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B R E A K D A N C E . . .
...je akrobatický Hip Hopový tanec. Základní-

mi prvky tohoto tanečního stylu jsou Toprock, 
Uprock, Footwork, Power moves a Freeze. V 
počátcích breakingu tanečníci používali ze-
jména Toprock,                      Uprock a Foot-
work. Zvláště Uprock byl a je dodnes velmi ob-
líbený pro svůj původ v bojových uměních. 
Postupem času však začaly převládat Power 
moves (točení), které jsou fyzicky náročnější, 
ale zato velice efektní.

Také Footworky 
jsou dnes již dale-
ko propracovanější a 
rychlejší než dříve a vel-
mi oblíbené jsou Freeze. 
Poslední dobou se začínají 
využívat prvky z brazilské 
bojové techniky zvané Ca-
poeira a to především právě 
Freeze a některé velmi 
efektní akrobatické skoky. K 
Break Dance se tedy dá jen říci, 
že to, co jste dříve považovali za 
nemožné, je u tohoto tance naprosto 
běžné a člověk jenom kroutí hlavou při 
pohledu na taneční kousky, které b-boys 
s chutí předvádějí na tanečních parketech 
po celém světě.

H I S TO R I E  B R E A K U :
Break dance, či        ch-

cete-li b-boing, vznikl v 
sedmdesátých letech ve 
Spojených státech a po-
dle mnoha pramenů byl 
přímo inspirován pódi-
ovým projevem Jamese 

Browna a jeho hitem Get 
on the Good Foot. Spojo-

val v sobě však samozřejmě i 
multietnické vlivy a v neposlední 
řadě i “bojovou” image pouličních 
gangů mladých na periférii, pro 
které byl tanec kreativní náhradou 

či doplňkem skutečných šarvátek. 
Akrobatické kousky a především 
typické vruty se do tohoto pouličního 

umění dostaly až na začátku let 
osmdesátých, kdy se break dance 
začlenil do široké hiphopové kul-
tury a vznikl kultovní dokument 
Style Wars o soutěžení amerických 
partiček Rock Steady Crew a Dynam-
ic Rockers. Většina lidí však měla 
stejně s breakdancem první vizuál-
ní kontakt díky fi lmu Flashdance, či 

videoklipu Malcolma McLarenna Buf-
falo Gals z roku 1983. Díky obrovské 

popularizaci se sice breakdancové klání 
dostalo v roce 1987 i na megastadion v 
britské Wembley, zároveň se však snížil 
počet lidí, kteří k této taneční disciplíně 
přistupovali skutečně seriózně...
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V českých kinech můžeme už od 19 dubna sledovat nový díl 
Hvězdných válek- epizodu 3, pomsta Sithů. Podle očekávání sklízí 
i tento díl ohromný úspěch, možná i větší než předchozí. A není 
se čemu divit. Koho by nezajímalo, zda-li Anakin, ten sladký Ani s 
blond vlasy a pronikavým pohledem upřímných očí opravdu zradí 
svého mistra Obi-wana, mimochodem ten je taky docela fešák, 
zapomene na svou lásku, krásnou princeznu Amidalu a přidá se 
na temnou stranu? Co bude s osudem galaxie? Ani se nedivím, že 
mnozí nemohli dospat premiéry a v noci je budily děsivé sny. Já 
jsem sice do kina zamířila až o týden později, ale věřte, že mi osud 
galaxie není lhostejný!

        Nejprve bych asi měla připomenout kdo za celou ságou 
hvězdných válek stojí. Je to opravdu mistr sci-fi, George Lucas. Jo, 
na George je spoleh. Sám si celý film zrežíroval a napsal i scénář. 
Hvězdné války vychází z dílny Bontonfilmu. Hlavní hrdiny Ana-

kina Skywakera, princeznu Amidalu- Padmé a Obi-wana Kenobiho ztvárnili Hayden Chris-
tensen, Natalia Portman a Ewan McGregor. Mám-li posoudit jejich výkony, tak nejvíc na mne 
asi zapůsobil McGregor. Možná proto, že jsem mu opravdu uvěřila, že chce pomoci světu, 
snad proto, že sice neoplýval moudrými výroky, ale rovnou jednal. Padmé hojně střídala ob-
leky, no vážně, jak to stíhá? A Anakin mrkal očima. I když musím uznat, že na konci filmu se 
mi opravdu líbil, snad proto, že ho oblékli do jakéhosi skafandru. 

          Děj filmu začíná tam, kde před rokem skončil. V epizodě 2 neustále někdo usiloval 
o život senátorky Amidaly. Hned v prvních pěti minutách měla zemřít ale co se nestalo, místo 
ní zabili její dvojnici, samozřejmě! Kancléř Palpatin nabízí svou pomoc a ochranu od Jedaiů, 
konkrétně Anakina a jeho mistra Obi-wana. Ani a Padmé se znají z dětství a tak není divu, že 
se do sebe zamilují. Obi-wan, který snad jako jediný opravdu pracuje, vypátrá podle otrávené 
šipky neznámou planetu, která je plná klonů, vycvičených na zabíjení. Tady se setkává s Jango 
Fettem a jeho synkem Bobbym( toho si zapamatujte, bude se to hodit). Mezitím se Anakin 
dozvídá o smrti své matky a tak povraždí její únosce včetně žen a dětí( to si pamatujte taky, 
první známka Aniho změny názorů). Co dodat? Proradný hrabe Dooku umírá, Anakin přijde o 
ruku, ale zato si vezme Amidalu a dá se říci, že druhý díl končí happyendem.

      O třetím dílu toho nebudu moc prozrazovat, běžte se na něj podívat. Snad jen, že je 
podstatně temnější než ty předchozí. O roje meteoritů a střílečky tu nebude nouze, stejně 
jako se dočkáte různých bizardních 
tvorů. Zatímco po stránce trikové jde o 
nezapomenutelný zážitek, s hudbou je 
to horší. Respektive tu máme prakticky 
jeden známý odrhovák a pár nových 
skladbiček. Ale ono to asi k celé sáze 
patří. 

      Film je prakticky pro každého a 
potěší i takové ignoranty, kteří jsou schop-
ni říct o mistrovi Jodim, že je to rozkošná 
zelená příšerka. ,,Jé ono to mluví!“ Je mi 
zatěžko to přiznat, ale toto prohlásila  
moje maminka. Zkrátka máte- li Lucase 
alespoň trochu rádi, je Pomsta Sithů pro 
vás. Nechť vás síla provází!       

Hvězdné války-epizoda 3
Pomsta Sithů

Film

Hvězdné války-epizoda 3
Pomsta Sithů

AMu
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    Škola <HTML> s Honzou...  5.díl
PC

Připravil HKr

Členění textu 2
Odrážky a číslování
Může se stát, že potřebujete udělat nějaký seznam nebo přehled, za prvé za druhé.....
Je samozřejmě možné to udělat pomocí odřádkování a odstavečků, ale je to zbytečné, když na 

to existuje speciální příkaz. Chcete-li udělat nějaký seznam či výčet s odrážkami bez číslování, 
použijete pro začátek seznamu příkaz <UL> a pro konec seznamu </UL>. Jednotlivé položky 
seznamu jsou uvedeny <LI>. Chcete-li udělat nějaký seznam či výčet s číslováním, použijete pro 
začátek seznamu příkaz <OL> a pro konec seznamu </OL>. Jednotlivé položky seznamu jsou 
uvedeny rovněž <LI>. 

Příklad:
Napíšete
<UL> Seznam chodníků
<LI> Asfaltový chodník
<LI> Žulový chodník
<LI> Kamenný chodník
</UL> 
Zobrazí se:
Seznam chodníků 
• Asfaltový chodník 
• Žulový chodník 
• Kamenný chodník 

Napíšete
<OL> Seznam chodníků
<LI> Asfaltový chodník
<LI> Žulový chodník
<LI> Kamenný chodník
</OL> 
Zobrazí se:
Seznam chodníků 
1. Asfaltový chodník 
2. Žulový chodník 
3. Kamenný chodník 

použijete-li TYPE=”CIRCLE”, jsou položky 
označeny prázdným kroužkem. 

U číslovaného seznamu rovněž můžete ovlivnit 
způsob číslování.

Například:
Napíšete
<OL TYPE=”a”> Seznam chodníků
<LI> Asfaltový chodník
<LI> Žulový chodník
<LI> Kamenný chodník
</OL> 
Zobrazí se:
Seznam chodníků 
a. Asfaltový chodník 
b. Žulový chodník 
c. Kamenný chodník 

U číslovaného seznamu lze použít následující možnosti příkazu TYPE: 
“TYPE” význam číslování položek
1 číslice (arabské) 1, 2, 3, 4
i malé římské i, ii, iii, iv
I velké římské I, II, III, IV
a malá písmena a, b, c, d
A velká písmena A, B, C, D
A jaké jsou výhody využití HTML tagů pro odrážky a číslování? Kromě toho, že se položky 

seznamu či výčtu snadněji a lépe srovnají bez složitého kombinování odstavců a mezer, je tu také 
ta výhoda, že když u dlouhého číslovaného seznamu zjistíte, že na začátku musíte jednu položku 
přidat nebo naopak vypustit, tak se celý zbytek seznamu automaticky přečísluje, takže nemusíte 
ručně do zblbnutí měnit všechna napsaná čísla až do konce seznamu.

Způsob číslování či zobrazování jednot-
livých položek lze ovlivnit příkazem TYPE, a to 
následovně:

Když napíšete 
<UL TYPE=”SQUARE”> Seznam chodníků
<LI> Asfaltový chodník
<LI> Žulový chodník
<LI> Kamenný chodník
</UL> 
Zobrazí se:
Seznam chodníků 
• Asfaltový chodník 
• Žulový chodník 
• Kamenný chodník 



6

Odkazy
Jak udělat odkaz
Odkaz je takový ten kousek textu, který obvykle bývá barevně odlišený a podtržený, ale podstatné na 

něm je, že když se na něj klikne, tak se vám na obrazovce objeví úplně jiná stránka - ta, na kterou byl 
ten odkaz.

Jak se to dělá:
Chcete-li například odkaz na vyhledávací službu “Seznam”, která má adresu www.seznam.cz, tak 

napíšete

<A HREF=”http://www.seznam.cz”>Seznam</A>

a zobrazí se vám Seznam.

Jak zjistit www-adresu do odkazu
Když chcete udělat odkaz například na něčí vizitku, potřebujete znát její adresu. Tu můžete zjistit 

například následovně:
Najedete si myší na ikonku vizitky v seznamu uživatelů (hledáte-li něco jiného než vizitku, třeba 

nástěnku, tak najedete na název té nástěnky), a potom na to kliknete PRAVÝM!! tlačítkem myši. Objeví se 
menu, ze kterého vyberete “Otevřít v novém okně”, nebo pokud máte anglickou verzi prohlížeče, “Open 
in new window”. Otevře se vám nové okno s tou dotyčnou vizitkou nebo nástěnkou, a v řádku s adresou 
je její adresa. Tu pak můžete opsat nebo překopírovat do odkazu, který chcete napsat.

Odkazy na e-mailové adresy
Odkaz lze udělat nejen na www-stránky, ale i na e-mailovou adresu. Když pak na takový odkaz kliknete 

a máte na počítači správně nastavené odesílání pošty, otevře se vám automaticky odesílání e-mailu s 
adresou, na kterou je ten odkaz udělán. Stačí pak napsat text.

Chcete-li například udělat odkaz na mojí e-mailovou adresu “pralinka@email.cz”, napíšete

<A HREF=”mailto:pralinka@email.cz”>Pralinka2</A>

a zobrazí se Pralinka2
Zkuste si kliknout a uvidíte.

Ještě by se tu dalo povídat o tzv. relativních odkazech, jenže to by to za prvé bylo příliš dlouhé a za 
druhé se obávám, že by vás to moc nezajímalo. Tak si užijte aspoň tohle. V příštím dílu nám Space_Girl 
poví něco o tom, jak se dělají takové ty barevné efekty kolem písma

    Škola <HTML> s Honzou...  6.díl
PC

Připravil HKr

Vodorovná čára
Někdy je zapotřebí text oddělit vodorovnou čárou. Jistěže někteří použijí delší řadu pomlček či podtržítek. 

Jenže pak se někdy stane, že taková čára není dost dlouhá, nebo naopak přesahuje velikost okna a část 
se jí dostane na další řádek. Přitom existuje jednoduchý HTML tag pro vodorovnou čáru.
Zní takto: <HR> 
Tím se zobrazí vodorovná čára přes celou šířku okna, ať je to okno jakkoli velké či malé.
Chceme-li vodorovnou čáru jen přes část okna, jde to taky, ale musíme vědět, co to jsou procenta. Čáru 

přes polovinu šířky uděláme takto:         <HR WIDTH=”50%”> 
A jestliže chceme, aby ta poloviční čára byla vlevo či vpravo, doplníme ještě atribut “ALIGN”. (LEFT nebo 

RIGHT)   Takže ukázky:
   <HR>
   <HR WIDTH=”50%”>
   <HR WIDTH=”50%” ALIGN=”LEFT”>
   <HR WIDTH=”20%” ALIGN=”RIGHT”> se zobrazí jako :
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Občas se sám sobě divím, že jsem na světě. 
Občas se sám sobě divím, že jsem vůbec mohl 
vzniknout. Občas se sám sobě divím, že se tady 
procházím po bytě, konzumuji horký čajíček a 
mohu psát tento článek. Že nechápete, proč to 
vůbec uvádím? No – popravdě to pořádně ani 
nechápu já, sám totiž nevím, jak tenhle článek 
začít. Ne snad, že bych nevěděl, o čem by měl 
být, ale na takové ožehavé téma, o kterém chci 
psát, se těžko hledá nějaký líbivý úvod. A hned mi 
napadá – co to vůbec píšu? Proč „ožehavé“ téma? 
Copak je ožehavého na tom, že se lidi mají rádi 
a provozují sex? Copak se všichni lidé na světě 
pomátli? Cožpak se všichni zbláznili? Vidíte? 
Už to doléhá i na mě. Mám-li mluvit otevřeně o 
sexu, o milování a o všem s tím nějak spojeném, 
už tak sdílný nejsem, vážím každé slovo, mám 
problém se vyjádřit. Že stále nechápete, co chci 
vůbec sdělit? Upřesním to ještě více – zkusím 
to otázkou – „Proč se v soudobé společnosti na 
pokraji technických a duševních možností stále 
tolik lidí bojí a stydí mluvit o sexu?“ Patříte také 
k nim? Je pravděpodobné, že ano – myslím, že 
vysoké procento populace tento falešný stud 
pociťuje dnes a denně – kdo je zvyklý chodit 
v běžném oblečení, asi těžko ze dne na den 
vyjde ven v latexovém přiléhavém oblečku. Mysl 
každého z nás je zakalena předsudky, které 
potřebují vymýtit. Nemyslím věci typu „milování 
na veřejnosti“, například v tramvaji – to ne, ale 
alespoň postupné snižování úrovně onoho studu, 
co jsem uváděl. Občas si pokládám otázku: „Co 
lidi motivuje se vzájemně za-
bíjet?“ Dvě strany téže mince. 
Smrt a zrození, sex a zabíjení, 
láska a nenávist. Všechny tyto 
„dvojice“ k našemu životu bez-
ezbytku patří – sice některým 
se nepoštěstí zažít za život 
sex, lásku, ale také zabíjení, 
nenávist. Smrt a zrození – to 
jsou položky, kterými se může 
pyšnit kdokoli z nás. 

 Musíme si vyčlenit několik 
pojmů, pojmů, které z našich 
i zahraničních médií slýcháte 
denně. Možná tušíte – jsou to 
pojmy sex, milování, láska a v 
neposlední řadě i pornografie. 
Úplně slyším, jak si říkáte – „co 
ten mi bude vyprávět o sexu“. 

Já vím – ale tak si každý soukromě zkuste 
odpovědět na následující otázku: „Co je to sex?“ 
Můj názor je takový, že jde o činnost spojenou 
s maximální láskou, o činnost spojenou nejen 
s „výrobou potomků“, ale všeobecně o lásku a 
její fyzické projevy. Láska patří k sexu stejně 
tak, jako majonéza do salátu. Bez lásky je sex 
jen strohým „tréninkem“ kondice. Mnoho lidí si 
dnes, hlavně pod nátlakem amerických „hrdinů“, 
co si nabalí holku na jednu noc v kasinu, myslí, 
že mohou provozovat sex bez lásky. Neříkám, 
že to nejde – ale zkoušet to nehodlám ani náho-
dou – i kdyby šlo o největší nouzi mého života. 
To je právě onen rozdíl. Dva lidé se mohou jeden 
den milovat, druhý den pouze mít sex. Vidíte 
ten rozdíl? Při milování jde o to, že se duše dvou 
lidí spojí v jednu, milování si užijí v nejvyšším 
možném stupni krásy a vše dělají naprosto 
nenuceni, naprosto z lásky a ze vzájemného 
porozumění. Opačný případ je právě onen stro-
hý sex – mladík v jaguáru zastaví na křižovatce 
vysoké blondýnce s tvary tak nápadnými, že i 
snad okolo letící hmyz musí napadnout oč jde. 
Mladík se s ní v lese pomiluje na zadním se-
dadle. Vyloží jí, zaplatí. To je vše. Ale to přeci 
není milování.. to přeci není láska... to je prostě 
jen SEX, bez ničeho, prostě jde jen o zážitek a o 
pocit spojení. O nic víc. Podobný problém – již 
více zmiňovaný – je rozdíl erotiky a pornografie. 
Zatímco v erotice jde o pud lásky či jak to naz-
vat, v pornografii jde čistě jen a jen o akt sexu.

 

Sex? To tìžko...
Názory
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Ale to jsem se dostal trochu jinam – na in-
ternetu zajisté najdete takových myšlenek hro-
mady, takže je zbytečné to zde uvádět. Ale 
konečně bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem 
psal na začátku – proč vlastně skoro nevěřím, 
že jsem se mohl narodit? Je to prosté. Když si 
představím takovou tu typickou babičku v roce 
1860 – doba, kdy obnažené ňadro bylo „fuj lid-
stva“, jak se mohli vůbec dva lidé sblížit nato-
lik, že dokonce počali potomka? Já to prostě jen 
nechápu. Tehdejší ženy a občas ani muži netušili 
„jak na to“, absolutně nevzdělané byly tedy i 
jejich děti. Naštěstí je dost jiná doba a takové 
přežitky už „nejsou v módě“. Ale přeci. Možná to 
my, Češi, nepociťujeme, ale pokud se podíváte 
např. na daleký západ, na americký kontinent – 
možná byste nevěřili svým očím a uším. Tamější 
zákony a morálka je na takové podezřelé úrov-
ni, že např. pokud se špatně podíváte ve vý-
tahu na ženu, můžete z toho mít žalobu na 
krku. V Čechách je to naštěstí mírnější, ale i tak 
dost přežité. Naštěstí jsme národ, co se nerad 
řídí něčím „z venku“ – jakoukoli nadvládou a 
podobně, takže i když jsme v EU bráni jako národ 
křesťanů – myslím, že to není ani tak horké :-
) Ale všechno vypadá dosti relativně – někomu 
možná připadne, že jsme oproti Americe tro-
chu otevřenější, ale zase si myslím, že některé 
přežitky, které už možná v předminulém století 
nebyly platné, platí dodnes. 

 Třeba vůbec nechápu, proč se např. na 
pěknou ženu nemůže podívat (myslím eroticky 
pěknou ženu – akt, film, kde se někdo svlékne 
apod., žádné čuňačinky)  např. třináctiletý člověk. 
Proč? Když už fyzicky začne dospívat mnohem 
dříve a duševně se to už také určitě projevilo 
– vzpomeňme si na svoje pubertální léta – kdo 
je tedy zažil :-). Proč se dětem (nemyslím třeba 
šestiletým, ale třeba desetiletým – přeci jen už 
mají trochu přehled o světě) říká, že děti nosí 
čáp? Proč se jim rodiče snaží zakrýt oči, pokud 
se někde objeví např. obrázek ňadra nebo 
něčeho podobného? Třeba i v reklamě? A úplně 
nepochopitelné a spíše směšné mi připadá cho-
vání některých spoluobčanů, kteří lomí rukama 
s výkřiky: „Vždyť je to pohoršující“ a podobně – 
asi holt nikdy neviděli nahou ženu či muže a ta-
kové lidi bych nařídil vystěhovat, protože dělají 
ostudu národu.

 Stejně tak sex – proč se s dětmi (opět většími 
myslím) o tom nemluví? Proč už třeba osmiletá 
dívka neví, k čemu má „ona zařízení“ a věci, že 
když ji pozve pán v parku na bonbón, tak co 
od ní bude asi chtít? Proč jí rodiče řeknou, že 
„pokud tě potká nějakej pán, tak s ním nechoď?“ 
Myslím, že zvídavá dětská duše udělá pravý 
opak. Jo kdyby takhle řekli „Mařenko, pokud s 
tím pánem půjdeš, tak tě to bude moc bolet, 
protože .....“ a tak dále. Prostě normální přístup, 
proč se s dětmi mluví jako s mimozemšťany, 
kteří by mohli vyzradit nějaké tajemství a tak 
se jim raději neříká nic přímo, nebo raději se 
„mlží“? 

 To se potom ani nedivím, že to dopadá tak, 
jak to dopadá – například teď jsem ve zprávách 
slyšel, že čtrnáctiletý chlapec na Bruntálsku 
přepadl dva důchodce. Sice možná netušíte, jak 
to sem zapadá, ale za vším se dá najít nějaký 
sexuální pud – např. prý šetřil na diskotéku. 
Takže touha potkat se s dívkami a zažít nevá-
zanou zábavu způsobila, že jeden skoro nemůže 
chodit a druhý utrpěl ztrátou paměti. Stačilo by 
možná jen říci, zlepšit rodinnou komunikaci 
a rodičům také trochu doporučit, aby své děti 
chápali, ať si jen vzpomenou, jací byli v je-
jich věku. Mladý tvor v tomto období bojuje s 
přechodem do dospělosti a hormony se jen 
bouří – ať to starší také jednou pochopí a trochu 
více svým ratolestím věří a svěří se jim. Ať se už 
nestává, že dvanáctiletý kluk přepadne deseti-
letou holku za účelem sexu a podobně – mys-
lím, že kdyby věděli o sexu v normálních mezí 
vše, hned by vše bylo jednodušší. Ale doba je 
taková, že možná naše dnešní myšlenky až naše 
děti postaví do reality, takže v našem životě se 
asi s nějakou „rozumně chovající se“ společností 
nepotkáme!!

 Přeji hodně zdaru!! 

Názory

RKl

RKl
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 Tentokrát bych si chtěl na mušku vzít trochu rozšířenější téma – snížení trestní 
odpovědnosti mladistvých. 

 Nejprve pro neznalé – co to vlastně znamená? Jde stručně o to, že pokud je vám 
čtrnáct a zabijete 3 důchodce, nebudete moci být ani zavření a vyváznete s důtkou 
nebo maximálně s polepšovnou. 

 Vždyť to je úplně hrozné! Copak se naši zajisté moudří politici nedokáží na svět 
podívat běžnýma očima obyčejných lidí? Cožpak nepochopí, že i jedenáctileté dítě 
dokáže zabít? Dle mého by trestní odpovědnost měla být snížena až na deset let 
– sice třeba s čtvrtinovou trestní sazbou, ale ať je člověku deset nebo třicet – pokud 
desetileté dítě zabije, myslím, že není normální a že by takový člověk měl být sepa-
rován od ostatních. Nebo nemyslíte? A plná trestní odpovědnost od dvanácti let. Ve 
dvanácti – mám ten pocit – už si dítě dokáže představit, že pokud někoho praští 
železnou tyčí, že z toho oběť dvakrát šťastna nebude a že jí to nejspíše dosti ublíží. 
Takovým dětem bych osobně nedal snížené tresty z ohledu na věk, ale spíše zvýšené 
– klidně i trojnásob. Ve třiceti může občan mít problém s rodinou, se zdravím a 
kdoví s čím vším – prostě všeobecně může mít velké problémy, problémy dvanácti-
letého či dvanáctileté jsou omezeny na sezení ve škole a psaní domácích úkolů!! 
A tak by to mělo být, žádná shovívavost s vrahy, ať je jim klidně jedenáct!!!

Nepochopitelná věková hranice

RKl

RKl

Názory
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Před dvěma roky šokovala filmové diváky hororová podívaná 
Kruh, remake kultovního japonského hororu “Ringu” režiséra 
Hideo Nakaty. Kruh slavil nečekaný a na svůj žánr až nevídaný 
úspěch po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Film 
vidělo v naší zemi neuvěřitelných 130 tisíc diváků! Nyní dostal 
režisér Nakata příležitost natočit v produkci Dreamworks 
pokračování. 

Příběh se odehrává šest měsíců po hrůzostrašných 
událostech, které rozpoutala videokazeta se zdánlivě nevin-
ným obsahem. Hlavní aktérka prvního Kruhu, investigativní 

novinářka Rachel Kellerová 
(Naomi Watts) se synem Aid-
anem opustí Seattle a přestěhuje 
se do tichého městečka v Ore-
gonu ve snaze zapomenout a začít nový život. Minulost 
se ale tak snadno odbýt nedá, zvlášť když v okolí dojde 
k několika podezřelým úmrtím a na místě činu policisté 
naleznou neoznačenou videokazetu. Rachel si uvědomuje, 
že pomstychtivá Samara se vrátila, aby znovu roztočila 
kruh nenávisti, teroru a smrti. 

Každý, kdo se podívá na děsivé Samařino video, přesně za sedm dní zemře. “Nešťastná 
sedmička” pronásledovala i filmový štáb při natáčení, protože přesně týden po jeho za-
hájení zaplavila voda z prasklého potrubí kanceláře 
produkce a málem zničila dosavadní úsilí filmařů. 
Producenti Walter F. Parkes a Laurie MacDonald 
se angažováním Hideo Nakaty pokusili ozvláštnit 
pokračování Kruhu specifickými vizuálními pos-
tupy, kterými Nakata proslul nejen v rodném 
Japonsku. Jeho předností je nenápadnost, s jakou 
dokáže v divácích vyvolat strach. Banální a rutinní 
prvky všedního dne - zvonící telefon, otevřený 
vodovodní kohoutek dokáže do děje zapracovat 
tak, že všem divákům bez rozdílu nažene strach. 
V Kruhu 2 se snoubí tradiční asijské duchařské příběhy s technologií jednadvacátého 
století, čímž se příběh i způsob jeho zpracování výrazně liší od většiny hororů, které se 
v posledních letech objevily v kinech. Ať znáte žánr hororu sebelépe, na tohle nemůžete 
být připraveni.

The Ring 2 Kruh 2
Film

TPa
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  Prokletí                 2.část
Příběh

P  o  k  r  a  è  o  v  á  n  í   v   d  a  l  š  í  m   è  í  s  l  e  !

 Snad právě proto, ale hlavně kvůli mé finanční 
tísni,  jsem se rozhodla přijmout nabízené místo 
u Oldgateů.

Jak jsem kráčela do kopce k sídlu Oldgate, 
přemýšlela jsem o svém novém zaměstnání. 
U domu mě uvítala sympatická žena, asi 
pětatřicetiletá černovláska se slonovinovou pletí.  
Kolem stála celá rodina-tři děti(to nejstarší jen 
o pár let mladší než já), a asi deset dospělých. 
Působili jako dokonalá rodina a já nemoh-
la uvěřit, že jsou to skutečně potomci těch 
hrůzných vrahů z minulosti.

 Po obvyklém představení mě zavedli do 
mého pokoje. No, pokoje… Ve skutečnosti to 
byl nadprůměrně luxusní byt. Nenacházel se 
v křídle vyhrazeném služebnictvu, ale v části 
obývané nejmladší generací. Mým úkolem však 
bylo vychovávat jen ty tři nejmenší. Nejstarší Sa-
rah byla jen o čtyři roky mladší než já. Tahle 
šestnáctiletá dívka byla typický výsledek a-
merické globalizace.  Nechápala podstatu 
pravého Angličana, rozuměla jen módě a 
hudbě. Také mladší Martin jako jablko do-
padl daleko od stromu. Nenáviděl všechno 
složité a byl pozoruhodně upřímný. Puber-
ta ho duševně příliš nezasáhla. Miloval fotbal 
a film. A ty jsem měla naučit chování nejvyšší 
třídy. Připadali mi obyčejní. Zato nejmladší 
Catherine se chovala jak princezna. Na svůj 
věk(bylo jí devět let) byla až příliš rozumná.

 Po večeři, která byla mimochodem výborná-
neotrávili mě, jak mi slibovala  Eve- jsem měla 
volný večer na aklimatizaci.. Můj pokoj byl 
nádherný. Potom, co jsem si vybalila své věci, 
jsem pozvala děti do naší společné společenské 
místnosti. Ihned jsem pochopila, jak na Sa-
rah a Martina. Jí jsem poradila, kde sežene tu 
novou úžasnou neslíbatelnou rtěnku a ona hned 
zmizela koupit si jí. S Martinem jsme vedli ro-
zhovor o posledním zápase Manchester United 
s Ajax Amsterodam. Jen Katy mi dělala starosti. 
Během rozhovoru se slušně omluvila a odešla 
nahoru. Potom, co jsme se shodli, že zatím to 
vypadá slibně, protože Schalke 04 a Spartu Pra-
ha určitě porazíme, jsem ho nadšeného poslala 
do pokoje a sama se vydala do Katyina pokoje. 
Našla jsem ji zahloubanou do Schakespearova 
Hamleta.  To mě upřímně překvapilo…

 „Copak? Taky tě nadchly ty věčné citáty? Mě 
taky, i když jsem je četla mnohem později než 
ty.“, vybafla jsem na ni.

 „No líbí se mi to. Ale čtu to nejmíň posté. 
Taky, co má člověk s vkusem v dnešní době 
číst?“, vzdychla si.

 „Prosím tě, mluvíš, jako by ti bylo padesát! 
Ale i dneska se vydávají hezké knížky. Jen se k 
nim dostat.“, uklidňovala jsem ji.

 „No, právě jste uhodila hřebíček na hlavičku! 
Jak se k nim mám dostat? Je tu jen jedna knihov-
na a ta je ubohá…“, vypálila nešťastně.

 „Jestli chceš, vypůjčím ti nějaké knížky ve 
školní knihovně“, nabídla jsem se. Doufala jsem, 
že si tím malou Katy nakloním. Povedlo se.

 „Tak děkuji!“, usmála se Katy.
„Není zač. Ale, prosím tě, nevykej mi. Dyť po-

dle vašich zákonů ještě ani nejsem plnoletá. Já 
jsem Jane…“

„Dobře. Díky. Ale odejdi, už jsem unavená. 
Dobrou noc.“

 Když jsem ležela v posteli, spokojená sama 
se sebou, zabývala jsem se členem rodiny, o 
kterém ještě nebyla řeč. Zaujal mě Katyin další 
bratr. Na večeři nebyl, ale věděla jsem, že tu by-
dlí. Je mu čtyřiadvacet. Zajímal mě. Samozřejmě 
čistě psychologicky…

Když jsem druhý den dorazila do školy, ses-
ypali se na mě spolužáci jako vosy: „Tak co, jak 
se žije u Oldgateů?“

„Neotrávili tě?“

Obrátila jsem se na Eve:“No, zjevně si o tom 
mlčela jak hrob…“

Eve se zatvářila rádoby uraženě:“Dovol, ty mi 
nevěříš?„

„A ty se mi divíš?“
„Vůbec. Tak vyprávěj, vymejšlej, přeháněj…! 
„Ale dobrý! Nevim, co po mně chcete…

 Na Evein nátlak jsem nakoukla do knihovny. 
Zaujala mne knížka o slavnejch případech z 
pohledu ze soudních síní. Nějak jsem tam zahl-
ídla i policejní spisy těchto slavných vražd. Měla 
jsem na sobě tepláky a košili a on tam vešel 
ON! 

1. díl příběhu Prokletí si můžete přečíst ve druhém čísle časopisu mezi námi !

JDu
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    www.mezinami.dien.cz

rubrika
“Poradna”

- pokud máte nějaké starosti, 
nebo problémy, napište nám 

e-mail na adresu:
 mezinami@dien.cz

rubrika
“inzerce & seznamka”

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

e-mail na adresu:
mezinami@dien.cz

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

individuálně řešeny protislužbou 
případně poplatkem.

redakce

Pøipravuje se:
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