor této přirozenosti vyjít najevo. 
Vědění, které si tyto národy předávaly 
po generace po tisíce let, se zpřetrhalo 
a ve velice krátké době ho moderní 
civilizace v podstatě vymýtila a nahra-
dila něčím nepřirozeným. Má to samo-
zřejmě na svědomí věda a technika a 
jejich pokrok. Je jasné, že nelze vše 
najednou odhodit a vrátit se zpět na 
začátek, ale je třeba využívat všeho s 
mírou a rozumně.

Lidstvo začíná překračovat určitou 
hranici, kdy si myslí, že může všechno. 
Například změna řetězce DNA, klono-
vání a další, jejichž následky se neproje-
ví hned, ale až třeba na další generaci, 
vedou k nevratným změnám, které si 
lidé příliš neuvědomují, získali falešný 
pocit, že mají větší moc než příroda, ale 
není tomu tak. Na tohle již doplatilo 
několik předchozích civilizací, kde si 
lidé začali hrát na bohy, mysleli si, že 
jsou dokonalí a že mohou všechno, 
jenže příroda je neúprosná. Nepoučí-

me-li se z předchozích chyb, budeme 
si muset historii zopakovat. Totéž se 
obáváme, že se děje nyní.

Jakým způsobem se dnes člověk vyví-
jí? Kam svým způsobem života směřu-
je? Hodnou část dne sedí za volantem 
nebo u počítače, dálkovým ovladačem 
přepíná programy na televizi nebo 
sedí a čte noviny. Nijak se tedy nevy-
víjí, když už ne psychicky, tak rozhod-
ně ne fyzicky, veškeré tělesné funkce 
ochabují, a to je také důvod, proč je 
dnes spousta lidí nemocná, z nedostat-
ku přirozeného pohybu, který jim byl 
právě díky civilizaci upřen a nahrazen 
vymoženostmi moderní doby.

Myslíte  si,  že dnešní generace 
je méně  citlivá k  životnímu pro-
středí  než  třeba  vaše  generace? 
Snažíte  se  jim ukázat  cestu  zpět 
k přírodě?

My si spíš myslíme, že je to velice 
individuální, jedna část generace má 
větší zájem o přírodu než druhá, která 
ji bere spíše jako spotřební zboží. Dříve 
lidé měli v sobě zakořeněnou úctu k 
životnímu prostředí, mnohem větší než 
dnes. Je to dnes celkem dobře patrné 
na stavu lesů, nacházíme mnohem více 
odpadků, skládek a různého zamoření, 
které se dříve téměř nevyskytovalo.

Snažíme se zaměřit právě hlavně na 
mladou generaci, --- která bude pře-
dávat dál vše, co získá od nás. Dnes 
je mnoho mladých lidí ovlivněných 
technikou a k přírodě nemají už téměř 
žádný vztah. Naopak je zde i skupina 
lidí, kteří mají k přírodě velice blízko, 
zajímají se právě o život přírodních 
národů, rádi cestují do přírody, a právě 
díky tomuto festivalu se  dostanou do 
kontaktu s ostatními podobně naladě-
nými lidmi, se kterými by se běžně asi 

nesetkali. Prostřednictvím projektu si 
sdílejí své nápady a ideje, které se pak 
i snaží dál uskutečnit.

Stav dnešní přírody v porovnání 
např. s se stavem před 20 lety je dost 
markantní. Dnes se třeba snažíme upo-
zornit na určitá místa, která jsou udržo-
vaná jako např. národní parky, kde je 
vše vyšperkované, ale na druhou stra-
nu nám ještě zůstává krajina, o kterou 
se nestará nikdo. V rezervacích je sice 
příroda zachovalá, ale je zase oddělená 
od reality, máme vyasfaltované „dálni-
ce“ uprostřed národního parku, kde 
návštěvník stejně do přímého styku s 
přírodou nepřijde, je to víceméně jen 

zprostředkované. Význam parků jako 
takových je spíše zachování toho, co 
v něm ještě zůstalo, nedává ale lidem 
pocítit skutečný vztah k přírodě.

Vzpomínám si, že když jsem vyrůstal 
a viděl jsem, že si někdo kupuje vodu 
v plastové lahvi, nebo že poslouchá 
nahrávky zvuků z lesa na CD, přišlo mi 
to dost zábavné. Dnes už je to bohužel 
realita. Takovéhle kroky se ale dějí den 
po dni, a pak, ohlédneme-li se zpět, 
uvědomíme si kam vlastně směřuje-
me.

Lidé, kteří vyrůstají v blízkosti příro-
dy, mají k ní daleko lepší vztah, jsou 
daleko zdravější a odolnější vůči nemo-
cem. Když se podíváme na lidi, kteří žijí 
jen ve městech, vidíme, jak se to odráží 
na jejich zdraví a potažmo i na zdraví 
celé planety. Jen si uvědomme, kolik je 
dnes nemocí, které dříve vůbec nebý-

"Snažíme se zaměřit právě hlav-
ně na mladou generaci, --- která 

bude předávat dál vše, 
co získá od nás. "
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valy. V lidech se jen zrcadlí, v jakém 
stavu se dnes nachází příroda.

Vezmeme-li např. v úvahu vodu jako 
základní stavební prvek těla, a podívá-
me-li se na to, jak s ní zacházíme, pak 
není divu, že naše tělo není odolné 
vůči prostředí. V molekulách DNA se 
ukládají všechny informace a pokud 
jsou narušeny, pak ani náš organismus 
není schopen se účinně bránit vlivům 
prostředí.

Co nás například dost zaráží, jsou 
ekologické odpustky/emisní povolen-
ky, které vydává vláda jako povolení, 
kolik smí továrny vypustit znečištění 
do ovzduší. Původně měly sloužit k 
omezování znečištění, ale dnes se s 
tím bohužel obchoduje a význam to 
již dávno nemá, spíše jde o podvod 
pro lidi. Myslíme, že by politici, vědci a 
ekologové měli spíše upozornit lidi na 
příčinu těchto problémů, tj. konzumní 
způsob života, který propaguje Evropa 
a Amerika.

Důvod, proč pořádáme výstavu 
právě v Plzni je prostý: Plzeň je totiž 

stále zakořeněna v podvědomí oby-
vatel jako průmyslové město a starší 
generace, např. bývalých dělníků ze 
Škodovky, nemá často příliš vztah k 
přírodě a vlastně předává toto, byť i 
jen podvědomně, svým dětem. Proto se 
pokoušíme podávat informace formou 
vzdělávací a formou kulturního prožit-
ku a zapůsobit tak hlavně na dnešní 
mladou generaci. Pro ekologii se zde 
v Plzni jinak dělá velice málo, a na to 
bychom také rádi upozornili. Například 
se ruší plánované pěší zóny, 

ubývá městské zeleně, poslední volná 
prostranství uprostřed města, kde by 
mohli být zelené oázy, se zastavují a 
nyní se chystá dokonce zrušení Integro-
vaného dopravního systému, který ale-
spoň pomáhá lidem z přilehlých vesnic 
a okolí se do Plzně dostat bez toho, aby 
museli použít aut. Obrovský negativní 
dopad na životní prostředí v Plzni má 
právě automobilová doprava, což je 
zde asi největší ekologický problém.

Podle našeho názoru je povědomí 
o ekologii celkem dobré, lidé vědí o 
ozónové díře, o recyklování odpadů, 
o vlivu aut na životní prostředí, ale 
nikdo pro to nic nedělá. Mají pocit, že 
oni sami celému problému nijak nemo-
hou pomoci, že jsou příliš zanedbatelní 
na to, aby měli na životní prostředí 
nějaký zásadní vliv. Nebo mají pocit, 
že je to spíše globální problém a naší 
země se zase tak nedotýká. Spíše zde 
chybí motivace k omezení svých vlast-
ních potřeb. Vůle vlády podpořit lidi k 
ekonomičtějšímu způsobu života je v 
České republice takřka nulová. Srov-
náme-li podobnou situaci s jinými 
evropskými zeměmi, kde např. města 
dotují hromadnou dopravu, takže je 
zadarmo, a stav u nás, kde se naopak 
zdražuje jízdné a lidem se tudíž nevy-

plácí hromadnou dopravu používat 
vůbec, spíše je pro ně výhodnější jezdit 
autem, tak si myslíme, že v tomhle má 
Česká republika hodně co dohánět. Ani 
podpora ekologických alternativních 
paliv není u nás moc valná. Příkladů 
bychom našli hodně. Na jednu stranu 
se investuje spoustu peněz do změn 
a na stranu druhou, je spousta věcí, 
které nestojí žádné peníze a změnit 
se dají, jde jen o to, změnit myšlení. 
Proto se snažíme lidem vštípit takové-
to povědomí nenáročnou formou, ať 

už pomocí fotografií, přednášek nebo 
vlivem hudby.

Co připravujete na příští rok?

Zatím máme v plánu podobnou for-
mu, jakou má projekt nyní, tzn. výsta-
vy, přednášky, koncerty, filmy, máme 
i několik dalších nápadů, které se 
pokusíme uskutečnit, a také záleží na 
lidech, kteří s námi spolupracují. Dále 
bychom chtěli rozšířit svoje webové 
stránky, kde bychom lidi informovali o 
různých ekologických akcích, odkazech 
na ekologickou poradnu, kde by se 
měli možnost dozvědět o řešení eko-
logických problémů ve svém okolí a 
jak na ně reagovat. V této odborné 
části spolupracujeme např. s Arnikou a 
Ametystem. Doufáme, že letošní roč-
ník bude úspěšný alespoň jako přede-
šlé dva a my budeme moci navázat i 
ročníkem příštím.

Další akce budou i nadále pro-
bíhat až do konce září a zájemci se 
mohou informovat o podrobném 
programu na stránkách projektu:  
www.jsmecastizeme.wz.cz.

-jro-
-rkl-

"Snažíme se ukázat Zemi různou 
mozaikou pohledů"
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Chomutovské soukromé gymnázi-
um, s.r.o. pořádá každoročně pozná-
vací zájezdy do kulturně významných 
evropských měst. Letos mohli stu-
denti s profesory P.K.Markvartem a 
A.Schönfeldovou navštívit okouzlující, 
památkami i historií bohatou Paříž. 

I když jsou tyto poznávací zájezdy 
výbornou příležitostí, jak snadno, rela-
tivně levně a kvalitně poznávat evrop-
ská velkoměsta, zájem studentů školy 
není příliš velký; do Paříže se nás vydalo 
letecky celkem 20 i s profesory. 

Zážitky začínaly již před srazem všech 
účastníků zájezdu na letišti v Ruzyni. 
Samozřejmě, že se na některé čekalo, 
ale naštěstí vytypované osoby na sebe 
zas příliš dlouho čekat nenechaly. A tak 
jsme se mohli jít po páté hodině ranní 
nechat odbavit a vyčkávat našeho letu 
č.NE2300 společnosti SkyEurope Airli-
nes. Z Ruzyně jsme odlétali přesně v 
6,40 a v Paříži na letišti Orly Sud jsme 
přistáli krátce před devátou hodinou. 
Během letu si někteří studenti odpo-
činuli, neboť jsme někteří z neděle na 
pondělí nespali s odůvodněním, že to 
nemá cenu – můj případ. Po příletu 

bylo potřeba zařídit si průkaz na míst-
ní městskou dopravu – Carta Orange. 
Poté následovala přibližně hodinová 
cesta z letiště na hotel, mnozí se neu-
bránili mikrospánku a v autobuse i 
metru podřimovali. Když jsme dorazili 
na hotel, měli jsme hodinu na ubytová-
ní a odpočinek, abychom toho v Paříži 
co nejvíc stihli. 

První náš výlet byl na Eiffelovku, do 
jejíchž pater se můžete dostat pěšky 
i výtahem. My zvolili především kvů-
li časovým možnostem výtah, i když 
víme, že fyzicky bychom to zvládli urči-
tě také. Výhled z Eiffelovky je ohromný 
a turisté by jí měli navštívit jako první, 
neboť se výborně zorientují. Obzvlášť 
tedy za jasného počasí se vám naský-
tá úchvatný pohled na hlavní město 
Francie – Paříž.  

Projížďka lodí po Seině byla opět 
příjemným a relaxujícím bodem pro-
gramu, kdy člověk vnímá krásu Paříže 
tentokrát zespodu, doléhá na vás fran-
couzský šanson a místní ruch, blažená 
chvíle, která vás ukolébá. 

Poté se ale znovu vydáváte do ulic 
plných lidí. (…) Do hotelu jsme se vra-
celi asi v deset večer ještě z návštěvy 
Sackré-Coeur, už nejen někteří, ale 
všichni značně utaháni! Možná by taky 
stálo za to zmínit, že skoro po celou 
dobu pobytu tam byly jisté problémy s 
toaletami…ale nakonec jsme do Paříže 
jeli za něčím jiným, že… 

Večery na hotelu byly klasické a 
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zážitky z „francouzských večerů“ 
má každý své. Ostatně co by to bylo 
za účastníky zájezdu, kdyby se večer 
nic nedělo. 

V hotelu de la Terrasse, kde jsme 
byli ubytováni, jsme pouze snídali a 
přespávali, jinak jsme byli celý den ve 
městě (ono se tam ani nic jiného dělat 
nedalo – pozn.autora). 

Krom toho co už bylo výše zmíněno 
jsme navštívili katedrálu Notre Dame 
– Chrám Matky boží; Latinskou čtvrť 
– šli jsme okolo La Sorbonne až do 
Pantheonu; pak na oběd nebo kafíč-
ko a z Lucemburského parku metrem 
do Musée d´Orsay (Monet, Manet, 
Picaso, Gogh etc); večer jsme zhlédli 
ještě jednou Eiffelovku ale tentokrát 
osvětlenou! 

Další dny jsme navštívili čtvrť La 
Défense připomínající New Yorské 
postmoderní budovy obchodních cen-

ter, Napoleonův Vítězný oblouk, pro-
cházkou jsme šli po proslulé Champs 
Elysées k Louvru, kde jsme si dali roz-
chod. Zájemci mohli navštívit například 
Versailles, nebo pařížský Disney park, 
anebo se jen tak courat po nákupech. 
Do Versailles se vydal jeden jediný člo-
věk, a to Já, takže nákupy jsem musel 
stihnout druhý den odpoledne před 
odjezdem na letiště, kdy byla poslední 
možnost. Že jsem jel do Versailles sám, 
vůbec nelituji, ba naopak. I když je 
fakt, že nejvhodnější chvíle pro návště-
vu Versailleských parků bude v období 
květen-září. A vřele vám to doporučuji! 
Na večer jsem se vrátil na smluvené 
místo, kde na mě už všichni čekali a 
hromadně se šlo do Musée du Louvre, 
a to byl celkem umělecký ,,záhul“pro 
smysly. Tak viděli jsme tam známé i 
méně známé obrazy, architekturu, 
umění jednotlivých kultur a tak vůbec. 
Můžeme říct, že jsme na vlastní oči 
viděli Monu Lisu. Avšak můj subjektivní 
pocit nebyl nikterak zvláštní, což jsem 
nepředpokládal. 

V den odjezdu byl na programu 
slavný hřbitov Pere Lachaise, kde jsou 
pochovány osobnosti jako Edith Piaf, 
Marcel Proust, Jim Morison, Oscar Wil-
de, Moliere a další. Pendlování metrem 
a potom cesta na letiště byly poněkud 
chaotické řekněme, ale když už jsme 
byli odbaveni a na palubě nás vítal milý 
dámský personál, mohli jsme si říct, že 
Paříž se nám vydařila! 

Au revoir! 

mmi
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Vodní dýmka, Šíša, či Nargila, je 
nástroj určený ke kouření – dnes  nej-
častěji tabáku, dříve však opia či haši-
še. Vodní dýmka původně vznikla v 
Indii, což byl spíše jen kokosový ořech 
s výstupky pro opium a výstupek pro 
ústa. Tento přístroj se jmenoval Hoo-
kah. Až v 15. stol se tento nástroj dostal 
do Arábie a postupem doby, někdy v 
17. století, vznikla vodní dýmka jak ji 
známe dnes. Tato vodní dýmka byla 
nazývána Nargilé.

Vodní dýmka se skládá z těla, kotlí-
ku, vázy a šlauchu (hadice).

A jak vodní dýmka funguje? Jedno-
duše vysvětlím. Když taháme z hadice, 
tabák, na kterém je rozžhavený uhlík, 
se spaluje a kouř vede skrz tělo do 
nádoby s vodou, kde se dým uchytí. 
V tomto místě jsou díry do šlauchu a 
my, ochlazený dým pohodlně a slastně 
taháme. 

Tabáků je celá řada. Nebudu to 
vyjmenovávat, ale od Kapučína, přes 
jablko, banán, meloun až po kolu. Já 
osobně kouřím nejraději různé mixy. 
To co kouříme je směs tabáku a ovocné 
melasy. Melasa je produkt z cukrové 

třtiny. Melasy je v této tabákové směsi 
více, než tabáku. Dále jsou ve směsi 
kousky ovoce. Melasa, jak je známo, 
je velmi vlhká a proto kouříme dýmku 
klidně hodinu.

Vodní dýmka je velice magický 
nástroj, tabák je velmi chutný, pokud 
se umí dobře udělat. Někdy, dokonce 
i v čajovnách dostanete dýmku, který 

chutná, jako kdybyste kouřili spále-
né ponožky. Ale pokud někdo dýmku 
opravdu umí dělat, je to skutečně dob-
ré pokouřeníčko. 

A co škodlivost? Bohužel se to asi 
nikdy nedozvíme, protože koluje mno-
ho fám. Četl jsem výtah z jedné lékař-
ské práce o mnoha stánkách. Vyšlo 
najevo, že dýmka je mnohem škodlivěj-
ší než cigareta. Ale vodních dýmek asi 
nevykouříte tolik jako cigaret. Cigaret 
klidně dvacet, dýmku většinou jednu, 
dvě. Ale stále je to kouření. Setkávám 
se s lidmi, kteří tvrdí, že to je naprosto 
neškodné. Jsem přesvědčen, že to je 
kouření jako každé jiné. 

Poslední dobou je vodní dýmka vel-
mi populární. Je to IN. Mně osobně 
to velice vadí, protože pro mě to je 
nástroj z Arábie, při kterém je nejlepší 
pít turecký čaj Rize a poslouchat arab-
skou hudbu. Ne pít při tom pivo či kolu 
a poslouchat při tom disko. Domnívám 
se, že to je výsměch celé arabské kul-
tuře.

dpi
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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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Nemoc  dnešní  doby.  Mra-
zí  mě  při  vyslovení  toho 
slova, které v sobě skrývá 

neznámo, strach, bezmoc a někdy 
i smrt. Každý z nás se asi někdy s 
rakovinou setkal, potkáváme lidi, 
kteří rakovinou onemocněli nebo 
ti nemocní jsou naši blízcí. 
  Vlivem pokroku medicíny dnes 
spousta případů končí úspěšně. Je 
třeba neztrácet naději,  ale bojo-
vat. 
  A s čím vlastně? 

Rakovina
Pojem rakovina označuje skupinu 

nemocí, které se vyznačují nekontro-
lovaným buněčným dělením a schop-
ností těchto rychle se dělících buněk 
napadat jiné tkáně a rozšiřovat se do 
jiných částí těla, tzv. mezastáze. Ke 
vzniku rakoviny dochází tehdy, když 
je genetickými nebo enviromentálními 
faktory poškozena DNA takovým způ-
sobem, že dojde k deregulaci buněč-
ného dělení. 

K buněčnému dělení dochází neu-
stále téměř ve všech tkáních, např. po 
úrazu, během imunitní reakce nebo v 
průběhu výměny buněk, které odum-
řely nebo byly vyloučeny pro přílišné 
opotřebení (normální buňky zanikají 
buněčnou smrtí, u rakovinných tomu 
tak není). Mutace vedoucí k rakovině 
způsobují narušení této rovnováhy. 
Nekontrolované a často velmi rychlé 
a nepřesné dělení buněk může vést 
buď k nádoru (tumoru) benignímu 
(nemají schopnost metastázovat a ne-
jsou životu tolik nebezpečné) nebo k 
malignímu (zhoubnému – mají schop-
nost metastázovat a proto jsou velmi 
nebezpečné).

Hana Kubovcová
Z rakoviny samozřejmě mám strach. 

Jsem trochu hypochondr, takže jak-
mile čtu o nějaké nemoci, přijde mi, 
že všechny její příznaky na mě sedí 
a že je dost možné, že mě napadla. 
Na druhou stranu chci být zdravá a 
nechci se bát žádné choroby. Chci s 
nimi bojovat.

S rakovinou jsem se poprvé setkala 
už jako malá holka, když zemřel můj 
soused, školkou odrostlý chlapeček. 
Tenkrát jsem moc nechápala, co se 
mu stalo, jen si pamatuji smutek jeho 
maminky. Bohužel rakovina si nevybí-
rá. O pár let později jsem nastoupila 
do školy. Na mého spolužáka, kterému 
jsme se pochechtávali, že má chmýří 
na hlavě, je takový neduživý a pros-
tě „divný“, dnes vzpomínám jako na 
obdivuhodného člověku. Nikdy nám 
neřekl, co mu je. V páté třídě jsem 
přešla na jinou školu, ale pořád jsem 

o něm slýchávala. Už nám bylo jasné, 
že za jeho vzezření může nemoc. V 
deváté třídě jeho mladý život skončil. 
Ale jeho odvaha, která přesahovala 
všechny bolesti, jeho touha být mezi 
svými vrstevníky, ač se mu smáli a jeho 
vytrvalost, se kterou se rakovině bránil 
je úchvatná! 

Že je rakovina všudypřítomná mi 
dokázala i letošní rok. Moje paní učitel-
ka, výjimečná to žena, prototyp zdravě 
žijícího člověka, který tři roky bojuje 
s rakovinou, zemřela. Přesto rakovině 
nepodlehla. Ona měla nadhled, celou 
tu dobu, co byla nemocná a ležela na 
nemocničním lůžku, neztratila svého 
ducha, svojí výjimečnost. To je pro mě 
důkaz, že rakovině se nemusí podleh-
nout. Že má moc jen nad naším tělem. 
Ač jsem nad naší drahou paní učitel-
kou dlouho smutnila, její síla, kterou 
neztrácela ani v těch nejtěžších chví-
lích jejího života, mě povzbudila. Ona 
bojovala, nikdy svojí bitvu nevzdala, i 
když by jí to nikdo nemohl vyčítat.

Nad rakovinou se dá zvítězit. Má 
velkou moc, ale nad naší odvahou a 
sílou ducha leckdy nevyhraje. A smrt 
není prohra. 

Rakovina a lidé, 
kteří prošli bojem
Rudolf Klusal

Ve svém okolí neznám moc lidí s 
rakovinou. Přitom pořád všude slyším, 
že je jí plno. Pořád někde vidím, že 
se o někom hovoří právě v souvislosti 
„dostal rakovinu“. 

Jaký to ale musí být pocit, když se 
takhle ráno člověk probudí a může si 
říci: „Třeba už tu zítra nebudu.“ Já si to 
dost dobře nedokáži představit. Tedy 
ano, dá se říci, že tuto větu si může říci 
každý, nikdy nikdo nevíme, jak smrt 
přijde a kdy. Nicméně lidé, a to nejen 
ti s rakovinou, ale např. i  nakaženi 
virem HIV, se musejí přenést přes to 
strašné vědomí, že jejich život nemusí 
mít už tak dlouhého trvání. 

Je to, jako byste seděli v cele smrti a 
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věděli, že zítra máte popravu. Možná 
ještě horší. Nevíte, kdy poprava přijde. 
Může to být zítra, či možná za rok... 
to je různé. Každopádně obdivuji sílu 
vůle takto nemocných – ať již vůle něco 
s tím vůbec dělat, tak i tu sílu, kterou 
musí být obdařeni, že dokáží „nor-
málně“ žít – právě s vědomím rychle 
blížícího se konce. Samozřejmě porov-
návám neporovnatelné – rakovina se 
dá občas i poměrně úspěšně vyléčit, 
AIDS zatím ne. Ale jde mi vlastně jen 
o příměr. 

Kdysi jsem viděl poměrně ošklivé 
(skoro se chce říci až hnusné) video, 
konalo se „to“ v lese, nějaká parta 
hochů svázala nějakého mladíka a v 
lese ho podřezali a celé to natáčeli na 
video. Docela síla, ale nejde mi tak o 
morální zhnusení z tohoto činu, ale o 
představu, co asi musel cítit onen člo-
věk. Ten, který tam umíral. Když žije-
me s nemocí, alespoň myslím, přeci jen 
máme nějaké naděje na budoucnost, 
plánujeme si alespoň život a tak dále. 
Ale v momentě, kdy dotyčný pocítí nůž 
na krku, se tohoto všeho vlastně musí 
vzdát. Ví, že jestli bude mít to štěstí a 
zůstane při vědomí ještě minutu, tak 
že už se nebude moci nadýchnout, 
podívat na svět. To musí být hrozné. 
Nemocný s AIDS má roky na to, se ale-
spoň trochu „připravit“ na odchod, má 
vlastně čas. Ale oběť brutálního činu? 
Pár vteřin? To mi připadá dost žalostně 
málo, tedy. 

Také jsem kdysi viděl dokument BBC 
– Lidské tělo. Tento myslím sedmidíl-
ný seriál se zajímal o celý život člově-
ka. Od zrození, po smrt. A poslední 
díl, věnovaný právě smrti, byl trochu 
zvláštní. Hlavním „účinkujícím“ byl asi 
šedesátiletý pán (myslím, že se jmeno-
val Herbie), kterému zjistili obří nádor 
v břiše, který se již nedal operovat. 
Dávali mu tak rok života. A štáb BBC 
s tímto pánem vlastně prožil zbytek 
jeho života. Sledoval jeho názory na 
život, na smrt. 

Bylo to zajímavé (teď nechci, aby to 
vypadalo, že mám nějaké choutky ve 

sledování umírajících, ale opravdu to 
bylo zajímavé, pořady BBC jsou zají-
mavé skoro všechny), například se svoji 
manželkou si udělal na zahradě malou 
zahrádku, kterou měl připravenou jen 
a jen na svůj popel, až zemře. 

Nakonec opravdu zemřel. Ale tento 
pořad, bylo mi tak 12, když ho vysíla-
li, mi trochu změnil vnímání života a 
smrti. Viděl jsem na vlastní oči, že ač 
v hrozných bolestech, mohl se dotyč-
ný smát a i s tou hroznou představou 
rychle blížícího se konce,  dokázal být 
poměrně veselý.

Ale abych se vrátil k původnímu 
tématu. Na začátku jsem zmínil, že 
neznám moc lidí s rakovinou. Což je 
pravda, znám tak dva – tři lidi (a to ješ-
tě jen tak letmo). Opravdu tedy skoro 
nikoho neznám. Vědci již několik let 
slibují, že lék – všelék – je téměř na 
cestě. Inu bylo by to pěkné. Ale mys-
lím, že příroda si opět zase nějakou 
skulinku a nějaký prostředek na naše 
zabití najde. Včera to bylo TBC, horeč-
ka a zápal plic, dnes je to rakovina a 

AIDS, zítra to může být třeba sluneční 
záření – kdo ví (ačkoli to už nás vlastně 
zabíjí i teď...) 

Jan Pulpán
To, že rakovina prošla mým živo-

tem, určitě pociťuji, protože takovou 
nemoc si člověk pamatovat bude a 
jeho budoucí život ovlivní.

Tak jako všichni, kdo rakovinu měli 
nebo mají, ani já jsem nepředpoklá-
dal, že na ní onemocním. I když ve 
věku 6 let, tolik mi bylo, když se na 
rakovinu u mě přišlo, jsem se takovými 
otázkami nezabýval. Netušil jsem, že 
mám nemoc, na níž spousta lidí umírá, 
a nějak jsem si z toho hlavu nedělal. 
Netušil jsem, že lidé okolo mě vědí, co 
se dějě, že již brzo se s nimi nemusím 
vidět.

I když jsem si toho všeho kolem 
nevšímal, ten stav se do mě nějak 
zapsal a časem, když jsem vyrost, jsem 
si začal vzpomínat na to, jaké to bylo. 
Některé situace jsem prožíval znovu a 
spolu s vyprávěním od rodiny, jsem se 
začal cítit, tak jako bych to celé prožil 
již v starším věku.

Přežil jsem rakovinu, ale to celé jsem 
zažíval jako kdybych měl chřipku a 
bylo pro mě zcela logické a přirozené, 
že se mi nic nestalo a že jsem „rela-
tivně“ v pořádku. Jsem tak trochu 
„ochuzený“ o některé věci, ale to mi 
nebrání žít život tak jak já chci a jak 
jsem si ho představoval a představuji. 
To bych ale sám asi nezvládl, časem až 
bych zjistil, co se mi stalo, tak bych si 
začal všímat svých omezení a ponořil 
se do hlubin smutku a lítosti. To, že 
mě má rodina podržela a naučila mě 
má omezení přijmout a dál s nimi žít, 
mě dovedlo k tomu, že dnes necítím, 
že bych byl nějaký omezenější vůči 
ostatním lidem.

Možná ale tomu všemu napomohlo 
i to, že jsem o tom všem nepřemýšlel 
jako o nějaké katastrofě, díky které 
budu mít již nadosmrti zničený život. 
To by jsi měli uvědomit lidé, jež rako-
vinou onemocněli, že sice rakovina 
je težká nemoc, ale přeci jen nebudu 
kvůli ní vzdávat celý život.
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ONDŘEJ KEPKA začínal s herec-
tvím v šesti letech v televizní insce-
naci Tetička. O dva roky později se 
představil  jako Honzík v  seriálu 
Arabela.   Byl  tak hubený,  že  jej 
výtah v hotelu ani nezaregistroval. 
Paní v desátém patře byla v šoku, 
když  jí  přivezl Ondru.  K herectví 
později přidal filmovou a televizní 
režii.  Domnělá tasemnice to neby-
la. Přibral…

JOGURTY JSOU NEJLEPŠÍ
     „Byl jsem v mládí hodně hubený, 

říkali, že mám určitě tasemnici. Ve čty-
řiadvaceti se to ale pohnulo…“

     Mezi  jeho oblíbená jídla patři-
ly dlouho maliny, broskve, svíčková a 
řízek s bramborovým salátem. Postup-
ně se přidávala další. Není vybíravý, 
sní všechno.

     „Nejsem moc na maso, nejradě-
ji mám jogurty a sýry. Jogurt můžu 
mít stále. Sním tři jogurty a do toho 
pivo. Smrtící kombinace. Ale já jsem 
v pohodě…“

     Rád poznává nová jídla. Když je 
v cizině, musí něco ochutnat. Třeba 
tzatziky ve vinném listu a s masovou 
náplní. Věděli jste, že něco takového 
existuje ?

     Nemusí mít ryby, co mají 
kosti. Když se mu kost zabodne 
do patra, je po chuti. Miluje 
však rybí filé, rybí salát, poma-
zánky a rybí polévku.

      „Na rybě s kostmi si nepo-
chutnám… Tady kost, támhle 
kost… pozor tady taky. To není 
jídlo, to je boj s hmotou…“

     Ondra miluje mořské plo-
dy,  mušle a smažené chobotni-
ce. K delikatesám patří olivy.

      Vydrží i měsíc bez svíčko-
vé, ale pak si ji s chutí dá. Ale 
nejraději má  vesnická a chalu-

pářská jídla. Kolínka s tvarohem nebo 
s kečupem, šišky, brambory s tvarohem 
a nejlépe                        s Lučinou.

    „Nevadí mi takzvaná chudá jíd-
la, třeba právě brambory s tvarohem, 
nebo těstoviny. Stačí i kolínka s máslem       
a solí… Mě to opravdu chutná!“

OCET MÍSTO CITRÓNU
     „Nejsem takové nemehlo, abych 

si neusmažil vajíčka… Nesnáším, když 
se z chlapů dělají hlupáci, co si nena-
mažou ani chleba nebo nenalejí mléko 
z ledničky.

      Zmíněná kolínka si samozřej-
mě udělat umí, pustí se i do studené 
kuchyně. Maso a složitější jídla však 

nikdy nepřipravuje. Vaření pro sebe 
považuje za ztrátu času.

     „Jednou jsem si spletl ocet s citró-
nem a nedalo se to jíst…“ směje se.

     Mezi jeho oblíbené speciality patří 
peruánský sýr. Je to trochu lepší tva-
roh, ze kterého se udělá koule a ta se 
válí v rozdrceném bílém pepři. Hotový 
výrobek připomíná ježka. Samozřej-
mě, že příprava  „lepšího tvarohu“         
je složitější.  Je to recept přítele rodiny, 
peruánského atašé.

NA KÁNOI SE ŠPATNě HOLÍ…
     Z uvedeného je jasné, proč Ondra 

přibral. Ale proč nosí plnovous ?
     „Teď by se dalo říci, že je to optic-

ká kamufláž. Zeštíhlují…“
     Začalo to na vodě. Deset dní 

na kánoích, které patří k oblíbeným 
koníčkům. Na vodě se však vousy špat-
ně holí. Proto se Ondra rozhodl se, že 
se holit nebude. Narostlo mu chmýří 
a všichni si mysleli, že to dělá proto,         
aby vypadal mužněji.

     „Ale kdepak, čistá lenost. A pak, 
myslel jsem si, že to k vodáctví pat-
ří.“

     Za  deset dní byl ale vous již 
pořádně vidět.. Někteří říkali, že to mu 
to sluší. A tak, úplně neprogramově,          
si vousy nechal. Jenže… opravdoví 
vodáci, starší kolegové, se holili…

     „Líbilo se to čím dál tím víc a tak 
jsem se začal různě upravovat. Pokaždé 
jsem vousy zastřihoval jinak.. Nedávno 
jsem se díval na tehdejší fotky. No hrů-
za. Vypadal jsem příšerně…“

       Názor však nebyl jednotný. Na 
adresu Ondrových vousů řekl režisér 
Menzel: „To je, jako když je člověk 
špinavej…“ Jan Teplý tuto ozdobu 

komentoval: „ Herec s vousa-
ma, to je neprofesionální. Herec 
musí být neutrální…“    

HODNOTA OKAMŽIKU…
     Talismany a pověry jsou pro 

herce mnohdy důležité. Co je 
důležité pro Ondru Kepku ?

      „Takové ty úplně osob-
ní věci , ty si nechám pro sebe. 
Nemá se to říkat. Všeobecně to 
jsou dárky, které mají hodno-
tu okamžiku a toho, kdo mi je 
dal. 

Nepřátelé
Onřeje
KEPKY

.
myši

a
ryby

redaktor 
Zbyněk Stárek
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Nemusí to být zlatý či diamantový 
prsten, nejde o cenu…“

      Rodinné zvyklosti většinou pře-
vzal. Má k nim úctu. 

      „Nemám rád, když se určité zvy-
ky a osobní rituály vnucují druhým. Je 
to intimní věc každého z nás. Letitým 
tradicím se ale nikdy nesměji: napří-
klad kovovému andělíčkovi na náměstí          
v Plzni, který lidem přináší štěstí.  Kaž-
dý si na něj musí sáhnout. Už je úplně 
oleštěný. Když jsem v Plzni nesmím 
zapomenout…“

OBLÍBENÝ NATěRAČ 
    K rodinné tradici patří už řadu 

let návštěva chalupy. Bez chalupy si 
to Ondra už nedovede ani představit. 
Prožil tu spoustu nádherných chvil. 
Kousek odtud mají chalupu Menšíkovi, 
Vlastimil Brodský, Oldřich Velen, Marta 
Vančurová a Jaroslav Satoranský. Přá-
telská setkání patří k chalupaření.

    „Přál bych vám zažít při takovém 
setkání Vladimíra Menšíka. Nerozlišo-
val vůbec jde li o práci nebo o setká-
ní s kamarády. Byl pořád stejný. Jako 
na obrazovce. Byl to jeho styl a smysl 
života. Jeho historky jsou nezapome-
nutelné…“

     K odpočinku patří i manuální 
práce. Štípání dříví, uklízení, malování, 
budování a také natírání.

     „Stal jsem se v okolí oblíbeným 
natěračem. Asi pro to mám talent.            
I sousedé nosí různé věci k natření. 
Začal jsem uvažovat, zda nezměním 
profesi. Při mé pečlivosti bych si ale asi 
moc nevydělal…“

ROZHŽAVENÝ VYSAVAČ 
     „Když něco dělám, tak pořádně. 

Nemám rád půlpráci. Zrovna dneska 
jsem dostal  neodolatelnou chuť do 

vysávání a dal se do generálního úklidu 
bytu. Miluji elektrické spotřebiče. Tako-
vý vysavač, to je něco… Otvírám ho, čtu 
si návod, jak to funguje. Dnes jsem 
studoval, jak asi ten vzduch prochází 
tím pytlíkem a zanechává tam smetí… 
Úklid jsem provedl opravdu poctivý. Víc 
jak hodinu jsem jezdil po bytě. Vysavač 
rozžhavený, pytlík plný…“

MYŠI…KATASTROFA
     „Na chalupě je krásně. Ale my-

ši, to je katastrofa. Vadí mě, když mi 
pokmínuje knížku a sežere půl sešitu. 
Klidně ji vezmu do ruky, ale proč mi 
musí „dělat“ zrovna do postele. Kou-
pil bych jí i kilo uheráku. Jen když mi 
nebude chodit po jídle... V tu chvíli pro 
mě chalupa skončila…“

NEMÁ  RÁD 
ZLATOU BARVU

     Dobrý natěrač 
se vyzná v barvách. 
Dlouhou dobu měl 
Ondra nejraději 
fialovou. Teď hlav-
ně přírodní, světle 
zelené. Z toho je 
prý jasné, proč má 
nyní červené auto, 
říká s úsměvem. 
Vadí mu ale jásavě 
červená a jahodo-
vá. Agresivní barvy, 
které  ho trochu 
zneklidňují.

    „Vadí mě ještě 
taková ta jako dět-
ské hovínko     a zla-
tá. Zlato jako kov 
samozřejmě ne…. 
Víc se mi ale líbí 

stříbrné šperky a nebo, když už, tak 
platinové.“

KRAJINÁŘ „ATMOSFÉRIK“
     „Oblíbil jsem si přírodní zelenou 

už proto, že rád fotografuji krajinu.    
A pak samozřejmě vodu. Jsem krajinář 
atmosférik…“

     Fotografování a voda patří mezi 
největší koníčky Ondry Kepky.  Vzá-
jemně se prolínají. Vodu měl rád od 
malinka. Lákala ho každá vodní hla-
dina. Naučil se dobře plavat. V prvním 
ročníku DAMU, po absolvování povin-
ného kursu kanoistiky, ho uchvátilo     
i vodáctví. Na vodě natočil svůj první 
koncipovaný film a ten se stal  pozděj-
ším podnětem k tomu, že vystudoval 
i FAMU.

     Fotografuje také portréty a diva-
dlo. Zbožňuje večerní fotografování.

     „Mám rád večery. Jsem totiž  anti-
ranní typ. Když se stane, že fotogra-
fuji ráno, tak jen proto, že jdu teprve 
spát…“

      Voda, a hlavně Vltava, jsou častým 
tématem jeho fotografií. Umí nádher-
ně zachytit atmosféru řeky a krajiny 
kolem ní.

     „Setkání s vodou pro mě bylo osu-
dové. Znamená určitou životní filozo-
fii, kterou  sebou vodáctví přináší .“

               Text a foto: Zbyněk Stárek

Na snímku z pořadu Tobogan jsou 
Jiří Korn a Karel Černoch.

Příště o mém kamarádu Jenyku 
PACÁKOVI, který nedávno zemřel.
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Krásná těla, sluncem prozářené 
pláže, azurové moře a k tomu 
šum padajících vln. Snad takhle 
vypadá ráj. Surfařský ráj.

Jenže, i krása je nebezpečná. Surfing 
je zábava pro odvážné povahy. Jde o 
riskování a velkou dřinu. Snad každý 
si pod slovem surfing představí prá-
vě ten ráj. Jenže co pak? Když se pod 
vámi prožene obrovský žralok, nebo 
vás nečekaně pohltí třímetrová vlna? 
Člověk, který se octne ve zpěněné vodě 
a neví, kde je dno a kde hladina, si až 
teď uvědomí, že to není hra. 
Jak jsem se už zmínila, surfing je velmi 
fyzicky náročný sport. Někde jsem čet-
la, že je kombinací golfu, gymnastiky a 
synchronizovaného plavání. Stačí dvě 
hodiny ve vlnách a člověk je unavený 
jako po 15 kolech v boxerském ringu. 
Důležitá je taky schopnost rozhodnout 
se v jakém místě chytat vlnu, nebo 
odhadnout jak se bude lámat. Stačí 
jedno špatné rozhodnutí a voda vás 
neúprosně pohltí. 
Když jsem začala tou odvrácenou 
stránkou surfingu, dovolte mi, abych 
v ní pokračovala. Vodní živel není jedi-
né nebezpečenství, které vás při pro-
vozování tohoto sportu může potkat. 
Možná, že se s ním nesetkáte tak často, 
ale i tak je pro surfaře velkou hroz-
bou. Mám na mysli žraloky. Každý rok 

dochází k 50 až 75 útokům žraloka 
na člověka. Obětí jsou většinou plavci, 
potápěči a naši surfaři. V mnoha přípa-
dech se jedná o mýlku – žralok si člo-
věka splete se svou tradiční potravou, 
což je tuleň, lachtan nebo nějaká velká 
ryba. Právě proto se v oblastech, kde 
se vyskytují tyto zvířata, nedoporučuje 
surfovat. Surfař ležící na prkně totiž ze 
spodu vypadá stejně jako žraločí kořist. 
Sice první útok žraloka nebývá smrtel-
ný, žralok většinou kousne, pokusí se 
urvat kus masa a odplave, ale i přesto 
bych neriskovala.
Naučit se surfovat není žádná legrace. 
Pokud chcete mít ze své jízdy dobrý 
pocit, musíte ve vlnách strávit mini-
málně půl roku čistého času. Často se 
lidé ptají, jak moc je surfing podobný 
snowboardingu. Pravda je taková, že 
pro začátečníka téměř žádná podob-
nost neexistuje. Pokud se učíte jezdit 

na snowboardu a váš čas rozlišujete 
na dny, pak při surfovánní počítejte 
s týdny. Jinými slovy, to co se naučíte 
během 2-3 dnů na snowboardu, odpo-
vídá vašemu výsledku na surfovým prk-
ně po 2-3 týdnech.
Častou mýlkou začátečníků je také 
představa, že stačí pořídit si prkno a 
pak se hned vrhnout do vln. Bohužel 
i ty musím vyvést z omylu. Nejprve se 
vše zkouší na souši, s prknem i bez něj. 
Chvíli trvá, než se naučíte držet balanc 
a natáčet prkno. Vaše seznámení s 
vlnami asi bude bolestivé, ale nakonec, 
až se na prkno poprvé úspěšně posta-
víte a vaše tělo, voda a prkno sply-
nou v jedno, pod nohama ucítíte sílu 
tekutých krystalů a voda vás najednou 
bude poslouchat, zažijete nekonečnou 
rozkoš. Sice vaše jízda bude trvat jen 
krátkou chvíli (okolo deseti vteřin), ale 
vám to bude připadat jako věčnost.
Surfaři jsou vlastně adrenalinový feťá-
ci. Surfing je pro ně víc než ježdění na 
vlnách. Je to umělecký styl, subkultu-
ra, sociální fenomén i způsob života. 
Není divu, že jeden slavný surfař podal 
žádost, aby surfování bylo povýšeno na 
náboženství. Neprošlo to.
Ti lidé, s prkny přirostlými k tělu, jsou 
jako kmen. Sekta, která má dokonce 
svůj jazyk. Mají svůj způsob života, 
vyprávějí si o pivu, holkám a marihua-
ně. A hlavně o vlnách.
Surfing je hlavně o absolutní svobo-
dě. Ten, kdo to opravdu umí, zažije 
obrovský adrenalin! Jeden surfař svou 
jízdu popsal: „Je asi nepopsatelný pocit 
chytit tu správnou vlnu. Je to úžasná 
síla. Cítíte se jako na pohyblivé hoře 
vody. Představte si pláž snů. Vlny 2 až 
3 metry, super čistá voda a žádní žralo-
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3 velká S: Surfing, Skateboarding, Snowboarding
připravili redaktoři: Gabriela Štěpányová a Jan Píša

rubrika Freestyle

První várka Freestylu je tu! Zbystřete, dnes vás provedeme vznikem i síní slávy 3 sportů, které zaujímají čím 
dál více lidí. Jejich názvy začínají třemi S a nejen to mají společné. Jste připraveni? Tak jdeme na to…

díl první Surfing
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ci, i když teprve pak je to ten správný 
adrenalin! Vy jedete na svojí vlně a 
samozřejmě vám to bezchybně jde. 
Na pláži na vás čekají polonahý pěkný 
holky…“
Kam vyrazit, když toužíte po bílém pís-
ku, azurovém nebi, průzračně modrém 
moři a bombastických vlnách??
Pokud jste začátečník, je pro vás nej-
lepší vyrazit na indonéský ostrov Bali 
na Kuta Beach. Vlny jsou zde hodně 
pomalé, až máte někdy pocit, že se s 
vámi skoro zastaví. Najdete zde desítky 
až stovky začátečníků z celého světa 
včetně místních borců. Na celém ostro-
vě vládne mezi surfaři veselá a poho-
dová atmosféra. 
Největší nevýhodou Indonésie, která 
je mnohými považována za surfařský 
ráj na světě, je vízum. Dostanete ho 
maximálně na 2 měsíce, a poté vám 
nezbývá nic jiného než odjed a znova 
o něj zažádat, což chvíli trvá a hodně 
stojí.
Velice známou lokalitou je Kalifornie, 
avšak zde musíte počítat se studenou 
vodou a hlavně s davy surfařů, kteří se 
rvou o každou vlnu. 
V Austrálii a na Havaji je to s počtem 
vln připadajících na jednoho surfaře 
také velmi špatné. Mnohdy vás na 

některých plážích místní ani nepustí 
do vody.
Nádherné surfování zažijete rovněž ve 
Střední Americe, konkrétně v Costa Ri-
ce. Avšak stačí-li vám Evropa, za návště-
vu stojí i Biskajský záliv. Dnes se surfuje 
už i v Británii, Francii a surfaři jsou k 
zahlédnutí i na Jadranu, ba dokonce 
ve Švýcarsku na řekách.

A kde je vlastně úplný začátek?

Surfing je jeden z nejstarších sportů na 
světě. Začalo to dokonce ještě mnohem 
dříve než fotbal. Zdá se to zvláštní, ale 
jezdit po moři na prkně, napadlo lidi 
mnohem dřív než nafouknout kus kůže 
a kopat do něj. 
Historie surfingu začala už před dlou-
hými čtyři tisíci lety. První surfaři se zro-
dili v Polynésii, kde svá první dřevěná 
prkna namáčeli do Tichého oceánu. 
Zdejší domorodci nazývali  tento pra-
starý sport „he‘e nalu“, což v překladu 
znamená „klouzání po vlnách. 
Na konci Velkého stěhování národů se 
he`e nalu stal nejrozšířenějším poly-
néským sportem. V různé podobě se 
uchytil od Nového Zélandu po Hawai, 
od Rapa Nui až po Novou Guineu. V 
Západní Polynesii, Melanesii a Mikro-
nesii byla surfová prkna hlavně kra-
tochvílí malých dětí, hlavně kluků. Ve 
východní Polynésii se však surfování 
věnovaly i děvčata a to bez rozdílu 
věku.

Hlavním epicentrem se stala Havai, 
kde se he ´e nalu zapsalo nejvýrazněji 
do dějin. Oceán a jeho vlny byly pro 
obyvatele Hawaie mystické. Oceánu 
věnovali mnoho básní a modliteb. V 
té době byli surfaři vysoce postavení, 
modlili se k bohům za dobré podmínky 
k surfování a měli vlastní pláže, kde 
mohli sami celé dny brázdit vlny. Sur-
fing byl hodně podporován prostým 

lidem, čímž si surfaři získali výjimečné 
společenské postavení a respekt ostat-
ních lidí. Aby ukázali své schopnosti, 
pořádali divoké závody a uzavírali sáz-
ky, vítěz bral vše.
Surfing se neustále vyvíjel. Z prostých 
surfových kanoí vznikl první jednodu-
chý styl, který dával velký důraz na 
pohyb těla. V Havaištině se mu říka-
lo he´e umauma. Časem přišli na svět 
další základní formy. Vznikla jízda na 
malých body boardech, kterou užíva-
ly hlavně děti. Tento styl pojmenovali 
boogie boarding. Vývoj pokračoval ve 
východní Polynesii, kde se zrodila prk-
na pro dospělé. I ty nesly svůj název, 
papa he´e nalu.
Na konci 18. století přistál na havajském 
břehu James Cook se svojí posádkou. 
Havajští domorodci ještě nikdy neviděli 
tak obrovskou loď. Mávajíce a volajíce 
„aloha“ vítali Cookovu posádku jako 
bohy. Bylo to první setkání havajského 
surfaře s bělochem. Avšak běloši začali 
později tento sport zakazovat.  
Surfing byl dlouho jen Hawaiským 
sportem. To se změnilo až před prv-
ní světovou válkou, kdy se surfing 
dostal do Kalifornie, kromě jiného i 
díky povídce Jacka Londona, který si 
na Waikiki okusil, jaké to je.
Opravdová exploze začala až v 60. 
letech minulého století, kdy se surfo-
vání stalo módou i životním stylem. 
Přišli Beach Boys i ležérní životní styl. 
Americká móda rychle zapustila koře-
ny v Austrálii a Jižní Africe a nakonec 
všude tam, kde mají alespoň nějaké 
vlny. Dnes můžete narazit na surfaře 
dokonce i na evropském pobřeží, což 
by byl dříve nevídaný pohled.
Na přelomu 60. a 70.let začal surfing 
měnit svou tvář. Dlouhé vlasy a kouře-
ní trávy ustupovalo a ze surfování se 
pomalu stával byznys. Surfovalo stá-
le více lidí, a to přilákalo producenty, 
výrobce reklamy, sponzory a další lidi, 
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kteří si za tímto sportem viděli dobrý 
obchod.
Dnes je surfing nejen sport, zábava a 
postoj k životu, ale samozřejmě také 
velkým kolotočem peněz.

Závody a soutěže k surfingu neodmysli-
telně patří.Dříve vítězství bylo otázkou 
nejen cti, ale hlavně bohatství. 
Za zmínku určitě stojí závod jménem 
Makahiky, který byl snem mnoha vol-
nomyšlenkářů. Stal se vlastně svátkem, 
který začínal s příchodem „zimních 
vln“ v polovině října a trval čtyři měsí-
ce. Kromě surfování se tančilo, jedlo, 
pilo a na pořádku dne byly i erotické 
hrátky mezi všemi zúčastněnými. Tak 
takové byly závody starého Havaje. 
Dnes sice Makahiky existuje, ale má 
nové jméno Aloha Week a trvá pouze 
sedm dní. 

Čím více se dozvídám o tajemstvích sur-
fování, tím více mi tento sport připadá 
mystický. Na jeho tváři se podepsalo 
mnoho událostí, čas, ale i lidé. Legen-
dy, které pozměnili jeho podobu.
Možná to je jen bájný příběh, ale jeho 
srdce se skrývá ve vlnách. Vypráví o 
legendárním surfaři Mo´ikeha, jehož 
život se odehrál na Tahity. Zamiloval 
se do dvou královských dcer a obě si 
také za nějaký čas vzal za své ženy. Po 
smrti svého tchána se stal králem na 
Kua´i, kde se mud narodili dva synové. 
Mo´ikeha byl guru surfingu, který se 
vryl do paměti každého surfaře.
  Surfařským hrdinou současnosti je 
však Kelly Slater. Narodil se 11.úno-
ra 1972 na Floridě. Na Cocoa Brach, 
kde bydlí dodnes, se naučil i surfovat: 
„Kdybych se měl rozhodnout, kde se 
radši budu učit surfovat, jestli na Flori-
dě anebo na Hawaii, vyberu si Floridu. 
Tady se totiž nikdo nesnaží běhat dřív, 
než chodit.“
Už v polovině 80. let měl na svém kontě 
několik amatérských triumfů - šestkrát 
vyhrál Východní asociaci a získal čtyři 
národní tituly. Netrvalo dlouho a Kel-
ly se stal objektem médií. Do nejvyšší 

surfařské soutěži světa  Pro Tour, zasáhl 
poprvé v roce 1990. V té době už začal 
spolupracovat se svým sponzorem fir-
mou Quiksilver.
První kompletní Tour absolvoval ve 
svých 21 letech (tedy v roce 1993) a 
hned slavil titul. Byl zároveň nejmlad-
ším surfařem v historii, kterému se to 
povedlo. Do dějin se však jinou věcí. 
Stál u zrodu Nové školy surfingu, nové-
ho stylu. Asi každý se pokoušel napo-
dobit alespoň z části některé kousky, 
které Kelly předváděl.
Další úspěch na sebe nenechal dlouho 
čekat a přivedl šampiona až do Hol-
lywoodu před kamery. Jistě si ho někte-
ří z vás vybaví v roli surfaře Jimmyho 
Slada legendární Pobřežní hlídky. Spolu 
se svými dvěma přáteli Robem Macha-
čem a Peterem Kingem také zavítal do 
hudebních vod. Jeho trio neslo název 
„The Surfers“ a absolvovalo i šňůru 
po Spojených státech. Slaterovo jméno 
se dostalo i na stránky bulvárního tis-
ku, když prožíval románek s herečkou 
Pamelou Anderson Lee.
Ačkoliv se Kelly Slater stal jedním z 
nejkrásnějších lidí planety podle maga-
zínu „The People“ (s čímž mohu jen 
souhlasit :), zajímavější jsou spíš jeho 
úspěchy a Slater jich nasbíral oprav-
du pěknou řádku. Ve svých 26 letech 
jich měl na svém kontě dokonce šest! 
Zdálo se, že není důvod nadále ve víru 
závodění zůstávat a Kelly odešel do 
Cocoa Brach za rodinou. Ale nevydržel 
to! Důkazem toho je letošní sezóna. 
Slater celé léto udivuje svými výkony 
a je nanejvýš pravděpodobné, že opět 
získá nejcennější titul.
Pro ty, co zasvětili svůj život vlnám je 
surfing každodenním chlebem. Pravda 
je, že většinou to jsou lidé, kteří žijí 
poblíž nějaké té větší slané louže. Jeli-
kož Česká republika neleží u oceánu, 
přicházíme o možnost provozovat snad 
ten nejkrásnější sport! Škoda. Jedině, 
že bychom se spokojili s windsurfin-
gem. Ale to prostě není ono!!

Světem sportu

Jižní Asie II.
šéfredaktorka Tereza Pavlovsky

seriál

Kabaddi

Z historie
Přesto že Kabaddi je brán jako indický 
sport, přesný původ vzniku není znám. 
Řekněme tedy, že vznikl v Jižní a Jihový-
chodní Asii. Kabaddi je velice jednodu-
chá levná hra. Nevyžaduje velké hrací 
pole a na výbavu je velice skromná. Proto 
je populární hlavně v oblasti Indie, ale 
i s menšími změnami se hraje po celé 
Asii. Například v Nepálu, Bangladéši, 
Japonsku, Pakistánu, nebo třeba na Srí 
Lance. Je to týmový sport, který vyžaduje 
schopnosti a energii. Kombinuje vlast-
nosti wreslingu a rugby. Tento 4000 let 
starý druh sportu znamená, z hindštiny 
přeloženo, „Zadržení dechu, což je při 
samotné hře velice důležité. S touto spo-
lečenskou hrou, bez míče a bez dechu, se 
v Evropě moc nesetkáte. Možná proto, že 
její pravidla a vůbec celý princip, nejsou 
zrovna obvyklí. Ale nestojí právě proto, 
že je tak „zvláštní“, za seznámení?

O co jde
V Kabaddi si konkurují dvě družstva o 12 
hráčích. V hracím poli smí však současně 
být pouze 7 hráčů z každého družstva, 
ostatní jsou náhradníci. Každé družstvo 
určí svého „lupiče“, kterého střídavě vysí-
lá na polovinu protihráče. Lupič má za 
úkol dotknout se co nejvíce protihráčů, 
tzv. antů, které se musí snažit bez jediné-
ho nadechnutí přetáhnout na stranu své-
ho týmu. Antové se však zase snaží držet 
lupiče co nejdéle na své straně, dokud 
lupičovi nedojde dech, nebo nepřestane 
zpívat. Jestliže se jim to podaří, je lupič 
vyloučen a bod získávají Antové. Jestliže 
se ale lupič vrátí zpátky na svou polovi-
nu, získá za každého protihráče (Anta), 
kterého se dotknul, bod a navíc jsou tito 
označení Antové vyloučeni ze hry. 

Pravidla
Jak už jsem zmiňovala, nejdůležitějším 
pravidlem je, že lupič nesmí při poby-
tu na soupeřovo straně dýchat. Pro 
kontrolu, že se lupič opravdu nenade-
chuje, musí dokola opakovat kabaddi, 
kabaddi... Druhé důležité pravidlo, jaký-
koliv hráč nesmí opustit hřiště. Lupič se 
smí dotknout všech částí těla Anta, i 
oblečení a bot. Ne však Antové, ti lupi-
če za oblečení držet nesmí. Dále nesmí 
protihráče dusit a držet za vlasy.
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Do naší poradny  Mezinami.cz 
napsala již pěkně velká skupinka 
lidí, dovolil jsem si tedy malé 
shrnutí našich případů a vlastně 
takové shrnutí všech problémů, 
co se v poradně vyskytují.

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

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

Největším problémem, se kterým se 
v poradně setkávám, je ale problém 
vyjádření se. Ať v lehčích případech, 
kdy se jedná o maličkosti, se kterými si 
lidé neví rady, ale i v těch složitějších, 
se lidé vyjadřují víceméně hrozně. Je 
jasné, že většina národa nemá nějaké 
slohové nadání, není to také potře-
ba, ale v některých dotazech mi chybí 
například i dost podstatné informace 
– například mladý muž, který neví, na 
kterou školu se má hlásit, napíše (smyš-
lený případ): „Dobrý den, mám teď z 
několika předmětů trojky na vysvědče-

ní, předtím jsem měl skoro samé jed-
ničky. Nevím, na kterou školu se hlásit. 
Nemluvil jsem o tom s rodiči, ale až 
se k tomu dostanem, chtěl bych mít v 
hlavě trochu jasno. Děkuji.“ Já chápu, 
že člověk může být před přijímacími 
zkouškami trochu nervózní, ale taza-
tel nezmínil, jestli je na základní škole 
či na střední, z jakých předmětů měl 
trojky. Taktéž nezmínil, jaký má vztah 
s rodiči, mohli bychom mu pomoci i s 
tím „vyzrazením“ rodičům, nicméně 
nevíme nic. Nevíme o našich tazetelích 
totiž vůbec nic a zdá se, že někteří s 
tím mají trochu problém. Nemyslím to 
jako „kárání“, nikoliv. Jde mi jen o to, 
že lidé v ČR se neumí vyjádřit.

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

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

To už posoudit nedokážeme. Každý 
si z hodiny odnese něco jiného. Ale jak 
se říká, opakování je matkou moudros-
ti. Místo vnucování myšlenek mladému 
člověku při hodinách literatury, bych 
spíše uvítal, aby žák deváté třídy uměl 
napsat dopis či dotaz do poradny bez 
chyb. 

rkl

Jadérka a vyjadřování
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Dnešní  mediální  svět  mě 
poslední dobou hodně zkla-
mal. S mnoha věcmi se člo-

věk naučí  žít, protože ho den co 
den pronásledují a jemu nezbývá 
nic jiného, než je brát jako součást 
běžného života.

S tím, že se mění klima planety 
a dochází ke globálnímu oteplování 
jsem se už smířila. S tím, že lidi jsou 
hnusní a zlí také. Dokonce jsem si už 
zvykla i na to, že kolem nás pobíha-
jí zvířata s ptačí chřipkou, slintavkou 
a kulhavkou a najdou se mezi námi 
i šílené krávy. Ale nesmířím se s tím, 
že dnešní doba mění věci slušné na 
věci zkažené. Že z dobrého se stává 
špatné. Že pozitiva dneška, začínají 
měnit svou podobu.

Nestačila by mi stránka papíru, kdy-
bych měla zmínit všechny věci, které 
mě poslední dobou naštvaly, proto se 
zaměřím jen na jednu, která mi sebrala 
další iluze od dnešním světě lidí. 

Jsem velikým čtenářem. Knížky 
a noviny jsou pro mě tichým útočiš-
těm od času a starostí. Když se člověk 
začte, obklopí ho mír. Alespoň já to 
takhle vnímám. Poslední dobou si však 

jen těžko vybírám tisk, kterým by mi 
stál za to si počíst.

Řekla bych, že zkázou dnešních medií 
je bulvár, který kazí pověst dobrého 
čtení. Jenže lidé jsou dneska takoví, že 
se rádi pobaví nad soukromím jiných, 
rádi uvěří pomluvám, protože jsou 
daleko zajímavější než skutečná prav-
da. Takové noviny pokládám za hloupé 
a nemorální plátky. Zdá se ale, že pat-
řím k menšině. Jasným důkazem jsou 
slušné noviny, které rychlým tempem 
mění svou podobu. Dávám to za vinu 
společnosti, která více žádá fikci, než 
pravdivé informace. Ptám se sama se-
be: Kam se poděl respekt a tolerance? 
Přestala snad platit pravidla slušného 
chování? Zdá se, jako by už lidé neznali 
meze, porušovali morální zásady, a to 
jen za cílem prodat. Místo pravd se píší 
senzace, které mají novinám zajistit 
výdělek, více prodaných kusů a také 
první příčku oblíbenosti mezi čtená-
ři! Existuje snad ještě něco jako novi-
nářská čest?? Prvotní záměr novinářů 
informovat, psát zprávy o skutečných 
událostech, ztěžovat práci úřadům 
a uveřejňovat pravdivá fakta, jako by 
se vytratil! Věcnost a skutečnost pro-
hrává s fantazií. S nechutí jsem došla 

k závěru, že bych si možná měla koupit 
lupu, abych vůbec mezi těmi plitkými 
větami našla kousíček pravdy. Musím ji 
totiž hledat mezi řádky polopravd.

Nemohla jsem si odpustit vztek, když 
jsem asi po týdnu zjistila, že pokaždé, 
když si koupím seriózní noviny, najdu 
v nich naprosto lehkomyslné články 
podobné těm, které tisknou v bulváru. 
Promiňte, ale titulky typu: „Topolán-
kův harém“, „Nevěsta mu utekla od 
oltáře“ nebo „Proč se vám nedaří hub-
nout“ do solidních novin přece nepat-
ří. Nebo snad máte jiný názor?

Dneska se musím už mnohem roz-
vážněji rozhodovat, pro jaký tisk si 
zajdu do trafiky.                          gst

Dnešní noviny

Sliby
Ano, o slibech by se toho dalo 

vyprávět  mnoho,  mnoho 
pouček,  rad,  výčitek a  tak 

podobně. Já bych přesto rád uvedl 
svůj případ.

Jsem členem tohoto internetového 
plátku už nějaký ten rok a za celou 
dobu jsem nasliboval hromadu článků, 
ale žádný jsem neposlal. Terez jsem 
psal, že jsem zaneprázdněn, což byla 
pravda, ale možná bych někde ten čas 
na sepsání nějakého článečku našel. 
Ovšem mě přemáhala lenost. Ačkoli 
jsem někdy zkoušel něco napsat, nebyl 
jsem v tom správném písařském tran-
zu. Avšak teď jsem si ten čas udělal 
a dokonce mě popadl i ten tranz. To 
znamená, že si můžete přečít můj pří-
běh 

Sliby jsou věc, která by se neměla 
dávat jen tak. Sliby se prostě mají plnit. 
Kdo je neplní, je pak ve společnosti 

považován za nespolehlivého člověka 
a lidé se na něj často dívají skrz prsty. 
Osoba, která neplní sliby se pak nesmí 
divit, že mu nic není svěřeno. Vezmě-
me si třeba příklad zaměstnance, kte-
rý bych chtěl mít přidáno. Pracuje jak 
mourovatý, ale když jeho vedení chce, 
aby zařídil třeba výpis z účtu, nebo 
zajistil občerstvení na propagační akci, 
a on to neudělá, nemůže se pak divit 
že přidáno nedostane.

Neměli bychom dávat sliby, které 
nemůžeme splnit. Raději se omluvme, 
a nechejme to na někom jiném. Člo-
věk, který dokáže uznat, že na něco 
nemá, je ve společnosti více uznávaný, 
nežli člověk, který naslibuje hory, doly, 
dělá ze sebe děsně důležitého a pak 
to nesvede.

Má rada na závěr: neslibuj nic, co 
nemůžeš splnit, nebo ti bude slíbeno 
a nesplněno. 

hkr
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Integrální počet
Posadím se do lavice a učitel 

nás uvádí do tématiky  inte-
grálního počtu. Jaká jednodu-

chá věc prý to pro nás bude, když 
už umíme derivovat.

To je dneska ale teplo. No jo, první 
jarní den.

Pomalu sesunu ruce po lavici 
a položím si na ně hlavu. Koukám do 
papírů před sebou. Samá teorie…

Primitivní funkce… Co je na týhle 
funkci primitivního? Sčítání je primi-
tivní. Dokonce i jeden můj spolužák je 
primitivní. Ale tahle funkce?! 

Existují i primitivní pudy, jako napří-
klad reflexy. Že když upadnete, dáte 
si před hlavu ruce, abyste si nepo-
škodili nejdůležitější část těla. To jest 
mozek.

Pomalu se mi rozmazává obraz uči-
tele před tabulí a tak radši zavírám oči. 
Ještě slyším: „Kdybyste chtěli vědět, 
proč se jí říká primitivní, tak vám to 
nepovím, protože to ani sám nevím…“ 
Když to neví ani náš matikář, tak pak 
už nikdo. Leda snad ten, kdo to vymys-
lel… Bůhví, jestli ještě žije. 

Stejně to musel být nějaký psychic-
ky narušený člověk. Kdo by nazýval 
něco tak málo primitivního primitiv-
ním?!…

„Spíte, nebo ještě vnímáte?“ slyším 
jakoby z dálky hlas, který mě donutí 
otevřít oči. „Mmm-mmmmm,“ ze mě 
vyjde. Dobrá odpověď… Taková … nic 
neříkající. Když otevřu oči, učitel už 
se na mě nekouká, zato zbytek třídy 
ano. No to byl zase výkon, chválím 
sebe sama. 

Já usnula na hodině?!…. Já?! Nikdy! 
Ale co tohle bylo? Já vážně usnu-
la. Co to s tebou je, holka, říkám si 
v duchu.

„Co to s tebou je, holka?“ říká moje 
spolusedící kolegyně. Tomu říkám tele-
patie.

Tak znova koukám do papírů a před-
stírám pozornost. Přitom myslím jen na 
to, až půjdu spát. Do vyhřátý postýlky. 
Jako bych byla doma a lehla si alespoň 
do křesla. Zavřela oči. Najednou jsem 
na plese. Maturitním… 

Ale nejsem maturantka, nýbrž sou-
část předtančení. Budeme totiž vystu-
povat s naší taneční skupinou. 

Už je to tady. Stojím vedle podia 
a čekám až nás hlas moderátorky vyzve 
na parket. Klepou se mi ruce. Ani holky 
z naší skupiny taky nevypadají dva-
krát vyrovnaně. Taneční parket už je 
prázdný. I poslední dvojice už opustily 
parket, aby mohlo přijít předtančení. 
Sál Lucerny potemněl a všichni ztich-

li. Moderátorka nás uvedla a holky 
už vybíhají na parket. Ještě se stihnu 
kouknout na naší trenérku a nohy už 
mě pomalejším během nesou na místo, 
ze kterého mám krásný výhled na těch 
přibližně pět set lidí. 

Fuj, to je ale ostré světlo, co na nás 
září. A už slyším známé první tóny naší 
písničky a začnu se automaticky hýbat 
do rytmu podle předem stanovené 
choreografie. Okolí začíná tleskat do 
rytmu. Krásný pocit.

„Slečno, jestli chcete spát, tak jděte 
domů.“ 

Cože? Kde je Lucerna? Vždyť mi to 
zrovna tak krásně šlo! Á jé… Mate-
matický seminář. Už vím. Něco primi-
tivního. Ale ne! Přece jsme se nebavili 
o mém spolužákovi! Ale jo. Teda ne 
o něm, ale o té primitivitě…

Hodina právě skončila. Ale zítra 
budeme pokračovat – hned první 
hodinu…

Já zaspala!!! Právě teď někdy pan 
profesor dovysvětluje integrální počet 
a já u toho zase nejsem přítomna. Za 
to může to jaro! Změna času, lidé 
jsou buď nevrlí nebo úplně zmatení. 
Já budu nejspíš druhý případ…

Jaro dělá divy.
ekr

Štve vás, jak se muži neustále 
otáčejí  za krásnou dívkou  či 
ženou? A vy si říkáte, co na ni 

vidí, když víte, že dotyčná v hlavě 
nemá nic kromě data  své mani-
kúry?

Vy dostanete vztek a chcete být 
najednou jako ona, i když je to v roz-
poru s vaším rozumem? Vztekáte se, 
k čemu všemu jsou vám vaše vědomos-
ti, když je to stejně nezajímá? Poklá-
dáte si otázku, jestli vítězí opravdu 
krása nad inteligencí? Nemusíte mít 
strach, není to tak jednoznačné jak 
to vypadá.

Vydala jsem se na průzkum a zepta-
la se kluků, mužů i postarších pánů, na 
jednu prostou otázku: ,, Chtěli byste 
raději hezkou, ale ne příliš chytrou 
ženu, nebo musí být i inteligentní “?

Vůbec netvrdím, že krásné ženy jsou 
hloupé, nebo naopak, berte to jako 

hledisko podle kterého si muži ženy 
vybírají. 

Dostalo se mi opravdu nejrůzněj-
ších odpovědí, ale všechny měly stejný 
závěr. Pravda je, že na první pohled 
muže zaujme pěkný zadeček, dlouhé 
nohy, krásný úsměv atd. Jenže poprav-
dě, to nás přece taky, i když si nekla-
deme tak náročné požadavky. 

Pak se ale vše otočí o 180°. Možná 
to některé z vás překvapí, ale to co 
muže zaujalo na první pohled, jde na 
první schůzce stranou. Dá se říci, že 
jsou vaší krásou nasyceni a teď chtějí 
znát i jinou stránku vaší osoby. Opa-
trně a hlavně nenápadně zjišťují co 
ve vás je. Jsou si vědomi toho, že mít 
krásnou ženu je k užitku. Všichni ji 
budou obdivovat jako ten nejskvost-
nější šperk, ale co když nebude moc 
chytrá? Sice nedoufají, že jim vysvětlíte 

Einsteinovu teorii relativity, avšak něco 
málo očekávají.

Začnou se jim v hlavě honit nejrůz-
nější myšlenky jako: ,, Ve společnosti 
opravdu okouzlí, ale co se stane když 
na banální otázku nedokáže odpově-
dět. Budu vypadat 

i já jako pitomec. “ Platí samozřejmě 
– jiný muž, jiné nároky, ale na jedné 
věci se shodují, nesmí být tak hloupá, 
aby je tím mohla ztrapnit. 

To je dokáže opravdu zastrašit. Pro-
to se takových žen rychle zbavují, nebo 
se z nich stávají milenky.

Závěrem vám chci říci jen jedno:

„Krása jako samotná neznamená 
nic, to co jí dotváří je MOZEK! “

tje

Krása vs. inteligence
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Reinhold Messner  –  světově 
známý horolezec, cestovatel, 
objevitel, neúnavný zastánce 

ochrany životního prostředí a Pří-
rody  jako  takové,  ale  především 
člověk.

Kniha „Antarktida: Nebe i Peklo“ 
věrně zachycuje výpravu do tohoto 
již na první pohled nehostinného 
prostředí, popisuje slasti a strasti té-
to náročné pouti do neznáma natolik 
barvitě, až čtenáři přebíhá mráz po 
zádech. Reinhold Messner se pokusil 
vysvětlit motivy svého počínání, jež 
ho přiměly k realizaci tak odvážného 
plánu jakého je schopen skutečně jen 
extrémně odhodlaný a odolný jedinec 

jako je on sám: nesnažil se poměřo-
vat se se sedmým kontinentem, jen se 
mu pokusil dát lidský rozměr. Doká-
zal přejít pěšky ledový světadíl pouze 
se saněmi a svým partnerem hluboko 
pozadu. Před nimi se o tento hero-
ický čin pokusilo jen několik výprav, 
všechny však selhaly a byly nuceny od 
nápadu ustoupit, některé se nevrátily 
vůbec. Z Patriot Hills přes zeměpisný 
jižní pól až do zátoky McMurdo ušli 
neuvěřitelnou vzdálenost 2800 km za 
pouhých 92 dní. Potýkat se se všemi 
možnými i nemožnými, pro normální-
ho smrtelníka těžko představitelnými 
nástrahami počasí, terénu a vždy pří-
tomné časové tísně, nebylo rozhodně 
hračkou.

Reinhold Messner chtěl touto 
výpravou také poukázat na fakt, že 

Antarktida, dnes už pravděpodobně 
jedním z posledních, lidskou činnos-
tí celkem nedotčených míst na Zemi, 
si zaslouží pozornost a ochranu nut-
nou k zachování pro další generace. 
Vyhlášením Antarktidy mezinárodní 
přírodní rezervací by pomohlo zamezit 
již probíhajícímu boji o přivlastňování 
jejího území mezi zeměmi jako jsou 
Austrálie, Německo, Čile, Rusko nebo 
Velká Británie, které si ji nárokují hlav-
ně kvůli zdrojům nerostných surovin. 
Messner se také snažil upozornit na 
fakt, že ačkoli člověk, byť pouhý vědec, 
astronom či horolezec, svým počíná-
ním v tak křehkém prostředí, jakou 
Antarktida bezpochyby je, neprozře-
telně přispívá k narušení velice křeh-
kého ekosystému, jehož obnova může 
trvat i desítky let.

jro

Antarktida: Nebe i peklo
Reinhold Messner
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Nedávno  jsem při návštěvě 
knihkupectví neodolal kou-
pit si knížku, která je zbrusu 

nová a ze stolku na mne doslova 
zářila. Peníze mi skoro samy ská-
kaly ven z peněženky, když  jsem 
spatřil logo Dragonlance. Neváhal 
jsem tedy a knihu zakoupil.

Abyste rozuměli, knihy ze světa 
Dragonlance (alias Dračího kopí) jsou, 
přinejmenším pro mne, knihy s tou 
nejvyšší kvalitou, jejichž koupí nikdy 
neprohloupíte. Legenda o Humo-
vi byla navíc napsána Richardem A. 
Knaakem a stává se tak první knihou 
přicházející série Dragonlance: Hrdino-
vé, která tak doplní mezery v sériích 
– Předehry, Příběhy, Příběhy II, Kroniky, 
Legendy. 

Sám Knaak je zejména znám pro své 
knihy ze světů Diablo a DragonRealm. 
Jeho literární styl mi byl již okrajově 
znám z jeho povídek ze sérií Dragon-
lance: Příběhy a tudíž jsem se těšil na 
přívětivou četbu. A té jsem se také 
dočkal.

Legenda o Humovi pojednává, jak 
jinak, o solamnijském rytíři Humovi 
(motto solamnijských rytířů je mimo-
chodem „Má čest, můj život.“), který 
se díky nezlomné víře a charakteru 
stane doslova a do písmene hrdinou. 
Již za svého života, který je ale bohužel 
možná až moc krátký a tragický…

Když se s Humou setkáte poprvé, je 

to ještě ostatními rytíři opovrhovaný 
mladý floutek, který sklízí spíš urážky 
než pochvaly. Je to neuvěřitelný smolař 
a co osud nechce – jeho společníkem 
se záhy stane minotaur Kaz. Za což 
by body popularity u ostatních rytířů 
rozhodně nedostal, protože minotauři 
jsou součástí obří armády Takhisis, pro-
ti níž aktuálně rytíři zoufale bojují…A 
zatím prohrávají. Do toho všeho se 
ještě přidá jeho přítel z dětství Magi-
us, tajemná stříbrná dračice a záhad-
ně se zjevující a mizící láska Gwynet. 
Změna Humy z opovrhovaného rytíře 
na hrdinu není lehká a rozhodně ani 
předem plánovaná – to Huma jde jen 
cestou víry a srdce. A ta cesta jej vede 
až k finálnímu souboji s temnou Dračí 
královnou Takhisis, o jehož epickém 
hrdinství se bude po celém Ansalonu 
ještě celé věky vyprávět…

Kniha mne během chvíle pohltila 
svou popisností a zejména svou ele-
gancí a prostorem pro fantazii. Zajíma-
vým prvkem je navíc mág Magius, kte-
rý je sice v Kronikách a jiných knihách 
Dragonlance většinou popisován jako 
hrdina. Zde totiž již od prvního setká-
ní nevíte, zda-li představuje hrozbu 
nebo spásu. To vše se ještě vystupňuje 
v moment jeho odhalení jako mága 
renegáta, jen proto, aby přišel doko-
nalý příběhový zvrat.

Přestože se čtenáři mohli s úlomky 
příběhu o Humovi a Magiovi setkat 
v předchozích knihách obří série, kter-

ak o ní mluvili Karamon, Sturm (kteří 
měli za vzor Humu) a Raistlin (ten nao-
pak trochu vzhlížel k Magiovi), tato 
kniha je skvělým plnohodnotným pří-
během. Takovým u kterého většina lidí 
sice předem ví, co se stane, ale i tak si 
jí přečtou a jsou za to odměněni zážit-
kem na který se nezapomíná. Kdybych 
měl hodnotit jako ve škole, tato kniha 
by měla určitě jedničku.

Pro fanoušky ság Dračího kopí je 
tato kniha povinností a ostatním vřele 
doporučuji!

pmi

Legenda o Humovi
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Seděli jsme naproti sobě v zářící 
hale restaurace U Stříbrné labutě. 
Neseděli jsme u stejného stolu, 

ale mezi námi nebylo nic, co by nám 
bránilo v kradmých pohledech. Líbil 
ses mi. Tvé čokoládově hnědé oči zrca-
dlily světlo křišťálových lustrů, přesto 
se ale vždy okamžitě sklopily, když se 
střetly s mými. A já jsem sklopila své 
a náhle zčervenalý obličej ukryla za 
zdobenou vázu s omamně vonícími 
bílými narcisy. Z reproduktorů rozvě-
šených na mléčných zdech zněly slad-
ké tóny Smetanovy Vltavy, od okol-
ních stolů bylo slyšet občasný smích 
a hovor, jehož slova na dálku splývala 
v nesrozumitelnou změť slabik a hlasů. 
My dva ale nic z toho nevnímali, seděli 
jsme na dřevěných židlí a každý z nás 
očima ukrajoval samotu tomu druhé-
mu, rozpaky při tom ukrývaje za bílé 
kvítky na stole.

Naše pohledy se nakonec střetly a ani 
jeden z nás, jako bychom se předem 
domluvili, neuhnul. Usmál ses. A já jen 
cítila, jak mi planou tváře, téměř z nich 
sálalo teplo. Náhle jsem nevěděla co 
dělat, tak jsem, snad poněkud nejis-
tě, úsměv opětovala. Vstal jsi a přisedl 
k mému stolu.

Proč jen jsi to dělal? Proč? Dnes spolu 
žijeme už dvacet let. Má krása vybledla 
a kolem tvých očí, těch kouzelných 
čokoládových očí, se vytvořily vrásky, 
jako hluboké brázdy v poli. Dnes je 
všechno pryč. Dnes stojíme na pokraji 
rozvodu. Dnes.

Tenkrát mělo být všechno jinak, měl 
jsi zůstat u svého stolu,oba jsme měli 
dál vrhat kradmé pohledy a dýchat 
vzduch nasycený vůní bílých narcisů. 
Jak jsi byl tehdy krásný!

pry

Vůně bílých narcisů

První zmínka o Chrudimi se vysky-
tuje v Kosmově kronice v souvis-
losti se smrtí knížete Břetislava I., 

který zemřel 10. ledna 1055, údajně 
když očekával příchod vojska na váleč-
nou vý-pravu do Uher. Tímto datem se 
začíná psát historický vývoj Chrudimi. 
Roku 1303 navštívil Chrudim král Vác-
lav II. A věnoval město své manžel-
ce Elišce a od tohoto roku získává 
Chru-dim různá práva a privilegia. 
Roku 1348 císař Karel IV.udělil svým 
Majestátem Chrudimi výsadu kterou 
nesměla být nikdy zastavena a po svat-
bě s Alžbětou v r. 1363 dal své nové 
manželce město věnem.14. a přelom 
15. a 16. stol. přálo hospodářskému 
a kulturnímu rozvoji města. Byl zde 
založen řeznický cech, zaveden vodo-
vod k pivovarům a ke dvěma městským 
kašnám, zřízena cihelna a postaven 
gotický kostel sv.Michala.Chrudim se 
dokázala vzpama-tovat i z rozsáhlých 
morových epidemií v roce 1562.

 Roku 1624 se na své nucené cestě 
zastavil v Chrudimi i J.A.Komenský.

Od začátku 18.stol.funguje v Chrudi-
mi pošta a vznikají manufaktury.V roce 
1871 zahajuje provoz menší nádraží na 

trati PARDUBICE-HAVLÍČKŮV BROD. 
Slibný rozvoj města naru-šila epidemie 
cholery na počátku roku 1849 a velký 
požár města roku 1850 který zničil 108 
domů. Na přelomu 19.a 20. stol.existu-
je i na Chrudimsku silný protihabsbur-
ský odpor který vrcholí 28.října vzni-
kem československé republiky. V době 
2.sv. války na Chrudimsku roz-sáhlé 
odbojové a partizánské hnutí. Občané 
Chrudimi vystoupili proti německým 
okupantům 5. května 1945.a město 
bylo osvobozeno 9. května 1945. 

Tajná chodba
Vedla prý z domu kdysi Modestinova 

(dnes zrušené čp. 54/I na místě parčí-
ku vedle hlavního kostela) a ústila na 
Pumberkách kdesi proti Vestci v lukách 
dnes regulací řeky zaniklých a přemě-
něných v pole. Luka ta náležela ke 
Kalousovskému mlýnu, jehož vlastník, 
mlynář Jan Netřebal, se zadlužil u teh-
dejšího vlastníka Modestinova domu, 
bývalého sládka Hyksy. Tomu se krás-
ná luka velmi líbila a podařilo se mu 
zmocnit se jich na úhradu mlynářo-va 
dluhu. Poněvadž mlynář chtěl louku 
zachovat pro své děti a byl o ni Hyksou 

připraven, na smrtelné posteli svého 
věřitele proklel. Hyksa přišel o všechen 
majetek, jen louka mu zůstala a stala 
se mu peklem. Po smrti pobíhal po 
přilehlé stráni (nyní nad železniční tra-
tí) v podobě ďábla a strašně naříkal 
a křičel. Louka si tak vysloužila jméno 
„Hyksovo peklo“. Kdy byl vy-svobozen 
z těchto muk, nedovedeme říci. Snad 
to bylo po postavení železniční trati 
a regulaci řeky, kdy už vlastně žádná 
louka nebyla.

 Městský znak a městský prapor 
Znak města tvoří na stříbrném štítě 

černá orlice hledící doleva (z hlediska 
pozorovatele) s červenou zbrojí a jazy-
kem. První použití znaku města 

Historie měst

Chrudim
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je zjištěno k roku 1830. V této době 
se objevily a byly oficiálně používány 
různé soukromé varianty městského 
znaku. 

Za správný městský znak – v kresbě 
i barvě – je možno pokládat znak na 
fasádě městského úřadu. Od konce 
roku 1903 se používá správný znak.

Pečeť
Nejstarší známá pečeť města je 

zachována na listině ze 16.září 1362. 
Představuje orla s rozepjatými kříd-
ly, zdobenými stuhou, se vztyčeným 
zobákem a s písmeny slovy Chrudim, 
roztroušenými vedle hlavy a spárů. Na 
opise pečeti je latinský nápis: S. civium 
civitatis Crudyn, tj. pečeť občanů měs-
ta Chrudimě. 

Podle privilegia krále Vladislava II. 
ze dne 18.srpna 1472 smělo pečetit 
město červeným voskem. Z pečetidel je 
v okresním muzeu zachváno nejstarší 
z roku 1776 s kresbou orlice a titulkem: 
Sigillium reg. dotalis ac districtualis 
urbis Chrudim, tj. pečeť královského 
věnného a krajského města Chrudi-
mě.

Památky
Nedaleko Chrudimi se nachází pří-

rodní rezervace Maštale.Nejvýznam-
nější na tomto území jsou pískovcové 

skalní útvary-tzv.Budinské skály.v této 
lokalitě je rozmanitý výskyt vzácných 
druhů živočichů a rostlin npř.mlok 
skvrnitý,kapraďorosty a mechy.

Další přírodní památkou je Pivnická 
role.Nachází se mezi obcí Zderaz míst-
ní částí obce Hluboká-Dolany.Jedná se 
o skalní útvary a nachází se zde vzácné 
druhy živočichů a rostlin.

Přírodní park Údolí Krounky 
a Novohradky,který se nachází podél 
výše uvedených toků řek.

Památky ve městě
Na Resselově náměstí stojí na 

kamenném podstavci bronzová socha 
chrudimského rodáka Josefa Ressela , 
vynálezce lodního šroubu. Pomník na 
nějž bylo dlouho sbíráno, byl předán 
veřejnosti v červnu roku 1924. Je dílem 
sochaře Ladislava Šalouna, který vybral 
i jeho umístění.

Kostel Nanebevzetí panny Marie 
Hlavní chrám, zasvěcený nanebe-

vzetí panny Marie, má velice staré 
počátky. Presbytář kostela, sloužící 
původně jako kaple sousedního země-
panského hradu, vznikl snad ještě před 

založením Chrudimě jako města. 
Vnější vzhled kostela se za staletí 

jeho existence podstatně změnil. Kos-
telní věže byly sice od počátku dvě, 
ale každá z nich měla jiný tvar i výšku. 
Z čelního pohledu na kostel levá věž 
se jmenuje Černá, pravá věž se nazývá 
Trubačka. Stav této věže byl trvale špat-
ný. V dubnu 1630 se probořila podlaha 
trubačova bytu, kde v troskách nalezla 
smrt trubačova manželka. V květnu 
roku 1702 do této věže uhodilo a obě 
věže shořely i s kostelním krovem až 
po presbytář. Po opravě byly obě věže 
stejně vysoké s cibulovou střechou.

V roce 1727 byl zřízen před kostelem 

schodišťový parapet se sochami sva-
tých. Když v roce 1740 shodila vichřice 
vrch jižní věže, byl při opravě přimalo-
ván na štít mezi věže obraz Salvátora 
s paprskovou svatozáří. V tomto stavu 
vytrval hlavní kostel až do roku 1850, 
kdy dne 22. února v prudké bouři 
udeřilo opět do jižní věže, jejíž stře-
cha shořela a sesula se. Věž pak byla 
opatřena střechou ve formě nízkého 
jehlanu a v roce 185 bylastejným způ-
sobem upravena i věž druhá.

Oprava kostela byla roku 1857 svě-
řena Františku Schmoranzovi. To byla 
také poslední práce na vnějšku koste-
la, který tak dostal podobu, v níž jej 
známe i dnes.

Chrudimský hrad 
V zakládací listině, jež se v origi-

nálu nezachovala, se objevuje zmín-
ka o chrudimském hradu a o staré 
Chrudimi. U nově zakládaného města 
požadoval panovník jeho sílu a pev-
nost, kterou měly dodat zejména měst-
ské příkopy a hradby. Ze stavby hradu 
zůstaly jen nepatrné zbytky. Z vnějš-
ku je vidět pouze hlava vousáče se 
širákem, hlava s biskupskou obřadní 
čepicí, hlava obludy a dva štíty.

K opevnění hradu a pak i měs-
ta patřila tzv. Žižkova věž. Věž byla 
zbořena – zbytečně, bez průzkumu 
a dokumentace – v r. 1846. V době 
svého zániku měla v přízemí 2,25 m 
silné zdi, byla dvoupatrová, přístupná 
pouze žebříkem s nízkou šindelovou 
střechou. 

Původně součástí hradního opevně-
ní byla i věž Hláska, vysoká, čtverhran-
ná, ukončená věžičkou s plechovou 
městskou orlicí. Svého času v ní byd-
líval trubač neboli hlásný. Roku 1717 
se zřítila a již nikdy nebyla obnovena. 
Vstupy do města, uzavřeného příkopy 
a hradbami, umožňovala Horní brána, 
Dolní brána a Tmavá fortna.

zdroj: http:/chrudim.cz
hkr
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Třpytivý lesk všudypřítomné-
ho  zlata, pohádkové bohat-
ství,  nejluxusnější  hotely, 

největší nákupní centra a nejkrás-
nější pláže. Avšak pokud jste v té 
„správné“  části města. Dubai  se 
dá popsat  také  jako  jedno velké 
staveniště, hluk, shon a prach. 

Historie
Ještě před padesáti lety nebyla Dubai 

nijak významná. Vládnoucí dynastie 
Al-Maktum si moc dobře uvědomovala 
velice výhodnou polohu města. Zača-
la tedy na svém území podporovat 
obchod a podnikání, hlavně s indický-
mi obchodníky. Velkou změnu přinesl 
objev ložisek ropy a zemního plynu. 
Během následujících čtyřiceti let tak 
mohl odstartovat doslova ekonomický 
zázrak. Bylo ale jasné, že zásoby ropy 
a zemního plynu jednou dojdou. Pří-
stav omývaný vodami Perského zálivu 
začal prozíravě přeorientovávat směr 
ekonomiky na nevyčerpatelné zdroje 
– turistiku a obchod. 

Náboženství
Státním náboženstvím je islám. Vět-

šina obyvatel se hlásí k sunnitskému 
směru, zbytek (asi 20 %) se hlásí ke 
směru šíitskému. Ostatní náboženství, 
jako křesťanství či hinduismus nejsou 
podporována, ale jsou TOLEROVÁ-
NA! 

Podnebí
Po většinu roku je horké podnebí 

s mírnými zimami. Teploty v létě se 
pohybují kolem 35–40 ° C, v zimě pak 
kolem 23–25 ° C. 

Doprava
Většina obyvatel a turistů využívá 

taxi služby. V Dubaii je tato dopra-
va velice rozšířená. Tyto služby jsou 
poskytovány na velmi vysoké úrovni 
a jejich cena se zobrazuje na taxamet-
ru, což je výhodou především pro cizin-

ce. Nástupní taxa se pohybuje kolem 
3 dirhamů (1 dirham je přibližně 6 Kč), 
cena za 1 km je kolem 1,50 dirhamu. 
Cena se zvyšuje po 22. hodině. Taxí-
ky jsou klimatizované, tudíž mnohdy 
vysvobozující z nesnesitelného hor-
ka.

Dubai Creek
Dubaiský záliv neboli creek, zvaný 

Al-Chor se zařezává 10 km do pouště. 
Břeh místního zálivu je lemován něko-
lika moderními mrakodrapy. V kon-
trastu s nimi brázdí vlny zálivu desít-
ky místních plavidel – abry. Jedině ty 
zajišťují dopravu z jednoho břehu na 
druhý. Jedna cesta na abře se pohybuje 
kolem 1 dirhamu. 

Pevnost Al-Fahidi
Budova byla vybudována před 

150 lety, když Dubai ovládl kmen Bani 
Yas. Dlouhou dobu sloužila jako stráž-
ní a obranná pevnost a sídlo panovní-
ka. V roce 1970 prošla pevnost velmi 
nákladnou rekonstrukcí a změnila se 
v muzeum, které je jedním z nejnav-
štěvovanějších míst ve městě. 

Deira a Bur Dubai
Deira je část Dubaie ležící na pravém 

břehu Dubaiského zálivu. Nejlépe by 
se dala charakterizovat jako komerč-
ní část města. Právě v Deiře najdeme 
spoustu tržišť, obrovské obchodní cen-
trum, moderní luxusní hotely, golfový 

Dubai
tak trochu jiný arabský svět
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klub s hlavní budovou ve tvaru lodě 
a také stále se rozrůstající mezinárodní 
letiště.

Bur Dubai leží na levém břehu cree-
ku. Je mnohem větší něž Deira a stále 

se velmi dynamicky rozrůstá. Najdeme 
zde hlavně banky a sídla úřadů, také 
velký přístav a nekonečné pláže táh-
noucí se daleko za město. 

Burj Dubai
Mrakodrap Burj Dubai se stane 

v roce 2009 nejvyšší budovou na svě-
tě. Není však úplně jasné, jak bude 
tato budova vysoká. Podle firmy 
Emaar, která výstavbu mrakodrapu 
řídí, závisí vše na úrovni stavebních 
technologií a na poptávce po prosto-
rech uvnitř této budovy. Mluví se tedy 
zatím o cca 800 m. Pokud by se však 
na světě začala stavět budova, která by 

tuto výšku přesáhla, Burj Dubai by se 
mohla pyšnit až 1 km. Megalomanská 
stavba, která připomíná legendární 
Babylónskou věž bude mít 160 pater. 
Věž má obklopovat uměle vytvořené 
jezero a budou po ní jezdit třípodlažní 
výtahy, naprostý světový unikát. Na 
špici budovy je chystaná rozhledna. 
Ze 160 pater jich bude 109 obytných. 
Povrch bude pokryt lesklým hliníkem 
a speciálně upravenou nerezovou oce-
lí. Věž tak bude zářit jako slonovinová 
věž z Nekonečného příběhu. 

Burj Al Arab
Nejluxusnější hotel světa, zapsa-

ný v Guinessově knize rekordů. Jako 
jediný hotel na světě je označován 
sedmi hvězdičkami. Tato unikátní 321 
metrů vysoká věž ve tvaru plachet-
nice je postavena na uměle vytvoře-
ném ostrůvku asi 280 m od pobřeží. 
Všech 202 apartmánů je orientováno 
na moře. Ten nejskromnější má „pou-
hých“ 170 m2. Přístup do hotelu je po 
pevnině, po moři i ze vzduchu. Nej-
zámožnější klientela tvoří především 
bohatí šejkové a emíři ze Saudské 
Arábie a Kuwajtu. V naprostém sou-
kromí a nepředstavitelném luxusu zde 
stráví i několik týdnů. V tomto je hotel 
opravdu důsledný. Prioritou je maxi-
mální klid a soukromí. Pohled z moře 
na celý hotel však připomíná obrovský 
křesťanský kříž! Měl to být nejspíš malý 
podraz ze strany evropských stavitelů. 
Dubaiský šejk proto zakázal fotogra-
fovat Arabskou věž z moře. 

bgo
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S mlhou přichází další temná 
a pochmurná noc. Gigantické 
monolitické budovy ční nad 

zbytkem města. Na střeše jedné 
z nich stojí tajemná tmavá posta-
va. Černá kůže obepíná jeho tělo, 
na nohou těžké boty, zakrytá tvář. 
Nikdo nezná jeho jméno, nikoho 
nezajímá. Společnost ho vyčlenila 
a on se už nikdy nestane jedním 
z nich.

Tak to je svět Timothyho Willia-
ma Burtona......

Tvůrce, typický svými tmavými roz-
cuchanými vlasy, černým oblečením 
a vizuálně nabušenými až kolikrát 

bizarními snímky vyrostl v Burbanku, 
Kalifornii. Místě, kde se to hemží fil-
movými a televizními studii, v domě, 
odkud měl výhled na Valhallský hřbi-
tov. Typicky konformní předměstí plné 
štěstím zářících lidí Burtona, plachého, 
umělecky nadaného chlapce, považo-
valo za podivína, což se právě odrazilo 
ve filmech – postava výstředního outsi-
dera prostupuje celou jeho tvorbou. 

Tim se od útlého věku věnoval malo-
vání, což vyústilo v absolvování Califor-
nia Institute of the Arts a posléze bylo 
následováno nabídkou místa animáto-
ra pro Disneyho. 

Burtonovou první prací se stal sní-
mek The Fox and the Hound (1981), 
následován (1985) – neshody s kole-
gy nakonec způsobily, že byl uvolněn 
pro vlastní projekty: animáky Vincent 
(1982), o chlapci, který chtěl být jako 
Vincent Price (Timův přítel a celo-
životní vzor) a Frankenweenie (1984) 
– o klukovi, který přijde o psa a snaží 
se jej oživit.

Snímek inspirovaný vlastním trau-
matem naprosto nevyhovoval linii 
Disneyho studia, naštěstí si však díky 
němu Burtona všiml komik Paul Reu-
bens (aka Pee-wee Herman) a angažo-

val ho jako režiséra Pee-wee‘s Big 
Adventure (1985).

Chaotická komedie a absurdními 
prvky měla překvapivý divácký úspěch, 
což Burtonovi otevřelo cestu k Beet-
lejuice (1988), černé komedii o mrt-
vém páru, kterému se do bývalého 
domu nastěhovala snobská rodinka 
s úmyslem rekonstrukce obydlí. Poté 
co Tim zopakoval komerční úspěch, 
nabídlo mu studio Warner Bros. režii 
léta plánované adaptace komiksového 
Batmana (1989).

 Do hlavní role byl znovu obsazen 
hrdina Beetlejuice, Michael Keaton, 
záporáka jokera stvárnil Jack Nichol-
son. Snímek o mladíkovi, který se po 
vraždě svých rodičů stáhl do ústra-
ní, aby coby tajemný netopýří muž 
vzal spravedlnost do vlastních rukou 
a zabránil opakování podobné tragé-
dii, ať už by se měla stát kterémukoliv 
občanu Gotham City, vydělal více než 
250 millionů dollarů, čímž se stal jed-
ním z nejúspěšnějších počinů studia.

Ve snaze vyhnout se dalšímu block-

busteru, přestože se mu díky nim 
dostalo větší tvůrčí svobody, sáhl 
Burton v dalším roce po zcela odliš-
né látce a natočil mnohem osobněj-
ší snímek Edward Scissorhands, díky 
němuž navázal přátelství a zároveň 
dlouholetou tvůrčí spolupráci s dalším 
populárním „outsiderem Hollywoo-
du“, Johnnym Deppem.

Paradoxně Tim tímto autobiogra-
fickým opusem, ve kterém postavou 
Edwarda symbolicky ztvárňuje adoles-
centní pocit odcizení, strach z talentu, 
který činí obdařené lidi výjimečnými, 
ale zároveň je vyčleňuje ze společnosti 
vrstevníků, čistou dětskou víru v zázra-
ky, pubescentní nemotornost či touhu 
dotýkat se blízkých, aniž by je zranil, 
dosáhl uznání i od kritiků a začal být 
považován za režiséra s velkým R.

Ve filmu, který si Burton prvně 
také sám produkoval, vzdal poctu své 
dlouholeté ikoně, Vincentu Priceovi 
a symbolicky vyjádřil vzájemný vztah 
obsazením jej do role tvůrce Edwarda. 
Pro herce se stala posledním počinem 
na filmovém plátně (1993 umírá na 
rakovinu). 

V roce 1992 se Tim vrátil k Batma-
novi a natočil pokračování s názvem 
Batman Returns. Sequel, v němž Micha-
el Keaton soupeří s Tučňákem Dannym 
DeVitem a Kočičí ženou Michelle Pfeif-
fer, se dočkal kritiky za příliš temnou 
atmosféru, zcela nevhodnou pro dět-
ské diváky.

Nicméně Burton si v témže roce stihl 
střihnout cameo v Cameronových Sing-
les a následně „spravit chuť“ účastí na 
snímku The Nightmare Before Christ-
mas (1993) – příběh a produkce, který 
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režíroval bývalý kolega od Disneyho, 
animátor Henry Selick.

Následující projekt, inspirovaný 
životem „nejhoršího režiséra všech 
dob“, Edwarda D. Wooda Jr., si vyžádal 
opětovné povolání Johhnnyho Dep-
pa. Navzdory Burtonovu impresivní-
mu resumé však bylo obtížné sehnat 
producenta, obzvlášť když režisér trval 
na černobílém provedení. Snímek 
Ed Wood (1994) nakonec vzalo pod 
křídla Touchstone Pictures – se zcela 
oprávněnými obavami – přes nadše-
né reakce kritiků, grandiózní výkon 
Deppa a Oscara pro Martina Landau 
za vedlejší roli (Bela Lugosi), šlo o první 
komerční propadák Timovy kariéry. 

Mars Attacks! (1996), další Burtonův 
snímek, přestože s sebou nese plejádu 
hvězd: Jack Nicholson, Glenn Close, 
Pierce Brosnan, Michael J. Fox, Natalie 
Portman, Sarah Jessica Parker, Annette 
Benning, Danny DeVito... není velko-
rozpočtovou sci-fi jako např. Emme-
richův Den nezávislosti, naopak, film 
je záměrně natočen tak, že evokuje 
atmosféru filmů z padesátých let, kdy 
se vesmírné lodě podobaly spíše léta-
jícím podšálkům.

Tak jako postava Bely Lugosi v Ed 
Woodovi, i zde hrdinové hrdinové trpí 
vrtkavostí slávy, závislostmi a osob-
nostním rozkladem. A stejně jako 
Bela slepě a pateticky hledají ztracené 
hodnoty a snaží se o znovudosažení 
úspěchu.

Další spoluprací Tima a Johnnyho 
byl v roce 1999 snímek Sleepy Hollow, 
volná adaptace příběhu The Legend 
of Sleepy Hollow Washingtona Irvin-
ga. Deppův Ichabod Crane, nedůtkli-
vý New Yorkský konstábl, je poslán 
do vesničky Ospalá díra, aby vyšetřil 
vraždy, při nichž jsou oběti připraveny 
o hlavu a zároveň čelil mýtu o bezhla-
vém jezdci. Děsivá gotická atmosféra 
filmu, evokující horory, které Burton 
sledoval v dětství, je sem tam okoře-
něna červení tryskající krve – Depp si 

těchto „chuťovek“ užije natolik, že je 
docela s podivem, že ho k další spolu-
práci Burton nemusel přemlouvat.

Remake sci-fi fantasy Franklina 
J. Shaffnera Planet of the Apes (2001), 
Timovi přinesla štěstí spíše v soukromí 
– poznal díky němu herečku Helenu 
Bonham Carter, s níž si před čtyřmi lety 
(2003) pořídil syna Billyho Raye. 

V roce, kdy se sám stal tátou, natočil 
Burton adaptaci novely Daniela Walla-
ce Big Fish asi nejkonvenčnější počin 
své kariéry, v němž naráží na téma 
znovuobnovení vztahu syna s umíra-
jícím otcem, v hlavní roli s Ewanem 
McGregorem.

Další adaptací, tentokrát knihy 
Roalda Dahla Charlie and the Cho-
colate Factory (2005), rozšířil sbírku 
podivínských postav Johnnyho Deppa. 
Ten ve filmu ztvárnil ujetého majitele 
čokoládovny, Willyho Wonku. Netřeba 
pochybovat o Burtonově vyřádění se 
při „budování“ cukrátkového králov-
ství – jen odstín čokoládové řeky se 
vybíral z devíti variant. Film provází 
hudba Dannyho Elfmana, která skvěle 
koresponduje s příběhem.

Před dokončením snímku si Tim zřej-
mě řekl, že je zbytečné mrhat časem 
na castingy, když má perfektní kan-
didáty po ruce a do dalšího projektu, 
animáku Corpse Bride – měl premiéru 
dva měsíce po Karlíkovi – obsadil hlasy 

snoubenky Bonham Carter a spoluout-
sidera Deppa.

Když se řekne Tim Burton, může se 
vám vybavit úvodní sekvence filmů, 
v níchž kamera skrze něco prochází 
(Batman, Beetle Juice, Edward Scissor-
hands), snímky s gotickou atmosférou 
a scénami z vánočních svátků či Hal-
loweenu, hudba Dannyho Elfmana, 
temné noci za nichž tiše padá sních, 
strašáci, série flashbacků z minulosti 
hlavní postavy (Edward Scissorhands, 
Sleepy Hollow, Charlie and the Cho-
colate Factory), chlápka co žije střídavě 
v Ojai, Californii a New Yorku a nejspí-
še bude věčně zasnouben (herečka Lisa 
Marie, kterou povýšil na svou múzu 
1992–2001; Helena Bonham Carter od 
2001), fanouška Bollywoodu.

Může se vám také vybavit režisér, 
který dostal tolik tvůrčí volnosti jako 
v Hollywoodu málokdo, pro nějž jsou 
postavy outsiderů a gotický design 
stejně typické jako role neurotických 
intelektuálů pro Woodyho Allena, kte-
rý se v žebříčku Entertainment Weekly 
umístil na 49. místě Nejlepších režisérů 
všech dob (jako nejmladší na sezna-
mu), tvůrce, jehož práci kritici snadno 
rozeznají, ale tím hůře ji zařadí do 
nějaké škatulky, jehož jedni zbožňují 
a druzí nesnášejí, který má kolem se-
be na jednu strau auru tajemna a na 
druhou prohlašuje, že:

 „I‘ve always been misrepresented. 
You know, I could dress in a clown 
costume and laugh with the happy 
people but they‘d still say I‘m a dark 
personality.“

Shrnuto, rozhodně s ním nebude 
nuda. 
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út 3. 4. v 19.00
F. M. Dostojevskij: BĚSI – STAVROGIN 
JE ĎÁBEL, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Jan Budař (velký sál)

st 4. 4. v 19.00 
F. M. Dostojevskij: RASKOLNIKOV – 
JEHO ZLOČIN A JEHO TREST, režie: 
Vladimír Morávek, v hlavní roli: Petr 
Jeništa (velký sál)

čt 5. 4. v 19.00 
JIŘÍ KNIHA HLEDÁ PARTNERA VIII. – 
improvizační večírek DHNP, režie: 
Vladimír Morávek, host večera: Petr 
Váša (sklepní scéna) 

út 10. 4. v 19.00 
M. Maeterlinck: VELICE MODRÝ 
PTÁK, režie: Vladimír Morávek(velký 
sál)

st 11. 4. v 19.00 
M. Maeterlinck: VELICE MODRÝ 
PTÁK, režie: Vladimír Morávek(velký 
sál)

čt 12. 4. v 19.00 
M. Maeterlinck: VELICE MODRÝ 
PTÁK, režie: Vladimír Morávek(velký 
sál)

so 14. 4. v 19.00 
A. Saalbachová: BALETKY …, režie: 
Pavel Šimák (sklepní scéna)

po 16. 4. v 19.00 
A. Saalbachová: BALETKY …, režie: 
Pavel Šimák (sklepní scéna)

st 18. 4. v 19.00 
A. Saalbachová: BALETKY …, režie: 
Pavel Šimák (sklepní scéna)

čt 19. 4. v 19.00 
J. A. Pitínský EVANGELIUM SV. LUKÁ-
ŠE , režie: J. A. Pitínský (Abonentní 
premiéra – sk. J) (velký sál)

pá 20. 4. v 19.00 
J. A. Pitínský EVANGELIUM SV. LUKÁ-
ŠE, režie: J. A. Pitínský (premiéra) 
(velký sál)

so 21. 4. v 19.00 
J. A. Pitínský EVANGELIUM SV. LUKÁ-
ŠE, režie: J. A. Pitínský (velký sál)

po 23. 4. v 19.00 
K. Kling: AUTOBUS NA LINCE 21, 
režie: Peter Scherhaufer (sklepní 
scéna)

po 23. 4. v 19.00 
Z. Plachý a J. Šimáček: VŠECHNY 
SHAKESPEAROVY ŽENY – drama 
noir dle Střeženého Parnassu, režie: 
Z. Plachý (pod jevištěm) Představe-
ní není vhodné pro mládež mladší 
15. let

út 24. 4. v 19.00 
JIŘÍ KNIHA HLEDÁ PARTNERA IX. – 
improvizační večírek DHNP, režie: 
Vladimír Morávek, host večera: Gab-
riela Vermelho (velký sál) 

st 25. 4. v 19.00 
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil (velký sál) 

čt 26. 4. v 19.00 
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil (velký sál) 

pá 27. 4. v 19.00 
Z. Plachý a J. Šimáček: VŠECHNY 
SHAKESPEAROVY ŽENY – drama 
noir dle Střeženého Parnassu, režie: 
Z. Plachý (pod jevištěm) Představe-
ní není vhodné pro mládež mladší 
15. let

so 28. 4. v 19.00 
F. M. Dostojevskij: BRATŘI KARA-
MAZOVI: VZKŘÍŠENÍ, režie: Vladimír 
Morávek, v hlavní trojroli: J. Budař, 
P. Jeništa, J. Vyorálek (velký sál) 

ne 29. 4. v 19.00 
NOVÉ ČÍSLO. ESTER KOČIČKOVÁ 
uvádí nové číslo revue Rozrazil na 
téma Bratislava, k tomu zpívá, tan-
čí a hovoří s hosty. Na klavír hraje 
Lubomír Nohavica. (sklepní scéna)

po 30. 4. v 19.00 
F. M. Dostojevskij: KNÍŽE MYŠKIN 
JE IDIOT, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Jiří Vyorálek / Pavel Liš-
ka (velký sál)

po 30. 4. v 19.00 
J. Jelínek: RŮŽOVÝ PANTER?, režie: 
Jiří Jelínek, hraje: Jiří Kniha (kon-
gresový sál)

Galerie provázek: 3. 4. –25. 5. 
Skeletons – Ondřej Kopal

Vstupenky lze zakoupit nebo 
rezervovat 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. Hromadné vstupenky na 
tel. 542 210 407. Předprodej vstupenek 
na měsíc duben zahájen 12. 4. 2007. • 
Začátky představení v 19.00 není-li 
uvedeno jinak. • Po začátku předsta-
vení není umožněn vstup do sálu. 

Husa na provázku
duben 2007
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ČCHING
SE SE MANDARINEM NESTAL
    VYCHÁZEJÍCÍ LUNA NAD VELKOU ZEMÍ - VIII.

      A  k  dobrému  jídlu  pivo, 
kterým  německý  pivovar  Beck 
zahlcuje Čínu. To naše je lepší, ale 
naše pivovary tu moc zastoupení 
nemají.  Červené víno se tu pije po 
náprscích. A samozřejmě čaj, ten 
se může pít ke všem jídlům, stačí 
si vybrat z nabízených druhů. 

 
     Na rohu malé uličky v Kuej-jangu 

je malé bistro. Dva kuchaři  zde vaří ve 
velkém kotli s vroucí vodou spoustu 
rýžových nudlí. Kuchař je cedníkem 
různě nadhazuje, přehazuje a okapá-
vá.. Naplní misku po okraj                   
   a jeho kolega vše dochutí. Kořením, 
zeleninou a vývarem. Oblíbený pokrm 
Číňanů je hotov. Jednoduché, chutné a 
stojí se tu fronta.  I tak vypadá čínská 
kuchyně.

Čínská jídla jsou ale značně odlišná 
od těch, které se u nás nabízejí „ jako 
čínská“.

     Mezi zajímavosti patří i to, jak se 
v Číně připravuje tisk novin. Při tolika 

znacích si těžko člověk představí, že 
by existoval psací stroj, který píše čín-
sky…Nebylo to lehké. Až éra počítačů 
umožnila opravdu vyřešit tento pro-
blém. Při sazbě článků je však nutno 
znát latinku, s jejíž pomocí se slovo 
transkribuje na počítačovou klávesnici. 
Počítač pak vybere podle významu asi 
šest znějících slov a ty se objeví dole 
na obrazovce. Sazeč vybere to správné, 
které bývá nabízeno na prvním místě. 
A tak se pokračuje…

     Vraťme se však k našemu puto-
vání. Čeká nás v pořadí již čtvrtá 
provincie, Kuang-tung  s hlavním 
městem Kuang-čou, ve světě zná-
mým jako Kanton.

     …Kdysi tady na jihu, v deltě Per-
lové řeky, žil za dynastie Čching vzdě-
laný muž jménem Čchiao. Byl nejen 
velice sečtělý, ale uměl i krásně psát 
a malovat.

         Jeho žena byla moudrá a ctnost-
ná. Vedli spolu chudý, ale šťastný život 
a měli se rádi.

    S nimi žil v jejich domku bílý 
papoušek, velice inteligentní pták. 
Dokonce uměl i zpívat.

     V té době se často vzdělaní lidé 
ucházeli o funkce čínských úředníků, 
mandarínů. I Čchiao se rozhodl, že se 
v hlavním městě pokusí účastnit kon-
kurzu. Vzal si s sebou bílého papouška, 
aby nejel tak sám a opuštěn, a vydal 
se na cestu.

     Po dlouhém putování dorazil 
Čchiao do Pekingu, 
ubytoval se v poko-
jíku nedaleko brány 
Süan-wu a poctivě se 
připravoval ke zkouš-
ce. Byl si jist, že uspě-
je.

     Ale když nastal 
onen den a Čchiao 
se dostavil na místo, 
udělalo se mu špatně. 
Mžitky mu tancovaly 
před očima, zapotá-
cel se a omdlel. Dlou-
hou dobu se asi příliš 
namáhal! A tak se 
místo zkoušky musel 

vrátit do pokojíku, kde se ubytoval 
a léčit se     Chytrý papoušek přivolal 
pomoc a bděl nad jeho lůžkem, dokud 
se neuzdravil.

     Jednoho dne řekl Čchiaovi: „Co 
kdybychom se, pane, už vrátili domů? 
Vaše žena už o vás má jistě strach!“

     „Ale jak bych se takhle mohl obje-
vit doma?“pravil Čchiao nešťastně. 
„Musím nejprve vykonat zkoušku!“

     Ale příští zkouška byla až za tři 
roky!

     Čchiao tedy s papouškem zůstal  
v Pekingu. Vydělával si kaligrafii                 
a malováním obrázků krajin, které 
pak prodával na tržnici. Stále častěji 
se tvářil zasmušile.

     „Pán myslí na svou ženu a trápí 
se! Dovolte mi, abych se mohl vrátit  
a potěšit ji!“

     Čchiao svolil a bílý papoušek 
se vydal na dlouhou cestu až na jih 
Číny. Musel přeletět devatero hor                      
a dvanáctero řek. Letěl bez odpočinku 
tři dny a tři noci, než se dostal domů.

     Přiletěl právě včas. Čchiaova že-
na se rozstonala. Vždyť její byl už půl 
roku pryč a ona  o něm neměla žádné 
zprávy. Stýskalo se jí, až z toho one-
mocněla.

     Papoušek jí vyprávěl o Čchiaově 
plánu.

    „Leť pro něho, leť, ať se vrátí 
domů. Já přece nechci, aby se stal 
úředníkem. Žilo se nám i tak dobře       
a byli jsme spolu. Jestli se brzy nevrátí, 
zemřu!“

     Papoušek pochopil její přání            

redaktor Zbyněk Stárek
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a nehledě na únavu se hned vydal 
na zpáteční cestu. Nad černými horami 
ho napadl sup, ale jemu se nakonec 
podařilo vytrhnout se z jeho drápů. 
Poraněný a oškubaný, s krvácejícím 
tělíčkem doletěl do Pekingu. Čchiao 
už netrpělivě čekal.

     Papoušek se posadil na stůl               
a slabě zasténal.

     „Vaše žena je hodně nemocná, 
musíte se rychle vrátit!“ Hlava mu 
poklesla a vydechl naposled.

         Čchiao pohřbil vzácného papouš-
ka a pak rychle odjel domů. Spěchal za 
svou ženou, s níž se nakonec, po měsíci 
trmácení, šťastně shledal. Od té doby 
už nikdy nepomyslel na to, že by se 
stal mandarínem. Těšil se úctě a váž-
ně. Se svou milou ženou se už nikdy 
nerozloučil.

    V jednom pekingském parku 
dodnes ukazují místo, kde byl papou-
šek pochován…

     
        Provincie Kuang-tung je o něco 

menší než ty předešlé. Měří sto osm-
desát tisíc kilometrů čtverečních a má 
stejný počet obyvatel jako Francie. 
Panuje zde subtropické klima. Město 
Kuang-čou, Kanton, vyrostlo v deltě 
Perlové řeky, jedné z největších čín-
ských toků. Trvale zde žije šest milionů 
lidí. Z Kuej-jangu to je směrem na jih. 
Kanton, volná zelená zóna.

     Letiště v Kantonu je upro-
střed města. Buduje se i nové, 
které bude více vyhovovat 
obchodní expanzi i poloze města. 
Trojúhelník Hongkong – Macao 
– Kanton bude v budoucnu hrát 
významnou roli nejen     v čínské 
ekonomice, ale i ve světovém 
obchodě a finančnictví.

     Kanton roste doslova před 
očima. Jsou zde znát velké 
finanční injekce. Mnoho budov 
je rozestavěných nebo před 
dokončením.

     Severní část města je starší, 
jižní nová s výškovými budovami 
a věžemi, které je možné spatřit 
v Šanghaji. Je tu patrný i velký 
vliv francouzské architektury. Ti 
zde před nedávnem vybudova-
li a spustili do provozu i první 
linku metra. Německá firma 
Siemens dodala vagóny. Metro 
dýchá novotou, nikde nepo-
řádek, špína, žádné nápisy a 
čmáranice. Celý vlak metra je 
průchozí. Při výstupu jsou turni-
kety, které požadují platnou jíz-
denku.  Jinak se z metra nedostanete.

     K zážitkům patří návštěva tržiště 
mezi dvěma hlavními třídami. Jeden 
kilometr zastřešených ploch a dva tisíce 
stánků. Všude je vůně ovoce, zeleniny, 
květin a koření. Nejvíce je navštěvo-

vána část s drobným 
zvířectvem a rybami. 
Projde zde denně na 
šedesát tisíc nakupují-
cích. Lodní doprava po 
Perlové  řece umožnila 
rychlý přísun potřeb-
ného zboží.

     Leží tu na sobě 
hromady malých, 
středních i velkých 
želv a jen líně otáče-
jí hlavy. Vedle jsou v 
klecích kočky, slepice, 
kachny, droboučké 
křepelky ale k dostání 
jsou i hadi. 

     Kantonská kuchyně je proslulá 
jejich přípravou. Pro labužníky zde 
mají žáby, šneky, všelijaké tučné červy 
a celé krabice škorpionů.

     Úhoře sem přivážejí ve velkých 
igelitových pytlích a přímo z auta je 
hází do vody. A všude hromady krabů, 
langust, krevet a ustřic. Nejorientálně-
ji působí na turistu speciální způsob 
zpracování a kuchání ryb. Porcovaná 
ryba se dělí ostrým sekáčkem tak, aby 
ani potom nepřestal fungovat krevní 
oběh.

     Kanton si mnohem víc, než jiná 
čínská města podržel ve svých zvyklos-
tech něco evropsky koloniálního.  Ve 

velkých hotelích, stejně jako v Evropě 
platí: čím víc zaplatíš, tím méně a hůře 
se najíš.

     Na první pohled je patrné, že              
v kantonu je životní úroveň daleko vyš-
ší než v sousedních, dosed převážně 

zemědělských provinciích. Jezdí se tu 
převážně na motocyklech, které nahra-
dily kola. V kantonu jsou    i trolejbusy. 
Sice ne od nás, ale v nové koncertní síni 
mají varhany z Krnova.

     Když se setmí, dostává Kanton 
novou podobu. „Tužkové“ mrakodra-
py jsou barevně osvětlené a po široké 
řece se plaví jedna vyhlídková loď za 
druhou. K zajímavosti patří semafory. 
Vedle tří standardních barev je ještě 
číselník, který informuje, jak dlouho 
bude barva trvat. Velice praktická 
pomůcka.

     V kantonu si málokdo dnes uvě-
domuje, že se zrodem moderní Číny je 
spojeno jméno lékaře, doktora Sunjat-
sena a že právě z Kantonu vyšel impuls 
ke svržení císařské monarchie.

Doktor Sunjatsen se narodil ve vesni-
ci poblíž Kantonu a byl to on, kdo stál 
v čele hnutí, které v roce 1911 ukončilo 
vládu císařské dynastie Čching. Stal se 
také prvním prozatímním presidentem 
Číny.

     Ve městě stojí důstojný památ-
ník, který byl vybudován z příspěvků 
výhradně Číňanů, kteří žijí v zahraničí. 
Stalo se tak ve třicátých letech minulé-
ho století. Dnes by se jeho ideologic-
ké představa těžko zařazovala. Stra-
na, kterou si vysnil a vybudoval, nesla 
znaky  jak liberální, tak i nacionální a 
sociální. Po sloučení s různými malými 
stranami ji pojmenoval Kuomintang. 
Stana prošla dlouholetým, složitým       
a dramatickým vývojem. Od jejího 
vzniku ji spolu s Sunjatsenem vedl i 
mladičký politik jménem Čankajšek.

      V roce 1916 se pokusil obnovit 
v Číně monarchii ctižádostivý premiér 
Jüan Š‘-kchaj, který se pokusil zlikvi-
dovat Kuomintang,  v té době jedinou 
funkční stranu. Využil toho, že množí 
z budoucích reprezentantů státu stu-
dovali v té době v zahraničí. Čankajšek 
v Moskvě, Čou En-laj v Paříži, Ču Te          
v Německu.

     
                                                   (zst)
Spolupráce: MUDr. Jan Cimický CSc
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redaktor
zst

GERARD PHILIPE
                  Pařížská zastavení - číst VIII.

     Osud mu určil jen nespra-
vedlivě  krátkou  dobu  na  to, 
aby  se  zapsal do podvědomí 
miliónů lidí na celém světě.

     Slunce Azurového pobřeží mu vtisklo 
svou optimistickou pečeť. Protože vyrůstal 
jako klidné a moudré dítě starších rodi-
čů a ani jeho starší bratr Jean mu nemohl 
poskytnout cenné sourozenecké vedení, 
malý Gérard v sobě skrýval spoustu klukov-
ské romantiky a možná i trochu nostalgie    
a uzavřenosti, což mu zůstalo navždy.

     Jeho vztah k rodičům byl jistě zvláštní. 
Miloval svou matku (Minou), která mu spíš 
nahrazovala kamaráda, byla mu rádkyní          
a teprve v posledních letech života uvolnila 
místo jiné ženě. Ze všech lidí, se kterými 
se Gérard setkal, na něho měla největší 
vliv. Byla to nesporně žena velice inteli-
gentní  a bystrá, se smyslem pro hravost                                  
a fanfarónství.

     Prostředí bezstarostného dětství se 
velmi citlivě vnořilo do jeho pohledu na 
svět. Tak jako každý dospívající chlapec měl 
přirozeně i on své tužby  a sny. Chtěl se stát 
koloniálním lékařem v některé zámořské 
francouzské kolonii. A byl by jistě dobrým 
lékařem. Měl dar hloubavosti a přemýš-
livosti a především vysoké odpovědnosti          
k vlastní práci. To vše se díky okolnostem 
mohlo uplatnit  i v profesi, která ho pro-
slavila. Z malého prince, chlapce s velkýma 
zasněnýma očima, plachého  a ponořeného 
do svých snů, se stal herec Gérard Philipe.

      Dobu nádherných studentských recesí, 
kdy pod Gérardovým vedením   na návštěvě 
u jedné spolužačky přestěhovali kompletně 

celý byt, pečlivě zaměňujíce 
místnost za místnost, kuchyň   
v koupelně, obývák v ložni-
ci, vystřídala doba mnohem 
vážnější. Válka. Bezstarost-
nost se změnila v obavu          
a nejistotu,   z původních 
dětských snů nezbylo nic, 
ani studia práv  na Stanisla-
vově koleji ho příliš neuspo-
kojila a tak se objevil mladý 
Gérard Philipe v Paříži. Jeho 
zvláštní styl divadelního pro-
žívání ho předurčuje do rolí 
milovníků…. 

           Pro něho však studia 
na konzervatoři znamenala 
neustálé hledání sama sebe, 
hledání vlastního projevu, 

reakcí, gest, stylu a vlastně   i smyslu herec-
ké práce.

     Od počátku kariéry měl Gérard štěstí. 
Již první filmy ho proslavily. „Ďábel v těle“ 
a „Idiot“ znamenaly senzaci, kterou Paříž 
ocenila. Byl oslavován, zahrnován ovacemi 
a ctitelky postávaly dlouhé hodiny před 
domem, kde bydlel, jenom proto, aby ho 
spatřily. A přece tento populární a slavný 
herec jednoho listopadového večera roku 
1950 přichází do divadla Atelier a klepe 
na šatnu Jeana Vilara. „Chci hrát divadlo            
a vy jste režisér, který mi nejvíce splňuje 
mé představy,“ řekl mu prostě.

     Stává se hercem francouzského 
Národního lidového divadla a pod vedením 
Jeana Vilara tam hrál celkem šestsetpa-
desátkrát. Z toho Cida 199x, Prince ham-
burského 120x, Lorenzacia 99x, Ruy Blase 
84x a ještě spousty dalších rolí. Období 
těchto devíti let patří k periodě divadelně                                                    
i osobně nejúspěšnější.

     

redaktor 
Zbyněk Stárek
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Jean Vilar přišel s nápadem zorganizovat 
divadlo v přírodě, herecký divadelní festival 
pod provensálským nebem, i to Gérarda 
nadchlo. Byl to trochu návrat domů, do 
krajiny cikád, levandule a políček melou-
nů. Festival, který vznikl, se konal a od 
této doby pravidelně koná ve starobylém 
papežském Avignonu na nádvoří gotického 
papežského paláce. Tady moudří papežové 
Kliment a Urban vystavěli nádherné vinice, 
jejichž plody poznamenávají celou krajinu 
dobromyslností a veselím. Do Avignonu se 
jezdívalo nočním vlakem z Paříže a hned 
ráno začínaly zkoušky, večer představení. 
Tudy vedlo i jedno z posledních zastavení 
Gérarda Philipa, když se v roce 1959 vra-
cel na jih, doprovázen téměř tisícovkou 
zarmoucených ctitelů. Tenkrát to bylo            
v kostýmu Cida…

     Z vyprávění Honzy Cimického:
     „Papežský Avignon! Když začne letní 

turistická sezóna, chystá se i divadelní festi-
val. Už dávno odešel Gérard Philipe, zemřel 
i Jean Vilar a přesto festival žije. Když člověk 
kráčí alejí od nádraží až k paláci, jakoby 
jenom kousek před ním šel  tím teplým slu-
nečním ránem vysoký, štíhlý mladý muž v 
balonovém plášti a malým kufříkem v ruce 
a potichu si memoroval večerní roli. I na 
nádvoří zůstala dodnes prkna jeviště, na 
nichž před víc jak čtvrtstoletím hrával, uka-
zují dokonce i šatnu,  ve které se připravoval 
a jako by tu ještě někde pořád zazníval 
jeho hlas.

     Přiznávám, že jeho osud mě vždycky 

hluboce přitahoval. Vydal jsem se po jeho 
stopách. Tou, která je nesporně nejzajíma-
vější, je farma poblíž slavného Saint Tropez 
ve vesničce Ramatuelle. Farma původně pat-
řila Philipově manželce, Nicole Fourcardové, 
Gérard ji rozšířil a vylepšil, vysázel tam dva 
hektary vinice, která nikdy neurodila ani 
zrnko dobrého vína, přestože ji věnoval 

zarputilou zahrádkář-
skou péči. Na farmě 
měl i dva koně, na 
nichž podnikal vyjížď-
ky do okolí. Do Saint 
Tropez to bylo pou-
hých pět kilometrů.

     Farma je tu 
dodnes, není těžké 
ji najít a v Ramatuel-
le vám každý řekne, 
kudy se máte vydat. 
Nad velkou dřevěnou 
schránkou na dopisy, 
která je připevněná                        
na pootevřených vra-
tech je napsáno stále 
stejné jméno – Philipe. 
Ochotná sousedka, 
jejíž pozemek sousedí       
s Philipovým mi řekla:

     „Víte, to byl 
nesmírně jednoduchý 
a skromný člověk. 
Nikdy nedával naje-
vo, že je něco víc nebo 
něco extra. Chodil i v 
plátěných kalhotách 
jako všichni, hrál si tu 
s dětmi, s Marie Anne 
a s Olivierem a nevěřil 
byste, jak s ním vyvá-
děl! Lidé ho tady měli 

moc rádi, jezdil sem často, odpočinout si. 
Pamatuji si, jak tenkrát, koncem léta  v pade-
sátémdevátém přijel z Ameriky. Točili tam 
film Horečka stoupá v El Pao. Byl nádherně 
opálený, ale vypadal unavený a pohublý. 
Myslel si, že si tu odpočine a že bude zase 
všechno dobré. Jednou večer se tady u nás 
zastavil. Nikdy toho moc nenamluvil, ale 
tenkrát se kupodivu rozpovídal. Říkal, že 
tam v Americe dokonce ležel v nemocnici, 
prý to byla úplavice. Ale film dodělal. Koho 
by nás tenkrát napadlo, že to je poslední 
měsíc, kdy se s ním vidíme. Mám ho před 
očima jako dnes, válel tu sudy pěkně po 
louce, ve staré Fordce se jezdívali koupat, 
liboval si, že zase vydrží dlouho plavat. Ale 
bolesti měl pořád. Vidíte, a to bylo napo-
sledy, co jsme s ním mluvili.“

     K pamětníkům patří i majitelé hos-
půdky v Ramatuelle. Když jsme  se v nevý-
slovném horku usadili v příjemném prostře-
dí, majitelka, asi sedmdesátiletá žena, se 
ochotně rozpovídala. Měl jsem  v tu chvíli 
pocit, že samotné jméno Gérarda Philipa 
jaksi otevírá lidská srdce.

     „Tenkrát tu s ním byla i jeho žena, 
Anne, (pozn. Nicole Fourcardová se nechala 
na Gérardovu žádost přejmenovat, neboť 
jemu se líbilo jméno Anne) vraceli se ze 
Saint Tropez, kde nakoupili spoustu všelija-
kých tretek pro děti a Anne si koupila nové 
letní šaty, přišla se v nich ukázat. Vypadali 
naprosto normálně a šťastně. Pan Philips 
tehdy říkal, že má nějaké obtíže a musí na 
vyšetření do Paříže. Loučili jsme se, jako by 
to bylo na týden. Kdepak by mě napadlo, že 
se sem už vrátí jenom   na hřbitov.“

      Ramatuellský hřbitov je docela malý. 
Několik řad hrobů a pouze podle vavřínu, 
který roste u jižní zdi, lze vytušit, že  v těchto 
místech je hrob Gérarda Philipa. Nejsou na 

PA
Ř

ÍŽ
S
K

Á
 Z

A
S
TA

V
E
N

Í



mezi� námi��

něm žádné čerstvé květiny, jenom břečťan 
a vavřín. Malá cedulka, podepsaná Anne 
Philipová, prosí návštěvníky, aby na desku 
nepokládali žádné květiny. Daleko větší 
než hřbitov je parkoviště před ním. Dodnes 
sem po úzkých silnicích provensál stoupají 
plné autokary turistů, jejíchž vzpomínka na 
Gérarda Philipa zůstává živá.

     Je to zvláštní, Gérard Philipe zemřel 
jako Mozart ve věku necelých 37 let.                 
Ve svém životě natočil celou řadu filmů 
a dodnes, když se některý z nich promítá 
má u diváků úspěch. Jako jeden z prvních 
podepsal Stockholmskou mírovou výzvu, 
byl prvním prezidentem francouzského 
odborového svazu herců, dokázal se osob-
ně angažovat při nejrůznějších příležitos-
tech. Líbila se mi na něm i jeho herecká 
rozpustilost, s kterou se vrhal do nejrůz-
nějších scén a odmítal se dát dabovat něk-
terým z kaskadérů. Je dobře známo, že ve 
Věznici parmské slézal sám po provazu z 
věžního vězení, až měl ruce rozedrané do 
krve. Dokázal ve Fanfánovi šermovat na 
střeše, i když míval závratě a kvůli bruslař-
ským scénám v Tylu Uelenspieglovi se musel 
naučit bruslit.“

     Přesýpací hodiny času jsou neúprosné. 
5.listopadu 1959 přijíždí Gérard Philipe taxí-
kem na kliniku Violet, kde je přijímán pod 
jménem Gérard Albert, režisér. Nechce, aby 
někdo věděl o jeho potížích. Leží v pokoji 
číslo 7, ve druhém pavilonu v zahradě, cítí 
se klidnější a čeká na operaci, kterou bude 
provádět sám profesor Gaudart d´Alaines.              

Při operaci se objevuje nádor. Karci-
nom pankreatu s metastázemi   do jater. 
V té době jeho poslední film láme všechny 
rekordy návštěvnosti v kinech. Nikdo neví, 
jak těžký boj, po dlouhých dvanáct dnů, 
svádí zesláblé tělo slavného herce. Odchází 
domů, bydlí v ulici Tournon. Snaží se využít 
každé chvilky odpočinku, kterému se teď 
musí nedobrovolně podrobit. Z divadla si 
nechává donést celou hromadu scénářů 
a ke Králi Learovi si připisuje poznámku: 
Pro mě za dvacet let. Čte si znovu a znovu 
Exupéryho Malého prince, knížku, kterou 
má nejraději a kterou také namluvil na 
gramofonovou desku. Vrací se mu sebe-
důvěra.

     26.listopadu 1959 odchází žena Anne 
s dětmi do školy. Když se vrátí, chce v jeho 
pokoji roztáhnout závěsy… U jeho postele 
ještě svítí lampička a na zemi leží něko-
lik stránek scénáře a otevřená Exupéryho 
knížka. Určitě usnul u čtení… Má zavřené 
oči…nehýbá se, nedýchá…

Gérard Philipe je mrtev. Nejdří-
ve se krutou novinu dozví rodina ve 
Španělsku, kde od války žijí Philipovi 
rodiče. Gérardova matka přilétá hned 
do Paříže. Teprve potom se šokující 
zpráva rozlévá světem. Gérard Philipe 
zemřel.

     Kolik tisícovek lidí tahle zpráva 
zarmoutila. Někteří přišli v tiché lítosti 
stát před dům v ulici Tournon. Jiní ho 
doprovázeli na poslední cestě z Paříže 
až do Ramatuelle. A tisíce dalších stojí 
ve frontě na jeho filmy před kiny fil-
mového umění.

    Zemřel mladý a v paměti všech 
zůstane romantickým Fanfánem Tuli-
pánem i Malým princem, který snad 
jenom odlétl na některou    ze soused-
ních planet. Ale jednou se vrátí…

                        Tex,foto, malba (zst)
Spolupráce: MUDr. Jan Cimický CSc

Klika...
     Pan Konopátko zabouchl dveře, otočil 

klikou, vyndal ji a byl připraven k výletu. 
Ještě ji bezpečně uložit na nějaké to tajné 
místo a může vyrazit k autobusu.

   Jako vzorný člen klubu důchodců dostal 
zájezd. Tři dny po krásách měst na Vysoči-
ně… Tak proč by nejel….

  Baráček má rozhodně dobře zajištěn 
proti nájezdu nenechavců a podívat se i 
někam jinak než jen na náves, to ho pře-
svědčilo. Dříve by si to nedovolil… nebýt 
tři dny doma, ale od té doby, co vymyslel, 
jak na zloděje to bylo jiné. Často slýchával 
v rozhlase jak tam a tam zase vykradli barák 
a pak, když to odnesl i soused, rozhodl 
se….. jako starobní důchodce neměl ani na 
složité zabezpečovací zařízení a ani na to, 
že by se pojistil…. Jenže, od svého mládí byl 
velký kutil a tak vymyslel něco, co neměl 
nikdo a ani ho to moc nestálo. Vymyslel 
kliku……..

   No kliku, nebyla to obyčejná klika od 
dveří…..Jen tak vypadala. Na druhé straně 
dveří ale uváděla do chodu mechanismus, 
který vystrčil kovové zátarasy do stropu           
a podlahy…..  a dveře se nedaly nijak ote-
vřít……A aby byl nápad dokonalý, pan 
Konopátko vymyslel tvar zasouvací části 
kliky tak, že se bez té pravé kliky nedal 
napodobit. Takže, když někam odcházel, 
zavřel okenice na kovové zátarasy zevnitř    
a ve dveřích otočil klikou… Ale mělo to 
takový malý zádrhel….Klika byla větší a 
nedala se tudíž schovat do kapsy…… proto 
si pan Konopátko kliku pokaždé schoval 
někam jinam….na místo o které věděl jen 
on. 

  Tak učinil i před svým odjezdem na 
výlet…Problém byl jen v tom, že nikdy nejel 
pryč na tři dny.

  Když autobus zastavil před domkem 
pana Konopátka, objevil se na jeho tváři 
zasněný výraz vítěze. Již z dálky bylo jasné, 
že dům zlodějům odolal. Vystoupil spoko-
jeně z vozidla  a kráčel pružným, důchod-

covským krokem ke dveřím……A najednou 
se zarazil…..

   „Ježíši, kam já schoval tu kliku……..?!“ 
vyhrkl nahlas a rázem se v jeho obličeji 
objevil výraz hrůzy.

   Tak s tímhle při své vynálezecké činnosti 
nepočítal…..že za tři dny úplně zapomene, 
kam tu kliku schoval….

   „Jó, pane Konopátko,“ povídal poli-
cista na stanici, kam se přišel zeptat, co má 
dělat, „tak to nevím, co s tím…“

    Po dotazu na Hasičském záchranném 
sboru bylo ale jasné co: najít kliku a nebo 
dveře vybourat. Při představě jak bagr hasi-
čů „otevírá“ dveře jeho domku se panu 
Konopatkovi udělalo špatně…. Kde na to 
vezme? A pojištěný není…

   „Tak on i ten nejdokonalejší vynález 
může mít nějaké mouchy,“ rozumoval 
policista. Panu Konopátkovi se podlomila 
kolena…..Že se raději nenechal vykrást…..
policie by stejně na nic nepřišla, ale dostal 
by se aspoň domů.

    „Tak něco mě napadlo,“ vyhrkl poli-
cista, „chtělo by to psa….“

    „ Co? On by to dovedl otevřít?“ ožil 
důchodce.

     Policista se na něj podíval: „Tak, že 
si nic nepamatujete, to bych i snad pocho-
pil……“

    Panu Konopátkovi se nakonec roz-
břesklo… „Jenže kde vzít čuchacího psa…“ 
řekl tiše.

    Strážce zákona se ale zachoval nad 
očekávání.

   „Tak když počkáme tři hodiny, přije-
de psovod z okresu,“ usmál se na pana 
Konopátka.

     Pan Konopátko proseděl ty tři hodiny 
na lavičce před svým domečkem a přemýš-
lel, jak má ten svůj nápad vylepšit…

   „Příště nikam nepojedu….“ ukončil 
své uvažování.

     Policejní pes očuchal důchodce a zane-
dlouho našel i kliku…..a nic za to nechtěl. 
Panu Konopátkovi se ulevilo….

   Když za sebou zavřel dveře povídá: 
„Tak to jsem měl kliku, že ten pes našel  tu 
kliku!“                                                  zst
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